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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

ت�شدرت دولة �لإمار�ت عناوين �لأخبار حول �لعامل قبل عدة �أ�شهر لي�س لإجناز 

جديد حققته �أو ملبادرة جريئة �أعلنتها �أو لأد�ء �قت�شادي مذهل �شجلته، بل لإغالق 

مطارين دوليني فيها عدة �شاعات ب�شبب دخول طائرة �شغرية من غري طيار جمالهما 

�جلوي!

�لطري�ن  ول�شركات  للمطارين  �شبب خ�شائر  �شاعات  د�م عدة  �لذي  �لإغالق  هذ� 

غري  �ل�شغرية  بطائرته  �للهو  �أر�د  �أحدهم  �أن  ب�شبب  ذلك  كل  �لوطني،  ولالقت�شاد 

عابئ عن جهل �أو علم مبا قد ينجم عن هذ� �للهو من خطر على �لأرو�ح يف �ل�شماء 

وعلى �لأر�س ومن خ�شائر ج�شيمة على �مل�شتوى �ملادي.

م�شكلة �لطائر�ت بدون طيار �أو �لطائر�ت �مل�شرية �أو �لدرون، �أنها �شالح ذو حدين 

�إذ باإمكان �ل�شركات ��شتخد�مها لتو�شيل �لطلبات،  �أي تكنولوجيا جديدة  كما هي، 

�ملناطق  يف  و�لإنقاذ  �لبحث  وعمليات  لالإ�شعاف  ��شتعمالها  �لإنقاذ  خدمات  وباإمكان 

�ل�شعبة وغري ذلك �لكثري من �لتطبيقات.

ويف �لق�شة �لرئي�شة لهذ� �لعدد نناق�س م�شاألة �لطائر�ت بدون طيار ما لها وما 

عليها ف�شاًل عن �إلقاء �ل�شوء على �لتحديات �لقانونية �لتي تر�فق عمل هذ� �ملجال 

�جلديد، فيما �شنَّ قانون يف دبي يلزم جميع م�شغلي هذ� �لنوع من �لطائر�ت ت�شجيلها 

لدى هيئة دبي للطري�ن �ملدين وذلك لتمكينهم من ��شتخد�مها ب�شكل قانوين د�خل 

بنظام  �لطائر�ت  با�شتخد�م  تقوم  جتارية  �شركة  �أو  فرد  �أي  ويتعر�س  دبي،  �إمارة 

�لتحكم عن بعد بدون �لت�شجيل لدى هيئة دبي للطري�ن �ملدين للم�شاءلة �لقانونية.

ولتعزيز م�شتوى �لأمان، دعت وز�رة �لد�خلية عرب ح�شاباتها يف مو�قع �لتو��شل 

�لجتماعي، هو�ة �لطائر�ت من دون طيار �إىل حتميل تطبيق خريطة مناطق طري�ن 

�لطائر�ت من دون طيار يف �لدولة، عرب هو�تفهم �ملحمولة و�لذي يحدد �ملناطق �لتي 

ي�شمح فيها بت�شغيل �لطائر�ت من دون طيار �أو �ملحظورة، وذلك حر�شًا على �شالمة 

�حلركة �جلوية، وحفاظًا على �أمن �لطري�ن �ملدين يف �لدولة.

و�لأعمال  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  بع�س  عن  نتحدث  �إيجابية«  »روح  حتقيق  ويف 

�خلريية �لتي جت�شد روح �لت�شامح و�ملو�طنة �لإيجابية يف �ملجتمع �لإمار�تي خا�شة 

و�أن �لإمار�ت ب�شماحة �لإ�شالم �حلنيف وجهود �لقيادة �لر�شيدة هي بلد �لت�شامح 

و�لتعاي�س لأكرث من مائتي جن�شية من خمتلف �مللل و�لنحل على �أر�شها �لطيبة. 

�ملقالت  من  �لعديد   )999( �ملف�شلة  جملتكم  من  �لعدد  ه��ذ�  يف  ت��ق��روؤون  كما 

و�لق�ش�س و�لتحقيقات �ملفيدة و�جلادة �لتي نتمنى �أن تنال ر�شاكم. 

ومبنا�شبة �لعام �مليالدي �جلديد نتمنى للجميع عامًا �شعيدً� كله خري وبركة باإذن 

اهلل. 

وحيَّاكم �هلل.  

اختــراق
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بتوقــف الحركــة الجويــة يف مطــاري ديب والشــارقة، 
ــم اســتخدام  ــة لتنظي ــة والرشطي ــود الحكومي والجه
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد  
يعلن 2017 عام �خلري 

أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« أن عام 
شعاره:  سيكون  اإلمارات  دولة  في   2017
»عام اخلير« ليكون تركيز العمل خالل العام 
اجلديد على 3 محاور رئيسة، وهي ترسيخ 
القطاع  املجتمعية في مؤسسات  املسؤولية 
الوطن،  خدمة  في  دورهــا  لتؤدي  اخلاص 
واحملور  التنموية،  مسيرته  في  واملساهمة 
الثاني ترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع 
التخصصية في فئات املجتمع كافة لتمكينها 
من تقدمي خدمات حقيقية ملجتمع اإلمارات 
املجاالت  في  كفاءاتها  من  واالســتــفــادة 
كافة، واحملور الثالث ترسيخ خدمة الوطن 
سمات  أهــم  كأحد  اجلديدة  األجيال  في 
الوطن  خدمة  لتكون  اإلماراتية  الشخصية 
عبر  ترسخ  الذي  الوطن  دائماً حلب  رديفاً 
عقود في قلوب أبناء اإلمارات واملقيمني على 

أرضها.
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وأكــد 
ليكون   2017 اختيار  أن  الــلــه«،  »حفظه 
دولة  تبنته  الذي  النهج  يعكس  للخير  عاماً 
اإلمارات منذ تأسيسها في العطاء اإلنساني 
وتقدمي اخلير للجميع من دون مقابل، حيث 
قال سموه: »اإلمارات هي بلد اخلير وشعب 
مضيفاً:  اخلير«،  زايد  أبناء  هم  ــارات  اإلم
»عندما يفاخر الناس بإجنازات نحن نفاخر 
بأننا أبناء زايد اخلير، وعندما يتحدث الناس 
عن تاريخ، نحن نتحدث عن تاريخ من اخلير 

بدأ مع قيام دولتنا«.
ولفت سموه إلى ضرورة إرساء مفهوم 
فيه  تنخرط  عام  مجتمعي  كتوجه  العطاء 
اإلمارات  »دولة  قائالً:  كافة،  املجتمع  فئات 
سطرت إجنازات عاملية في العطاء، ونسعى 

لترسيخ قيمة العطاء والبذل كأحد أهم مميزات الشخصية اإلماراتية واملؤسسات 
اإلماراتية«. 

وأضاف سموه »كلما أعطينا أكثر زادنا الله من نعمه عطاًء واستقراراً وأمناً 
وأماناً وراحة وحياة كرمية«.

وحرص صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، في هذا اخلصوص على 
أن يوضح بأن العطاء يقترن في أنبل صوره بخدمة الوطن والعمل دوماً من 
أجل رفعته ومنائه وإعالء كلمته والتضحية في سبيله من دون أن ننتظر مقابالً، 
موضحاً بأن: »املواطنة احلقيقية ليست أخذاً باستمرار بل عطاء يصل حد إفناء 

الذات في سبيل الوطن«.
وشدَّد سموه على أن »خدمة الوطن واملجتمع مسؤولية مشتركة بني احلكومة 
واألفراد القادرين والقطاع اخلاص ودولة اإلمارات كانت وستبقى فريق عمل 

واحداً«.
وأشار سموه إلى أهمية ثقافة التطوع باعتبارها من مؤشرات رقي املجتمع 
وحتضره. وقال: »هدفنا غرس حب اخلير والتطوع وخدمة املجتمع كقيمة عليا 

في مؤسساتنا ومبدأ أساسي في حياة أبنائنا«.
تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  إرث  إلى  الدولة  رئيس  السمو  وأشار صاحب 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيَّب الله ثراه«، الذي أرسى قيم العطاء وعمل 
اخلير كأحد املبادئ الرئيسة التي انطلقت منها رسالة دولة اإلمارات وجعلت 
أياديها البيضاء ممدودة في كل مكان، حيث قال سموه: »إن أهم ما ميكن أن 
نغرسه في شعبنا هي قيم وإرث زايد اإلنساني وتعميق مبدأ العطاء بأنواعه 

كافة في أبنائنا«.
ويأتي إطالق »عام 2017« عاماً للخير على إثر اختتام فعاليات »عام القراءة 
2016« الذي شهد نشاطاً معرفياً غير مسبوق على مستوى اإلمارات والعالم 
احمللية  واملبادرات  والفعاليات  البرامج  من   1500 من  أكثر  خالل  من  العربي 
واإلقليمية التي سعت إلى تكريس ثقافة القراءة في املجتمع اإلماراتي ومن خالل 
جهد مؤسسي متكامل توج باستراتيجية وطنية للقراءة تضم العديد من اجلهات 
احلكومية في قطاعات التعليم واإلعالم والصحة والنشر والتأليف، باإلضافة 
إلى إصدار »القانون الوطني للقراءة«، كأول قانون من نوعه في الدولة واملنطقة 
يعمل على مأسسة اجلهود لترسيخ عادة القراءة في املجتمع وتدشني صندوق 
لدعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم ومبادرات إقليمية كتحدي القراءة العربي، 
وإطالق مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم األكبر عربياً، وغيرها من املبادرات 

الوطنية التي أسهمت في إجناح عام القراءة.
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محمد بن راشد:  
�ل�شعودية �شمان لال�شتقر�ر و�مللك �شلمان بحكمته وعزمه خري من نثق بقيادته للمنطقة

م الفائزين بجائزة »رواد التواصل االجتماعي العرب«  ..وُيكرِّ

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
أن  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  زيارة 
وتقدير  اعتزاز  محل  هي  السعودية  العربية  اململكة  عاهل  سعود 
كبيرين من شعب اإلمارات الذي تربطه بالشعب السعودي الشقيق 

روابط تاريخية وطيدة. 
وأعرب سموه عن سعادة أهل اإلمارات بهذه الزيارة التي زادت 
فرحتهم تزامناً مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني الـ 45، موجهاً 

سموه كل الشكر والتقدير للمملكة وملكها وشعبها األصيل. 
اإلمارات،  ودولة  اململكة  بني  الروابط  عمق  على  وشدَّد سموه 
إلى  الرامية  الشريفني  احلرمني  خلادم  املشرفة  باملواقف  منوهاً 

تعزيز مستقبل املنطقة وحماية مصالح شعوبها. 
التاريخ  وحــدة  جتمعهما  واإلمـــارات  »اململكة  سموه:  وقــال 
واجلغرافيا واملصير وتظللهما وحدة الفكر واملوقف والتوجه، وأن 
امللك سلمان اليوم يقود األمة العربية نحو التوازن والقوة وحماية 

املصلحة«. 
سموه:  وقال  سلمان،  للملك  التاريخية  املواقف  سموه  وثّمن 
»إن األجيال القادمة ستذكرها، والتاريخ يسجل بأحرف من نور 
قوة  وترسيخ  الصف،  لتوحيد  الشريفني  احلرمني  مساعي خادم 
مجلس  دول  من  أياً  تهدد  قد  التي  املخاطر  مواجهة  في  اخلليج 
الفضل  كبير  للسعودية  كان  الذي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

في تأسيسه«. 
وأكد سموه أهمية الدور الذي تشارك به اململكة في احلفاظ على 
مقدرات املنطقة ومكتسباتها التنموية وصونها، مما يحيق بها من 
حتديات ال تلبث أن تتصاعد وتيرتها في ضوء املتغيرات الدولية 
احمليطة واملتسارعة، مشدداً سموه على وقوف اإلمارات إلى جوار 
شقيقتها اململكة في كل تلك املواقف املشرفة التي تهدف إلى صون 

كرامة األمة وعزتها ورفعتها على الدوام. 
وقال سموه: »إن اململكة هي الضامن لالستقرار، وامللك سلمان 
الظروف  للمنطقة في هذه  بقيادته  نثق  بحكمته وعزمه خير من 

لشعبينا  نريدها  التي  الطموحات  حجم  أن  في  شك  وال  الدقيقة،  التاريخية 
وسرعة التغييرات التي مير بها العالم وقوة التحديات في منطقتنا، يتطلب هذه 

العالقة االستثنائية بني اململكة ودولة اإلمارات«. 
تقدم  وأنها  بالنموذجية،  اإلماراتية  السعودية  العالقات  سموه  ووصف 
املجال  العربي، وتفتح  العربي-  التعاون  أن يكون عليه  وقدوة ملا يجب  مثاالً 
رحباً لتحقيق مزيد من النجاحات املشتركة في ضوء تنامي مسارات التكامل 
للتعاون  أوسع  الدولتني اجلارتني، مبا يؤهله ذلك من مجاالت  والتعاون بني 

البناء بني مؤسسات القطاع اخلاص اإلماراتي والسعودي. 

العربية عالقات  الدول  أن عالقاتنا منوذجية، ولو جمعت  وأضاف سموه، 
كعالقات اإلمارات والسعودية لكانت املنطقة في حال غير احلال«.

النمو  من  جديدة  مرحلة  إلى  تسعيان  واإلمــارات  اململكة  أن  سموه  وأكد 
والتطور والقوة، وتؤمنان بأهمية العمل املشترك نحو تعظيم نصيب شعبيهما 
من الفرص، مبا يؤازر الرؤية الطموحة ملستقبل التنمية في الدولتني، ويحفظ 
لألجيال القادمة رفعتها وتقدمها، ويضمن ملنطقة اخلليج برمتها مستويات أكبر 
من النجاح والرقي، معرباً سموه عن خالص أمنياته وشعب اإلمارات للمملكة 

قيادة وشعباً كل الرفعة والتقدم واالزدهار.

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أكد صاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أن اجلانب األكبر من التطورات 
املتسارعة التي يشهدها العالم في هذه املرحلة مردها التقدم التكنولوجي الهائل 
الذي انتقل بالبشرية إلى حالة غير مسبوقة من التقارب بني املجتمعات واألفراد، 
إذ تبدلت مع هذا التحول العديد من املعايير واملفاهيم االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية بسبب ثورة املعلومات التي التزال في أوج قوتها، وما صاحبها من 

أثرها ال  التي  التواصل االجتماعي  انتشار منصات  أبرزها  ظواهر جديدة من 
يزال في طور التشّكل. جاء ذلك مبناسبة تكرمي سموه، بحضور سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن 
التواصل  الفائزين بجائزة »رواد  محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
االجتماعي العرب«، وذلك خالل احتفال أقيم تزامناً مع الدورة الثانية لقمة رواد 

التواصل االجتماعي العرب في مركز دبي التجاري العاملي. 
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أخبار الوطن

محمد بن زايد  مينح خادم �حلرمني �ل�شريفني »و�شام ز�يد«  

.. ويوجه نداء للعالم للسيطرة على تهريب اآلثار

رّحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، وأصحاب 
العهود  وأولياء  اإلمارات  األعلى لالحتاد حكام  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 
امللك سلمان بن  الشريفني  الكبير خادم احلرمني  البالد  ونواب احلكام بضيف 
الذي حل ضيفاً  الشقيقة  السعودية  العربية  اململكة  آل سعود عاهل  عبدالعزيز 
عزيزاً بني أهله وأشقائه في بلده الثاني دولة اإلمارات العربية املتحدة، معربني 
عن اعتزازهم مبا يربط دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« باململكة من عالقات أخوية متينة وراسخة.
جاء ذلك خالل االستقبال الكبير الذي جرى خلادم احلرمني الشريفني والوفد 
املرافق في قصر املشرف في أبوظبي، حيث منح صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، بحضور صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعلى 
لالحتاد حكام اإلمارات، خادم احلرمني الشريفني »وسام زايد«، تقديراً وعرفاناً 
بدوره احملوري في تعزيز التعاون األخوي بني البلدين، ودعم العمل اخلليجي 

والعربي املشترك.
شهد االستقبال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو املجلس األعلى لالحتاد حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن 
السمو  األعلى لالحتاد حاكم عجمان، وصاحب  املجلس  النعيمي عضو  راشد 
الفجيرة،  املجلس األعلى لالحتاد حاكم  الشرقي عضو  الشيخ حمد بن محمد 
وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو املجلس األعلى لالحتاد 

عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  وصاحب  القيوين،  أم  حاكم 
املجلس األعلى لالحتاد حاكم رأس اخليمة.

