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اإلماراتي.

إحتفظ بمبلغ ٥٫٠٠٠ درهم كحد أدنى لمتوسط رصيد حسابك الشهري واحصل 
على فرص لدخول السحوبات للفوز بجوائز نقدية قّيمة. مع كل ١٫٠٠٠ درهم 
تضاف إلى رصيد حسابك تحصل على فرصة إضافية للدخول في السحوبات. 

اغتنم الفرصة وتقدم بطلبك اآلن وتأهل لدخول السحوبات والفوز بالجوائز التالية:

 مليون درهم كل ستة أشهر
 ٢٥٠,٠٠٠ درهم شهريًا

 ١٠,٠٠٠ درهم يوميًا

اإلدخار اآلن
أكثر ربحًا من قبل.

لمعرفة المزيد، يرجى إرسال ’EMSA‘ إلى الرقم ٢٦٢٦ 
أو االتصال بالرقم ٨٠٠٥٦٢٦ أو تفضل بزيارة أي من فروع 

بنك أبوظبي التجاري.
adcbislamic.com

  adcbislamic.com تطبق األحكام والشروط، لإلطالع على تفاصيل السحوبات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
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مبا  والت�سليم  ظاهرها  على  وامل�سائل  الأمور  بع�ض  ياأخذوا  اأن  النا�ض  عادة  من 

عرفوه بالنقل اأو ال�سماع دون حتّري حقائق الأمور والتاأكد من املعلومة مهما كانت 

تبدو �سغرية اأو غري ذات �ساأن اإل اإذا كان يف هذا الأمر ما َيهم املُتلّقي �سخ�سيًا فرتاه 

حينها ينقب وي�ساأل ويتحرى جاهدًا للو�سول اإىل جوهر الأمر.

ويف هذا العدد الذي ن�ستقبل به اأول ال�سيف نتحّرى عن حقيقة املري�ض النف�سي 

خا�سة واأن النا�ض عمومًا ينظرون اإىل املر�ض النف�سي على اأنه و�سمة عار، وبالتايل 

يعاملون املري�ض النف�سي كاأنه �سوءة يجب مداراتها عن عيون النا�ض. هذا يف الوقت 

الذي تقول فيه البحوث الطبية اإن هذا املر�ض الذي يتعالج منه اآلف املر�سى يف 

جناح العلوم ال�سلوكية التابع ملدينة ال�سيخ خليفة الطبية ب�سريةٍِّ تامة هو مر�ض 

كغريه من الأمرا�ض الذي ي�سيب النا�ض. 

كما ُنلقي ال�سوء يف باب الق�سايا والأحكام املرجعية على مو�سوع حدود تاأديب 

الزوجة اأو مبعنى اأقل دبلوما�سية: متى يحق للرجل �سرب زوجته وما هو ال�سرب 

اأ�ساًل؟!  

ُعر�سة ملظامل كثرية  الذكورية  دائمًا يف جمتمعاتنا  ال�سهل  الهدف  فاملراأة هذا 

ب�سبب م�سائل فقهية يختلف حتى اأفقه الفقهاء عليها، ومن هذه املظامل حق الزوج 

ر عظامها واأحدث �سررًا يف ج�سدها وهو  يف �سرب زوجته كيفما �ساء حتى لو ك�سَّ

حق يعتربه بع�ض اجلهالء لالأ�سف حقًا ُمقّد�سًا كونه مثبتًا يف القراآن الكرمي دون اأن 

يكلفوا اأنف�سهم عناء التعمق باملعنى ال�سحيح لهذا لتوجيه الإلهي.

ومن املفاهيم املغلوطة ال�سائدة يف جمتمعاتنا اأن الِعدة حم�سورة باملراأة فقط يف 

الرتمل والطالق، ولكن ماذا عن ِعدة الرجل؟ نكت�سف يف باب م�سكلتك لها حل اأن 

للرجل ِعدة واجبة عليه �سرعًا بعد تطليق الزوجة!   

�ساد  ر  والتفكُّ العقل  لغة  لت  َتعطَّ فمتى  والتاأمل،  التفكري  اإىل  يدعو  ذلك  كل  اإن 

اجلهل وعمت املظامل، ولهذا اأمرنا اهلل عز وجل يف كتابه اأن نتفكر ونتعظ وناأخذ 

الِعرب ول يتم هذا اإل با�ستخدام العقل واملنطق.

والعقل واملنطق يدعواننا اأي�سًا اإىل عدم ت�سديق تلك اخُلرافات والأوهام التي 

»كورونا«  فريو�ض  حال  هو  مثلما  والأمرا�ض  الأوبئة  انت�سار  عند  املجتمعات  تغزو 

م كثريًا حتى  خِّ هذه الأيام، فهذا مر�ض وبائي كغريه من الأمرا�ض اإل اأن الأمر �سُ

ه البع�ض من عالمات ال�ساعة! َعدَّ

وكما �سرنى يف باب ال�سحة، فاإن التعامل مع فريو�ض كورونا اأمر غري معّقد وي�سبه 

التعامل مع اأي اأعرا�ض فريو�سية اأخرى كالزكام مثاًل.. 

وحيَّاكم اهلل  

مفاهيم مغلوطة
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

Electronic Identity Management & Security Solutions L.L.C.

IMASS
Your partner for a safer world

Eimass is a UAE-based company engaged in technology consulting 

and the implementation of digital identity and security business 

solutions. Eimass provides end-to-end solutions comprising of system 

integration, technology consultancy, solution design, development and 

implementation, and maintenance and support.

Eimass is a business enterprise established by a joint venture between 

the Social Security Fund owned by the UAE Ministry of Interior and 

Morpho (SAFRAN Group) previously known as Sagem Sécurité to 

provide total security solutions for clients in the governmental sector. 

Its comprehensive line of value-added products and services runs the 

spectrum of perimeter security, biometric identification systems, border 

control, criminal investigations and leading edge technology-based 

integrated systems.

We provide our services to the public sector and corporate enterprises 

in the region of the Gulf and more specifically in UAE to address the 

security and identity management challenges facing the authorities 

providing a safe and secure environment. Our solutions are based on 

the latest technologies.

Eimass aims to position itself as a leading provider of identity and 

security systems provider through the implementation of state of 

the art technologies, acquiring dynamic business opportunities and 

strategically partnering with local ventures in countries that have 

growth potential, with highly motivated and qualified personnel.
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أخبار الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« أن القادم أفضل، وأن تفوق اإلمارات سيستمر بحول 
الله وبقوته، وبوجود الرجال املخلصني الذين نذروا حياتهم لهذا 

الوطن. 
وأشاد سموه في كلمة ألقاها نيابة عنه سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محـــمد  السمو  بأخيه صاحب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حـــاكم دبي »رعاه الله« في 
احلكومي  العمل  تطوير  في  ودوره  احلكـــومية،  القيادة  مجــال 

وجدد ثقته به.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«: »إن ثقتنا في 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفي حكومته من وزراء  أخي 
إجناز،  كل  مع  وتترسخ  األيــام،  مع  تتجدد  كبيرة،  ومسؤولني 
أسعد  من  وشعبنا  احلكومات،  أوائــل  من  أصبحت  وحكومتنا 
الشعوب بحمد الله، ومدرستنا في القيادة واإلدارة أصبحت معياراً 

ألفضل املمارسات«.
ه صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« بتغيير مسمى  ووجَّ
للتميز  راشد  بن  »محمد  جائزة  إلى  احلكومي«  »التميز  جائزة 
احلكومي«، نظراً ألهمية الدور الذي يقوم به سموه في قيادة العمل 

احلكومي.
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«: كل التقدير 
حملمد بن راشد على ما قدَّم وُيقدِّم في خدمة دولتنا والتميُّز منه 
ويزيد به ويرجع إليه، وُنبارك هذا التجمع مبناسبة تكرمي املتميزين 
واملبدعني وأصحاب اإلجنازات من أبناء دولة اإلمارات، وُيسعدني 
أن أشكر كل من بذل ويبذل اجلهد في خدمة الوطن ورفعة شأنه.

رئيس  نائب  السمو  صاحب  ورعاية  حضور  خالل  ذلك  جاء 
احتفال  الله«  »رعــاه  دبي  حاكم  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  الدولة 
تكرمي الفائزين في الدورة الثالثة لـ»جائزة محمد بن راشد لألداء 
بأبوظبي،  اإلمــارات«  »قصر  في  عقد  والذي  املتميز«،  احلكومي 

دبي،  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  الشيخ حمدان  بحضور سمو 
وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، وسمو 
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، 
وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد 
بن سعود بن راشد املعال ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود 

بن صقر القاسمي ولي عهد رأس اخليمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية، وعدد من الشيوخ وأصحاب املعالي 

الوزراء وكبار املسؤولني في الدولة.

قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
للفوز  ــارات  اإلم فرسان  الله«  »رعــاه  دبي  حاكم  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
آل خليفة ملك  امللك حمد بن عيسى  امللكي، بحضور جاللة  القدرة  بسباق 
مملكة البحرين الشقيقة، وجاللة امللكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول 
الكومنولث، وذلك في منطقة ويندسور بإجنلترا، والذي أقيم برعاية الفريق 

امللكي البحريني للقدرة.
بذلك  سموه  ن  ليُدِشّ السباق،  من  األولــى  املرحلة  في  سموه  وشــارك 
مشاركاته األوروبية لسباقات القدرة، وتشجيعاً لفرسان اإلمارات لالستعداد 
للمشاركة في بطولة العالم للقدرة، والتي ستقام خالل شهر أغسطس املقبل، 
ورافق سموه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 

دبي، ونخبة من فرسان اإلمارات.
رئيس  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  والشيخ  دبي،  عهد  ولي  سمو  وحقق 
املركز  البحرينية  األوملبية  اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  املجلس 
أربع  قدره  الزمن ومسجلني توقيتاً  األول املشترك للسباق، متساويني في 
الثالث  املركز  في  وتاله  ثانية،  وثالثون  دقيقة  وخمسون  وإثنان  ساعات 

الشيخ حشر بن محمد ثاني آل مكتوم. 
وخالل السباق، التقى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« جاللة ملكة بريطانيا ودول الكومنولث وأفراد 

األسرة املالكة.
سباقات  مهرجانات  حول  الودية  األحاديث  وجاللتها  سموه  وتبادل 
الرياضة  تعزيز ونشر هذه  اإلمارات وبريطانيا، وأهميتها في  اخليول في 

األصيلة في األوساط احمللية والعاملية.
حضر السباق: معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب 
السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسعادة خليفة 
سعيد سليمان مدير عام دائرة »التشريفات والضيافة في دبي«، وسعادة 

سعيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة »ميدان «.

خليفة بن زايد  
ز احلكومي« ز احلكومي« اإىل »جائزة حممد بن را�سد للتميُّ ه بتغيري م�سمى »جائزة التميُّ يوجِّ

محمد بن راشد  
يقود فر�سان الإمارات للفوز ب�سباق القدرة امللكي يف اإجنلرتا

.. ويشهد افتتاح منتدى اإلعالم العربي 
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الله«،  »رعــاه  دبي  حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي، ومعالي املهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء 
في جمهورية مصر العربية، افتتاح الدورة الثالثة عشرة ملنتدى 
اإلعالم العربي في دبي، مبشاركة لفيف من قيادات ورموز العمل 

اإلعالمي العربي واخلبراء العامليني.
حضر االفتتاح معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون 
وسعادة  دولة،  وزير  اجلابر  سلطان  ومعالي  الــوزراء،  مجلس 
خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة »التشريفات والضيافة في 
دبي«، وعدد من الوزراء وكبار املسؤولني العرب، وأكثر من 2000 
من خبراء وقيادات اإلعالم العربي، وكبار الكتاب واملفكرين العرب 
وُصنَّاع القرار في ُكبريات املؤسسات اإلعالمية العربية والعاملية.
وألقى الكلمة االفتتاحية للمنتدى معالي رئيس مجلس الوزراء 
صاحب  إلى  وتقدير  إعــزاز  حتية  معاليه  ه  وجَّ حيث  املصري، 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 

الوزراء حاكم دبي »رعاه  الدولة رئيس مجلس  وصاحب السمو نائب رئيس 
الله«، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات املسلحة وإلى شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة.

بالتواجد على أرض دبي، والتي وصفها بأنها  وأعرب معاليه عن سعادته 
وجتارياً  وسياحياً  وفكرياً  ثقافياً  ملتقى  تكون  أن  جــدارة  بكل  استطاعت 

ة أبنائها وِحكمة ورؤية قادتها. وحضارياً دائماً بفضل ِهمَّ

وبتوجيهاته.. ولي عهد أبوظبي يأمر
بتوزيع 412 مسكنًا و622 قطعة أرض على المواطنين

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة بتوزيع 412 مسكناً و622 قطعة أرض 

على املواطنني.
ويأتي إجناز املساكن اجلديدة في إطار املتابعة احلثيثة من ِقبل سمو الشيخ 
هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني نائب رئيس املجلس التنفيذي 
إقامة  أجل  من  لإلسكان«  أبوظبي  »هيئة  إدارة  رئيس مجلس  أبوظبي  إلمارة 
املشاريع اإلسكانية للمواطنني وفقاً ألعلى املعايير، وتوفير بنية حتتية متقدمة 

ُتلبّي احتياجات ومقومات احلياة العصرية الكرمية لهم.
وتأتي هذه املبادرة انطالقاً من حرص القيادة احلكيمة على االهتمام باملواطن 
ورعايته وتوفير ُمتطلبّات احلياة الكرمية والعزيزة له، سيراً على الرؤية التي 
»طيَّب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  أسسها 
الله ثراه« في إقامة املساكن وتوزيعها على املواطنني حرصاً منه »رحمه الله« 
على استقرار األسرة اإلماراتية، وتعزيز الترابط األسري واالجتماعي، وتلبية 
متطلبات واحتياجات املواطنني، وتهيئة ُمقوِّمات وأسباب احلياة كافة املناسبة 

لهم.
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أخبار الوطن

 

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  شهد 
املسلحة، ودولة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد 
احتفال  ماليزيا،  وزراء  رئيس  عبدالرزاق  تون  جنيب  محمد 
أُطلق عليه اسم »منر  الذي  العسكري املشترك  التدريب  ختام 
العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  بني   »2014 الصحراء 

املتحدة والقوات املسلحة ملاليزيا.
سعيد  بن  راشد  لواء  ميدان  في  أقيم  الذي  العرض  شهد 
مبدينة زايد العسكرية، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة، والسيدة روزما منصور حرم رئيس الوزراء 
املاليزي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس 
دائرة النقل رئيس »هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة«، ومعالي 
هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي محمد أحمد 
البواردي وكيل وزارة الدفاع، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب 
وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك املزروعي 
األمني العام للمجلس التنفيذي، ومعالي سعيد عيد الغفلي رئيس 
دائرة الشؤون البلدية، وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني 
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، وكبار القادة والهيئات 

والتشكيالت العسكرية في كال البلدين الصديقني.

محمد بن زايد  
ورئي�ض وزراء ماليزيا ي�سهدان ختام التدريب الع�سكري امل�سرتك بني البلدين

..ويشهد احتفال القوات المسلحة بمناسبة يوم توحيدها
.. ويشهد العرس الجماعي الثالث لذوي اإلعاقة

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
اجلمهورية  في  والبلديات  الداخلية  وزير  املشنوق  نهاد  معالي  الداخلية  وزير 

اللبنانية والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك خصوصاً 
البلدين  بني  العالقات  وتطوير  تعزيز  وُسبل  والشرطية،  األمنية  املجاالت  في 

الشقيقني.
حضر اللقاء سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية 
املساعد للموارد واخلدمات املساندة، وسعادة اللواء خليل داوود بدران مدير 
مكتوم  العزيز  عبد  اللواء  وسعادة  أبوظبي،  في شرطة  واخلدمات  املالية  عام 

خلفان  علي  والعميد  الداخلية،  وزارة  في  الوقائي  األمن  عام  مدير  الشريفي 
الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي. 

كما حضر اللقاء العميد جاسم املرزوقي نائب مدير عام املوارد البشرية في 
شرطة أبوظبي، والعميد عمير املهيري نائب مدير عام العمليات الشرطية في 
شرطة أبوظبي، والعقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير مديرية شرطة 
»إدارة  مدير  الشعيبي  فيصل  والعقيد  أبوظبي،  في شرطة  اخلارجية  املناطق 
االستراتيجية وتطوير األداء« في شرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي مدير 
»إدارة سكرتارية مكتب سمو الوزير«، إلى جانب سعادة السفير حسن سعد 

سفير اجلمهورية اللبنانية لدى الدولة.

سيف بن زايد  يلتقي وزير الداخلية اللبناين

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
مته »إدارة مراكز  وزير الداخلية العرس اجلماعي الثالث لذوي اإلعاقة، والذي نظَّ
مدينة  في  لألعراس«  »زاخر  بقاعة  املعاقني«  وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة 

العني.
التي  اجلديدة  اإلماراتية  باألسر  وفخره  سعادته  بالغ  عن  سموه  وأعرب 
سموه  ُمثمناً  به،  وتزدان  بها  ليزدان  الكبير  اإلماراتي  للمجتمع  تواً  انضمت 
دور  لتجسيد  وتعاضدهما  واخلــاص  احلكومي  القطاعني  ورعاية  مشاركة 
مقدمتهم  وفي  البالد،  قادة  توافرها  على  يحرص  التي  املجتمعية  املسؤولية 

الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
الدولة  نائب رئيس  آل مكتوم  بن راشد  الشيخ محمد  السمو  وأخوه صاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، والفريق أول سمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.
العلي  إلى  ومبتهالً  فرحتهم  لهم  ُمباركاً  بـ»املعاريس«  سموه  التقى  وفيما 
معهم  وتبادل  والداعمني  الرعاة  كرَّم سموه  الطيبة،  الذرية  يرزقهم  أن  القدير 
األفكار واملقترحات التي من شأنها تعزيز مثل هذه املبادرات الوطنية الطيبة، 

خصوصاً لفئة ذوي اإلعاقة التي تستحق من اجلميع كل دعم وتقدير.

شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
املسلحة مبناسبة  القوات  أقامته  الذي  االحتفال  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
القوات املسلحة. وكان في  الـ»38« لتوحيدها، وذلك في نادي ضباط  الذكرى 
الدفاع،  وزارة  وكيل  الفالسي  البواردي  أحمد  محمد  استقبال سموه، سعادة 

وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة.
ونقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
القوات  منتسبي  كافة  إلى  الله«  »حفظه  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  الدولة 
املسلحة بهذه املناسبة املجيدة، ُمشيداً سموه مبا وصلت إليه قواتنا املسلحة من 
كفاءة ومتيز في األداء واجلاهزية وحتديث مختلف صنوف األسلحة من أجل 

مواصلة مسيرة االحتاد وحماية املكتسبات الوطنية.
في  احلاكم  نهيان ممثل  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  االحتفال  حضر 
املنطقة الغربية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني 
زايد  بن  نهيان  الشيخ  وسمو  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب 
لألعمال  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  »مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  نهيان  آل 
اخليرية واإلنسانية«، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 
الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار قادة القوات 

املسلحة ووزارة الداخلية.



اإلستراتيجية  الخطة  تنفيذ  إلى  تعود  االستجابة  سرعة 
التطويرية للدفاع المدني، بدعم ومتابعة الفريق سمو الشيخ 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
البشرية،  للقوة  احترافية  تدريبية  برامج  وتطبيق  الداخلية، 
للمراكز  متوازن  وتوزيع  ومتطورة،  حديثة  تقنية  واستخدام 
المجتمعية  التوعية  حمالت  وتنفيذ  الجغرافية،  الرقعة  على 
مستهدفاً  معياراً  اإلنجاز  هذا  جعل  مما  والمتواصلة  الشاملة 

للدفاع المدني في جميع دول الخليج والشرق األوسط.

الحرائق والصيف
أشهر  خالل  الحرائق  وقوع  نسبة  تغّير  إلى  بالحرائق،  الخاصة  السنوية  اإلحصائيات  تشير 
السنة، حيث العالقة تربط بين ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وازدياد حوادث الحريق.

ارتفاع درجات الحرارة وكثرة اإلجازات 
من أبرز أسباب اندالع الحرائق في 

فصل الصيف فضالً عن عدم فصل التيار 
الكهربائي أثناء اإلجازات واإلهمال. 

 أبرز أنواع الحرائق في فترة الصيف 
حرائق المواد الصلبة والسائلة الرتفاع 

درجة الحرارة فيها وسوء تخزينها 
وأبرز أماكنها المنازل وكذلك السيارات 

لعدم صيانتها قبل السفر بها.
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خالل األشهر 
الستة األولى

السبب الرئيسي لوقوع الحرائق عدم 
االلتزام بشروط السالمة التي يطبقها 
الدفاع المدني في المباني والمنشآت، 

والتي يتم اعتماد المخططات الهندسية 
بموجبها، ومن ثم الترخيص لتلك 

المباني بعد التأكد من صالحية جميع 
أنظمة الحماية من الحريق في تلك 

المباني والمنشآت وفق المخططات 
الهندسية المعتمدة من الدفاع المدني.

انفوغرافيك
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زمن االستجابة لحوادث الحريق 
في اإلمارات يبلغ 6 دقائق مقارنة 
العالمي  المعياري  الزمن  مع 

البالغ 8 دقائق.

دقائق6
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المعلومات مستقاة من مقابالت لـ »999« مع اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني باإلنابة والمقدم عبيد محمد عبيد الزعابي مدير ادارة الدفاع المدني في المنطقة الغربية
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اآلفات  من  المخدرات  على  اإلدمان 
أكثر  هم  والشباب  مجتمعاتنا  أصابت  التي 
ضحاياها.. فكم من شاب ُفِطَر قلب أمه عليه.. 
في  تزال  ما  التي  زوجته  رّمل  من شاب  وكم 
بداية حياتها الزوجية.. وكم من شاب يتَّم أبناءه 
الصغار قبل أن تسنح لهم الفرصة لمناداته...

وفي هذا التحقيق نذكر مخاطر هذه اآلفة على 
الشباب والمجتمع، وما هي العالمات التي يمكن 
من خاللها أن يكتشف األبوان وقوع أبنائهم في 

هذا المستنقع اآلسن.
بداية التقينا العقيد سلطان صوايح الدرمكي 
التحريات  إدارة  في  المخدرات  مكافحة  رئيس 
الذي  أبوظبي  شرطة  في  الجنائية  والمباحث 
تشيع  المخدرات  تعاطي  مشكلة  إن  لنا:  قال 
عبر  تمتد  كما  االجتماعية،  الفئات  مختلف  في 
أكثر  تبدو  ولكن  المتعددة،  العمرية  المراحل 
الشباب  فئات  لدى  وشيوعاً  خطورًة 
الحال  بطبيعة  وهم  والمراهقين 
طالب المدارس والجامعات، 

عالج حالت الإدمان على املخدرات تبداأ بعد اكت�ساف عالمات تدل عليه

أجراس اإلنذار

8 اإ�شارات

توجه  أسباب  تتعدد  الدرمكي  للعقيد  ووفقاً 
هي  أهمها  لكن  المخدرات  إلى  الفئات  هذه 
المشاكل األسرية، ثم أصدقاء السوء، ثم التقليد 
وهو سبب اجتماعي في غاية الخطورة، وتتفاقم 
المشكلة حين يظن الشاب أن تعاطي المخدر ما 
أي لحظة  التوقف عنها في  يمكن  إال عادة  هو 
تعاطي  لكون  ليس صحيحاً،  األمر  وهذا  شاء، 
يتوقف  سوف  الشاب  بأن  يعني  ال  ما  مخدر 
بل سيسعى بحثاً عن مخدر أقوى، وهكذا حتى 

الوصول إلى مرحلة يصعب الرجوع عنها.
ويشير الدرمكي إلى أنه يمكن ألولياء األمور 
اكتشاف وجود مدمن في المنزل من خالل ِعدة 

إشارات تعتبر أكثر شيوعاً:
1. مشاكل في التحصيل الدراسي

2. صعوبة في التركيز واالستيعاب.
3. التواجد أغلب األوقات خارج المنزل.

4. العودة في ساعات متأخرة من الليل بهيئة 
غير طبيعية.

5. قلة الكالم وإن تكلم وجد صعوبة في فهم 
ما يقول.

6. ظهور عالمات اإلرهاق على المتعاطي من 
دون بذل مجهود.

حاالت  إلى  تصل  وقد  المصاريف  كثرة   .7
كالهواتف  البيت  من  ثمينة  مقتنيات  اختفاء 

والساعات والمجوهرات.
8. اإلهمال في المظهر العام للمتعاطي.

ويضيف العقيد الدرمكي: أنه في حال تأكد 
ولي األمر من إدمان ابنه، فيجب عليه التعامل مع 
المدمن بحكمة، بعيدا عن االنفعاالت والتوبيخ، 
له  فرصة  وترك  له  واإلنصات  إليه،  والتقرَّب 
للتعبير عن نفسه حتى يرتاح لك ويثق بك، ثم 
قم بنصحه ومحاولة إقناعه باإلقالع والتوجه 
التي  األسباب  عن  البحث  ثم  للعالج 
سواء  اإلدمان،  إلى  األبناء  قادت 
نفسياً،  أم  اجتماعياً  السبب  كان 
عن  األبناء  إبعاد  على  والعمل 
آخر  أما  المؤثرات،  هذه 
خطوة فهي التوجه 

إلى قمة  الفرد  الذي يصل فيه  العمر هو  وهذا 
قدراته على العطاء والبذل واإلنتاج، ويزيد من 
لدى  شيوعاً  أكثر  أنها  المشكلة  هذه  خطورة 
يتحملون  إنهم  حيث  اإلناث  لدى  منها  الذكور 

العبء األكبر في العمل واإلنتاج .
القضايا  واقع  »من  قائالً:  ويضيف 
والمعلومات المتوفرة لدينا نجد أن فئة الشباب 
من أخطر الفئات التي يمكن التعامل معها 
ألن لديهم قابلية غريزية لتجربة أي 
شيء بغض النظر عن ضرره 

من نفعه«.

حتقيق: اأمرية الرئي�سي

تحقيق
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أساساً  يعتمد  العالج  لكون  العالجية،  للجهات 
على اقتناع المدمن بضرورة العالج قبل التوجه 
للعالج فعلياً، وإن لم يرغب المدمن في العالج أو 
عدم اقتناعه، فهنا تكمن خطورة اإلدمان وعليهم 
في هذه الحالة استشارة الجهات المعنية لتحديد 

األسلوب األمثل للتعامل معه.
ويؤكد الدرمكي على أن هناك عوامل أساسية 
أثبتت  وقد  مراعاتها،  األمور  أولياء  على  يجب 
وأهم  المخدرات،  من  الوقاية  في  فعاليتها 

العوامل التي يجب على اآلباء مراعاتها:
الصغر،  منذ  األبناء  مع  قوية  عالقة  بناء   <
وذلك من خالل دعم وتشجيع التواصل الجيد 
وتعويد األطفال على الحوار والتعبير والحديث 
معهم عما يحدث في حياتهم وحياة أفراد األسرة 
واالنتباه  المختلفة  باألنشطة  معهم  واالشتراك 
مباشر  بشكل  ذلك  يساعد  حيث  لرغباتهم، 
اإليجابية  المهارات  إكسابهم  في  مباشر  وغير 
بطريقة  والفهم  التفكير  على  قادرين  ويجعلهم 
سليمة ومعرفة الحدود الصحيحة لسلوكياتهم 
المحظورة  الحدود  لهم واالبتعاد عن  المناسبة 
التي يجب عدم تجاوزها حتى في غياب السلطة، 
التزامهم  بأهمية  إدراكهم  معهم  يكبر  وبالتالي 

بهذه الحدود.
> تدريب األبناء على تحّمل المسؤولية منذ 
والقناعة  تحملها  على  وتشجيعهم  مبكرة  سن 

بالعمل الذي يقومون به وهذا يسهل على األبناء 
تحمل المسؤولية عند الكبر ويجعلهم أكثر قدرة 
على تحمل الضغوط الحياتية المختلفة والتعامل 
معها بشكل إيجابي مما يولد لديهم اإلحساس 
وعدم  بها  والتقيد  األنظمة  واحترام  باآلخرين 

تجاوزها.
> مراعاة احتياجات الطفل واالنتباه لرغباته 
والتوازن في التعامل مع سلوكياته المختلفة مع 
عدم اتباع األساليب العنيفة لتقويمه أو المبالغة 

في تدليله.
العوامل  القدوة الحسنة للطفل من  > وجود 
األساسية لوقايته من المخدرات فهو يتعلّم من 
المقّربين منه الكثير من األمور المباشرة وغير 
المباشرة مثل كيفية التعامل مع اآلخرين وكيفية 
واحترام  الحياة  وضغوط  الصراعات  مواجهة 

القوانين العامة.

رحلة العالج

اإلدمان  حاالت  مع  التعامل  كيفية  ولمعرفة 
تحدثنا  المتخصصة،  العالجية  المراكز  في 
شؤون  قسم  رئيس  المغني  عبيد  المقدم  إلى 
االجتماعي  الدعم  مراكز  إدارة  في  المجتمع 
في شرطة أبوظبي، الذي أفاد بأن إدارة مراكز 
الدعم االجتماعي تتعامل مع العديد من القضايا 
التي يتم فيها تقديم طلب لإليداع في »المركز 

الوطني للتأهيل« والذي يتم إما عن طريق: 
> األسرة: حيث دائماً ما تكون األسرة التي 
عليها  الواقع  الضرر  نتيجة  بالشكوى  تتقدم 
وغالباً ما يكون المشكو بحقه هو الزوج أو االبن 
أو أحد أفراد األسرة. وفي بعض األحيان تقدم 
الشكوى إلدارة شؤون المراجعين ثم تحول إلى 

إدارة مراكز الدعم االجتماعي.
مع  التعامل  ويتم  الشخصي:  الحضور   <
الشكوى ودراسة الحالة من ِقبل العاملين لدينا 
إلدارة  الموضوع  وإحالة  المقترحات  وإبداء 
نائب  سمو  على  للعرض  المراجعين  شؤون 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ويشير المقدم عبيد إلى أن اإلجراءات المتبعة 

من ِقبل المراكز تشتمل على:
> دراسة الحالة ومقابلة األطراف.

للتأهيل«  الوطني  »المركز  مع  التنسيق   <
بشكل  وذلك  العالج  لتلقي  الحالة  الستقبال 
يرفض  الحاالت  بعض  في  أنه  إال  طوعي، 
األشخاص من البالغين دخول المركز وبالتالي 
يتم التنسيق مع األسرة لفتح بالغ لدى مركز 
الشرطة المختص في حال تكرار الرفض، وعلى 

ضوء ذلك يتم إخضاعه للعالج باإلقناع.
مما  العالج  ترفض  حاالت  توجد  كذلك   <
وإحالتها  قانونياً  الحاالت  تلك  معالجة  يتطلب 
للنيابة العامة، وهذا اجراء يؤثر على الشخص ألنه 
سيحاكم للتعاطي واإلدمان بعد إخضاعه للتحليل. 
وكونه مريضاً فهو يحتاج للعالج وإعادة التأهيل، 
انتهاء محكوميته بدون عالج  وإخالء سبيله بعد 
المشكلة، وهذا األمر البد من معالجته  يعتبر هو 

قانونياً واجتماعياً وصحياً.
> المعالجة القانونية: التنسيق مع الجهات 
التشريعات  لتحديث  والقضائية  التشريعية 
يتعلق  فيما  صحيح  بشكل  القانون  وتنفيذ 
بد  فال  مرة،  أول  التعاطي  بتهمة  بالمضبوط 
من الحكم عليه بإدخاله مصحة للعالج وإعادة 

التأهيل.
الطاقة  توفير  الصحية:  المعالجة   <

مراحل الإدمان

إدارة  في  عام  طبيب  الرئيسي،  عادل  دكتور  النقيب  يلخص 
على  اإلدمان  مراحل  أبوظبي،  شرطة  في  الطبية  الخدمات 

المخدرات بثالث مراحل هي: 
المرء  ١- مرحلة االعتياد: وهي مرحلة يضطر ويتعود فيها 
وهي  عضوياً  أو  نفسياً  عليه  يعتمد  أن  دون  من  التعاطي  على 
مرحلة مبكرة، غير أنها قد تمر قصيرة للغاية أو غير ملحوظة عند 

تعاطي بعض المخدرات مثل: »الهيرويين، المورفين«.
إلى  المدمن  التحمَّل: وهي مرحلة يضطر خاللها  ٢- مرحلة 
زيادة الجرعة تدريجياً وتصاعدياً حتى يحصل على اآلثار نفسها 

من النشوة وتمثل اعتياداً نفسياً وربما عضوياً في آن واحد.
مرحلة  وهي  التبعية:  أو  االستعباد  أو  االعتماد  مرحلة   -٣

يذعن فيها المدمن إلى سيطرة المخدر ويصبح اعتماده النفسي 
والعضوي ال إرادياً، ويرجع العلماء ذلك إلى تبدالت وظيفية ونسيجية في المخ.

المتخصصة  المراكز  في  للعالج  االستيعابية 
لذلك ومنها: »المركز الوطني للتأهيل«.

البالغين:  وغير  باألحداث  يتعلق  فيما  أما   <
العالج  لتلقي  وإدخالهم  الحالة  دراسة  فتتم 
بالقوة اإلجبارية بموافقة ولي األمر كتابياً على 
رئيس  نائب  سمو  موافقة  أخذ  ثم  ومن  ذلك، 
على  للموافقة  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 

اتخاذ اإلجراءات، وهذا يعتبر حالً مؤقتاً.

املقدم عبيد املغني

توجد حاالت ترف�ض 

العالج مما يتطلب 

معاجلة تلك احلاالت 

قانونيًا واإحالتها 

للنيابة العامة
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السائق الذي يحرص على استخدام اإلشارة الضوئية عند االنعطاف مييناً أو يساراً، أو أحترم 
التوقف املفاجئ، حتى لو كان الشارع خالياً من السيارات وكانت سيارته هي الوحيدة 
التي تستخدم الطريق في تلك اللحظة. أشعر أنه مثقف من الدرجة األولى، حتى لو لم 
يكن يعرف كتابة اسمه، فاستخدام اإلشارة، في رأيي، يعبر عن احترام السائق لقوانني 
السير واملرور، كما يعبر عن احترامه ملستخدمي الطريق اآلخرين، الذين يجب أن يعرفوا خط سيره كي يحددوا 
هم أيضاً خطوط سيرهم، وهو يعبّر، قبل هذا كله، عن احترام السائق لنفسه التي يجب أن يحافظ عليها، وحلق 

الطريق الذي تعهد بأن يحترمه عند حصوله على رخصة القيادة.
معروف أن إشارات املرور اخترعت قبل اختراع السيارات والكهرباء، حيث ظهرت النسخة األولى منها في 
بريطانيا عام 1868، عندما قام املهندس »جون بيك نايت« بتصميم أول إشارة ضوئية تعمل بالغاز، وتركيبها 
خارج البرملان البريطانى فى لندن.وكان الهدف منها جتنب تصادم العربات التي جترها اخليول لدى خروج 
الوزراء وأعضاء البرملان البريطاني، خاصة في الليل حيث كان يشتد الظالم والضباب، وكان يتحكم بها شرطي 
مرور يقف بجانبها طوال الوقت، ولكن حدث أن انفجر املصباح الغازي ذات يوم فأصاب الشرطي الذي كان 
ابتكارها في  أما إشارات املرور مبفهومها احلالي، فقد مت  يشغل اإلشارة، ليتوقف استخدامها ملدة 40 عاماً. 
الواليات املتحدة األميركية ابتداء من عام 1912، واستمر تطويرها على مدى قرن كامل حتى وصلت إلى شكلها 
احلالي، وأصبحت تعمل بأجهزة حتسس احلركة والتوقيت األوتوماتيكي والتقنيات احلديثة، ومع ذلك ال يدرك 
البعض اجلهود التي بذلت من ِقبل املخترعني واملطورين ورجال الشرطة والقانون، لتنظيم السير واحلد من 

اخلسائر في األرواح واملمتلكات.
احترام إشارات املرور، واستخدام السائق لإلشارات الضوئية، ُيعبّر عن مدى إحساس السائق باملسؤولية؛ 
مسؤوليته جتاه نفسه التي يجب أن يحميها من مفاجآت ومخاطر الطريق، ومسؤوليته عن مستخدمي الطريق 
الذين يجب أن يحميهم من نفسه، ومن أنفسهم أيضاً، فاملسؤولية مشتركة، يتقاسمها الطرفان، وتتحمل تبعات 
التفريط فيها أطراف كثيرة، هي مزيج من السائقني، واملرافقني لهم، ومستخدمي الطريق من املشاة الذين ال 
ذنب لهم في أخطاء السائقني، لكنهم في النهاية يتعرضون لنتائج هذه األخطاء، ورمبا ذهبوا ضحايا لها، ال 
لسبب سوى أن القدر ساقهم إلى هذا املكان خالل اللحظة التي يكون فيها أحد السائقني قد تراخى في استخدام 

اإلشارة، أو ألغاها من مفهومه متاماً.
يعتقد البعض أن استخدامه لإلشارة يجعل اآلخرين يسخرون منه، ويعطي انطباعاً بأنه سائق غير متمكن. 
وهذا بالتأكيد اعتقاد خاطئ يدخل في مفهوم ثقافة العيب التي ليس هذا محلها، فاحملافظة على األرواح تلغي من 
حساباتها مثل هذه األفكار الساذجة التي ال أصل لها إال في عقول البعض ممن يؤمنون مبفاهيم خاطئة، ال مكان 

لها في منظومة القيم واألخالق التي ُتبنى عليها قواعد املجتمع الصحي السليم.
ثمة سؤال يلح هنا كثيراً: ملاذا عندما نذهب إلى الدول الغربية املتقدمة، أو بعض الدول اآلسيوية ذات األنظمة 
الصارمة، نحرص على التقيد بقوانينها واحترام هذه القوانني، فنلتزم بالوقوف في الطوابير، ونرمي املخلفات 
في صناديق القمامة، ونحرص على العبور من األماكن املخصصة لعبور املشاة، ونلتزم بالسرعات احملددة عند 
قيادتنا للسيارات، ونستخدم اإلشارات الضوئية عند االنعطاف، لكننا عندما نعود لبلداننا ننسى كل هذا، ونعود 

إلى ممارسة عاداتنا اخلاطئة، واالستهتار بالقوانني؟
استخدام اإلشارات الضوئية، في رأيي، ليس مرتبطاً باخلوف من القانون، أو اخلوف من التعّرض حلادث 
مروري فقط، وإمنا هو مرتبط مبنظومة السلوك الشخصي للفرد وتكوينه، فبقدر ما يحافظ السائق ويلتزم 
باستخدام اإلشارات الضوئية أثناء قيادته للسيارة، ويحترم قواعد املرور، بقدر ما يرتفع ويرقى في سلوكه 

اإلنساني واحترامه لنفسه واآلخرين.
هذا احلديث ال عالقة له بأسابيع املرور، وال بحمالت التوعية التي تنظمها وزارات الداخلية من حني إلى آخر، 
وإمنا هي انطباعات أخرجتها حلظة استخدام سائق كان يقود سيارته أمامي ذات مساء لإلشارات الضوئية، 
وكنا الوحيدين وقتها في الشارع، فكانت مناسبة للحديث عن ثقافة استخدام اإلشارة التي ال تقل مكانًة عن أي 

ثقافة أخرى، إن لم تفقها، ألن فيها تفادياً ألخطار كبيرة، وحفظاً ألرواح غالية.

ثقافة اإلشارة

ضفاف
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أرواح هائمة
ق�س�ض اإن�سانية من جناح العلوم ال�سلوكية التابع ملدينة ال�سيخ خليفة الطبية 

الذي ال نعترف به، نرفض فكرة وقوعه وكأنه  المرض  النفسي.. هو ذلك  المرض 
وصمة عاٍر ُيالحقنا به المجتمع، أحياناً يخبئ المجتمع المريض العقلي والنفسي 
داخل دهاليز النسيان، وأحياناً يمضي المجتمع ُمخلِّفاً وراءه شبح المرض النفسي 
ومعارفنا،  عائالتنا  محيط  وعن  عنا  بعيدون  هم  من  غير  يصيب  ال  مرض  وكأنه 
مرض ال نعرفه وال يعرفنا، على الرغم من أن البحوث الطبية تقول إن هذا المرض 
التابع لمدينة الشيخ  الذي يتعالج منه آالف المرضى في جناح العلوم السلوكية 
خليفة الطبية بسريٍة تامة هو مرض كغيره من األمراض التي تصيب الناس من دون 

استئذان. 
على  والتعّرف  النفسيين،  المرضى  عالم  إلى  الولوج  التحقيق  هذا  من  الهدف  كان 
السلوكية  العلوم  جناح  ولكن  النفسي،  للمرض  ومعايشتهم  وأحالمهم  معاناتهم 
غير  نمتلك  ال  التي  األخالقية  قواعده  له  الطبية«  خليفة  الشيخ  »لمدينة  التابع 
التي  المجتمع  ووصمة  وسريته  النفسي  المريض  لخصوصية  فنظراً  احترامها، 
العلوم  التي يقدمها جناح  للحماية الطبية األخالقية  ُتلحق بالمصابين به، ونظراً 
السلوكية لم نستطع أن نقابلهم وجهاً لوجه كما كنا نأمل، لنستمع منهم وننقل لكم، 
ولكننا تعرفنا عن كثب على قصصهم ومعاناتهم لتكون ربما دروساً وِعبراً عن واقع 

الحياة تخرج من قبو المرض المظلم.
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عقوق!

مقاييس  بكل  إنسانية  قصة  األولى،  القصة 
اإلنسانية، قصة ألم »ث.ق« أنجبت وربَّت وعاشت 
أوالد  خمسة  من  المكونة  عائلتها  تخدم  سعيدة 
الحياة  تقلبات  بين  السنون  وتمر  فتيات  وخمس 
البيت  األبناء  ويترك  ويتوفى  الزوج  يمرض  حتى 
التي  األم  ُمخلّفين  حياتهم  ليشقوا  الزواج  بعد 
األثناء  هذه  وفي  تربيتهم،  في  بحياتها  ت  ضحَّ
من  خوفاً  أبناؤها  فتركها  بالفصام،  األم  أصيبت 
وصمة المرض العقلي، وتدهورت حالتها الصحية 
وأصيبت بضالالت وهلوسات وتبلُّد في المشاعر 
رفضوا  األبناء  ولكن  حادة،  نفسية  واضطرابات 
بأن  المجتمع  يعرف  أن  من  خوفاً  عالجها  فكرة 
أمهم تعاني مشاكل نفسية أو يقول المجتمع إنها 

»مجنونة« فتركوها وحيدة للنسيان.
أن  لها  وصوَّرت  األم  الحقت  الهلوسات  ولكن 
الجميع يبحث عنها لتلقى العقوبة، وكانت مريضة 
باالعتقاد أن هناك من يراقبها ويرصد أنفاسها وأن 
الجميع يشك في أنها قتلت زوجها الذي مات بشكل 
عانت من  المرأة  قبل عشر سنوات، وهذه  طبيعي 
المرض ولم تتلق العالج مما جعل حالتها النفسية 
الجميع ونتيجة لإلهمال  تنهار، وكانت ترتاب في 
تدهورت  منها  أبنائها  جميع  ونفور  العالج  في 
وتهيم  الشوارع  إلى  تخرج  أصبحت  حتى  حالتها 
واعية  تكون  أن  دون  البيت  بمالبس  وجهها  على 
لنفسها وتولى الجيران إرجاعها إلى بيتها في كل 
أبناؤها  فأحضرها  حالتها،  تفاقمت  أن  إلى  مرة، 
إلى المستشفى بعد عشر سنوات من االنتكاسات 

المرضية الصعبة.
للعالج،  نتيجة  جزئياً  حالتها  نت  تحسَّ وفعالً 
وارتأى الجناح السلوكي أن تعود إلى بيتها لتنعم 
بدفء وحنان ورعاية أسرتها ولكن األبناء والبنات 
غنية  امرأة  من  تحوَّلت  التي  األم  استالم  رفضوا 
أحد  لإليواء.ويقول  مكان  إلى  تحتاج  امرأة  إلى 
المسؤولين في القسم: »كان تهّرب األبناء العشرة 
من َتحمَّل مسؤولية أمهم أكثر ما يزعجنا ويشعرنا 
ت فوجدت النكران  باأللم تجاه هذه األم التي َضحَّ
أختها  بها  تكفَّلت  أبنائها وبناتها، وهكذا  جزاًء من 

التي تسكن في إحدى اإلمارات الشمالية«.

ن�سل اإماراتي خال�ص!

لمريضة  قصة  هي  الثانية،  اإلنسانية  القصة 
لسيدة عربية  إنها  فيها كل جانب،  الحزن  يسكن 
الفيالت  إحدى  القتحامها  عليها  ُقبض  »ح.م« 
عليها  القبض  وعند  االنتحار  ومحاولتها  الفخمة 
تبين أنها حامل، ووجهت لها تهمة الحمل ِسفاحاً، 
دون  الدولة  ودخول  الغير  ملكية  على  واالعتداء 
هذه  أن  شعرت  المحكمة  ولكن  رسمية،  أوراق 
لتها إلى جناح  المرأة غير متزنة نفسياً، لذلك حوَّ
العلوم السلوكية التابع لمدينة الشيخ خليفة الطبية 
إلجراء تقييم نفسي لها ومعرفة إن كانت مسؤولة 
ونفسي،  عقلي  قصور  من  تعاني  أم  أفعالها  عن 
السيدة  هذه  أن  القسم  اكتشف  التقييم  وأثناء 
من  هربت  حيث  الذهاني«  »بالفصام  مريضة 

بالدها وتسللت إلى الدولة ألنها كانت تتوهم أنها 
من نسل إماراتي خالص، ويجب عليها أن تتناسل 
ولألسف  الوهم،  بهذا  مؤمنة  فهي  البلد،  هذا  في 
أن  تؤمن  وهي  سفاحاُ  وحملت  البعض  استغلها 
هذا الطفل هو ابن هذه األرض ال يحتاج إلى رجل 
سيولد  أنه  يكفيه  شهادة،  إلى  وال  أباً  له  ليكون 
هاهنا في الدولة ويكون ابنها، لذلك قررت اللجنة 
الطبية النفسية الشرعية أن الحمل ِسفاحاً ليس لها 
عالقة به، ألنها مصابة بمرض عقلي وتم التغرير 
بها، لذلك برأتها المحكمة من التهم المنسوبة لها 
لعدم صالحيتها العقلية والنفسية، ولكنها أنجبت 
طفلة جميلة جداً في إدارة المؤسسات اإلصالحية 
والعقابية وُحّولت إلى قسم رعاية أحداث المفرق 
العالج  أن  األطباء  ويؤكد  ابنتها،  بجانب  لتكون 
الوحيد  َتعلَّقها  في  يكمن  المرأة  لهذه  الحقيقي 
كبير  بشكل  الطفلة  بهذه  مرتبطة  فهي  بطفلتها، 

وترى فيها فرحتها الوحيدة. 
كانت  السيدة  هذه  أن  التحقيقات  وأظهرت 
أطفال  ثالثة  ولديها  األصلي  بلدها  في  متزوجة 
ونتيجة للمشاكل مع الزوج طلّقها وخطف أطفالها 
الصغار والتي حكمت المحكمة لها برعايتهم، لكن 
األب سرق األطفال وسافر إلى دولة أجنبية، ففقدت 
لها  الهلوسات لتصّور  المرأة عقلها، وجاءتها  هذه 
تعّوض  أن  عليها  ويجب  إماراتي  أصل  من  أنها 
أطفالها بإنجاب طفل من أرض الدولة، لهذا تسللت 

إلى اإلمارات.

ابن باّر

رغم  األجمل  الوفاء  قصة  هي  الثالثة  القصة 
طفلها  أحبت  ألم  قصة  فهي  المريضة،  معاناة 
وضرب  عنف  تربيته  ألجل  وتحملت  الصغير 
زوجها لها، ومرت األعوام ومات األب وتزوج األبن 
بمرض  أصيبت  ولكنها  بها،  باراً  دائماً  كان  الذي 
أصيبت  حيث  أشر«  »متالزمة  وهو  جداً  نادر 
بمرض نفسي وهو مرض ذهاني يصاحبه فقدان 
المرض  وبدأ  والكالم.  والسمع  البصر  في حاسة 
معها عندما كانت تسمع أصواتاً ال وجود لها إال في 
إلى  حتى وصلت  حالتها  تفاقمت  وهكذا  مخيلتها، 
المستشفى  إلى  أحضرها  وحيدها  الكلي.  المرض 
فقدت  ولكنها  أمه،  شفاء  في  بصدق  يرغب  وكان 
وعدم  مرضها  ورغم  وبصرها،  وسمعها  عقلها 
ابنها  قدرتها على الكالم والبصر كانت تعرف أن 
وجهها،  على  يرتسم  الفرح  وكان  لزيارتها،  يأتي 
فقد كانت تحبه بشكل يصعب تجاوزه عند الحديث 
عنه، فاألم ال تعرف في الدنيا غير »محمد« وحيدها 
وهو ال يعرف غيرها، كانت تعرفه عند دخوله إلى 
غرفتها بقلب األم المحب، وتحاول أن تنادي عليه 
ولكنها تقول بحروف متقطعة: »م.ح.م.د« إنه اسم 
ابنها الشاب الذي لم يترك أمه لظالم المرض وكان 
وقودها للحياة، االبن الشاب البار الذي يحاول بكل 
الطرق عالج والدته، ولكنه مرض ال عالج له إلى 

اآلن. 
االبن يعتقد أن اإليذاء النفسي والجسدي الذي 

تلقته أمه في سنوات حياته مع والده هو سبب هذا 
المرض النادر، فهو يحّمل نفسه مسؤولية الصبر 
لته األم ألجل عيونه، ولذلك فهو يحاول  الذي تحمَّ
زوجته  مع  ويأتي  ويحبها  ينقذها  أن  بكل وسيلة 
وأطفاله لزيارتها في كل أوقات الزيارة وهي تسعد 

بوجوده وتتمتم باسمه دائماً.

خدمات نف�سية 

تتوفر  التي  العالجية  الخدمات  على  وللتعرَّف 
التقنيا  الدولة،  في  النفسية  باألمراض  للمصابين 
جناح  في  الطبي  المدير  درويش  طارق  بالدكتور 
خليفة  الشيخ  »لمدينة  التابع  السلوكية  العلوم 
الطبية« الذي أكد أن اإلمارات تولي اهتماماً كبيراً 
بالمرضى النفسيين وتقدم خدمات صحية نفسية 

متميزة لهم.
العلوم  جناح  فإن  درويش  للدكتور  ووفقاً 
لمختلف  متكاملة  نفسية  خدمات  يقدم  السلوكية 
األعمار مشيراً إلى أن الخدمات ذات نوعين؛ األول 
والثاني  المستشفى،  في  المقيمين  المرضى  يخدم 
يخدم المرضى الخارجيين الذي يأتون يومياً لتلقي 

العالج. 
وأشار إلى أن الجناح ُيقدم العديد من الخدمات 
الطبية في أقسامة الستة، فهناك قسم الطب النفسي 
ما قبل 18 سنة )قسم األطفال والمراهقين( وقسم 
السن(  )كبار  سنة   65 الـ  فوق  النفسي  الطب 
النفسي  الطب  وقسم  اإلدمان(  )عالج  وقسم 
الحاالت  بتقييم  الخاصة  باللجنة  الشرعي)مختص 
العالج  وقسم  والمحكمة(  الشرطة  من  تأتي  التي 
للمريض كل يوم حتى تتحسن  النهاري )خدمات 
التأهيل(  بإعادة  يعرف  ما  وهو  جزئياً،  حالته 
والقسم األخير مختص في طب النفس المجتمعي. 

عالج منزيل 

السلوكية  العلوم  جناح  أن  درويش:  ويضيف 
خدمة  يقدم  الطبية«  خليفة  الشيخ  »لمدينة  التابع 
العالج في المنزل لبعض الحاالت التي ال تستطيع 
النفسي  العالج  لتلقي  المستشفى  إلى  الذهاب 
يوفر  كما  متخصص،  طبي  فريق  خالل  من 
لحل  التدخل  وتوفير خدمة  الساخن،  الخط  خدمة 
األزمات النفسية بالتنسيق مع الشرطة، كما يوفر 
وحدة التنسيق مع الهيئات الصحية األخرى مثل: 
»مستشفى المفرق ومستشفى الكورنيش والرحبة 
وخليفة« في إمارة أبوظبي إلرسال مقيّمين نفسيين 
حاجتهم  عند  المستشفيات  هذه  إلى  يتوجهون 
الستشارة نفسية.وأوضح المدير الطبي في جناح 
العلوم السلوكية أن الجناح يحوي على 25 طبيباً، 
ويوجد به 125 سريراً، وفي العنبر الداخلي هناك 
 12 من  أكثر  المستشفى  على  ويتردد  مريضاً،   70

ألف مريض نفسي ألخذ العالج النهاري. 
 

اأمرا�ص واأعرا�ص 

ن  وقال الدكتور درويش: إن درجة شفاء وتحسُّ
وشدته،  المرض  نوعية  على  تعتمد  المريض 
األمراض  بين  يخلط  من  هناك  أن  إلى  مشيراً 

اأرقام

أوضحت دراسة أنه من كل ألف شخص هناك 350 شخصاً 
النفسية، ويقول  يمكن أن يتعرَّضوا لإلصابة باإلمراض 
العالم جولد برج اندهكسي، إن من بين هؤالء المرضى 
يحتاج 320 منهم لرعاية صحية أولية و11 يحتاجون إلى 
األمراض  مستشفى  في  موجودة  حاالت  و5  تشخيص، 

النفسية. 
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العقلية  فاألمراض  النفسية،  واألمراض  العقلية 
هي مثل: الِفصام والهَوس واضطرابات البارانويا 
يعني وجود فكرة راسخة في  ما  »األوهام« وهو 
القلق  مثل  هي  النفسية  واألمراض  المريض،  عقل 

واالكتئاب والهيستريا والفزع والفوبيا.
ويشرح قائالً: إن من صفات المريض النفسي 
أنه يعترف بالمعاناة وبوجود مشكلة، فيقول بكل 
صدق )أنا أعاني(، وبالتالي يمكن بسهولة التفريق 
النفسي  النفسي والعقلي، فالمريض  المريض  بين 
طلب  ويحاول  تتدهور  النفسية  حالته  أن  يشعر 
أنه  يثق  الذي  العقلي  المريض  بعكس  المساعدة 

طبيعي وغير ُمصاب بأي مرض. 
قال  الدولة  في  الموجودة  األمراض  أكثر  وعن 
درويش: »ال يوجد اضطراب منتشر أكثر من آخر، 
فالمرض النفسي واحد ولكن قد تختلف األعراض، 
يكون  المثال  سبيل  على  اإلسالمية  الدول  ففي 
مرض الوسواس في الغالب في التوضؤ أكثر من 
ثقافات  ولكن  واحد  فالمرض  الصالة،  قبل  مرة 

الشعوب هي التي تغير األعراض«. 
وينصح الدكتور درويش كل من يعاني من أي 
اضطراب نفسي أو يشعر أنه يحتاج إلى المساعدة 
هذا  السلوكية،  العلوم  جناح  إلى  فوراً  بالتوجه 
باإلضافة إلى أهمية التمسك بالدين باعتباره خط 
الدفاع األول عند المريض، ألنه يساعده على الشفاء 
ويقول »اإليمان له قدرة رائعة على الشفاء، والحياة 

ُمتقلبة وتحتاج إلى الدعم الروحاني«. 

تعاطف

لمرضاه؟  المعالج  الطبيب  ينظر  كيف  ولكن 
إبراهيم  عالء  الدكتور  إلى  السؤال  بهذا  توجهنا 
العلوم  بجناح  النفسي  الطب  استشاري  حويل 
السلوكية بمدينة »الشيخ خليفة الطبية« الذي قال: 
الحاالت  مع  يتعاطف  أن  النفسي  الطبيب  »على 
يتعايش معها  أال  عليه  يتعين  يعالجها، ولكن  التي 
حتى يبقى خارج دائرة الضغوط ويكون أقدر على 

اختيار أفضل الحلول لمرضاه«.
حال  حاله  النفسي  المرض  أن  إلى  ويشير 
يصاب  فالبعض  األخرى،  العضوية  األمراض 
بالمرض النفسي لوجود استعداد طبيعي لإلصابة 
بالمرض وهناك أناس مهيؤون لإلصابة بالمرض 
ويكونون غير قادرين على تحمَّل الضغط، وهناك 

عند  لذلك  المرض،  إلى  تؤدي  وراثية  أسباب 
حدوث ضغوط بسيطة تنتكس الحالة الستعدادها 
الطبيعي للمرض.ووفقاً للدكتور عالء، فإن الرجال 
لها  التي  النفسية  باألمراض  يصابون  الغالب  في 
غالباً  فيصبن  النساء  أما  المجتمع،  بمعاداة  عالقة 

بالهستيريا واضطرابات األكل. 

ت�شويه

وينتقد الدكتور عالء وسائل اإلعالم قائالً: إنها 
شوَّهت الطب النفسي وجرَّدته من إنسانيته ُمتهماً 
األفالم والمسلسالت بأنها بالغت كثيراً في رسم 
نمطية مبالغ فيها حول عالم األمراض النفسية من 

أطباء ومرضى ومشاٍف، وجعلت المجتمع يتعامل 
مع هذا العالم بنوع من التعالي.

على  قادر  النفسي  الطب  إن  قائالً:  ويضيف 
شفاء الكثير ممن يحتاجون إلى العالج، إال أن كثيراً 
وعلى  الحقيقة،  شوَّهت  والمسلسالت  األفالم  من 
تعرض  التي  الكهرباء  جلسات  فإن  المثال:  سبيل 
الواقع  في األفالم هي جلسات غير حقيقية، وفي 
لبعض  مثالياً  عالجاً  الكهربائية  الجلسات  تعتبر 
ليس  وهو عالج  االكتئاب،  مثل  النفسية  األمراض 
به أي مضاعفات أو آثار جانبية، ويتم العالج من 
يتم  وبعدها  لينام،  للمريض  مهّدئ  إعطاء  خالل 

تركيز شحنات بسيطة من الكهرباء عليه. 

د. طارق درويش د. عالء حويل 
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أكد سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي األمين 
العام للمجلس الوطني االتحادي أن العمل البرلماني 
والسياسي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« شهد نقلة 
مع  وقال  سعادته في حوار خاص  كبيرة.  نوعية 
»999«: إن اإلنجاز األكبر الذي تفخر به الدولة، كما 
عبَّر عنه صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 
هو بناء اإلنسان اإلماراتي وإعداده وتأهيله ليحتل 
وطنه..  وحماية  بناء  في  وُيسهم  المرموق  مكانه 

وفيما يلي نص الحوار:
البرلمانية  التجربة  لنا  تصفون  كيف   •
على  ونيف  عاماً  أربعين  مرور  بعد  اإلماراتية 

تأسيس المجلس الوطني االتحادي؟
- تمثل التجربة السياسية في الدولة بمضامينها 
دعم  في  نموذجاً  توجهها  التي  والرؤية  وآلياتها 
المغفور  أن حّدد  منذ  المواطنين،  القيادة ومشاركة 
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
االنعقاد  دور  افتتاح  خطاب  في  ثراه«  الله  »طيَّب 
العادي األول من الفصل التشريعي األول للمجلس 
في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره بقوله: »إن 
مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدي دوراً هاماً في 
تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة 
والرفاهية«، ونستذكر بكل الفخر واالعتزاز ما تحقق 
نهج  ترسيخ  مقّدمها  وفي  عهده،  في  إنجازات  من 
الشورى وتمكين السلطات الدستورية من ممارسة 
دورها الحقيقي الفاعل، ووضع أسس الدولة المتينة 
الدول  مصاف  في  لتكون  اإلمارات  مكنت  التي 

المتقدمة.
عهد  في  والسياسي  البرلماني  العمل  وشهد 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
كبيرة  نوعية  نقلة  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
عام  لسموه  السياسي  البرنامج  إعالن  في  تمثَّلت 
 ،2009 لسنة   »1« رقم  الدستوري  والتعديل   ،  2005
المرأة  ومشاركة  للمجلس،  تمكين  من  تضمنه  وما 
انتخابيتين عامي  عضوة وناخبة، وإجراء تجربتين 
االنتخابية  القاعدة  مشاركة  وتوسيع  2006و2011، 
أعضاء  نصف  الختيار   ،  2011 عام  انتخابات  في 
المجلس لتصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة 
لكل إمارة في المجلس كحٍد أدنى، بعد أن كان هذا 
العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية، حيث زاد 
عدد الهيئة االنتخابية من ما يقارب ستة اآلف ناخب 

إلى حوالي 130 ألف ناخب.
وإن كان من كلمة نقولها بهذه المناسبة فهي، إن 
أحد  ُيعد  الدولة  في  والمؤسسي  السياسي  التطور 
االتحاد،  تجربة  نجاح  مسيرة  في  المهمة  الجوانب 
نهجاً  تتبنى  أنها  التجربة  هذه  يميز  ما  أهم  وأن 
الخصوصية  االعتبار  في  آخذة  ومتدرجاً،  متوازناً 
الحضارية والثقافية للمجتمع اإلماراتي، األمر الذي 
يؤّدي دائماً إلى استقرار الدولة على مختلف الُصعد، 

ويحافظ على مكتسبات التنمية.
الدولة  مستوى  على  المجلس  إنجازات  ما   •

والمجتمع؟  
- اإلنجاز األكبر الذي تفخر به دولة اإلمارات كما 
عبَّر عنه صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، 
ليحتل  وتأهيله  وإعداده  اإلمارات  إنسان  بناء  هو 

مكانه المرموق وُيسهم في بناء وحماية وطنه.
وذلك  يطول،  المجلس  إنجازات  عن  والحديث 
والبناء  التأسيس  مراحل  لجميع  المجلس  لمواكبة 

والتطور والتقدم التي شهدتها الدولة في القطاعات 
القضايا  كافة، وحرصه على طرح ومناقشة جميع 
ورفعته،  الوطن  بشؤون  مباشرة  عالقة  لها  التي 
والمواطنين وتقدمهم، والتركيز على جوانب التنمية 
المستدامة مثل التعليم والصحة واإلسكان والرعاية 
مناطق  جميع  في  الخدمات  وتوفير  االجتماعية، 
الدولة، فضالً عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية، 
والقضايا  واالستثمارية،  والسياحية  واالقتصادية، 
التي لها عالقة بالطفولة والمرأة وغيرها، وحرصه 

على شمولها لمختلف مناطق الدولة.
د المجلس خالل مسيرته على مدى خمسة  وجسَّ
جلسة   »514« خالل  من  تشريعياً  فصالً  عشر 
من  العاشرة  الجلسة  ولغاية  تأسيسه  منذ  عقدها 
التشريعي  للفصل  الثالث  العادي  االنعقاد  دور 
 ،2014 أبريل   25 يوم  عقدها  التي  عشر  الخامس 
اهتمامه  الدستورية  الختصاصاته  ممارسته  عبر 
بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات 
خالل  التوصيات  وإصدار  وتطويرها،  وتحديثها 
األسئلة  وتوجيه  العامة  الموضوعات  مناقشة 
على  ووافق  المجلس  أقر  فقد  الحكومة،  لممثلي 
موضوعاً   »289« وناقش  قانون،  مشروع   »536«
ه أعضاء المجلس»553« سؤاالً إلى ممثلي  عاماً، ووجَّ
القضايا  مختلف  حول  توصياته  وأصدر  الحكومة، 

التي ناقشها.
عرضت  التي  القوانين  مشروعات  أول  ومن 
الدولة«  »علم  قانون بشأن  المجلس: مشروع  على 
نشر  على  التي ساعدت  وتلك  الرسمي«  »وخاتمها 
فصله  خالل  المجلس  توصيات  ومن  التعليم، 
التشريعي األول »بناء المساكن الشعبية، وتشجيع 

حوار: حنان �سامل

محمد المزروعي لـ»999«: 
ــة  ــي حماي ــهم ف ــان ُيس ــاء إنس بن
وطنــه أكبــر إنجاز تفخر بــه الدولة
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والدفاع،  األمن  بأجهزة  العمل  على  المواطنين 
وإنشاء  النسل«،  وزيادة  الزواج  على  والتشجيع 

الجامعات.
ومن أبرز محطات المجلس مع القائد  المؤسس 
المجلس  وأعضاء  رئيس  مع  لقاؤه  الله«  »رحمه 
مناقشة  أثره  على  تم  والذي  االتحادي،  الوطني 
الفصل  في  المواطنين  إسكان  موضوع  المجلس 
زايد  الشيخ  تحدث  الحادي عشر، حيث  التشريعي 
خالل هذا اللقاء معهم في كافة التفاصيل والحيثيات 
واستمع منهم وتناقش معهم حول أنجع السبل لحل 
له  للمغفور  السامي  األمر  جاء  ثم  الموضوع،  هذا 
بإذن الله تعالى إثر ذلك بإنشاء »برنامج الشيخ زايد 
لإلسكان« ليجسد حرص القائد وتفاعله مع القضايا 

التي يطرحها أعضاء المجلس وممثلو الشعب.
البرلمانية  شعبته  خالل  من  المجلس  ويضطلع 
القضايا  مختلف  حمل  بشأن  ونِشط  فاعل  بدور 
والعربية  الخليجية  المحافل  في  وطرحها  الوطنية 
خالل  من  حاضرة  لتكون  واإلسالمية،  والدولية 
وعلى  عليها،  والتركيز  عنها  والدفاع  الرأي  حشد 
الجزر  الدولة سيادتها على  رأسها قضية استعادة 
الصغرى  وطنب  الكبرى  »طنب  الثالث  اإلماراتية 
اإلسالمية  الجمهورية  تحتلها  التي  وأبوموسى« 
اإليرانية، فضالً عن دعمه ونصرته مختلف القضايا 

العربية واإلسالمية.
في  إال  إليها  النظر  يمكن  ال  المجلس  وإنجازات 
التنمية  عملية  في  شريك  فالمجلس  العام،  إطارها 
ومشاركة  الخمس،  السلطات  أحد  وهو  الدولة،  في 
التي  للقوانين  مناقشته  خالل  من  تتأتى  المجلس 
تقدمها الحكومة آخذاً في االعتبار مصالح وتطلّعات 
المواطنين، أو ما ُيمكن أن نطلق عليه البعد االجتماعي 
للسياسات  المجلس  مناقشة  أن  كما  القوانين،  في 

المقاعد  مجموع  من  المائة  في   22,3 بلغت  بنسبة 
البالغ عددها 40 مقعداً. 

وجاء قرار توسيع القاعدة االنتخابية لالنتخابات 
النهج  وفق  للمواطنين  تمكيناً   ،2011 عام  الثانية 
وبكل  القرار،  صنع  عملية  في  للمشاركة  المتدرج 
ارتفاع  في  االنتخابية  العملية  ساهمت  فقد  تأكيد 
وزيادة  المواطنين  لدى  السياسي  الوعي  مستوى 
المشاركة  على  العام، وحرصهم  بالشأن  اهتمامهم 
انتخابات  خوض  خالل  من  السياسية  الحياة  في 

المجلس الوطني االتحادي.
إليها  النظر  من  بد  ال  االنتخابي  الوعي  ومسألة 
الدولة،  في  االنتخابية  التجربة  حداثة  منطلق  من 
ولهذا فإن مشاركة الناخبين في االنتخابات تحتاج 
إلى بذل جهود كبيرة، فاالنتخابات قضية مجتمعية 
كافة  مشاركة  لب  وتتطَّ آخر  دون  طرفاً  تخص  وال 
الجهات الرسمية واألهلية في الترويج لالنتخابات، 

وهذه مسألة في غاية األهمية لالنتخابات القادمة.
الفصل  في  للمجلس  العام  لألداء  تقييمكم  ما   •

التشريعي الخامس عشر؟
المسح  نتائج  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  بداية   -
الميداني الذي نفذته وزارة الدولة لشؤون المجلس 
الوطني االتحادي منتصف عام 2013 للسنة الرابعة 
العليا«  التقنية  »كليات  مع  بالتعاون  التوالي،  على 
واستهدف طالب وطالبات الكليات في جميع إمارات 
عن  الرضا  نسبة  أن  إلى  توصل  والذي  الدولة، 
التشريعية  الختصاصاته  وممارسته  المجلس  أداء 
والرقابية والدبلوماسية البرلمانية قد ارتفعت، ففي 
عام 2010 كانت النسبة »66 بالمائة«، وعام 2011 »55 
بالمائة«، وعام 2012 قفزت إلى “77 بالمائة”، وعام 

2013  بلغت»70 بالمائة«.
إنشاء  الفصل  هذا  في  المجلس  إنجازات  ومن   

وبنودها، شملت  موادها  من  عدداً  وعدَّل  استحدث 
أهمية  على  المجلس  وحرص  القطاعات،  مختلف 
التطور  مع  يتفق  بما  التشريعية  المنظومة  تطوير 
المجاالت  مختلف  في  اإلمارات  دولة  تشهده  الذي 

ولمواكبة المستجدات الدولية.
قانون  مشروع  القوانين:  مشروعات  أبرز  ومن 
واالحتياطية،  الوطنية  الخدمة  بشأن  اتحادي 
قانون  ومشروع  الطفل،  حقوق  قانون  ومشروع 
التطرف  مكافحة  في  للتميز  الدولي  المركز  إنشاء 
مشتركة  أرضية  إيجاد  إلى  يهدف  الذي  العنيف 
ومشروع  الجهود،  وتنسيق  الرأي  وتبادل  للحوار 
ل المجلس في  التجارية الذي سجَّ قانون الشركات 
تاريخ  برلمانية كأطول جلسة في  مناقشته سابقة 
قانون  ومشروع  أيام،  أربعة  تستغرق  المجلس 
الذي  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  الموارد 
الحاجة  وتقليل  الغذائي  األمن  تحقيق  في  يساهم 

لالستيراد من الخارج.
إلى ممثلي  ووجه أعضاء المجلس »128« سؤاالً 
توصية،   »27« بشأنها  المجلس  تبنّى  الحكومة 
التعليمية،  القضايا  مختلف  األسئلة  وشملت 
واألمنية،  واالجتماعية،  واالقتصادية،  والصحية، 
والتوطين،  التحتية،  والبنية  والخدمية،  والبيئية، 
والمعاشات، والقروض، المرأة، والمالية، والمعاشات 
والشؤون االجتماعية، وارتفاع األسعار في مختلف 

القطاعات، واآلثار، وأخرى.
عليها  وافق  التي  المجلس  توصيات  أبرز  ومن 
رؤية  َتبنّي  عاماً،  موضوعاً   »13« مناقشته  خالل 
أعلى  اتحادي  مجلس  وإنشاء  شاملة  استراتيجية 
الشيخ  برنامج  ميزانية  بزيادة  والمطالبة  للتوطين، 
ألف   )500( المنح من  قيمة  زايد لإلسكان، وزيادة 
إلى )800( ألف، ووضع معايير وخطط زمنية محددة 
لمساكن  األولوية  وإعطاء  المساكن  صيانة  لبرامج 
ومنح  والمعاقين،  والمطلقات  واألرامل  السن  كبار 
المساعدة االجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة 
إذا  عاماً   35 تحت  والمطلقة  المتزوج  والطالب 
توافرت شروط االستحقاق، وإيجاد آلية في وزارة 
المزمنة  الناقصة لألمراض  األدوية  لتوفير  الصحة 
لمواجهة  استراتيجي  ومخزون  المستشفيات  في 
موازنة  مخصصات  وزيادة  والطوارئ،  األزمات 

الجامعات لتحسين البنية التحتية للبحث العلمي.
هذا األداء يعكس مدى مشاركة المجلس بالتعاون 
مع الحكومة في مسيرة البناء والتقدم، وحرصة على 
برنامجاً  تتبنى  التي  الحكيمة  القيادة  رؤية  تحقيق 
متكاملة  استراتيجية  وخطة  الوطني،  للعمل  شامالً 

للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات.
وقع  البرلمانية  الدبلوماسية  مستوى  وعلى 
اتفاقية  نوعها  من  األولى  هي  سابقة  في  المجلس 
الدولي  البرلماني  االتحاد  مع  وشراكة  تعاون 
أنشطة  في  المجلس  مشاركة  تعزيز  في  ستسهم 
الالزمة  الدعم  أوجه  االتحاد، وتقديم كل  وفعاليات 
وبرامجه  وفعالياته  أنشطته  لتيسير  والممكنة 
معلومـاتية  شبكة  »إنشـاء  ومشروع  المختلفة، 
الشعبة  من  المقدم  المقترح  خليجية«  برلمـانية 
البرلمانية اإلماراتية الذي وافق عليه رؤساء مجالس 

مجلس  بدول  واألمة  والوطني  والنواب  الشورى 
المؤتمر  واعتماد  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
منظمة  في  األعضاء  الدول  مجالس  التحاد  التاسع 
عن  باإلعالن  اإلماراتي  المقترح  اإلسالمي  التعاون 

إنشاء البرلمان اإلسالمي.
مجلس  إلى  المجتمع  فئات  مختلف  تتطلع   •
وطني أكثر فاعلية يحقق طموحات شعب اإلمارات، 

كيف يمكن تحقيق ذلك خالل الفترة المقبلة؟
عميقة  رؤية  من  التمكين«  »فلسفة  تنطلق   -
تستهدف تهيئة البيئة المبدعة الالزمة لتمكين الفرد 
أكثر  ليصبح  الالزمة،  القوة  عناصر  من  المواطن 
إسهاماً ومشاركة في مسيرة التنمية وفي مختلف 
مجريات الحياة االجتماعية، والسياسية، واإلنتاجية، 
ألبنائها  اإلمارات  دولة  توفر  لهذا  والمعرفية، 
المواطنين والمواطنات كل أسباب التعلم واالستفادة 

من منجزات العلم الحديث في المجاالت كافة. 
األجندة  إطالق  عالياً  نثمِّن  السياق  هذا  وفي 
الوطنية لدولة اإلمارات خالل األعوام السبعة المقبلة 
إحدى  تكون  أن  في   ،2021 اإلمارات  رؤية  لتحقيق 
أفضل دول العالم في مختلف الميادين، بما تتضمنه 
والتعليم  التوطين  مجاالت  في  طموحة  أهداف  من 
الخدمات  ومختلف  واإلسكان  واالقتصاد  والصحة 
وُمقّومات الحياة الحديثة، وتضافر الجهود االتحادية 
دولة  أن  على  يدلل  الذي  األمر  لتحقيقها،  والمحلية 
التقدم  العزم والتصميم على  اإلمارات ماضية بكل 
في  المتزايدة  التنموية  طموحاتها  إنجاز  في  بثبات 
بمناسبة  الذهبي  لعيدها  وصوالً  المجاالت  مختلف 

مرور خمسين عاماً على اتحاد اإلمارات المجيد.

تشكيله  منذ  االتحادي  الوطني  المجلس  وُيسهم 
العزيز،  وطننا  في  واالزدهار  النمو  عجلة  دفع  في 
للمؤسسة  وداعمة  ومرشدة  مساندة  كسلطة 
الحكيمة في عملية  القيادة  له  أرادت  كما  التنفيذية، 
لتحقيق  الوطنية  الحياة  في  دوره  وتعزيز  تمكينه 

األهداف التنموية للدولة.
• هل لديكم خطط لالستفادة من تجربة أصحاب 
الخبرات والكفاءات أعضاء المجلس بعد أن تنفض 

الدورة البرلمانية؟
- إن المجلس الوطني االتحادي يعتز بكل األجيال 
التي تعاقبت على رئاسته وعضويته، عبر مسيرته 
ومساهماتهم  عقود  أربعة  مدى  على  امتدت  التي 
وتطوير  إغناء  في  المتنوعة  وخبراتهم  بكفاءاتهم 
العمل الوطني، ويقّدر ما قدَّموه من ُجهد وعطاء كان 
له بالغ األثر في خدمة الوطن والمواطنين وفي إثراء 

مسيرتنا البرلمانية.
المناسبات  كل  استثمار  على  المجلس  ويحرص 
المواطنين  مع  بتواصله  العطاء  لتعزيز  الوطنية 

على  العهد  ولتجديد  الدولة،  مؤسسات  ومختلف 
إثراء  أن  ونؤكد  والبناء،  العمل  مسيرة  مواصلة 
تجربتنا البرلمانية ووصولها إلى آفاقها المنشودة، 
والتعاون  الدائمين  والتفاعل  التواصل  إلى  بحاجة 
المستمر مع المجلس بكافة صور المشاركة والعطاء 

من جميع مؤسسات وأبناء الوطن.
مع  للتواصل  برنامج  لديها  العامة  واألمانة 
األعضاء السابقين، حيث سيتم وضعهم في صورة 
اإلجراءات في المجلس، كما أنه ال يمنع من االستفادة 
لبعض  المتراكمة  والخبرة  الكبيرة  اإلمكانيات  من 
األعضاء في دعم المجلس في ممارسة اختصاصاته 

التشريعية والرقابية.
• كيف َعَزّز وجود المرأة اإلماراتية في المجلس 
على  وحضورها  جهة،  من  الدولة  في  مكانتها  من 

الساحة اإلقليمية والدولية من جهة أخرى؟
-  دستور دولة اإلمارات يقر ويؤكد بال َتحفَّظ 
على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق 
والعمل  التعليم  حقوق  المرأة  ومنح  والواجبات، 

يناقشها،  التي  الموضوعات  خالل  من  العامة 
المعالي  ألصحاب  أعضاؤه  يوجهها  التي  واألسئلة 

الوزراء كل في اختصاصه تأتي في هذا السياق.
• ما مدى وعي الناخبين بالعملية االنتخابية؟

دت انتخابات »المجلس الوطني االتحادي«  - جسَّ
التي أجريت عام 2006 تحت إشراف اللجنة الوطنية 
في  الشعبية  للمشاركة  تجربة  أول  لالنتخابات، 
اختيار نصف أعضاء المجلس، وشهدت فوز إحدى 
جرى  التي  العشرين  المقاعد  بأحد  المواطنات 
مواطنات  ثماني  تعيين  تم  فيما  عليها،  التنافس 
المقاعد  عدد  ليصل  المجلس،  عضوية  في  أخريات 
مقاعد  تسعة  المجلس  هذا  في  المرأة  التي شغلتها 

جهود  دعم  بهدف  اإلنسان«  لحقوق  دائمة  »لجنة 
الداخلي  الصعيدين  على  المجال  هذا  في  الدولة 
والخارجي، و»برلمان المدارس« الذي جاء بمبادرة 
الطلبة  أفكار  عن  للتعبير  منبراً  وُيعد  المجلس  من 
للطالب  يرمز  ما  ويعكس  واحتياجاتهم،  ورؤيتهم 
والطالبة ومشاركتهما اإليجابية في ممارسة دورهما 
المجتمعي والمساهمة الفاعلة في تحّمل المسؤولية.

التشريعي  الفصل  خالل  وأَقرَّ  المجلس  وناقش 
 ،  2011 فبراير   15 بتاريخ  بدأ  الذي  عشر  الخامس 
العادي  انعقاده  دور  من  العاشرة  جلسته  ولغاية 
الثالث التي عقدها يوم 25 أبريل 2014م، على مدى 
أن  بعد  قانون،  مشروع   »31« حوالي  جلسة   »41«

االنتخابات ق�شية جمتمعية وال تخ�س طرفًا 

دون اآخر، وتتطلب م�شاركة كافة اجلهات 

الر�شمية واالأهلية يف الرتويج لالنتخابات 

 وجود املراأة يف املجل�س ين�شجم مع روؤية الدولة 

التي تقوم على اال�شتثمار االأمثل لكل موارد 

الوطن وثرواته ، ويف مقدمتها املورد الب�شري 
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والسياسية  التجارية  األعمال  وممارسة  والتملك 
والقيادية وفقاً لكفاءتها وجدارتها، وتقرير »المنتدى 
االقتصادي العالمي« الصادر في أكتوبر 2013 جعل 
الدولة تتبوأ المركز األول بين دول الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، نظراً لما حققته من إنجازات عملية 
وتم  والرجل،  المرأة  بين  المساواة  معدالت  في 
التنفيذي  المجلس  لعضوية  اإلمارات  دولة  انتخاب 
لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة وذلك لفترة مدتها ثالث سنوات تبدأ اعتبارا 
ديسمبر   31 بتاريخ  وتنتهي   2013 عام  مطلع  من 

.2015
المجلس يحاكي وينسجم  المرأة في   إن وجود 
مع رؤية شاملة للتنمية تتبناها الدولة، وتقوم على 
الوطن وثرواته، وفي  لكل موارد  األمثل  االستثمار 
مقدمتها المورد البشري، ولذلك فإنها تعطي أهمية 
كبيرة لدور المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً للرجل 
في تحقيق أهداف التنمية، وتقوم على تهيئة البيئة 
القوة  عناصر  من  المواطن  الفرد  لتمكين  المبدعة 
الالزمة، ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف 
مجريات الحياة. وُيعد فوز اإلمارات بجائزة الجهود 
المبذولة لسد الفجوة بين الجنسين في العالم العربي 
لم تدخر قيادتها  التي  اإلمارات  لدور دولة  تتويجاً 
وتعزيز  اإلماراتية  المرأة  لتمكين  جهداً  الحكيمة 
دورها على كافة المستويات وفي مختلف المجاالت 
مختلف  في  ومؤثراً  فاعالً  شريكاً  أصبحت  حتى 

جوانب التنمية في الدولة.

في  اإلماراتية  المرأة  تجربة  تقيمون  كيف   •
المجلس؟

في  اإلمارات  موقع  من  عززت  خطوة  في   -
مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في 
الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم 
صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« رقم »6« 
االتحادي  الوطني  المجلس  بتشكيل   2007 لسنة 
الرابع عشر تعيين ثماني نساء،  للفصل التشريعي 
لعضوية  واحدة  مرشحة  انتخاب  تم  قد  وكان 
المجلس في التجربة االنتخابية األولى التي شهدتها 
الوطني  المجلس  في  النساء  نسبة  لتشكل  الدولة 

االتحادي 22.2 بالمائة.
عضويتها  خالل  من  اإلماراتية  المرأة  وقامت 
الداخلي  الصعيد  على  متميز  بدور  المجلس  في 
المجلس  مناقشات  في جميع  من خالل مشاركتها 
والمشاركة  الحكومة،  ممثلي  على  األسئلة  بطرح 
العامة، كما ترأست عدداً  الموضوعات  في مناقشة 
فاعل  دور  لها  وكان  والمؤقتة،  الدائمة  اللجان  من 
من خالل مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
• ما تقييمكم لدور وسائل اإلعالم في التعريف 
الوطن  خدمة  في  ودورهم  وأعضائه  بالمجلس 

والمواطن؟
دور  بأهمية  المطلق  المجلس  إيمان  -نؤكد 
والحديثة،  التقليدية  ووسائله  فنونه  بكافة  اإلعالم 
إثراء  في  استراتيجي  كشريك  الكبيرة  ومسؤوليته 

الحياة البرلمانية، وفي تنمية الوعي البرلماني بمعناه 
األشمل، ال سيما في ضوء التطورات التي تشهدها 
الحياة البرلمانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

واإلعالم البرلماني أصبح محور الحياة البرلمانية 
عن  التعبير  في  دوره  حيث  من  سواء  المعاصرة 
وأداء  البرلماني  العمل  مجريات  بشأن  العام  الرأي 
ممثلي الشعب وهو العنصر الرئيس المكمل للحياة 

البرلمانية وتفعيل المشاركة السياسية.
اإلعالم  »منتدى  أهمية  نؤكد  السياق،  هذا  وفي 
البرلماني« الذي بادر المجلس إلى تنظيمه في شهر 
ديسمبر 2013، والذي ُيعد األول من نوعه الذي ُيعقد 
في دولة اإلمارات، ويهدف إلى تسليط الضوء على 
البرلماني في تنمية  الدور المهم والحيوي لإلعالم 
الوعي السياسي وتعزيز الثقافة والحياة البرلمانية 

والتفاعل مع المؤسسات البرلمانية.
اإلعالم  وسائل  إلى  والتقدير  بالشكر  ونتوجه 
الوطنية والقائمين عليها واإلعالميين على جهودهم 
أنشطة  لمختلف  اإلعالمية  بالمتابعة  واهتمامهم 
الدستورية  الختصاصاته  وممارسته  المجلس 
العنصر  هو  اإلعالم  بأن  إيماناً  رسالته،  وإيصال 
الرئيس المكمل للحياة البرلمانية، ونأمل أن يستمر 
على  الدائم  والحرص  اإليجابي  التفاعل  ويتزايد 
واإلعالم،  المجلس  بين  الشراكة  وتطوير  استمرار 
بما يعكس زخم أنشطته في مختلف مجاالت عمله 
لدى  البرلمانية  والثقافة  الحياة  تعزيز  في  وُيسهم 

مختلف قطاعات وشرائح المجتمع.
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بات  غزة  قطاع  في  مسبوقة  غير  ظاهرة  في 
طلب  الهامة  والمؤسسات  الشخصيات  متناول  في 
األولى  أسست  خاصة،  أمنية  شركات  من  الحماية 
منها حديثاً في القطاع الساحلي الذي تديره الحكومة 

الفلسطينية المقالة.
المكتظة  غزة  في  إنسان  المليوني  زهاء  ويعيش 
بالمجموعات المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية، 
مما يعني ازدياد الطلب على الشركة التي تحمل اسم 
وشخصيات  أعمال  رجال  ِقبل  من  الند«  »سيكيور 
مشهورة وأصحاب مصالح تجارية لتوفير أمنهم في 

ظل الظروف األمنية المتقلبة بطبيعة غزة.
وتولت »سيكيور الند« توفير الحماية الشخصية 
للفنان »محمد عساف« الذي حاز على لقب »محبوب 
العرب« للعام 2013 في البرنامج التلفزيوني الشهير 
الذي تقدمه قناة )إم بي سي( الفضائية، وذلك خالل 

زيارته مطلع هذا العام إلى قطاع غزة.
كما تتولى حماية شخصيات دولية تزور الوكالة 
تقدم  التي  »أونروا«  المتحدة  لألمم  التابعة  الدولية 
مساعدات إغاثية لحوالي مليون فلسطيني في غزة. 

الحراسات،  طاقم  لتزويد  خطط  الشركة  ولدى 
لكنها تواجه معضالت في توفير سيارات مصفحة 
ضد الرصاص في ظل الحصار المفروض على قطاع 

غزة منذ منتصف العام 2007.
ويقول عبد القادر العربيد أحد مؤسسي الشركة 
لـ»999«: إن الفكرة راودتهم منذ فترات طويلة لكنها 

لم تر النور إال قبل بضعة أشهر.
أمنيين،  أنهم يوفرون مرافقين  العربيد،  ويوضح 
إلى  مراقبة،  وكاميرات  إنذارات،  أو  حماية  وأجهزة 

جانب إمكانية القيام بمهام تحقيق خاصة.
وواجهت فكرة تأسيس شركات أمن خاصة 

حتقيق: تامر ابراهيم- غزة

في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة 
اإلسالمية )حماس( منذ منتصف العام 2007 
صعوبات بالنظر إلى الهواجس المتعلقة بالصراع 
المسلحة  المجموعات  وانتشار  »إسرائيل«،  مع 
التابعة للفصائل الفلسطينية. وعلى عكس قطاع 
غزة، تنتشر شركات األمن الخاصة في الضفة 
الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية. ويقول 
الفكرة في غزة  العربيد عن ذلك: »إن صعوبة 
كانت تكمن في كيفية إيجاد مكان لألمن المدني 
العسكري«.  الطابع  ذي  األمن  طغيان  وسط 
في  محصور  عملهم  أن  إلى  العربيد،  ويشير 
النموذج  بمحاكاة  الخاص  القطاع  مع  التعاون 
الخاصة  األمن  شركة  وتضع  عالمياً.  المنتشر 
في غزة حالياً قيوداً مشددة بالنسبة للمنتسبين 

االنتماء  تشتت  وسط  يغرق  مجتمع  في  إليها 
السياسي والحزبي والعائلي.

بطلبات  تقدَّموا  العشرات  إن  العربيد:  ويقول 
دورات  عبر  تصفيتهم  وتمت  الشركة  لدى  توظيف 
له  من  أو  أي موظف عمومي،  استبعاد  مع  متعددة 
سوابق  أي  له  ومن  عسكري،  أو  سياسي  انتماء 
موظفاً   32 حاليا  العربيد  شركة  ولدى  جنائية. 
يتكفلون بمهام الحماية الشخصية، وقد تلقوا دورات 
إلى  السالح،  واستخدام  القتال،  فنون  في  رياضية 
الحماية  ووسائل  النظرية،  المحاضرات  جانب 
الشخصية. وتم فحص هؤالء عند اختيارهم بناًء على 
مواصفات جسدية محددة على أن يكونوا من الفئات 
العمرية 18 إلى 30 عاماً. أما التدريب فقد تم على 
يد ضباط سابقين في أجهزة األمن التابعة للسلطة 

قطاع غزة ي�سهد تاأ�سي�ض اأول �سركة اأمن خا�سة

الشركة  لدى  أن  إلى  العربيد،  ويشير  الفلسطينية. 
أسلحة مرخصة من الجهات الرسمية في غزة، أغلبها 
بحدود  وتتعلق  كثيراً  ظاهرة  غير  لكنها  مسدسات 
ضيقة حسب المهمة المكلفة بها الشركة. وتقدم هذه 
والفنادق،  البنوك،  بحماية  متعلقة  خدمات  الشركة 
والبنايات  السياحية،  والمنتجعات  والمنشآت، 
إضافة  األجنبية،  والمؤسسات  والشركات  السكنية، 
والمؤتمرات  والفعاليات  المهمة،  الشخصيات  إلى 
ترخيص  على  »العربيد«  شركة  وحصلت  العامة. 
التي  المقالة  الحكومة  في  الداخلية  وزارة  ِقبل  من 
أبدت استعدادها للتعاون مع شركات األمن الخاصة 
الحكومة  باسم  المتحدث  ويقول  غزة.  قطاع  في 
إيهاب  المقالة  الفلسطينية 
»إنها  لـ»999«:  الغصين 
ترحب بتأسيس شركات أمن 
يوجد  وال  غزة،  في  خاصة 
لديها مشكلة، وأنها مستعدة 
التسهيالت  كافة  لتقديم 
باعتبارها  لعملها  الالزمة 
الخاص«.  القطاع  تخدم 
أن  إلى  الغصين،  ويشير 
مداوالت تجري بين الحكومة 
التشريعي  والمجلس  المقالة 
المسوغ  لوضع  غزة  في 
بعمل  الخاص  القانوني 
الخاصة،  األمنية  الشركات 
األساسي  القانون  ألن 
ما  فيه  يوجد  ال  الفلسطيني 
الشركات.  هذه  عمل  ينّظم 
ويوضح: أن عمل هذا الشركة 
في  األمنية  الحالة  استتباب  من  يزيد  أن  شأنه  من 
غزة خصوصاً فيما يتعلق بحماية الشخصيات التي 
الحدود.   عبر  التصعيد  عمليات  خالل  القطاع  تزور 
من جهته يقول العربيد: إنهم حريصون على تواصل 
المقالة  الحكومة  في  األمنية  األجهزة  مع  التنسيق 
الحراسات  موظفي  بين  احتكاك  أي  يحدث  ال  حتى 
تطلَّعاته  عن  العربيد،  ويعرب  العام.   والجمهور 
تجارية خاصة  مؤسسات  مع  عقود  عدة  إبرام  في 
بتوسيع  بما يسمح  المقبلة  المرحلة  في غزة خالل 

وتطوير عمل الشركات األمنية مستقبالً.
تجربة  البسوس  هاني  األمني  الخبير  ويرى 
أنها ال زالت في بدايتها،  الشركات األمنية في غزة 
الميدانية  إلى مزيٍد من االحتكاك والتجربة  وتحتاج 
لـ»999«:  البسوس  ويقول  نجاعتها.  إلثبات 
مثل  بوجود  التخيل  الصعب  من  كان  »قبل سنوات 
القطاع  اكتظاظ  ظل  في  خصوصاً  الشركات،  هذه 
بالمجموعات المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية، 
لكن في هذه األيام أصبح األمر مختلفاً، وذلك يعود 
إلى الواقع الجديد للحياة حول العالم وليس في قطاع 
غزة فقط«. ويشير إلى أن تجربة الشركات األمنية 
منذ  العالم  دول  مختلف  في  نجاحها  أثبتت  المدنية 
سنوات، وقطاع غزة جزء من العالم وأصبح بحاجة 
إلى مثل هذه الشركة لتوفير الحماية لمن يريد مقابل 

دفع ثمن ذلك. 

ذوو البدالت السوداء

تحقيق
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متداولة  تكن  لم  كلمة  المولوتوف«  »حرب 
فجأة  لكن  المصرية،  الثورة  قبل  واسع  نطاق  على 
التظاهرات  تصاحب  التى  الرئيسية  الِسمة  أصبحت 
القتحامها  محاولة  فى  الحيوية  لألماكن  المتوجهة 
لرجال  التَصّدي  في  استخدامها  يتم  كما  وإحراقها، 
للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  ُيطلقون  الذين  الشرطة 

في التظاهرات المسلحة.
المولوتوف  السلمية  التظاهرات  تعرف  لم  وفيما 
يحملون  ال  المتظاهرون  كان  إذ  الثورة،  بداية  في 
سوى الطوب والحجارة، إال أنه مع مرور الوقت بدأت 
الظهور  في  التحضير  سريعة  مولوتوف  زجاجات 
من  قامت  التى  الشرطة  قوات  ضد  واستخدامها 
جانبها بوضع حواجز حديدية مدعمة على المدرعات 

الجديدة لحماية عناصرها من الزجاجات الحارقة.
الثورة  قبل  المولوتوف فى مصر  استخدام  كان 

قاصراً على البلطجية الذين بدأوا باستخدامها خالل 
المشاجرات الكبرى، فلم ينتشر المولوتوف بمفعوله 
القوي القادر على إشعال الحرائق فى مصر حتى قبل 
الثورة، ونادراً ما كان يتم ضبط شخص وبحوزته 
في  استخدامها  يتم  يكن  ولم  مولوتوف،  زجاجات 

التظاهرات مهما بلغت شدة التعامل األمني معها. 
أعمال  فى  تستخدم  التي  المولوتوف  وقنبلة 
والحكومية  العامة  المنشآت  على  والهجوم  الشغب 
أن  واألغرب  واحد،  جنيه  على  تكلفتها  تزيد  ال  قد 
أجرة من يستخدمها تتجاوز 200 جنيه يومياً خالل 
أثبتت  التحقيقات  أن  مراعاة  مع  الملتهبة،  األحداث 
فصيل  أي  إلى  ينتمون  ال  األشخاص  هؤالء  أن 
أن  الوحيد لمن يدفع. واألخطر  سياسي فانتماؤهم 
معظم المتهمين بالهجوم بزجاجات المولوتوف على 
المنشآت العامة تم إخالء سبيلهم بسبب عدم توافر 

ما يكفي من األدلة!

�سالح غري مكِلف 

الخبير األمني خالد عز الدين يقول: إن زجاجات 
واألحياء  العشوائية  المناطق  عرفتها  المولوتوف 
الشعبية منذ سنوات على يد المسجلين خطر، فهي 
من  وقليل  زجاجة  من  يتكون  ُمكلٍف  غير  سالح 
األهالي،  بين  الرعب  من  حالة  ُيحدث  لكنه  البنزين، 
خالل  حريق ضخم  حدوث  فى  يتسبب  أن  ويمكن 

ثواٍن معدودة.
ويوضح: أن هناك أنواعاً متعددة من المولوتوف 
منها: البسيط الذى يحتوي على بنزين وكيروسين 
يضاف  الذي  المركب  ومنها  االشتعال،  وشريط 
الذي يساعد على  المسامير والحديد  إلى خليط من 
وقوع أكبر عدد من اإلصابات في األماكن المزدحمة، 

في  الجاني  ألن  المشدد،  السجن  من  بدالً  اإلعدام 
ومن  الجريمة  الرتكاب  بالتجهيز  قام  الحالة  هذه 
أنه  إلى  ويشير  المتعمد.  التخريب  نية  توافرت  ثم 
قوات  بتسليح  قرار  بإصدار  الداخلية  قام وزير  إذا 
الشرطة سيكون من شأنه تقليل وتراجع عدد كبير 
تندرج  الذين  ومستخدميه  المولوتوف  حاملى  من 
غالبيتهم تحت فئة المصنفين والمسجلين خطر، مما 
سيجعلهم يفكرون جيداً قبل مهاجمة رجال الشرطة 
بالمولوتوف، ألن معرفتهم بعدم تسليح قوات األمن 
تجرؤهم  من  يزيد  للدموع  المسيلة  بالقنابل  سوى 
على قوات الشرطة، ويمنحهم ثقة في أن الشرطة لن 

تستطيع التعامل معهم ومواجهتهم.

ل عقوبة خا�سة

قنابل  الستخدام  القانونية  العقوبة  وعن 
أستاذة  العزب  منال  الدكتورة  تجيب  المولوتوف، 
عقوبة  توجد  ال  القاهرة«أنه  »جامعة  في  القانون 
قنابل  أو  زجاجات  عمل  لورش  أو  لحامل  خاصة 
يستخدمها  ممن  كبيرة  نسبة  إن  حيث  المولوتوف، 
األدلة  لضعف  جلسة  أول  من  البراءة  على  يحصل 
التي  القوانين  في  خلل  فهناك  االتهام،  ولشيوع 
تعالج ظاهرة البلطجة والتَعّدي بالزجاجات الحارقة، 
والمولوتوف يحتاج إلى نص قانوني خاص به يحدد 
المولوتوف  زجاجات  على مستخدم  عقوبة مشددة 

ضد األفراد وضد الممتلكات العامة والخاصة.
وتضيف: أنه يمكن أن نلجأ للنص الذى اعتمدته 
يعاقب  )وهو  الخليج  دول  وبعض  الغربية  الدول 
من  كل  العقوبتين  بأحدى  أو  أوالغرامة  بالحبس 
بقصد  االنفجار  أو  لالشتعال  قابلة  عبوات  صنع 
األموال  أو  الناس  حياة  لتعريض  استخدامها 
مواد  أحرز  أو  حاز  أو  للخطر،  والخاصة  العامة 
من  النص  هذا  ففي  الغرض(،  لذات  منها  صنع  ما 
القانونية ما يكفي لتجريم تصنيع وحيازة  المرونة 
المجتمع  ولوقاية  القانوني  الفراغ  لسد  المولوتوف 
من الجريمة، وبشكل آخر: فقد استخدم الُمشرِّع لفظ 
إن  قائلة:  المفرقعات.وتتابع  وليس  الحارقة  المواد 
المولوتوف بقصد ترويع  أي شخص يقوم بحيازة 
الناس ينال عقوبة حبس ثالث سنوات حتى إن لم 
استخدام  ينقسم  المولوتوف،حيث  بإشعال  يقم 
المولوتوف إلى قسمين: شق جنائي إرهابي وتصل 
عقوبته إلى اإلعدام، إذا نتج عنه الموت، وشق جنائي 
عقوبته تصل إلى السجن 25 عاماً إذا كان مع سبق 

اإلصرار والترصد حسب األدلة. 

حرب المولوتوف
عنا�سر اإجرامية تلجاأ لقنابل رخي�سة لبث الرعب والفو�سى يف ال�سارع امل�سري

حتقيق: رمي حممد- القاهرة

جتارة رائجة

المنشار عامل في ورشة  من جهته، يعزو عادل 
اليدوية  والقنابل  المولوتوف  أسلحة  انتشار  حدادة 
الصنع في مصر إلى سهولة تصنيعها، فصنع القنبلة 
المستخدمة  المواد  إن  حيث  صعباً،  ليس  اليدوية 
بضعة  تتعدى  ال  قد  وتكلفتها  جداً  زهيدة  أسعارها 
وهو  آخر  نوعاً  هناك  أن  إلى  ويشير  جنيهات.  
ومادة  مسامير  من  المصنَّعة  الصغيرة«  »القنابل 
»المونة«،  اسم  عليها  وُيطلق  وكحوليات  مشتعلة 
وهي بدائية الصنع جًدا وتكون غالباً بحوزة األشقياء 
التظاهرات  في  حالياً  وتستخدم  خطر،  والمسجلين 
والهدف  تفجيرية،  قوة  لها  و»المونة«  المسلحة، 
منها إحداث ضجيج، ومن الصعب جداً أن ينتج عن 
في  تتسبب  أن  الممكن  من  ولكن  وفيات،  انفجارها 
وشظايا  بالجسم  طفيفة  وإصابات  األطراف  قطع 
وغالباً  والمسامير،  الحديد  برادة  تطاير  عن  ناتجة 

يكون العنصر اإلجرامي متدرباً على استخدامها. 
اليدوية أصبحت تجارة  القنابل  أن هذه  وأوضح 
رائجة في الفترة األخيرة، حيث توجد أماكن معينة 
ومعروفة للعناصر اإلجرامية والمخربين في مصر 
الشارع  في  تحدث  التي  األزمات  حالة  يستغلون 
القانون  عن  الخارجين  المتظاهرين  بين  المصري 

وقوات الشرطة،.

حفظ النف�ص

الدراسات  أستاذ  محمد شامة  الدكتور  ويؤكد 
جامعة  في  والترجمة  اللغات  بكلية  اإلسالمية 
والديانات  الحنيف  اإلسالمي  ديننا  أن  األزهر  
السماوية أقرَّت ُحرمة قتل اإلنسان نفسه أو غيره 
ألي سبب كان، ألن حفظ النفس البشرية من أهم 
تعاليم ومقاصد الشريعة اإلسالمية السمحة وكل 

الشرائع السماوية.
الدين اإلسالمي  التمسك بتعاليم  ويضيف: علينا 
على  ويجب  اإلنسان،  حياة  تحفظ  التي  الصحيحة 
رجال الدين ضرورة التوعية بأحكام الشريعة خاصة 
بين شباب األمة اإلسالمية، وتزويدهم بتعاليم دينهم 
غيره  أو  نفسه  اإلنسان  قتل  ُتحّرم  التي  الصحيحة 
خالقها،  وتعالى  سبحانه  الله  عند  النفس  لحرمة 
الحرمة وعلى حرمة  اعتداء على تلك  وأن قتلها هو 
قتل  َحّرم  الحنيف  اإلسالمي  فالدين  كله،  المجتمع 
اإلنسان النفس البشرية تحت أي ذريعة إال بالحق، 
النبوية  والُسنة  الكريم  القرآن  في  ورد  ما  ووفق 

الشريفة.

ويثير الفزع خاصة مع صوت االنفجار الُمدّوي له، 
وهناك أيضاً مولوتوف العجينة وهو األخطر ألنه يتم 
تصنيعه بعشوائية شديدة حيث يتم وضع المسامير 
والمواد الحارقة والمواد شديدة االشتعال واالنفجار 
معاً بنسب كبيرة في زجاجة صغيرة، مما يجعل لها 

أثراً كبيراً جداً فى اإلصابات وربما فى الوفاة.

ت�سديد العقوبات

يعتبر  األمني  الخبير  اليزل  سيف  سامح  اللواء 
جناية،  باعتباره  يصنّف  المولوتوف  استخدام  أن 
بين  تتراوح  لمدة  المشدد  بالسجن  حائزه  وُيحاكم 
6 و10 سنوات إذ استخدمه فى إشعال حريق عمداً، 
قانون  من  مكرر   375 من  المادة  نص  عليه  ويطبق 
العقوبة  بتشديد  اليزل  ويطالب  الجنائية.  العقوبات 
إلى  لتصل  ومستخدميه  المولوتوف  حاملي  على 

تحقيق

ا�شتخدام املولوتوف ي�شّنف باعتباره جناية، 

وُيحاكم حائزه بال�شجن امل�شدد

- اللواء �شامح �شيف اليزل
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ترة«..»الّزوج رْحمة لْو كان فْحمة«.. »ِظّل  »السُّ
هذه  من  الكثير  وهناك  ِحيَْطة«..  ِظّل  وال  راِجل 
املقوالت التي ال تشيد جداراً في واقع احلياة، وال 
خليّة  نتائجها  من  ناجحة  زوجية  حلياة  تؤّسس 
مجتمعيّة قواُمها أبوان صاحلان، وبقربهما فلذاُت 
أكباٍد صاحلون يشبّون َوُهْم على درجة عالية من 

التربية والّصالح. 
التقوالت فقد أفرزها اجلهل، وانعدام  أما تلكم 
الفتيات  من  الكثيُر  أّتونها  في  ليقع  الــوعــي، 
العلم والدراسة،  اللواتي يهجرن مقاعد  الَغِريرات 
ترة، والفْحَمة، وِظّل  النّصيب و»السُّ وهّن ينتظرن 

الّراجل، وَعريس الَهنَا«! 
ولكْن  ِعبرة ودرساً،  تكون  علّها  القصة،  وهذه 

»ما أكثَر الِعبَر وأقلَّ االعتبار«. 

يف ُمقتبل العمر!

كانت »ف« حينها في ألـ 17 من عمرها، أي كانت 
فتاة في عّز شبابها، عندما وافقت دون تفكير كاٍف، 
على أّول شاب تقّدم خلطبتها، وُيْدَعى »خ«، وكان 
عمره حينها »32 عاماً«، ويعمل في شركة خاصة، 
وهذه املوافقة السريعة حصلت ألّنها كانت تعيش 
في بيت أهلها وضعاً مادياً سيئاً، فارتأت - حسب 
فلسفتها السطحيّة - أّن الزواج ِمْن أيٍّ كان، ومن 
لها من هذه احلياة  أّول شاب يطلب يدها أفضل 
مبراسم  ورضيت  مدرستها،  فتركْت  الصعبة، 
عند  واحدة  غرفة  من  ومبسكٍن  متواضع،  عرٍس 

أهل العريس! 
احلالة  رغم  بنصيبها،  ورضيْت  كان،  وهكذا 
املادية التي صَدمتها عند »عريس الَهنَا« وبيت أهله. 
إال أّن احلكاية إلى ُهنا ال تزال طبيعيّة، فالفقر 
ليس عيباً في حياة البشر، لكّن العيب أاّل يسعى 
والعمل  احلالل  بالّسعي  حياته  من  لطرده  املرء 

الّدؤوب.
ألْم يقْل شاعر:

»َبُصْرَت بالّراحِة الُكـــبْرى فـلـْم َتَرها  
ُتنَــاُل إاّل علَى ِجْســٍر ِمَن التّعــِب«. 
ولكّن املخفي في حياة »ف« هو األعظم، وألجله 
تتمنى أال يتجّرع غيرها ُغَصَص الزواج املتسّرع 
»الِكيْنَا«،  شجرة  وبطْعم  اآلن،  هي  تتجّرعها  كما 

ومرارة »احَلنَْظل«!