كما شهد االستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
حاكم  نائب  القاسمي  سلطان  بن  سالم  بن  عبدالله  الشيخ  وسمو  دبي،  عهد 
الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ 
محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن 
سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس اخليمة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله 
القبيسي رئيسة املجلس الوطني االحتادي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل 
التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  وسمو  نهيان، 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  والفريق  أبوظبي،  إلمارة 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل 
نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن 
الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد  زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال 
اخليرية واإلنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة، وسمو الشيخ 
محمد بن خليفة آل نهيان عضو املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة، ومعالي الشيخ سلطان 
بن طحنون آل نهيان عضو املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وعدد من الشيوخ 

واملعالي الوزراء وكبار املسؤولني من مدنيني وعسكريني.  

وّجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة نداء لكل دول العالم بالتعاون والتنسيق للسيطرة 
على تهريب اآلثار، ومواجهة التطورات اخلطيرة في هذا املجال، وبالذات خالل 
العربية، والتي عانت من خطر  الدول  آثار بعض  السنوات األخيرة خصوصاً 

العنف واإلرهاب، مؤكداً سموه أهمية النظر إلى هذه اآلثار باعتبارها تراثاً عاملياً 
مشتركاً ال يجوز التهاون في سرقتها أو تهريبها أو نقلها من أماكنها التاريخية. 
جاء ذلك خالل كلمة لسموه خالل اجللسة اخلتامية للمؤمتر الدولي »احلفاظ 

على التراث الثقافي املهدد باخلطر« الذي عقد في أبوظبي.
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...ويكرم الفائزين بجائزة »الشيخ خليفة لالمتياز«

سيف بن زايد:  �لإمار�ت بحكمة قيادتها �شاغت  �مل�شتقبل منذ �للحظة �لأوىل لحتادها

الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  حتت 
عهد  ولــي  نهيان  آل  ــد  زاي بن  محمد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
الشيخ  سمو  الفريق  ــرَّم  ك املسلحة، 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
 »22« الداخلية  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس 
بجائزة  فائزة  وشركة  ومؤسسة  هيئة 
الـ  دورتها  في  لالمتياز  خليفة  الشيخ 
غرفة  أقامته  احتفال  خالل  وذلك   ،15
جتارة وصناعة أبوظبي في فندق قصر 

اإلمارات. 
معالي  الــتــكــرمي  احــتــفــال  حــضــر 
رئيس  اخلييلي  خميس  مغير  الدكتور 
عبدالله  الشيخ  ومعالي  الصحة،  هيئة 
بن محمد آل حامد رئيس هيئة الطاقة، 
سالم  ناصر  الدكتور  اللواء  وسعادة 
ملكتب  العام  األمني  النعيمي  خلريباني 

املسؤولني  كبار  من  وعدد  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو 
ووكالء الدوائر، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة، وأعضاء 

مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة أبوظبي. 
ورفع سعادة سعيد عبداجلليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة في كلمته 
أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان ملقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« لرعايته هذا البرنامج منذ انطالقته املباركة 
حامالً اسم سموه تاجاً يتألأل، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة راعي احلفل ملتابعته ودعمه 
الالمحدود لفعاليات اجلائزة ومسيرتها منذ انطالقتها قبل 15 عاماً، وللفريق 

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ممثل راعي احلفل على تشريف سموه.

نهيان  آل  زايــد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  أكد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن العالم مير 
مبتسارعات تقنية ُتعد األضخم في تاريخ البشرية، إال أنه 
املجاالت  البشرية في  واملنجزات  التطور احلاصل  ورغم 
التقنية والعلمية والسياسية والطبية كافة، فإن التحديات 
تتعاظم أمام صناع القرار والسلطات احلكومية واملجتمع 

الدولي.
القمة  أعمال  افتتاح  خالل  لسموه  كلمة  في  ذلك  جاء 
العاملية لرئيسات البرملانات التي عقدت في فندق »قصر 
لصاحب  اجلزيل  بالشكر  تقدم سموه  حيث  اإلمــارات«، 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
»حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء حاكم  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
دبي »رعاه لله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
املسلحة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد 
األسرية  التنمية  ملؤسسة  األعلى  الرئيس  العام  النسائي 
االمارات«  »أم  والطفولة  لألمومة  األعلى  املجلس  رئيسة 

الوطني  املجلس  رئيسة  القبيسي  عبدالله  أمل  الدكتورة  ومعالي  احلفل،  راعية 
ب سموه بضيوف القمة في  االحتادي جلهودها في تنظيم هذه القمة، كما رحَّ
اإلمارات، وعلى رأسهم معالي صابر تشودري رئيس االحتاد البرملاني الدولي.
وقال سموه: »إننا محظوظون في اإلمارات برؤية قيادة استثنائية متفردة 
داعمة للتميز واإلبداع في رسم مالمح مستقبل مشرق لنا وألبنائنا«، وإننا في 
اإلمارات متحدون في املسؤولية، وتعتبر األسرة املتماسكة أساس البيت املتوحد 

اإلماراتي«.

وعّرج سموه على جانب من التجربة اإلماراتية املتفردة واخلطوات واملبادرات 
اإلماراتية الريادية، وقال سموه: »إن دولة اإلمارات عرفت منذ اللحظة األولى 
راعية  عليه  أكدت  ما  وهو  املتحد،  املجتمع  بنيان  في  األسرة  أهمية  الحتادها 
هذه القمة أُمنا »أُم اإلمارات« سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في أن مؤسس 
دولتنا الشيخ زايد »رحمه الله« استشعر منذ اللحظات األولى قيمة وأهمية أن 
يبدأ االحتاد من األسرة املتماسكة في بيت متوحد، والنتيجة أن أوجدنا أسرة 

متماسكة تتحد فيها اإلمارات قيادًة وحكومًة وشعباً.



حتقيق/ وائل بكر 

�لطائر�ت بدون طيار �شالح ذو حدين وتطبيقات حدودها �ل�شماء

تصاعد الحديث مؤخراً عن الطائرات من دون طيار »الدرون«، خاصة بعد توقف الحركة الجوية في مطاري دبي 
والشارقة لمدة 80 دقيقة، في 29 أكتوبر الماضي، بسبب رصد طائرات بدون طيار في مجاليهما الجوي، ما تسبب في 
خسائر بلغت نحو 28 مليون درهم. لكن وككل جديد تترافق الفرص مع تحديات، وفي اإلمارات التي اعتادت أن تكون 
الرابعة، خالل اجتماعات مجالس  الثورة الصناعية  المبادرات االبتكارية تم اإلعالن عن تشكيل مجلس  لتبني  سباقة 
النقل بشكل عام،  أمور كثيرة تصوغ مستقبلنا وأحدها مستقبل  التي استضافتها دبي، وتم فيها مناقشة  المستقبل 
من توجه عالمي يتم فيه إحالل  الذاتية والطائرات من دون طيار والتي تعتبر جزءاً  القيادة  وال سيما مجاالت مثل 
»الروبوتات« محل القوى البشرية واألدوات التقليدية في العمل، ويتوقع بعض الخبراء واالقتصاديين أن تحل الروبوتات 
محل 50% من الوظائف بحلول عام 2030، بالمقابل يمكن لهذه المجاالت الجديدة أن تخلق أكثر من 100 ألف فرصة 
عمل جديدة، حسبما جاء في تقرير لـ»الجمعية الدولية لمنظومة المركبات الطائرة غير المأهولة«، وسيؤدي استعمال 
هذه األجهزة الطائرة في مجاالت صناعية متزايدة إلى توفير الكثير من فرص العمل، مثل وظائف طيّاري تلك األجهزة، 

ومهندسي النظم، والمصممين والمصنعين، ومشغلي أجهزة االستشعار، والفنيين، والمصورين.

الغالف

حظر جوي!
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الغالف

قانون

تظل التشريعات واألنظمة من أكبر العوائق أمام 
النجاح في المجال التجاري. وليست هناك قوانين 
الدول  فإن  وبالتالي،  الجوي.  المجال  تنظم  دولية 
تقيّم حالياً بشكل مستقل متطلبات سالمة المالحة 

الجوية.
ترافق عمل  التي  القانونية  التحديات  ولمواجهة 
لتأسيس  حالياً  اتجاه  ثمة  الجديد  المجال  هذا 
مع  التعامل  في  تتخصص  محاماة  شركات 
استخدامات الطائرات الموجهة، سواء على صعيد 
أنفسهم  والعمال  العمل  أرباب  بين  الخالفات 
جهة  عالقة  في  أو  الواحدة،  المؤسسة  داخل 
يتعلق  ما  في  المختلفة  الحكومة  بالسلطات  العمل 
التشغيل والتراخيص  القانونية وقواعد  باألوضاع 

المطلوبة لالستخدام وغيرها.
للقانون رقم )7(  أما محلياً في الدولة وتطبيقاً 
الجوي  المجال  وسالمة  أمن  بشأن   2015 لعام 
لهيئة  التنظيمي  اإلطار  وبموجب  دبي،  إمارة  في 
المشغلين  جميع  على  يجب  المدني،  للطيران  دبي 

)التجارية وغير التجارية(تسجيل الطائرات بنظام 
التحكم عن بعد الخاصة بهم لدى هيئة دبي للطيران 
بشكل  استخدامها  من  لتمكينهم  وذلك  المدني 

قانوني داخل إمارة دبي.
تقوم  تجارية  شركة  أو  فرد  أي  ويتعرض 
بدون  بعد  عن  التحكم  بنظام  الطائرات  باستخدام 
التسجيل لدى هيئة دبي للطيران المدني للمساءلة 

القانونية.
وهيئة  دبي،  شرطة  في  مسؤولون  وكشف 
الطيران المدني، عن دراسة أنظمة لرصد الطائرات 
»الدرون«، وشل حركتها، ومنعها من  بدون طيار 
وما  المطارات  في  المناورات  منطقة  إلى  التسلل 
تعقب  يمكنها  متقدمة،  رادار  أنظمة  تشمل  حولها، 
نظام  أو  بي إس«،  تقنية »جي  الطائرات عبر  هذه 

المالحة العالمي.
اإلدارة  كلف  دبي،  لشرطة  العام  القائد  وكان 
الجنائية، بمالحقة كل  للتحريات والمباحث  العامة 
من  الطائرات،  هذه  باستخدام  القانون  يخالف  من 
دون الحصول على تصريح رسمي، أو يتسبب في 

أضرار وخسائر.
وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، 
اللواء خليل المنصوري، إن دوريات انتشرت فعالً 
في المناطق المحيطة بمطار دبي، وضبطت طائرتين 

بدون طيار.
كما كشف سيف السويدي المدير العام للهيئة 
في  عليا  لجنة  هناك  أن  المدني،  للطيران  العامة 
المترتبة  اآلثار  لبحث  تشكيلها  تم  الداخلية  وزارة 
ظل  في  وخاصة  طيار،  بدون  الطائرات  على 
الدولة.  على مطارات  أثرت  التي  األخيرة  األحداث 
وقال السويدي إن اللجنة ستدرس إعادة النظر في 
الهيئة  لدى  تتم  بحيث  والتسجيل  البيع  إجراءات 
العامة للطيران المدني قبل عملية بيع الطائرة من 
العملية  لهذه  معايير  ووضع  البيع  منافذ  خالل 
وهيئة  الدولة  في  الجمارك  دوائر  مع  بالتعاون 

المواصفات والمقاييس.
اإلجراءات  تعزيز  إلى  اإلمارات  طيران  ودعت 
أن  مؤكدة  طيار  بدون  الطائرات  على  والرقابة 
الناقلة  الرحالت واضطراب عمليات  عملية تحويل 

املن�شوري: اإن دوريات انت�شرت فعاًل يف 

املناطق املحيطة مبطار دبي، و�شبطت 

طائرتني بدون طيار

ال�سويدي: هناك جلنة عليا يف وزارة 

الداخلية مت ت�سكيلها لبحث الآثار 

املرتتبة على الطائرات بدون طيار
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عبر شبكة خطوطها نتيجة لألنشطة غير الشرعية 
للطائرات من دون طيار في المجال الجوي لمطار 
دبي الدولي، يكلف الناقلة ماليين الدراهم في كل 

مرة، عدا عن تأثر آالف الركاب.

�سوق

التجارية  التطبيقات  سوق  نمو  عالمياً  ويتوقع 
حتى  سنوياً   %19 بمعدل  طيار  بدون  للطائرات 
التطبيقات  في   %5 نمو  بمعدل  مقارنة   ،2020
العسكرية لمثل هذه الطائرات. ويقدر حجم فرص 
الموجهة خالل  الطائرات  فيها  التي ستؤثر  العمل 
السنوات 5 المقبلة، بـ127 مليار دوالر، موّزعة على 
8 مجاالت، هي: الزراعة والنقل واألمن، إضافة إلى 
التعدين  عن  واالتصاالت، فضالً  والتأمين  اإلعالم 
الطائرات  استعمال  يضيف  أن  ويتوقع  والمناجم. 
بالواليات  التجارية  المجاالت  في  طيار  بدون 
إلى  دوالر  مليار   82 من  أكثر  األمريكية،  المتحدة 

االقتصاد بحلول عام 2025.
بالواليات  الفيدرالي  الطيران  إدارة  وتتوقع 
في  طيار  بدون  طائرة  ماليين   7 تحليق  المتحدة، 
األجواء األمريكية بحلول عام 2020. أما الـ»درون«، 
التي يملكها هواة، فيتوقع أن يزداد عددها حتى ذلك 
التاريخ إلى 4.3 مليون. وستبلغ كلفة 90% من هذه 
الطائرات نحو 2500 دوالر )9180 درهماً( للطائرة 
الواحدة، في حين تصل كلفة النماذج األكثر تطوراً 

إلى 40 ألف دوالر.