ثوابٌ واأْجر!

بعد  »ف«  على  والشهور  ــام  األي مضت  فقد 
والتّعب،  بالقهر  ُمفعمة  وهي  »خ«  من  زواجها 
 - مضطّرة  وهي  متعبة،  وأعماله  ضيّق،  فاملنزل 
بخاّصة  العائلة،  أفراد  خلدمة   - ُمَعافاة  كامرأة 

َحماُتها املَشلولة.
خدمة  في  مشكلة  ال جتد  أنها  »ف«  وتوضح 
َحَماتها، فقيامها بهذه املهمة فيه ثوابٌ وأجرٌ، فهي 
مبنزلة والدتها، خصوصاً وأنه أصبح لديها طفلة 
مثل ياسمينة بيضاء، وباتت تشعُر برحيق األمومة 

وعطفها. 

العم باملْر�ساد 

فيما مضى، كانت تعضُّ على اجلرح، وتتجاهل 
ما كان يصدر عن »والد زوجها«، ويدعى »ش«، 
إلى  متّت  ال  ُمِريبَة  والتفاتاٍت  غريبة  نظراٍت  من 
من  البالغ  وهو  بصلة،  احلانية  األبوّية  النظرات 

العمر 54 عاماً.
وفي كّل مّرة، كانت »ف« ُتكّذب عينيها، ُمرّددًة 
في  إنه  العظيم،  العلي  الله  »أستغفر  سّرها:  في 

يوسوس  أْن  للشيطان  أسمح  ولْن  والدي،  منزلة 
في صدري، ولْن أظّن به ظّن الّسوء، َمعاذ الله«.. 

ولم ميِض على وجود »ف« في بيت الزوجية 
قرابة سنتني، إال وتوفيت حَماُتها .

حتى  أكثر،  أو  أسبوع  العزاء  على  ينقِض  ولم 
الشيطانية،  نظراته  في  يتمادى  »ش«  العّم  أخذ 
متابعاً »الِكنّة« بحركاتها وسكناتها، وكانت نظراته 
لكأّنها شواظ من نار، فهي من املفترض أن تكون 

في منزلة واحدة من بناته. 
وقد أضحى اجلّو مواتياً متاماً أمام العّم، فالبيت 
األربعة،  أوالده  يخلو من  املساء  إلى  الصباح  من 

ومنهم بالطبع زوج »ف«.
لم تكن  أغبر، وفي ساعة صباحية  يوم  وذات 
ذهاب  فرصة  املُخاِدع  »ش«  العّم  انتهز  مباركة، 
أبنائه إلى أعمالهم، فخلع برقع اإلنسانية عن وجهه 

اإعداد: وجيه ح�سن

من الرمضاء إلى النار!

وقلبه وعقله، ليقتحم على »زوجة ولده« مخدعها 
األّمارة  نفسه  َفحيح  ُملبّياً  كاملجنون،  أو  كاملعتوه 

بالّسقوط واالنحطاط:
والنّْفــُس َراِغبـــةٌ إذا َرّغبْتَـهــــا.

َوإذا ُتـــَردُّ إلـى قلـــيٍل َتقنَـــُع
صرخت »ف« في وجهه صرخة مدّوية اهتّزت 
لها أركان البيت، ولم تدِر كيف التقطت يدها تلك 
املكواة القريبة من فراشها مهّددة إياه إْن هو اقترب 
منها خطوة إضافية، وفتحت نافذة الغرفة ونادت 
»س«  العزيزة  جارتها  مستنفرًة  صوتها  بأعلى 
اعتادت  وأنها  خاصة  الورطة،  هذه  من  إلنقاذها 

محادثتها من النافذة كّل صباح. 
وبالفعل رّدت عليها »س«بأنها آتية إليها حاالً. 

وحني سمع العّم املَْمسوس املتهّور أّن جارتها 
غرفته  َجْرَجر رجليه وسقوط شرفه داخالً  آتية، 

وقافالً باَبها بإحكام، وهو يرتعش كسفينٍة عْمياء 
أمام ريٍح مجنونة .

زوج هزيل!

وبالفعل هو موقف ُمِريع وُمْخِجل، كلما تذكرْته 
وهي  مذعور،  كأرنب  خائفة  ترجتف  كانت  »ف« 
عودة  الّصبر  بفارغ  تنتظر  غرفتها،  في  مختبئة 

زوجها، لتشرح له حقيقة ما جرى. 
لكّن هذا اخلوف املُِريع ازدادت حّدته، عندما عاد 
الزوج »خ« من عمله، وكانت رّدة فعله باردة فاترة، 

وكأّن شيئاً لم يحدث لزوجته. 
وأجابها ببالهة وبال مباالة قاتلة: »هْل تطلبني 
إّنه  ثم  لك؟  أترك عملي، وأجلس حارساً  أْن  منّي 
احُلْسن  سّت  يا  لعينيك  ُكْرمى  أضربه  هل  أبي! 
واجلمال؟! عندها يطردنا من منزله فتكون املعاناة 

والتشّرد«؟ 
»إما   :» ــرُّ ُم »أحالُهما  أمرين  أمامها  طرح  ثم 
تضعني  ألنك  والــدي  على  وتتجننّي  تكذبني  أنك 
آخر، أو  في مخططك ترك املنزل لنستأجر منزالً 
أّن والدي مجنون رسمي، وفي كال األمرين، فأنا 
عاجز عن فعل أّي شيء، كبالع الّسكني.. اسكتي 
واصبري، فأنا ال أملك املال الكافي الستئجار منزل 

آخر«. 

اإبالغ ال�سرطة!

مّرت بضعة أيام على فعلة العّم املخبُول، وعلى 
موقف الّزوج الهزيل، بينما املسكينة ال تزال تعيش 
حالة اخلوف والقهر، تخرج إلى املطبخ، ثم تعود 
بعدما  لتلزمها،  السرعة،  جناح  على  غرفتها  إلى 
الذي  عّمها،  اقتحامات  من  خوفاً  بإحكام  تقفلها 
كان، في كّل مّرة، ُيعاود الطْرق على بابها، ُمكثراً 
من الصراخ عليها بعبارات نابية. ولكّن قفل الباب 
كان ال ُيفّك، إال بعودة زوجها من العمل.  وضعت 
وصمتت  النّازف،  جرحها  على  ِملْحاً  املسكينة 
لبارئها  وأملها  هّمها  تشكو  القبور،  أهل  كصمت 

منتظرة فَرَجُه القريب.
لكّن املجنون لم يترك »ِكنّته« وطفلتها بحالهما، 
باب  ليفتح  كهربائي،  جاء مبثقب  أنه  اكتشفت  بل 
إليها، ما دامت ُتغلق باب الغرفة  غرفتها للوصول 
في وجهه، عندها قامت »ف« مبناداة جارتها »س« 
من جديد، طالبة منها إبالغ مركز الشرطة القريب 
في احلي بصورة ما يجري، ليخلّصوها من شخص 

مجنون معتوه ال ميّت لألخالق والّشرف بصلة. 
وها هم عناصر من قسم »التحّريات واملباحث 
اجلنائية« في مركز الشرطة يلبّون النداء بسرعة 
شارحة  شاكية  باكية  الباب  املرأة  وتفتح  البرق، 
أمامهم قصة عّمها »احملترم«، وهي تدلّهم على »آلة 
الثقب«، أداة اجلرمية، وبيّنْت كيف اقتحم غرفتها 
نهاراً مرات عّدة بغياب أوالده في أعمالهم، وكيف 

استنجدت بجارتها للتخلص من َوْرطتها. 
اقتيد العّم »ش« إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، 
ثم لعرضه على »طبيب أمراض نفسية« للتثبّت من 
»خ«  وزوجها  »ف«  إفــادات  أخذ  مت  كما  حالته، 
وبتقارير  بالتحقيقات  ثبت  وقد  »س«،  وجارتها 
العقلية،  قواه  كامل  في  العم  أن  النفسي  الطب 
وأن ما َفعله بكنّته هو محاولة اعتداء على شرفها 

يستحق عليه العقوبة القانونية الالزمة.
واآلن تقف املسكينة »ف« على مفترق طرق، فها 
هي تتوّجه إلى بيت أهلها مع طفلتها بانتظار إنهاء 
إجراءات الطالق من زوجها »خ«، ُتقلّب األمر على 
وجوهه، وتتذّكر مقعد الدراسة، واحلقيبة املدرسية 
املَنسيّة، التي عافتْها لتلتقي »عريس الَهنَا«، املنكود 

كحّظها وأيامها الّسود سواء بسواء.. 
أما العم »ش« فقد أدانه القضاء العادل، وها هو 
العقابية  ميضي محكوميته في إحدى املؤسسات 
واإلصالحية في الدولة جزاء عادالً على ما قام به 

بسبب أفكاره الشريرة.

الجريمة و العقاب
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تتميز بلدة جرين بورغ التي تبعد نحو ثالثني 
كيلومترا عن نيويورك بأنها مركز لرجال األعمال 
جمال  بسبب  للُسكنى  اختاروها  الذين  واألثرياء 

موقعها وهدوئه.
إال أن ما كان يثير ضيق األثرياء والباحثني عن 
ُتعرف  الهدوء واالستجمام وجود منطقة متاخمة 
شديد  طريق  يخترقها  التي  »اليونكرز«  باسم 
والذي  أفينو«  »سنترال  باسم  ُيعرف  االزدحــام 
مئات  يضم  أنه  كما  املركبات،  آالف  يومياً  تعبره 
احملال التجارية التي متتد عبر الطريق الذي يصل 
جنوباً إلى احلدود الشمالية من مدينة وايت بلينز. 
إحدى  وفي  السكنية  املجمعات  بعض  تنتشر  كما 
املدرسة  معلم  يعيش  كان  ألحدها  التابعة  الشقق 
بول سولومون البالغ احلادية واألربعني من العمر 

مع زوجته وطفلته.
أصوله  أن  إلى  تشير  سولومون  هيئة  كانت 
فهو  املتوسط،  األبيض  البحر  منطقة  إلى  تعود 
ورغم  العينني،  وُبني  الشعر  أسود  البشرة  أسمر 
ميله إلى القصر إال أنه كان يجد نفسه وسيماً وذا 
إقامة عالقات خارج  جاذبية جعلته ال يتورع عن 
إثارة اخلالفات مع  الزوجية مما تسبب في  إطار 
زوجته التي َتصغره بعام واحد والتي تعمل مديرة 

للمالية.
من  يناير  من  اخلامس عشر  األحد  في ظهيرة 
املنزل،  في  بيتلي  وزوجته  بول  كان   1989 العام 
من  عشرة  الرابعة  البالغة  كريستني  ابنته  بينما 
َتلّقى  عندما  صديقاتها  مع  اخلــارج  في  العمر 
ُمكاملة هاتفية من زميلة سابقة له ُتدعى كارولني 
وارموس، كانت قد عملت في مدرسته حيث نشأت 
استقل  أصاب سيارته  عطل  وبسبب  قوية  عالقة 
سيارة زوجته ملقابلة صديقته القدمية تاركاً زوجته 

وحدها في املنزل.
كانت كارولني ابنة رجل ثري جمع ثروته من 
العام  في  ولدت  حيث  التأمني،  مجال  في  العمل 
1964 في والية ميتشيغن ورغم ذلك الثراء عانت 
أخيها  مع  نفسها  ووجدت  والديها،  انفصال  من 
وأختها يعيشان مع أمهما، وعندما كبرت تورطت 
بسبب  الفاشلة  العاطفية  العالقات  من  العديد  في 
بأبيها  يذّكرونها  كانوا  الذين  الرجال  من  موقفها 
العام  من  سبتمبر  وفي  أسرته.  عن  َتخلّي  الذي 
1987 التحقت بإحدى املدارس، وهناك َتعرَّفت إلى 
سولومون وبالرغم من اجلمال الذي تتمتع به إال 
من  تعاني  أنها  اكتشفوا  زمالئها  من  العديد  أن 

بعض االضطرابات العصبية.
فيها  تقع  التي  املنطقة  إلى  سولومون  وصل 

من  كيلومترات  ثمانية  نحو  تبعد  والتي  شقتها 
منزله، وفي السابعة مساء تلقى مركز الطوارئ في 
البلدة مكاملة هاتفية من امرأة كانت تصرخ بصوت 
فيه رعب واضح »إنه يحاول قتلي!«، ثم انقطعت 
إبالغ  مت  الهاتف  رقم  حتديد  مت  وعندما  املكاملة. 
الشرطة باألمر وفي ذلك الوقت استقل سولومون 
سيارة زوجته وتوجه إلى فندق صغير في منطقة 

اليونكرز. 
قبيل الساعة الثامنة، وصلت كارولني وتناولت 
لبعض  جلسا  وهنالك  معاً،  غادرا  ثم  العشاء  معه 
الوقت داخل سيارة زوجته ثم تركته بعد أن وعدته 
عاد  مساء  عشرة  احلادية  وحوالي  ثانية،  بلقائه 

سولومون إلى شقته.
بعد نحو نصف ساعة تلقت شرطة جرين بورغ 
مكاملة هاتفية من متحدث قال فيها: إن زوجته لقيت 
مصرعها، وقال إنه يدعى بول سولومون وخالل 
فترة قصيرة مت إرسال دورية للشرطة إلى شقته.
عندما وصل رجال الشرطة إلى الشقة وجدوا 
عاد  أنه  أخبرهم  حيث  اضطراب  حالة  في  بول 
إلى شقته ليجد زوجته ُملقاة على أرضية الغرفة 
ُمضّرجة بالدماء وقد فارقت احلياة إثر إطالق عدة 
رصاصات عليها، كما لم يكن هنالك اقتحام للشقة 

ولم يُسرق أي شيء منها. 
إلى  األسئلة  من  العديد  وجه  التحقيق  فريق 
سولومون حول حتركاته التي سبقت عودته إلى 
الشقة، حيث أجابهم بالتفصيل رغم عدم ذكر لقائه 
بصديقته كارولني إال أن التَحّري قسطنطينو الذي 
كان حاضراً بدأ يشعر باالرتياب جتاه سولومون، 
فهو آخر شخص رأى زوجته وهي على قيد احلياة 
كما أن الضحية تعرضت إلطالق النار ثماني مرات.
تأكدت الشرطة من صحة حجة غياب سولومون 
عن مسرح اجلرمية، كما َصّدق على أقواله العاملون 
في املطعم الذي جمعه مع صديقته، إال أن شكوك 
فأي  تتزايد بشكل طبيعي،  كانت  احملققني جتاهه 
ليخلو  زوجته  من  التَخلّص  يتمنى  مستهتر  زوج 
قليلة استدعت  أيام  له اجلو مع صديقته، وخالل 
الشرطة كارولني التي وافقت على احلضور إال أنها 

رفضت اإلدالء بأية أقوال بدون وجود محام.
مراقبة  فــي  احملققون  ــدا  ب أبــريــل  شهر  فــي 
وبعد  قبل  لكارولني  الهاتفية  السجالت  وفحص 
أمر قضائي.  إثر حصولهم على  ارتكاب اجلرمية 
اتصال  على  كانت  كارولني  أن  عن  الكشف  ومت 
أخبرهم  الذي  باركو  يدعى  خاص  بتحٍر  هاتفي 
كامت  تزويدها مبسدس  منه  طلبت  أنها  بعد  فيما 
أنه في نهاية  إال  البداية  للصوت حيث رفض في 

األمر أحضر لها مسدساً والذي أكدت الفحوص أنه 
ذاته الذي مت استخدامه في قتل زوجة سولومون 

وخالل وقت قصير مت القبض على كارولني.
في يناير من العام 1990 أوصت جلنة احمللفني 
في مقاطعة وست تشستر بإدانة كارولني بتهمة 
القتل من الدرجة الثانية، وخالل فترة قصيرة بدأت 
ترتدى  وهي  ظهرت  التي  الفتاة  محاكمة  جلسة 
تتمتع  الصحافة  كما وصفتها  وكانت  أنيقاً  لباساً 
بجاذبية قاتلة ومُتثل رمزاً للحب اخلاطئ الذي ال 
قيود عليه فهى جميلة وثرية ولديها استعداد للقتل 

مقابل االحتفاظ مبا تراه ملكية خاصة بها.
كان محامي الدفاع ديفيد لويس الذي اختارته 
قضية  أية  خسارة  عدم  على  بإصراره  مشهوراً 

ترجمة: د.ح�سن الغول

القاتلة الحسناء

الدفاع عن  يوم محامي  ذات  إليه، كما كان  توكل 
وفي  نورييغا.  مانويل  األسبق  البنمي  الرئيس 
أولى  بدأت   ،1991 للعام  يناير  من  عشر  الرابع 
كبير،  إعالمي  اهتمام  وســط  احملكمة  جلسات 
حيث حاول محامي الدفاع أن يثير الشكوك حول 
التحّري  مصداقية  ضرب  إلى  إضافة  سولومون 

اخلاص باركو.
مت  ذاتــه  العام  من  فبراير  من  السابع  وفــي 
استدعاء بول سولومون إلخبار جلنة احمللفني مبا 
يعرفه عن مصرع زوجته، حيث كانت استراتيجية 
الدفاع تهدف إلى وضعه حتت الُشبهات واإليحاء 
بأن من مصلحته التخلص من زوجته لكي يحتفظ 
عن  بول  حتدث  عمره.  طيلة  كارولني  بصديقته 

زواجه الفاشل وعن عالقاته العاطفية املتعددة في 
السنوات األخيرة ومن بينها كارولني واعترف أنه 

كان يشعر بالذنب ويرغب في إنهاء عالقته بها.
مشيراً  بشهادته  لإلدالء  باركو  فينسينت  َمثَُل 
إلى طلبها منه أن يشتري لها مسدساً بسبب ازدياد 
حيث  منطقتها،  في  املنازل  على  السطو  عمليات 
اشترى لها مسدساً مع كامت صوت، وبعد يوم من 
وفاة زوجة سولومون اتصلت به كارولني وأخبرته 
باحلادث واستدعائها لالستجواب، كما أخبرته أنها 

تخلَّصت من املسدس الذي كان بحوزتها.
إثر ذلك، أدلت عاملة بدالة الطوارئ ليندا فيانا 
بشهادتها وقالت إنها ال تزال تذكر املكاملة الهاتفية 
بقتلي«  يقوم  »إنه  اآلخر  الطرف  التي جاءتها من 

حيث كان من املفترض أن يعود الصوت إلى زوجة 
بأن  تتصاعد  بــدأت  الشكوك  أن  إال  سولومون، 

املتحدثة هي كارولني إلبعاد الشكوك عنها.
بدأت جلنة احمللفني مداوالتها واستمر ذلك أحد 
أن  مفادها  نتيجة  إلى  توصلوا  حيث  يوماً،  عشر 
كارولني رغم الشكوك حولها إال أنه ال يوجد دليل 
وبعد  ولكن  القتل.  جلرمية  ارتكابها  على  واضح 
احملاكمة  بدء  مت   1992 يناير  في  أي  عام،  مرور 
اخلاص  الدفاع  محامي  تغيير  مت  حيت  الثانية 
يزال  كان ال  بالقضية  االهتمام  أن  كما  بكارولني، 
قوياً، وبعد ستة أيام من املداوالت أعلن القاضي أن 
كارولني مذنبة بقتل بيتلي سولومون وُحِكَم عليها 

بالسجن املؤبد.
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أليس من حق الزوج تأديب زوجته بضربها شرعاً 
كما ورد في سورة النساء؟ أوليس من حقه قانوناً 
العقوبات االحتادي الذي  كما ورد في قانون  أيضاً 
مقرر  هو  ما  حدود  في  زوجته  تأديب  للزوج  كفل 

شرعاً وقانوناً؟
اإلجابة بالتأكيد )نعم(، لكن هذا احلق مقيد بحدود 

وضوابط شرعية كما هو احلال في هذه القضية.
تتلخص وقائع هذه القضية في أن النيابة العامة 
قد أسندت إلى املتهم )الزوج( أنه اعتدى على سالمة 
عن  أعجزتها  إصابات  بها  وأحــدث  زوجته  جسم 
ممارسة أعمالها الشخصية مدة ال تزيد على عشرين 
يوماً، وبأنه قد سبَّ زوجته في مواجهتها وبحضور 
ألحكام  طبقاً  معاقبته  العامة  النيابة  وطلبت  آخرين، 

الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات االحتادي.
قضت محكمة أول درجة بإدانة الزوج بالتهمتني 
عن  درهم  بألفي  بالغرامة  وعاقبته  إليه  املسندتني 
التهمة  عن  درهم  بألفي  وبالغرامة  األولــى  التهمة 

الثانية.
استأنف الزوج احلكم، فقضت محكمة االستئناف 
برفضه وتأييد احلكم املستأنف، وكذلك فعلت محكمة 
النقض. وتعليقاً على هذا احلكم، يقول اللواء متقاعد 
»كلية  في  الشرطية  العلوم  خبير  إمام  الواحد  عبد 
مشكالت  القضية  هذه  تثير  أبوظبي:  في  الشرطة« 
أول درجة  ُحكم محكمة  الطاعن في  أثارها  قانونية 
احلكم  بطالن  طالباً  االستئناف  محكمة  وحكم 

بتغرميه، ميكن إيجازها في:

أوالً: املشكالت القانونية 
املشكالت املوضوعية الواردة قي قانون العقوبات 

االحتادي رقم »3« لسنة 1987 م وتعديالته وهي: 
 / عليها  املجني  جسم  سالمة  على  اعتدى   <

زوجته...... وأحدث بها اإلصابات املوصوفة بالتقرير 
الطبي، والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة ال 

تزيد عن عشرين يوماً على النحو املبني باألوراق.

إلى مرضه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد 
على عشرين يوماً«، ومبقتضى ذلك حكمت احملكمة 

على الطاعن بالغرامة بألفي درهم فقط. 
السمعة:  على  الواقعة  باجلرائم  يتعلق  فيما  أما 
القذف والسب وإفضاء األسرار فقد أوردها املشرع 
السابع  الباب  من  السادس  الفصل  في  االحتــادي 
الطاعن  النيابة  أحالت  حيث  بيانه.  السابق  أيضاً 
)املتهم( مبقتضى املادة )374 /1(، والتي تنص على 
أشهر  ستة  على  تزيد  ال  مدة  باحلبس  »يعاقب  أنه 
إذا  درهم  آالف  خمسة  ال جتاوز  التي  بالغرامة  أو 
وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة 
الوقائع أن  املجني وبحضور غيره «. وقد ثبت من 
سب املجني عليها كان في حضورها وحضور غيرها، 

وقد قضت احملكمة بالغرامة بألفي درهم. 
على  َحكمت  إذا  احملكمة  أن  سبق  مما  نخلص 
فقد  الغرامة  بعقوبة  )الطاعن( في اجلرميتني  املتهم 
استعملت العقوبات املخففة وقد يكون تفسير ذلك – 
في رأينا - أن احملكمة راعت العالقة الزوجية وتركت 
الباب ُموارباً بأن يكون احلكم مبثابة تأديب للزوج، 
فلعله يرجع ويعود الوئام بينه وبني زوجته وتعود 
مصلحة  في  يصب  هدف  وهو  متاسكها  لألسرة 
املجتمع أكثر من هدف »الردع« الذي قد يؤدي إلى 

زيادة االنشقاق. 
فإذا انتقلنا إلى األحكام اإلجرائية فنجد أن املُشرِّع 
األحكام  بصدور  يتعلق  فيما  األمر  اإلماراتي حسم 
وإيداعها ملف الدعوى، في قانون اإلجراءات اجلزائية، 
حيث نصت املادة )219( من القانون على أنه »يجب 
على احملكمة عند النطق باحلكم أن تودع قلم كتاب 
عليها  احملكمة مسودته املشتملة على أسبابه موقعاً 
من رئيس احملكمة والقضاة ويوقع على نسخة احلكم 

األصلية في أقرب وقت رئيس احملكمة وكاتبها «. 
اإلجــراءات  قانون  من   )244( املــادة  نصت  كما 
أن  الطرق  بجميع  يثبت  أن  للطاعن  »أن  اجلزائية 
تكن  لم  إذا  وذلك  أو خولفت  أُهملت  قد  اإلجــراءات 

حدود تأديب الزوجة
اإعداد : حامد حمجوب

عبد الواحد إمام

السباب  بألفاظ  زوجته   / عليها  املجني  سبَّ   <

من  باحلط  غيرها  وبحضور  مواجهتها  في  املبينة 
وكرامتها  في شرفها  وإهانتها وطعن  زوجته  شأن 

في حضور آخرين.
املشكالت اإلجرائية الواردة في القانون االحتادي 
باإلجراءات  اخلاص  وتعديالته   1992 لسنة   35 رقم 

اجلزائية في دولة األمارات وهي: 
> عدم إيداع نسخة احلكم األصلية ملف الدعوى، 

حيث َخلت األوراق من النسخة األصلية سوى صور 
ضوئية من مسودة احلكم مما يستوجب بطالنه.

الدفاع،  بحق  واإلخالل  االستدالل  في  الفساد   <

يستخلص  ولم  متبادالً«،  كان  »االعتداء  إن   حيث 
احلكم القصد اجلنائي مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ثانياً: املبادئ القانونية املتعلقة 
بهذه املشكالت القانونية

أن  املوضوعية  القانونية  للمشاكل  بالنسبة  جند 
املُتعلّقة  القانونية  النصوص  أورد  االحتادي  املُشرِّع 
باملساس بحياة اإلنسان وسالمة بدنه بالفصل األول 
من الباب السابع من قانون العقوبات االحتادي، حيث 
أحالت النيابة العامة الطاعن باملادة رقم 339 /1 التي 
تنص على أنه »يعاقب باحلبس وبالغرامة من اعتدى 
على سالمة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى االعتداء 

مذكورة في محضر اجللسة وال في احلكم املطعون 
فيه، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فال يجوز عدم 

إثباتها إال بطريق الطعن بالتزوير«. 
وملا كان ذلك وكان الثابت من األوراق أنه قد مت 
إيداع نسخة احلكم املطعون فيه األصلية مشتملة على 
البيانات الالزمة لصدوره وموقعة من رئيس احملكمة 
وكاتبها وكذلك مت إيداع مسودة احلكم موقعاً عليها 
أن  على  فضالً  امللف  ذات  أصدرته  التي  الهيئة  من 
الطاعن لم يقدم ما يثبت ما يدَّعيه خالفاً ملا هو ثابت 
يكون  احُلكم  ببطالن  النعي  فإن  ثم  ومن  باألوراق، 

قائما على غير أساس متعني الرفض.
أدلتها  تقدير  في  احملكمة  بحق  يتعلق  فيما  أما 
أحكام احملاكم، كما  أحكامها فقد استقرت  وتسبيب 
أنه من املقرر - في قضاء هذه احملكمة – أن حملكمة 
املوضوع السلطة التامة في حتصيل فهم الواقع في 
الدعوى وتقدير أدلتها توصالً إلى نسبة االتهام إلى 
املتهم بغير ُمعقِّب عليها في ذلك طاملا أقامت قضاءها 
على أسباب سائغة تكفي حلمله، ولها أن تستخلص 
بساط  على  أمامها  املطروحة  العناصر  سائر  من 
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن تطرح 
ما يخالفها من صور أخرى وال رقيب عليها في ذلك 
ما دام استخالصها سائغاً ومستنداً على أدلة مقبولة 
في العقل واملنطق، ولها أن تأخذ بأقوال املجني عليه 
في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعّول عليها 
في مجال ثبوت اجلرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى 
ِصدقها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها. وملا كان 
املطعون  باحلكم  املؤيد  املستأنف  احلكم  وكان  ذلك 
فيه ألسبابه واحمُلال إليه قد أحاط بواقع الدعوى عن 
بصٍر وبصيرة، وبني عناصر اجلرمية التي دان بها 
الطاعن وركن للصورة الصحيحة للواقعة واستظهر 
على  واستدل  املطروحة  عناصرها  بجميع  احلقيقة 
احلكم  إليه  خلص  ما  فإن  الطاعن،  حق  في  ثبوتها 
املطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت باألوراق 

ويكفي حلمل قضائه. 
على أن هناك مسألة أخرى لم تثر في الدعوى إال 
أنها قد تثار في ذهن القارىء وهي: أليس من حق 
في  ورد  كما  شرعاً  بضربها  زوجته  تأديب  الزوج 
سورة النساء اآلية )34( في قوله تعالى: »َوالالَِّتي 
َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي امْلََضاِجِع 
َواْضِرُبوُهنَّ َفإِْن أََطْعنَُكْم َفالَ َتبُْغواْ َعلَيِْهنَّ َسبِيالً إِنَّ 
اللَّه َكاَن َعلِيّاً َكبِيراً« وقانوناً في نص املادة )53 /1( 
التي تنص على: »ال  العقوبات االحتادي  من قانون 
جرمية إذا وقع الفعل بنية سليمة مبقتضى القانون 
وفي نطاق هذا احلق، ويعتبر استعماالً للحق تأديب 
الزوج لزوجته وتأديب اآلباء ومن في حكمهم لألوالد 

ر في حدود ما هو مقرر شرعاً أوقانوناً؟  الُقصَّ
اإلجابة بالتأكيد نعم، ولكن هذا احلق مقيد بحدود 
أن  على  الفقه  جمهور  اتفق  حيث  شرعاً،  وضوابط 

تأديب الزوج لزوجته مباح بشروط ثالثة هي: 
زوجته  ضرب  أن  ــزوج  ال ظن  على  يغلب  أن   <

سيصلحها، فإذا كان الزوج متأكداً أو يغلب على ظنه 
أن ضربه لزوجته سيضاعف من حالة الُفرقة بينهما، 

وأنه من دون جدوى ُحّرم عليه ضربها.
يلحق  أال  الضرب غير مبرح، مبعنى  أن يكون   <

بها أي أذى بدني، فإن جتاوز الزوج – وهو ما حدث 
في هذه الدعوى وثبت طبياً - هذا احلد أصبح آثماً.. 
فاملراد من الضرب ليس اإليالم اجلسدي، بل اإليالم 

األدبي والنفسي.
األماكن  أو  الوجه  غير  في  الضرب  يكون  أن   <

صلى   - فالرسول  مبرحاً،  يكون  وال  احلساسة 
املرأة  حق  عن  سئل  عندما  قال  وسلم-  عليه  الله 
إذا  وتكسوها  طعمت،  إذا  تطعمها  »أن  الرجل:  على 
اكتسيت، وال تضرب الوجه وال ُتقبِّح وال تهجر إال 

في البيت«. 
قانون  من   )59( ــادة  امل نصت  فقد  قانوناً  أمــا 
اإلباحة  حــدود  جتــاوز  »يعد  ــادي  االحت العقوبات 
بحسن نية عذراً ُمخففاً ويجوز احلكم بالعفو إذا رأى 

القاضي محالً لذلك«.
للعفو،  شرطني  وضع  املُشرِّع  فإن  سبق،  مما 

جوازية  وثانيهما   التجاوز،  في  النية  أولهما حسن 
العفو متروكة للقاضي.

بقولها  النية  انتفاء حسن  احملكمة  أوضحت  وقد 
عليها  املجني  زوجته  على  تعدى  قد  الطاعن  )..إن 
بدون وجه حق وألسباب تافهة، وذلك بعد أن أخلف 
بوعده بعدم التعرَّض لها(، وهو ما ينفي أن التجاوز 

كان بحسن نية. 
وقد استقرت أحكام احملاكم في تطبيقها ألحكام 
تأديباً  زوجته  تأديب  للزوج  أبيح   ..« بأنه  القانون 
خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر،إال 
»فاحشاً،  أنه ال يجوز له أصالً  أن يضربها ضرباً 
وهو  والتهذيب  اإلصالح  بغاية  محكوماً  يكون  وأن 
مايتفق مع العلة في تقريره...ويتطابق مع مضمون 
املادة آنفاً«. وهو ما طبقته احملكمة في كافة مراحل 

الدعوى.
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مجموعة  اتــخــاذ  األدلـــة  جمع  عملية  تتطلب 
جمع  سلطة  بواسطة  القانونية  ــراءات  اإلجـ من 
أهميتها  اإلجراءات  ولهذه  والتحقيق.  اإلستدالالت 
اتصافها  مقدمتها مدى  يأتي في  عدة جوانب  من 
املتهم  حلقوق  ومراعاتها  اإلجرائية  باملشروعية 
قصور  أو  عيب  فأي  العادلة،  احملاكمة  لضمان 
حقوق  على  مباشر  بشكل  يؤثر  يشوبها  قانوني 

املتهم الدستورية..
املتهم  من جسم  عينات  أخذ  موضوع  أثار  لقد 
االستجواب جدالً  في  العلمية  الوسائل  واستخدام 
قانونياً وفقهياً واسعاً، واختلفت وجهات نظر رجال 
القانون والعلماء املختصني حول مدى مشروعيتها 
الدليل املستمد منها، وهل  وقبول نتائجها وحجية 
أو  بدنية  أضرار  أية  على  االستخدام  هذا  ينطوي 
للمتهم تؤثر على حقه في سالمة جسده  معنوية 
ومنع انتهاكه وما يترتب على ذلك من تأثير على 
إرادته أم أنه إجراء يندرج في نطاق أعمال اخلبرة 
العدالة؟.  ومقتضيات  التحقيق  مصلحة  خلدمة 
ولإلجابة على ذلك سنتناول املوضوع من ناحيتني: 

في حماية َجسده. 
أما االجتاه الثاني فهو مؤيد للرأي الداعي إلجبار 
إجــراًء  كونه  العينات  وأخــذ  الفحص  على  املتهم 
يقصد به التثبت من حقيقة موقف املشتبه به وهو 
إلى  استناداً  اخلبرة،  أعمال  نطاق  في  يندرج  أمر 
املصلحة العليا في كشف اجلرائم وحتقيق العدالة 
وهي مصلحة تتجاوز حق املتهم في حماية جسده. 
كما أن ضبط املتهم متلبساً باجلرمية يعتبر سبباً 
الشخص  وضع  إذا  حتى  أو  اإلجــراء  لهذا  كافياً 
نفسه موضع الشبهة. وينادي بعض الفقهاء بعدم 
إثبات  كان وضع  إذا  إال  الوسيلة  إلى هذه  اللجوء 
اجلرمية مستحيالً من دون استعمال هذه الطرق. 
أما إذا تعلَّق األمر باملجني عليه كالبحث في جسد 
اغتصاب فتبرز  أو  امرأة تعّرضت العتداء جنسي 
عليه  املجني  كمصلحة  مصالح  عــدة  أيضاً  هنا 
وبذلك  العدالة،  وحتقيق  املجتمع  ومصلحة  نفسه 
ميكن القول: إنه ليس من حق املجني عليه رفض 
أخذ العينات التي قد تكون َعلقت بجسد املرأة من 
اجلاني.كذلك احلال بالنسبة ملا يترتب على حاالت 

ادعاء نسب األبناء لآلباء نتيجة ِفعٍل جنائي. 
هذا  عن  املتهم  عنصر رضا  تأثير  مدى  وحول 
كافياً  اإلجراء، يرى البعض أن الرضا يعتبر سبباً 
أن  يرى  من  هناك  أن  غير  عليه  الشرعية  الضفاء 
ضغط  حتت  وهو  اإلرادة  مسلوب  يكون  املتهم 
االستدالل،  وجمع  التحقيق  سلطات  من  معنوي 

وبالتالي صدور هذا الرضا بغير إرادة كاملة.

موقف القانون اجلنائي الإماراتي

اإلماراتي  قانون اإلجراءات اجلزائية  يتناول  لم 
لسنة 1992م موضوع أخذ عينات من جسد املتهم، 
الذي  للجدل  حسماً  وقاطعة  صريحة  بنصوص 
ُيثار حول مشروعية ذلك، بخالف ما جاء في نص 
املادة )40(، والتي منحت مأموري الضبط القضائي 
سلطة االستعانة باألطباء وغيرهم من أهل اخلبرة 
نصت  ما  أن  كما  االســتــدالالت.  جمع  سبيل  في 
عليه املادة )51( من القانون، والتي أجازت ملأمور 
القبض  عند  املتهم  تفتيش جسد  القضائي  الضبط 
عليه بحثاً عما يحمله، أو ما يكون به أو مبالبسه 
من أدلة وآثار، ال تعتبر بأي حاٍل من األحوال كافية 
بوضوح لالعتماد عليها في أخذ عينات من املتهم. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن أحكام القضاء اإلماراتي 
النقض  محكمة  قضت  حيث  العينات،  أخذ  تدعم 
القضائي  الضبط  ملأمور  أن  املقرر  بأبوظبي: )من 
وجمع  مرتكبيها  عن  والبحث  اجلرائم  تقّصي 
املعلومات واألدلة الالزمة لتحقيق االتهام، واتخاذ 
جميع الوسائل التحفظية على أدلة اجلرمية والبحث 
عما يكون بجسم املتهم ومالبسه من آثار وأشياء 
تتعلق باجلرمية أو تكون الزمة للتحقيق فيها. كما 
البول  أو  الدم  عينة  أخذ  اجــراءات  أن  املقرر  من 
القانون  يرسم  لم  تنظيمية،  إجراءات  لتحليلها هي 
طريقاً ُمعيناً لها يترتب البطالن على مخالفته متى 
ثبُت أن العينة التي مت فحصها هي اخلاصة باملتهم 
الصحة  ــراء  اإلج في  األصــل  إذ  لسواه،  وليست 
إثبات  خالفها  يّدعي  من  وعلى  روعيت  قد  وأنها 

املتهم  جسد  من  العينات  بأخذ  اخلاصة  األولــى 
في  العلمية  الوسائل  استخدام  والثانية  لفحصها، 

االستجواب. 

اأوًل: اأخذ عينات من ج�سد املتهم 

يتطلب الكشف عن بعض اجلرائم، فحص البصمة 
 )DNA( النووي   ُيعرف باحلمض  ما  أو  الوراثية 
في  اجُلناة خاصًة  على  التعرف  في  البارز  لدوره 
قضايا القتل والزنا واللواط وقضايا إثبات النسب 
والبنوة. كذلك قد تلجأ سلطات جمع االستدالالت 
من  عينات  أخذ  إلى  القضايا  بعض  في  والتحقيق 
كعينات  مخبرياً  لفحصها  فيه  املشتبه  أو  املتهم 
واللعاب  والشعر  املنوي  والسائل  والــدم  البول 
أو  مادي،  دليل  على  للحصول  والَعَرق  واألظافر 
غسيل املعدة بتفريغ محتوياتها وحتليلها للحصول 
على دليل إدانة املشتبه به. كما تقوم سلطة الضبط 
اإلداري بفحص السائقني ملعرفة درجة الكحول في 
الدم والبول عند االشتباه بهم في حالة ُسكر أثناء 
القيادة. وعليه يبقى السؤال: هل ُيعتبر أخذ العينات 

2008 س3 ق.أ(. كما  270 لسنة  ذلك )الطعن رقم 
قضت بأنه من املقرر أن اإلذن بالضبط والتفتيش 
في حقيقته أمر بالقبض وال يفترق عنه إال في مدة 
فيها  يجوز  األحــوال  سائر  وفي  فحسب،  احلجز 
الضبط  ملأمور  ويجوز  املتهم  على  قانوناً  القبض 
عينة  وأخذ  بتفتيشه  حريته  يعترض  أن  القضائي 
بوله مهما كان سبب القبض أو الغرض منه، كما هو 
مقتضى املادة )51( من قانون اإلجراءات اجلزائية 
االحتادي. وعليه فأخذ عينة البول لتحليلها استناداً 
إلى إذن القبض والتفتيش صحيح، وينتج أثره في 
اإلثبات ولو مت ذلك بعد انتهاء مدة اإلذن )الطعن 

رقم 368 لسنة 2010 س4 ق.أ(.

موقف القانون املقارن

العربية، نص قانون  التشريعات   على مستوى 
اإلجراءات اجلنائية السوداني على سلطة املُتحّري 
املشتبه  وإرســـال  والــصــور  البصمات  أخــذ  في 
)49(على  املادة  نصت  حيث  الطبي،  للفحص  فيه 
قبض  إذا  فيه  املشتبه  على  الطبي  الفحص  اآلتي: 
عالقة  له  بأن  شبهة  على  بناًء  شخص  أي  على 
بجرمية فيجوز لوكيل النيابة أو الضابط املسؤول 
مساعد  أو  طبيب  أمام  الطبي  للفحص  يرسله  أن 
ارتكاب  من  للتثبَّت  ضرورياً  ذلك  كان  متى  طبي 
اجلرمية.كما نصت املادة )50( على أنه: يجوز أن 
تؤخذ البصمات والصور ألي شخص أو أي شيء 
في  وجاء  التحري.  ألغراض  الزماً  ذلك  كان  متى 
املادة )54( سلطات املتحري )د- اإلحالة للفحص 
الطبي وأخذ البصمات والصور والقيام باإلجراءات 
الفنية والتقنية التي يقتضيها التحري وتكليف أي 
اليمني  القانون  أجاز  كما  بذلك.  مختص  شخص 
فحص جسد املتهم، وفق ما ورد في املادة )213( 
على  تنص  والتي  اجلزائية  اإلجــراءات  قانون  من 
أخذ  ذلك  في  مبا  املتهم  جسم  فحص  )يجوز  أنه 
عينات دم متى كان للفحص أهمية بالنسبة للقضية، 
املتهم فيحظر فحص  أما األشخاص اآلخرون عدا 
أجسامهم رغم إرادتهم إال لضرورة حتديد ما إذا 
القرار  ويصدر  عليه.  معاقب  لفعل  آثار  بها  كان 
بفحص السم من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن 
احملكمة أثناء احملاكمة. أما عضو جهة التحقيق فال 

إكراهاً وإجباراً مادياً للمتهم أم هو نوعاً من أعمال 
التحقيق  مصلحة  يخدم  ضرورياً  واجراًء  اخلبرة 
ومقتضيات العدالة؟. ولبيان ذلك هناك اجتاهان في 

هذا الصدد:
املتهم  جسم  إخضاع  يعارض  األول:  االجتــاه 
للفحص وأخذ العينات ويرى املؤيدون لهذا الرأي 
أن أخذ العينات ميثل انتهاكاً جلسد املتهم واعتداًء 
على سالمته ويتعارض مع حقه في عدم الشهادة 
حيث  للخصوصية،  انتهاكاً  مُيثل  كما  نفسه  ضد 
القانوني،  غير  التفتيش  صفة  الفحص  هذا  يأخذ 
وبذلك ينطوي على اعتداء خلصوصية اإلنسان، كما 
العينات باإلكراه لغياب عنصر  يتم احلصول على 
لالختبارات  وخضوعهم  األشخاص  لدى  اإلرادة 
اجلينية التي يتم استخدامها بشكل أو بآخر. إال أن 
هذا الفريق ال يعارض الفحص البيولوجي للعينات 
والشعر  كالبول  املتهم  جسد  عن  تنفصل  التي 
الرأي  بهذا  ويأخذ  املنوية،  واحليوانات  واللعاب 
فيلتزم  االجنليزي  القانون  أما  األمريكي.  القانون 
ينتهك حقه  العينات  أخذ  أن  باعتبار  املتهم.  برضا 

يجوز له ذلك إال عند االستعجال(. ونص القانون 
العراقي في املادة )70( من قانون أصول احملاكمات 
املجني  أو  املتهم  إرغام  للمحقق  أن  على  اجلزائية 
عليه في جناية أو جنحة على: )الكشف عن جسمه 
أو تصويره، وأخذ بصمات أصابعه، وأخذ قليل من 
دمه، وأخذ قليل من شعره(. وحظر املُشرِّع املصري 
املرور رقم )66( لسنة  املادة )66( من قانون  في 
قيادة   1999 لسنة   )55( رقم  بقانون  املعدل   1973
ومنح  املخدرات  أو  اخلمر  تأثير  حتت  مركبة  أي 
قائد  فحص  في  االشتباه  عند  احلق  املرور  رجال 
املركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية 
أقرب  إلى  إحالته  أو  الصحة،  وزير  مع  باالتفاق 
مقر شرطة أو مرور إلحالته إلى أقرب جهة طبية 

مختصة لفحصه.
قانون  منح  الغربية  التشريعات  مستوى  وعلى 
 Police and Criminal اجلنائية  والبينة  البوليس 
Evidence Act 1984في املادة )63( الشرطة سلطة 
أخذ بصمات األصابع وعينات من جسم املتهم أو 
 )Fingerprinting Intimate samples( فيه  املشتبه 
القانون  وقد حدد  عليها،  املخبري  الفحص  الجراء 
األحوال التي يجوز فيها ذلك حيث اشترط موافقة 
إذا كان محتجزاً  أما  املتهم اخلطية ألخذ بصماته، 
في مركز الشرطة بسبب قضية مسجلة ضده أو 
أخذ  وعن  موافقته.  يشترط  فال  بها  باتهامه  أُبلغ 
موافقته  أخذ  فاألصل  املتهم،  جسم  من  العينات 
في  احملتجز  املتهم  حالة  القانون  واستثنى  كتابة 
مركز الشرطة بأمر احملكمة أو إذا كان الغرض من 

أخذ العينة اختبار حالة الُسُكر.
أجازت  فقد  األمريكي،  القانوني  النظام  في  أما 
قياساً  والبول  الدم  وعينات  البصمة  أخذ  احملاكم 
كانت  إذا  خاصة  العادية،  التفتيش  بــإجــراءات 
احلاجة تدعو إلى ذلك، بل أكدت أنه ال يتنافى مع 
مينع  الذي  اخلامس  الدستوري  التعديل  مضمون 
إجبار الشخص على الشهادة ضد نفسه وجترميها 
أن  ورغم   .)Right against self-incrimination(
أن  قررت  قد  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  اللجنة 
إخضاع الشخص للفحص الطبي يخالف املادة )3( 
أنها  إال  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  االتفاقية  من 
قد أقرَّت  أن الغرض الطبي يعتبر إجراًء عادياً في 

التحقيق مادام مالئماً للدعوى.
وعلى ضوء ما أوضحنا، نرى أن حق الفرد في 
األدلة  من  ليستبعد  أال ميتد  يجب  نفسه  يدين  أال 
ُتنتزع  أو  املُتهم  بإرادة  تؤخذ  التي  املواد  اجلنائية 
وأنسجة  والبول،  والدم  النََّفس  كعينات  عنه  رغماً 
»اجلينات«  حتليل  بغرض  تؤخذ  التي  اجلسم 
)D.N.A (. حيث يكون لتلك املواد في هذه احلالة 
وجود مستقل عن إرادته، وبالتالي األخذ بها كدليل 
والكشف  التحقيق  مصلحة  أن  شك  وال  مستقل. 
يتجاوز  عليهم،  املجني  حقوق  وحفظ  اجلرائم  عن 
مصالح املتهم في احملافظة على خصوصيته. ومن 
ــراءات  اإلج قانون  تعديل  بضرورة  نوصي  هنا 
سلطة  على  صراحة  بالنص  اإلماراتي  اجلزائية 
مأمور الضبط القضائي بأخذ عينات من املتهم أو 

املشتبه فيه حتت إشراف النيابة العامة.

حق �لفرد يف �أال يدين 

نف�سه يجب �أال ميتد 

لي�ستبعد من �الأدلة 

�جلنائية �ملو�د �لتي 

توؤخذ باإر�دة �ملُتهم 

�أو ُتنتزع رغمًا عنه

إخضاع المتهم للفحص واالستجواب
بين متطلبات التحقيق وحماية الحقوق )1 /2( 

د. اأحمد عبد املجيد احلاج
مستشار- وزارة الداخلية/محاضر في كلية الدراسات العليا - كلية الشرطة أبوظبي
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آفاق

الحضارة والتربية
 د. م�سارع ح�سن الراوي
عضو املجمع العلمي- بغداد / املدير العام 
السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

اختلف املربون عبر العصور التاريخية في نظرتهم 
إلى التربية من حيث طبيعتها ووظيفتها، فمنهم من 
يراها عملية إعداد للحياة العامة ببساطتها وُمتطلبات 
حرفها من خالل االتصال املباشر باألقران والكبار 
بتقليدهم ومحاكاتهم، ومنهم من يراها عملية تلقني 
واملعارف من خالل احلفظ واالستظهار  للمعلومات 
من  املربني  ومن  والتذكر.  بالتكرار  قلب  ظهر  عن 
ذهب إلى أن التربية في جوهرها ماهي إال ترويض 
عقلي وشحذ للقابليات وامللَكات من خالل تعليم املواد 
ينظرون  وآخــرون  واللغات،  كالرياضيات  الصعبة 
بغرس صفات  اجتماعي  ترويض  بأنها  التربية  إلى 

الفروسية والرجولة.
كما مرت التربية في عهود قدمية ووسيطة طغت 
من  والديني  الروحي  الترويض  إلى  النزعة  عليها 
خالل تعليم املبادئ األخالقية وغرس القيم الروحية 
اإلسالم  جاء  وقد  وثنية.  أو  سماوية  كانت  سواء 
فوفَّق بني متطلبات احلياة الدنيا والدار اآلخرة، فجمع 
بينهما بجعل هدف التربية دينية / دنيوية، ودعا إلى 
استقامة أمور الدين وصالح شؤون الدنيا جتسيداً 
لقوله تعالى: )وابتغ فيما آتاك الله الدار اآلخرة وال 
تنس نصيبك من الدنيا( »القصص اآلية 77«، وتنفيذاً 
لقول الرسول العظيم: )أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً 
وأعمل آلخرتك كأنك متوت غداً(. وقد هاجم كثير من 
النقل واالعتماد على احلفظ  املربني املسلمني طريقة 
الفهم  بأمر  العناية  إلى  ودعوا  والتعليم  التَعلَّم  في 
واملناظرة  احلوار  أن  يرى  خلدون  فابن  والنقاش. 
املعلومات ويكشفان خفيات  اللسان ويثبتان  يفتقان 
املعاني ويوضحان دقائق املسائل فهو يبني محاسن 
العناية  مبضمار  ويندد  واملناقشة  احملاورة  أسلوب 
الشديدة باحلفظ واالعتماد عليه. وكذلك ابن سحنون 
واحلوار  واملناقشة  املناظرة  طريقة  على  أكد  الذي 

للتعلم والتعليًم.

اأمناط املوؤ�س�سات الرتبوية 

لعل من نافلة القول: أن نؤكد بأن اختالف اإلنسان 
عن احليوانات األخرى هو في الدرجة ال في النوع. 
إال أن ما مييز اإلنسان عما سواه من احليوانات هو 
العقل والقدرة على التفكير. فاحليوانات عموماً تولد 
وهي مزودة بقدرات غريزية وراثية لتلبية حاجاتها 
والتكيف  للعيش  يؤهلها  مما  والبيولوجية  الطبيعية 

وغير  نظامية  من  التربية  أمناط  كل  مناقشة  إن 
نظامية وال نظامية بصورة مفصلة ودراسة تأثيرها 
البشرية  املجتمعات  وبناء  الشخصية  تكوين  في 
ليس  طويالً  وقتاً  يتطلب  أمــر  احلضارة  وصنع 
بوسع هذه املقالة تناولها، لهذا سنقتصر على إبراز 
باملدرسة  املتمثلة  املقصودة  النظامية  التربية  أثر 
وشكليتها كعملية حضارية. إال أننا سنشير بإيجاز 

ملفهوم التربية غير النظامية والتربية الالنظامية.
تربوي  نشاط  أي  هي  النظامية  غير  فالتربية 
القائم  املدرسي  الشكلي  النظام  خارج  يتم  منهجي 
واملتدرج زمنياً من املرحلة االبتدائية مروراً باملرحلة 
الثانوية فاجلامعة وعلى الشكل الهرمي. ومؤسسات 
منها:  كثيرة  تسمى مبسميات  النظامي  غير  التعليم 
تعليم  ومؤسسات  التقليدية  غير  التعليم  مؤسسات 
والتعليم  الذاتية  والتربية  املوازي،  والتعليم  الكبار، 

املستمر، والتعليم املتناوب.
أما التربية الالنظامية فتشمل ما تبقى من أشكال 
التعليم النظامي وغير النظامي، كاملكتبات والصحافة 
واملتاحف  والنوادي  واجلمعيات  واإلذاعــة  والتلفاز 
االتصال  ووسائل  الثقافية  األجهزة  من  وغيرها 

األخرى.

مات احل�سارية للرتبية  ال�سِ

العملية  على  احلضارية  السمات  إضفاء  إن 
التربية  مساهمة  مدى  جوهره  في  يعني  التربوية 
ولقد  احلضاري،.  والبناء  االجتماعي  التغيير  في 
تبني لنا من خالل دراسة اجلذور التاريخية للتربية 
ومسيرتها الطويلة ومن خالل استقراء واقع األنظمة 
اتفاق  هناك  ليس  أنه  العالم  في  القائمة  التعليمية 
البارزة  احلضارية  السمات  على  النظر  وجهات  في 
التغيير  إلى  ونتائجها  مردودها  يؤدي  التي  للتربية 
من  يؤكد  من  فهناك  احلضاري.  والبناء  االجتماعي 
فلسفة  على  التربية  اعتماد  على ضرورة  التربويني 
تربوية فردية قوامها املتعلم الفرد كقيمة عليا وكرامة 
الفلسفة  يؤكد  من  وهناك  ســام.  كهدف  اإلنسان 
التربوية االجتماعية التي قوامها األفراد كمجموعات 
في  تكمن  التربية  أزمة  أن  وباعتقادنا  ومجتمعات 
الفردية  الطموحات  حتقيق  بني  التوفيق  كيفية 
وتنمية امليول اخلاصة لألفراد واألهداف االجتماعية 

واملصاحلة العامة.