مناذج �أعمال

األشجار  زراعة  إلى  الحريق  إطفاء  عمليات  من 
شركة  حصلت  حيث  االستخدام،  إمكانات  تتنوع 
طائرة  أصغر  اختراع  براءة  على  مؤخراً  أمازون 
بدون طيار، بهدف مساعدة دوريات رجال الشرطة 

واإلطفاء.
كما بدأت شركات تكنولوجيا عمالقة باستخدام 
التي  بابا  علي  بينهم  من  طيار  بدون  الطائرات 
الطائرات  باستخدام  الشاي  بإيصال حزم  ستقوم 
بدون طيار في الصين، كما دخل كل من أمازون 
و»دي اتش ال« و»يو بي اس« في مرحلة التشغيل 

التجريبي لهذه الطائرات.
بي«  »بي  العالمية  النفط  شركة  وبدأت 
باستخدامها في آالسكا لفحص المداخن المشتعلة 
هذه  كانت  أن  فبعد  النفط،  تكرير  محطات  في 
وإرسال  الشعلة  إطفاء  سابقاً  تتطلب  العملية 
شخص للتسلق وفحص المدخنة، استعانت الشركة 
التحليق  بطائرات مروحية بدون طيار قادرة على 
إطفائها ودون  المداخن وفحصها ومن دون  فوق 

تعريض اإلنسان للخطر.
عالمية كبرى على تجربة  نفط  وتعمل شركات 
الطائرات بدون طيار، بهدف خفض النفقات وعبور 
هذه المرحلة الحرجة التي سببها انخفاض أسعار 
العمالقة  الفرنسية  »توتال«  شركة  وقالت  النفط. 
بدون  طائرات  اآلن  تستخدم  إنها  والغاز  للنفط 
طيار إلجراء عمليات تفقد تفصيلية لبعض حقولها 
منصاتها  على  أجريت  تجربة  أعقاب  في  النفطية، 

البحرية في بحر الشمال.
وقالت شركة »سايبر هوك« البريطانية للطائرات 
بدون طيار، التي أدارت التجربة، إن هذا النوع من 
مربوطون  وهم  المهندسون  يجريه  كان  المهام 
سبع  تتطلب  وكانت  عالية،  ارتفاعات  على  بحبال 
بفريق  أسبوعان،  منها  كل  مدة  منفصلة  رحالت 
ينقل جواً. أما الطائرات بدون  مؤلف من 12 فرداً 
طيار فتنجز هذا العمل في يومين فقط بعشر التكلفة 
مالكوم  هوك«  »سايبر  مؤسس  يقول  كما  تقريباً 
نفط  شركات  مع  الشركة  تعاونت  وقد  كونولي. 
و»كونوكو  و»شل«  موبيل«  »إكسون  هي  أخرى، 

فيليبس« و»بي بي«.
استخدام  في  أيضاً  النفط  شركات  وتتوسع 
وتصميم  الحفر  طرق  لتحسين  الحديثة  التقنيات 

خطوط األنابيب والمنشآت.

حلول

التجارية  طيار  بدون  الطائرات  حلول  وتعتمد 
على الكاميرات والمستشعرات التي تزّود الشركات 
ببيانات شاملة بصورة سريعة ولحظية، وفي نقل 
معدات وأشياء بسيطة بسرعة كبيرة لدعم العمليات 
وهي  األرض،  على  الجارية  واألنشطة  اللوجستية 
التي  الشركات والمؤسسات  أمور تحتاجها بشدة 
تعتمد في أعمالها على الحركة والبيانات ذات الدقة 
والجودة العالية، كما هي الحال في مجاالت الزراعة 

والبنية التحتية والتعدين والمناجم.

�صناعة حملية

في  الـ»درون«  الستخدام  اإلمارات  تخطط 
مجاالت متعددة أحدها توزيع البريد الحكومي في 
اإلمارات، وذلك في إطار تحسين الخدمات العامة، 
باالعتماد على أفضل التقنيات. ولكن عند الحديث 
يتعلق  ال  فاألمر  طيار،  دون  من  الطائرات  عن 
أيضاً  ولكن  مختلفة،  في مجاالت  بتسخيرها  فقط 
بدعم  تنعم  الطائرات  صناعة  أن  علماً  بتصنيعها، 
الصناعة  هذه  باعتبار  الرشيدة،  القيادة  من  كامل 
المعرفة،  اقتصاد  نحو  الدولة  توجه  مع  تتواكب 

وتسهم بتنويع مصادر الدخل.
اإلمارات  أطلقت  المتميزة،  الخدمة  هذه  ولدفع 
على هامش القمة الحكومية في دورتها الثانية سنة 
طيار  دون  من  للطائرات  اإلمارات  »جائزة   2014
وتبلغ  وطنية  شقين،  ذات  وهي  اإلنسان«  لخدمة 
قيمة جائزتها مليون درهم، وعالمية بجائزة قدرها 
من  طائرة  اختراع  أجل  من  وذلك  دوالر،  مليون 
دون طيار تستخدم في الخدمات الحكومية المدنية. 
مصنوعة  إماراتية  طائرات  بالمسابقة  وتشارك 
محلياً 100%، وجامعات محلية مثل »جامعة خليفة«.

خرب�ت

تصنيع  مستوى  على  خبرات  اإلمارات  وتمتلك 

عبد الرحمن السركال
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المتقدمة  التحتية  البنية  وتوافر  الكبيرة  الطائرات 
الصناعة مستقبالً،  التي تخدم االستثمار في هذه 
طيار  دون  من  الطائرات  صناعة  تغدو  وبالتالي 
سهلة بالمقارنة مع ما تم إنجازه حتى اليوم، فدولة 
التي تقود نمو صناعة  القاطرة  اإلمارات أصبحت 
عشرة  أهم  بين  من  وباتت  المنطقة،  في  الطيران 

العبين رئيسين في الصناعة عالمياً.
الماضية  القليلة  السنوات  في  حققت  وقد 
المدني  الطائرات بشقيها  طفرة كبيرة في صناعة 
مكونات  صناعة  بتطوير  وذلك  والعسكري، 
الطائرات المدنية المستخدمة في صناعة الطائرات 
الحديثة المنتجة في شركتي »إيرباص« األوروبية 
و»بوينج« األمريكية، وتعمل في هذا المجال شركة 
»ستراتا« بالعين وشركة »دبي لصناعة الطيران«.

�لأوىل

دون  من  الطائرات  عن  الحديث  عند  يمكن  وال 
أنتجت  التي  سيستم«  »أدكو  شركة  نذكر  أال  طيار 
أول طائرة إماراتية من دون طيار، هي »يونايتد 40«، 
والتي تستطيع التحليق لمدة 100 ساعة، وتحمل 10 
صواريخ جو- أرض، ما حدا بعشر دول، من بينها 
دول متقدمة في صناعة الطيران، كالواليات المتحدة 
وروسيا إلى طلب شراء هذه الطائرة، وال تقل قيمة 

الصفقة الواحدة عن مليار درهم.

متيز

إكس«  »إترو  اإلماراتية  الطائرة  وتعتبر 
حيث  من  طيار  بدون  الطائرات  أفضل  من 
المواصفات المتطورة التي تتميز بها، إذ يمكن 
أن تحمل 120 كيلوجراماً، أي 3 أضعاف الوزن 
ما  وأهم  حمله.  مماثلة  طائرة  يمكن ألي  الذي 
بسبب  للحمولة  المضاعفة  المساحة  يميزها 

وضع المحرك في أعلى الطائرة.

رو�د

ويعتبر منيب محمد أول إماراتي يؤسس شركة 
إلى  هوايته  حّول  أن  بعد  طيار  بدون  للطائرات 
مشروع تجاري، تمثل بشركة »4 إم تكنولوجيز«، 
ونظراً لعدم وجود نشاط تجاري خاص بهذا النوع 
من التقنيات، تم اعتماد »خدمات الطائرات الخفيفة« 

كنشاط تجاري لرخصة الشركة.
هو  المجال  هذا  في  يعمل  آخر  إماراتي  مبدع 
تصميم  مشروع  قاد  الذي  السركال،  عبدالرحمن 
وصنع  الحكومي،  للبريد  المخصصة  الـ»درون« 
ال  طولها  بيضاء،  فراشة  شكل  على  الطائرة 
الرسمية  الوثائق  بنقل  تقوم  متر،  نصف  يتجاوز 
إلى المعنيين، وهي مزودة بنظام البصمة الرقمية 

وبصمة العين، لحماية ما تحمله من وثائق.

الغالف



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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فاجأ منذر المزكي اإلعالمي اإلماراتي والناشط 
المعروف في وسائل التواصل االجتماعي، الطباخ 
في  عائلته  لدى  يعمل  كان  الذي  يوسف،  الهندي 
رأس الخيمة، بزيارته في قرية قادري إحدى القرى 
المتطرفة في مدينة بانجلور بالهند، وذلك لحضور 
حفل زفاف ابنته، وقد اصطحب المزكي معه عدداً 
لحضور  اإلماراتيين  والشباب  اإلعالميين،  من 

العرس. 
ولم يصدق »يوسف« نفسه من وقع المفاجأة، 
حينما فتح باب المنزل ليجد المزكي وعدداً من أبناء 
إياه على زفاف  التحية مهنئين  يبادلونه  اإلمارات، 
ابنته والتف أهل قرية قادري حول أبناء اإلمارات 
الستقبالهم  وهتفوا  شخصاً،   17 عددهم  البالغ 

مرحبين بهذه الزيارة غير المتوقعة. 
الشباب  وفد  الستقبال  القرية  عمدة  بادر  وقد 
لهم  تقديراً  شعبياً،  احتفاالً  لهم  م  ونظَّ اإلماراتي، 

على هذه المبادرة النبيلة، وشكر لهم حضورهم من 
اإلمارات إلى بانجلور، رغم مشقة السفر والوصول 

إلى قرية »قادري« النائية.  
خالل زيارتهم قرر أبناء اإلمارات التبرع لسكان 
القرية لبناء مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، 
وأشاد أهالي قرية »قادري« بهذه المبادرة، وسوف 
يتم بناء المسجد والمدرسة بالتعاون والتنسيق مع 
الجهات الخيرية المختصة بالدولة، وخاصة الهالل 

األحمر اإلماراتي.  

»كر�صتينا«

قام شاب إماراتي يدعى »أحمد« يبلغ من العمر 
35 عاماً بزيارة خادمته التي تدعى »كرستينا« التي 
قضت من العمر 15 سنة عمل في منزل أهله في 
طفولته  منذ  وتربيته  برعايته  وقامت  اإلمارات، 
»سريالنكا«  إلى  السفر  عناء  تكبد  حيث  وصغره 

للبحث عنها وااللتقاء بها.
واحتضانها  بلقائه  فرحة  »كرستينا«  جعل  مما 
وعلى  العمر  بها  تقدم  وقد  لحظات حميمة  في  له 
وجهها أمارات التأثر بسبب سفره من أجلها وتكبده 
عناء الرحلة من اإلمارات إلى سريالنكا في نموذج 

فريد في الوفاء وحسن المعاملة ورد الجميل.

دعم معنوي

مجموعة  قامت  أبوظبي  مدينة  أحياء  أحد  وفي 
الصيف  فترة  في  المال  بجمع  الحي  نساء  من 
الطعام  أطباق متعددة ومختلفة من أصناف  لعمل 
كمبادرة  المنطقة  النظافة في  لتوزيعها على عمال 
تهدف  والتي  العمال،  لفئة  خصوصاً  إنسانية 
الحارة  األجواء  في  العمل  وأعباء  الحر  تخفيف 

تعبيراً عن الشكر والتقدير لهم.

روح إيجابية
د روح �لت�شامح و�ملو�طنة �لإيجابية  مبادر�ت �إن�شانية و�أعمال خريية كثرية جت�شِّ

يف �ملجتمع �لإمار�تي

حتقيق/ خالد الظنحاين واأماين اليافعي

تحقيق
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»�صفية«

تدعى  الثالث،  العقد  في  بنغالية  خادمة  قضت 
بأبوظبي،  الضبعية  شاطئ  منطقة  في  غرقاً  صفية، 
أثناء محاولتها إنقاذ أربعة أطفال مواطنين، إذ دفعتهم 
بقدميها ويديها خارج الماء، وقدَّمت حياتها ثمناً لذلك، 
على الرغم من محاوالت إسعافها، والمسارعة في نقلها 
للتضحية  منها  تقديراً  األسرة  فقامت  المستشفى.  إلى 
بالتكفل  األطفال،  الخادمة )صفية( إلنقاذ  قدمتها  التي 
الترتيبات  التي كانت تعد  ابنتها  بجميع تكاليف زفاف 
المطلوبة إلتمامها، وتخصيص راتبها الشهري ألسرتها 
في بنغالدش تقديراً لتضحيتها العظيمة التي قامت بها 

مع األطفال األربعة.

فرتة كافية

قامت أسرة إماراتية بإحضار أبناء خادمتهم التي 
تعمل في منزلهم منذ ربع قرن، فهي كانت ترفض 
الذهاب إلى موطنها لحبها ووفائها لألسرة، فتكريماً 
لها ولتفانيها في عملها طوال األعوام الماضية قامت 
األسرة بإحضار من تبقى من أبنائها والبحث لهم 
عن أعمال، وتوفير ملحق لهم في مسكنهم تقديراً 

لها على إخالصها وأمانتها طوال تلك السنين.

يوم جماين

األربعين  العمر  من  يبلغ  إماراتي  رجل  يقوم 

ويعمل في قطاع حكومي، ولديه أعمال خاصة به 
منها: مطعم في مدينة أبوظبي يقوم بتوزيع الطعام 
مرة كل اسبوع على المحتاجين من عمال وغيرهم 
صدقًة لروح والديه المتوفيين، وإيماناً منه بأن الله 
سيزيد في رزقه من حيث ال يعلم، وأن عمل الخير 
اإلنسانية  األعمال  وإنما  مكان  وال  وقت  له  ليس 

محفوظة في أعمال اإلنسان عند رب العباد.

عالج وم�صاعدة

العمر 45 عاماً ميسورة  امرأة مواطنة تبلغ من 
في  ذهبت  خاصة،  وأعمال  شركات  لديها  الحال 
لمنزلها  جديدة  عاملة  الستقدام  األيام  من  يوم 
وقامت بإنجاز اإلجراءات كافة، وبعد ظهور نتيجة 
من  تعاني  الخادمة  أن  تبين  الطبية  الفحوصات 
فقامت  الفور  على  لعملية  وتحتاج  مزمن  مرٍض 
باستكمال اإلجراءات وعالج الخادمة وعمل العملية 
واالستجمام  الراحة  من  فترة  وبعد  لها  الالزمة 
قامت بتسفيرها إلى بلدها وإعطائها مبلغاً من المال 

إيماناً منها بأن الله ال يضيع أجر المحسنين.
هذه النماذج هي غيض من فيض وقطرة من بحر 
في ميدان العمل اإلنساني على مستوى األفراد في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تقدم يوماً بعد 
والخيري  اإلنساني  العمل  نماذج مشرفة في  يوم 
التسامح  لروح  تجسيداً  كافة،  المستويات  على 

بمبادىء  واإليمان  اآلخر  مع  والتعايش  والمحبة 
التآخي اإلنساني. 

الحس  الرائعة عن  النماذج  وبقدر ما تعبر هذه 
أخيه  تجاه  اإلماراتي  لإلنسان  الرفيع  اإلنساني 
في  فإنها  ودينه،  ولونه  عرقه  كان  مهما  اإلنسان 
الوقت ذاته لبنة مهمة من لبنات المواطنة اإليجابية 
التي تعكس رقي وتمدن اإلنسان اإلماراتي وحبه 
جون  الراحل  األميركي  الرئيس  يقول  لوطنه.  
كنيدي: »ال تسأل ماذا قدَّم لك وطنك، بل سل ماذا 
بأبنائه،  يكبر  الوطن  إن  نعم،  لوطنك«.  أنت  قدمت 
ازداد  أكبر  لوطنهم  الوطن  أبناء  عطاء  كان  وكلما 
الوطن عزة ومنعة وقوة، فالمواطنة فطرة في المرء 
عليه أن ُيكسبها القدرة على االستمرار بوعي وفهم 
واألساس  الجذور  تمثل  التي  األرض  على  وغيرة 
المعرفي لساكني الوطن، سواء كانوا من أبنائه أم 
كانوا مقيمين، ألن الوطن يقدم خيره للجميع ويظلل 
المواطنة ال  الجميع بوارف عطائه ومنعته وأمانه، 
بل  الوطن وحسب  تجاه  إيجابيين  نكون  أن  تعني 
أن نكون أيضاً موضوعيين ومبادرين وفاعلين في 

البرهنة على هذا االنتماء الحقيقي. 
ومبادرات  ووعي  وممارسة  فعل  فالمواطنة 
وعطاءات ال تنظر إلى ما يقدمه اآلخر كمقارنة بل 
بالعمل الواعي البنَاء الذي يعطي النتائج المرجوة 

من عمل المرء.

املال: كل فعل جيد 

يف �سبيل الوطن هو 

مواطنة، وكل فهم واع 

لحتياجات الوطن

بن جر�ش: فكرة 

املواطنة الإيجابية 

من اأهم الأفكار التي 

ت�سغل الراأي العام 

الإماراتي

اجلابري: املواطنة 

الإيجابية تنبع من 

منطلق الذات، فهي 

احلب يف اأف�سل 

جتلياته



العدد 553 يناير 222017

تحقيق

 
�ملو�طنة لي�صت �صعار�ً

الفرج صادق رئيس جامعة  أبو  الدكتور محمد 
المواطنة ليست مجرد  أن  بأبوظبي«، يؤكد  »ياس 
دون  من  أشخاص  بها  يختص  حالة  أو  شعار 
غيرهم. بل هي حالة والء وانتماء لما يقدمه الوطن 
للناس الذين يعيشون في كنفه كافة، بغض النظر 
معتقدهم،  أو  لونهم  أو  أو جنسيتهم  انتمائهم  عن 
العربية  الجنسيات  العديد من  اإلمارات  دولة  ففي 
كونها  في  تتشابه  المحصلة  في  لكنها  واألجنبية، 
تحصل على منجزات اإلمارات على قدم المساواة 
مع أبناء اإلمارات، وهذا يعزز الشعور لدى كل من 
الوطن للجميع،  الطيبة بأن  يقيم على هذه األرض 
دائماً،  الوطن  هذا  ليكون  يعمل  أن  الجميع  وعلى 
كما يأمل المحبون مصاناً ومنيعاً ومعطاًء وراسخاً 

ومحبوباً.

قيمة جمالية

في  والمجتمع  اإلسالمية  الثقافة  أستاذ  أما 
الجابري،  سيف  الدكتور  بدبي  الكندية  الجامعة 
منطلق  من  تنبع  اإليجابية  المواطنة  أن  فيوضح 
وأسمى  تجلياته  أفضل  في  الحب  فهي  الذات، 
معانيه، وهي المنطلق األساسي لفهم طبيعة العالقة 
بين الوطن وساكنيه سواء كانوا من أبنائه أم غير 

ذلك.
اإليجابية  المواطنة  عن  نتحدث  حين  ويضيف: 
اآليات  عديد  في  وتأكيده  الكريم  القرآن  نتذكر 
على ارتباط اإلنسان بأرضه والعمل على حمايتها 
والدفاع عنها وصونها، فالمواطنة هي األرض وهي 
االنتماء لهذه األرض، فسواء كنت من الفجيرة أم 
دبي أم أبوظبي فأنت تحرص على أن تكون األرض 
العيش  لشروط  مستوفية  ترابها  على  تقيم  التي 
لجعل  الدؤوب  بالعمل  إال  يتحقق  ال  وهذا  الكريم، 
الذي نعيش فيه كما نشتهي ونأمل، ولكن  الوطن 
والمؤمن  الفاعل  بالعمل  بل  بالتمني وحسب  ليس 

والمخلص. 
ويلفت إلى أنه ال يكفي أن نكون إيجابيين لنحقق 
فعل المواطنة ألن هناك الكثير مما يجب أن نقوم 
به تجاه الوطن لنكون مواطنين إيجابيين وفاعلين. 
أن  منبعه  بالدين  مرتبط  غير  ذاتي  الوطن  فحب 
نعطي بال حدود، فالله سبحانه وتعالى ربط الحب 
باإليمان فما تقدمه لوطنك يكون أجراً وثواباً لك )َيا 
َها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْولِي  أَيُّ
وُه إِلَى اللَِّه  اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعتُْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
َوالرَُّسوِل إِْن ُكنتُْم ُتْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلِخِر َذلَِك 
َوأَْحَسُن َتأِْويالً( )النساء 59(، بهذه السلسلة  َخيْرٌ 
الذهبية نخدم الوطن ونجعل منه واحة مودة وإخاء 

وتعاون وبناء.
ويتفق محمد علي المال نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية الفجيرة الخيرية، مع حديث الجابري، ويؤكد 
ليكون  عليه  تقاس  مقياس  لها  ليس  المواطنة  أن 
مرجعاً نتعرَّف من خالله على نسبة ما يقدمه المرء 
ليصل إلى ذلك المستوى إنما المواطنة من حق كل 

مواطن، وهي أيضاً واجب كل مواطن ألنها غرس 
والغيرة  والمحبة  والرعاية  باالهتمام  إال  ينمو  ال 

والعمل الصالح والجاد والصادق. 
من  الصاعد  الشباب  جيل  على  المال  ويشدِّد 
األيام  مقبل  في  سيتحملون  الذين  اإلمارات  أبناء 
الفكرية واالجتماعية  الوطن في مناحيه  مسؤولية 
والسياسية واالقتصادية والخدمية وغيرها، راجياً 
أن يبرهن شباب اإلمارات من خالل أعمالهم على 
وعيهم تجاه الوطن وجعل المواطنة قيمة حضارية 
كلٍّ في موقعه، فكل فعل جيد في سبيل الوطن هو 
مواطنة، وكل فهم واع الحتياجات الوطن وتأمينه 
بجودة عالية مواطنة، وكل غيرة على مصالح الوطن 

مواطنة.

وطن منوذجي

ويرى الكاتب والباحث األكاديمي محمد حمدان 
أهم  من  اإليجابية  المواطنة  فكرة  أن  جرش  بن 
األفكار التي تشغل الرأي العام اإلماراتي في الوقت 
الحاضر من دون تفريق بين مواطن ومقيم. ويقول: 
إن دولة اإلمارات قامت أول ما قامت على المحبة 
وجه  فقد  السياق،  ذات  وفي  والعطاء،  والتسامح 
إلي سؤال في إحدى زياراتي خارج الدولة مفاده 
نموذجي؟«،  ببناء وطن  اإلمارات  »هل نجحتم في 
وكان جوابي أن الوالء واالنتماء للوطن غرسا فينا 
»طيَّب  زايد  الشيخ  فالمؤسس  اإليجابية،  المواطنة 
الله ثراه« غرس فينا هذا الحب وهذا الوالء للوطن 
مهما كان حجم التحديات والمسؤوليات. فيجب أن 

نشعر بالسعادة على أرض الوطن. 
تجاه  إيجابياً  لتكون  يدفعك  الذي  ما  ويتساءل: 
السؤال تبدأ اإلجابة عليه من األسرة  الوطن؟ هذا 

األطفال  يتعلم  حيث  المجتمع،  في  األولى  الخلية 
من أهلهم تلك القيم الحميدة التي يتشربونها والًء 
تطلق  أال  يجب  اإليجابية  المواطنة  فإن  وانتماًء. 
على المرء من دون شروط تحقيق مرتكزاتها التي 
تقوم على كثير من المفاهيم األخالقية والسلوكية 
ما هنالك من معايير  آخر  إلى  والتربوية  والعملية 

وقيم ومنجزات. 
فعل  اإليجابية  المواطنة  أن  جرش  بن  ويؤكد 
حضاري واٍع يقود إلى تنوع في العطاء من كافة 

الفعاليات على اختالف توجهاتها. 

دور �لفن

أن  إلى  عبدالله  بالل  اإلماراتي  الفنان  ويشير 
للفنان دوراً مهماً جداً في تعزيز المواطنة اإليجابية 
في المجتمع، ألنه يستطيع من خالل الفن وما توفر 
وهذا  بيت،  كل  إلى  يصل  أن  فنية  وسائل  من  له 
أمر في غاية األهمية، فالفن الذي يطرح قيماً وطنية 
م في مشاهديه مشاعر االنتماء أكثر، وكلما كان  يدعِّ
ومحبة كانت  إيجابية وصدقاً  أكثر  المطروح  الفن 

النتائج أفضل بالنسبة إلى المتابع.
عملية  من  أساسي  جزء  الفن  قائالً:  ويتابع 
تقع  الفنانين  وعلى  الوطني  واإلنماء  االنتماء 
والجاد  الهادف  الفن  جعل  في  كبيرة  مسؤولية 
والصادق دعائم يرتكز عليها الوطن ليبقى شامخاً 
ومصاناً ومتقدماً. إن ارتقاء الفن جزء من المواطنة 
اإليجابية ألن السموم التي يمكن أن تبث من خالل 
ما يرد من أعمال فنية وافدة تؤثر سلباً في أفكار 
جدار  بمثابة  الجاد  الفن  يكون  ولهذا  المتلقين، 
الفن  التي يبثها  الفكر الوطني من التشوهات  يقي 

المفسد.
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اليسرك،  ما  كل  تجد  المعتمة«  »الزوايا  في 
ممارسات،  تجاوزات،  رحمها  من  يخلق  حيث 
ليحتل  أزمات، تعصف بكل ما هو شرعي  غليان، 
غير الشرعي ويدق اإلفالس األبواب، ويبدأ البحث 
عن الربح من الشرفات، وتطفو مهن على السطح 
غريبة عن المجتمع ليصبح قطاع التسول تحت أي 
مسمى ظاهرة تستحق أن نلتفت لها، ومن أشهر 
المهن التي وردت على مجتمعنا وال تسمى سوى 
مهن االبتزاز، وهي مهنة »السايس« التي أصبحت 
مثل االحتالل للساحات المحيطة بالمراكز التجارية 

والنوادي بحجة أنها مؤجرة من األحياء، فاآلن ال 
أو  تجاري  به مول  يوجد  رئيس  بأي شارع  تجد 
ناد، إال أن تجد »السايس« يأمر ويفرض شروطه 
على أي صاحب سيارة، ويحصل على مقابل لركن 
السيارة ليجد أصحاب السيارات أنفسهم مضطرين 
لدفع المبلغ المطلوب، ومنهم من يقدم تذكرة بالثمن 
المدفوع، ومنهم من يجبرك على الدفع من دون أي 
بركن  له  يسمح  ال  لهم  يستجيب  ال  ومن  تذكرة، 

سيارته.
بل  فقط،  الرجال  على  المهنة  تقتصر  وال 

تشاركهم النساء فيها، فأمام جامعة »القاهرة« تجد 
العديد من السيدات يمتهن مهنة »السايس«، ويقفن 
لتنظيم ركن السيارات ويتقاضين أجراً من أصحاب 

السيارات!.
بهذه  العاملين  بسؤال  أنه  األمر  في  والغريب 
مهنة  ال  من  مهنة  بعضهم  يعتبرها  –التي  المهنة 
له – فإنهم يرون أن عملهم ال يقل أهمية عن رجل 
ركن  في  السيارات  أصحاب  يساعد  الذي  المرور 

سياراتهم، ويعلم أنها في أيٍد أمينة.
مهن االبتزاز ال تقتصر على »السايس« فقط .. 

رمي حممد -القاهرة

زوايا معتمة
مهن �لبتز�ز تفر�س �شروطها على �ل�شارع �مل�شري 
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التحقيق نستعرض  مهناً سيطرت على  وفي هذا 
الشارع المصري من دون استئذان.

�صيادلة منزليون 

التي  األسعار  وزيادة  الدواء  ندرة  تفاقم  مع 
إلى  يلجأ  بعضهم  جعلت  بالصيدليات،  عصفت 
داخل  األدوية  بعض  لتحضير  شرعية  غير  طرق 
المنازل بدون علم وزارة الصحة، وبيع هذه األدوية 
الذي  األمر  باألسواق،  المتواجدة  من  أقل  بأسعار 
يهدد القطاع الطبي بالخطر على صحة المواطنين. 

�خلرتي 

السياحية  األفواج  الذي يستقبل  الشخص  وهو 
األجنبية بدون ترخيص لمزاولة المهنة، مما يهدد 
الشباب الذي درس وتخرج من الجامعات بالبطالة. 
غياب  ظل  في  المهنة  هذه  »الخرتي«  ويمارس 
األجهزة الحكومية والرقابية المختصة المتمثلة في 

شرطة السياحة والجوازات والقوى العاملة.

�لبلطجية

المجتمع  يعانيه  ما  أسوأ  من  هي  البلطجة 
المصري، ألنها مهنة أصبحت متداولة على جميع 
يدعو  بشكل  إليهم  اللجوء  يتم  حيث  المستويات، 
وكل  مهنة  البلطجة  لتصبح  مصر  في  القلق  إلى 
منها له تخصصه: فمنهم بلطجية األراضي، ويتم 
من  بعدد  البناء  أراضي  على  للسطو  استئجارهم 
المناطق، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا ببناء مخيمات 
تحت  إال  البناء  عمليات  تتم  ال  حتى  بها  للمبيت 
تصل  خيالية  وبأسعار  وبشروطهم  إشرافهم 

أنفسهم  األراضي  أصحاب  ليجد  الضعف،  إلى 
أو خسارة  البلطجية  مع  التفاوض  بين  مأزق  في 
األرض لألبد. وهناك بلطجية المشاجرات وهؤالء 
والمشاجرات،  المنازعات  حالة  في  تأجيرهم  يتم 
فترة  تأجيرهم في  السياسة ويتم  بلطجية  وهناك 
االنتخابات، كما استحدثت مهنة البلطجة، وأصبحت 
الثورات  في  تأجيرهم  يتم  وكان  الثورات،  بلطجة 

والوقفات االحتجاجية. 
الرجال  على  »البلطجة«  مهنة  تقتصر  ولم 
واعتلين  العالم،  هذا  إلى  النساء  انضمت  بل  فقط، 
البلطجيات  األوقات، ومن هؤالء  عرشه في بعض 
المغربلين  حي  »فتوة«  الفحلة«،  »عزيزة  النساء، 
الجيزة«،  »فتوة  و»سكسكة«،  اإلسكندرية،  في 
السيدة  »فتوة«  جاموسة،  بأم  الشهيرة  و»حسن« 

زينب، وغيرهن من نساء فتوات تغلبن على الرجال 
ولهن قصص عجيبة وروايات طريفة.

وقد أصبحت البلطجة والسرقة باإلكراه والخطف 
والسطو المسلح أسهل وأسرع المهن التي يتعايش 

معها العاطلون وأرباب السوابق.

�أطفال �ل�صو�رع 

بلطجة أطفال الشوارع، وهذه المهنة مخصصة 
عاماً، ويعتمدون   16 إلى   6 لألطفال فقط من سن 
في  ومرفوضة  سلبية  ظاهرة  وهي  التسول،  على 
حياة المجتمعات ذلك إنها تشير إلى الفقر والعوز 
في  دخلت  وقد  والتشرد،  والحرمان  والحاجة 
السنوات األخيرة مرحلة النصب واالحتيال، حيث 
استخدمها ضعفاء النفوس كوسيلة للعب بعواطف 

 د. مها الكردي د. إحسان السعيد
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ومشاعر الناس، مقابل الحصول على مبالغ مالية 
راتب  من  أعلى  الشهري  مجموعها  حاصل  يكون 

عدد كبير من الموظفين.
وتعد إشارات المرور مالذ هؤالء األطفال، حيث 

ينتشرون بين عجالت السيارات لقصد التسول.