للبيئة الطبيعية احمليطة بها.
أما اإلنسان ذلك الكيان املعقد التكوين فهو اآلخر 
يولد مزوداً بالفطرة بقدرات وراثية جسمية وعقلية 
للعيش  تؤهله  ال  البيولوجية  املوروثات  هذه  أن  إال 
واالجتماعية  الطبيعية  البيئة  مع  األصيل  والتوافق 
العوامل  في  البيئية  التدخالت  دون  من  به  احمليطة 
دور  يأتي  وهنا  قدراتها،  وتفتيح  لتنميتها  الوراثية 
التربية في بناء الشخصية املتكاملة وتكوين إنسانية 
الفرد، فالشخصية لإلنسان كما عبَّر عنها )البورت(: 
النفسية  لألجهزة  الفرد  في  الدينامي  االنتظام  هي 
مع  األصيلة  توافقاته  يحدد  والذي  والفسيولوجية 
بيئته.. وصياغة بنية الشخصية ما هي إال حصيلة 
العوالم  هما:  أساسيني  شيئني  تفاعل  لنتاج  معقدة 
الطبيعية  البيئية  والعوامل  البيولوجية  الوراثية- 
والفطرة  البيئة  مع  الوراثة  ضرب  أي  واالجتماعية 
يبقى حيواناً  بالتعلم فاإلنسان  باالكتساب والنضج 
بهيمياً وكائناً همجياً غير قادر على التكيف ملسايرة 
التدخالت  دون  من  العيش  في  واالستمرار  احلياة 
قوامها  يكون  التي  والثقافية  االجتماعية  البيئية 
بدائية  تبقى  البشرية،  املجتمعات  وكذلك  التربية، 
وهمجية وال ميكن أن تقوم إال بالتربية لنقل التراث 

االجتماعي حفاظاً عليه وجتديداً له.
القول: بأن اإلنسان  إلى  وقد ذهب ول ديورانت 
ال يختلف عن احليوان في شيء واحد وهو التربية 
من  احلضارة  بها  تنقل  التي  الوسيلة  بها  ونقصد 
حامد  أبو  اإلمام  الرأي  هذا  ويؤكد  جيل،  إلى  جيل 
الغزالي بقوله )لوال العلماء لصار الناس مثل البهائم 
ألنهم يخرجون الناس بالتعليم من الهجمية إلى حد 
التربية عملية ينتقل بها اإلنسان  اإلنسانية(.. وألن 
يولدون  ال  األطفال  وألن  املدنية..  إلى  الهمجية  من 
َبشراً بل يصيرون بشراً بفضل التربية. كما قال الله 
سبحانه وتعالى: )والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
ال تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة 

لعلكم تشكرون( )سورة النحل آية 78(.
تكوين  في  املؤثرة  البيئة  في  التربوية  والعوامل 
طبيعة  حتددها  متنوعة  الفرد،  وتنشئة  الشخصية 
وهذه  والتعقيد،  البساطة  حيث  من  ونظامه  املجتمع 
العوامل التربوية ميكن أن تنطوي حتت إطار ثالثة 
أمناط من التربية هي - التربية النظامية والتربية غير 

النظامية والتربية الالنظامية.

هما سمة الذاتية في تكوين شخصية الفرد املتكاملة 
في  االجتماعية  وسمة  ــاً،  ووجــدان وعقالً  جسماً 
وَحلَّ مشاكله،  املجتمع  أهداف  املساهمة في حتقيق 
األنظمة  تقع  أين  هو:  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال 
احلضاريتني  السمتني  هاتني  من  العربية  التعليمية 

املتكاملتني؟
 لعلنا ال جنافي احلقيقة وال نظلم األنظمة التعليمية 
عهود  في  أصابها  مما  الرغم  على  القائمة  العربية 
احلكم الوطني من إصالحات وحتسينات جتديداً في 
نوعها وجتويداً في كيفها ومنواً ملحوظاً في كمها، إذا 
ما نفينا عنها هاتني السمتني احلضاريتني.. فلقد حل 
محل حتقيق ذاتية املتعلم وتكامل شخصيته وشعوره 
بالنحن واجلماعة - الفردية واألنانية والشعور باألنا« 
واالتكالية واالنغالق واالنتهازية، وَحلَّ محل حتقيق 
القطرية  والتنموية،  القومية  واألهــداف  االجتماعية 
بتكريس التجزئة وترسيخ السلطة والوالء ألنظمتها، 
ليست  مجملها  في  العربية  التعليمية  فاألنظمة 
املؤكد على  الفردي  الطابع  أنظمة عربية يغلب عليها 
الدميقراطية السياسة املتمثلة باحلرية، وليست شرقية 
يغلب عليها الطابع االجتماعي املؤكد على الدميقراطية 
االجتماعية املتمثلة في املساواة والعدالة؛ إنها في واقع 
األمر - في مجملها - ال تزال تتأرجح من حيث املبدأ 
التعليمية  األنظمة  من  النمطني  هذين  بني  والتطبيق 
العاملية، نظام دول املجموعة الرأسمالية ونظام الدول 
فأنظمة  االشتراكية.  نفسها  على  تطلق  كانت  التي 
بذاك  وبعضها  بهذا،  بعضها  تتأثر  العربية  الــدول 
واألصالة  والتكيف،  التطبيع  يعوزها  واقتباساً  نقالً 
والتأصيل، واملعاصرة والتحديث مما أدى إلى تشويه 
املفاهيم واملبادئ واإلجنازات التي أتت بها احلضارة 

املعاصرة لتحديث املجتمعات وتقدمها.
املــمــارســات  ــي  ف التشويه  هــذا  ــد  جتــسَّ وقــد 
والتطبيقات التربوية املتمثلة في االنفصام بني ماهو 
مكتوب وبني ما مُيارس.. فيعلم االبتكار بوسائل غير 
ابتكارية والعلم بوسائل غير علمية والوحدة والتنمية 
ويؤكد  األهداف..  هذه  إلى  بعالقة  ال متت  بوسائل 
إليه  توصل  ما  والعمل  القول  بني  االنفصام  ظاهرة 
أحد أساتذة التربية بقوله: »ليست هناك مبالغة في 
القول بأنه يصعب أن جند عالقة واضحة بني ماهو 
مكتوب في شأن أهداف التعليم في مصر وما يدرس 
خطأ  في  التربوية  ممارساتنا  فتقع  املدرسة..  في 

تدريس االبتكار بوسائل غير ابتكارية«.
من  اخلــروج  كيف  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
هذه األزمة؟ وكيف ميكن توظيف التربية واستثمار 
االجتماعية  البنى  واقع  إطار  في  التربوية  العملية 
واألنظمة السياسية القائمة في البالد العربية لتساهم 

في التغيير االجتماعي والبناء احلضاري؟
في  امليداني  الواقع  على  النزول  أن  نعتقد  إننا 
تبني استراتيجية املمكن للتجويد والتجديد بإصالح 
العملية التربوية في امليدان والتركيز على عناصرها 
األساسية - معلماً ومتعلماً - لتحقيق التعليم اجليد 
األهــداف  حتقيق  في  للمساهمة  أكيد  ضمان  هو 
التربية  أهــداف  هي  التي  والفردية  االجتماعية 
والبناء  االجتماعي  التغيير  في  األساسية  ورسالتها 

احلضاري.

املتكاملة ال يتحققان في فراغ بل في بيئة اجتماعية 
املعاصرة  ومشاكله  التاريخية  بجذوره  املجتمع  هي 
أهم سمة حضارية  فإن  املستقبلية وعليه  وتطلّعاته 
أخرى مالزمة لألصالة الفردية وحتقيق الذاتية هي 
اجتماعية التربية. فأي تربية ال تكون اجتماعية في 
مفهومها ورسالتها ال ميكن أن تكون ذات خصائص 

حضارية. 
إطار  في  يعمل  فرعياً  نظاماً  التربية  كانت  وملا 
لذا  وإيجاباً،  سلباً  عليه  ويؤثر  ُكلي  اجتماعي  نظام 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي األجواء التي 
تتطلبها التربية من النظام االجتماعي الكلي لتحقيق 
االجتماعية  األهداف  وحتقيق  وأصالته  الفرد  ذاتية 

وآمال املجتمع؟
إن اجلو املناسب واملطلوب للتربية لكي تساهم في 
والتأكد  االجتماعي  والهدف  الفردي  الهدف  حتقيق 
الدميقراطية  جو  هو  واجتماعيته  الفرد  ذاتية  على 
املتمثلة  السياسية  الدميقراطية  املتالزمني.  بشقيها 
بالعدالة  املتمثلة  االجتماعية  والدميقراطية  باحلرية، 
السياسية  الدميقراطية  على  والتأكيد  االجتماعية. 
ومبدأ احلرية الفردية يبرز في أنظمة مجموعة الدول 
النظام االقتصادي احلر، أما  التي تتبنى  الرأسمالية 
فتأخذ  »اشتراكية«  التي كانت تسمي نفسها  الدول 
إطار  في  واملساواة  االجتماعية  الدميقراطية  مببدأ 
ديكتاتورية النظام السياسي وفاشية احلزب احلاكم.

اأين تقع الأنظمة التعليمية 

مات احل�سارية؟ من ال�سِ

إذا كانت أهم السمات البارزة في األنظمة التعليمية 
التي تساهم في التعبير االجتماعي والبناء احلضاري 

القدرات  تنمية  كيفية  في  تتمحور  فاإلشكالية 
وذاتيته  املتكاملة  الفرد  شخصية  وحتقيق  الفردية 
الفرد  يكون  بحيث  عام  وسباق  اجتماعي  إطار  في 
وسيلة التربية وهدفها، وكذلك يكون املجتمع هدف 
التربية ووسيلتها لتحقيق مصلحة املجتمع من دون 
فجوهر  حسابه.  وعلى  الفرد  مبصلحة  التضحية 
بأزمات حادة  التربية  وقوع  إلى  أدى  الذي  املشكلة 
ومآزق حرجة في املاضي والوقت احلاضر هو في 
املجتمع،  وأهــداف  الفرد  هدف  بني  التوفيق  عملية 
بتجنب طغيان الفرد، وتغلّب املصلحة الشخصية على 
املصلحة العامة، وجتنب طغيان املجتمع بإهمال ذاتية 

الفرد وذوبان شخصيته.
سمتني  على  التأكيد  إلى  يدعونا  التحليل  هذا  إن 
اجتماعي  تغيير  إلى  تؤدي  التي  للتربية  بارزتني 
ومصلحة  الفرد  سعادة  يستهدف  حضاري  وإمناء 

اجلماعة والبشرية جمعاء هما:
* الذاتية: اإلنسان أغلى رأسمال في الوجود فهو 
له على  خليفة الله في أرضه، وهو الذي كّرمه الله وفضَّ
العاملني، فخلقه في أحسن تقومي وسخر له الكون وما 
فيه، فال غرابة أن تكون أهم سمة حضارية للعملية 
التربوية التأكيد على حتقيق ذاتية اإلنسان وأصالة 
الفرد بتنمية قدراته املوروثة وتفجير طاقاته اخلالقة 
وعقالً ووجداناً،  املتكاملة جسماً  وتكوين شخصيته 
فاإلنسان - الفرد بذاتيته األصلية - هو هدف التربية 
السامي وهو وسيلتها وأداتها، فهو ركن احلضارة 
األساسي وعمادها القومي ورمزها وركيزتها فبدون 
تنمية مواهبه املبدعة ورعاية إنتاجه اخلالق ال تكون 

حضارة وال يكون تقدم للشعوب والبشرية.
وتكوين شخصيته  اإلنسان  ذاتية  االجتماعية:   *
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المراكب 
ذاتية 

الحركة.. 
الة  وسيلة فعَّ

لحماية 
السواحل

ترجمة: د. ح�سن توفيق

المراكب  من  االستفادة  يمكن  مدى  أي  إلى 
المأهولة في حماية  الحركة غير  ذاتية  والزوارق 
أمن السواحل؟ وكيف ُيمكن من خاللها دعم فاعلية 
دولة  في  البحرية  النقل  وسائل  وكفاءة وسالمة 

مثل الواليات المتحدة؟.
هذا السؤال طرحه مؤخراً أعضاء لجنة فرعية 
في الكونغرس األميركي، وذلك بعد أن ظهر للعيان 
بها  قامت  التي  الجوية  للضربات  الة  الفعَّ النتائج 
العشر  السنوات  خالل  طيار  دون  من  الطائرات 
أثير  حيث  اإلرهاب،  ضد  الحرب  في  الماضية 
ذاتية  إمكانية مراكب صغيرة  تساؤل حول مدى 
الحركة في العمل في البيئة البحرية، وهل ُيمكن 
األميركية  للقوات  التي سمحت  التكنولوجيا  لهذه 
بتعقَّب ُمسلحي »طالبان« في المناطق الجبلية في 
أفغانستان أن تنجح في تأمين السواحل الشاسعة 

للواليات المتحدة؟.
تحدَّث  السؤال  هذا  على  لإلجابة  محاولة  في 
عدد من ممثلي إدارة حرس السواحل في الواليات 
فاس  بيل  ومنهم  الصناعيين،  والخبراء  المتحدة 
وتناولوا  روبوتيكس«،  »ليكويد  شركة  رئيس 
المحتمل  المستقبلي  االستخدام  المناقشة  خالل 
توجيهها  يتم  والتي  الحركة،  ذاتية  للمركبات 
كبير  حد  إلى  عملها  في  ُتشبه  والتي  السلكياً، 
 2007 العام  ومنذ  الصغيرة.  الشراعية  الطائرات 
مع  بالتعاون  األميركي  السواحل  حرس  يقوم 
برنامج  بتطوير  الحدود  وحماية  الجمارك  إدارة 
الستخدام المراكب والزوارق التقليدية الذاتية غير 

المأهولة.
وقد قدَّم فاس نهجاً مختلفاً للتطبيقات البحرية 
نموذج  إلى  مشيراً  تصميمها،  تم  التي  المتنوعة 
الذي  الحركة  ذاتي  »ويف«  الشراعي   المركب 

صممته »ليكويد روبوتيكس«.
هذا المركب عبارة عن عربة هوائية غير مأهولة 
وتتمتع بالقدرة على الحركة لمسافة طويلة، كما 
بتوفيرها  قامت  التي  الطاقة  بواسطة  تعمل  أنها 
شمسية  صفائح  إلى  إضافة  المختصة،  الشركة 
تعمل على توفير الطاقة لالتصاالت الكومبيوترية 

وأجهزة االستشعار.
وال تعتبر هذه المراكب والزوارق من االختراعات 
الجديدة، فاإلغريق في الماضي البعيد استخدموها 
في إلحاق الهزيمة بأهالي »سيراكوزا« في العام 
413 قبل الميالد، كما أن قادة األساطيل في العالم 
حاولوا إيجاد وسيلة إلرسال جنودهم وبحارتهم 
إلى ميادين المعارك بدون أن يتسببوا في إلحاق 

األذى بهم.
عديدة  شركات  تبنَّت  الحديثة،  األزمنة  وفي 
التي  الحركة  ذاتية  والمراكب  الزوارق  بناء  فكرة 
تعمل من دون إنسان، كما تم تصميم وبناء أنواع 
القانون.  إنفاذ  أجهزة  ِقبل  من  الستخدامها  منها 
البداية  في  ظهرت  التي  الزوارق  نماذج  وكانت 
ال يعدو كونها زوارق دورية تقليدية تمت إعادة 
تجهيزها من جديد لتعمل بواسطة التحكَّم عن ُبعد، 
إال أن شراء هذه الزوارق ثم إعادة تجهيزها كانا 

مكلفين، فتجهيز زورق سريع يزن نحو ألفي رطل 
ليتحول إلى ما يشبه منصة لألسلحة، ثم إرساله 
إلى أحد الموانئ المزدحمة شكل مسؤولية إضافية 

لم يتقبلها الكثير من الناس.
األولية  النماذج  لتلك  الوحيدة  الحقيقية  الميزة 
من الزوارق تمثلت في قابليتها للحركة بسهولة، 
التصوير فإنه  إعادة تجهيزها بآالت  يتم  وعندما 
زوارق مشتبه  أي  مطاردة  في  استخدامها  يمكن 
بدالً  وذلك  المستهدفة  المناطق  إحدى  عبر  بها 
المنطقة.  تلك  في  الكاميرات  من  العديد  نشر  من 
وبالرغم من أن هذه الزوارق تعمل من دون وجود 
تخضع  األساس  في  أنها  إال  متنها،  على  إنسان 

لعملية تحكم بشري عن بعد.

العمل بكفاءة 

وعلى خالف المحاوالت األولية لتصميم وبناء 
ُبعد،  عن  بالتحكم  تعمل  التي  والزوارق  المراكب 
فإن الجيل الحالي منها الذي يعمل ذاتياً يقوم بذلك 
ل اإلنسان،  بشكل حقيقي من دون الحاجة إلى تدخَّ
إذ تتم برمجة الزوارق الحديثة قبل انطالقها لتبدأ 

مهام الدورية في مناطق محددة لها.
القيادة  مركز  في  يجلس  واحد  لفني  ويمكن 
منهما  كل  تضم  زوارق  وحدتي  عمل  يتابع  أن 
كومبيوتر  قد يستخدم جهاز  وأحياناً  زورقاً،   15
تحذيرات  استقبال   على  بالقدرة  يتمتع  محمول 
اإللكتروني  البريد  طريق  عن  رسائل  أو  نصية 
أو  الزورق  حركة  ُتعيق  مشاكل  ظهور  حالة  في 

اكتشافه ألنشطة لم يتم تحديدها سابقاً.
لقد أثبتت مركبة »ويف« ذاتية الحركة قدرتها 
الجوية، وتجلى  الظروف  العمل في مختلف  على 
إلى  كاليفورنيا  والية  من  انطالقها  في  ذلك 
إثر ذلك موسوعة جينيس  أستراليا، حيث دخلت 
بها  تقوم  رحلة  أطول  بصفتها  القياسية  لألرقام 
مواصلة  استطاعت  كما  النوع،  هذا  من  مركبة 
مهامها في جمع البيانات في وجود ظروف جوية 

سيئة كاألعاصير.
والزوارق  المراكب  بها  تتمتع  ميزة  أفضل  أما 
السماح  على  قدرتها  فهي  الحركة،  ذاتية  البحرية 
النتائج  من  قدر  أقصى  على  بالحصول  لإلنسان 
لبرمجة  إمكانية  وجود  وبسبب  ممكن،  جهد  بأقل 

محددة  بمهام  للقيام  ُمسبٍق  بشكل  »ويف«  مراكب 
فإنه يكون من السهل نشر العديد منها، والتي تعمل 

كفريق واحد أو بشكل منفصل في مناطق مختلفة.
ذاتية  الزوارق  هذه  استخدامات  نماذج  ومن 
حول  أمنية  دوريات  االمنية،  الحماية  الحركة 
المناطق  في  استطالع  عمليات  الموانيء،  منافذ 
شديدة األهمية، وعمليات بحث وإنقاذ في المناطق 

الخطرة.
والقدرة  الشمسية  للطاقة  مصدر  وجود  ومع 
على نقل حموالت كبيرة، سواء على متن الزورق 
أو المركب أو في مقطورة خلفها، فإنه يمكن إعادة 
تجهيز مركبة »ويف« ذاتية الحركة، والتي وصفها 
فاس بأنها ستكون بمثابة  »شاحنة طافية«، ويمكن 
والكشف عن  االتصال  وأجهزة  الكاميرات  وضع 
اإلشعاعات على متن الشاحنة الطافية أو قطرها، 
يمكن  كما  الحاجة.  وقت  استخدامها  يتم  بحيث 
برمجة تلك الشاحنة، بحيث تقوم بإرسال البيانات 
استعادة  إلى  الحاجة  دون  من  جمعها  يتم  التي 

الجهاز المستخدم في ذلك.

هل تلك الأجهزة اأف�سل من الإن�سان؟

أن  واحدة  للحظة  يتصور  أن  ألحد  يمكن  ال 
تلك المراكب ذاتية الحركة تستطيع أن تحل محل 
اإلنسان، خاصة عندما يتم استخدامها في أجهزة 
أماكن  القانون، فهذه األجهزة ليست مجرد  إنفاذ 
لجمع البيانات بل تعتمد بشكل كبير في إنجاز ما 

تقوم به على القدرة البشرية.
ومع ذلك فإن تلك المراكب قد تكون ذات قيمة 
الزوارق  دعم  في  استخدامها  يمكن  حيث  عالية، 
المناطق  في  نشرها  عبر  العادية  والمراكب 
عمليات  خالل  من  أو  كبيرة  أخطاراً  تواجه  التي 
استطالع بعيدة المدى أو في مهام البحث واإلنقاذ، 
وبهذه الطريقة ستعمل على تفادي تعرَّض األطقم 
نفسه  الوقت  وفي  لألخطار،  العاملة  البشرية 
إمكانيات  ضمن  فعال  بشكل  مهامها  ستؤدي 
محدودة. وفي حال وجدت المراكب ذاتية الحركة 
العسكرية  واألجهزة  المعدات  ضمن  لها  مكاناً 
وعمليات إنفاذ القانون فإن أي شخص في أجهزة 
إنفاذ القانون البحرية سيجد نفسه عاجالً أم آجالً 

يتعامل مع تلك المراكب. 

الشرطة العالمية
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هل �سبق اأن اتفق النا�ض  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�سهادات بع�ض ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين

العدد 522 يونيو 522013

على ألسنتهم وفي قلوبهم

بارزة،  اقتصادية  شخصية  احللقة  هذه  ضيف 
عمل إلى جانب الشيخ زايد منذ قدومه من العراق 
العديد  في  الله«  »رحمه  عيّنه  وقــد   ،1968 عــام 
لوزارة  وكيل  أول  وهو  احلكومية،  املناصب  من 
البترول والصناعة في أبوظبي واإلمارات، كما عنّي 
مستشاراً للبترول في إمارة أبوظبي، وقد أسهم في 
)أدنوك(،  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  تأسيس 
العديد من  في  أبوظبي  إمارة  مثّل  أنه  إلى  إضافة 
الــدول  بجامعة  االقتصادي  املجلس  اجتماعات 
العربية، إنه عبدالله إسماعيل باشي، وفيما يلي نص 
شهادته وانطباعاته وذكرياته مع الشيخ زايد »طيَّب 

الله ثراه«.
كان انتقالي من العراق للعمل في إمارة أبوظبي 
والعملية  االجتماعية  حياتي  في  فارقة  عالمة 
والعلمية، فقد وجهت إلَّي دعوة من ِقبل املغفور له 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان »رحمه الله« 
األخ  وكان  النفطي،  القطاع  في  كمستشار  للعمل 
البترولية  االستشارات  في  يعمل  جي  باجه  ندمي 
وهو ُمقرَّب من الشيخ زايد، وقد طلب منه أن يرشح 
البترول،  مجال  في  خبرة  لها  عربية  له شخصية 
أبوظبي كان  . وعندما وصلت  االختيار عليَّ فوقع 
القدمي  أبوظبي  مستشفى  في  ُيعالج  زايد  الشيخ 
في  كان  إذ  قدمه،  أصبع  أصاب  قد  أثر جرح  من 

ب الخبراء لماذا تَعجَّ
من رؤية زايــد؟

ومّت توظيفه مستشاراً في حكومة أبوظبي، وأيضاً 
رّتب له رحلة السفر إلى القاهرة«. ثم أمر »رحمه 
اجلنسية  مبنحي  يقضي  أميري  مبرسوم  الله« 
اإلماراتية. وبالفعل ذهبت لتمثيل إمارة أبوظبي في 
الدول  جلامعة  التابع  االقتصادي  املجلس  اجتماع 
العربية، فضالً عن اجتماع خبراء النفط العرب، ذلك 
الدول  في جامعة  أبوظبي دخلت عضواً  إمارة  أن 

العربية قبل قيام االحتاد.
عظيم،  رجل  من  عظيماً  موقفاً  ذلك  كان  لقد 
عند  وجــوده  قّل  نظر  وُبعد  ثاقبة  رؤيــة  صاحب 
لكنه  جيداً،  يعرفني  يكن  لم  فهو  العرب،  الزعماء 
الرجل الواثق العارف مبعادن الرجال، فأنت عندما 
تعامل شخصاً بهذه الطريقة احلضارية واإلنسانية 
فإنك متلكه وتشعره بالوالء واالنتماء للمكان الذي 
يعمل ويقيم فيه، وبالتالي يعطيك كل ما عنده من 
زايد  به  رائع متتّع  فكر  وهذا  وعمل،  وخبرة  فكر 

اخلير، وهنا تكمن العبقرية.

اأدنوك

كانت منظمة الدول املصدرة للبترول )أوبك( قد 
قررت بأن يكون لكل دولة نفطية أسهم في شركات 
النفط  استخراج  في  تعمل  التي  األجنبية  البترول 
على أراضيها، ومبا أن احلكومة ال ميكن أن تساهم 

عبداهلل إسماعيل

رحلة مقناص فدخل جسم غريب في قدمه، وكان 
بي  رّحب  الزيارة،  تلك  في   .1968 العام  في  هذا 
ناسك وأخوتك،  أخ عبدالله بني  الله  وقال: »حياك 
الغد  اليوم أنت منا وجئت لتبقى بيننا، وفي  ومن 
تذهب إلى القاهرة لتمثلنا في اجتماع هناك«، قلت 
له: »يا طويل العمر أنا مازلت موظفاً في احلكومة 
السويدي  خليفة  بن  أحمد  معالي  فأمر  العراقية«، 
رئيس الديوان آنذاك، وقال له: »أذهب إلى الديوان 
بأن  إلى حكومة بغداد وأخبرهم  وأرسل )تلكس( 
عبدالله إسماعيل مستقيل من وزارة النفط العراقية، 
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بترول  تأسيس شركة  فقد مت  في شركة خاصة، 
لتساهم   1971 عام  في  )أدنوك(  الوطنية  أبوظبي 
مع الشركات البترولية األجنبية في كافة مجاالت 

صناعة النفط والغاز في إمارة أبوظبي. 
ملدة سنة ونصف  للشركة  عملت مسؤوالً  وقد 
السنة تقريباً، قمت خاللها بترتيب أساسيات العمل 
وتوظيف األشخاص األكفاء، واحلمد لله أن الشركة 
منذ ذلك التاريخ عملت على توسيع نشاطها بخطى 
الفرعية وخلق  الشركات  تأسيس  من خالل  ثابتة 
صناعة متكاملة في مجال النفط والغاز في إمارة 
أبوظبي. واليوم، تدير الشركة وتشرف على إنتاج 
مما  يومياً،  النفط  من  برميل  مليون   2٫7 من  أكثر 
في  األكبر  العشر  الشركات  قائمة  ضمن  يضعها 
ولدى  والغاز.  النفط  صناعة  مجال  في  العالم 
»أدنوك« اليوم 15 شركة تعمل في مختلف مجاالت 
إلى  باإلضافة  والبتروكيماويات،  والغاز  النفط 

خدمات نقل النفط اخلام والغاز املرتبطة بها. 

تدريب املواطن

كان الشيخ زايد يرّكز دائماً وأبداً على املواطن، 
وكلما ألتقي به، يقول لي: »دّرب املواطنني، وّديُهم 
نظرة  احلقيقة  في  وهي  يتعلمون«،  خلْهم  دورات، 
حكيمة وذكية منه »رحمه الله«، وقد جنت ثمارها 
دولة اإلمارات اليوم، فكل أبنائها متعلمون وميلكون 
القدرة على إدارة أكبر الشركات واملصانع والدوائر. 
ونحن في تلك الفترة، ابتعثنا 15 طالباً مواطناً إلى 
الفرنسية، وهي  النفط  للتدريب في شركة  فرنسا 
شركة صاحبة امتياز في استخراج النفط في إمارة 
أبوظبي، وكنت أزور هؤالء الشباب بنفسي ألطمئن 
من  وبتوفيق  الشهرية،  رواتبهم  وأسلّمهم  عليهم 
واملعرفة  بالعلوم  ُمحّملني  الشباب  هؤالء  عاد  الله 
البترول  واخلبرة، وقد أسهموا في جناح شركات 

الوطنية وفي بناء دولتهم.

م�سنع الأ�سمنت 

املواطنني في مدينة  األخوة  لفتة من بعض  في 
العني، قرروا إنشاء مصنع لألسمنت فيها، فأخبروا 
الشيخ زايد بذلك، وكان »رحمه الله« في تلك األثناء 
يصطاف في مدينة لوزان السويسرية، فاستدعاني 
لي:  وقال  املصنع،  وأخبرني مبوضوع  هناك،  إلى 

»شوف عبدالله اجلماعة يبون يعملون مصنع في 
كحكومة  ونحن  عليهم،  صعب  األمر  وهذا  العني، 
ككل،  املنطقة  ليخدم  املصنع  هذا  إنشاء  نستطيع 
إدارة هذا املصنع«، وأمرني  وسوف نشركهم في 
عدة  عقدنا  الرحلة  تلك  وخالل  إليهم،  أجتمع  بأن 
لتطوير  أجنبية  مع شركة  تعاقدنا  وقد  اجتماعات 
البترول  ــرة  دائ إشــراف  حتت  املصنع،  مشروع 
هذا  جنح  وقــد  آنـــذاك.  أبوظبي  في  والصناعة 
الطاقة  في  وزدنا  النظير،  منقطع  املشروع جناحاً 
اإلنتاجية للمصنع عدة مرات، حتى يستوعب الطلب 
الهائل على األسمنت، كون الدولة كانت في مرحلة 

بناء وتشييد.
لقد كان زايد يستوعب جميع األفكار ويدرسها 
في ذهنه، ثم يطرحها على مستشاريه، ويتم تنفيذها 
بنجاح، كما كان يشجع املواطن على العمل ويدعمه 

بقوة وهو ما حصل في موضوع هذا املصنع.

�سرهة ال�سيوخ

»رحمه  خليفة«  »أبو  مع  اجلميلة  املواقف  ومن 
في  معه  ذهبنا  أننا  ذاكرتي،  في  بقيت  التي  الله« 
املصدرة  الدول  منظمة  مؤمتر  كبير حلضور  وفد 
إلى  وصولنا  وبعد  اجلزائر،  في  )أوبك(  للبترول 
الفندق، ذهب كل واحد منا إلى غرفته وبعد دقائق 
الرحلة،  في  املالية  الشؤون  عن  املسوؤل  إلّي  أتى 
وأعطاني مغلفاً فيه ألفا دوالر، وقال لي: هذه شرهة 
فرد  راتباً،  أتقاضى  أنا موظف  له:  فقلت  الشيوخ، 
قائالً: إن هذه هدية من الشيخ زايد. كان هذا املبلغ 

يعتبر ضخماً جداً في تلك األيام، لكن الشيخ زايد 
السفر  مرافقيه مستمتعني في  يرى  أن  كان يحب 
معه، فيوفر لهم كل سبل الراحة، إضافة إلى ذلك 
وجبتي  تناول  على  الله«  »رحمه  يحرص  كــان 
ويعرف  إليهم  ليتحدث  الوفد  مع  والغداء  اإلفطار 
تهم  شتى  موضوعات  حول  وآراءهــم  أفكارهم 

الدولة والناس.
زايد  الشيخ  برفقة  جلسنا  الليالي  إحدى  وفي 
أنت كم  في اجلناح اخلاص به، فسألني: عبدالله 
طويل  يا  واحــدة  زوجة  له:  فقلت  عندك؟  زوجة 
العمر، فرد: ال ال ما يكفي زوجة واحدة الزم تأخذ 
العتبية  للدكتور مانع سعيد  ه كالمه  الثانية، فوجَّ
آنذاك قائالً: وهو  البترول والثروة املعدنية  وزير 
 .. مانع  يا  عندك  املوضوع  »هذا  اجلّدية:  يتصنع 
زّوج الرّيال ملا نرجع«، فضحك اجلميع وقلت له: 
شكراً يا طويل العمر، تكفيني واحدة. كان »رحمه 
وال  تكبُّر  ال  للناس  ومحباً  وودوداً  رحيماً  الله« 

غرور إنه إنسان عربي الفطرة.

م�سفاة اأم النار

عندما أرادت الدولة بناء مصفاة للبترول، شّكلت 
جلنة من خبراء عرب وأجانب لتعيني مكان إنشاء 
هذه املصفاة، فوقع االختيار على ثالث مناطق، ثم 
العني،  الشيخ زايد في قصره مبدينة  قمنا بزيارة 
فعرضنا عليه املواقع، فقال: »ال.. هذه املواقع الثالثة 
أنا في حاجة إليها، فأشار على أحد املواقع، قائالً : 
ل كل عام وأنا  »هذه املنطقة يأتي إليها البدو الُرحَّ
متكاملة  مدينة  لهم  وأبني  فيها  أسكنهم  أن  أنوي 
حيث  هو  املوقع  ذلك  وكان  فيها«،  يستقروا  حتى 
مدينة »الوثبة« اليوم، ثم أشار إلى املوقعني اآلخرين 
وقال: »كما أن هذا املكان ال يصلح للمصفاة واآلخر 
وقلنا سنوافيك  له  فاعتذرنا  ثانية«.  نظرة  فيه  لنا 
ممتاز  موقع  هناك  »أصبروا  فرد:  أخرى،  مبواقع 
للمصفاة وهو منطقة »أُم النار«، فقال أحد اخلبراء: 
يا طويل العمر في هذه املنطقة توجد آثار وال ميكن 
إقامة هذا املشروع عليها، فرد عليه: »املنطقة كبيرة 
خذوا منها جانباً وأقيموا مشروعكم«، وقال خبير 
املنطقة  هذه  في  املياه  العمر  طويل  يا  لكن  آخر: 
ضحلة وال تستطيع السفن الكبيرة املرور فيها، فرد 
»رحمه الله«: »لقد أنشأنا شركة خاصة للحفريات، 
وهي ستقوم باحلفر داخل البحر لتتمكن السفن من 
إلى مكان املصفاة«، فتعجب اخلبراء من  الوصول 
اليوم  إلى  وهي  املصفاة  ببناء  زايد، وشرعنا  فكر 

تعمل بكفاءة عالية من دون مشكالت.

كان �ل�سيخ ز�يد 

يرّكز د�ئمًا و�أبدً� 

على �ملو�طن، وكلما 

�ألتقي به  يقول يل:

 دّرب �ملو�طنني

كان ز�يد ي�ستوعب 

جميع �الأفكار ويدر�سها 

يف ذهنه، ثم يطرحها 

على م�ست�ساريه، ويتم 

تنفيذها بنجاح

مع الشيخ زايد »رحمه اهلل« في زيارة للجزائر

مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم )طيَّب اهلل ثراه( في أحد اجتماعات خبراء النفط

مع الشيخ طحنون بن محمد والدكتور مانع سعيد العتيبة
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د. فالح حنظل

مدداً  ُعمان  نحو  التوجه  فعليه  الواجب  ذلك  من 
لعمرو بن العاص هناك. 

أمية  بن  املهاجر  بقيادة  الــرابــع:  الــلــواء   -٤
املخزومي لقتال األسود العنسي في اليمن. 

مقرن  بن  سويد  بقيادة  اخلامس  اللواء   -٥
األوسي ملقاتلة املرتدين في تهامة اليمن. 

احلضرمي  العالء  بقيادة  السادس:  اللواء   -٦
لقتال احلطم بن ظبيعة في البحرين.

محصن  بن  حذيفة  بقيادة  السابع:  اللواء   -٧
الغلفاني لقتال ذي التاج لقيط بن مالك األزدي الذي 

ادعى النبوة في عـمان. 
٨- اللواء الثامن: بقيادة عرفجـة بن هرثمة لقتال 

املرتدين في املهرة. 
٩- اللواء التاسع: بقيادة عمرو بن العاص لقتال 

قضاعة. 
١٠- اللواء العاشر: بقيادة ابن حاجز السليمي 

لقتال بني سليم ومن معهم من هوازن. 
١١- اللواء احلادي عشر: بقيادة خالد بن سعيد 

بن العاص ملقاتلة املرتدين في مشارف الشام. 
وعلى كل حال، فإن ما يهمنا من أمر تلك األلوية 
اخلليج  أصقاع  في  ما حدث  هو  الردة  فتنة  وأمر 

العربي أي في اليمامة والبحرين وُعمان. 

ماذا ح�سل يف اليمامة؟ 

زمن  على  وكــان  الكذاب،  مسيلمة  هناك  تنبأ 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد بعث إليه يبلغه 
ولقريش  األرض  له نصف  وأن  مثله  بأنه رسول 
النصف وكان يعاونه في دعوته نهابر بن رحال بن 

قريش التي نالت ُملكاً بسبب النبوة لذا صار هؤالء 
قوامه  قدمي  ملك  استرجاع  إلى  يسعون  اخلصوم 
العصبية القبلية، فأثاروا نزعة تغلّب العدناني على 
املضرية  لقريش  التي صارت  الغلبة  أو  القحطاني 
مسيلمة:  أعوان  قال  لذلك  ربيعة،  مجـموعة  ضد 

)كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر(. 
لذلك ارتد عن اإلسالم من كان قريباً من هؤالء، 
جزية  وكأنها  الزكاة  أداء  في  رأوا  الغالب  وفي 
تفرضها املدينة عليهم، إلى جانب العامل اجلغرافي 
الذي جعل من منطقة اخلليج العربي قريبة من نفوذ 
تناوئ  كانت  والتي  فارس  في  الساسانية  الدولة 
الديانة  عن  ناهيك  األساليب،  بشتى  اجلديد  الدين 
املسيحية واليهودية واملجوسية التي كانت بقاياها 
منطقة  في  ــردة(  )ال وقعت  لذلك  هناك،  تعشعش 

اخلليج العربي. 
وعندما تولى أبوبكر الصديق )رضي الله عنه( 
سياسة  يتبع  أن  إال  أمامه  يكن  لم  املسلمني،  أمر 
وتنصر  نصابه  إلى  األمر  ُتعيد  وحازمة  حكيمة 
دين الله في إبان نشأته، لذلك فقد أمر بتشكيل أحد 
عشـر لواًء، وجعل على كل لواء أميراً، واأللوية كما 

يلي: 
هـدفه  الوليد،  بن  خالد  بقيادة  األول  اللواء   -١
قتال طليحة بن خويلد من بني أسد، فإن فرغ منه 

ذهب لقتال بني متيم في البطاح.
جهل،  أبي  بن  عكرمة  بقيادة  الثاني:  اللواء   -٢

وهدفه قتال مسيلمة الكذاب في اليمامة. 
حسنة  بن  شرحبيل  بقيادة  الثالث:  اللواء   -٣
وهدفه معاونة عكرمة على قتال مسيلمة فإذا فرغ 

لـنا  لترسم  اإلسالمي،  التاريخ  عـجلة  ســارت 
صورة الوضع اجلـديد في منـطقة اخلليج العربي، 
املنطقـة  نعـمت  فقد  اإلسالمي،  تاريخها  وهو  أال 
في  العاص  بن  عمرو  برعاية  والسالم  باإلسالم 
وهما  البحرين،  في  احلضرمي  والعالء  عُمان 
مُمثال الرسول -صلى الله عليه وسلم- هـناك، أما 
الســلطة الرئيسية فقد أبقاها الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- بيد أمراء اخلليج أنفسـهم كما كانوا 
في عـهـد ما قبل اإلسالم، فكان اجللنديون ملوكاً 
البحرين،  في  ملكاً  ساوى  بن  املنذر  وكان  لعمان 

وكان هوذه بن علي احلنفي ملكاً على اليمامة.
فلما اختار الله تعالى رسوله إلى جانبه، ارتفعت 
أعناق أعداء املسلمني وراحوا ينشرون اإلشــاعـات 
يعودوا  أن  العرب  لبعض  ويوحـون  واألراجيف 
إلى ما كانوا عليه قبل مبعث الرسول -صلى الله 
عليه وسلم-، وكان بعض العرب قـد ُخـدع والنبي 
العرب  بعض  سمع  فقد  ظهرانيهم  بني  يــزال  ال 
بني  بعض  وسمع  النبوة،  اّدعى  حني  طليحة  من 
من  اليمن  أهل  وسمع  الكذاب  مسيلمة  من  حنيفة 
الله  الرسول -صلى  قبض  فلما  العنسي،  األسود 
عليه وسلم- كان اإلسالم قد استقر استقراراً غير 
ثابت في املناطق العربية البعيدة عن احلجاز ومنها 
منطقة اخلليج العربي، لذلك ظهـر معارضون للدين 
مهم في عمان من ادعى املُلك هناك وهو  اجلديد تزعَّ
لقيط امللقب بذي التاجي وفي البحرين كان احلطم 
بن ضبيعة وفي اليمامة مسيلمة الكذاب كل هؤالء 
ناصبوا اإلسالم خصومة وعداوًة وصوروه للناس 
وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ قبيلة هي 

الردة في تاريخ
الخليج العـربي

عنقوة، وكان هذا قد هاجر إلى الرسول في املدينة 
وهناك قرأ القرآن وتفقه في الدين فأرسله الرسول 
من  هناك  ويرى  الدين  ُيفقهم  اليمامة  ألهل  ُمعلّماً 
قلب  ما  الرجل سرعان  هذا  أن  غير  يتبع مسيلمة 
لم  ثم  نبوته،  وأقرَّ  التحق مبسيلمة  إذ  املجن  ظهر 
بنت  سجاج  هي  مرتدة  مبسيلمة  التقت  أن  تلبث 
العراق  أرض  من  ُمقبلة  وكانت  التميمية  احلارث 
الِكهانة  تدَّعي  ذكية  امــرأة  وكانت  جنداً،  وتقود 
أن محمداً  بلغها  فلما  الرجال،  تقود  كيف  وَتعرف 
والقبائل  أهلها  من  في جمع  جاءت  الوفاة  أدركته 
احمليطة بها تريد أن تغزو املدينة وأن تقاتل أبا بكر، 
إال أنها قررت الذهاب للقاء مسيلمة، وُينقل عنها أنها 
قالت: عليكم باليمامة وفيض احلمامة، فإنها غزوة 

صرامة ال يلحقكم بعدها ندامة. 
ويذكر املؤرخون أن مسيلمة هابها وذهب للقياها، 
وكانت قد نزلت على مورد ماء مع جيشها واختلى 
أعجبها ثم عرض عليها أن  بها وسجع لها سجعاً 
جتمع نبوته وأن يتزوجا فالن قلبها وانتقلت إلى 
خيمته وأقامت عنده ثالثة أيام، رجعت بعدها إلى 
قومها وذكرت لهم أنها وجدته على حق وتزوجته. 
أصدر أبو بكر أوامره إلى عكرمة بن أبي جهـل 
على  مسيلمة  حلرب  للخـروج  الثاني  اللواء  قائد 
شرحبيل  بقيادة  الثالث  اللواء  بعد  فيما  يتبعه  أن 
بلقاء  وبادر  اليمامة  إلى  عكرمة  فسار  حسنة  بن 
إال أن مسيلمة  أن ينتظر شـرحبيل،  مسيلمة دون 
متكن من إنزال هزمية بعكرمة فشتت شمل اللواء 
أن  الثالث  اللواء  قائد  بشرحبيل  حدا  مما  الثاني، 
املهزوم  اللواء  شمل  يلم  لكي  الطريق  في  يتوقف 
وكتب عكرمة ألبي بكر بالذي أصابه وأصاب جنده، 

ابن  )يا  قائالً:  إليه  وكتب  الغضب  بكر  أبا  فتملك 
فتوهن  ترجعن  تريني، ال  أرينك وال  ال  أم عكرمة 
الناس، إمض إلى حذيفة وعرفجة وقاتل أهل عمان 
واملهرة، ثم سر أنت وجندك تستبرؤون الناس حتى 
تلقى املهاجر بن أبي أمية في اليمن وحضرموت(.

املوقف بشكل  انهار  فقد  الصورة،  وهكذا غدت 
خطير في جبهة اليمامة، وأدرك أبو بكر أن مسيلمة 
ميلك جيشاً قوياً وال يوجد من بني قـواد العرب من 
يقدر أن ينازله غير خالد بن الوليد. لذا فقد أصدر 
أوامره إلى خالد أن يسرع إلى منطقة اليمامة، حيث 
إن مسيلمة متكَّن في تلك األثناء من إنـزال هزمية 
جديدة باللواء الثالث، لذلك أسرع خالد بقواته نحو 
اليمامة والتقى أوالً بسرية يقودها مجاعة بن مرارة 
من بني حنيفة فهزمه شر هزمية، ثم توّجه نحو 
هدفه وهو تدمير جيش مسيلمة، وكان مسيلمة قد 
د بجيش قوامه أربعون ألف مقاتل وقيل إنه  حتشَّ
ستون ألفاً في منطقة )عقرباء( في طرف اليمامة. 

وتبادل  لوجه،  وجهاً  اجليشان  وقف  وهناك 
اخلطباء اخلطب احلماسية، ثم وّقع الصدام، سارت 
الســاعات األولى من املعركة في غير صالح جيش 
وتراجع  األمامية  السرايا  انكسرت  إذ  املسلمني، 
أن  خـالد  دفع  مما  اخللف  إلى  باضطراب  اجلند 
ينسحـب ومعه مقر قيادته إلى اخللف أيضاً، وهناك 
أعاد تنظيم جيشه وتهيئته للقيام بهـجوم معاكس 
ضد جيش مسيلمة، كما قام أمراء السرايا وشيوخ 
القبائل بإلقاء الكلمات احلماسية، ونهض ثابت بن 
بجنوده  وهتف  األنصار  جيش  قائد  وهو  قيس 
قائالً: »اللهم إني أبرأ إليك مما يعبد هؤالء«، وأشار 
إلى جيش مسيلمة واندفع بسريته يقاتل، حتى قتل 

هناك، وما لبث أن اتبعه البراء بن مالك ورجاله، ثم 
زيد بن اخلطاب ورجاله، وصاح أبو حذيفة برجاله 
»زينوا القرآن بالفعال«، وأخيراً صرخ خالد برجاله 
ولتعلم  حي،  كل  بالء  لتعلم  الناس  أيها  »امتازوا 
من أين تأتي!«، فـدّوت صيحته في رجاله وشنوا 
تراجع،  الذي  أجبروا جيش مسيلمة  عنيفاً  هجوماً 
وهنا هجم خالد بنفسه مخترقاً الصفوف كي يصل 
إلى مسيلمة الذي تراجع ومن بقي معه من رجاله 
إلى حـديقة مجاورة كان ميلكها وأطلق عليها اسم 
بتطويق  املسلمني  جيش  فقام  الرحمن(،  )حديقة 
ونزلوا  أسوارها  تسلّقوا  أن  لبثوا  وما  احلديقة 
جماعة  من  السرايا  إحدى  واقتربت  احلديقة  إلى 
السرية  تلك  يقود  وكان  به،  حتوط  التي  مسيلمة 
)وحشي احلبشي( قاتل حمزة سيد الشهداء وقد 
ـز حربته وهّزها حينما  أسلم بعد معركة أحد فجهَّ
رأى مسيلمة، ثم لم يلبث أن أطلقها نحوه فأصابه 
األنصار بضرب مسيلمة  أحد  قام  ثم  بليغ  بجرح 
وأسلموا أنفسهم ال يقاومون بعد أن كثر فيهم القتل 
العرب املسلمون على احلديقة  لذلك أطلق  الشديد، 
اسم )حديقة املوت( بدالً من اسم حديقة الرحمن 
وال زال اسمها مذكوراً في كتب التاريخ، وهكذا محا 
خالد بن الوليد الردة واملرتدين في اليمامة ومحقهم 

في هذا القسم من اخلليج العربي. 

ماذا ح�سل يف البحرين؟

املراد بالبحرين هو الساحل العربي في اخلليج 
العربي واملمتد من الكويت إلى قطر في يومنا هذا، 
فالبحرين قدمياً عبارة عن شقة الساحل التي تضم 
جزئها  في  باليمامة  وتتصل  والقطيف  هجر  معها 
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األعلى، وقد بيّنا في بحث سابق أن حاكم تلك املنطقة 
كان املنذر بن ساوى العبدي الذي راسله الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- ودخل بعدها إلى اإلسالم 
ومات املنذر بن ساوى في الشهر نفسه الذي مات 
فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- فتولى األمر 
هناك )اجلارود بن املعلى الكعبي(، غير أن زعيماً 
من زعماء املنطقة اسمه )احلطم بن ضبيعة( ارتد 
ملا مات(.  نبياً  )لو كان محمد  عن اإلسالم بحجة 
املنذر،  بن  النعمان  بن  املنذر  امللك  يكون  أن  ودعا 
وجاء به ونصبه ملكاً وأطلق عليه اسم )الغرور(، 
وبعد ذلك اندفعت جحافله وقامت باجتياح مناطق 
البحرين، مما دفع مبمثل احلكومة اإلسالمية هناك، 
إلى  والذهاب  الهرب  إلى  احلضرمي  العالء  وهو 
املدينة املنورة ملقابلة أبي بكر الصديق، فلما سمع 
منه ما آل إليه األمر في البحرين أمر بتجهيز لواء 
من بني األحد عشر لواًء لقتال املرتدين، وأمره أن 
ذلك  سـار  وهـكذا  البحرين،  جنوب  إلى  به  يسير 
على  بقوا  ممن  بجماعة  التقى  كلما  وكان  اجليش 
اسالمهم انضموا إليه، حتى إذا اكتمل اجلمع التقى 
املرتدين  أن جيش  العالء  املرتدين، والحظ  بجيش 
اخلنادق  بحفر  أمر  لذلك  جيشه،  أضعاف  يبلغ 
لكي يتخندق جيشه فيها، كما قام املرتدون بحفر 

اخلنادق وتخندقوا فيها. 
شهراً،  اآلخر  بعضهما  يواجه  اجليشان  وبقي 
وهم يتراوحون القتال ثم يرجعون إلى خنادقهم إلى 
أن الحت للمسلمني ذات ليلة فرصة غنموها، ذلك 
أنهم سمعوا ضوضاء شديدة في معسكر املرتدين 
فبعث العالء من يستقصي له اخلبر وعلم منه أن 
القوم أمعنوا في تلك الليلة بالشراب وأنهم ُسكارى، 
فأصدر أوامره للمسلمني أن يخرجوا عليهم فهبوا 
وقتلوا  فيهم  سيوفهم  ووضعوا  واحد  رجل  هبة 
احلطم، ووقع )الغرور( باألسر وعندما جيئ به إلى 
العالء، سأله العالء ما اسمك، فأجاب )إنني لست 

الغرور ولكنني املغرور( وعفا العالء عنه. 
أما الذين جنوا من املوت أو األسر من املرتدين، 
)دارين(  جزيرة  إلى  وأبحروا  السفن  ركبوا  فقد 
فيها  كانت  إنها  قيل  الساحل،  تواجه  وهي جزيرة 
خمسة أديرة للنصارى، وملا لم يكن للمسلمني سفن 
إلى  وجنوده  العالء  قـام  فقد  بها  البحر  يركبون 
خيولهم وعبروا سباحة إلى دارين وذلك عندما كان 
بعض  ويقول  ضحلة،  أعماقاً  واختاروا  جزراً  املاء 
املؤرخني إن عددا ً من أهالي املنطقة جاءوا بسفنهم 

وقاموا بنقل املسلمني إلى اجلزيرة. 
وعلى كل حال فقد انتهت املعركة بالنصر املؤزَّر 
للمسلمني وكتب العالء إلى أبي بكر الصديق يبّشره 
بالنصر املؤزر، وفي هذه املعركة انضم املثنى بن 

حارثه الشيباني إلى صفوف املسلمني. 

ماذا ح�سل يف ُعمان؟

أبقى  ُعمان،  على  اإلســالم  نــور  سطع  عندما 
اللذين  امللكني  وسلم-  عليه  الله  -صلى  الرسول 

كانا يحكمان عمان وهما جيفر وعبد ابنا اجللندي، 
فيما كان هناك عمرو بن العاص موفداً عن الرسول 

-صلى الله عليه وسلم-.
وعندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
الفتنة  الشيطان برؤوس أصحاب  جوار ربه، لعب 
والضاللة ووسوس لهم بالكفر والردة، لذلك فإن 
املؤرخني  بعض  فّسرها  هناك  وقعت  كبرى  فتنة 
دفع  في  شحة  بأنها  البعض  وفسرها  ردة  بأنها 
الصدقات والزكاة دفعت بقيادة اجليش اإلسالمي 
إلى االعتقاد إنها ردة، فحدثت الفتنة وسالت الدماء 
دبا،  مدينة  في  املذبحة  وموقع  الفتنة  مركز  وكان 

فماذا حدث في مدينة دبا؟ 
في  الطبري  رأسهم  املؤرخني وعلى  قال بعض 
عمان  في  حدثت  ردًة  إن  وامللوك،  الرسل  تاريخ 
قادها ذو التاج لقيط بن مالك األزدي، وكان يسمى 
في اجلاهلية )اجللندي( وادعى مبثل ما أدعى به من 
كان نبياً، وغلب على عُمان مرتداً وأجلأ جيفر وعباداً 
إلى اجلبال والبحر، فبعث جيفر إلى أبي بكر يخبره 
بذلك ويطلب النجدة، فأرسل أبوبكر جيشاً بقيادة 
البارقي  بن محصن وعرفجة  هما: حذيفة  قائدين 
ثم لم يلبث أن أمر جيشاً آخر بقيادة عكرمة كان 
املتوجهني  القائدين  أن يسند  اليمامة،  في  موجوداً 
إلى عُمان، فلما اجتمع شمل القادة الثالثة، عسكروا 
إلى ملكي عمان  في مكان يسمى )رجام( وبعثوا 
يبلغانهما مبكانهما، فلما وصلت الرسالة إلى ملكي 
قاعدة  مدينة صحار  نحو  بجيشهما  توجها  عمان 

املرتد فقد اتخذ من  أما لقيط  اجليوش اإلسالمية، 
مدينة دبا قاعدة له. ومن مدينة صحار أرسل قادة 
اجليش اإلسالمي رسائل إلى زعماء املنطقة احمليطة 
بدبا فكانت أول رسالة إلى سيد قبيلة بني جديد، 
ومن اجلدير بالذكر أن بني جديد وهم جمع كبير ال 
زالوا إلى يومنا هذا في مكانهم قرب دبا، وهم أصالً 

من قبائل الشحوح في املنطقة. 
وهناك التحم اجليشان ودارت الدوائر على لقيط 
وجيشه فقتل في املعركة وهزم جيشه شر هزمية، 
ومن اجلدير بالذكر أيضاً في هذا الصدد أن الزائر 
ملدينة دبا في يومنا هذا يجد مقبرة واسعة األرجاء 

يسميها الناس )مقبرة أمير اجليوش(. 
في  احلموي  ياقوت  يقول  املوضوع  هذا  وعن 
البلدان ما مفاده إن صداماً وقع بني  كتابه معجم 
جيش املسلمني وجيش لقيط، وأن لقيطاً قتل وانهزم 
منهم  وأخذ  دبا  إلى  املسلمني  فدخل جيش  جيشه 
أسرى وسبايا بعث بهم إلى املدينة املنورة، وكان 
أبي  بن  املهلب  والد  صفرة،  أبو  األسرى  بني  من 
صفرة الذي كان من سكان مدينة دبا، وفي املدينة 
بن  عمر  مقابلة  من  األسرى  أولئك  متكن  املنورة 
اخلطاب )رضي الله عنه( وأفهموه بأنهم لم يرتدوا 
والزكاة،  بالصدقة  )شحوا(  إمنا  ــالم،  اإلس عن 
فأخذهم عمر إلى أبي بكر وقال له ) ياخليفة رسول 
الله، هم مسلمون إمنا )شحوا( بأموالهم ويقولون 
ما رجعنا عن اإلسالم( ثم ما كان من عمر رضي 

الله عنه إال أن أعاد لهم اعتبارهم. 

والشارقة ودملا
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القرصنة والقراصنة عبر التاريخ 

مراد  الشاب  األلباني  الشاب  كان 
عندما  بسيط  رّيس مجرد صياد سمك 
وتم  البربر،  القراصنة  أسر  في  وقع 
ضمه إليهم ليصبح خالل فترة قصيرة 
واحداً من أشهر قراصنة البحار في ذلك 
سفنه  قاد  حيث  جرأة  وأكثرهم  الوقت 
المواقع  على  الهجمات  من  العديد  في 
المحيط  في  األسبانية  والممتلكات 

األطلسي.
المدن  إحدى  في  رّيس  مراد  ولد 
 1534 العام  في  البانيا  في  الساحلية 
تقريباً، وكان هذا اإلقليم في ذلك الوقت 
المسيحية  أوروبا  بين  نزاع  موضع 

15

من قبل اإلمبراطور العثماني حتى العام 1594 عندما 
الجزائر  بمغادرة  العمر  في  األكبر  القبطان  قام 

للخدمة كقائد بحري في األسطول العثماني.
في  العثمانية  لإلمبراطورية  ممثالً  وبصفته 
منطقة غرب البحر األبيض المتوسط، أصبح مراد 
رّيس في موقع يؤهله الستخدام قواته في تحقيق 
بدأ في  السياسية واإلستراتيجية، حيث  طموحاته 
أبحر   1586 العام  وفي  بالسياسة.  القرصنة  مزج 
إلى المحيط األطلسي، وهاجم مدينة »النزاروتي« 
وبقيت  »الكناري«،  جزر  في  الواقعة  األسبانية 
المدينة تحت سيطرته لمدة سبعة أسابيع وفرض 
وبعد  سراحهم،  إلطالق  ِفدية  دفع  سكانها  على 
القادس  سفن  إحدى  على  استولى  أعوام  ثالثة 
ذاته  الوقت  وفي  مالطا،  لفرسان  التابعة  الضخمة 
التي شنَّها ضد السفن الحربية  الهجمات  ساعدت 
شهرته  اتساع  على  المسيحية  والمستوطنات 
في  والجرأة  الدهاء  من  بالكثير  يتمتع  كقرصان 

البحر المتوسط.
إثر تعيينه كقبطان للبحر، قام مراد رّيس بقيادة 
كتيبة جزائرية في هجوم عثماني على نطاق واسع 
على المناطق الجنوبية من إيطاليا. وفي العام 1595 
من  صقلية  ساحل  ُقبالة  المتواجدة  ُسفنه  تمكنت 
هجوم  ودحر  حربية  سفن  ثالث  على  االستيالء 
عدداً  تفوقه  كانت  التي  المالطية  القادس  لسفن 

وُعدة.
مراد  كان  عشر  السابع  القرن  مطلع  وبحلول 
األبيض  البحر  غربي  على  نفوذه  بسط  قد  رّيس 
التابعة  السفن  من  العديد  قاد  حيث  المتوسط، 
بري،  عسكري  كقائد  وعمل  العثماني  لألسطول 
وخالل الفترة من العام 1607 وحتى وفاته في العام 
التي تخضع  القادس  1638 سيطر بمساعدة سفن 
لقيادته على المياه الواقعة في شرق البحر األبيض 
المتوسط، وتمكن من سحق أنشطة القراصنة في 

البحرية مثل: خفض »صواري« سفنه ذات الحجم 
الصغير وقطرها خلف سفن »القادس« الكبيرة التي 
يجعل  ما  وهو  أسطوله،  من  رئيسياً  جزءاً  تشكل 
األعداء غير قادرين على تقييم مدى قوته الحقيقية.
كما كان هذا القرصان يلجأ أحياناً إلى السماح 
خالل  بمرافقته  البربر  القراصنة  سفن  لبعض 
غاراته، وفي العام 1570 تسببت حماسته الشديدة 
وخالل  القراصنة.  حلفائه  مع  نزاع  حدوث  في 
الحربية  »القادس«  سفن  إحدى  على  َشنّه  هجوم 
التابعة لفرسان مالطا حاول تجاوز سفينة حليفه 
الذي  األمر  علي«  »أولوج  البربري  الحاكم  القوي 

أثار غضبه.
تنظم  التي  بالمعايير  يهتم  رّيس  مراد  يكن  لم 
سلوك المجتمع البربري، وربما كان هذا هو السبب 
لمدة  بحرياً  قائداً  تعيينه  على  التصديق  عدم  في 

تصل إلى عشرين عاماً.

قبطان البحر

في العام 1578 قام مراد رّيس بأسر نائب الملك 
متن  على  أسبانيا  إلى  وعاد  في صقلية  األسباني 
سفينتي »قادس« عمالقتين. وقد أدى هذا الهجوم 
األبيض  البحر  منطقة  في  صدمة  حدوث  إلى 
المتوسط وإثارة غضب ملك أسبانيا فيليب الثاني.

تمكَّن  ُهجوماً  مراد  أعوام شّن  بثالثة  ذلك  بعذ 
خالله من أسر ثالث سفن شراعية فرنسية كانت 
»طولون«.  إلى  ومتجهة  والفضة  بالذهب  محملة 
كما قام بهجمات جريئة أخرى من أجل الدفاع عن 

سمعته.
البحر« من  »قبطان  تعيينه في منصب  تم  وقد 
أوكل  الذي   1574 العام  في  الجزائر  سلطان  قبل 
إليه مهمة الدفاع عن شواطئ السلطنة، إال أن هذه 
المهمة انتقلت للقائد البحري ميمي »أرنولت« رّيس. 
ولم يكن هذا المنصب قد ووفق عليه بشكل رسمي 

العام  وفي  المسلمة،  العثمانية  واإلمبراطورية 
في  وقع  عندما  يافعاً  شاباً  يزال  ال  كان   1546
كاري  البربري  للقرصان  تابعين  قراصنة  أسر 
علي رّيس، حيث شكَّل هذا الحادث نقطة تحول 
في حياته. ومن المعروف أن كلمة »رّيس« تعني 
تلفظ  عربية  لهجات  وفي  الربان،  أو  القبطان 
»رّيس«، وفي الخليج »النوخذة«، ولم يكن مراد 
يحمل هذا االسم منذ والدته بل أطلقه على نفسه 

عندما انضم إلى القراصنة.
بعد وفاة كاري علي في العام 1565 بدأ مراد 
كقرصان،  حياته  في  الحقيقية  المرحلة  رّيس 
عملية قرصنة من خالل سفينة  أول  قاد  حيث 
خالل  إغراقها  تم  والتي  يمتلكها،  كان  قتالية 

غارات  شن  إلى  إضافة  »إيجة«،  بحر 
األوروبية  والمستوطنات  الموانئ  على 

في البحر »األدرياتيكي«. 
خالل  مصرعه  رّيس  مراد  لقي 
»فلوري«  لبلدة  العثماني  الحصار 
مأساة  موته  وشكَّل  األلبانية 
لإلمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت.

مراد رّيس.. 
القرصان الذي أصبح ممثاًل 

لإلمبراطورية العثمانية
ترجمة: د.ح�سن الغول

إليطاليا،  الجنوبي  الساحل  قرب  الهجمات  إحدى 
إال أن الزورق الصغير الذي كان يستقله تمّكن من 
االستيالء على إحدى السفن األوروبية التي كانت 

تعبر بالصدفة في المنطقة.
مراد ثالث سفن  اشترى  فترة قصيرة  وخالل 
البربر في شمال  أحد موانئ  أسبانية من  تجارية 
شمال  ساحل  على  له  قواعد  اتخذ  أفريقيا.كما 
السفن  على  الهجمات  في شن  أفريقيا وتخصص 
بغارات  القيام  إلى  إضافة  واإليطالية،  األسبانية 
على السواحل األوروبية المطلة على البحر األبيض 

المتوسط.
حقق مراد شهرة كبيرة كقرصان يتمتع بالكثير 
من الجرأة والدهاء، وهو ما جعل الكثير من الرجال 
مراد  أصبح   1570 العام  وبحلول  إليه،  ينضمون 
الكثير  على  معتمداً  وقوة،  نجاحاً  األكثر  القرصان 
من الدهاء واللجوء إلى المناورات وعمليات الخداع 

سفن حربية أسبانية تشن هجوماً على إحدى البلدات الواقعة على ساحل شمال 
أفريقيا خالل منتصف القرن السادس عشر.

حاصر الفرنسيون اجلزائر فانتقم أهلها بقذف 
املقيمني الفرنسيني فيها من فوهات املدافع

ميناء اجلزائر البربري الذي يقع على ساحل شمال أفريقيا، والذي اتخذه مراد رّيس قاعدة رئيسية 
خالل عمليات القرصنة التي كان يقوم بها. 
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إن ضحايا حوادث السيارات 
ميثلون خسارة كبيرة حترص كل 
دول العالم على تفاديها ونحن 

في دولتنا أحرص على ذلك 
نظراً ملا ميثله العنصر البشري 
بالنسبة لنا من أهمية كبيرة.

ورغم الزيادة في عدد ما يقع 
من حوادث على مستوى 

العالم كله، فإن هناك اتفاقاً 
على أن هذه احلوادث ميكن احلد 

منها على األقل إذا ما توفرت 
الظروف املالئمة النسياب 

حركة السير على الطريق، وإذا 
ما التزم سائق السيارة بنظام 
السير الذي يستهدف حمايته 

وتوفير أسباب السالمة له.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

1
9
7
5

يونيو

األرشيف

قام �سمو �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 

�ل�رشطة  ملدر�سة  بزيارة  �لدولة  رئي�س 

باأبوظبي وكان برفقة �سموه خالل زيارته 

وزير  حممد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو 

�لأ�سغال، و�سعادة ثاين بن عبد �هلل رئي�س 

�ملجل�س �لحتادي.

وكان يف ��ستقبال �سمو رئي�س �لدولة �سمو 

�لد�خلية،  وزير  حممد  بن  مبارك  �ل�سيخ 

�رشطة  عام  مدير  جمعة  حممد  و�ملقدم 

�أبوظبي وكبار �مل�سوؤولني و�سباط �ل�رشطة.

عر�سًا  �ل�رشطة  مو�سيقى  فرقة  وقدَّمت 

كما  �سعبية،  رق�سات  ت�سمن  مو�سيقيًا 

�أفر�د  بها  قام  �سعبية  �ألعاب  ُعر�ست 

مو�سع  عليها  �لتدريب  وكان  �ل�رشطة، 

�لدولة  رئي�س  �سمو  من  بتوجيه  �لهتمام 

حر�سًا على �إحياء �لرت�ث �ل�سعبي.

ت�سّكلت جلنة م�سرتكة من جمل�س �لوزر�ء و�ملجل�س 

�لقانون �خلا�س  �لوطني �لحتادي ملر�جعة م�رشوع 

بتعديل �أحكام قانون �جلن�سية وجو�ز�ت �ل�سفر وميثل 

�لإ�سكان،  وزير  معايل  �للجنة  يف  �لوزر�ء  جمل�س 

ميثل  كما  �لد�خلية  لل�سوؤون  �لدولة  وزير  ومعايل 

و�ل�سيد  �سعيد  هالل  �ل�سيد  فيها  �لد�خلية  وز�رة 

خمتار جر�ر.

�لوزر�ء  جمل�س  �أحالها  �لتي  �ملو�سوعات  بني  ومن 

�إىل �للجنة لدر��ستها �ملوقف �خلا�س بَحَمِلة جو�ز�ت 

�ل�سفر �ملحلية و�ملوؤقتة.

تشكيل وحدة للطيران بوزارة الداخلية

توحيد إجراءات فحص السائقين واستخراج الرخص 

سمو رئيس الدولة في زيارة لمدرسة الشرطة

لجنة مشتركة لتعديل أحكام قانون الجنسية

تفّقد �سمو �ل�سيخ مبارك بن حممد وزير �لد�خلية طائر�ت 

�لهليوكوبرت �لثالث �لتي ت�سلمتها وز�رة �لد�خلية لتكون 

نو�ة لوحدة �لطري�ن بالوز�رة، وقام معايل �لوزير بجولة 

للتعرف  �لطائر�ت  هذه  �إحدى  منت  على  ��ستطالعية 

�ل�رشطي،  �لعمل  يف  و�إمكانياتها  كفاءتها  مدى  على 

خمي�س  خلفان  �ملقدم  �جلولة  هذه  يف  معاليه  ور�فق 

وحدة  وقائد  �لد�خلية،  وز�رة  وكيل  باأعمال  �لقائم 

�إىل  �أوفدت  قد  �لد�خلية  وز�رة  وكانت  بالوز�رة.  �لطري�ن 

باك�ستان دفعة من �ل�سباط للتدريب على قيادة طائر�ت 

�لهليوكوبرت، �لتي �سيتم ��ستخد�مها يف �لنتقال �ل�رشيع 

ولإ�سعاف  حادٍث،  �أي  وقوع  عند  �لنائية  �لأماكن  �إىل 

�مل�سابني يف حو�دث �لطرق �خلارجية، و�إنقاذ �ل�سيار�ت 

ي�سلون  �لذين  و�لأ�سخا�س  �لنائية،  �لأماكن  يف  �ل�سالة 

�لطريق، وتوفري �حلماية ل�سو�حل �لدولة.

عقد �جتماع لقادة �ل�رشطة بالإمار�ت برئا�سة �ملقدم 

�لد�خلية،  وز�رة  باأعمال وكيل  �لقائم  خلفان خمي�س 

لوحات  مناذج  على  �لجتماع  يف  �ملو�فقة  ومتت 

وحتمل  �لدولة،  م�ستوى  على  �ملوحدة  �ل�سيار�ت 

�للوحات ��سم �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، بالإ�سافة �إىل 

حرف �أبجدي ي�سري �إىل �لإمارة ومن �ملقرر تخ�سي�س 

و�خلا�سة  �حلكومية  لل�سيار�ت  �أ�سفر  بلون  لوحات 

ولوحات بلون ر�سا�سي ل�سيار�ت �لأجرة و�ل�سحن.

�ل�رشطة  قادة  قر�ر  �أن  خمي�س  خلفان  �ملقدم  و�أعلن 

�لدولة  �ل�سيار�ت على م�ستوى  بتوحيد رخ�س قيادة 

�سيبد�أ تنفيذه �عتبار�ً من �أول يونيو مع تنظيم �أ�سبوع 

موحدة  �إجر�ء�ت  �تباع  و�سيتم  �لعام،  لهذ�  �ملرور 

لفح�س �سائقي �ل�سيار�ت و��ستخر�ج �لرخ�س لهم يف 

جميع �لإمار�ت.

عقد اجمللس األعلى لالحتاد 
اجتماعاً أمس برئاسة 

صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان 

رئيس الدولة، ومت خالل 
االجتماع الذي عقد بقصر 

املقام بالعني واستغرق 
زهاء الساعتني دراسة 

القضايا احمللية، واستعراض 
األوضاع اخلليجية والعربية 

والدولية، وتقرر أن 
يستكمل اجمللس مناقشة 

القضايا املطروحة في 
اجتماع قادم يحدد موعده 

خالل األسبوع احلالي.

1
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يونيو

توحيد سياسة المناهج بكلية ومدارس الشرطة

سمو نائب حاكم الفجيرة يرعى نهائي بطولة الشرطة للرماية
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�أبوظبي  يف  �ل�رشطة  كلية  �حتفلت 

بتخريج �أربع دور�ت لل�سباط و�سباط 

و�سهد  �مل�ستجدين،  و�ل�رشطة  �ل�سف 

قائد  خلفان  �ساحي  �لعقيد  �حلفل 

�مل�سوؤولني  وكبار  دبي  �رشطة  عام 

و�ل�سباط يف وز�رة �لد�خلية.

�لتحقيقات  دورة  �لدور�ت:  وت�سمل 

ودورة  لل�سباط  �لأوىل  �جلنائية 

ودورة  �لثامنة  �ل�سباط  �إنعا�س 

�لر�بعة ودورة  �إنعا�س �سباط �ل�سف 

و�لع�رشين  �لر�بعة  �مل�ستجدين 

و��ستغرقت كل دورة �سهرين.

�جلنائية  �لتحقيقات  دورة  يف  �خلريجون  وتلقى 

�لأوىل لل�سباط درو�سًا يف قانون �لعقوبات وقانون 

و�لتحقيق  �خلا�سة  و�لقو�نني  �جلنائية  �لإجر�ء�ت 

وعلم  �لعامة  و�لو�جبات  و�لفني  �لعملي  �جلنائي 

وعلم  و�لق�سائي  �جلنائي  �لنف�س  وعلم  �لإد�رة 

�لإجر�م و�لأحد�ث و�لإح�ساء �جلنائي.

�إنعا�س �ل�سباط �لثامنة تزويدهم  و��ستهدفت دورة 

�لتدريب  تطور�ت يف جمالت  من  ُي�ستجد  ما  بكل 

وتنمية معلوماتهم �ل�رشطية و�لقانونية.

رفع  �لر�بعة  �ل�سف  �سباط  �إنعا�س  دورة  وت�سمنت 

م�ستوى �خلريجني يف جمال �لتدريب نظريًا وعمليًا 

وتزويدهم باملبادئ �لأ�سا�سية و�ل�رشورية حتى تكون 

لهم �لقدرة على �لقيام بو�جباتهم بكفاءة و�إتقان.

عقدت جلنة توحيد �سيا�سة �ملناهج بكلية ومد�ر�س 

خلفان  �لعميد  برئا�سة  �لأول  �جتماعها  �ل�رشطة 

من  �لجتماع  وح�رش  �لد�خلية،  وز�رة  وكيل  خمي�س 

�أع�ساء �للجنة �لعميد حمد �سعيد مدير عام �ل�رشطة 

باأبوظبي، و�لعقيد �ساحي خلفان قائد عام �ل�رشطة 

بدبي، و�لر�ئد حممد ح�سني �لعمرية مدير عام كلية 

�ل�رشطة، و�لر�ئد يحيى �لعي�سى بالنيابة عن �ملقدم 

كما  و�لتدريب،  �لتخطيط  عام  مدير  �لناخي  �سيف 

�خلبري  �خلاليلة  من�سور  �لعقيد  �لجتماع  �سارك يف 

مدر�سة  مدير  عبيد  �سامل  و�لر�ئد  �ل�رشطة،  بكلية 

جا�سم  يو�سف  �هلل  عبد  و�لنقيب  بال�سارقة،  �ل�رشطة 

�سابط �لتدريب مبدر�سة �ل�رشطة بدبي.

�ل�رشقي  �سيف  بن  حمد  �ل�سيخ  �سهد 

�لبطولة  ختام  �لفجرية  حاكم  نائب 

�أقيمت  و�لتي  للرماية،  لل�رشطة  �ل�سنوية 

مبيد�ن �لرماية مبظب بالفجرية بني فرق 

مديريات �ل�رشطة بالإمار�ت، كما �سهدها 

وز�رة  عام  مدير  �هلل  عبد  �سهيل  �لعقيد 

قائد  خلفان  �ساحي  و�لعقيد  �لد�خلية، 

بن  �سلطان  و�لعقيد  بدبي،  �ل�رشطة  عام 

�سامل مدير �لإد�رة �لعامة لل�رشطة بر�أ�س 

مدير  �سم�سوم  �سعيد  و�ملقدم  �خليمة، 

�لإد�رة �لعامة لل�رشطة بالفجرية، و�ملقدم 

حممد نا�رش مدير �لإد�رة �لعامة لل�رشطة 

�ل�رشطة  �إد�ر�ت  عن  وممثلون  بعجمان، 

وعدد  �لقيوين  و�أم  و�أبوظبي  بال�سارقة 

كبري من �مل�سوؤولني باأجهزة �ل�رشطة و�لأمن.

عن  �أيام  ثالثة  ��ستمرت  �لتي  �لبطولة  �أ�سفرت  وقد 

فوز �رشطة �ل�سارقة ببطولة �مل�سد�س بر�سيد »392« 

�لثانية  �ملرتبة  يف  دبي  �رشطة  فريق  وجاء  نقطة 

�لفجرية يف  �رشطة  فريق  ثم  نقطة   »350« بر�سيد 

على  يليه  نقطة   »339« بر�سيد  �لثالثة  �ملرتبة 

نقاط   »304« �خليمة  ر�أ�س  �رشطة  فريق  �لتو�يل 

و�رشطة عجمان »296«.

تحت رعاية العقيد ضاحي خلفان
تخريج أربع دورات جديدة من كلية الشرطة

العدد 522 يونيو 2014
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في خطوة تاريخية 
وحضارية تدل على الرؤية 

الشاملة للقيادة احلكيمة 
في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة وسلطنة ُعمان، وقّع 
صاحب السمو الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان رئيس 

الدولة والسلطان قابوس 
بن سعيد سلطان ُعمان 
الشقيقة على اتفاقية 
احلدود بني دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وسلطنة 
ُعمان في قطاع احلدود 

املمتد من »أم الزمول«، حيث 
تلتقي حدود كل من دولة 
اإلمارات العربية املتحدة 

وسلطنة ُعمان واململكة 
العربية السعودية إلى 

شرقي »العقيدات«.

1
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سيف بن زايد يشهد ختريج دورة تنمية القيادات العليا للضباط برشطة أبوظبي

العدد 522 يونيو 642014

�آل  �سهد �للو�ء �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد 

�لد�خلية حفل تخريج  وز�رة  وكيل  نهيان 

�لثانية  �لعليا  �لقياد�ت  تنمية  دورة 

لل�سباط �لذي �أقيم بالإد�رة �لعامة ل�رشطة 

خمي�س  حممد  �لعميد  بح�سور  �أبوظبي 

عام  مدير  نائب  باأعمال  �لقائم  �جلنيبي 

�أحمد  ح�سن  و�لعقيد  �أبوظبي،  �رشطة 

�ملن�سوري مدير �إد�رة �سوؤون �لأمن ومديري 

�لإد�ر�ت وروؤ�ساء �لأق�سام.

ز�يد  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �للو�ء  و�أ�ساد 

�ملنا�سبة مبا  بهذه  ت�رشيح  نهيان يف  �آل 

وتطور  تقدم  من  �لد�خلية  وز�رة  حققته 

�لدعم  بف�سل  �لأمنية  �ملجالت  كافة  يف 

غري �ملحدود و�لهتمام �لبالغ من جانب �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س �لدولة، و�إخو�نه 

�أ�سحاب �ل�سمو �أع�ساء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت.

وقال: �إن �لوز�رة بتوجيهات �لفريق �لركن �لدكتور حممد 

متز�يد�ً  �هتمامًا  تويل  �لد�خلية  وزير  �لبادي  �سعيد  بن 

لتاأهيل �لقياد�ت وتنمية �ملهار�ت �ل�سخ�سية و�لفنية.

�فتتح �للو�ء �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان وكيل 

�ل�سينية  بالأ�سعة  �لك�سف  جهاز  مرفق  �لد�خلية  وز�رة 

�ل�ساحنات و�حلاويات و�ملركبات مبركز  عن حمتويات 

جمرك �لغويفات وذلك بح�سور معايل حممد �سالح بن 

بدوة �لدرمكي رئي�س د�ئرة �جلمارك.

و�رشح �للو�ء �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان باأن 

وز�رة �لد�خلية تويل �أهمية خا�سة للتعاون و�لتن�سيق 

مع �جلهات �حلكومية �ملحلية و�لحتادية و�لتي يتطلب 

عملها تعاونًا من نوع خا�س مع �أجهزة �ل�رشطة، م�سري�ً 

هذه  �سمن  تاأتي  باأبوظبي  �جلمارك«  »د�ئرة  �أن  �إىل 

�أهم  من  وطني  و�جب  �أد�ء  يف  ت�ساركنا  �لتي  �جلهات 

ن منع ت�رشَّب �ملمنوعات �إىل د�خل  �لو�جبات �لتي توؤمِّ

�لدولة، وذلك من خالل �لتفتي�س على �لو�رد�ت �ملقبلة 

�ىل �ملنافذ �لربية و�لبحرية و�جلوية.

أكد أهمية دور جمارك أبوظبي في منع دخول احملظورات

سيف بن زايد يفتتح مرفق جهاز الكشف باألشعة يف الغويفات

�ل�سيخ  �سمو  وح�سور  رعاية  حتت 

نائب  �ل�رشقي  �سيف  بن  حمد 

�ل�رشطة  �حتاد  نّظم  �لفجرية  حاكم 

�لريا�سي �لبطولة �ل�سابعة لل�رشطي 

�أقيمت  �لتي  �ملميز  �لريا�سي 

�سامل  �لعميد  بح�سور  بالفجرية 

جمل�س  و�أع�ساء  �ل�سام�سي،  عبيد 

�إد�رة �لحتاد، و�لعميد �لركن �سعيد 

�لفجرية،  �حلافري مدير عام �رشطة 

�لد�خلية  وز�رة  �سباط  من  وعدد 

وجمع غفري تابع فعاليات �لبطولة 

�لتي �سارك فيها كل من:

�أبوظبي،  ل�رشطة  �لعامة  �لإد�رة 

ل�رشطة  �لعامة  �لإد�رة  دبي،  ل�رشطة  �لعامة  �لقيادة 

ر�أ�س �خليمة، �لإد�رة �لعامة ل�رشطة �لفجرية، �لإد�رة 

�لأمن �خلا�سة،  �لعامة ل�رشطة عجمان، قيادة قو�ت 

كلية �ل�رشطة باأبوظبي، و�عتذر فريق �لإد�رة �لعامة 

بيوم  �لبطولة  قبل  �مل�ساركة  عن  �ل�سارقة  ل�رشطة 

و�حد.

وكانت  متتالية،  مر�حل  ثالث  على  �ل�سباق  ��ستمل 

هيلتون  فندق  مقابل  مرت   400 �ل�سباحة  م�سافة 

�لفجرية، ثم �لدر�جات مل�سافة 24.200 كم فاجلري 

�سمن  تدخل  �مل�سابقة  وهذه  كم،   4.800 مل�سافة 

من  �أكرث  على  ت�ستمل  �لتي  �ملركبة  �لألعاب  قائمة 

م�سابقة وحتتاج لنوعية خا�سة من �لريا�سيني.

بدايات
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اأحد منت�سبي ال�سرطة يفح�ص �سيارة للتاأكد من �سالحيتها لل�سري.

خالل تدريب عدد من منت�سبي ال�سرطة.
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عندما تعكس شخصية الفرد تفاصيل حياته 
تكون تلك التفاصيل شبيهة له، وتكون بصمته 
واضحة من خالل عمله وشخصيته في حياته 
األسرية، باإلضافة إلى ممارساته اليومية لواقع 

حياته العملية.
حميدان  ميثا  أول  المالزم  لنا  ترسم  هكذا 
النسائية  الشرطة  جمعية  رئيس  نائب  حماد، 
على  العزم  عقدت  عندما  صورتها  اإلماراتية، 
خوض مضمار العسكرية ودخول هذا المجال 
عنواناً  التَحّدي  ليكون  أبوابه،  أوسع  من 
مستقبلها  رسم  في  واستمرارها  لنجاحاتها 

الشخصي والمهني.
لم تخِف المالزم أول ميثا ُحلمها وطموحها 
لشهادة  نيلها  بعد  المحاماة  مجال  دخول  في 
الثانوية العامة، ولكن القدر ساقها لدخول »كلية 
َتصفَّح  إلى  الصدفة  لتقودها  العليا«  التقنية 
إحدى الصحف فتقرأ إعالناً خاصاً بالشرطة في 
مجال القانون، فيتجدد ُحلمها القديم باالنضمام 
المجال  لهذا  منها  العسكرية، حباً  إلى صفوف 
وتشجيعاً  الله- عسكرياً،  رحمه  والدها-  كون 

من والدتها على تجربة هذا المجال.
كان باعتقاد ميثا أن المجال الشرطي يسير 
على خط واحد فقط وهو مجال )التحقيق( لحبها 
لهذا المجال، حتى تفوقت في مجال التحقيق بعد 

انتسابها إلى مدرسة الشرطة النسائية.
عملت الحياة العسكرية على تغيير شخصيتها 
والروتين  االنضباط  ناحية  من  كامل،  بشكل 
العسكري، الشيء الذي أدى إلى اتباعها للنظام 
وتأثير  المواعيد،  في  واالنضباط  كبير  بشكل 

ذلك بشكل إيجابي في حياتها بشكل عام.

العمل والأ�سرة

ترى المالزم أول ميثا بأنها استطاعت التوفيق 

ميثا حميدان: 
العنصر النسائي فّعال ومؤثر 

والفصل  األسرية  العملية وحياتها  حياتها  بين 
بينهما، فحياتها العسكرية تنتهي بانتهاء ساعات 
واألم  الزوجة  ثوب  لترتدي   ، الرسمية  العمل 
وربة البيت في محيط عائلتها وأبنائها الخمسة 
وزوجها الذي يشاركها النجاحات تلو األخرى، 
على  الرد  على  ُتجبر  بأنها  تعترف  ولكنها 
المكالمات الهامة المتعلقة بالعمل، خاصة وأنها 
في موقع مسؤول سواء في مجال التحقيق أو 
أال يؤثر ذلك على أسرتها  الجمعية، شرط  في 
إليها، لتختصر  التي تدعمها في أي وقت تلجأ 
العملية والحياة  الحياة  التفريق بين  القول بأن 
حقه،  ذي حق  كل  إعطاء  على  يساعد  األسرية 
وجود  جانب  إلى  الجانبين،  كال  في  والنجاح 
وأفراد  العمل  في  المسؤولين  ِقبل  من  الثقة 
من  باعتبارها  العائلي،  المحيط  في  األسرة 

أساسيات النجاح.
وتدين ميثا بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى 
إلى عائلتها لنجاحها في عملها، وتخص بالذكر 
لها، مخالفة  أساسي  كداعٍم  يقف  الذي  زوجها 
في  عائقاً  يقف  الزواج  بأن  تعتقد  من  لكل 

المسيرة المهنية.
تعمل المالزم أول ميثا بقسم شؤون التحقيق 
ويكمن  العاصمة،  لشرطة  العامة  بالمديرية 
إلى  باإلضافة  الموقوفات،  متابعة  في  عملها 
النسائية  الشرطة  جمعية  لرئيس  نائباً  كونها 
اإلماراتية، وتتولى مهام متابعة العضوات والرد 
الخارجية  والمشاركات  استفساراتهن  على 

والمؤتمرات.

�سخ�سية حازمة

تختفي خلف ابتسامة ميثا شخصية حازمة، 
عليه بشكل  المتعارف  الحزم  بذلك  ليس  ولكن 
عام، بسبب تعاملها مع العنصر النسائي، فهناك 

التعامل  في  وطريقة  الخاص  الحزم  من  نوع 
مراعاة  مع  الموقوفات،  أو  زميالتها  مع  سواء 
ظرف كل واحدة منهن، أما خارج نطاق العمل 
فتجد نفسها ربة بيت من الدرجة األولى، وتخلع 

شخصيتها العسكرية بشكل نهائي.
القراءة  هواية  ميثا  أول  المالزم  وتمارس 
منذ طفولتها خاصة القصص البوليسية، والتي 
أفادتها وبشكل كبير في مجال عملها، باإلضافة 

إلى حبها للسفر والسباحة.

طموح واآمال

بداية  له  كـُتب  ما  إذا  نهاية  للطموح  ليس 
دبلوم  على  حصولها  فبعد  بالخير،  ُمبّشرة 
تطمح  الشرطة،  كلية  من  الشرطية  العمليات 
عملها  سنوات  تتويج  إلى  ميثا  أول  المالزم 
شهادة  ونيل  دراستها  بإكمال  عشرة  الخمس 
زوجها  بطموح  طموحها  لتتّوج  البكالوريوس، 
المجال  أما في  الماجستير بعدها،  لتنال درجة 
مجال  في  نفسها  تطوير  إلى  فتطمح  العملي 
شؤون التحقيق، وفي جمعية الشرطة النسائية 
تستحقها  التي  المكانة  إلى  لتصل  اإلماراتية، 

وترضي طموحها.

عن�سر فّعال وموؤثر

الشرطة  أن  حماد  ميثا  أول  المالزم  وترى 
عن  عبارة  أو  منسياً  عنصراً  ليست  النسائية 
)تكملة عدد(، بل العنصر النسائي عنصر فّعال 
لشرطة  العامة  القيادة  لمسيرة  ومكّمل  ومؤثر 
دعم  بفضل  وذلك  الداخلية،  ووزارة  أبوظبي 
العنصر  تطوير  خالل  من  الرشيدة  القيادة 
الممكن  الدعم  كل  وتقديم  وكيفاً  َكماً  النسائي 
لتمكين المرأة في كافة المجاالت ومنها المجال 

الشرطي. 

نساء في الميدان

اإعداد: نوال �سامل - ت�سوير: حممد علي
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المتميزون

مع  سنرى  كما  مستمران  ودأب  كفاح  التميز 
ضيف هذا العدد.

- هل ميكن �أعطا�ؤنا نبذة عنك؟ 

خميس  محمد  حسن  محمد  ــالزم  امل اسمي   -
البصري من مواليد 1975، من سكان إمارة الفجيرة، 
دراستي  أكملت   ، األبناء  من  خمسة  ولي  متزوج 
حتى الصف األول الثانوي ومن ثم التحقت بالسلك 
الشرطي في أغسطس   1992، وبعدها أكملت شهادة 
الثانوية العامة أثناء الوظيفة وحصلت عليها في عام 
2005. وفي عام 2010 تأهلت لدورة تأهيل املساعدين 
األوائل لرتبة مالزم بكلية الشرطة، وتخّرجت منها 
دبلوم  على  حاصالً  نفسه،  العام  من  ديسمبر  في 
بتقدير  ودوريات  مرور  تخصص  الشرطي  العمل 
واإلعالم  التوعية  لفرع  مديراً  وأعمل حالياً  امتياز، 
العامة  بالقيادة  والدوريات  املرور  بإدارة  املروري 
لشرطة الفجيرة . من هواياتي القراءة وكرة القدم 

والسفر وقراءة الروايات األدبية.  
�لعميد  من  تكرميك  مبنا�سبة  �سعورك  ما   -

�لعام  �لقائد  �لكعبي  غامن  بن  �أحمد  حممد 

ل�رشطة �لفجرية بخ�سو�ص د�رك يف »�لن�رشة 

�ملر�رية«؟ 

أحب أن أشكر فريق العمل الذي يعمل معي في 
الدور  لهم  كان  حيث  املرورية«  »النشرة  مبادرة 
لهذا  والــوصــول  اإلجنــاز  هــذا  حتقيق  في  الكبير 
التكرمي وشعوري هو شعور وإحساس كل شخص 
والتكرمي  التحفيز  يجد  املقابل  وفي  ويجتهد  يبذل 
على جهده وهذا التكرمي يشرفني ويفرحني كثيراً 
هو  ما  تقدمي  على  ــي  وإرادت إصــراري  من  ويزيد 
أفضل، واعتبر هذا التكرمي  تكليفاً وليس تشريفاً، 
ألنه يجعلني أبذل املزيد واملزيد لكي أستمر على هذا 

النهج من التميز والنجاح واملثابرة.
بدأت  فهي  املرورية«  »النشرة  مبادرة  عن  أما 
من خالل مقترح وضعت فيه كل األهداف املطلوب 
حتقيقها إلستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة 
سعادة  اهتمام  املقترح  لقي  وقد  الفجيرة  لشرطة 
املقترح  الذي بدوره أسهم في حتقيق  العام  القائد 
إلى واقع، وها نحن اآلن جند النشرة املرورية يومياً 
على إذاعة الفجيرة تنقل كل ما يتعلق باحلالة األمنية 

واملرورية في اإلمارة.
�لعمل يف  �أثناء  - هل من حتّديات ��جهتك 

»�لن�رشة �ملر�رية«  �كيف ��ستطعت �لتغلب 

عليها ؟

كل عمل أقف أمامه هو حتٍد بالنسبة لي، ولكن 
سليمة  وبطريقة  والعزمية  واإلرادة  باملواجهة 
الصعاب.  على  التغلب  دائماً  نستطيع  ومنطقية 
“النشرة  مبادرة  في  واجهتنا  التي  التحديات  ومن 
املرورية” عدم وجود ُمقدمني متخصصني للنشرة، 

تقدمي  على  قــادرة  كفاءات  اختيار  علينا  كان  لذا 
فتم  مميز،  وحواٍر  لبٍق  بأسلوب  يتمتعون  النشرة 
الذين  القيادة  منتسبي  من  النشرة  فريق  اختيار 
املبادرة  هذه  على حتقيق  قادرة  بصفات  يتمتعون 
والقيام بدور إيجابي في تقدمي »النشرة املرورية«.  
ح�سلت  �أخرى  �جو�ئز  �سهاد�ت  من  هل   -

عليها؟

جهات  عدة  من  تقديرية  شهادات  بعدة  ُكرمت 
خارجية وكذلك من جهة عملي عن البرامج التوعوية 
املجال  أقّدمها في مجال عملي وال سيما في  التي 
»أجيال  برنامج:  في  املشاركة  ومنها  املــروري 
الشرطة« الذي تنظمه سنوياً القيادة العامة لشرطة 
باجلائزة  ُكرمت  كذلك  ــدارس،  امل لطلبة  الفجيرة 
الفجيرة  شرطة  عام  قائد  سعادة  من  التقديرية 
وذلك عن مشاركتي ضمن فريق »جائزة السالمة 
املرورية« والتي حصلت فيها القيادة العامة لشرطة 
الفجيرة على املركز الثاني ضمن جائزة سمو وزير 
لقب  على  حصلت  وأيضاً  الثانية،  السنة  الداخلية 
»املوظف املثالي« وشهادة تقديرية لعام 2013  كذلك 
العام لشرطة الفجيرة، وحصلت  القائد  من سعادة 
وزارة  وكيل  سعادة  من  تقديرية  شهادة  على 

البصري: التحدي هو سبب نجاحي

»البرامج  في  ومشاركتي  مساهمتي  عن  الداخلية 
التوعوية واملرورية لعامي 2012 و 2013«، وما يتوج 
املركز  على  هو حصولي  واجلوائز  الشهادات  تلك 
التأهيل  بامتياز« في دورة  التفوق  األول »ووسام 
العمل الشرطي«  لرتبة مالزم وتفوقي في »دبلوم 

تخصص مرور ودوريات. 
�رشطة  ملنت�سبي  تقدمها  �لتي  �لن�سائح  ما   -

�لفجرية للتميز يف �أعمالهم؟

بصراحة، للموظفني في كل مؤسسة دور كبير 
لدى  املعنوية  فاحلالة  واالستمرار،  النجاح  في 
املوظفني تنعكس على إنتاجيتهم في العمل وبروزهم 
ومتيزهم، لذا أحب أن أوّجه لزمالئي بعض النصائح 
التي يستطيعون من خاللها تقدمي ما هو مميز في 
عملهم، وهو إبراز الطاقات اإليجابية الداخلية وعدم 
االستسالم والبحث عن كل ما يتمنونه، بكل صبر 
العمل يعتبر شيئاً  املقابل، ألن  انتظار  وعزم وعدم 
دائماً  لنفسك  التحفيز  فامنح  حياتنا،  في  أساسياً 
وأبداً،  دائماً  واحملاولة  أحد،  من  تنتظره  أن  دون 
وأن يعتبروا كل صباح عمل بالنسبة لهم هو أول 
ما  فيه  يقدموا  أن  يحاولون  حياتهم  في  عمل  يوم 

هو أفضل.

اإعداد: اأماين اليافعي
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خارج المهنةخارج المهنة

الحياة على 
دراجة نارية

اإعداد: الرا الظرا�سي - ت�سوير: حممد علي
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يعمل الرقيب أول إبراهيم راشد إبراهيم الزعابي 
األمني  اإلعــالم  إدارة  في  فوتوغرافي  كمصور 
بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وخارج إطار عمله 
الصغر،  منذ  رافقته  التي  األثيرة  هوايته  ميارس 
وهي ركوب الدراجات النارية والشغف بكل قطعة 

فيها.
الهواية  هذه  احترف  إنه  إبراهيم:  الدراج  يقول 
بشكل مهني عندما التحق عام 2005 بالفريق العاملي 
»هارلي ديفدسن« باعتباره من أشهر وأهم الفرق 
العاملية للدراجات النارية، وكان ضمن الفريق ملدة 
الفريق وساهم  عن  انفصل  بعدها  خمس سنوات، 

دراجــي  فريق  باسم  جديد  فريق  تأسيس  في 
اإلمارات الذي يضم حالياً أربعني عضواً.

االً  حاول إبراهيم من خالل هوايته أن يكون فعَّ
دراجي  فريق  تسخير  مت  لهذا  املجتمع،  خدمة  في 
اإلمارات للمشاركة في مختلف الفعاليات املجتمعية، 
املختلفة  املجتمعية  املسيرات  في  يشارك  فالفريق 
مثل: مسيرة »العيد الوطني« وكل فعاليات الشرطة.
يومي،  بشكل  النارية  الدراجة  إبراهيم  يستخدم 
منه ومن شخصيته، وهذا اجلزء تطور  فهي جزء 
في داخل إبراهيم ليفتتح على أثره ورشة لتصليح 
الدراجات النارية وتزويدها باإلكسسوارات والزينة 

وكل ما يتعلق بعالم الدراجات النارية. وفاز إبراهيم 
النارية  بالدراجات  اخلاصة  املسابقات  من  بالعديد 
ومنها املركز األول في مسابقة »رالي مالك الهارلي 
- مسقط في 2007 واملركز الثاني في »أسبوع دبي 
في  »باربيكن«  وفي   ،2009 في  النارية«  للدراجات 
من  العديد  إلى  باإلضافة  هذا  أبوظبي،  في   2010

اجلوائز واملشاركات في مختلف املعارض.
بجوائز  فــاز  فقد  اإلمـــارات  دراجــى  فريق  أمــا 
الدراجات  »معرض  مثل:  املعارض  من  العديد  في 
والسيارات الكالسيكية« في الفجيرة ورأس اخليمة 

ودبي، كما شارك خليجياً في قطر والكويت.
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في قلوبنا

لم متنعهم  اخلاصة  االحتياجات  كثير من ذوي 
اإلعاقة من التفوق وحتّدي واقعهم وكسب الرهان، 
فكتبوا قصص جناحهم وتربعوا على قمم املجد، ولم 
متنعهم ظروفهم اخلاصة من أن يكونوا نداً لغيرهم 
في التعليم والعمل وحتقيق أعلى الطموحات، وهناك 
االستسالم  رفضوا  الذين  ألولئك  مشرقة  مناذج 
املستحيل،  يهزموا  أن  القوية  بإرادتهم  واستطاعوا 
تزرع  لم  التي  إلعاقتهم  بقهرهم  العالم  ويواجهوا 

بذرة اليأس في نفوسهم يوماً.
خالد محمد أحمد احلمادي )41 عاماً( من مواليد 
الشارقة، أخذته إعاقته من عالم إلى آخر، فلم تثنه 
إعاقته احلركية عن السير لبلوغ الطموح واألمل، فقد 
الزمته هذه اإلعاقة منذ طفولته حيث أصيب بشلل 
من  واالهتمام  الرعاية  بكامل  يحظى  وكان  أطفال، 
من  الكثير  بنيله  عنهم  ويتميّز  بل  وأخوته،  والديه 

احلب الشيء الذي دفعه إلى احلياة بوجه مشرق.

ذكريات الطفولة

عاش احلمادي فترة طفولته كما أراد أن تكون، 
وهناك  هنا  واجلري  اللعب  عن  حركته  تعقه  ولم 
)الفريج(،  في  بها  يلهون  كانوا  التي  الكرة  خلف 
فكانت ذكريات يحن إليها بني احلني واآلخر لبساطة 

العيش وكثرة الصحبة آنذاك.
سنوات  خــالل  صعوبات  أيــة  خالد  يواجه  لم 
دراسته األولى، فقد كانت من السنوات التي استمتع 
يكن  ولم  زمالئه،  مع  الدراسية  الصفوف  بني  بها 
فقد  البعض،  يتوقعها  التي  الصعوبة  بتلك  التنقل 

تعامل مع إعاقته بكل سهولة ويسر.
التي  اللحظات  من  طفولته  فترة  خالد  يصف 
يشتاق إليها من حني آلخر، خللوها من املسؤولية 
وااللتزامات احلياتية املتراكمة التي تكبر مع الفرد 
يوماً بعد يوم، فاالستقرار له دور كبير في تغيير 
وهو  أهم  هو  ما  لوجود  واالهتمامات  االجتاهات 

البيت واألسرة.
بإرادة  الكامل  باإلميان  إعاقته  احلمادي  واجه 
الله عز وجل، واستبعاده لكلمة اليأس من قاموس 
داخل  جراحية  عمليات  لعدة  خضع  فقد  حياته، 
وخارج الدولة خالل السنوات املاضية، مشيراً إلى 

حتّسن درجة إعاقته عن السابق.

مراكز وزارة الداخلية

َتعّرف خالد احلمادي على مراكز وزارة الداخلية 
أحد  طريق  عن  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  لتأهيل 
للمراكز،  الرابعة  الدفعة  ضمن  من  فكان  أقاربه، 
قبوله  املراكز ومت  إلدارة  أوراقه  بتقدمي  قام  حيث 

عضواً  قبلها  وكــان  السكرتارية،  بــدورة  ليلتحق 
بالشارقة ونادي »دبي  للمعاقني«  »الثقة  نادي  في 
للمعاقني«. ويصف احلمادي مراكز وزارة الداخلية 
باملراكز املثالية لذوي اإلعاقة، من ناحية توفير كافة 
وسائل الراحة من مسكن ومواصالت ومعيشة، إلى 
جانب تكفـّل املراكز بإيجاد الوظيفة املناسبة لكافة 

منتسبيها من ذوي اإلعاقة.
عشر  منذ  الرحبة  شرطة  مبركز  خالد  التحق 
سنوات، أي  فور تخرجه من مراكز وزارة الداخلية 
في  عمل  وقد  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  لتأهيل 
عدة أقسام الكتساب اخلبرة واملعرفة في كل قسم 
بقسم  للبيانات  كُمدخل  حالياً  ويعمل  األقسام،  من 

النقليات باملركز.
يقول خالد: إن بيئة العمل تشعر الفرد باملسؤولية، 
ومتده بطاقة إيجابية لإلنتاج والشعور باالستقاللية، 
الذين  ومرؤوسيه  زمالئه  بني  به  يشعر  ما  وهذا 
يضعون كامل ثقتهم به وبزمالئه من ذوي اإلعاقة، 
إلى جانب بناء شخصيته املستقلة والواثقة بأنه فرد 

نافع في مجتمعه.

حقوق وواجبات

شأن  شأنه  حقوقاً  للمعاق  أن  احلمادي  ويرى 
الفرد السوي، وقد عملت الدولة على االهتمام بهذه 
الفئة وتوفير كل اإلمكانيات التي تضمن لهم لعب 

دور إيجابي في بناء املجتمع. 
الرياضة  خالد  نفس  إلى  احملببة  الهوايات  من 

األثقال  ورفع  السباحة  مارس  فقد  أنواعها،  بكافة 
يهوى  كما  للمعاقني،  ودبي  الثقة  ناديي  في  سابقاً 

تربية احليوانات األليفة كالطيور منذ الصغر.

طموح واآمال

حيث  الثانوية  دراسته  احلمادي  خالد  يكمل  لم 
يطمح  فهو  لذا  الثانوي،  الثاني  الصف  الى  وصل 
حلمه  تتويج  ليكمل   ، الــدراســة  حلم  إكمال  إلــى 
أما  دبي«،  شرطة  »أكادميية  في  القانون  بدراسة 
على املستوى الوظيفي فيطمح احلمادي إلى حتقيق 
الرضا في عمله، وأن يكون عند حسن ظن مسؤوليه 
لتقدمي أفضل مستوى من األداء. ويصف احلمادي 
ثالثة  يتوجها  والسعيدة  باملستقرة  األسرية  حياته 
أبناء، وزوجة صاحلة تعي مسؤولية أسرتها وتقف 

إلى جانبه في كافة الظروف.