ردع قانوين

علماء  من  المختصين  آراء   »999« وقد رصدت 
االبتزاز  مهن  انتشار  حول  واالجتماع  النفس 

الناتجة عن الفوضى. 
فمن جهتها ترى د. مها الكردي أستاذ علم النفس 
االجتماعية  للبحوث  القومي  بالمركز  االجتماعي 
والجنائية أن ما يشهده الشارع المصري يتعارض 
هذه  يرتكبون  الذين  ألن  والقانون،  الشرع  مع 
الجرائم يثيرون الفوضى بين أبناء الشعب ويجب 
القانوني، ألننا  الردع  بقوة  الفوضى  مواجهة هذه 
في دولة يسودها قانون يطبق المبادئ ويقتص من 
المجرمين، وأشارت في حديثها عن مهنة التسول 

عند األطفال واصفة إياهم بالضحية. 
ظاهرة  ارتباط  تؤكد  الدراسات  أن  إلى  وتشير 
أطفال الشوارع بصورة مباشرة مع نمو وانتشار 
المناطق جذباً  أكثر  تعد  العشوائية، حيث  المناطق 
لألسر الفقيرة ذات الكثافة العددية، وبالتالي يعيش 
األطفال في الشارع هرباً من السكن غير المالئم، 
اليوم، وذلك لعجز أسرهم عن  ويعملون به طوال 
عديدة  مشاكل  إلى  األطفال  يعرض  مما  إعالتهم، 
والنفسية  الجسدية  واإلساءة  بهم  االتجار  منها 

والمعنوية.
وأكدت على أن عدد أطفال الشوارع فى مصر 
يتراوح ما بين 2 إلى 3 ماليين طفل وفقاً لألبحاث 
التفكك األسرى  والدراسات األخيرة، وذلك بسبب 
وتعدد الزوجات، فضالً عن عدم انتشار التعليم في 
بال  أطفال  عنه  ينتج  ما  وهو  المناطق،  من  الكثير 
مأوى تتراوح أعمارهم مابين 6 و18 سنة يتجولون 

في الشوارع بشكل دائم.
مشكلة  حل  يمكن  ال  أنه  الكردي:  وتوضح 
المجتمع  منظمات  بدعوة  إال  الشوارع  أطفال 
المدني والجمعيات الخيرية لبناء استراتيجية على 
المرافق  تحسين  على  تعتمد  وقوية  صلبة  أرض 
مثل  والعشوائية  الفقيرة  المناطق  في  الضرورية 
مستوى  وتحسين  للشرب  الصحية  المياه  توفير 
حتى  الكهرباء  شبكة  وإدخال  الصحي،  الصرف 
تتحسن المستويات المعيشية في األماكن الفقيرة، 
ووضع تشريعات خاصة لحماية األطفال من جميع 
هذا  لها،  يتعرضون  التي  واإلساءة  اإليذاء  أشكال 
بإلزام  الخاصة  التشريعات  تفعيل  إلى  باإلضافة 
األسر بإدخال أطفالها في مراحل التعليم األساسي، 
يمكننا  الملتزمين، وبهذا  العقاب على غير  وتوقيع 

إعداد جيل متعلم.

��صطر�بات �صلوكية

النفس  علم  أستاذ  السعيد  إحسان  د.  أما 
االجتماعية  للبحوث  القومي  بالمركز  المجتمعي 
والجنائية، فترجع انتشار ظاهرة الفوضى الخالقة 
التي يعيشها  إلى االضطرابات السلوكية  للمجتمع 

المواطنون لعدم الشعور باألمان، وانتشار اإلجرام 
فيجب ضرورة إعالء القيم وتفعيل المبادئ وتفاعل 

المجتمع لنعبر إلى دولة القانون وبر األمان.
وأشارت إلى أن انتشار هذه الظاهرة يخلق جيالً 
يعيش على هامش المجتمع، يقوم بأعمال مخالفة 
المجتمع  ويدفع  بأسرة،  المجتمع  تطال  للقانون 
في وقت الحق ثمناً باهظاً لمعالجة اآلثار السلبية 

الناجمة عن ذلك. 
زت السعيد في حديثها عن ظاهرة التسول،  وركَّ
وقالت: إنها غير حضارية وغير إنسانية، ويجب أن 
من  كل  ومعاقبة  منها،  للحد  كلها  الجهود  تتكاتف 
يكون صارماً،  أن  يجب  القانون  أن  الفتة  ينظمها، 
األطفال  يستغلون  الذين  لألشخاص  وخصوصاً 

بهذه الطريقة غير اإلنسانية.
قبل  من  الجهود  تضافر  إلى  نحتاج  وأضافت: 
كذلك  الظواهر،  هذه  على  للقضاء  الوزارات  جميع 
االنسياق  وعدم  بمكافحتها،  المجتمع  أفراد  توعية 
التعاطف  ألن  المشاعر،  واستثارة  العواطف  وراء 
المشكلة بدالً  الحاالت يزيد من هذه  مع مثل هذه 

من تداركها.

جر�س �إنذ�ر 

الهادي  عبد  منى  دكتورة  تقول  جانبها  ومن 
األمر  إن  البنات:  كلية  التربوي  النفس  علم  أستاذ 
أسهمت  التي  األسباب  بحث  البداية  في  يتطلب 
مسمى  تحت  مهن  انتشار  في  مباشر  بشكل 
من سلسلة  حلقة  مجرد  يحدث  ما  وإن  الفوضى، 
التي  واألخالقية  السلوكية  االنحرافات  من  طويلة 
األخيرة،  اآلونة  في  المصري  المجتمع  اجتاحت 
والتي تسببت فيها حاالت الفقر والعوز التي طالت 
فئات مختلفة من المجتمع، وهذا يعتبر جرس إنذار 
لوجود ظواهر مخيفة تهدد األمن المجتمعي، والبد 
أن يفرض هذا األمر خططاً أمنية محكمة للسيطرة 

على هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع.

د. منى عبد الهادي
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الجريمة و العقاب

بعد مرور عشرين عاماً على حياتهما الزوجية، 
يعيشان  أنهما  اكتشفا  بنات،  ثالث  أجنبا  وبعدما 
أو  نبٍض،  أّي  فيها  ليس  دافئة،  غير  روتينية  حياة 
أدنى انسجام، وأّن طالقاً نفسياً بينهما، كان سيّد 
املوقف، لكأّنهما كانا يسافران على قارٍب َرْجراج، 

ميخُر مياهاً عكرة، لها لون الّطني، وطعم الفراغ! 
وهذا ما بعثر احلياة األسرية، وزرَع في حديقتها 
خالفات  فيها  أحدث  بل  والضياع!  الّشقاق  بذور 
اإلهانات،  سيوف  استخدام  إلــى  أّدت  باصمة، 
وِحراب املشاحنات، بل واستعمال الضرب واأللفاظ 

غير الالئقة وسواها.
كانت  بل  بعينه،  طرفٌ  سببَه  يكن  لم  هذا  كّل 
خاصة  عّدة،  أطراف  من  ُترَتكُب  املُرّكبة،  األخطاء 

الزوج والزوجة!
الزوج »بشير، 40 عاماً«،  أّن  بل األنكى واألمّر، 
اعترف طواعية بالذي كان يفعله، وأنه اليوم نادمٌ 

أشد الندم على جرميتني اقترفهما: بداية ونتيجة.

�جلاين.. و�ملَجِني عليها!

واأللم  احملققني،  كبير  أمام  »بشير«،  األُب  قال 
يفِري كبده:

- نعم أنا اجلاني.. وابنتي املَجنِي عليها! اعترف 
أنني حاولت خنقها وقتلها بيدّي اآلثمتني املجرمتني.
كنُت مجنوناً بامتياز يا سيّدي احملقق، كنُت جباناً 
رعديداً، وحني يغيب العقل، تبدو احلياة لكأّنها بحرٌ 
ابنتي فلذة كبدي، ترقد اآلن  أو لهب..  من سراٍب 
في املستشفى، وأنا بنظر القانون ُمجرمٌ آثم! ورمّبا 
كنُت بنظر املجتمع شخصاً بريئاً، وخارجاً عن دائرة 

االتهام وبؤرة الظّن!

�لّدفاع عن �ل�ّصرف 

أِدينُك«، و»االعتراف  أمثالنا: »ِمْن فمَك  جاء في 
إدارة  أمــام  »بشير«،  اعترف  فقد  األدلّـــة«،  سيّد 
الشرطة،  في  اجلنائية«  واملباحث  »التحريات 
بجرميتني اثنتني: جرمية ايصال ابنته الكبرى، من 
دون شعوٍر منه، إلى مهاوي الّرذيلة، وتالياً جرمية 

محاولة قتلها خنْقاً.
وأمام احملكمة، يوضح »بشير«: »رياح الطيش، 
حملاولة  دفعتْني  التي  هي  الّسقوط،  وعواصف 
قتل ابنتي، ذلك عندما كنت أترّدد على تلك الشقة 
املشبوهة وسط املدينة، حيث كانت داخلها مجموعة 

من »بنات الهوى«، يتّم استئجارهّن بالساعة، داخل 
الغرف«!. 

ويضيف األب املجرم أمام احملكمة: »في خضّم 
يكون  واألنس،  بالَفْرَفَشة  اململوء  املريح،  اجلّو  هذا 
بل  متاماً،  أسرتي  معها  أنسى  إجــازة،  في  عقلي 
وأنثر مالي على »بنات الهوى«، كما ينثر فالحٌ قطعة 
أرض بالبِذار، وفي أقّل من ساعة يذهب جزء كبير 
من راتبي الشهري متطايراً في الهواء، تتناوله »فتاة 
وعصير  املتعة،  رحيق  وعندها  معها  أجد  هوى« 
تاركة في  آخر،  زبوٍن  إلى  تغادرني  ثّم  السعادة.. 

قلبي غّصة وندماً كبيرين«.
 قال القاضي:

- أكمْل يا »بشير«، وماذا بعد؟
- )حني »تذهب الّسكرة، وتأتي الفكرة«، وأعود 
الضمير، تعاودني جرثومة  إلى شيٍء من صحوة 
جائع،  ذباٍب  طننَي  عقلي  داخل  تطّن  وهي  النّدم، 
طعام،  بال  الثالث  وبناتي  زوجتي  تركُت  ألنني 
قد  راتبي احملترم،  وأّن  أدنى رعاية،  وال مال، وال 
صرفتُه بأكمله على بنات الهوى، داخل تلك الشقة 

املشبوهة(.
الّدمع  شــَرَع  جملة،  آخر  ُنْطَق  أنهى  أْن  وبعد 
يتهاطل من عينيه احلْمراوين املُتَعبتني، بينما ُسوط 

النّدم الداخلي كان يجلده جلداً قاسياً!.
قال القاضي:

- هل لديك أقوالٌ أخرى؟
في بْدٍء، شَرَع ميسُح دموعه اجلارية على خّديه، 

ِبُكّم قميصه، واستجمع شيئاً من قّوته، ونطَق:
- »أعترف أمامكم يا سيدي القاضي، أنني كنُت 
أرى أظفاَر الفقر والِعَوز، تنهُش أهل بيتي، وكنت ال 
أعير ذلك أّي اهتمام بتاتاً! ُكْرِهي الضاغط والبليغ 
وعلى  عليها،  الّصرف  من  مينعني  كان  لزوجتي، 
هذا  فيجعلني  الــورود،  بأعمار  كّن  اللواتي  بناتي 
»نساء  على  املال  صرف  أفّضُل  لها،  املقيت  الكره 

الليل«، وليس على زوجتي وبناتي«.
القاضي: ألم يكِن الطالق حاّلً مناسباً؟

- كانت لدّي الّرغبة التّاّمة في ذلك، لكّن هذا لم 
يكْن ممكناً ألبتّة ألسباب ثالثة:

قانوناً  مقيّدٌ  اشتريته  الذي  املنزل  نصف   -  1
حرِّ  مْن  ثمنه  نصف  دفعت  كونها  زوجتي،  باسم 
والدها  ميراث  من  حصتها  أخــذت  حيث  مالها، 

املُتَوفَّى.

2 - ال مأوى مناسباً لي، فأهلي غادروا الدولة 
ألنني  خاصموني،  سفرهم  وقبل  سنوات،  من 

تزّوجت بامرأٍة مطلقة.
املنزل، كي  ترك  بعدم  توّسل زوجتي لي،   - 3
من  فيه  َمــْن  ويحمي  يحميه،  رجــلٌ  للبيت  يكون 

احلرمي، ولو باالسم، ولكيال يطمع أحد بها وبهن.
بــادره  املتوّفزة،  أنفاسه  بعض  التقط  وحــني 

القاضي بالسؤال:
-  هل دام هذا االتفاق طويالً؟

- نعم صمَد بضع سنوات، كنُت خاللها أعيش 
معهّن كأٍب وزوٍج على الورق فقط، فأنا لي أجوائي 
اخلاصة..  حياتهّن  لهّن  وُهّن  امللّونة،  وسهراتي 
وجه  على  بشؤونهّن  أهتّم  وال  عليهّن،  أصرف  ال 
تطوف  كانت  التي  احَلِرجة  السّن  برغم  اإلطالق، 

بالبنات الثالث.
 وأخرج من جيبه منديالً، شرَع ميسح دمعاٍت 

كاويات.. ثم أردف:
بكامل  وأنا  املوقرة،  محكمتكم  أمام  اعترف   -
أباً، فأنا  أكون  أْن  أنني ال أصلح  وعيي ومداركي، 
والدٌ مطعونٌ بأبّوته، ال أستحّق هذا اللقب، فاألبّوة 
وتربية،  ورعاية،  ورجولة،  وعطفٌ،  مسؤولية، 
النفسية  اكتشفت ذلك مؤّخراً! وحيال حالتي  وقد 
بدار  للعمل  اضطّرت  قد  زوجتي  كانت  الهوجاء، 
للخياطة والتطريز، كي تصرف على نفسها، وعلى 
بناتنا الثالث، اللواتي هجْرَن املدارس بوقٍت مبّكر، 
يفي  ال  القليل  راتبها  وكان  األم!  على  عالة  فبقني 
مبتطلبّات البيت والبنات! بينما راتبي الشهري كان 

»عال العال«!
وتابع يسرد حكايته، وعيناه كانتا مملوءتني دمعاً 

سخيناً كوخِز اإلبر:
- »في تلك الليلة الليالء، دخلُت الشقة املشبوهة 
غرفة  في  مقعدي  وأخــذت  عــادتــي..  جــْري  على 
االستقبال، وناديُت على اخلادمة، وجاءتني ببعض 
اخلمر، فاحتسيتُه، ثّم طلبُت امرأة جديدة من »بنات 
الهوى«، ألقضي معها شطراً من الليل، وما هي إال 
وهناك  الغرف،  إحدى  إلى  استدعيت  حتى  دقائق، 
الهوى  »بنت  كانت  الكبرى،  الطاّمة  صادفتني 
ُصلبي  من  ابنتي  الكبيرة،  ابنتي  هذه  اجلديدة« 

ودمي!.
الفرح،  عناقيد  وانفرطْت  يــدي،  في  وأُسقط 
مرتعاً  الكون  وصار  متلّظية،  بناٍر  قلبي  واشتعل 

اإعداد: وجيه ح�سن

صدمة أب!
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لكّل ذئاب الغابة، فما كان منّي إال أْن هجمُت عليها، 
مُمسكاً برقبتها محاوالً خنقها وقتلها، ولم أتركها 
املشبوهة  الشقة  في  ممن  عدد  تدخل  بعدما  إاّل 

. وأنقذوها من بني يديَّ
سكان  أحد  اتصل  والعويل،  الصراخ  وبسبب 
 ، عليَّ القبض  وألقت  فحضرت  بالشرطة،  املبنى 
وهأنذا  للعالج،  املستشفى  إلى  ابنتي  نقلت  بينما 
بني أقواس عدالتكم، افعلوا بي ما تشاؤون، لسُت 
نادماً، يا سيدي القاضي، على املصير األسود الذي 

ينتظرني، فأنا أستحّقه عن جدارة!. 
العدالة،  قبضة  من  ناجياً  لسُت  أنني  واعــرف 

ما  بي  فافعلوا  العالم،  كّل عقوبات  استاهُل  وأنني 
ترونه قصاصاً عادالً، وأنا راٍض بحكمكم الوجاهي 
وال  تتهاونوا،  فال  الّرضا،  أمّت  القاضي  سيدي  يا 

تترّددوا، وال تأخذكم في الله لومة الئم«!.
وقد قضت احملكمة على اجلاني »بشير« بعقوبة 
العقابية  »املؤسسات  إحدى  في  لسنوات  السجن 
واإلصالحية«، ثم اإلبعاد عن الدولة بجناية محاولة 
ابنته  على  أحكاماً  احملكمة  ــدرت  أص كما  قتل. 
الدعارة  »شبكة  في  معها  واملتورطات  واملتورطني 
في الشقة املشبوهة« بالسجن واالبعاد بعد قضاء 

محكومياتهم. 