اإعداد: نوال �سامل - ت�سوير: حممد علي

خالد الحمادي:
مراكز وزارة الداخلية مكان مثالي لذوي اإلعاقة
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core@cmiexcellence.com
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      Corporate Excellence Masters International
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على  العتيد«  »بالمذيع  بريطانيا  في  يلقب 
بعض  في  المهدئات  بتناول  اعترافه  من  الرغم 
نبعتا  لكن قوته وشهرته  التلفزيونية،  مقابالته 
من تحذيراته الدائمة في كل لقاءاته ومقابالته 
اإلعالم،  وسائل  في  والطائفية  العنصرية  من 
التلفزيونية بشكل  القنوات  أن تكون  إلى  داعياً 

عام مرآة للتسامح.
البريطانية  التلفزة  في  األشهر  المذيع  إنه 
اإلعالم  تاريخ  دخل  الذي  ماكدونالد  تريفور 
البريطاني في العام 1973 ليصبح أول مراسل 
تلفزيوني أسود في قناة »آي تي إن« اإلخبارية 
المستقلة، وألنه مخلص لعمله فقد واجه تحديات 
كثيرة وتغلّب عليها ليحصل هذا اإلعالمي الناجح 
واألوسمة  التقدير  جوائز  من  عدد  أكبر  على 

واأللقاب بين كل إعالميي بريطانيا.
اسمه  هو  وهذا   - ماكدونالد  جورج  ولد 
العام 1939  األصلي - يوم السادس عشر من 
الكاريبي  البحر  جنوب  ترينيداد«  »جزيرة  في 
لعائلة تضم أربعة أبناء هو أكبرهم، وكان والده 
عامالً في قطاع النفط. ولكن على الرغم من هذه 
البيئة المتواضعة والفقيرة، فقد تمكَّن ماكدونالد 
من إتقان اللغة االنجليزية وإجادة نطقها بصورة 
لبرامج  االستماع  متميزة بفضل مواظبته على 
لتكون  بي سي«،  »بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة 
الخطوة التالية احترافه الصحافة في العام 1962 
في  المحلي  والتلفزيون  المحلية  الصحف  في 
البحر  حوض  بقسم  يلتحق  أن  قبل  ترينيداد، 
التابع لـ)بي بي سي(، ثم ينتقل إلى  الكاريبي 
المحلي  اإلذاعي  بالقسم  لاللتحاق  بريطانيا 
للهيئة في لندن في العام 1973 لينتقل بعدها إلى 
بوظيفة  المستقلة  اإلخبارية  إن(  تي  )آي  قناة 
العامة  االخبار  تقاريره  وشملت  عام،  مراسل 
والرياضية والدبلوماسية وكانت باكورة أعماله 
الكبرى مع هذه القناة تقاريره عن االضطرابات 

في إيرلندا الشمالية.
العام 1982 تحّول ماكدونالد من مراسل  وفي 
برامج  في  األخبار  لنشرات  أساسي  مذيع  الى 
مسؤول  منصب  توليه  بجانب  إن«  تي  الـ»آي 
تحرير الشؤون الدبلوماسية في )القناة الرابعة( 

المذيع العتيد
اإعداد: حنان �سامل

التسعينيات  عقد  طوال  تولى  ثمَّ  ومن  المستقلة. 
موقع قارئ النشرة اإلخبارية المسائية الرئيسية. 
تقاعده عن  ماكدونالد عن  أعلن   2005 العام  وفي 
العمل في الـ »آي تي إن« ولكن ُطلب منه العودة 
مع  الحالي  العام  من  سابق  وقت  في  العمل  إلى 
الرئيسية  المسائية  نشرتها  إطالق  القناة  إعادة 
المذيع  فإن  وللعلم  مساًء.  العاشرة  الساعة  في 
قراءة  عن  ابتعاده  فترة  إبان  حتى  المخضرم، 
األخبار لم يهجر العمل التلفزيوني بالكامل، فمنذ 
العام 1999 ُخصص له برنامجه الخاص بعنوان: 
يركز  وفيه  ماكدونالد(  تريفور  مع  الليلة  )هذه 

بعمق على أهم القضايا اليومية.
لقد َتجلّى نجاح ماكدونالد المهني عبر السنين 
مقابلته  منها  الالفتة،  المحطات  من  عدٍد  في 
الشهيرة مع صدام حسين في مستهل )حرب 
الخليج األولى(، ولقد شملت اللقاءات الحوارية 
المهنية الحافلة  التي أجراها على امتداد حياته 
مقابالت مع العقيد معمر القذافي وياسر عرفات 
وحظيت  كلينتون.  وبيل  مانديال  ونيلسون 
العام  أواخر  في  الفلبين  النتخابات  تغطيته 
1985 بتقدير كبير والتي شهدت انتصار إرادة 
الشعب على ديكتاتورية فرديناند ماركوس. أما 
على صعيد الجوائز ولفتات التقدير فقد اختير 
)أفضل مذيع أخبار( تلفزيوني في أعوام 1993 

و1997 و1999.
وحصل عام 1999 أيضاً على )جائزة ريتشارد 
ديمبلبي للمساهمات المتميزة في ميدان األخبار 
التلفزيونية( التي تقدمها األكاديمية البريطانية 
 2003 العام  وفي  والتلفزيون،  األفالم  لفنون 
اللتزامه  الوطنية(  التلفزيونية  )الجائزة  ُمنح 
االستثنائي بالتلفزيون، وُقّدمت له هذه الجائزة 
البريطاني  الوزراء  رئيس  ِقبل  من  الهواء  على 
منح  آخر،  مستوى  وعلى  بلير.  توني  يومذاك 
البريطانية(  اإلمبراطورية  )وسام  ماكدونالد 
عام 1992 ثم عام 1999 منح لقب »سير« وفي 
لمنجزاته  وتقديراً  تكريماً  ذلك  كان  الحالتين 
وجاء  التلفزيوني،  اإلعالم  مجال  في  المهنية 
لم  قوله:  الكبير  التكريم  هذا  على  تعليقه  في 
يخطر ببالي أنا الذي ولدت في منطقة فقيرة من 
ترينيداد بالبحر الكاريبي ولو في أجمل أحالمي 

أن أصبح »سير«!
ولكن ماذا يقول تريفور ماكدونالد عن حال 

وسائل اإلعالم حالياً وما الذي يحذر منه؟
المذيع األشهر تريفور ماكدونالد  لقد طالب 
مخاطر  من  الحذر  بتوخي  اإلعالم  وسائل 
مؤكداً  برامجها،  في  والطائفي  العرقي  التمييز 
أنه ال يشعر بوجود فصل عنصري في المجتمع 
معبراً  والطوائف،  األعراق  المتعدد  البريطاني 
حساسية  على  ذلك  ينعكس  أن  في  أمله  عن 
وقيم أخبار وسائل اإلعالم. وأضاف في كلمة 
لندن«:  في  أوروبا  »أسبوع  فعاليات  له ضمن 
التلفزيوني  البث  صناعة  في  العنصرية  أن 

منذ  محاصرتها  وتمت  تضاءلت  قد  البريطاني 
أصبح أول مراسل تلفزيوني في العام 1970.

ووصف ماكدونالد نفسه بأنه “جبان”، مؤكداً 
أنه قد تناول مهّدئات قبل لقاء صدام حسين في 
العام 1990! أما لماذا تأتي تحذيرات ماكدونالد 
من العنصرية في وسائل اإلعالم في هذا الوقت 
اإلذاعة  هيئة  تسليط  هو:  فالجواب  بالذات، 
قنوات  على  الضوء  سي«  بي  »بي  البريطانية 
مسميات  تحت  الطائفية  األفكار  تبث  عربية 

»جمعيات خيرية«.
من  النوع  هذا  نمو  من  تريفور  حذر  وقد 
والطائفية  الهوية  بسياسات  المقترن  الثقافة 
بدافع  اإلقصاء  »ثقافة  اسم  عليها  أطلق  والذي 
الكراهية«، وعزا تصاعد الكراهية إلى التعصب 
من  بقوله: »بدالً  الشيوعية  بعد سقوط  الديني 

ِقبل  من  مفروضاً  كان  الذي  الحديدي  الستار 
الجيوب  من  الكثير  وِجَدت  الشيوعية،  األنظمة 
الكراهية  وتفاقمت  المجتمعات،  في  المتطرفة 
والقبلية بين فئات كثيرة من الناس، وأصبحت 
فئات من المجتمع تقاتل إلى حد الموت للدفاع 

عن قناعاتها الخاصة الدينية والقبلية«.
أمام  اليوم  مطالب  اإلنسان  »أن  وأضاف: 
اآلخرين بتحديد هويته، وهو قد يبدو مهماً في 
بعض المجتمعات الغربية لكنه سمة مهمة في 

المجتمعات اإلسالمية«.
موضحاً ذلك بقوله: »لقد قمنا بشكل تقليدي 
بتعريف أنفسنا عبر األشياء التي نحبها والمكان 
الذي هو وطننا أو من خالل أسرنا وأصدقائنا، 
السؤال  تصاعد  الحالي  عصرنا  في  لكن 

االستفزازي الذي نواجه به يومياً:من أنت؟!
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لدن  من  كبير  باهتمام  اإلماراتية  المرأة  حظيت 
المؤسسات  مختلف  ومن  الرشيدة،  البالد  قيادة 
باعتبارها  ة،  والخاصَّ والشعبية  الرسمية  والهيئات 
جزءاً أصيالً من عملية التنمية الشاملة والمستدامة 
رفعة  في سبيل  تحقيقها،  إلى  الدولة  تسعى  التي 
المرأة  عملت  وقد  ونمائه،  وتقّدمه  الوطن  إنسان 
اإلماراتية على تعزيز موقعها في التميز واإلبداع، 
من خالل ما حققته من منجزات كبيرة، ومكتسبات 
عظيمة على مختلف الُصعد، السياسية، واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. وهو األمر الذي رّسخ من 
مكانتها كعضو فاعل في المجتمع اإلماراتي، جنباً 
فترة وجيزة  الرجل، وأصبحت، في  إلى جنب مع 
جداً من عمر الدولة، أيقونة ُمضاءة في سماء التميز 
المحلي  المستوى  على  النسوي،  والعمل  والريادة 

واإلقليمي والدولي.
بعض  ترى  البالغ،  االهتمام  هذا  وبرغم  أنه  إال 
واألدبي  الثقافي  الحراك  أن  اإلماراتيات  األديبات 
الذي تشهده الدولة، يرنو باتجاه الرجل أكثر منه 
نحو المرأة، فهي في الوقت الذي تؤدي فيه دورها 
إن  التهميش  من  بنوع  تشعر  وجه،  أفضل  على 

صحت العبارة. 
ومن هذا المنطلق، استطلعت »999 « آراء مثقفات 

وأديبات إماراتيات حول هذه اإلشكالية. 

عالقة جدلية

أن  تؤكد  الصايغ،  فاطمة  الدكتورة  الكاتبة 

الساحة  في  قوياً  حضوراً  اإلماراتية  للمثقفة 
الثقافية اإلماراتية والعربية على حٍد سواء، وقّدمت 
إسهامات أدبية بارزة يشهد لها القاصي والداني، 
إال أن طموح المرأة ال يقف عند حدود معينة، فهي 

في تطلَّع دائم ومستمر لألفضل.
وتشيرالصايغ، إلى أن المرأة عموماً تمر بظروف 
حياتية تختلف عن ظروف الرجل، ولهذا تجد بعض 
بحسب  نشاطهن  يقل  ما  مرحلة  في  األديبات 
الظروف التي يمّرن بها، وربما يضطر بعضهن إلى 
ترك المجال األدبي بشكل نهائي، وهو ما يدعونا 
إلى وضع مئة عالمة استفهام على هذا االنقطاع. 
المجتمع  وتقاليد  عادات  أن  ندرك  نحن  وتضيف: 
لها  يشكل  الخاصة،  المرأة  ظروف  إلى  باإلضافة 
تحديات كبيرة، إال أنها من المفترض أن تكون أقوى 
لصالحها  ُتطوَّعها  أن  يجب  بل  الظروف،  هذه  من 

أوالً، ثم لصالح األدب والثقافة بشكل عام.
الحلول  من   % 90 نسبة  أن  الصايغ:  وتوضح 
تكمن في يد المرأة األديبة فهي قادرة على التغلّب 
الدولة  قيادة  أن  خصوصاً  الظروف،  أقوى  على 
بقوة،  وتدعمها  المرأة  جانب  إلى  تقف  الرشيدة 
في  هي  والمرأة  الثقافة  عالقة  أن  إلى  مشيرًة 
الكثير  يزال  ال  إذ  قديمة،  جدلية  عالقة  األساس 
على  األدب  مع  يتعاملن  اإلماراتيات  األديبات  من 
بأسماء  يكتبن  األحيان  بعض  في  فهن  استحياء، 
الظهور  يرفضن  أخرى،  أحيان  وفي  مستعارة، 
الذي  األمر  وهو  بحتة،  تقليدية  ألسباب  اإلعالمي 

يؤثر سلباً في وصولهن للمكانة التي يستحقنّها.
وتستدرك الصايغ قائلة: نعم، المجتمع ال يزال 
ذكورياً في بعض جوانبه، لكن هذا ال يدعونا إلى 
الركون وتقبل األمر على ما هو عليه، وإالّ لما بقيت 
أن نعمل  الثقافي، فعلينا  المشهد  أديبة واحدة في 
ونثابر ونجتهد بجد وإخالص لكسر هذا القيد الذي 
يفرضه بعض المنتسبين للثقافة على نشاط المرأة 

األديبة وإبداعاتها.

�سانعة اأجيال

مجلس  رئيس  نائب  الزرعوني  أسماء  األديبة 
أن  ترى  اإلمارات«  وأدباء  كتاب  »اتحاد  إدارة 
فهي  األمام،  إلى  دوماً  متطلعة  اإلماراتية  األديبة 
واالجتماعي  والسياسي  الثقافي  للحراك  مواكبة 
بكل جوانبه وتفاصيله، كما أنها تتماشى مع رؤية 
قيادة اإلمارات الرشيدة التي أولت المرأة االهتمام 
صاحب  أطلقها  التي  التمكين  مرحلة  وما  البالغ، 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
والتي شملت   2005 العام  في  الله«  الدولة »حفظه 
تمكين المرأة، إال دليل قوي على أهمية المرأة لدى 
قيادتنا الحكيمة، وهو األمر الذي يشكل دافعاً قوياً 
والبناء  العطاء  رحلة  مواصلة  نحو  اإلمارات  البنة 

والتنمية. 
أما على المستوى األدبي، فتوضح الزرعوني أن 
كبيرة،  وأدبية  ثقافية  إسهامات  اإلماراتية  لألديبة 
سواء على مستوى الكتابة اإلبداعية، أم النشاطات 

حتقيق: خالد الظنحاين

الكلمة و الظل

خروج 
عن النص
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هل و�سلت الأديبة الإماراتية

 للمكانة التي ت�ستحقها؟

اأ�شماء الزرعوين: 

بع�س امل�شوؤولني غري 

قادرين على ا�شتيعاب 

ح�شور املراأة القوي 

يف امل�شهد الثقايف 

فاطمة ال�شايغ:

90 % من احللول تكمن 
يف يد االأديبة فهي 

قادرة على التغلَّب على 

اأقوى الظروف 

ح�شة لوتاه: 

العالقة بني الرجل 

واملراأة عالقة تكاملية 

يف االأ�شا�س
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الكلمة و الظل

الثقافية التي تنظمها وتديرها بفاعلية ونجاح، حيث 
المكتبة  الفترة األخيرة برفد  المرأة خالل  أسهمت 
بالعديد  خصوصاً  واإلماراتية  عموماً  العربية 
في  قوي  لها حضور  وكان  المميزة  العناوين  من 

معارض الكتب المحلية والعربية والدولية.
وُتقر الزرعوني أن هناك دعماً ال محدود للمرأة 
األديبة من جانب الحكومة الرشيدة، إال أنها ألقت 
اللوم على بعض المسؤولين في بعض المؤسسات 
الثقافية الذين ال يزالون ينظرون إلى المرأة األديبة 
بشيء من الريبة والشك، فهم غير قادرين على فهم 
واستيعاب حضور المرأة القوي في المشهد الثقافي 
اإلماراتي، مشيرة إلى بعض القرائن التي تدل على 
المتواضع  األديبة  المرأة  مثل حضور  الفعل،  ذلك 
تقام  التي  األدبية  الجوائز  في  المكرمين  بين  جداً 
في الدولة، فمن النادر أن تجد اسم أديبة إماراتية 
مرموقة  أدبية  جائزة  على  أو حصلت  هنا  مكرمة 

هناك، إذ ال تزال الجوائز حكراً على الرجال!
تزال  ال  اإلماراتية  األديبة  أن  الزرعوني  وترى 
فمن  تستحقها،  التي  الرفيعة  المكانة  تلك  تنتظر 
خالل دعم القيادة إضافة إلى مثابرة المرأة األديبة 
وعطاؤها، ستصل ال محالة لمستوى الطموح الذي 

يليق بها كأديبة ومعلّمة وصانعة أجيال. 

ر�سالة الفنان

التشكيلية  الفنانة  تعتبر  أخرى،  جهة  ومن 
هما  والمثابرة  العمل  أن  مكي  نجاة  الدكتورة 
يستحقها  التي  المكانة  إلى  الوصول  بين  الفيصل 
المثقف من عدمه، عاملًة بمبدأ »لكل مجتهد نصيب«، 
وبالتالي فهي ال تأبه حسب قولها بهذا النوع من 

االستحقاق.

وتذكر مكي أن لكل فنان أو أديب رسالة يشتغل 
بالصورة  يقدمها  وبالتالي  لها،  ويخلص  عليها، 
النظر  المجتمع، دون  ذائقة  التي ترضيه وترضي 
هذا  في  المثقف  أن  ذلك  ما،  مكانة  أو  تكريم  إلى 
إذ  وناسه،  ومجتمعه  وطنه  يخدم  الخصوص 
يفترض على كل مبدع ذكراً كان أم أنثى أن يطرح 
على نفسه سؤاالً مهماً أال وهو: ماذا قّدمت لوطني؟

وتوضح مكي: أن كثيراً من دول المنطقة سبقت 
بعقود  والفنية  الثقافية  الحركة  في  اإلمارات  دولة 
في  ومتأنية  ثابتة  بخطوات  قمنا  أننا  إال  عديدة، 
خلق حراك ثقافي راسخ وقوي، وصل إلى مصاف 
العالمية. فعلى سبيل المثال، هناك معرضا: »آرت 
أرقى  من  ُيعدان  اللذان  دبي«،  و»آرت  أبوظبي« 
المعارض الفنية في منطقة الشرق األوسط، وينظر 
إليهما النقاد ومقتنو اللوحات من العالميين ودور 
المزادات العالمية باهتمام وتقدير كبيرين. مشيرة 
جميع  يخدم  والثقافي  الفني  الحراك  هذا  أن  إلى 

الفنانين التشكيليين ذكوراً وإناثاً.
اإلمارات  »جائزة  على  الحائزة  مكي  وتصف 
الرجل  بين  العالقة   2007 للعام  التقديرية« 
التشكيلي  الفن  مجال  في  الفنانة  والمرأة  الفنان 
بـ»الصحية«، وتتسم بالتعاون والتكامل واإليجابية. 
وتضيف: أننا في اإلمارات وفي ظل قيادة حكيمة 
ومغاربها،  األرض  مشارق  في  القبّعات  لها  ُترفع 
يجب علينا أن نتحلى بالطاقة اإليجابية ونترك كل 
ما يعيق حركتنا نحو التنمية والبناء والتقدم، ذلك 
امرأة هو  أم  اإلمارات سواء كان رجالً  إنسان  أن 
تدور  الذي  األساسي  والمحور  الحقيقية،  الثروة 

حوله عملية التنمية الشاملة والمستدامة. 

عالقة تكاملية

حصة  الدكتورة  األديبة  معه  تتفق  الطرح  هذا 
والمرأة  الرجل  بين  العالقة  أن  تؤكد  التي  لوتاه، 
أال  المفترض  من  إذ  األساس،  في  تكاملية  عالقة 
األديبة، خصوصاً  المرأة  وال  األديب  الرجل  ينظر 
في اإلمارات، إلى وجود حاالت تفضيل أو تهميش 
ألي واحد منهما. وتضيف: أننا ننعم بقيادة رشيدة 
من  المثقف  وغير  المثقف  يحتاجه  ما  كل  وفرت 
مناخات تساعد على العطاء والتميز واإلبداع، وهو 
األمر الذي أوصل العديد من األديبات اإلماراتيات 
إلى قلوب وعقول الناس في المجتمع منذ بدايات 
قيام اتحاد الدولة، فهناك أسماء مثل: سلمى مطر 
ومريم جمعة وليلى أحمد وغيرهن كان لهن حضور 
المحلي،  الثقافي  المشهد  في  ومميز  فاعل  أدبي 
األسماء  بروز  أن  إلى  نفسه  الوقت  في  مشيرة 
األدبية من عدمه، يعود إلى المناخ العام المحفز على 
الكتابة، فضالً عن الظروف التي تمر بها هذه الكاتبة 
أو تلك، إضافة إلى وجود الموهبة، ذلك أن الموهبة 

الحقيقية تفرض نفسها بأي حال من األحوال. 
وتلفت لوتاه إلى أن غياب الحركة النقدية الجيدة 
في الوطن العربي عموماً واإلمارات خصوصاً، أفقد 
الكثير من األقالم األدبية بريقها، وأّثر بطبيعة الحال 
على نضج المواهب األدبية، فضالً عن بروز أسماء 

جديدة.   

جناة مكي: 

يفرت�س على كل مبدع َذَكرًا 

كان اأم اأنثى اأن يطرح على 

نف�شه هذا ال�شوؤال: ماذا 

مت لوطني؟ قدَّ
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يحضر »معرض أبوظبي الدولي للكتاب«، 
ليؤكد أن ال بديل عن الثقافة والكتابة واألدب 
الِفكر والفنون اجلميلة حني ترسم  وَجمالية 
حتوي  وحني  النيرة،  بثقافتها  املدن  معالم 
الثقافة اجللية وجدان الصغار، وحني تقترب 
من إرهاصات احلياة اليومية وتبقى شفافية 

احَلدث عامة وعالية.

حارب الظاهري

أديب إماراتي

�سعر/ �سلطان بن �سامل اخلاطري - الإمارات

المشيخة

قالوا..

بحور القوافي
اإ�سراف: خالد الظنحاين

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

املــــ�ــــســــيــــخــــه عـــــنـــــد الــــبــــعــــ�ــــض بـــــاأقـــــوالـــــهـــــا

ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ و�ـــــســـــيـــــوخـــــنـــــا بـــــــاأقـــــــوالـــــــهـــــــا واأف

ــا ــ ــه ــ ــال ــ ــس ــ ــر مـــــعـــــاهـــــا كـــــــل اإمــــــــــــــــارة و� ــ ــ ــم ــ ــ ــس ــ ــ اإ�

ــا ــه �ـــــســـــال الـــــــــــدول مــــــن قــــــا�ــــــضِ والـــــقـــــربـــــى ل

ــا ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــّهـ ــ خـــــــــذ احلـــــقـــــيـــــقـــــه حـــــــتـــــــْى مـــــــــن يـ

ـــتـــكـــمـــالـــهـــا ــز ا�ـــسْ ــ ــ ــوج ــ ــ ــى الإجـــــــــابـــــــــه م ــ ــق ــ ــل ــ ت

ــد اأبـــــطـــــالـــــهـــــا ــ ــيـ ــ ــقـ ــ خــــلــــيــــفــــه الــــــريــــــ�ــــــض عـ

مــــــــــــــــــــّدات يـــــــــــــــــّده مـــــنـــــهـــــمـــــر هـــــّمـــــالـــــهـــــا

واإحــــــــــنــــــــــا رجــــــــــــــال مـــــــــا حتـــــــاتـــــــي حــــالــــهــــا

ومــــــــــــــــــادام خـــــيـــــل الــــــــكــــــــّر مــــــــن خــــّيــــالــــهــــا

واأفـــــــعـــــــالـــــــهـــــــا مــــــــا تـــــرتـــــبـــــط بـــاملـــ�ـــســـيـــخـــه

ــه ــ ــخ ــ ــّي ــ ــس ــ كــــــــــــلٍّ وفــــــعــــــلــــــه قــــــبــــــل قــــــــولــــــــه �

ــه �ـــســـعـــبـــهـــا ومـــــــــن هـــــــواهـــــــا تـــنـــ�ـــســـخـــه ــ ــالـ ــ ــسـ ــ �ـ

املــــــــجــــــــد واجنـــــــــــــــــــــــازات كــــــــــــْر مـــــــــوؤّرخـــــــــه

ــل مـــــــومـــــــن لطـــــــفـــــــه وتـــــ�ـــــســـــّوخـــــه ــ ــ ــف ــ ــ ــط ــ ــ ال

ــه( ــخـ ــفـ ــخـ فـ يف  ــا  ــ ــن ــ ــوخ ــ ــي ــ ــس ــ � بـــــظـــــّل  )اإحـــــــنـــــــا 

والــــــــدنــــــــْا غــــيــــث ْلـــــنـــــا ومــــــــن يـــ�ـــســـتـــ�ـــســـرخـــه

ــه ــ ــخ ــ ــّط ــ ــل ــ م دّم  الـــــــغـــــــري  يـــــــــــّد  اّن  يـــــــــــوم 

ــل احلــــــــديــــــــد وتــــ�ــــســــرخــــه ــ ــ ــفـ ــ ــ عــــــزومــــــنــــــا ْتـ

ـــــيـــــوخـــــنـــــا خــــــــّيــــــــالــــــــٍة لـــلـــمـــ�ـــســـيـــخـــه فـــــ�ـــــسْ

�سعر/ ثاين الدهم�سي -ال�سعودية

�سعر/ حنان بديع - لبنان

لست من ضلعك أنا

مات اإلحساس
ــح حمـــتـــاج ــ ــي ــ ــس ــ ــ� ــ مــــــــات الإحـــــ�ـــــســـــا�ـــــض قـــــْبـــــل اي

يــــــــا نـــــحـــــيـــــل اجلــــــ�ــــــســــــد يــــــــا كــــــــر الفــــــــــــــواج

عـــــالج �ـــــــســـــــربك  يف  مـــــــر�ـــــــض  �ــــســــيــــقــــك  كــــــــــان 

ــي الــــــــــــــذل هـــــــامـــــــه والـــــــفـــــــقـــــــر تــــــاج ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــ�ـ ــ يـ

خـــــــــل �ــــــســــــرت الـــــــــــــــويل لـــــــــــدروبـــــــــــك �ــــــســــــراج

داج خـــــــاطـــــــرك  �ـــــــســـــــدرك  ــوع  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ �ـ ورى  مـــــــن 

ــك الــــــبــــــْحــــــر لـــــكـــــن �ـــــســـــوتـــــك امــــــــــواج ــ ــت ــ ــم ــ ــس ــ �

ــه الحـــــــــــــراج ــ ــ ــرْفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــدر وجـــــــــــــٍه مــــــــا يـ ــ ــ ــق ــ ــ ــل ــ ــ ل

ـــاج ــتـ ــحــ �ــــــســــــافــــــك الــــــعــــــا�ــــــســــــق ومـــــــــــا عـــــــــــاد يــ

ــض احلــــــ�ــــــســــــري ْغـــــــــــــــــرور ديــــــبــــــاج ــ ــ�ـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ لـــــــــو يـ

ارفـــــــــــــــع ايـــــــــــــــدك ملـــــــــن بــــــيــــــديــــــه الفـــــــــــــــراج

مـــ�ـــســـيـــبـــه؟ مـــــــن  اكــــــــــرب  هـــــــي  ــة  ــ ــب ــ ــي ــ ــس ــ ــ� ــ م اأي 

ــه ــ ــب ــ ــي ــ ــج ــ ــا واقــــــــــــــــــع ي ــ ــ ــه ــ ــ ــم ــ ــ ــل ــ ــ مـــــــــــا لـــــــقـــــــى ح

ــه ــ ــب ــ ــي ــ ــب ــ حــــــــــط عــــــــمــــــــرك حتــــــــــت رحــــــــمــــــــة ط

ــه ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ ــك  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــا�ـ ــ ــ يـ مــــــــــن  الآمــــــــــــــــــــــال  دام 

ــه ــ ــب ــ ــي ــ ــغ ــ يــــــعــــــلــــــن اخلــــــــــــــــوف عــــــــــن قــــــلــــــبــــــك م

ــه ــ ــبـ ــ ــريـ ــ يـــــــــرجـــــــــي ْطــــــــــمــــــــــوح وظــــــــنــــــــونــــــــه مـ

قــــــاعــــــه اْمــــــــــــن الـــــغـــــمـــــو�ـــــض اْيــــــــد�ــــــــض طـــيـــبـــه

ــــــْتــــــك مـــــــــع حـــــــّظـــــــك غــــريــــبــــه وانــــــــــــــت قــــــ�ــــــسّ

ــه ــ ــب ــ ــي ــ ــب ــ مـــــــــــن مـــــــعـــــــانـــــــاتـــــــك لــــــ�ــــــســــــوفــــــة ح

ــه ــ ــبـ ــ ــيـ ــ رحـ عــــــيــــــنــــــك  يف  دنــــــــــيــــــــــاك  �ــــــســــــفــــــت 

ــه ــ ــب ــ ــي ــ ــس ــ ــ� ــ واْبــــــــــــــــك لــــــــه �ـــــــســـــــدق وتــــــــهــــــــون امل

»حبك« هذا الذي به مفتون

على قلبي هان .. ويهون

فلتظن الظنون..

لتحرق روما كلها

اأو تف�سح �سري و�سرها

لت�سدق اأنك �سم�سون

لتقطع يف غاباتي الغ�سون

اأو تفقىء ال�سوء والعيون

ل�ست من �سلعك اأنا..

ويوما لن اأكون 

* * * * * *
خلقت لغري هذا املرور

براأيك من تكون؟

اأكذوبة ..

اأعجوبة ..

عقوبة ..

اأم رطوبة �سيف ملعون

اإذا كان اجلنون فنون ..

فاإن لإ�سمي ..

األف معنى ومعنى

غري معناه احلنون

وحلزين ..

 األف لون ولون

غري ال�سجن وال�سجون.

لغري هذا الفجور

لغري هذا املجون

ما خلقت اإل للحب

لل�سعر .. للُغنى والفنون

حورية ..

 لغري بحرك تنتمي

جورية..

 بغري اأر�سك ترمتي

غجرية اأنا ..

 ت�سون وتخون 

* * * * * *
ترى من تكون؟

لل�ساعرات فقط:
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أعالم عربية
حبيب ال�سايغ  

إماراتي،  وكاتب  شاعر  الصايغ  يوسف  حبيب 
ولد في أبو ظبي عام 1955. تخصص في الفلسفة 
وعلم النفس وحصل على ماجستير في »علم اللغة 
املقارن والترجمة« من جامعة لندن في عام 1998. 
تنّقل في العديد من الوظائف اإلعالمية ويعمل حالياً 
املسؤول.  التحرير  ورئيس  اخلليج  دار  مستشار 

وهو حاضر شعرياً مبشاركاته الداخلية واخلارجية 
األدبية  مسيرته  خالل  عليها  حصل  التي  واجلوائز  ودواوينه  املتعددة 
كتاب  »احتاد  إدارة  مجلس  احلالي  الوقت  في  ويرأس  احلافلة.  والفكرية 

وأدباء اإلمارات«.
حاز الصايغ في العام 2004 على جائزة ترمي عمران )فئة رواد الصحافة(، 
وفي العام 2007 حصل على جائزة الدولة التقديرية في اآلداب، وكانت املرة 
األولى التي متنح لشاعر، وقد كّرمته جمعية الصحفيني كأول من قضى 35 
عاماً في خدمة الصحافة الوطنية )2006(. ويعد الصايغ أول مرشح خليجي 
لـ»جائزة نوبل لآلداب«، حيث قامت مجموعة من النقاد والكتّاب واألدباء 

العرب وعدد من احتادات الكتاب العربية بترشيحه لنيل هذه اجلائزة.
وللصايغ إصدارات شعرية عديدة نذكر منها على سبيل املثال: »هنا بار 
بني عبس الدعوة عامة« 1980، »التصريح األخير للناطق باسم نفسه« 1981، 
»قصائد إلى بيروت« 1982، »ميارى« 1983، »املالمح« 1986، »قصائد على 
بحر البحر« 1993، »وردة الكهولة« 1995، »غد« 1995، »رسم بياني السراب 
الكاملة«  الشعرية  »األعمال   ،2011 الوزن«  في  »كسر   ،2011 الزرافات« 

)جزء1 وجزء2( 2012، »في حب الشيخ زايد« 2013.

مو�سوع الإن�ساء

في الدرس الثالث، يوم األول من آب
قال مدرسنا موضوع اإلنشاء

كيف حتبُّ الوطنا؟
يومئذ، في صمت قلت:

موضوع تقليدي!
وأنا مازلت

ً أحسبه موضوعاً تقليدياً جدا
حبي يا وطني

أكبر من موضوع اإلنشاء
وأنا حني أعود إلى مدرستي في اجلهراء

سأحاول أن أنسى موضوع اإلنشاء
وسأصرخ في وجه مدرسنا:

موضوع تقليدي
وسيضحك حتى يستلقي

من فرط الضحك على ظهره
في قبره.

أدب عالمي
�سات�سيداناندان 

ك.  الدكتور  البروفيسور  الهندي  الشاعر  ولد 
مايو  من  والعشرين  اخلامس  في  ساتشيداناندان 
العديد  ولديه  ومترجم،  مؤلف  وهو   ،1946 عام 
كتاباً  العشرين  جتاوزت  التي  املطبوعة  الكتب  من 
اشعاره  من  خاصة  مجموعة  اختار  وقد  شعرياً، 
عام  األخرى  واملجموعة   1977 عام  بنشرها  وقام 

1983 والثالثة عام 1985. 
في السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن املاضي كانت كتاباته النثرية 
باالنتشار  فبدأت  قصائده  أما  راديكالية،  بلمسة  جديد  اختراع  عن  عبارة 
وبشكل عقالني ناضج واتخذت شكالً عاملياً وإنسانياً مستوحي من األفكار 
املاركسية. من املمكن أن تكون هذه الصفات في شعره قد تغيرت اآلن، إال 
أن الشعر ظلَّ بالنسبة له مظهراً من مظاهر نكران الذات ومقاومة أغواء 
النفس، وهو مقتنع بفكرة أن القصيدة حلظة ظهورها إلى العالم اخلارجي 

سوف تصبح ُملكاً للجميع.
يتمتع ساتشيداناندان مبوهبة فطرية وولع بترجمة الشعر عن اللغات 
الهندية، األفريقية، الالتينية والصينية، إذ الترجمة بالنسبة له هي الوسيلة 

األفضل لتناقل األفكار والتراث بني االجناس.
أقيم  الذي  العاملي«  مثّل جزيرة »مااليو« في »مهرجان فامليكي للشعر 
في دلهي عام 1985، كما مثّل الشعر الهندي في »مهرجان أيام سراييفو 
في  وشارك  نفسه،  العام  في  سابقاً  يوغوسالفيا  في  أقيم  الذي  للشعر« 
بنغالديش  و»مهرجان   1987 عام  روسيا  في  أقيم  الذي  الشعر  مهرجان 

للشعر اآلسيوي« في العام 1990.
أعماله  مجموعة  عن   1984 عام  ساهيتيا«  كيراال  »أكادميية  جائزة  نال 
األدبية الساخرة »الشعر والناس«، ونال أيضاً اجلائزة نفسها عن مجموعته 
الشعرية »هو أيضاً« عام 1988. دّرس اللغة االنكليزية في جامعة كريست 

ويشغل حالياً منصب رئيس »أكادميية كيندريا ساهيتيا« في نيودلهي.

الراأ�ص

اجلسم مدفون في الرمل
فقط الرأس بارز

يحاول أن يجد طريقة
إلنقاذ األرض..

اخللود
ً ألوف الشعراء كتبوا شعرا

وآلوا الى النسيان
واحد فقط بقي في الذاكرة

إنني أفّضل أن أُنسى
مع ألوف من الرفاق

على أن ابقى اخلالد الوحيد..
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يبدو هذا الكتاب )البرملاني الناجح( خلالد الظنحاني مفتاحاً علمياً لدراسة من هذا النوع؛ إذ ُتتحف أبوابه 
ص بالشأن السياسي اإلماراتي واخلليجي والعربي، مبادة تاريخية توثيقية شاملة  اخلمسة، القارئ واملتخصِّ
حتيط بكل العمل البرملاني والتجارب التي دشنها »املجلس الوطني االحتادي« في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تناول الباب األول تأسيس املجلس الوطني االحتادي ومراحل تطوره باالعتماد على أفضل الوثائق الرسمية 
الصادرة بهذا اخلصوص، وتناول في الباب الثاني البُنية القانونية والتشريعية أو القوانني واللوائح اخلاصة 
باملجلس الوطني االحتادي، ويبقى الباب الثالث من أكثر أبواب الكتاب اجتهاداً في حتليل التجارب االنتخابية التي 
مرت منذ عام 2006 حتى عام 2011، وهي آخر جتربة انتخابية جرت في دولة اإلمارات وُعدَّت شوطاً دميقراطياً 

عظيم األثر في احلياة السياسية.
وفي حني استعرض الظنحاني تاريخ وحتّوالت الفصول التشريعية األربعة عشر التي جرت بني عامي 1972 
حتى عام 2011، ومن خالل حتليل توثيقي دقيق، أتى املؤلف في الباب اخلامس إلى دعم كتابه بحوارات ثرية مع 
رموز برملانية خاضت غمار التجربة االنتخابية بنجاح، إذ يضمُّ هذا الباب حواراً شامالً مع معالي محمد أحمد 
املر، رئيس املجلس الوطني االحتادي، وهو أول مثقف إماراتي يرتقي إلى مسؤولية دميقراطية من هذا النوع 
داخل الدولة، وكذلك حوار مع أحمد محمد راشد اجلروان، رئيس البرملان العربي، الذي خاض جتربة إماراتية - 
عربية في العمل البرملاني، وكذلك نقرأ في هذا الباب حواراً ثرياً مع الدكتورة شيخة عيسى غامن العري، عضو 
املجلس الوطني االحتادي، في التفاتة لتسليط األضواء على دور املرأة اإلماراتية بهذا املجال في ظل دولة قّدمت 
الكثير من املنجزات القانونية والتشريعية واحلريات القانونية للمرأة اإلماراتية حتى أصبحت أمنوذجاً ُيحتذى به 

في دول مجلس التعاون اخلليجي.

يوميات اجلزر اآلسيوية، والنسر الذي يصطاد العاصفة، وحني أشرق طفل من روحه، ويوميات قرية أملانية.. 
أربعة فصول يتألف الكتاب منها، وفي هذه الفصول رحالت جديدة في خضم رحالت املؤلف التي ال تنتهي.

وتضيف هذه الكتابات التي تعّد مزيجاً من الشعر والنثر الشعري إلى إبداعات الرحبي السابقة بعداً جديداً؛ إذ 
يتأمل مساحات من العالم ويسقط عليها شعره وفلسفته.

وفي يوميات اجلزر اآلسيوية تتجلى املشاعر الرقيقة والفلسفة اخلاصة باملؤلف؛ فهو يتأمل الطبيعة بأشجارها، 
وليلها ونهارها، ويرى املدن كالذئاب: تعوي املدن كالذئاب/تتضور جوعاً إلى الفريسة/ ال البحر يطفئ ظمأها وال 

النجوم التي تبرق مبقت وسخرية/تتضور املدن، تركض لالفتراس/ وجبتها الروح والطفولة واألحالم...
وحني يكتب عن البالد التي تعيش في قلب إعصار الطبيعة وقسوتها، ويجد هذه القسوة أشد من قسوة سلطة 
البشر، ورمبا جتتمع القسوتان في مكان واحد، ولكن الشاعر ووسط قسوة الطبيعة تعجبه: النساء اجلميالت 
الريح  في  حتفه/  يغالب  الشجر  واألحالم/  الثمار  بعثاكيل  البواسق/مثقالت  اجلميالت  األشجار  البواسق/ 

واحلريق...
وال يلبث الشاعر أن يتوقف متأمالً الكائن بنظرة سوداوية واقعية، فمن هو ذلك الكائن الذي يرتكب املذابح على 
الصفحة البيضاء؟، وحلبة معركته مع العالم، ورمبا كان هو الكائن امللتبس الذي وقع كما يقع الطائر اجلميل الفاتن 

بريشه وحتليقه احلر في الفضاءات، وقع في بركة الدم والضغائن وأهوال االنتقام.
إن ما يسوقه الكتاب عبر موضوعاته أو فصوله األربعة إحساس جديد مبا يجري في العالم من حولنا، وشعور 

باملآالت املوحشة حلياة البشر، ودعوة مباشرة وغير مباشرة إلى ضرورة التمسك باحلب واألمل والشعر.
في هذه الفصول يجتمع الزمان واملكان واإلنسان في عوالم شعرية، ونصوص نثرية شديدة الثراء، وتبقى 

احليرة التي يجسدها الشاعر بالسؤال الذي يشبه اجلواب السمة األبرز.  
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املوؤلف: خالد الظنحاين

املوؤلف: �سيف الرحبي

أول  العربية،  نسختها  في  املونودراما  لنصوص  الدولية  باملسابقة  فازت  مسرحيات  عشر  الكتاب  يضم 
مسرحيات الكتاب »العازفة« وهي التي فازت باملركز األول، وحملت عنوان الكتاب، فالعازفة: هي امرأة ككل 
النساء العربيات، ولكنها مبدعة وموهوبة، ولكن البيئة التي حولها لم تساعدها يوماً على العطاء، تفقد زوجها 
فجأة، وتتحول نغمات البيانو إلى نشاز، حتاول أن تفتح البيانو ولكنها تتردد، تطاردها الذكريات اجلميلة وغير 
اجلميلة معه، فمن جهة هو ال يستحق أن يكون شريك حياتها، يطارد احلسناوات طوال اليوم، ويعود مخموراً 
آخر الليل، ميزق أوراقها الدراسية، ويصّر على أنها امرأة، ثم ال تلبث أن تركن للذكريات اجلميلة وللجوانب التي 

حتبها فيه. 
أمها، وهكذا  والتقاليد، هكذا كانت  بالعادات  العربية احملكومة  املرأة  واقع  املسرحية  الكاتبة في هذه  تعالج 
حياتها، وهكذا ستكون ابنتها التي ال تزال جنيناً، ولكنها لن تقبل وتتمرد، وتخلص إلى أن زوجها الذي اختفى ما 

هو إال جيفة في قلب البيانو الذي جترأت وفتحته لترى جثته جيفة وهي تعيق أوتاره.
وتوحي املسرحية إلى أن املرأة تستطيع أن تخلق لنفسها عوالم تخفف عنها ضنك وضيق عاملها كامرأة. 
حبكات  عديدة، ضمن  عربية  ونفسية  وسياسية  اجتماعية  قضايا  الكتاب  يتضمنها  التي  املسرحيات  وتعالج 

أسلوبية شائقة، وبنى إبداعية مبتكرة.
باي جيلو«  »باي  كالتالي:  السريع  العزيز  الكويتي  عبد  املسرحي  بعد مقدمة  الكتاب  وتتوالى مسرحيات 
للكاتب  فلسطيني«  »اجلنسية  ناصر،  أبو  متولي  الفلسطيني  للكاتب  الذكريات«  »خريف  عدنان،  طه  للمغربي 
السوري رضوان عبد الغني، »الشحرور والرجل« للكاتب السوري طالل نصر الدين، »رجل وست حقائب« 
كمال  للمغربي  »التأشيرة«  جميل خضر،  محمد  لألردني  العاشق«  »رسائل  فيصل،  جيهان  املصرية  للكاتبة 

خالدي، »تغريبة ابن سيرين« لألردني مفلح العدوان، »أبو النو« للسوري فراس احلركة. 

الكتاب: العازفة »عشر مسرحيات عربية«

الناشر: هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم، 2012، 275 صفحة.
املوؤلف: ملحة عبد اهلل واآخرون

أصدر الكاتب محمد عبيد بوعلي باكورة أعماله األدبية حتت عنوان: »ديوان نبض  الوجدان« مختارات 
105 قصائد  القدمي واحلديث، تضمنت  العربي  الشعر   فيه مختارات من  شعرية، والذي جمع وراجع 
تعود لعدد من أبرز الشعراء العرب من العصر اجلاهلي، وصدر اإلسالم، والعصور اإلسالمية، والقرن 

العشرين.
وقال الكاتب بوعلي في مقدمة الديوان: كان الشعر وما زال ديوان العرب، جتلّت فيه  عبقرية اللغة 
العربية باتساعها ومرونتها واستيعابها ملتطلبات اإلنسان العربي في أيامه ومشاعره وأفكاره عبر األزمنة 
واألحوال املختلفة، ولئن اتسعت استخدامات الشعر، حتى استوعب علوم اللغة والطب والزراعة والفلك 
والعلوم الشرعية، فضالً عن التاريخ واجلغرافيا، فقد حفظ لنا ذخائر من تراثنا اإلنساني العريق اخلالد 

على مدى العصور.
وفي هذه الباقة الشعرية التي بني أيديكم، سيجد القارئ الكرمي قصائد متنوعة تنبض باحلياة، مداها  

الزمني ميتد من العصر اجلاهلي حتى أيامنا احلاضرة لنخبة من شعراء العربية من مختلف األقطار.
تطلعها  في  البشرية  النفوس  املشاعر وصدى  الوجدان وصورة  ونبُض  اإللهام  الشعر، عني  إنه   ...
للجمال واخلير واحلق،. إنه صورة اإلنسان في قوته وفي ضعفه، في رخائه وشقائه، في أخالقه وفي 

ضياعه.

ديوان نبض الوجدان - مختارات شعرية

الناشر: املؤلف - أبوظبي 2014, الطبعة األولى 258 صفحة
املوؤلف: حممد عبيد بوعلي
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األسابيع القادمة، يبدأ ماراثون الفضائيات العربية الرمضاني في تقدمي املسلسالت الدرامية، ولكن 
قبل عرض مسلسل »صديق العمر« الذي يتناول العالقة بني الرئيس جمال عبد الناصر واملشير عبد 
احلكيم عامر،  بدأت بعض الهمسات تنطلق في نقابة املمثلني املصريني وعدد من الفنانني يقولون: 
»ألسنا نحن أولى بدور جمال عبد الناصر؟«، وتناسى هؤالء أن من حق أي فنان بعيداً عن جنسيته 

أن يؤدي الدور، والِعبرة في نهاية األمر بالشاشة، واملُتلّقي فقط هو الذي ميلك هذا احلق.
في احلقيقة أن هذا الصوت النشاز بني احلني واآلخر نستمع إليه، إال أنه سرعان ما يتبدد وينتصر في النهاية 
صوت العقل والفن. مثالً في األربعينيات من القرن املاضي هتف عدد كبير من املطربني واملطربات في نقابة 
املوسيقيني املصرية »أخي جاوز الظاملون املدى/ جاءت صباح بعد نور الهدى«، واملقصود بالظاملني هم الفنانون 
القادمون من الدول العربية، ولم تنقذ املوقف سوى نقيبة املوسيقيني في تلك السنوات الرائعة أُم كلثوم التي 
رفضت االنصياع إلى تلك الرغبة  املجنونة احلاقدة التي أطلقها عدد من أنصاف املوهوبني عندما اعتقدوا أن منع 
الفنان العربي سيمنحهم املساحة كلها، ولهذا طالبوا بغلق أبواب مصر أمام صباح اللبنانية، وكانت قد سبقتها 

بسنوات قليلة أيضاً من لبنان نور الهدى.
بني احلني واآلخر جند بعض الفنانني املصريني حائرين يتساءلون في جنون: كيف لفنان عربي أن ينطق 
اللهجة أو يؤدي شخصية مصرية، أليسوا هم األولى؟  في حلظات يعلو ثم يخبو هذا الصوت، ولكنه تردد بقوة 
في األيام األخيرة خاصة مع اقتراب عرض مسلسل »صديق العمر« الذي يؤدي فيه جمال سليمان دور عبد 

الناصر.
اسم عبد الناصر صار مرادفاً ملصر، فهو يستدعي على الفور زمن الزهو والعزة والقومية قبل انكسار 67، 
وعلينا أن ننتظر ما الذي يسفر عنه املسلسل، خاصة وأن هناك أيضاً باسم سمرة الذي يؤدي دور عبد احلكيم 
عامر، وأراها مبارزة في األداء. سألني بعض الزمالء عن األمر فأجبت: بأنه ال بأس على االطالق، واملشاهد ال 
ُيسأل في العادة عن جواز السفر، أنا شديد اإلعجاب مبوهبة جمال سليمان، فهو الذي فتح الباب بقوة للفنان 
العربي للتواجد في الدراما املصرية بعد هذا النجاح غير املسبوق الذي حققه بدوره مندور أبو الدهب قبل 8 
سنوات في مسلسل »حدائق الشيطان«، ولكن جتارب جمال في األعمال الدرامية التي جتري أحداثها في القاهرة 
لم تكن على الدرجة نفسها من اإلجادة بالقياس إلى املسلسالت التي أّدى فيها دور الصعيدي، وأتصور أن جمال 

يدرك تلك اخلطورة.
األمر ليس له عالقة باجلنسية، فمثالً هند صبري التونسية من أكثر الفنانات العربيات قدرة على أداء شخصية 
بنت البلد املصرية بألق تتفوق فيه على عدد من النجمات املصريات، وهند لديها استعداد فطري للتقّمص على 
الرغم من أن األساس هو اإلحساس باملشاعر، ولكن اإلطار اخلارجي للشخصية في احلركة واللهجة ال ميكن  

للمؤدي سوى أن يتماثل معه.
أتذكر أن املطرب مدحت صالح طالب أكثر من مرة وباملنطق نفسه بأال ُيغنّي املطرب العربي إال لهجة بالده، 
وهي دعوة غريبة وتعني أنه لو طبقناها بأثر رجعي وحتى اآلن ميكن أن نفقد أكثر من 25 % من تراثنا الغنائي 
املصري، ألم ُيغنَّ فريد، وصباح، واسمهان، وسعاد محمد، وفايزة،  ووردة، وجناح سالم، ونور الهدي، وفهد 
بالن، وغيرهم وصوالً جليل الوسط لطيفة، وسميرة ثم راغب، ونانسي وأليسا، وهيفاء، واجلسمي، وغيرهم 

باللهجة املصرية؟ 
إذن، ملاذا يحتج البعض؟ اإلجابة املباشرة ألنه يعتقد أن مساحة تواجده تتأثر سلباً مبزاحمة اآلخرين، لكن 

التجربة العملية أثبتت أن هذا قصر نظر اقتصادي وثقافي وسياسي وفني.
ال ميكن ألحد أن يقتنص جناح أحد، والفنان العربي عندما ُيغني أو مُيثِّل باللهجة املصرية يضيف إلى رصيدنا 
إحساساً مبذاق خاص، أنه ِقَصر نظر ملن يعتقدون أن الدنيا ستبتسم لهم لو اختفى كل املوهوبني من احلياة 

ليحتلوا هم كل املساحات.
انتظر الفنان السوري جمال سليمان في دور جمال عبد الناصر في مسلسل »صديق العمر«، فلرمبا أصبح 

دور العمر!!

جمال سليمان
ننتظره في دور العمر!

شيء
في

www.igniscontracting.com

رمضان 1435 هـ
على أبواب الشهر الفضيل

كل عام وأنتم بخير
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بالُد يتذّكرها اإلنسان دائماً وفيها جمال أفريقي 
ُمهجن باإليطالي، فيأتي بلوٍن أحمر قان »ال سمار 
فإن  لذا  العراقية،  األغنية  تقول  كما  بياض«،  وال 
أغلب النساء هنا يشبهن إلى حد ما صوفيا لورين، 
أما الرجال فذوو َبشرة فاتحة تميل إلى سمرة أبناء 

الجزيرة العربية. 
أيضاً،  جيداً  البالد  هذه  يتذكرون  والمدخنون 
بسبب أعواد الثقاب، نعم، فالبالد ال تزال من أكبر 
هي  البالد  هذه  العالمية.  السوق  إلى  مصدريها 

أرتيريا.

الغو�ص يف املا�سي

اسمها  كان  أسمرة،  وعاصمتها  اليوم  وأرتيريا 
اللغة  إلى  التسمية  أصل  ويعود  أرترا،  القديم 
األحمر  البحر  يعني  ما  وهو  »إرثيروم«،  اليونانية 

التي تطل عليه. 
ضمن  فهي  مهم،  الخريطة  على  موقعها 
من  البالد  عانت  وقد  األفريقي،  القرن  بلدان 
الموقع  هذا  بسبب  تاريخها  في  اضطرابات  عدة 
والقريب  األحمر  البحر  على  المطل  االستراتيجي 

من مضيق باب »المندب« الحيوي، وهو يقع على 
الضفة األخرى للبحر األحمر، ليكون مقابل المملكة 

العربية السعودية وجمهورية اليمن.
في  اختلفت  ُمهّمة  جزيرة   25 أرتيريا  وتمتلك 
التحكيم  إلى  الدولتان  ولجأت  اليمن،  مع  بعضها 
وبعضها  استراتيجية،  الجزر  تلك  بعض  الدولي. 
اآلخر استأجرته دول ألغراض تجارية وغير ذلك. 
اليوم  أرتيريا  أن  على  تدل  مؤشرات  هذه  كل 
هي بلد مهم رغم موارده المتواضعة مقارنة بدول 
الجوار مثل السودان وأثيوبيا، وحتى الصومال أيام 

أرتيريا .. 
الجمال على طبيعته األولى

اإعداد: حممد ح�سن احلربي

كإيطاليا إلى أن تحتل  زمان، األمر الذي دفع بلداً 
أرتيريا العام 1890. 

الوقوف يف احلا�سر 

ألف   120 البالغة  الجغرافية  المساحة  هذه  في 
4 ماليين  بلغوا  كيلومتر مربع، ومن جملة سكان 
نسمة، يتحدث العربية الكثير من سكانها، ويدينون 

باإلسالم.
وأرتيريا تتمتع بأجواء معتدلة إلى باردة مطيرة، 
تنوع  وفيها  بخضرتها،  فخالّبة  أراضيها  أما 

تضاريس بين سهل وواد وجبل مما يجعل هواءها 
عليالً، و فيها مدن كبيرة لها سمعة عالمية بسبب 
العاصمة  بينها:  من  األشهر  التجاري  تاريخها 
أسمرة  وأغوردات، و تسني، وكرن، ومصّوع وهو 

ميناء كبير مشهور، وعصب. 
وهذا  ورعوي،  زراعي  بلد  الحقيقة  في  أرتيريا 
يؤهلها  كبيرة  بأعداد  ماشية  تمتلك  أنها  يعني 
من   %  90 فنسبة  الخارج،  إلى  لحمها  لتصدير 
بالماليين.  ُتعّد  وماشية  أغنام  رعاة  السكان 
هي  والذرة  والشعير  القمح  مثل:  والمنتوجات 

الرئيسية، وتأتي بعدها زراعة البن والتبغ والقطن 
والفواكه المدارية االستوائية.

زراعة  إنجاح  األرتيري  الشعب  استطاع  وقد   
الموز في بعض الوديان إلى حد تصدير جزء منه 
إلى الخارج. أما البحر فاستفادت أرتيريا منه، حيث 
ُتصدر سنوياً ما قيمته خمسون مليون دوالر من 

األسماك واألصداف إلى أوروبا. 

�سنع يف ارترييا 

ر  ال ينظر أحد إلى أزرار قميصه أو ثوبه إال وتذكَّ

سياحة
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سياحة

أرتيريا، ألنها مصنوعة من أشجار »الدوم«.. هذه 
الوديان  في  تنمو  التي  الغريبة  العجيبة  األشجار 
تاريخية  أخرى  أشجار  وتجاورها  األنهار،  حيث 

ُتعطي اللبان والصمغ. 
وليست كل أنواع األشجار مؤهلة لصناعة أعواد 
الثقاب على سبيل المثال، إال شجرة »اليورفوبيا« 
الموجودة في الهضبة األرتيرية وبعض مرتفعاتها، 
التي  األولى  هي  الشجرة  هذه  أن  إلى  باإلضافة 
مجال  في  األخشاب  صناعة  في  منها  ُيستفاد 
األثاث. وصناعياً ُتعرف أرتيريا بصناعات التعليب 
مثل: تعليب اللحوم واألسماك والفواكه، باإلضافة 
إلى صناعة الجلود والسماد والكبريت والصابون 

واألسمنت والبالستيك وكذلك النسيج.