العقابية  ــة  ــس ــؤس »امل تــلــك  غــيــاهــب  ــي  وفـ
واإلصالحية«، كان  »بشير« يحّدث نفسه بطريقة 
النّكراء،  جرميته  على  النّدم،  ودمــوع  الهلْوَسة، 
تعصر قلبه عصراً: »غريبٌ أمرك أّيها القانون، ملاذا 
لم ُتصِدر حكماً بإعدامي، فيرتاح قلبي، وأرقد في 
القبر بسالم! ملاذا ُتبقيني حيّاً، ألموَت كّل يوٍم ألف 

مّرة ومّرة«؟!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصة  في  املذكورة  والشخصيات  األسماء   •
مستعارة وأي تشابه مع أسماء وشخصيات أخرى 

هو محض صدفة.



العدد 553 يناير 302017

الجريمة و العقاب



31 العدد 553 يناير 2017

ترجمة: د.ح�سن الغول

بريء على حبل المشنقة

واملوظفني  والعمال  املزارعني  من  املئات  كان 
املبنى  أمام  يحتشدون  وزوجاتهم  احلكوميني 
احلكومي في وسط مدينة أتالنتا بوالية جورجيا 
املتعلقة  اإلجـــراءات  نتائج  لسماع  األميركية 
الفتاة  بقتل  املتهم  فرانك  ليو  الشاب  مبحاكمة 
من  عشرة  الثالثة  تتجاوز  لم  التي  فاغان  ماري 
بإعدامه  ميلؤهم  والغضب  طالبوا  حيث  العمر، 
وشعر  إعدامه،  مت  شهرين  من  أقل  وبعد  شنقاً 
الكثيرون بالراحة وهم يرون جسده معلقاً بحبل 

ويتدلى من غصن شجرة بلوط ضخمة.
عشر  السادس  في  وقعت  قد  اجلرمية  كانت 
من أبريل 1913 وأسدل الستار عليها في السابع 
عشر من أغسطس لعام 1915 بإعدام املتهم بالقتل 
إال أن القصة لم تنته مبوته، حيث كانت في نظر 
الكثيرين قصة غياب العدالة والتي سلط الضوء 
عليها خالل القرن املاضي، حيث ثبت بعد ذلك أن 
ليو فرانك لم يقتل ماري وأنه دفع ثمن  الشاب 

جرمية لم يقترفها.
كان حارس إحدى الشركات قد عثر على جثة 
الشرطة  إخبار  مت  الفور  وعلى  قبو  داخل  فتاة 
واستدعاء  اجلثة  على  للتعرف  حضرت  التي 
بعض األشخاص ومنهم ليو فرانك املسؤول عن 
رؤيته  لدى  بالهلع  أصيب  والذي  املصنع  إدارة 
الفتاة حيث نفى معرفته بها إال أن فحص  جثة 
في  زارته  الضحية  أن  إلى  أشار  الزوار  سجل 
عمل  عن  أجرها  الستالم  ملقتلها  السابق  اليوم 

قامت به. 
الزراعة  في  تعمل  تنتمي ألسرة  ماري  كانت 
في مدينة ماريتا بوالية جورجيا حيث إضطرت 
مع والدتها لالنتقال إلى أتالنتا والعمل في أحد 
املصانع، وخالل احملاكمة مت اإلشادة بها وإضفاء 
أما ليو فرانك  الطهارة عليها.  الكثير من صفات 
فقد ولد في عام 1884 وانتقلت أسرته بعد فترة 
نيويورك،  في  بروكلني  إلى  والدته  من  قصيرة 
في  عمه  ميتلكه  مصنع  في  عمل  كبر  وعندما 
املصنع  ملكية  في  شــارك  الوقت  ومع  اتالنتا، 
وكان يؤيد تشغيل النساء واألطفال بسبب تدني 
أجورهم، وفي عام 1910 تزوج من الفتاة لوسيل 
وواصل جناحه الهادىء في العمل، كما أن اتهامه 
بالقتل منحه الكثير من الشهرة. وخالل استجوابه 
شكوك  من  ضاعف  مما  التوتر  شديد  ليو  كان 
الشرطة به التي نظرت إليه على أنه املتهم األول.

العنف  واعمال  اجلرائم  تعدد  من  وبالرغم 
التي كانت مدينة أتالنتا تشهدها في مطلع القرن 

املاضي، إال أن رد فعل السكان على جرمية قتل 
الفتاة كان عنيفا وكانوا يطالبون بإخضاع املتهم 
باجلرمية  الصحف  اهتمت  كما  الفوري،  للعقاب 

بشكل كبير.
ضغط  وطأة  حتت  حترياتها  الشرطة  بدأت 
يدعى  أسود  شاب  إستجوب  حيث  كبير  شعبي 
جيم كونلي الذي يعمل في املصنع والذي أشار 
جثة  نقل  في  املساعدة  منه  طلب  فرانك  أن  إلى 
منطقة  من  أنها سقطت  إدعى  التي  ماري  الفتاة 
قرر  اإلستجواب  وإثر  مصرعها،  ولقيت  عالية 
شاهداً  بصفته  السجن  كونلي  إيــداع  القاضي 
رئيساً حتى موعد احملاكمة ووضعه في زنزانة 

منفصلة عن اآلخرين.
اهتماماً  احملاكمة  سبقت  التي  الفترة  شهدت 
العامة  األجواء  كانت  كما  باملتهم،  مكثفا  إعالمياً 
الصحف  العديد من  أن  له. وبالرغم من  معادية 
أن  إال  فرانك،  ببراءة  مقتنعة  كانت  أتالنتا  في 
بعض التفاصيل التي ظهرت أثارت الشكوك حوله 
وأثارت نقمة الرأي العام ضده مما جعل السكان 
احملاكمة.  انعقاد  لدى  احملكمة  مبنى  يحاصرون 
وكان كل من محامي الدفاع واالدعاء من أفضل 
استجواب  بدء  ولدى  شهرة،  وأكثرهم  احملامني 
الدم والشعيرات  أن قطرات  أحدهم  أكد  الشهود 
التي عثر عليها في الغرفة املجاورة ملكتب فرانك 
للدم  إجراء حتليل  عدم  رغم  فاغان  ملاري  تعود 
العاملة مونتني سلوفر  والشعيرات. كما شهدت 
بأنها ذهبت إلى مكتب فرانك الساعة الثانية عشرة 
والربع ظهراً ولم جتده هناك وهو مايتناقض مع 

تصريحه بأنه في ذلك الوقت كان في مكتبه.
إال أن الشهادة اجلوهرية كانت تتعلق بالشاهد 
جيم كونلي الذي قال إنه حضر إلى مكتب فرانك 
إلى  الفتاة ماري والتي صعدت  الذي كانت معه 
الطابق العلوي ثم سمع صراخاً حيث وجد فرانك 
وبيده حبل وأخبره أنه ضرب الفتاة ألنها رفضت 
محاولته التودد إليها وطلب منه مساعدته في نقل 
 200 ذلك  بعد  ونقده  األرضي  الطابق  إلى  اجلثة 
قطاع  بقبول  كونلي  شهادة  حظيت  وقد  دوالر. 
من اجلمهور، بينما شكك قطاع آخر بها خاصة 
أنه لم يذكر أية أحداث قد تصب في صالح املتهم، 
ومقتلها  الفتاة  وصــول  بني  ما  الفترة  أن  كما 
كان قصيراً وال يكفي لكي يتودد فرانك لها ثم 
يرتكب جرميته. أما محامي الدفاع فقد استجوب 
بفرانك  ــادوا  أش الذين  الشهود  من  العشرات 
بعضهم  بينما وصف  احلقيقة  يقول  أنه  وأكدوا 

كونلي بأنه كاذب وذو سمعة سيئة.
عندما اجتمعت هيئة احمللفني للبت في مصير 
املتهم، كانت حشود كبيرة باآلالف من اجلمهور 
تقف خارج مقر احملكمة لسماع قرار الهيئة التي 
رأت ان فرانك مدان واوصت بإعدامه شنقاً. وقد 
لفرانك ومحاميه، حيث  شكل هذا احلكم صدمة 
كان لدية قناعة بأنه قدم للمحكمة كل األدلة التي 
تؤكد أنه لم يرتكب اجلرمية، كما فشل في دحض 
بعض األدلة العلمية التي أسهمت في إدانة فرانك 
عليها  عثر  التي  والشعيرات  الدم  قطرات  مثل 
إضافة إلى أن الدفاع جتاهل تأثير الشهود على 
القاضي  إلى تعرض  احمللفني واجلمهور، إضافة 
وبعض أعضاء هيئة احمللفني للتهديد بالقتل في 

حال أصدروا حكماً بتبرئة املتهم. 
في السادس والعشرين من سبتمبر 1913 حكم 
على فرانك باإلعدام شنقاً مع السماح له بتقدمي 
طلب التماس لنقض احلكم، وفي فبراير 1914 مت 
تقدمي طلب التماس يشير فيه محامي الدفاع إلى 
وجود أخطاء قانونية في احلكم الصادر، كما رأى 
أن األدلة املقدمة ال تبرر احلكم باإلعدام إال أن هذا 
الطلب رفض من قبل القاضي، كما مت رفض طلب 

االلتماس الثاني.
أحد  هاجمه  السجن  في  فرانك  وجود  خالل 
وفي  عنقه،  في  عميق  بجرح  وأصابه  رفاقه 
السادس عشر من أغسطس 1915 هاجم خمسة 
فرانك  به  يوجد  الذي  السجن  رجالً  وعشرون 
إلى  فرانك  اقتادوا  ثم  احلارسني  على  وتغلبوا 
عنقه  حول  حبالً  وربطوا  يديه  وأوثقوا  اخلارج 
وشنقوه على أقرب شجرة. وبالرغم من معرفة 
الشرطة بعد ذلك بأسماء معظم املهاجمني إال أنه 

لم يتم توجيه أي تهم لهم.
التاريخ  من  جزءاً  فرانك  ليو  قضية  أصبحت 
إلى  املسؤولني  دفعت  كما  األميركي،  القضائي 
وظهرت  احملاكمات،  معايير  في  تغييرات  إجراء 
بعض الدالئل التي تشير إلى براءة فرانك وموته 
ظلماً، وفي عام 1982 قال عجوز يدعى الونزو مان 
يجر  وهو  كونلي  شاهد  إنه  القضائية  للسلطات 
الوقت  ذلك  في  ألونزو  وكان  فاغان  ماري  جثة 
املصنع  في  ويعمل  العمر  من  عشرة  الثالثة  في 
التي تعمل فيه ماري مشيراً إلى أن كونلي هدده 
بالقتل إذا أخبر أحداً عما شاهده. وقد أدت هذه 
الشهادة إلى قيام القضاء في احلادي عشر من 
بعد  فرانك  ليو  عن  عفو  بإصدار   1986 مارس 

سبعني عاماً من موته. 
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حول بطالن اإلجراءات
في إصدار األحكام

اإعداد : حامد حمجوب

النيابة  أن  في  القضية  هذه  وقائع  تتلخص 
أنه جلب بغير قصد  الطاعن  إلى  العامة أسندت 
االجتار أو التعاطي أو االستعمال الشخصي مادة 
مخدرة )بذور اخلشخاش( وتعاطي مادة مخدرة  

في غير األحوال املرخص بها قانوناً.
ألحكام  طبقاً  معاقبته  العامة  النيابة  وطلبت 
 /48  ،6/1  ،39  ،1 واملــواد  اإلسالمية  الشريعة 
رقم  االحتــادي  القانون  من   65  ،63  ،1  /56  ،1
14 لسنة 1995 في شأن مكافحة املواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية املعدل، والبند 105 من اجلدول 
امللحق  الرابع  الثاني من اجلدول  األول والقسم 

بذات القانون. 
املتهم  بــإدانــة  درجــة  أول  محكمة  وقضت 
ومعاقبته بالسجن والغرامة وإبعاده عن البالد. 

استأنف احملكوم عليه احلكم وقضت محكمة 
وفي  شكالً  االستئناف  بقبول  االستئناف 
بتخفيض  املستأنف  احلكم  بتعديل  املوضوع 

عقوبة السجن، وتأييد إبعاده عن البالد.
بطعن  عليه  احملكوم  تقدم  احلكم  على  وبناًء 
ناعياً فيه على احلكم اخلطــأ في تطبيق القانون 
التسبيب والفساد في االستدالل  والقصور في 
ومخالفة الثابت باألوراق واإلخالل بحق الدفاع 
باجلرمية  دانــه  فيه  املطعون  احلكم  أن  ،ذلــك 
ببطالن  دفاعه  في  متسكه  رغم  إليه  املسندة 
غير  حتريات  إلى  الستناده  والتفتيش  القبض 

جدية التحريات وكفايتها إلصدار اإلذن بالقبض 
والتفتيش هو من املسائل املوضوعية التي يوكل 
إشراف  حتت  التحقيق  سلطة  إلى  فيها  األمــر 
شقه  في  الطعن  ورفضت  املوضوع.  محكمة 
الثاني املتعلق بتناقض احلكم وإدانة الطاعن بتهمة 
احليازة من دون قصد ملادة اخلشخاش، باعتبار 
أن التناقض الذي يعيب احلكم هو الذي يقع بني 
أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته بعضها اآلخر 
وال يعرف أي األمرين قصدته احملكمة، وملا كانت 
العبرة هي بحقيقة الواقع وأن اخلطأ املادي الذي 
يقع ال يعد تناقضاً وإمنا تصححه محكمة النقض 
من دون أن تنقض احلكم إذا كان ال يترتب عليه 
ثمة ضرر باملتهم، حيث ثبت أن النبات املضبوط 
هو بذور نبات احلشيش وليس بذور اخلشخاش، 
ومن ثم تنتهي احملكمة إلى تصحيح اخلطأ املادي 
الذي وقعت فيه النيابة العامة وسايرتها احملكمة 
نبات احلشيش  املادة املضبوطة هي  أن  باعتبار 
مادام أن الوصف في احلالني يحمل ذات العقوبة 
وال يضار املتهم بهذا التصحيح ومن ثم يضحى 

تعييبه في هذا الشأن ليس له محل.
وملا كان املتهم قد نسب إليه التعاطي واحليازة 
طبقاً  مرتبطان  وصفان  وهما  التعاطي  بغرض 
يقبل  ال  ارتباطاً  العقوبات  قانون  من   88 للمادة 
التجزئة وُحكم عليه بعقوبة واحدة، وهي احلبس 
صحيح  طبقت  قد  تكون  فإنها  سنوات  أربــع 

د. أحمد عبد اجمليد احلاج

جديه، ودانه بجرمية جلب بذور اخلشخاش بغير 
قصد علماً بأنها لم تضبط مع املتهم وال وجود 
املختبر  تقرير  خال  ،كما  الدعوى  ــأوراق  ب لها 
بذور  وجود  إلى  وأشار  وجودها  من  اجلنائي 
احلشيش، كما جاء احلكم املطعون فيه متناقضاً، 
اخلشخاش،  بذور  جلب  إلى  تارة  يشير  حيث 
ولم  احلشيش  بذور  حيازة  إلى  أخرى  وتــارة 
يفهم بأيهما مت إدانة احملكوم عليه رغم متسكه 
وعليه  له،  تعود  ال  البول  عينة  بأن  دفاعه  في 

طالب بنقض احلكم.
أصدرت احملكمة العليا حكمها برفض الطعن 
في شقه األول املتعلق ببطالن القبض والتفتيش 
تقدير  أن  إلى  استناداً  التحريات  جدية  لعدم 
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القانون، وال ينال من ذلك ما يتذرع به الطاعن من 
أن عينة البول ال تعود لـه إذ األصل في اإلجراء 
الصحة وعلى من يدعي خالف ذلك تقدمي الدليل 

على صحة ما يدعيه. 
علق على هذه القضية الدكتور أحمد عبد املجيد 
احلاج املستشار بوزارة الداخلية واحملاضر بكلية 
تعتبر  أوالً  اآلتي:  النحو  على  العليا  الدراسات 
للجدل  إثارة  القضايا  أكثر  املخدرات من  قضايا 
أمام احملاكم من حيث قانونية إجراءات الضبط 
ينعكس بصورة مباشرة  الذي  األمر  والتفتيش، 
على جهود أجهزة املكافحة وتقييم مدى جناحها 

في هذا املجال. 
طعنه  املتهم  أقام  فقد  احلكم  هذا  بشأن  أما 
في شقه األول على بطالن التفتيش لعدم جدية 
التحريات وهو األساس الذي قامت عليه القضية، 
إلصدار  كمسوغ  التحريات  جدية  أهمية  وتأتي 
التي  احلماية  مغزى  ألهمية  تبعاً  التفتيش  أمر 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  دستور  يكفلها 
األفراد من  1971م في حماية خصوصية  لسنة 
تسبق  أن  املهم  فمن  وعليه  العشوائي،  التفتيش 
نسبة  ترجح  جدية  حتريات  التفتيش  عملية 
اجلرمية إلى املأذون بتفتيشه قبل إصدار اإلذن 

حتى ال يوصف التفتيش بالبطالن. 
الدالئل  توفر  على  التحريات  جدية  وتبنى 
ظاهرة  من  املستفادة  العالمات  وهي  الكافية 

احلالة والشبهات املستمدة من الواقع والظروف 
وجود  عن  الضبط  رجل  تنبئ  التي  الواقعية 
جرمية أو تثير االعتقاد لديه بارتكاب اجلرمية. 

)الدالئل  عبارة  اإلماراتي،  القانون  واستخدم 
الكافية( كمعيار للقبض والتفتيش في غير حاالت 
قانون  )45( من  املادة  ما جاء في  التلبس وفق 
التحريات  جدية  وتقدير  اجلزائية.  ــراءات  اإلج
وكفايتها إلصدار إذن التفتيش من سلطة التحقيق 
حتت إشراف النيابة العامة وعلى ضوئها تصدر 

قرارها.
من  العديد  في  النقض  محكمة  أكــدت  وقــد 
جدية  إجراء حتريات  )وجوب  أن:  من  أحكامها 
املأذون بتفتيشه قبل  إلى  ترجح نسبة اجلرمية 
إصدار إذن التفتيش، وأن تقدير جدية التحريات 
وكفايتها موكول إلى سلطة التحقيق حتت رقابة 
دام  ما  عليها  معقب  دون  من  املوضوع  محكمة 

تقديرها سائغاً(. 
إلى  احملكمة  )اطمئنان  بأن  أيضاً  قضت  كما 
عدم جدية التحريات مما سطر في إذن التفتيش 
من ورود معلومات بحيازة املطعون ضده للمخدر 
التحريات  إجراء  يفيد  ما  يتضمن  أن  دون  من 
املعلومات يجعل  تلك  للتحقق من صحة  الكافية 
قضاءها بالبراءة سائغاً(، وفي ذلك تأكيد ملدى 
التفتيش،  لتبرير  كسبب  التحريات  جدية  أهمية 
وطاملا أن احملكمة قد اقتنعت بجدية االستدالالت 

إجرائه  لتسويغ  اإلذن وكفايتها  بني عليها  التي 
العليا  احملكمة  أمام  ذلك  في  املجادلة  يجوز  فال 
ينعاه  فما  وعليه  بالقانون،  ال  بالواقع  لتعلقه 
الطاعن بعدم جدية التحريات يبقى أمراً مردوداً.

في  القصور  حــول  الطعن  في  جــاء  ما  أمــا 
التسبيب وتناقض احلكم والفساد في االستدالل 
يوجب  فالقانون  األوراق،  في  الثابت  ومخالفة 
أن يشتمل احلكم ولو كان صادراً بالبراءة على 
األسباب التي بني عليها وحتديد األسانيد سواًء 
حيث  من  أو  للوقائع  السائغ  الفهم  حيث  من 
املنطق  مع  متسقاً  التسبيب  يكون  وأن  القانون 
السليم واإلقناع سواء في بيانات الواقعة أو في 
التدليل الكافي لها، وأن يكون استخالص النتائج 
األوراق  في  مصدرها  لها  مشروعة  أدلــة  من 
تكوين  القاضي في  عليه  انتهى  ما  إلى  ومؤدى 
عقيدته، وعلى سبيل املثال، إذا كانت احملكمة قد 
للواقعة  أوردت في صدر احلكم عند حتصيلها 
كان  املخدرة  للمواد  املتهم  إحــراز  أن  يفيد  ما 
وهي  أخف  بجرمية  دانته  ثم  االجتــار  بقصد 
االستعمال  أو  التعاطي  بقصد  اإلحــراز  جرمية 
التي  األســبــاب  تبني  أن  دون  من  الشخصي 
التناقض بني  الرأي وترفع  إلى هذا  انتهت فيها 
انطوى  قد  يكون  احلكم  فإن  والنتيجة،  املقدمة 
يعيبه  مما  واملنطوق  األسباب  بني  تناقض  على 
هذا  في  يتوافر  ال  ُذكر  وما  نقضه،  ويستوجب 
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احلكم. فحقيقة الواقع هو أن خطأ مادياً قد وقع 
من النيابة العامة وسايرته فيه محكمة املوضوع 
وإعمال  النقض  محكمة  تدخل  إلــى  أدى  مما 
ذكرت  حيث  اخلطأ،  هذا  تصحيح  في  سلطاتها 
بحيازته  ضبط  املتهم  أن  حيثياتها  في  احملكمة 
كلمة  ذكــر  من  بــدالً  نبات)اخلشخاش(  بــذور 
النقض  محكمة  اطالع  وعند  )احلشيش(،  بذور 
على هذا اخلطأ قامت بتعديله استناداً لسلطاتها 
باعتباره خطأ مادياً ال يغير من حقيقة الواقعة، 
فاالثنان قابالن لإلنبات، وقد ورد تأثيمهما في 
الرابع املرفق بقانون مكافحة املخدرات  اجلدول 
العقلية رقم 14 لسنة 1995 ويأخذان  واملؤثرات 

العقوبة نفسها، وعليه فال يعتبر هذا اخلطأ من 
قبيل التناقض الذي يعيب احلكم أو الفساد في 
االستدالل ومخالفة الثابت باألوراق كما جاء في 
احملكمة  تصححه  مادي  خطأ  هو  وإمنا  الطعن، 
مبا لديها من سلطات في تصحيح كل خطأ مادي 
دون  من  االتهام  عبارات  في  كل سهو  وتدارك 
حاجة إلى نقض احلكم مادام ال يترتب على ذلك 
التصحيح إضرار باملتهم. وال يقدح من ذلك ما 
ذكره الدفاع في الطعن من مخالفة لقرار اإلحالة.
تخصه  ال  البول  عينة  بأن  املتهم  ادعــاء  أما 
في  األصل  أن  إذ  يسنده  ما  يجد  ال  ادعاء  فهو 
اإلجراء الصحة وعلى من يدعي خالف ذلك أن 

عينة  أخذ  إجراءات  أن  قضاًء  املقرر  فمن  يثبته، 
يرسم  لم  تنظيمية  إجراءات  هي  لتحليلها  البول 
مخالفته  على  يترتب  لها  معيناً  طريقاً  القانون 
البطالن متى ثبت أن العينة التي مت فحصها هي 
فإن  وبالتالي  لسواه،  وليست  باملتهم  اخلاصة 
املجادلة في ذلك أمام احملكمة العليا غير جائزة. 
وعليه فإن قضاء محكمة النقض برفض الطعن 
في هذا اجلانب يكون سائقاً ومتفقاً مع صحيح 
أرسته احملكمة في قضائها. وبناًء  القانون وما 
على ما ذكرناه، يكون الطعن في مجمله على غير 
أساس وعليه فما انتهت إليه احملكمة العليا يتفق 

وصحيح القانون.
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�سعد حممد اأبوزيد
باحث قانوني

القيود على النيابة العامة
في تحريك الدعوى العمومية

التي متلك  العامة هي  النيابة  أن  العامة  القاعدة 
غيرها  دون  من  العمومية  الدعوى  حتريك  سلطة 
ألنها هي التي متثل املجتمع، وتنوب عنه في متابعة 

اجلناة واملطالبة بتوقيع العقوبات عليهم.
ولكن توجد بعض اجلرائم التي تقع في املجتمع 
العامة  النيابة  يد  تغل  طبيعة خاصة،  ذات  وتكون 
واإلحالة  فيها  التحقيق  باب  وفتح  حتريكها  في 
كاجلرائم العادية، وهذه اجلرائم التي تتمتع بصفة 
)أسرية خاصة(، حيث يرى املشرع أنه من األفضل 

على  يترتب  أن  العامة  املصلحة  ومــن  ــدر  واألج
حتريك الدعوى في هذه اجلرائم أن يتم بناء على 
شكوى أو إذن أو طلب وحسب كل حالة على حدة، 

فحالة الشكوى تختلف عن اإلذن والطلب.
لها  والتي  )الزنا(،  جرمية  املثال  سبيل  وعلى 
من  األكثر  تكون  وقد  اجلرائم،  بني  طبيعة خاصة 
الدعوى  تقام  ال  مجتمعاتنا،  في  العملية  الناحية 
اجلنائية فيها إال بتقدمي شكوى للنيابة العامة خالل 
ثالثة شهور من تاريخ علمه بالواقعة، ويسقط حقه 

بعدها متاماً، والعلة أنه خالل الفترة املمنوحة يكون 
قد رأي من األنسب التغاضي وعدم التقدم بشكوى 
للمصلحة العامة، ولكن بعد هذه املدة تكون الواقعة 
قد وصلت إلى مرحلة النسيان، وبعدها يكون الزوج 

غرضه االنتقام بعد فوات املدة املقررة.

مو�د قانونية 

وفي هذا املجال قرر قانون اإلجراءات اجلنائية 
القانونية  املــواد  املتحدة  العربية  اإلمــارات  لدولة 
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التالية:
مادة رقم 7:

برفع  غيرها  دون  من  العامة  النيابة  تختص 
الدعوى اجلزائية ومباشرتها، وال ترفع من غيرها 

إال في األحوال املبينة في القانون.
املادة رقم 9:

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء 
ومباشرتها  اجلزائية  الدعوى  برفع  العامة  النيابة 

على الوجه املبني في القانون.
ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة، وإمنا يرد عليها 
استثناءات ال بد من مراعاتها حتى يتسنى حتريك 

الدعوى العمومية وهي:
الدعوى  املشرع حتريك  علق  ما  إذا  حالة  أوالً: 
من  شكوى  تقدمي  كضرورة  معينة  شروط  على 

التضرر أو طلب أو إذن.
ثانياً: إعطاء احلق للمتضرر من اجلرمية في رفع 

الدعوى عن طريق االدعاء املباشر.

�ل�صكوى 

وهي ما تقدمه الضحية من بالغات إلى السلطة 
حتريك  منها  فيها  تطلب  العامة  كالنيابة  املختصة 
الدعوى العمومية، شريطة أن يكون ذلك بخصوص 
اجلرائم التي تكون النيابة العامة في حتريك الدعوى 
العمومية بشأنها مقيدة بقوة القانون إال بناء على 
تقدمي هذه الشكوى من طرف املتضرر، ومن بني 
الدعاوى التي يشترط فيها القانون تقدمي الشكوى 
»جرمية الزنا« بحيث ال يحق للنيابة العامة أن تقوم 
بإجراءات املتابعة إال إذا قدم الزوج املتضرر شكوى 
بهذا الشأن، ولقد نص املشرع اإلماراتي في املادة 
في  اجلزائية  الدعوى  ترفع  أن  يجوز  ال   :10 رقم 
اجلرائم التالية إال بناء على شكوى خطية أو شفوية 
في  قانوناً  مقامه  يقوم  ممن  أو  عليه  املجني  من 

اجلرائم اآلتية:
وإخفاء  األمانة  وخيانة  واالحتيال  السرقة   -
األشياء املتحصلة منها، إذا كان املجني عليه زوجاً 

للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه، ولم تكن هذه 
أو مثقلة  أو إدارياً  األشياء محجوزاً عليها قضائياً 

بحق لشخص آخر.
- عدم تسليم الصغير إلى من له احلق في طلبه 

ونزعه من سلطة من يتواله أو يكفله.
- االمتناع عن أداء النفقة أو أجرة احلضانة أو 

الرضاعة أو املسكن احملكوم بها.
- سب األشخاص وقذفهم. 