عادات يومية 

تمتلك أرتيريا 1000 كيلومتر من الشواطئ الُمطلة 
على البحر األحمر، وتجاور هذه الشواطئ الممتدة 
على مساحة طويلة بعض الفنادق التي يرتاح فيها 
السائح من هواة البحر ونسيمه، ويتمتع بالسباحة 

والطعام البحري. 
لتخيَّل  أسمرة  العاصمة  عن  تحدثنا  لو  لكن 
في  إيطالية  مدينة  عن  نتحدث  أننا  المهتم  القارئ 
أن  إذ  الماضي،  القرن  ثالثينيات  أو  عشرينيات 
المباني في أسمرة ذات طابع إيطالي، وتشعرك أنك 
في بلد غير أفريقي. وهذا الطابع المعماري الفريد 
أوروبا،  في  ديكو«  »اآلرت  فن  انطالق  مع  تزامن 
التي ترعرع  البلدان  أبرز  إيطاليا من  كانت  وطبعاً 

فيها هذا الفن المعماري.
وقد شاهدت شخصياً ُطرزاً معماريًة في والية 
فلوريدا األمريكية، وفيها لمسات من هذا الفن الذي 

يعتمد على اللون واإلضاءة. 
على أية حال، بإمكان السائح التمتع بالعديد من 

االستقالل«،  »جادة  شارع  في  المنتشرة  المقاهي 
الرئيسي وسط مدينة أسمرة، وفيه  الشارع  وهو 
كل المعارض والمحال التجارية الكبيرة، وهي ذات 

شهرة عالمية. 
أفضل  السائح  سيتذوق  المقاهي  هذه  وفي 
قهوة إيطالية خارج إيطاليا. كذلك فإن أهم ما خلّفه 
عصراً«  »المشي  عادة  اإليطالي  المستعمر  وراءه 
بعضهم  الناس  يرى  حيث  االستقالل،  جادة  في 
بعضاً ليتحدثوا ويتبادلوا النكات، أما الشباب فربما 
هذه  االستقالل  وجادة  البريء.  الغزل  يتبادلون 

مزدانة بأشجار النخيل.
ليشاهده  الكثير  السائح  ينتظر  أسمرة  وفي 
الحصر،  ال  المثال  سبيل  فعلى  برؤيته،  ويتمتع 
هنالك قصر الحاكم المسمى »الكورنثية«، و المبني 
على طراز كالسيكي قديم وحوله حدائق مدهشة 
فيها توليفة نباتات ال يمكن لها أن تجتمع في مكان 
سوى في مدينة أسمرة هذه، بسبب ما توفره من 

مناخ معتدل بارد نسبياً. 
كما قد يستغرب السائح أن يرى مبنى لألوبرا 
في مدينة أفريقية، وكذلك دار السينما »أمبيرتو«، 
والتي جرى بناؤها على طراز »اآلرت ديكو«، وُتعد 

قطعة فنية غاية في الجمال.
كلها،  األديان  تلتقي  المكان  من  بعيداً  وليس 
جرى  الراشدون«  »الخلفاء  اسمه  مسجد  فهنالك 
بناؤه من المرمر الخاص، وعلى مقربة منه الكنيسة 
يهودي شمله فن  يوجد كنيس  األرثوذكسية، كما 
»اآلرت ديكو«. أما المسرح فهو عالمة فارقة في 
جادة االستقالل. و»مسرح المدينة« هذا عمره 100 

عام تقريباً، فقد تأسس العام 1918.

غابة بلزا 

ليس هذا فقط ما يجده السائح، فهنالك األسواق 
حيث  والمشترين،  الباعة  بصخب  الممتلئة  الشعبية 
وأدوات  المحلي،  الخشب  من  المصنوعة  التحف 
القهوة،  صناعة  وأدوات  بالطبخ،  الخاصة  الخزف 
الشعبية يتوجب  الزائر لهذه األسواق  أن  عن  فضالً 
عليه شرب عصير »الباباي« الطازج، وأن يجّرب تذوق 
القهوة المحلية، فاألرتيريون من أوائل من عرف نبتة 

البن في هذه المنطقة غير البعيدة عن اليمن. 
ال  ولكنك  هنا،  تشاهده  ما  بعض  تنسى  قد 
طريق  على  التي  اآلليات  مقبرة  نسيان  تستطيع 
في  تترك  دهشة  من  فيها  ما  على  والتي  المطار، 
نفسك بعض الحزن والرهبة، فهذه المقبرة يسمونها 
هم »مقبرة اآلليات الحربية«، وفيها آليات بريطانية 
وإيطالية وروسية وأثيوبية وكوبية وغيرها كثير.. 
مقبرة شاهدة على مرور كل هذه اآلليات من هنا 

لتموت في هذه األرض وتشهد نهايتها. 
بعد  السائح  مزاج  لتغيير  إمكانية  هنالك  ولكن 
رؤيته لمقبرة الحديد، بالذهاب إلى »غابة بلزا« التي 
تبعد عن أسمرة مسافة نصف ساعة بالسيارة، هذه 
بيوت  بها  تحيط  طبيعية  بحيرة  على  تطل  الغابة 
ليبذروا  أرضهم  يحرثون  تراهم  وقد  الفالحين، 

الحب فيها بعملية هي أصل الزراعة التقليدية.
ومعتدل  هادئ  باإلجمال  الجو  أرتيريا  في  هنا 
لنهار  اللذيذين  والنعاس  باالسترخاء  يشعرك 

بأكمله. 

أبوظبي مدينة  قلب  في  هادئة  و  مريحة  بإقامة  أستمتع 
يقع فندق �شاندز مبوقع مثايل  يف قلب مدينة اأبوظبي حيث �شهولة الو�شول اىل مراكز الت�شوق التجارية وا�شهر املحال 

العاملية واالماكن ال�شياحية واماكن الرتفيه وال�شواطئ .

اأنواع  خمتلف  الالبيازا  مطعم  يقدم  حيث  مطاعم  عدة   خالل  من  املاكوالت  واأ�شهى  اخلدمات  ارقى  بتقدمي  ويفخر 

ارقى  اىل  باال�شافة  امل�رشوبات  انواع  جميع  الت�شكريز  يقدم  كما  واال�شيوية  والعربية  العاملية  واالطعمة  املاأكوالت 

االطباق العاملية مع اال�شتمتاع بالعر�ض  الفني. وقد مت افتتاح مطعم الهارف�شرتز يف الطابق االر�شي حيث يعد من 

اهم املطاعم  املتواجده يف مدينة ابوظبي كما يقدم ارقى الكوكتيالت وامل�رشوبات واالأطباق اخلفيفة مع اال�شتمتاع 

باملو�شيقة الغربية 

كما يقدم فندق �شاندز العديد من االن�شطة الرتفيهية والريا�شية. حيث يقع النادي ال�شحي وحمام ال�شباحة بالطابق 

ال�شابع ع�رش باطاللة علي مدينة ابوظبي

اإحجز اإقامتك م�شبقا وا�شتمتع ب 25% خ�شم من ال�شعر املعلن

العر�ض  يخ�شع اىل 10% خدمة و6% ر�شوم �شياحية  

ي�رشي يف جميع ايام  اال�شبوع حتي 25 مايو 2014 

وتطبق ال�رشوط واالحكام

للحجز او اال�شتعالم 0097126156666

++
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من هنا وهناك

 العارضة البرازيلية اليساندرا أمبروزيو حتضر فعاليات 
مهرجان »كان« السينمائي السابع والستني )جيتي(.

كهنة بوذيون يطلقون املصابيح في الهواء احتفاالً بعيد »الفيساك الديني« في 
وسط جزيرة »جافا« بإندونيسيا)جيتي(.

الناتو بالقرب من »هيلم« بأستونيا )جيتي(.جندي أستوني يشارك في مناورات عاصفة الربيع لقوات حلف 

مجندون جدد من احلرس السويسري املكلف بحماية الفاتيكان خالل فعاليات 
أداء القسم )جيتي(.

صورة 
مركبة تبني 

ُمشجعي 
فرق كرة 

القدم 
املشاركة في 
كأس العالم 

بالبرازيل 
التي تنطلق 
هذا الشهر 

)جيتي(.

 واحدة من املشاركات العديدة في املعرض الفني لطالب »مركز 
أبوظبي للتوحد« )وام(. 

صياد كشميري يُلقي شباكه في بحيرة »دال« عشية االنتخابات 
الهندية )جيتي(.

ممثل ميشي على عصا طويلة مير على مقعد عمالق خالل فعاليات 
البرنامج الثقافي الصيفي في »هاشنبرغ« شرقي أملانيا )جيتي(.
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شبكة عمود الكلمات

1 – جتاوز التوقعات 
2 – مدينة وسط سوريا 

3 – إمارة خليجية 
4 – تصويب 

5 – متّهلت 

6 – مال بنفسه 
7 – اسلوب متبع

*  أحد أقسام الشرطة في إمارة 
الشارقة

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

اإىل 9 خانات �سغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمــة من 

1 اإىل9، �سرط عدم تكرار الرقــم اأكــثـــر من مرة واحدة يف كل مربـــع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

تراثيات..
> ورد في كتاب األذكياء البن اجلوزي أخبرنا مجالد بن سعيد قال: قلت للشعبي: يقال أن 
شريحاً أدهى من الثعلب وأحيل. فما هذا؟ فقال لي في ذلك أن شريحاً خرج أيام الطاعون 
إلى النجف وكان إذا قام يصلي يجيء ثعلب فيقف جتاهه فيحاكيه. ويخيل بني يديه فيشغله 
عن صالته. فلما طال ذلك عليه نزع قميصه فجعله على قصبة وأخرج ُكميّه وجعل قلنسوته 
وعمامته عليه. فأقبل الثعلب فوقف على عادته فأتى شريح من خلفه فأخذه بغتة. فلذلك ُيقال: 

هو أدهى من الثعلب وأحيل. 

قطوف.. 
> السيرة احلسنة كشجرة الزيتون ال تنمو سريعاً لكنها تعيش طويالً.

> احلياة مليئة باحلجارة فال تتعثر بها بل اجمعها وابن بها ُسلّماً تصعد به نحو النجاح.
> تواضع حتى مع املتكبر عسى أن تكون معلمه عن التواضع.

 لسان الحكمة..
> ال تفعل املستحيل من أجل إنسان يفعل ألجلك املمكن. 

> املال خادم جيد لكنه سيد فاسد.
> الضمير ال مينع من احلرام إمنا يحرم من التمتع به.

  

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

7 2 6

4 7

9 1 4 8

4 9

1 3 4

2 8

9 3 4

4 7 1

1 9 7

نزهة

اكتب مرادف الكلمات اأفقيا لتح�سل على كلمة مطلوب 

معرفتها يف العمود الو�سط راأ�سيا 
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عمودي

1 – ماركة ساعات عاملية شهيرة.
2 –أمازحه– جرم سماوي.

3 –  متشابهان – جزء من الثوب – 
وحدة مساحة.

ــة  4 –  حــاشــيــة الــكــتــاب – والي
أمريكية.

5 – سرور – دولة افريقية.
ــد  ــة - ول أمــريــكــي ــة  ــن 6 –  مــدي

باألجنبية.
شعر  أزال   – احلركة  7 –  أفقد 

الرأس – زوج.
 – جنل   – العود  من  8 –  ضــرب 

ولي األمر.
9 –  دولة عربية – ساهم.

ــب وروائـــــي روســي  ــات 10 –  ك
اجلرمية  مؤلفاتة  من  راحل 

والعقاب.

الكلمات المتقاطعة

اأفقي

املتحدة  لألمم  سابق  عام  1 –  أمني 
.1961– 1953

أمريكي  وكاتب قصصي  2 –  شاعر 
من رواد الرومانسية.

3 –  أداة نداء – يكسو العظام )م( – 
في الفم )م(.

4 –�راتب شهري – سعل – قادم.
5 – مطر شديد – مدينة ايطالية.

6 – نقهرا – حشرات مؤذية )م(.
بريطاني  وزراء  رئيس  7 –  لقب 

سابق )م( – جف.
 – األنبياء  أحد   – آسيوية  8 –  عملة 

أصل البناء.
9 –  ما يجعل في فم الفرس – يقاتل 

ويزاحم .
10 –  من سور القرآن الكرمي – يقيد 

اليد )م(.

 2006 عام   <      2005 عام   <      2004 عام   < اجلواب:   
 ................................................................................  اإلسم:  
 ..............................................................................  العنوان:  
............................................................................... الهاتف: 
البريد اإللكتروني: ...................................................................

999contests@gmail.com ، 38999 .ترسل اإلجابات الصحيحة إلى العنوان التالي: وزارة الداخلية - مجلة 999 - أبوظبي ص. ب
اإلجابة الواردة على غير الكوبون لن تعتمد/ أقصى موعد الستالم اجلائزة شهر من تاريخ اإلصدار / استالم اجلوائز حصراً من مقر املجلة باستثناء املشاركني من خارج الدولة/ تطبق الشروط و األحكام.

في أي عام جرت أول انتخابات برملانية للمجلس الوطني 
االحتادي في دولة اإلمارات العربية املتحدة؟

سؤال المسابقة

مسابقة

يهدف برنامج »وطني« الذي اأُطلق يف 2 دي�سمرب 2005 اإىل 

حتقيق التنمية املجتمعية وامل�ساركة بني اأفراد املجتمع، 

لتعزيز الهوية الوطنية وتر�سيخ مفهوم املواطنة ال�ساحلة 

واإظهار الولء للوطن.

برعاية
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- منال عبد اهلل علي �سعيد - دبي
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تواصل
لمن يرغب في استشارة اإلخصائية أو 
التواصل  مشاركتنا مشكلته الشخصية 
في  االجتماعي  الدعم  مراكز  إدارة  مع 

شرطة أبوظبي على األرقام التالية: 
هاتف: 8005354 أو 025561000 

فاكس: 025564273
بريد الكتروني:

ssc_ad@hotmail.com

ما هي
مشكلتك؟
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ة الرجل ِعدَّ اإعداد : الرا الظرا�سي

عن  تسأل  الشيباني  حسين  سعيدة  القارئة 
دة الرجل بعد تطليق الزوجة، وهل هي واجبة  ِعِ

وما االشتراطات الالزمة شرعاً عليه؟. 
يجيب على هذا التساؤل فضيلة الشيخ عبد 
في  اإلفتاء  مركز  على  المشرف  الجنيد  الله 
واألوقاف«  اإلسالمية  للشؤون  العامة  »الهيئة 
وهذه  للرجل،  ِعدة  هناك  قائالً:  أبوظبي،  في 
الِعِدة لها خصوصية معينة وتطبق على الزوج 
الذي يجمع بين أربع نساء ويطلق إحَداهن طلقة 
وفي  ثالثة،  طلقة  ليست  أي  بائنة  غير  رجعية 
يطلق  ما  يوجد   - جداً  الخاصة   - الحالة  هذه 
يكون  الحالة  هذه  في  ألن  الرجل«،  دة  »ِعِ عليه 
للرجل ِعدة زوجته المطلّقة طلقة رجعية، أي أن 
دة  الزوج ال يستطيع أن يتزوج حتى تنقضي ِعِ
زوجته  بحكم  تكون  ألنها  طلَّقها،  التي  الزوجة 
وعليه اإلنفاق عليها وتوفير سكن لها، وبالتالي 
يستطيع في أي وقت أن يرجعها إلى عصمته، 
ولكن وبعد انقضاء ِعدة الزوجة يستطيع الزوج 
الزوجة  فيدخل  عنه،  الِعدة  وتسقط  يتزوج  أن 
المكانة  هذه  من  األخرى  خروج  بعد  الرابعة 

بالطالق وانتهاء عدتها. 
تكون  ال  الرجل  دة  ِعِ أن  الجنيد:  ويضيف 
نساء في  أربع  من  متزوجاً  الزوج  كان  إذا  إال 
المجال  تترك  الرجعية  الطلقة  ألن  واحد،  وقت 
إلى  الرجوع  وإمكانية  بينهما  الصلح  إلمكانية 
الرجل  على  الِعدة  تفرض  لذلك  الزوجية،  عش 
الذي طلّق زوجته طلقة رجعية غير بائنة حتى 

دة زوجته.  تنتهي ِعِ
يكون  الزوجين  بين  الطريق  أن  إلى  ويشير 
مفتوحاً للرجوع ولكن في حالة أن الرجل طلّق 
إحدى زوجاته األربع طلقة بائنة ال رجعة فيها، 
بعكس  دة  ِعِ أي  عليه  تكون  ال  الحالة  هذه  في 
إن  الحالتين،  في  الفرق  يتجلى  وهكذا  المرأة، 
الحالة األولى تكون فيها إمكانية عودة الزوجين 
على اعتبار أنها طلقة رجعية، لذلك وجب الِعدة 
للرجل، أما الحالة الثانية وهي التي تكون الطلقة 
دة للرجل،  بائنة، وهي الحالة التي ال توجد لها ِعِ
ألن الزوج يكون محرَّماً على طليقته التي طلقها 
ثالث طلقات، وال تجوز له إال بعد أن تنكح آخر 

وهذه قصة أخرى. 
مفهوم  أن  إلى  الجنيد  عبدالله  الشيخ  وينّوه 
تزوج  الذي  والرجل  المرأة  بين  يختلف  الِعِدة 

يكمن  واالختالف  أحداهن،  وطلّق  نساء  أربع 
دة المرأة لديها بعض االشتراطات مثل  في أن ِعِ
عدم خروج المرأة أثناء عدتها، وموضوع عدم 
مرتبطة  تكون  االشتراطات  هذه  ولكن  الزينة، 
بِعِدة المرأة فقط، أما الرجل فالِعِدة تقتضي عليه 
على  فقط  تتمحور  للرجل  فالِعِدة  الزواج،  عدم 

عدم الزواج. 
ولكن هناك وجهة نظر أخرى بالنسبة لِعِدة 
المختار  محمد  أحمد  الشيخ  يطرحها  الرجل 
الهيئة  في  اإلفتاء  »مركز  في  والمفتي  الواعظ 
في  واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون  العامة 
وتعالى  الله سبحانه  إن  يقول  حيث  أبوظبي«، 
قال في محكم كتابه الكريم: »َوأَْن َتْجَمُعوا َبيَْن 
األُْختَيِْن إاِلَّ َما َقْد َسلََف إِنَّ اللََّه َكاَن َغُفوراً َرِحيماً 
)النساء - 23(، كما روي عن اإلمام مالك في 
عن  وغيره  البخاري  كذلك  وأخرجه  »الموطأ« 
علية وسلم  الله  الرسول صلى  أن  هريرة  أبي 
قال )ال يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها(، فال 
أو  خالتها  أو  وعمتها  المرأة  بين  الجمع  يجوز 
أختها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها، والحكمة في 
ذلك منع البغضاء والعداوة بين األسرة الواحدة 
وحتى ال تتقطع صلة الرحم وحفاظاً على حقوق 

األقارب.
ويتابع المختار قائالً: وهذا الحديث يقودنا 
وطلقها  بامرأة  رجل  تزوج  حالة  في  أنه  إلى 
تعتبر  الحالة  هذه  في  فهي  رجعياً  طالقاً 
زوجة له، وعليه اإلنفاق عليها وإسكانها حتى 
تنتهي ِعدتها أو تضع حملها إذا كانت حامالً 
الكثير  وعليه  وشائك  طويل  الِعِدة  -وموضع 
على  الحفاظ  في  هو  الِعِدة  وسر  الجدل.  من 
األنساب والتفريق بين األجنة ونسب الجنين 
دة هذه الزوجة  ِعِ إلى والده الحقيقي. وخالل 
ال يجوز للرجل أن يتزوج من أختها أو عمتها 
حتى  أخيها  ابنة  أو  أختها  ابنة  أو  خالتها  أو 
تنتهي عدتها، وهكذا ُيطلق البعض على الرجل 
دة  ِعِ تنتهي  يتزوج حتى  أن  الذي ال يستطيع 
دة«، وهذا االصطالح يأتي  أنه في »ِعِ زوجته 
تمليحاً، ألن الرجل يكون محّرجاً وممنوعاً من 
الزواج من أخت أو خالة أو عمة أو ابنة أخ أو 
ابنة أخت الزوجة حتى تنتهي الِعِدة فيقول أهل 
الطرافة كنوع من األدب والفكاهة: »إن الرجل 

دة«. في ِعِ

الشيخ عبدالله الجنيد

الشيخ أحمد محمد المختار
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كثيرة هي األمراض املعدية التي تصّدى لها علماء الطب واألمراض، ولكن 
أحدثها هو مرض »كورونا« الذي مت اكتشافه حديثاً.

وعن كيفية نشأة األمراض املعدية بشكل عام وفيروس »كورونا« على وجه 
الباطنية  األمراض  أخصائي  فتحي معروف  أحمد  الطبيب  يحّدثنا  اخلصوص، 
»بإدارة اخلدمات الطبية« بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي فيقول: تنشأ األمراض 
املعدية عند دخول أجسام غريبة ملوثة إلى جسم اإلنسان، وتكون هذه األجسام 
األجسام  هذه  وتنتقل  طفيليات،  أو  فطريات  وفيروسات،  جراثيم،  عن  عبارة 

الغريبة إلى جسم اإلنسان، بطرق كثيرة نذكر منها: 
املباشر مع املريض )اللمس(  التعامل  املباشرة وذلك عن طريق  الطرق   -١

أو عن طريق التعرض لرذاذ املريض ولعابه أو برازه وغير ذلك من إفرازاته.
٢- الطرق غير املباشرة، وتكون عن طريق استخدام أدوات املريض اخلاصة 

ومالبسه.
الوادي  )حمى  البعوض  مثل  احلشرات  وخاصة  وسيط:  طريق  عن   -٣
املتصدع، املالريا، احلمى الصفراء.. وغيرها، الذباب )تلوث الطعام، الدوسنتاريا، 

الكوليرا، وغيرها، القراص )حمى التيفوس(.
وعن العناصر املسببة حلدوث العدوى يقول د. فتحي: يجب أن تتوافر ثالثة 
حامل  أو  مريض  وهي وجود شخص  باملرض،  العدوى  عناصر حتى حتدث 
لنقل  مناسبة  وبيئة  بالعدوى  لإلصابة  قابلية  عنده  سليم  للميكروب، شخص 

العدوى.

أما فيروس )كورونا( الذي أحدث اضطراباً وقلقاً 
لدى الناس بسبب نقص املعلومات الطبية عنه كونه 
يعتبر  فتحي:  أحمد  د.  عنه  فيقول  حديثاً،  اكتشف 
األمــراض  أهــم  من  اجلديد  »الكورونا«  فيروس 
الفيروس  هذا  اكتشاف  مت  حيث  وأحدثها،  املعدية 
السادس من  الفيروس  في سبتمبر ٢٠١٢، ويعتبر 
فصيلة الفيروسات التاجية، وأطلق عليه في البداية 
أو  مثل شبيه )سارس(  املختلفة  األسماء  من  عدد 
تسميته  على  مؤخراً  واتفق  السعودي،  ســارس 

التنفسي  اجلهاز  ملتالزمة  املسبب  »كورونا«  فيروس 
الشرق أوسطي.

وتؤدي اإلصابة بفيروس »كورونا« الشرق أوسطي في العادة إلى التهاب 
قناة التنفس العلوية وظهور أعراض مشابهة لألنفلونزا مثل العطاس، والكحة، 
وانسداد اجليوب األنفية، وإفرازات مخاطية من األنف مع ارتفاع درجة احلرارة، 
وقد يؤدي إلى إصابة حادة في اجلهاز التنفسي السفلي، وااللتهاب الرئوي مع 
احتمال كبير للوفاة خصوصاً لدى املسنني أو من لديهم أمراض مزمنة أو لدى 

املثبطني مناعياً. 
وعن العائلة الفيروسية التي ينتمي إليها فيروس »كورونا« يوضح د. فتحي 
قائالً: ينتمي فيروس »كورونا« الشرق األوسط إلى إحدى العوائل الفيروسية 

صحة

د. أحمد فتحي

»كورونا«..
الوقاية خطوة أولى للعالج

اإعداد: فوزي ق�سطة

»كورونا  باسم  وتسمى  واحليوان  اإلنسان  على  بتأثيرها  املعروفة  الكبيرة 
فيريدي«، ومت اكتشاف أول فيروس من هذه العائلة في عام ١٩٦٠. ومتتاز املادة 
الوراثية لهذا الفيروس بأنها عبارة عن خيط مفرد موجب القطبية يسمى حمض 
ريبي نووي. و»كورونا« كلمة التينية تعني »التاج«، حيث إن شكل الفيروس 
يأخذ شكل التاج عند العرض باملجهر اإللكتروني ويتراوح طول قطر الفيروس 
بني ١٢٠ - ١٦٠ نانومتر، وحجم املادة الوراثية يتراوح بني ٢٧ - ٣٢ ألف قاعدة 

نتروجينية.
وتتميز هذه العائلة الفيروسية أثناء تكاثرها بأنها عند وصول مادتها الوراثية 
النووي  الريبي  احلمض  كمرسال  تعامل  املصابة  اخللية  »سيتوبالزم«  إلى 
مبعنى أن خطوة النسخ ُمستثناة في دورة حياة فيروسات هذه العائلة مقارنة 
وفيروس  احلصبة  وفيروس  االنفلونزا  فيروس  مثل  األخرى  بالفيروسات 
حمى الوادي املتصدع حيث خطوة النسخ تكون أساسية في تكاثرها، ولذلك 
رمبا يكون تكاثر فيروسات »الكورونا« أسرع من غيره لغياب خطوة النسخ. 
ويوضح العلماء أن في اإلنسان أثناء تكاثر املادة الوراثية )DNA( يتم نسخها 
فيروسات  وفي  بروتني،  إلى  تترجم  ثم  النووي  الريبي  احلمض  مرسال  إلى 

»الكورونا« تترجم مادتها الوراثية احلمض ريبي نووي مباشرة إلى بروتني.
وعن كيفية حدوث العدوى يقول د. أحمد فتحي: حتدث العدوى عن طريق 
مثل  امللوثة،  األسطح  طريق  عن  أو  املريض،  من  التنفسي  الــرذاذ  استنشاق 

الوسادات والشراشف والفوط وغيرها.
واإلصابة  اجلراثيم  انتشار  من  الوقاية  في  تساعد  التي  اخلطوات  عن  أما 
انتشار  الوقاية من  املعدية بشكل عام فهناك إجراءات تساعد على  باألمراض 

اجلراثيم واإلصابة باألمراض املعدية تتمثل في اخلطوات التالية.
١- اإلكثار من غسل اليدين باملاء والصابون وإذا لم يتوفر املاء والصابون 

فيجب استخدام مطهر لليدين يحتوي على ٧٠% من الكحول.
٢- جتنب مالمسة العينني واألنف والفم ألن اجلراثيم تنتقل بهذه الطريقة.

٣- جتنب مخالطة الشخص املصاب عن ُقرب.
الصحة  مكاتب  وزيارة  الالزمة،  اللقاحات  جميع  على  احلصول  يجب   -٤

الوقائية قبل ٤ - ٦ أسابيع من السفر للحصول على اللقاحات الالزمة.
٥- على الشخص املصاب أن يراعي النظافة الشخصية لتجنب نقل العدوى 
لآلخرين، لذلك يجب عليه أن يغطي فمه عند العطاس أو السعال ثم يتخلص من 
املنديل في سلة املهمالت ويقلل من االختالط والتواصل مع األشخاص اآلخرين 

لتجنب نقل العدوى إلى األصحاء.

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

> ما هو طنني األذنني؟
- هو شعور بصوت الرنني، أو الهمس، أو القصف وغيرها من 
أصوات في أذن واحدة أو في كلتا األذنني، وقد يكون الطنني مستمراً 

أو بنوبات، وتتغيّر ِشدته من حاالت طفيفة وحتى حاالت شديدة. 
> �ما �أ�سبابه؟

- ُيحدث الطنني عادًة إثر ضرر يحدث للشعيرات الصغيرة على 
الداخلية، عندما تتضرر هذه اخلاليا فإن اإلشارة  األذن  السمع في  خاليا 
التي ترسلها للدماغ تتغير، وبالتالي فإن األمر يسبب صوتاً يسمعه الشخص 
إثر  السمع  لشعيرات خاليا  الضرر  ويحدث  فقط،  الطنني  من  يشكو  الذي 
التقدم في السن، أو التعرض لضجيج شديد ومرتفع، أو اإلصابات، أو تناول 

بعض األدوية أو إثر أمراض معينة.
> ما �أنو�ع مر�ص طنني �لأذنني؟

أ- الصمم الشيخوخي: هو أحد أسباب الطنني الشائعة، وهو صمم يحدث 
إثر التقدم في السن وتلَف خاليا السمع املرتبط بذلك، وكثيراً ما يرافق طنني 

األذنني الصمم الشيخوخي.
أو  املؤقت  املرتفع  للضجيج  التعرض  بالضجيج:  املرتبط  الصمم  ب- 
املستمر قد يسبب الصمم والطنني، فحني يتعرض اإلنسان للضجيج الشديد 
إثر التعرَّض ملوسيقى صاخبة، أو إطالق العيارات النارية، أو خالل العمل، 
يكون  ما  وغالباً  األذنني  طنني  يسبب  قد  األمور  لهذه  املستمر  فالتعرض 
إلطالق  والقصير  الزمني  والتعرض  السمع،  أو ضعف  بالصمم  مصحوباً 

العيارات النارية قد يسبب فقدان السمع، وألم األذن واحتداد السمع.
ج- أمراض السمع: العديد من أمراض السمع تؤدي لطنني األذنني وغالباً 

ما تكون مصحوبة بالصمم.
>  �كيف يتم عالجه؟

- يتكون عالج طنني األذنني من أمرين: أوالً: عالج سبب طنني األذنني، 
احلاالت  من  الشفاء  ألن  نظراً  معه،  والتأقلم  الطنني  أعراض  تلطيف  ثانياً: 
املزمنة هو أمر صعب، فإن التأقلم مع الطنني وتلطيفه هو أمر مطلوب للحفاظ 
على جودة احلياة، فعالج الصمم يكون من خالل: أجهزة السمع املتوفرة 
بشكل  الصمم  ومن  الطنني  أعراض  من  تلطف  والتي  األسواق،  في  حالياً 
ملحوظ، وتعمل هذه األجهزة من خالل توضيح وتكبير األصوات اخلارجية، 
مما يجعل الطنني أقل، وتوضع األجهزة في األذن الظاهرة، وُتستعمل أجهزة 
السمع خاصًة في الصمم الشيخوخي وفي عالج الصمم املرتبط بالضجيج، 
وأسباب أخرى تؤدي للصمم والطنني قد حتتاج للمعاجلة اجلراحية مثل: 

الورم العصبي السمعي، أورام الدماغ أو تصلّب األذن.
أو من خالل الطعم القوقعي وهي أجهزة يتم زرعها في األذن الداخلية 
وُينصح  السمع،  بتكبير  لتقوم  كهربائية  إشــارات  على  اعتماداً  وتعمل 
يشكون  الذين  السن  كبار  أو  األطفال  حال  في  القوقعي  الطعم  باستخدام 
من ضعف السمع الشديد أو الصمم الكامل، والذين لم يستفيدوا من أجهزة 

السمع التقليدية.
وإذا كان الضرر للسمع إثر تناول األدوية، من املهم التوقف عن تناول 
هذه األدوية واستشارة الطبيب، فالتوقف عن تناول األدوية قد يؤدي لتلطيف 

الصمم وطنني األذنني.

طنين األذنين
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تغذية

لقاء: فوزي ق�سطة

الخيار الصحيح
تغذية الطفل بحليب األم تؤدي
إلى نمو جسدي وعقلي سليم

ُيــعــتــبــر اإلرضـــاع 
ــالً  ــه ــي س ــع ــي ــب ــط ال
األُمهات  ملعظم  وممتعاً 
ــده  ــوائ واألطـــفـــال وف
األبحاث  وتدل  كثيرة، 
الذين  األطفال  أن  على 
تتم تغذيتهم من حليب 
بنمو  يتمتعون  األُم 
ويكونون  أفضل  عقلي 

لإلصابة  عــرضــة  أَقـــّل 
باحلساسيات.

سامية  الدكتورة  تقول  املوضوع  هذا  وحــول 
األطفال  طب  استشارية  محمود  الرحيم  عبد 
»بإدارة اخلدمات الطبية« بشرطة أبوظبي: ُينصح 
باحلرص على إرضاع الطفل مباشرة بعد الوالدة 
حتى يستفيد الطفل مبكراً من احلليب األول، والذي 
باملغذيات  غني  احلليب  وهــذا  )اللبا(،  بـ  ُيعرف 
واألجسام املضادة، والتي تعمل على حماية الطفل 

من األمراض.
فإنه  األُم  حليب  الطفل  إرضاع  تعذر  إذا  ولكن 
املدعم  الطفل احلليب االصطناعي  ينصح بإرضاع 
املختص  الطبيب  استشارة  دائماً  ويجب  باحلديد، 

قبل اللجوء لغير حليب األم.
األطفال  طب  خبراء  أن  سامية:  د.  وتضيف 
إلى جانب  الصلبة  األطعمة شبه  بإدخال  يوصون 

حليب األم أو البديل عند عمر 9 أشهر.
وعن إدخال األطعمة األخرى كتدعيم في تغذية 
األطعمة  إدخال  عملية  إن  سامية:  د.  تقول  الطفل 
أال  ينبغي  كبير  تغيير  هي  والصلبة  الصلبة  شبه 
يكون قبل سن الـ 6 أشهر وهو العمر الذي يتزامن 
لتناول هذا  الالزمني  والعضلي  العصبي  النمو  مع 
على  قادراً  الطفل  النوع من األطعمة، عندها يكون 

اجللوس واملضغ والبلع.
وعن األخطار احمُلدقة بالطفل في حال مت إطعامه 
أطعمة صلبة قبل الستة أشهر قالت: إطعام الطفل 
من األطعمة الصلبة وشبه الصلبة قبل الستة أشهر 
وعدم  واحلساسية  االختناق  خطر  من  يزيد  قد 
الراحة في املعدة وزيادة الوزن والسمنة في وقت 

الحق.
وشبه  الصلبة  األطعمة  إدخــال  بــدء  أن  كما 
الصلبة بعد 6 أشهر قد يسفر عن رفض الرضيع 
الحقاً,  املضغ  وصعوبة  األكل  من  النوعية  لهذه 
بإدخال  الصحية  الرعاية  مقدمو  ينصح  لذلك 
أسبوعية، وذلك  فترات  عنصر غذائي واحد وعلى 
الغذائي  العنصر  هذا  كان  إذا  ما  على  للتعرَّف 
الفواكه  باحلبوب ثم  يسبب احلساسية أم ال، بدءاً 

واخلضراوات والبروتينات الحقاً.
وعند بلوغ الطفل السنة األولى، فإنه باإلضافة 
إضافة  مُيكن  االصطناعي  احلليب  أو  األم  حلليب 
أطعمة جديدة، وذلك لضمان التغذية الكافية في هذا 
العمر ملواكبة النمو السريع في السنة األولى، حيث 
األولى ثالثة  السنة  بلوغه  الطفل عند  يكون وزن 
أضعاف وزنه عند الوالدة وطوله قد ازداد بنسبة 

50 في املائة.
الفترة  هذه  يفضل خالل  سامية:  د.  وأضافت 
وهو  األرز  مثل  البسيطة  احلبوب  منتجات  إضافة 
خيار أولي ومفيد، بينما يؤخر إدخال منتجات القمح 
نظراً الرتباطها بإصابة األطفال باحلساسية، والتأكد 
والبروتينات  واخلــضــراوات  الفواكه  إضافة  من 
فهي  السكر،  على  حتتوي  التي  احللويات  وجتنّب 
تؤدي إلى زيادة الوزن وتسوس األسنان، أما بعد 
السنة األولى فيكون مبقدور الطفل أن يأكل طعام 
األسرة، ولكن يجب التنبيه إلى أن ما يأكله ويشربه 
في  كبير  تأثير  له  األولــى  عمره  سنّي  في  الطفل 
على  الطفل  تشجيع  يجب  لذا  القادمة،  عمره  سنّي 
األكل الصحي حتى يتعّود على طريقة أكل صحيحة 
وسليمة تزوده بجميع احتياجاته الصحية والالزمة 
املفرطة  والُسمنة  الوزن  زيادة  لنمو سليم وجتنبه 

وتسّوس األسنان.
وعن أهمية فيتامني )د( لألطفال تقول د. سامية: 
سليمة  وأسنان  عظام  لنمو  مهم  )د(  فيتامني  إن 
ونقصه يؤدي ملرض الكساح. وأيضاً يجب التأكيد 
لتجنب  الطفل  عند  الصحي  األكل  بناء غريزة  على 
زيادة الوزن، ففي دراسة نشرتها »هيئة الصحة« 
في  ــدارس  امل أطفال  من   %30 أن  وجد  بأبوظبي 
أبوظبي يعانون من الوزن الزائد أو السمنة املفرطة، 
باخلدمات  األطفال  قسم  أجراها  دراسة  في  ولكن 
الطبية بشرطة أبوظبي في العام 2013 كانت النسبة 
17% للفئة العمرية 2 - 12 سنة، وهي تقريباً مماثلة 
نفسها،  العمرية  للفئة  املثالي  الوزن  دون  لألطفال 
املثالي  الوزن  ذوي  من  األطفال  نسبة  كانت  بينما 

67% للفئة العمرية نفسها.
وعن مرض فقر الدم لدى األطفال بسبب التغذية 
عن  الناجت  الدم  فقر  إن  سامية:  د.  تقول  السلبية 
نقص احلديد من األمراض الشائعة في العالم، ففي 
من   %10 أن  وجد  بأبوظبي  الصحة  لهيئة  دراسة 
األطفال دون اخلامسة يعانون من فقر الدم الناجت 
عن نقص احلديد، وهذا النوع من فقر الدم له آثار 
احلركية  واملهارات  الذهنية  القدرات  على  سلبية 
والتي قد تدوم حتى بعد أن يتم شفاء الطفل منه 
متاماً، ولذا يجب جتنَّبه بإعطاء ُمكمالت غذائية إذا 
كان الطفل يتغذى من حليب األم أو اختيار احلليب 

الصناعي املدعم باحلديد من األيام األولى، وجتنَّب 
السنة  من  الغنم  أو  البقر  ســواء  احليوان  حليب 
األولى، ألنه يؤثر على استفادة اجلسم من احلديد 

الذي حصل عليه من مصادر أخرى.
ينصحون  الصحة  خبراء  إن  بالقول:  وختمت 
بإجراء فحص جلميع األطفال ما بني عمر 9 - 12 
عدم  من  للتأكد  شهراً   18 عمر  من  وأيضاً  شهراً، 
إصابتهم بفقر الدم الناجت عن نقص احلديد والتدخل 
مبكراً للعالج قبل أن يتأثر النمو الذهني واحلركي 
بإضافة  الصحة  خبراء  ينصح  وأيضاً  للطفل، 
األطفال  جلميع  )د(  فيتامني  من  تكميلية  جرعات 
من عمر يوم وملدة سنتني للذين يتغذون على حليب 
األم أو يحصلون على أقل من 600 مل من احلليب 
االصطناعي في اليوم في املناطق التي يكون نقص 
فيتامني )د( فيها متفشياً ومن ضمنها منطقة الشرق 
األوسط، وليس من الضرورة إجراء فحص للطفل 
فيتامني  روتيني إلضافة  كإجراء  عمر سنتني  قبل 

)د( وللتأكد من اجلرعة يجب مراجعة الطبيب.

د. سامية عبد الرحيم



ال تزال نظرية االنفجار الكبير الذي شهده الكون 
في الماضي السحيق تثير الكثير من الجدل حول 
مدى دقة المعلومات واألفكار التي ظهرت استناداً  
لهذه النظرية  التي يرى بعض العلماء أنها  تحتوي 
هنالك  وأن  خاطئة،  وأخرى  على جوانب صحيحة 

أشياًء  تحتاج إلى بعض التعديل .
كتلة  من  نشأ  الكون  فإن  النظرية،  لهذه  ووفقاً 
وتناثرت  أجزاؤها  وتباعدت  انفجرت  ثم  واحدة 
النجوم  تشكَّلت  حيث  تتشكل،  العناصر  بدأت  ثم 
ما  إلى  الكون  أن وصل  إلى  والكواكب  والمجّرات 
األخبار  بعض  مؤخراً  ظهر  وقد  اليوم،  عليه  هو 
األدلة  على  العثور  عن  تتحدث  التي  والتقارير 
واألسباب التي أدت إلى وقوع هذا االنفجار، حيث 
حظيت هذه االكتشافات - التي تعتبر األكثر أهمية 
العديد  الكونيات منذ عدة عقود- بإشادة  في علم 
من العلماء الذين أمضوا سنوات طويلة في محاولة 

سبر أغوار االنفجار الكبير.
ة  حول »مؤثرات االستقطاب -  سبب هذه الضجَّ
الحالة ب « في إشعاع الخلفية الكوني  ليس واضحاً 
بشكل مباشر وفوري، وببساطة، فإن أي أب ُيمكنه 
أن يجد رداً جيداً على طفله عندما يسأله من أين 
جئنا، إال أنه من األمور التي تسبب بعض االرتباك 

فأجدادنا    . األجيال  عبر  تتغير  اإلجابة  نجد  أن 
يتلقونها   إجابة   أفضل  كانت  أطفاالً  كانوا  عندما 
هي »أبحث عن ذلك«،  كما أن رواد الفضاء كانوا 
يجيبون على أسئلة مشابهة قائلين: إن الكون غير 
محدد األطراف وأن عمره ال متناه، وأنه ثابت وغير 

قابل للتغيير.
أول  النظر هذه تغيرت مع ظهور  أن وجهة  إال 
تقرير خبري  عن الكون والذي  تضّمن قيام الفلكي 
األميركي إيدوين هابل باإلعالن  في العام  1929 
العالم  سعى  فكرة  وهي  للتمدد،  قابل  الكون  بأن 
أن  كما  عليها،  التأكيد  أجل  من  نفسه  آينشتاين 
نظريته المتعلقة بالجاذبية والنسبية العامة أشارت 
قليالً إلى إمكانية حدوث تمدد للكون،  إال أنه كان 
يميل إلى وجهة النظر المعيارية  التي تتحدث عن 
إثارة  إلى  أدى  األمر  وهذا  الكون،  وركود  سكون 

السؤال حول أسباب تمدد الكون.
مثل  يكون  أال  يجب  المرء  إن  القول:  ويمكن 
آينشتاين من أجل أن يخّمن اإلجابة،  والتي تتمثل  
في أنه في وقت ما في الماضي البعيد كان الكون 
ذلك  بعد  عرف  النفجار  وتعرَّض  الصغر،  شديد 
باالنفجار الكبير.  إال أن اإلجابات الواضحة حول 
األسئلة الكونية تواجه شكوكاً من قبل العلماء، إذ 

أبدى بعضهم شكوكاً حول نظرية االنفجار الكبير 
الثانية  الكونية  الخبرية  القصة  ظهور  حتى  وذلك 

التي انهارت في العام 1965.
لدى  ويعمالن   العلماء  من  اثنان  اكتشف  وقد 
مختبرات »بيل« للهواتف في نيوجيرسي أن السماء 
يشبه فحيح األفاعي  بأسرها ُتصدر صوتاً خافتاً 
أن  إلى  أشاروا  حيث  الميكرونية،  الذبذبات  نتيجة 
هذه األصوات ذات صلة باإلشعاعات الضعيفة التي 
ظهرت نتيجة االنفجار الكبير.  لهذا يبدو أن اإلجابة 
البسيطة على السبب في تمدد الكون كانت صائبة 
في جميع األحوال، إذ من الواضح أن انفجاراً كونياً 

وقع منذ نحو 14 مليار سنة. 
يؤدي  ذلك  فإن  الصغير،  للطفل  وبالنسبة 
الكون  تعرَّض  لماذا  وهو:  آخر  كوني  سؤال  إلى 
التقارير  موضوع  كان  السؤال   وهذا  لالنفجار؟، 

والتصريحات التي أعلنها بعض العلماء مؤخراً.
ومنذ نحو ثالثين عاماً بدأ واضعو النظريات في 
إلى  أدَّت  التي  األسباب  حول  مبدئية  أفكار  إعداد 
قوانين  أن  اكتشفوا  الكبير، حيث  االنفجار  حدوث 
تتمتع  الفيزياء تسمح بوجود مجاالت قوة غريبة 
بقوى تثير الكثير من الدهشة،  والتي يمكن لها أن 
تكون مضادة للجاذبية األرضية في التأثير، وذات 

لغز 
االنفجار الكبير

ترجمة: د.ح�سن توفيق

قدرة على توسيع رقعة الفضاء. كما أنه يمكن لها 
أن تتمتع بقوة كبيرة قد تؤدي إلى  حدوث توسع 
بحيث يصل حجم  بالنمو،  للكون  يسمح  تفجيري 
فترة  خالل  البرتقالة  حجم  إلى  النووي  الجزيء 
تريليون جزء من  –تريليون-  تريليون  تتجاوز  ال 

الثانية.  
  » »االنتفاخ  إسم  عليه  أطلق  الذي  التوسع  هذا 
أن  إال  الضوء،  سرعة  تتجاوز  بسرعة  يحدث  قد 
آينشتاين اعترض على هذا التصور، مشيراً إلى أن 
وكتل  أشكال  على  فقط  تطبيقها  يتم  السرعة  هذه 
تتحرك من خالل الفضاء وال تنطبق على الفضاء 
رائعة ودقيقة  »االنتفاخ«   نظرية   ذاته.   وكانت 
العمل  إلى  التوسع  موضوع  نقل  في  ساهمت  إذ 
النظري، إال أن ما ينقصها كان الحصول على دعم 

من الكون الحقيقي.
ومنذ نحو قرن من الزمن تنبأ آينشتاين بوجود 
الكتل  من  الكثير  خضوع  نتيجة  تتوالد  موجات 
الضخمة لتغيير عنيف في سرعاتها، والتي لم يكن 
من السهل  مالحظتها، وفي حال كانت هذه النظرية 
تتمتع بالمصداقية  فإنه سيتم إنتاج الكثير من هذه  
تم  أنه  يبدو  واآلن  بالجاذبية.  المتعلقة  الموجات 
فريق  من خالل  الموجات   تلك  وجود  من  التأكد 

دولي من علماء الفلك الذين استخدموا أجهزة كشف 
الموجات الميكرونية في قارة »أنتاركتيكا«،  والتي 
أطلق عليها  اسم »أجهزة وصف وتصوير عمليات 
في  استخدامها  وتم  الكونية«،  المجرات  استقطاب 
الجنوبي  القطب  فوق  السماء  من  مختلفة  أماكن 
للكشف عن عمليات االستقطاب من خالل اإلشارات 
الميكرونية التي تركت منذ االنفجار الكبير. وبالرغم 
من تعّرض تلك الموجات للتحلل منذ وقت طويل، إال  
أن اآلثار التي تركتها ال يزال من الممكن اكتشافها، 
حيث تشبه في ذلك تلك الموجات المائية الصغيرة 
التي تضرب رمال الشواطئ بعد مرور وقت على 

حدوث عملية مد وجزر.
الموجات  هذه  عن  الكشف  في  العلماء  بدأ  وقد 
منذ وقت طويل، إال أنه رغم أهميتها الكبيرة أمضى 
العلماء  أوقاتاً طويلة في  البحث عن استفسارات 
لها، وفي الفترة األخيرة أصبح لديهم الثقة الكاملة 

في اإلعالن عما اكتشفوه.
من  بالكثير  مبكر  فعل  رد  كل  يتصف  وعادة، 
اإليجابية، وهذا ينطبق على العديد من الخبراء الذين 
ت بشكل  رأوا أن النتائج التي تم اإلعالن عنها غطَّ
األرضية،  بالجاذبية  المتعلقة  الموجات  واضح 

إضافة إلى الفكرة األساسية لعملية »االنتفاخ«.

أسئلة  على  يجيبوا  أن  اآلن  لآلباء  يمكن  ولهذا 
حدوث  إلى   أدت  التي  األسباب  حول  أبنائهم 
االنفجار الكوني، بحيث تضم تلك اإلجابات  بعض 
الذي  التأثير  حجم  أن  من  التأكد  مثل  التفاصيل 
أنه  كما  توقعوه.  مما  بكثير  أقوى  العلماء  اكتشفه 
أصبح لدى هؤالء العلماء قناعة بأن النتائج التي تم 

التوصل إليها في القطب الجنوبي تؤكد على ذلك.
ويمكن القول: إن كل عالم فلك سيشعر بالكثير 
التوصل  تم  التي  النتائج  دعم  تم  لو  السعادة  من 
إليها بنتائج دراسة مشابهة يتوقع صدورها العام 
المداري  المرصد  بإعدادها  قام  والتي  الحالي، 
ِقبل »وكالة الفضاء  الذي تم تشييده من  »بالنك« 
األوروبية«، حيث ستساهم هذه النتائج في  التأكيد 
تم  بما  اآلخرين  إلقناع  إليه  حاجة  هناك  الذي 

التوصل إليه.
وفي حال قّدمت أجهزة وصف وتصوير عمليات 
فإنها  المهمة،  النتائج  بعض  الكونية  االستقطاب 
ستسهل على اآلباء إيجاد  إجابة للسؤال الذي حيّر 
إذ  الكبير؟«،  االنفجار  »لماذا حدث  الكثيرين وهو: 
وفقاً لهذه اإلجابة  فإن الكون عندما ظهر للوجود 
كان مملوءاً بنوع من القوة المضادة للجاذبية التي 

جعلت منه ينتفخ مثل البالون.  

علوم و تكنولوجيا
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ِفي  ُكنَّا  قال:  عنه  الله  طالب رضي  أبي  بن  علي  عن 
ِجنَاَزة ِفي َبِقيع الَْغْرَقد َفأََتى َرُسول اللَّه َصلَّى اللَّه َعلَيِْه 
َفَجَعَل  َفنَكََّس  ِمْخَصَرة  َوَمَعُه  َحْوله  َوَقَعْدَنا  َفَقَعَد  َوَسلََّم 
َينُْكت مِبِْخَصَرِتِه ُثمَّ َقاَل »َما ِمنُْكْم ِمْن أََحد - أَْو َما ِمْن 
َوإاِلَّ  َوالنَّار  نَّة  اجْلَ ِمْن  َمَكانَها  ُكتَِب  إاِلَّ   - َمنُْفوَسة  َنْفس 
اللَّه  َرُسول  َيا  َرُجل  َفَقاَل  َسِعيَدة«  أَْو  َشِقيَّة  ُكتِبَْت  َقْد 
أََفاَل َنتَِّكل َعلَى ِكتَابنَا َوَنَدع الَْعَمل؟َفَمْن َكاَن ِمنَّا ِمْن أَْهل 
ِمْن  ِمنَّا  َكاَن  َوَمْن  َعاَدة  السَّ أَْهل  إِلَى  َفَسيَِصيُر  َعاَدة  السَّ
أَْهل  ا  »أَمَّ َقاء؟َفَقاَل  الشَّ أَْهل  إِلَى  َفَسيَِصيُر  َقاء  الشَّ أَْهل 
َقاء  الشَّ أَْهل  ا  َوأَمَّ َعاَدة  السَّ أَْهل  لَِعَمِل  ُروَن  َفيُيَسَّ َعاَدة  السَّ
ا َمْن أَْعَطى  َقاء« ُثمَّ َقَرأَ »َفأَمَّ ُروَن إِلَى َعَمل أَْهل الشَّ َفيُيَسَّ
ا َمْن َبِخَل  ُرُه لِلْيُْسَرى َوأَمَّ ْسنَى َفَسنُيَسِّ َواتََّقى َوَصدََّق ِباحْلُ
لِلُْعْسَرى«)الليل  ُرُه  َفَسنُيَسِّ ْسنَى  ِباحْلُ َوَكذََّب  َواْستَْغنَى 

آية10( رواه البخاري ومسلم.
مكتوب  إنسان  كل  أن  بيان  النبوي  النص  هذا  في 
اإلنسان  وأن  النار  أهل  من  أو  اجلنة  أهل  من  إما  مآله 
بيده اختيار أي الطريقني يريد وأي املسلكني يبتغي ولذا 
يخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة بدأها بقسم عظيم 
 * لَّى  جَتَ إَِذا  َوالنََّهاِر   * َيْغَشى  إَِذا  )َواللَّيِْل  قال سبحانه: 
ا َمْن  َفأَمَّ إِنَّ َسْعيَُكْم لََشتَّى *  َوَما َخلََق الذََّكَر َواأْلُْنثَى * 
ُرُه لِلْيُْسَرى *  ْسنَى * َفَسنُيَسِّ أَْعَطى َواتََّقى * َوَصدََّق ِباحْلُ
ُرُه  ْسنَى * َفَسنُيَسِّ ا َمْن َبِخَل َواْستَْغنَى * َوَكذََّب ِباحْلُ َوأَمَّ

لِلُْعْسَرى( )الليل - آية 10(. 
َبنيَّ ربنا سبحانه وتعالى أن سعي بني آدم مختلف، 
فمنهم من سعى للجنة بعمله الصالح من نفقة وُتقى مع 
ومنهم من عصا  للمحسنني،  الله  أعد  بالغيب مبا  إميانه 
وأبى، وبخل واستغنى وكذب باحلسنى، فاإلنسان هو من 
أو  سعادة  إلى  يبلغه  الذي  والعمل  القول  لنفسه  يختار 
شقاء قال الله تعالى: )َوالَِّذيَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهدًى َوآَتاُهْم 

َتْقواُهْم( )محمد:17(
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ]: »كل أمتي 
تدخل اجلنة يوم القيامة إال من أبى«. قالوا: ومن يأبى يا 
رسول الله؟ قال: »من أطاعني دخل اجلنة، ومن عصاني 

فقد أبى«. رواه البخاري.
وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه َبنيَّ النبي 
] أن ما يفعله اإلنسان مقدر له ومكتوب عند الله تعالى 
)َوَما  قال سبحانه:  تعالى  الله  ملشيئة  تبع  مشيئته  وأن 

َتَشاُؤوَن إاَِلّ أَن َيَشاء اللَُّه َرُبّ الَْعامَلنِي( »التكوير: 29«.
قال  الهداية  سبحانه  الهادي  يسأل  العاقل  كان  ولذا 
الَِم َوَيْهِدي َمن َيَشاء  سبحانه: )َواللُّه َيْدُعو إِلَى َداِر السَّ

ْستَِقيٍم( )يونس: 25(. إِلَى ِصَراٍط مُّ
قال  ركعة  كل  في  سؤالها  كان  وأهميتها  فلعظمتها 
َراَط املُستَِقيَم * ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت  سبحانه: )اهِدَنـا الصِّ
الِّنَي( )الفاحتة: 7-6(. َعلَيِهْم َغيِر املَغُضوِب َعلَيِهْم َوالَ الضَّ

احلق  معرفة  هي  أنها:  الهداية  القيم  ابن  َعرَّف  وقد 
والعمُل به.

ومعرفة احلق قد تكفل الله تعالى ببيانه فأنزل القرآن 
وأرسل الرسل واألنبياء مبشرين ومنذرين قال سبحانه: 
بُِّكْم َفَمِن اْهتََدى  قُّ ِمن رَّ َها النَّاُس َقْد َجاءُكُم احْلَ )ُقْل َيا أَيُّ
َا َيِضلُّ َعلَيَْها َوَما أََناْ  َا َيْهتَِدي لِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإمِنَّ َفإمِنَّ

َعلَيُْكم ِبَوِكيٍل( )يونس:108(
ُهدًى(  اْهتََدْوا  الَِّذيَن  اللَُّه  )َوَيِزيُد  جالله:  جل  وقال 

)مرمي: 76(.
قال ابن القيّم: فعل الرب تعالى هو الهدى، وفعل العبد 
الهادي والعبد  أثر فعله سبحانه فهو  االهتداء، وهو  هو 
املهتدي. قال تعالى: )َمن َيْهِد اللَُّه َفُهَو امْلُْهتَِدي( )األعراف: 

)178
م ابن القيم رحمه الله الهداية إلى أربع مراتب: وقد َقسَّ
* املرتبة األولى: الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق 

ِه التي بها قام أْمُره. من احليوان واآلدمي ملصاحِلِ
قال تعالى: )َسبِِّح اْسَم َربَِّك األَْعلَى * الَِّذي َخلََق َفَسوَّى 

* َوالَِّذي َقدََّر َفَهَدى( )األعلى: 3-1(
فذكر أموراً أربعة: اخللق والتسوية والتقدير والهداية، 
َفسـّوى خلقه وأتقنه وأحكمه ثم قّدر له أسباب مصاحله 
والهداية  إليها  وهداه  وتصرفاته  وتقلباته  معاِشه  في 
تعليم، فذكر أنه الذي خلق وعلم، كما ذكر نظير ذلك في 
أول سورة أَْنـَزلَها على رسوله ]، وقال تعالى حكاية 
َيا  ُكَما  بُّ رَّ َفَمن  )َقاَل  ملوسى:  قال  إنه  فرعون  عدوه  عن 
نَا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقُه ُثمَّ َهَدى(  ُموَسى * َقاَل َربُّ
ها.  )طه: 49-50( وهذه املرتبة أسبُق مراتب الهداية وأعمُّ
بها  أقام  التي  والداللة  البيان  هداية  الثانية:  املرتبة   *

حجته على عباده، وهذه ال تستلزم االهتداء التام.
ا َثُموُد َفَهَدْينَاُهْم َفاْستََحبُّوا الَْعَمى َعلَى  قال تعالى: )َوأَمَّ
الُْهَدى َفأََخَذْتُهْم َصاِعَقُة الَْعَذاِب الُْهوِن مِبَا َكاُنوا َيْكِسبُوَن( 

)فصلت: 17(
* املرتبة الثالثـة: وهذه املرتبة أخص من األولى وأعم 

من الثانية، وهي هدى التوفيق واإللهام.
الَِم َوَيْهِدي َمن  قال الله تعالى: )َواللُّه َيْدُعو إِلَى َداِر السَّ

ْستَِقيٍم( )يونس:25( َيَشاء إِلَى ِصَراٍط مُّ
* املرتبة الرابعة: الهداية في اآلخرة إلى طريق اجلنة 

والنار.
وقال الله عز وجل: )اْحُشُروا الَِّذيَن َظلَُموا َوأَْزَواَجُهْم 
َوَما َكاُنوا َيْعبُُدوَن * ِمن ُدوِن اللَِّه َفاْهُدوُهْم إِلَى ِصَراِط 

ِحيِم( )الصافات: 23(. اجْلَ
لِلِّه  ْمُد  احْلَ )َوَقالُواْ  تعالى:  قال  اجلنة:  أهل  قول  وأما 
اللُّه(  َهَداَنا  أَْن  لَْوال  لِنَْهتَِدَي  ُكنَّا  َوَما  لَِهـَذا  َهَداَنا  الَِّذي 

)األعراف:43(
فيُحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق اجلنة، وأن 
دار  إلى  أوصلتهم  التي  الدنيا  في  الهداية  أرادوا  يكونوا 
النعيم، ولو قيل إن كال األمرين مراد لهم، وأنهم حمـدوا 
الله على هدايته لهم في الدنيا، وهدايتهم إلى طريق اجلنة 
كان أحسن وأبلغ. وقد روى البخاري في صحيحه من 
َذَكــَر   [ النبي  أن  عنه  الله  رضي  سعيد  أبي  حديث 
اقتصاص اخللق بعضهم من بعض، ثم قال: فوالذي نفس 
محمد بيده ألحدهم أهدى مبنزله في اجلنة منه مبنزله 

كان في الدنيا(.
َوَعِملُواْ  آَمنُواْ  الَِّذيَن  الله تبارك وتعالى: )إِنَّ  وقد قال 
تِِهُم  حَتْ ِمن  ِري  جَتْ ِبإمَِياِنِهْم  ُهْم  َربُّ َيْهِديِهْم  اِت  احِلَ الصَّ

األَْنَهاُر ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم( )يونس: 9(
وللهداية أسباب منها:

أهل السعادة

اأ. طـالب ال�سـحي
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ص.ب: 38999 

ها  س: هل من املمكن شراء سيارة لألخت الفقيرة من أموال الزكاة علماً أنَّ
حاجة ضرورية؟

ج: بارك الله تعالى فيِك، واعلمي أنَّه يجوز دفع الزكاة لألخت الفقيرة ولكن 
حسب  على  فيها  ليتصرفوا  للمستحقني  ُتدفع  املال  في  الله  حق  هي  الزكاة 
لها،  تعطيها  ثم  بنفسك  لك شراء سيارة  يجوز  فال  ذلك  على  وبناًء  حاجتهم، 
فيه  تتصرف  فقيرة، وهي  كانت  إن  لها  املال ودفعه  إخراج  عليك  الواجب  بل 
حسب حاجاتها من شراء سيارة أو غيرها ألنَّ الزكاة حق ملستحقيها من الفقراء 
الله  قول  في  املذكورة  الثمانية  األصناف  من  وغيرهم  والغارمني،  واملساكني، 
َدَقاُت لِلُْفَقَراء َوامْلََساِكنِي َوالَْعاِملنَِي َعلَيَْها َوامْلَُؤلََّفِة ُقلُوُبُهْم  َا الصَّ عز وجل: }إمِنَّ
َن اللَِّه َواللَُّه َعلِيمٌ  بِيِل َفِريَضًة مِّ َقاِب َوالَْغاِرِمنَي َوِفي َسبِيِل اللَِّه َواْبِن السَّ َوِفي الرِّ

َحِكيمٌ{)التوبة:60(، والله تعالى أعلم.
س: هل يجوز للمأموم أن يكون على يسار اإلمام؟ عندما كنت أصلي دخل 
رجل ملكان الصالة، وهو ليس مبسجد كبير وإمنا عبارة عن مصلى صغير 

على شكل زاوية في مكان العمل، وال يوجد مساحة لكي مير من خلفي حتى 
يكون على مييني، فوقف على يساري، فهل هذا صحيح حيث إن هذا املوضوع 

يتكرر كثيراً؟

أن يقف  الواحد  للمأموم  أنه يستحب  السائل واعلم  الله بك أخي  ج: بارك 
عن ميني اإلمام؛ حلديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ووقوفه عن يسار 

رسول الله ] ليلة مبيته عند ميمونة فأداره عن ميينه.أخرجه البخاري. 
الله  رحمه  خليل  العالمة  قول  عند  تعالى  الله  رحمه  اخلرشي  الشيخ  قال 
تعالى: )كوقوف ذكر عن ميينه واثنني خلفه(: )يندب وقوف ذكر بالغ عن ميني 

اإلمام وإن وقف عن يساره أداره إلى ميينه من خلفه(. 
وبناًء على ذلك فإذا وقف املأموم الواحد على يسار اإلمام فإن ذلك جائز وال 
يبطل الصالة؛ ألن وقوف املأموم عن ميني اإلمام مستحب إذا قدر على ذلك، 
أما في حالتكم فال شيء على املأموم لصغر املكان وعدم املقدرة على التيامن، 

والله تعالى أعلم.

 َبنيَّ ربنا �سبحانه وتعاىل 

�أن �سعي بني �آدم خمتلف 

فمنهم من �سعى للجنة 

بعمله �ل�سالح ومنهم 

من ع�سا و�أبى وبخل 

و��ستغنى وكذب باحل�سنى

أََمـَر الله بِه ورسولُه، واجتناب ما  1: امتثال ما 
أَنَُّهْم  »َولَْو  وجل:  عز  قال  عنه،  ورسوله  الله  َنهى 
َتثْبِيتاً  َوأََشدَّ  لَُّهْم  َخيًْرا  لََكاَن  ِبِه  ُيوَعُظوَن  َما  َفَعلُواْ 
 )67( َعِظيماً  أَْجــراً  لَُّدنَّـا  ن  مِّ آلَتيْنَاُهم  َوإِذاً   )66(
ْستَِقيماً )68(« )النساء 68-66( َولََهَدْينَاُهْم ِصَراطاً مُّ

َجلَّ  بذلك  يعني  الله:  رحمه   – جرير  ابن  قال 
َثناؤه ولو أنهم فعلوا ما يوعظـون به لكان خيراً لهم 
إياهم على فعلهم ما وعظوا به من طاعتنا  إليتائنا 
واالنتهاء إلى أمرنا أجراً يعني جـزاًء وثوابـاً عظيمـاً 
على  لهم  وأقوى  وآرائهـم  لعزائمهـم  تثبيتاً  وأشد 
أعمالهم لهدايتنا إياهم صراطاً مستقيماً، يعني طريقاً 
ال إعوجاج فيه، وهو دين الله القومي الذي اختاره 
لعباده وشرعُه لهم، وذلك اإلسالم، ومعنى قـولـه 

ولهديناهم: ولوّفقناهم للصراط املستقيم.
أن  مسعود  ابن  عن  فيه،  واالجتهاد  الدعاء   :2
النبي ] كان يقول: اللهم إني أسألك الُهدى والتُقى 

والَعفاف والِغنى( رواه مسلم.
لي رسول  قال  قال:  عنه  الله  علي رضي  وعن 
الله ] قل: )اللهم اهدني وسددني، وأذكر بالهدى 
هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم.( رواه مسلم
اإلميــان،  بزينة  زينا  )اللهم   :[ دعائه  ومـن 

واجعلنا هداة مهتدين (. رواه أحمد والنسائي.
تبارك  ربِّــه  عن   [ الله  رســوُل  يرويه  وفيما 
وتعالى أنه قال: )يا عبادي كلكم ضال إال من هديته 

فاستهدوني أهدكم ( رواه مسلم .
َبْعَد إِْذ  ُتِزْغ ُقلُوَبنَا  ومن دعاِء املؤمنني: )َربَّنَا الَ 
اُب(  إِنََّك أَنَت الَْوهَّ لَُّدنَك َرْحَمًة  َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمن 

)آل عمران: 8(

3: ِفعل الطاعات، وترك املعاصي واملنكرات.
قال تبارك وتعالى: )َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِدَينَُّهْم 

ِْسننَِي( )العنكبوت: 69( ُسبُلَنَا َوإِنَّ اللََّه مَلََع احمْلُ
ما  الهداية  عن  املختصر  التطواف  هــذا  وبعد 
أحوجنا في هذه األزمان إلى أقالم وأصوات اتسمت 
بالهدى فكم من كاتب يشطح بقلمه وكم من متحدث 
بحكم شرعي أو موعظة يجنح بعاطفته أو عصبيته 

دون مراعاة للضوابط واملقاصد الشرعية.
فهداية القول والعمل من أسمى ما يطلبه اإلنسان 
نلحظه في زمننا عبر وسائل  في هذه احلياة وما 
اإلعالم املختلفة من أقوال منشورة وأقالم مسطورة 
نلحظ أثرها على واقع الناس فكم من خبر أو قول 

كان سبباً في االجتراء على الله تعالى أن مراده كذا 
وكذا أو أن احلكم الشرعي هو كذا قال سبحانه ُمبيناً 
وُمحذِّراً )َما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم َوال آلَباِئِهْم َكبَُرْت َكلَِمًة 
َتْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِْن َيُقولُوَن إاِل َكِذًبا( )الكهف:5( 
وقال سبحانه: )لِيَْحِملُوا أَْوَزاَرُهْم َكاِملًَة َيْوَم الِْقيَاَمِة 
َما  َساَء  أاََل  ِعلٍْم  ِبَغيِْر  ُيِضلُّوَنُهْم  الَِّذيَن  أَْوَزاِر  َوِمْن 

َيِزُروَن( )النحل:25(. 
وعن أبي هريرة - رِضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: »إن 
،أحدهما  ُمتحابنيِّ إسرائيل  بني  في  كانا  رجلني 
مجتهد في العبادة، واآلخر كأنه يقول: مذنب، فجعل 
ا أنت فيه، قال: فيقول: خلِّني  يقول: أقصر أقصر عمَّ
وربي، قال: حتى وجده يوماً على ذنٍب استعظمه، 
فقال: أقصر، فقال: خلِّني وربي، أُبِعثَت علينا رقيباً؟! 
فقال: والله ال يغفر الله لك أبًدا، وال يدخلك الله اجلنة 
أبًدا، قال: فبعث الله إليهما ملكاً، فقبض أرواحهما، 
فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: ادخل اجلنة برحمتي، 
وقال لآلخر: أتستطيع أن حتظر على عبدي رحمتي، 
فقال: ال يا رب، قال: اذهبوا به إلى النار«، قال أبو 
هريرة: والذي نفسي بيده، لتكلَّم بكلمة أَوْبَقت دنياه 

وآخرته؛( رواه أحمد.
وكم من قول أو خبر كان سبباً في تفتيت حُلمة 

املجتمع ومتزيق أوصاله وروابطه.
فاملؤمن مأمور أن ينهج النهج السوي السديد في 
قوله وعمله قال سبحانه: )يا أَُيَّها الَِّذيَن آََمنُوا اَتُّقوا 
أَْعَمالَُكْم  لَُكْم  ُيْصلِْح   )70( َقْواًل سديداً  َوُقولُوا  اللََّه 
َوَيْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز 

َفْوزاً َعِظيماً )71( )األحزاب: 71-70(.

105 العدد 522 يونيو 2014



العدد 522 يونيو 1062014

علـي حــميـد

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معلــق ريا�ســـي

والثقة  واملتعة  الفن  رياضة  باسم  ُتعرف  التي  اجلميلة  الرياضة  هذه  »اجلوجيتسو«  رياضة 
والفكرية  الصحية  املستويات  ذواتهم على  والتي تساعد ممارسيها على حتسني  النفس،  في 

واالجتماعية.
الدعم  الرياضة بفضل  في هذه  وعاملياً  وآسيوياً  وقد أصبحت دولة اإلمارات رائدة عربياً 
الالمحدود التي تلقاه من ِقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة، فسموه أصبح الراعي األول، والداعم احلقيقي لرياضة »اجلوجيتسو«، وسموه ترجم 

األحالم إلى واقع، وأصبحت رياضة »اجلوجيتسو« تتبوأ مكانة رفيعة محلياً وقاّرياً وعاملياً.
وبفضل دعم سموه تبوأ ابن اإلمارات عبداملنعم الهاشمي رئيس احتاد اإلمارات »للجوجيتسو« قمة الهرم 
القاري عندما انتخب رئيساً لالحتاد اآلسيوي للعبة، وبفضل دعم سموه الالمحدود انطلقت أسرة هذه اللعبة 
من ممارسني وإداريني ومشرفني من احمللية إلى العاملية، فأحرز العبونا األلقاب والبطوالت وامليداليات زينة 

على صدورهم.
 وأكبر دليل على ذلك نتائج العبينا وأبطالنا وجنومنا في بطولة أبوظبي العاملية للمحترفني في نسختها 
السادسة، وهي اجلولة األخيرة لبطولة العالم للعام 2014، والتي أقيمت في العاصمة احلبيبة أبوظبي حتت 
رعاية كرمية من الفريق أول سمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، وهي التي انطلقت 
منافساتها بعد يومني من كأس العالم للصغار، وأقيمت فعالياتها ضمن النسخة السادسة من البطولة ذاتها.
وتأكيداً للتطور الكبير لهذه اللعبة في دولة اإلمارات، متّكن ابن اإلمارات البطل فيصل الكتبي من إحراز 
امليدالية الذهبية لوزن 100 كلغ، وهو الذي ُيحلّق بإبداعاته وفنه وتألقه في صاالت وميادين هذه اللعبة، حيث 
قدَّم من خالل هذه البطولة أداًء رائعاً، وكان على قدر التوقعات، فهو حقاً جنم اجلوجيتسو وأحد أبطال هذه 
اللعبة، ونعّول عليه دائماً في كل املناسبات واملنازالت حلصد مزيد من األلقاب والبطوالت وامليداليات، وعلى 
ُخطاه يذهب الكثير من أبناء هذا البلد املعطاء نحو حتقيق طموحات وتطلّعات املسؤولني عن هذه الرياضة 

والداعمني لها.
وبفضل إجنازات أبطال هذه اللعبة، وقفت دولة اإلمارات في طليعة الدول العاملية، وارتفعت رايتنا خفاقة 

في احملافل واالستحقاقات الرياضية. 
والفضل كل الفضل يعود إلى دعم ورعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ملا يقدمه 
سموه من دعم مادي وأدبي ومعنوي حتى أصبحت هذه اللعبة صاحبة اليد الطولى في النشاط احمللي، 
وأكبر دليل على ذلك قيام األندية الرياضية في الدولة بإدخال هذه اللعبة ضمن أنشطتها، وبالتالي ستكبر 

قاعدة املمارسني لهذه الرياضة اجلميلة.
وهنا، ال بد أن أشيد باالهتمام الذي يوليه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم 
نحو نشر هذه اللعبة، وإعطائها الزخم املنشود، مما نتج عنه اكتشاف وتدريب وتأهيل أبطال صغار هم على 

ُخطى االبطال الكبار مستقبالً بإذن الله سبحانه وتعالى.
وفي هذا املجال، استشهد مبا قاله اليوناني بانايوتوس رئيس االحتاد الدولي للجوجيتسو: »إن اإلمارات 

بعاصمتها أبوظبي كتبت تاريخاً جديداً للجوجيتسو بفضل االهتمام املتزايد باللعبة يوماً بعد يوم«.
وها هي دولة اإلمارات تسعى جاهدة إلدخال هذه اللعبة ضمن فعاليات دورة األلعاب اآلسيوية، خصوصاً 
بعد أن تولَّدت قناعة كبيرة عند رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد فهد األحمد الصباح، وهو أحد 

كبار العارفني بقيمة هذه اللعبة من اجلانب الفني والبدني واالجتماعي والسلوكي.

»الجوجيتسو« .. الرياضة الجميلة
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)الفرسان(  القدم  لكرة  األهلي  فريق  استحوذ 
على معظم ألقاب الموسم، اذ حقق لقب الدوري قبل 
ثالث جوالت من نهاية المسابقة، وفاز بكأس سوبر 
عندما  الموسم  بداية  في  اإلماراتي  العربي  الخليج 
تغلّب على العين 3-2 بركالت الترجيح، وأضاف لقب 
كأس الخليج العربي بعد أن تغلّب في النهائي على 

الجزيرة 1-2. 
الخبراء  من  عدد  مع  وتحلل  ترصد   »999«
»الثالثية«..  على  األهلي  حصول  هل  الرياضيين: 
من  ليس  أو  اإلماراتية؟!  الكرة  على  نقمة  أم  نعمة 
األفضل أن يكون هناك تنافس قوي بين األندية على 

األلقاب لمصلحة الكرة في الدولة؟! 
حصول األهلي على الثالثية التاريخية، والوصول 
إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة )خسر 
بل  يأت صدفة،  لم  مقابل(،  بهدف دون  العين  أمام 
نتاج لعمل كبير من قبل إدارة النادي التي استقدمت 
أفضل العناصر التي ساهمت بشكل كبير في ظهور 
االستثنائي وجعله قوة ضاربة  الشكل  بهذا  الفريق 
قديراً،  مدرباً  الفريق  استقدم  فقد  بها.  ُيستهان  ال 
حيث نجح في تحويل الروماني أوالريو كوزمين من 
العين إلى قلعة الفرسان، وقام كوزمين بعمل كبير 
منذ بداية الموسم ونجح في بناء فريق قوي وأوجد 
انسجاماً كبيراً بين عناصره، وقاد الفريق لبداية قوية 
في الدوري، حيث تصدَّر الترتيب منذ البداية وحقق 

الفوز في 7 جوالت متتالية. 
هي  أهدافه  تحقيق  في  كوزمين  ساعد  ما  ولعل 
الموسم  في  األهلي  ضمها  التي  المميزة  العناصر 
البرازيلي  المهاجم  جلب  في  نجح  حيث  الحالي، 
جوزيل سياو وماجد حسن من الشباب في صفقة 
التي  الموجودة  العناصر  إلى  باإلضافة  كبيرة، 
خليل  أحمد  مثل  الدولة  في  الالعبين  خيرة  تمثل 
وعبد  صنقور  العزيز  وعبد  الحمادي  وإسماعيل 
البرازيلي  والقناص  سعيد  وبشير  هيكل  العزيز 

والبرتغالي  خيمنيز  التشيلي  عن  فضالً  غرافيتي، 
هوغو فيانا، وتوضحت نجاعة الالعبين األجانب في 
فرقة الفرسان وترجيحهم لكفة الفريق في الموسم 
الحالي، حيث ساهموا جميعاً في الوصول إلى القمة 

مع األهلي بفضل مستوياتهم الراقية.  
لحارسه  بفقده  موجعة  لضربة  األهلي  وتعرَّض 
يتأثر  أن  المراقبون  وتوقع  ناصر،  ماجد  األساسي 
أن  ورغم  الجميع،  أذهل  البديل  لكان  بغيابه  األهلي 
المميز  الوصل  حارس  مع  بالتعاقد  احتاط  األهلي 
أحمد ديدا، إال أن حارسه سيف يوسف قدَّم موسماً 
رائعاً وكان على قدر التحدي وساهم بشكل كبير في 

حصد األهلي لأللقاب في الموسم الحالي. 
التهم  فاألهلي  واحد،  والفوز  األسباب  تعددت 
فتنافست  األندية  بقية  أما  الموسم،  )كيكة(  معظم 
والمؤهلة  الدوري  في  المتقدمة  المراكز  على  فقط 
وبطولة  آسيا  أبطال  دوري  بطولتي  في  للمشاركة 
معظم  على  األهلي  سيطرة  ولكن  الخليجية،  األندية 
االماراتية  الكرة  مستوى  حول  جدالً  تثير  األلقاب 

وندية التنافس بين األندية.

فريق قوي

دبي  »قناة  في  المحلل  مدكور  عالء  اعتبر 
الرياضية« في حديث مع »999« أن سيطرة األهلي 
مصلحة  في  ليست  الحالي  الموسم  بطوالت  على 
األلقاب  التنافس على  أن  إلى  اإلماراتية، الفتاً  الكرة 
بين عدد من األندية ُيسهم في تطور المستوى الفني 

ويرتقي بكرة القدم في اإلمارات.
وقال : »األهلي فعل كل شيء في الموسم الحالي، 
ألنه  نالها  التي  األلقاب  كل  وأستحق  وجال  صال 
فريق قوي، وظل يؤدي بثبات طوال الموسم سواء 

في بطولة الدوري أو البطوالت األخرى«.
وأضاف: بالتأكيد التنافس القوي بين األندية على 
البطوالت يفرز مستويات مميزة، مما ينعكس إيجاباً 

بالثالثة!
فوز الأهلي بثالثة األقاب.. نعمة اأم نقمة على الكرة الإماراتية؟

حتقيق: علي حممد 
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لدى  البطوالت  واحتكار  القدم،  كرة  مستوى  على 
فريق واحد يعني أن بقية األندية لم تكن في مستوى 

التنافس على األلقاب.
الموسم  بداية  منذ  تفوَّق  األهلي  قائالً:  ومضى 
وحاز على السوبر، مما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل 
خوض مباريات الدوري، ونجح في فرض سيطرته 
على دوري الخليج العربي، وتصدَّر المنافسة ُمبكراً، 
وحافظ على صدارته، وأظهر وجه البطل منذ الدورة 
أنهى  حتى  ُيزاحمه  من  يجد  ولم  للمنافسة،  األولى 

الموسم. 
على  يكون  أن  يجب  التنافس  أن  مدكور  ورأى 
لتحقيق  األقل  على  أندية   4 بين  األلقاب  على  أشده 
وإفراز  عالية  مستويات  بإظهار  المرجوة  الفائدة 
مواهب جديدة ترفد المنتخبات الوطنية في المرحلة 

المقبلة. 
وأكد مدكور أن األهلي بنى فريقه منذ عامين على 
األقل ليقارع به على البطوالت، واستطاع أن يستقدم 
اإلماراتية،  الرياضية  الساحة  في  العناصر  أفضل 
وقال: األسباب كثيرة لتفوق األهلي منها: التخطيط 
مدرب  استقدام  عن  اإلدارة، فضالً  قبل  من  السليم 
صنع  في  نجح  الذي  كوزمين  أوالريو  بقامة  كبير 
طريقة  للفريق  وجعل  الالعبين،  من  مميزة  توليفة 

واسلوب لعب مختلفين. 
يجب  ولكن  الكفة،  حت  رجَّ األهلي  قوة  وأضاف: 
أال نغفل أن هناك أندية لم تظهر بالمستوى المرجو 
األندية  ونقصد  كثيراً،  وتراجعت  الموسم،  في  منها 
الجماهيرية مثل: العين والجزيرة والنصر والوصل 

وبقية األندية. 
قوية  بدالء  دكة  امتلك  األهلي  أن  مدكور  وذكر 
بدليل أنه لم يتأثر بالغيابات العديدة في الفريق خالل 
مستوى  بنفس  بدالء  يوجد  أن  واستطاع  الموسم، 
األساسيين، وأن اإلصابات والغيابات لم تؤثر كثيراً 

كبيرة من  يملك مجموعة  الذي  األهلي  على مسيرة 
أن هناك العبين مميزين ال  الجيدين حتى  الالعبين 
لكوزمين،  األساسي  التشكيل  في  مكانهم  يجدون 
مشيراً إلى أن األهلي أفرغ األندية من أفضل العبيها 
واستحوذ عليهم، ولو نظرنا لدكة األهلي لوجدنا أنها 
لكانوا  لو كانوا في فريق غير األهلي  تضم العبين 

أساسيين. 

لي�ست م�سكلة الأهلي!

اإلماراتي  والمنتخب  الوحدة  العب  سالم  ياسر 
السابق والمحلل بقنوات أبوظبي الرياضية يرى أنها 
ليست مشكلة األهلي غياب المنافسة القوية من قبل 
بقية أندية الدوري ليتربع على عرش المنافسة ويزيد 
كأس  وقبلها  المحترفين  كأس  لبطولتي  بحصده 
السوبر.وقال: قوة األهلي توَّضحت منذ البداية، وما 
ساعده على الحصول على كل األلقاب هو المستويات 
المتواضعة من قبل بقية األندية، وكان الطريق معبدا 
بكل سهولة  ووصل  فسار  القمة،  إلى  ليصل  أمامه 
ويسر رغم بعض الصعوبات التي واجهته من غيابات 

وإصابات. 
وأشار سالم إلى أن حصول عدد من األندية على 
بطوالت الموسم بواقع بطولة لكل فريق مثالً يعتبر 
دليل  وكذلك  المنافسة  قوة  على  يؤكد  ألنه  أفضل 

عافية لكرة القدم في الدولة.
وفاز  بالدوري  األهلي  فاز  لو  بالتأكيد  وأضاف: 

سيكون  مثالً،  بالسوبر  وآخر  بالكأس  آخر  ناد 
للكرة اإلماراتية، ولكن أعود وأقول:  الوضع أفضل 
التي  األندية  مشكلة  بل  األهلي،  مشكلة  ليست  إنها 
لم تستطع منافسة األهلي على األلقاب في الموسم 

الحالي. 
للموسم  جيداً  استعد  األهلي  أن  سالم  وأفاد 
الحالي، وتوضح ذلك من خالل المعسكر اإلعدادي 
حافز  وأن  اإلعدادية،  المباريات  في  الفريق  ونتائج 
الدرجات  أعلى  إلى  للوصول  كبيراً  كان  الفريق 

وتحقيق أرفع األلقاب.
وذكر أن مالمح البطل اتضحت منذ وقت مبكر، 
أمام  السوبر  مباراة  في  جيد  بشكل  ظهر  فاألهلي 
العين مطلع الموسم، ومنح الجميع مؤشراً على أنه 

قادم بقوة، وقد حدث بالفعل.
وأكد سالم أن األهلي قدَّم تجربة جيدة في كيفية 
التعاقد مع المدرب الناجح واختيار الالعبين األجانب، 
التجربة  هذه  من  األندية  بقية  تستفيد  أن  متمنياً 
اختيار  في  ُوفقت  األهلي  إدارة  أن  الثرية.وأوضح 
مدرب مميز هو اوالريو كوزمين الذي له خبرة في 
للدوري  العين وحصده  دورينا من خالل عمله مع 
بمستوى  أجانب  جلب  في  نجحت  كما  الزعيم،  مع 
عاٍل جداً ومنهم الثالثي البرازيليان غرافيتي وسياو 
قوة  َشكَّل  الذي  المثلث  وهو  خمينيز،  والتشيلي 

ضاربة لفرقة الفرسان. 
وأضاف: شاهدنا تخبطاً كبيراً في اختيار المدربين 
لبعض الفرق كما أن هناك فرقاً تضم أجانب ال يرقون 
للمستوى، والعبونا المواطنين أفضل منهم، لذلك فإن 
كعب األهلي كان عالياً بفضل المدرب واألجانب وال 
ننسى الالعبين المواطنين الذين يمثل ُجلّهم تشكيلة 

المنتخب اإلماراتي. 
ورغم أن ياسر سالم اعتبر أن حصد األهلي لكل 
األلقاب ال يصب في مصلحة الكرة اإلماراتية، إال أنه 
سيطرة  أن  مبيناً  ذلك،  في  اإليجابي  للجانب  أشار 

مميز  لتقديم مستوى  األندية  بقية  األهلي ستستفز 
في الموسم المقبل. 

حتفيز

ورأى محسن مصبح مشرف فريق الكرة بنادي 
الشارقة وحارس منتخب اإلمارات السابق أن األهلي 
الحالي  الموسم  في  المنافسين  أخطاء  من  استفاد 
أحسن  وأنه  األلقاب،  كل  على  الحصول  في  ونجح 
استغالل الفرص التي سنحت له سواء في الدوري 
الدوري  في  العربي. وقال:  الخليج  أو كأس دوري 
حسم األهلي البطولة قبل 3 جوالت، وكان متصدراً 
منذ البداية، واستفاد كثيراً من َتعثَّر المنافسين مع 
الكأس  وفي  مبارياته،  نقاط  كسب  على  إصراره 
الجزيرة  ليواجه  النهائي  إلى  الوصول  في  نجح 
وتأخر بهدف لكنه قلب الطاولة وفاز بهدفين، لذلك 
المنافسين أيضاً ساعدوه  فإن األهلي اجتهد، ولكن 
بعض  عليها  ظهرت  التي  المتواضعة  بالمستويات 

الفرق. 
وأعتبر مصبح أن األهلي استحق ما حصل عليه 
الكرة  مصلحة  في  ذلك  َيصبُّ  لم  وإن  ألقاب  من 
اعتقادي  البعض، وقال: »في  اإلماراتية حسب رأي 
أن سيطرة األهلي على البطوالت المحلية يخدم الكرة 
المحلية ألنه يحفز األندية األخرى لتحذو حذو األهلي 
والتفكير في كل ألقاب الموسم بدالً من التركيز على 

بطولة بعينها«. 
قد  األهلي  مع  حدث  ما  أن  إلى  مصبح  وأشار 
لعوامل كثيرة في مقدمتها أن  ال يتكرر ثانية قريباً 
األندية لن تظهر بذات المستوى في الموسم المقبل، 
بصورة  الدوري  على  قوي  تنافس  هناك  وسيكون 
خاصة، وعلى األندية أن تستفيد من تجربة األهلي 

مع  التعاقد  كيفية  حيث  من  المقبل  الموسم  في 
الالعبين األجانب حسب احتياجات الفريق.  

القادم اأف�سل!

كارفالهال  كارلوس  البرتغالي  المدرب  وأوضح 
المدير الفني ألكاديمية النادي األهلي أن اإلستراتيجية 
الموسم هي  بداية  األهلي قبل  النادي  التي وضعها 
المنافسة على كل األلقاب بما فيها لقب دوري أبطال 
نسبة  فيه  يتقدم  أن  يستطع  لم  النادي  ولكن  آسيا، 
لمحاربته في جبهات عدة، وأنه توقع موسماً رائعاً 
اإلدارة  بها  قامت  التي  االنتدابات  واقع  من  لألهلي 

والتعاقد مع مدرب بقامة كوزمين. 
واعتبر كارفهال أن حصول األهلي على كل ما هو 
متاح من ألقاب محلياً ال يتعارض مع مصلحة الكرة 
اإلماراتية بل يدعم تطور وتقدم الكرة في اإلمارات، 
وقال: »ما قدَّمه األهلي خالل الموسم الحالي يعكس 
مدى تقدم وتطور كرة القدم في اإلمارات، ويؤكد أن 

القادم أفضل«.
وأضاف: أن قوة األهلي والمستوى الذي قدمه في 
أنظار  جعاله محط  وآسيوياً  الحالي محلياً  الموسم 
جميع المراقبين في المنطقة، كما أن العناصر التي 
المستوى  في  كبير  بشكل  ساهمت  األهلي  يملكها 
نهائيات  إلى  وصل  الذي  األول  للمنتخب  المميز 
البحرين  »أمم آسيا« كما حقق لقب خليجي 21 في 
مؤخراً، ويمثل األهلي رافداً مهماً للمنتخبات الوطنية 

اإلماراتية وكل ذلك يعتبر أمراً جيداً لكرة اإلمارات.
تتطور  اإلماراتية  الكرة  أن  إلى  كارفهال  وأشار 
قبل  من  الكبير  والدعم  تجده  الذي  االهتمام  بفضل 
إدارات األندية، وأن وصول األهلي إلى ما هو عليه 
اختيار  في  وتوفيقها  اإلدارة  لتخطيط  نتاجاً  جاء 

األجنبية، فضالً  أم  المحلية  المميزة سواء  العناصر 
الروماني  بقيادة  مقتدر  فني  جهاز  مع  التعاقد  عن 

اوالريو كوزمين. 

ا�ستثنائي!

ورأى المدرب الصربي غوران ميسيفستش مدرب 
النادي العربي في أم القيوين أن تطور األندية يعكس 
التطور الذي وصلت إليه كرة القدم في الدولة، وأن 
له  تحسب  الموسم  بطوالت  كل  على  األهلي  هيمنة 
تفوق  إلى مدى  الوقت  ذات  ولإلمارات، ويشير في 
تراجع  يعني  ال  ذلك  وأن  األندية،  بقية  على  الفريق 

مستوى األندية األخرى.
وقال: »تفوق األهلي في موسم قدَّم فيه كل شيء 
في كرة القدم، واستحق أن يعتلي منّصات التتويج، 
غالية  ألقاب  ثالثة  يحصد  أن  في  الحظ  وحالفه 
والالعبين  اإلدارة  من  مميز  لعمل  نتاجاً  ذلك  وكان 

والجهازين الفني واإلداري«. 
كثيراً  الفريق  حالف  التوفيق  أن  غوران  واعتبر 
خاصة في نهائي كأس الخليج العربي أمام الجزيرة، 
وقال: ال أتفق مع الذين يعتقدون أن احتكار األهلي 
في  القدم  كرة  مصلحة  في  ليس  البطوالت  لكل 
اإلمارات، ألن الجزيرة كان قريباً من حصد الكأس 
من بين يدي األهلي، وربما في الدوري األمر مختلف، 
فقد كان األهلي متقدماً منذ البداية، ولكن في الكأس 

حالفه الحظ كثيراً. 
وذكر المدرب الصربي الذي درَّب العروبة أيضاً 
في الموسم الماضي أن بروز أكثر من فريق ينافس 
على األلقاب المحلية دليل عافية للكرة، ولكنه أعتبر ما 
حدث في الموسم الحالي مع األهلي استثنائياً نظراً 

لقوة األهلي وتراجع مستوى األندية الكبيرة. 

عالء مدكور: �شيطرة االأهلي لي�شت يف 

م�شلحة الكرة االإماراتية 

 يا�شر �شامل: لي�شت م�شكلة االأهلي اأنه مل يجد 

مناف�شة قوية على االألقاب؟!

عالء مدكور  غوران ميسيفستش  كارلوس كارفالهال ياسر سالم  محسن مصبح 
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النصر يرصد 20 مليون درهم للتعاقد مع التوأمأ

يبدو أن نادي النصر الُمتوج بلقب بطولة األندية الخليجية على أبواب مرحلة 
جديدة من التعاقدات التي تدعم مسيرة »العميد« أمالً في الوصول إلى نيل أحد 
األلقاب المحلية في الموسم الجديد 2014-2015 الذي سينطلق في شهر سبتمبر 

المقبل. 
ووضع المدير الفني الصربي يوفانوفيتش الخطوط العريضة لتعاقدات الموسم 
الجديد، أمالً في تدعيم تشكيلته حتى تساعده على تحقيق أحالم أبناء »العميد« 
التتويج سواء في الدوري أو الكأس ألكثر من  الذين غاب فريقهم عن منصات 

ربع قرن.
ولم ترغب الجماهير التي صبرت كثيراً على فريقها في وضع نيل »العميد« 
لكأس االتحاد في مناسبتين ضمن الئحة اإلنجازات، بل إن الجميع ال يزال ينشد 
الوصول إلى لقب الدوري أو الكأس في الموسم المقبل، بعدما وصف الحصول 

على كأس األندية الخليجية بمثابة بداية الغيث.
وطالب المدرب الصربي إدارة النادي»الزرقاء« بتدعيم صفوف الفريق بثالثة 

العبين محليين سوبر من أجل بناء فريق قادر على المنافسة بقوة.
اإلمارات  فريق  ثنائي  النصر  إلى  لالنضمام  المرشحة  األسماء  من  ويبرز 
الحسن والحسين صالح »التوأم«، علماً أن األول يلعب في صفوف النصر على 

سبيل االعارة.
ووضعت »اإلدارة الزرقاء« ميزانية تقارب 20 مليون درهم للتعاقد مع »التوأم«.

هاني الضابط.. بين نخبة هدافي العالم
لم تدرك عائلة العب كرة القدم العماني هاني الضابط أنه سيتحول في يوم من األيام ليكون أحد رموز 
كرة القدم في سلطنة عمان التي قدمت بعض النجوم في سماء اللعبة الخليجية من دون أن تجد مكاناً لها 

على خريطة األبطال في المسابقة األهم أي »كأس الخليج العربي«.
انضم الضابط إلى نادي ظفار، وهناك بدأ قصة الكفاح والتألق كرويا، ليسير بخطى ثابتة نحو المجد 

الكروي الذي ذاق من خالله طعم النجاح والشهرة ولكن ذلك لم يبدل في نفسية هذا الالعب الخلوق.
تألق الالعب الشاب، وفتح العيون على موهبته، فتم اختياره في قائمة منتخب بالده للمراحل السنية، 
فدافع عن ألوان المنتخب العماني لكرة القدم )األحمر ( في نهائيات كأس العالم للشباب في االكوادور، حين 

وصل العمانيون إلى المربع الذهبي.
وتزامن تألق هاني الضابط دوليا مع منتخب الشباب مع زيادة خبرة وطموحات هذا الالعب الالمع الذي 

امتلك موهبة خاصة أمام مرمى الخصوم.
الكروية، فنال لقب هداف بطولة  الفردية والجماعية في مسيرته  اإلنجازات  العديد من  الضابط  حقق 
األندية الخليجية، كما حصل على لقب أفضل العب في غرب آسيا وأفضل هّداف في العالم عام 2001 وهّداف 
»كأس الخليج 2002« وأفضل رياضي عام 2001، وكانت الجائزة األكبر له حين تم تصنيفه ضمن أحد هدافي 

القرن ألفضل 100 العب في تاريخ كرة القدم في تقرير الفيفا للتاريخ واإلحصاء.
أما على مستوى األلقاب الجماعية، فقد رفع هاني الضابط »كأس بطولة آسيا« تحت سن الـ»17«، ونال 
لقب هّداف الدوري الُعماني 3 مرات، كما مثَّل منتخب عمان للشواطىء في كأس العالم بإيطاليا عام 2011.

وبعدما تألق الالعب محلياً ودولياً مع منتخب بالده، ُشرعت له أبواب االحتراف خارجياً كسائر نجوم 
الجيل الواعد حينها للكرة العمانية، فأمضى تجربة احترافية قصيرة مع نادي جينت البلجيكي، كما لعب في 
صفوف فريق السد القطري، ومع األهلي البحريني، إلى جانب تجربة خاصة مع بني ياس اإلماراتي، قبل 

أن يعود إلى ناديه األم ظفار.

أبيض وأسود

---

سندرالند يضع نقطة النهاية 
لمسيرة مورينيو التاريخية

استطاع فريق سندرالند أن يضع حداً لسلسلة النتائج اإليجابية التي حققها المدير الفني 
البرتغالي جوسيه مورينيو في المباريات التي يقود بها الفرق التي يتولى العمل معها على 

أرضه وبين جماهيره في الدوريات المحلية.
وشرب المدرب البرتغالي للمرة األولى كأس الخسارة األولى على أرض استاد ستامفورد 

بريدج حين سقط »البلوز« بهدفين مقابل هدف.
وحافظ المدرب مورينيو على سجله خاليا من الهزائم على أرضه منذ عام 2007 حين كان 

يتولى تدريب فريق بورتو البرتغالي.
وكانت المباراة رقم 77 للمدرب مورينيو مع »البلوز« نهاية حقبة مجيدة، بعدما خسر على 
أرض ملعب ستامفورد بريدج للمرة األولى بعدما سبق له قيادة الفريق في 76 مباراة قبلها 

حقق الفوز في 61 منها، مقابل 16 تعادالً.
وكان المدرب غوستافو بويت قد حذر قبل المباراة من إمكانية الفوز على الخصم الكبير 
رغم الفارق بين موقعيهما في جدول الترتيب، حين قال: »نعلم صعوبة كسر الرقم القياسي 
للمدرب مورينيو على ملعبه، ويقولون إننا ال نستطيع كسر هذا الرقم، وأنا أقول لماذا ال 

نستطيع«؟
وكانت الخسارة أمام سندرالند ضربة قاضية آلمال المدرب البرتغالي في قيادة فريقه 
تشلسي للفوز بلقب الدوري االنجليزي، بعدما عاد إلى المعقل األزرق في العاصمة لندن بعد 
فترة تدريبية أمضاها على رأس الجهاز الفني للنادي األسباني العريق ريال مدريد، دون أن 

ُيفلح في تحقيق حلم النادي بالحصول على اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا. 
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األعلى ربحًا بين العبي 
الكرة في العالم

لم يكن موسم األرجنتيني ليونيل ميسي»البرغوت« 
إيجابياً هذا الموسم، بعدما خرج من مولد البطوالت 
من  أوروبا  أبطال  دوري  وداع  عقب  خالية  بوفاض 
الدور ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد وخسارة نهائي 

الكأس أمام الخصم اللدود ريال مدريد.
أن  »البرغوت«  الفني، فقد استطاع  ورغم اإلخفاق 
يتصدر قائمة العبي كرة القدم األعلى ربحاً مادياً في 
العالم بعدما وصل دخل الالعب إلى 41 مليون يورو.

كريستيانو  البرتغالي  النجم  على  ميسي  وتفوق 
الذي يبلغ دخله السنوي  رونالدو العب ريال مدريد 
39 مليون يورو ونصف، مقابل 29 مليون يورو لالعب 
الالعب  خروج  القائمة  وشهدت  نيمار.  البرازيلي 
الالعبين  قائمة  من  بيكهام  ديفيد  الشهير  االنجليزي 
السابق  االنجليزي  النجم  وضع  بعدما  دخالً  األعلى 
العب مان يونايتد وريال مدريد وميالن وباريس سان 

جيرمان نهاية لمسيرته الكروية.
ويحصل النجم ليونيل ميسي على 12 مليون يورو 
ونصف اليورو كراتب سنوي من فريقه برشلونة، إلى 
مليون  و26  مكافآت  المليون  مليونين ونصف  جانب 
بها  يقوم  التي  واإلعالنات  الدعاية  عائدات  من  يورو 
لصالح بيبسي وكنتاكي وسامسونغ والطيران التركي 

وغيرها من الشركات العمالقة في العالم.
بين كل  الخامسة عالمياً  المرتبة  وجاء ميسي في 
الرياضيين، حيث تفوق عليه كل من األمريكي تايغر 
السويسري  التنس  يورو(، والعب  مليون   53( وودز 
والعبي  المليون(،  ونصف  مليون   51( فدرر  روجيه 
كرة السلة األمريكيين كوبي براينت وليبرون جيمس.

إدارة  مع  تاريخي  عقد  ابرام  من  ميسي  وتمكن 
20 مليون يورو،  إلى  السنوي  برشلونة ليصل راتبه 
في  القدم  كرة  مستوى  على  األغلى  الالعب  وليكون 

العالم.

أرقام x أرقام
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ريدغ دسشار ءاسسيم

دولة اإلمارات العربية املتحدة في قياس الزمن التاريخي تعتبر فتية وال تقارن بدول َمرَّ على قيامها وتأسيسها سنوات 
طوال، لكن هذه الدولة الفتية في عمرها الزمني أخذت من صفات الشباب ما أخذت من طموح وِهمم عالية ونشاط جعلها 

ُتسابق الزمن فتنجز في العام الواحد ماتنجزه دول في أعوام. 
مناسبة حديثنا عن تاريخ هذه الدولة الفتية »جائزة محمد بن راشد لألداء احلكومي املتميز« التي ُكرِّمت بها مؤسسات 
احتادية وشخصيات استطاعت أن حُترز قصب السبق بني نظيراتها، وكانت سبباً في رفعة الدولة وتقدمها على كثير من 

الدول، ذلك أن الدول ال تتقدم إال بتقدم مؤسساتها ومبا ُينجزه العاملون فيها. 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، قال بهذه املناسبة: إن القادم أفضل، وإن تفّوق 
اإلمارات سيستمر بحول الله وقوته، وبوجود الرجال املخلصني الذين نذروا حياتهم لهذا الوطن. وأشاد صاحب السمو 
في كلمة ألقاها نيابة عنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، في مجال 
القيادة احلكومية ودوره في تطوير العمل احلكومي وجدد ثقته به، وقال سموه: »إن ثقتنا في أخي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، وفي حكومته من وزراء ومسؤولني كبيرة، تتجدد مع األيام، وتترسخ مع كل إجناز، وحكومتنا أصبحت من 
أولى احلكومات، وشعبنا من أسعد الشعوب بحمد الله، ومدرستنا في القيادة واإلدارة أصبحت معياراً ألفضل املمارسات«.

الثقة التي وضعتها القيادة في رجالها ونسائها كبيرة، والعطاء الذي متيزت به كان سبباً من أسباب إخالص هذا الشعب 
وتفانيه في خدمة وطن يرى أنه ُيقدِّم ما ال يقدمه اآلخرون ويحقق ما عجز أو تكاسل عن حتقيقه اآلخرون، فلم يصبح شعب 

اإلمارات أسعد شعب، ولم يكن في أرض بانت األعني عليها إال بإرادة القيادة وطموحها وسواعد أبنائها.
الثقة في احلاضر وطاقته، والتقدير للمخلصني، والطموحات الكبيرة املرهونة بسعادة شعب كانت املُلهمة جلميع العاملني 
في املؤسسات االحتادية الذين استطاعوا تغيير مفاهيم اإلدارة خالل ثمان سنوات حتى وجدنا الوزارات والهيئات االحتادية 

بصورة لم نعهدها عند قيام االحتاد. 
كبيرة  البداية كوادر واعدة، وفرصاً  املتميزين: كنت أرى من  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قال عند تكرمي 
للتطوير، وإجنازات قادمة. عندما كان الناس يرون تراجع احلكومة االحتادية وصعوبة تطويرها، بل وشكك البعض في 
ذلك، ولكني كنت أراكم وأرى إجنازاتكم، وأرى تفوقكم وإبداعكم. قبل ثماني سنوات عندما تسلّمنا احلكومة االحتادية، 
شكك البعض في قدرة احلكومة على التطور والتطوير، وسمعت الكثير من الكالم الذي قابلته بابتسامة، ألننا كنا نرى كوادر 

واعدة وقدرات كبيرة، وفرصة إلسعاد شعب بأكمله«.
الدورة الثالثة لـ»جائزة اإلمارات لألداء احلكومي املتميز«، التي مت تعديل مسماها إلى »جائزة محمد بن راشد لألداء 
األداء، وفي  املؤسسات يكون في احلفاظ على متيز  اإلمارات بني  السباق في  أن  أثبتت  أبوظبي،  املتميز« في  احلكومي 
املمارسات املبتكرة واإلدارة املثابرة في سبيل حتقيق التميز. وأثبتت أن حلبة التميز ليست شاغرة إال ملن استوعبوا سياسة 

الدولة وطموحاتها بأن تبقى في املركز األول. 
وزارة الداخلية وللعام الثالث على التوالي تتفوق على باقي الوزارات، فقد حصدت 16 جائزة ووساماً، ضمن الدورة 
الثالثة فيما حصلت »هيئة اإلمارات للهوية« على خمس جوائز، لتصبحا اجلهتني األكثر فوزاً بفئات اجلائزة هذا العام، من 
إجمالي 38 جهة احتادية، من بينها 15 وزارة و23 هيئة احتادية، فيما كان إجمالي طلبات املشاركة، التي مت تقييمها نحو 493 
طلب مشاركة، من 38 جهة احتادية، بينها 15 وزارة و23 هيئة احتادية. فهنيئاً لإلمارات تفوق هذه الوزارة وهنيئاً لكل من 
أحرز قصب السبق، فتميزها وتفوقها وما نعيشه واقعاً أمنياً يدركه حتى املغتربون والزائرون، وال شك في ذلك. إذ إن األمن 
أولوية في اإلمارات، وما نحظى به من مساحة أمن واستقرار بفضل الله تعالى، ثم جهود تبذل تنعكس على واقع عرفنا به. 
إحراز قصب السبق هذا العام ال يعني أننا وصلنا للنهاية، فهناك مؤسسات البد وأن ُتعدِّل أوضاعها فتتقدم، وأخرى 
البد أن حتافظ على ما وصلت إليه بالتعاون في ما بينها وتبادل اخلبرات واإلطالع على املمارسات املبتكرة، ونقل املعرفة 
والتواصل مع مراكز التميز في الداخل واخلارج لالرتقاء باألداء احلكومي، فاملرحلة املقبلة تتطلَّب منا جميعاً شحذ الهمم 
وتوحيد الطاقات وبذل مزيٍد من اجلهد والتفاني في العمل، لنحقق معاً املستقبل املزدهر الذي نطمح إليه لشعبنا ووطننا 

ولتبقى دولتنا األكثر متيَّزاً وشعبنا األسعد. 

ز اإلمارات وعشق التميَّ

ع�سو �سابق يف املجل�ض الوطني الحتادي

maysarashed@gmail.com

مكافآت الراتب من مصرف أبوظبي ا�سالمي
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مكافأة من مصرف أبوظبي ا�سالمي!
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خدمة متعاملين حائزة على جوائز ومستوحاة من الضيافة العربية 

خدمات وعروض ومنتجات تمتاز بشفافية عالية

إحدى أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف ا³لي في ا�مارات

خدمات مصرفية سهلة وآمنة عبر ا�نترنت والهاتف المتحرك

مركز اتصال مجاني حائز على جوائز

حـّيـاك فـي مـصـرف أبـوظـبـي ا�سـالمـي .. الـدار دارك.
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 في العالم لخدمات
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فاينانشال تايمز
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