- اجلرائم األخرى التي ينص عليها القانون.
وال تقبل الشكوى بعد ثالثة أشهر من يوم علم 
املجني عليه باجلرمية ومرتكبها ما لم ينص القانون 

على خالف ذلك.
جاء في املادة رقم 11: تقدم الشكوى إلى النيابة 
العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز 
التلبس باجلرمية أن تكون الشكوى إلى  في حالة 

من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
وتضمنت املادة رقم 12: إذا تعدد املجني عليهم 
في اجلرائم املنصوص عليها في املادة )10( فيكفي 
أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد املتهمون 
مقدمة  تعتبر  أحدهم  مقدمة ضد  الشكوى  وكانت 

ضد الباقني.
ونصت املادة رقم 13: إذا كان املجني عليه في 
جرمية من اجلرائم املشار إليها في املادة )10( لم 
في  بعاهة  كان مصاباً  أو  يتم خمس عشرة سنة 

عقله، تقدم الشكوى ممن له الوالية عليه.
فتقبل  ــال،  امل على  واقعة  اجلرمية  كانت  فــإذا 

الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
األحكام  جميع  احلالتني  هاتني  في  وتسري 

املتقدمة اخلاصة بالشكوى.
وال يترك املشرع املجني عليه فريسة االستغالل 
ولو من جانب من ميثله، وحفظ حق املجني عليه في 

مراحل تقدمي الشكوى كلها.
إذا تعارضت مصلحة  املادة رقم 14:  وجاء في 
املجني عليه مع مصلحة من ميثله أو لم يكن له من 

ميثله، تقوم النيابة العامة مقامه.
احلــق في  ينقضي   :15 رقــم  ــادة  امل في  وذكــر 
الشكوى في األحوال الواردة في املادة )10( مبوت 
املجني عليه. وإذا حدثت الوفاة بعد تقدمي الشكوى 

فال أثر لها على سير الدعوى.
إذا كانت املصلحة  الشكوى  التنازل عن  وميكن 
العامة تقتضي ذلك ألي سبب كان، كعدم تصعيد 
أو  العائلة،  وسمعة  مستقبل  على  حرصاً  األمور 
كشف  في  اخلوض  وعدم  أسرياً،  املشكلة  احتواء 
املصلحة  سبيل  في  والتصالح  والسماح  األسرار، 

العامة األشمل.
في  الشكوى  قدم  ملن   :16 رقم  املــادة  ونصت 
اجلرائم املشار إليها في املادة )10( من هذا القانون 
أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر 
في الدعوى حكم بات. وتنقضي الدعوى اجلزائية 
ينتج  ال  عليهم،  املجني  تعدد  حالة  وفي  بالتنازل. 
قدموا  من  جميع  من  صدر  إذا  إال  أثــراً  التنازل 
الشكوى. وفي حالة تعدد املتهمني، فإن التنازل عن 
الشكوى بالنسبة ألحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى 
الباقني، وإذا توفي املجني عليه بعد تقدمي الشكوى، 
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أوراق قانونية

انتقل احلق في التنازل إلى ورثته جميعهم.
تبني  إذا  ــه:  أن فأوضحت   ،17 رقــم  ــادة  امل أمــا 
للمحكمة اجلزائية أن هناك متهمني آخرين لم ترفع 
عليهم الدعوى اجلزائية، أو أن هناك وقائع أخرى 
لم تكن قد أسندت إلى املتهمني فيها، أو إذا تبني لها 
املعروضة  بالتهمة  أو جنحة مرتبطة  وقوع جناية 
النيابة  إلى  الدعوى  أوراق  أن حتيل  فعليها  عليها، 

العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
واملشرع نص على فترة سقوط احلق في الشكوى، 
علم  يوم  من  تسري  أشهر  بثالثة  املشرع  وقدرها 
املجني عليه باجلرمية ومرتكبها، واحلكمة من النص 
املقدرة،  الفترة  هذه  خالل  الشكوى  تقدمي  عدم  أن 
قرينة على أن املجني عليه ال يريد إقامة الدعوى، هذا 
ما لم ينص القانون على خالف ذلك، ألن النص على 
العامة  القاعدة  يقيد  خاصاً،  ذلك يضع نصاً  خالف 

التي تضمنها نص املادة )10( املشار إليه.

�لطــلـب

على  أمينة  باعتبارها  هيئة  عن  يصدر  ما  وهو 
مصالح معينة للدولة نتيجة جرمية قد مست بهذه 
اجلرائم  بعض  في  املشرع  أوجب  لذلك  املصلحة، 

التي تقع على إحدى الهيئات العمومية تقدمي الطلب 
لها  العامة ليصبح  النيابة  إلى  املختصة  من اجلهة 
مع  وباملقارنة  بشأنه.  الدعوى  حتريك  في  احلق 
والــدول  املتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولــة  تشريع 
العربية، جند أن األمر ينطبق على القانون املصري 
فال يجوز رفع الدعوى اجلنائية أو اتخاذ إجراءات 
فيها إال بناء على طلب كتابي من وزير العدل في 
أو  ملك  )العيب في حق  عليها  املنصوص  اجلرائم 
رئيس دولة أجنبية أو في حق ممثل لدولة أجنبية 
معتمدة بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته(. كما ال 
يجوز رفع الدعوى اجلنائية أو اتخاذ إجراءات فيها 
في اجلرائم املنصوص عليها )إهانة وسب مجلس  
النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو اجليش أو 
احملاكم أو السلطات أو املصالح العامة( إال بناء على 
املجني  املصلحة  رئيس  أو  الهيئة  من  كتابي  طلب 

عليها.

�لإذن

ال  التي  احلاالت  بعض  على  القانون  ينص  قد 
ميكن معها حتريك الدعوى العمومية من موظفني 
يعملون حتت سلطة هيئة معينة إال احلصول على 

إذن من هذه الهيئات التي يعملون بها، وذلك بقصد 
توفير احلماية الالزمة لهؤالء لتأدية مهامهم على 
التي  اجلرائم  تشمل  احلاالت  وهذه  وجه،  أحسن 
يرتكبها رجال القضاء أو املجلس الوطني أو أعضاء 
السلك الدبلوماسي، ويرتبط اإلذن بشخص املتهم 
ألنه يهدف إلى توفير ضمان ملباشرة وظيفته وحق 
وصدر  اجلرمية  في  املتهمون  تعدد  فإذا  أدائها. 
اإلذن برفع الدعوى اجلنائية ضد أحدهم فقط، فإن 

اإلذن ال ينسحب على غيره. 
ومن صور اإلذن برفع الدعوى اجلنائية أنه ال 
يجوز القبض على القاضي أو عضو النيابة وحبسه 
احتياطياً إال بعد احلصول على إذن مجلس القضاء 
العام  النائب  يرفع  التلبس،  حاالت  وفي  األعلى. 
األمر عند القبض على القاضي أو عضو النيابة إلى 
ساعة  والعشرين  األربع  مدة  في  املذكور  املجلس 
التالية، وللمجلس أن يقرر إما استمرار احلبس أو 
ذكر  ما  عدا  وفيما  كفالة،  بغير  أو  بكفالة  اإلفراج 
ال يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع 
القاضي أو عضو النيابة أو رفع الدعوى اجلنائية 
املجلس  من  بــإذن  إال  جنحة  أو  جناية  في  عليه 

املذكور وبناء على طلب النائب العام.
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الساحة  على  متميزة  أدوار  األمنية  للمؤسسة 
باملسؤولية  االهتمام  تتبنى  فهي  املجتمعية، 
االجتماعية، مع تركيز اهتمامها على حتقيق معدالت 
األهداف  إغفال  ودومنا  مرتفعة.  جرمية  مكافحة 
االجتماعي،  الرفاه  فكرة  ظهور  وراء  األساسية 
وذلك انطالقاً من التزامها املجتمعي بخدمة قضايا 

التنمية مبفهومها الواسع. 
ويعتبر اإلعالم أحد أهم املقومات التي يعول عليه 
في تقدمي املوضوعات والقضايا للفضاء املجتمعي 
الستقرار  داعمة  إيجابية  استجابات  وخلق  العام 

شكلت منصات إعالمية جديدة للتواصل املجتمعي 
شبه العام، ومكنت عبرها أفراد مستقلني من إنشاء 

وتوزيع رسائل موجهه ومؤثرة للمجتمع.
االجتاهات  مناقشة  ما  أحد  يستطيع  ال  واليوم 
على  املرور  دون  من  اجلرمية  ملكافحة  االجتماعية 
االجتماعي  التواصل  وسائل  شغلتها  التي  املكانة 
االجتاهات  تشكيل  في  لعبتها  التي  واألدوار 
االجتماعية  واالجتاهات  عام  بشكل  االجتماعية 
تتمتع  حيث  بشكل خاص،  اجلرمية  مكافحة  نحو 
اإليجابيات،  من  مبجموعة  االجتماعية  الشبكات 

املجتمع وأمنه. وبهذا املفهوم تنطلق مهمة اإلعالم 
بخطورة  الواعي  العام  الرأي  تشكيل  من  األولى 

اجلرمية وانعكاساتها.
وقد غيرت وسائل التواصل االجتماعي خريطة 
والذي  العام،  الرأي  وتشكيل  املجتمعي  التواصل 
وذلك  التقليدية،  اإلعــالم  وسائل  على  حكراً  ظل 
خالل فترة وجيزة منذ انطالقتها األولى باستخدام 
منظومة الويب، وكذلك الوسائل االجتماعية املتمثلة 
بوك  الفيس  مثل:  تطبيقاتها  ــه  أوج بعض  في 
والتي  وغيرها،  والواتساب،  والتويتر،  واملدونات، 

اإعداد: حميد خمي�س اآل علي

االتجاهات االجتماعية
نحو مكافحة الجريمة )2-2(
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مع  والتواصل  املشاركة  مفهوم  تعّمق  والتي 
بأمناط  والتعلم  اإلبداعي  التفكير  اآلخرين، وحتفز 
وطرق مختلفة، وذلك بسبب التواصل مع أشخاص 

من بيئات مختلفة.
ووّفر ظهور شبكات التواصل االجتماعي فتحاً 
ثورياً، نقل اإلعالم إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطى 
عبر  واالنتقال  للتأثير  كبرى  فرصاً  مستخدميه 
احلدود بال قيود وال رقابة إال بشكل نسبي محدود.
وبالرغم من اإليجابيات التي تتمتع بها الشبكات 
السلبيات،  بعض  من  تخلو  ال  أنها  إال  االجتماعية 

كإدمان اجللوس عليها مما يعّطل الكثير من األعمال، 
ووجود الساحة املفتوحة أمام اجلميع لتبادل اآلراء 
مما  الوهمية.  األسماء  باستخدام  النظر  ووجهات 
قد يسهم في تشكيل سلبي لالجتاهات االجتماعية 
ويؤدي إلى تغييرها لدى األفراد في بعض األحيان. 
مجال  في  مهماً  دوراً  األمني  اإلعــالم  ويلعب 
واألمن،  اإلعالم  بني  ما  املسافات  وتقريب  األمن 
وإيصال املعلومة األمنية، وتزويد املتلقي باملعارف 
األجهزة  على  حكراً  ظلت  التي  واملعلومات  األمنية 
فكان  املجتمعات،  حياة  من  طويلة  فترات  األمنية 

التي  املتناقلة  الناس عرضة لإلشاعات واألحاديث 
يعتريها الزيادة والنقصان دائماً. كما يتيح اإلعالم 
عن  بعيداً  األمنية  بالقضايا  التامة  املعرفة  األمني 
حجب املعلومات وإخفائها، ويقوم بالدور التوعوي 
ويقدم النصح للمجتمع، مبا يتعلق بإجراءات حماية 
من  ما  وكل  واخلاصة،  العامة  واملمتلكات  األرواح 
اجلرمية،  في  الوقوع  املواطن  يجنب  أن  شانه 
والترهيب من عواقب ارتكابها على الفرد واملجتمع.
وأهميته  دوره  األمني  اإلعــالم  ويؤكد  كما 
سلك  في  العاملني  مساعدة  على  العمل  خالل  من 
إزاء  املعنوية  بواجبهم ورفع روحهم  للقيام  األمن 
على  احلفاظ  سبيل  في  أعمال  من  به  يقومون  ما 
من  يعد  الــذي  األمــر  املجتمع،  واستقرار  سالمة 
االجتماعية  االجتاهات  لتشكيل  الداعمة  العوامل 

اإليجابية جتاه مكافحة اجلرمية. 
وإذا أريد لالجتاهات االجتماعية التشكيل اجليد 
في االجتاه الصحيح، ال بد من توافر مجموعة من 
يعملون  الذين  األمنيني  اإلعالميني  املتخصصني 
وفق خطة متكاملة لتحديد محتوى وشكل الرسائل 
اإلعالمية املوجهة للجمهور، ومتابعة رسائل اإلعالم 
األخرى لتحليل رسائلها، وتصميم رسائل مواجهة، 
وتوضيح أماكن اخللل والقصور والضعف من جهة 

أخرى بغرض إشباع حاجة اجلمهور للمعلومات. 
وهذا بالفعل ما قامت به دولة اإلمارات العربية 
أكان  سواء  اإلعالمية  الوسائل  ضبط  في  املتحدة 
أو من خالل  القانونية احملددة لالستعمال  باألطر 
التوعية اإليجابية لالستعمال، فعندما تقوم وسائل 
بإثارة  بالذات(  منها  )واخلارجية  املختلفة  اإلعالم 
وعي اجلمهور عن طريق احلمالت اإلعالمية التي 
تستهدف تكثيف املعرفة بزيادة املعلومات املرسلة 
للتأثير على قطاعات مستهَدفة من اجلمهور، عندها 
ذهنية عن  بتكوين صورة  مهتماً  اجلمهور  يصبح 
للجهة  بد  ال  وهنا  واألفكار،  املعلومات  هذه  طريق 
القائمة على أمور اإلعالم األمني السعي إلى تكوين 
مبصالح  املوضوع  لربط  صحيحة  ذهنية  صورة 
اجلمهور وتطلعاته، وذلك بتصميم رسائل جديدة 
كاتخاذ  أكثر حتديداً  سلوكية  نتائج  إلى  للوصول 

�ليوم ال ي�ستطيع �أحد 

ما مناق�سة �الجتاهات 

�الجتماعية ملكافحة 

�جلرمية من دون 

�ملرور على �ملكانة 

�لتي �سغلتها و�سائل 

�لتو��سل �الجتماعي
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آفاق

قرار، ثم حّث اجلمهور على اتخاذ فعل محدد معبِّر 
التي  األفكار  لتبنِّي  الدعوة  طريق  عن  الفكرة،  عن 

تركز عليها الرسائل االتصالية.
وتؤكد الشراكة املجتمعية املسؤولية اجلماعية في 
مواجهة اجلرمية والوقاية منها، والذي يعني إعادة 
التقارب والتفاهم بني أفراد املجتمع ومؤسساته، مع 
أجهزة إنفاذ القانون وحتقيق العدالة، وذلك من مبدأ 

املسؤولية املشتركة بني كل هذه األطراف. 
وتأسيساً على هذا، تتحدد االجتاهات االجتماعية 

في ضوء عامل اخلبرة في منوذجني: 
بعملية  يرتبط  والــذي  املعرفة،  منــوذج  األول: 
أيا كان مضمونها وصوالً حلكمنا  املعارف  تنظيم 
األمنية  املؤسسات  على  يفرض  عليها، مما  القيمي 
ألفراد  مقبول  وشكل  محتوى  في  املعلومة  توفير 
املجتمع وداعم لتكوين قناعات ثابتة. وهذا موجود 
األمنية  املؤسسة  في  احلديث  التوجه  خالل  من 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة نحو وجود قنوات 
كمحتوى  إلكترونية  ومواقع  اجتماعي  اتصال 

معرفي الكتروني متاح للجمهور.
تبلور  عملية  أنه  أي  الدافعية،  منوذج  والثاني: 
املعارف املتأثرة بخبرة الفرد السابقة، ويصبح هذا 
النموذج على شكل استعدادات تصبح هي القاعدة 

في توجيه سلوكيات األفراد، أساساً يشكل الفعل. 
منظومة  خالل  من  لذلك  اإلمــارات  دولة  وتسعى 
متكاملة في بعث مفاهيم السعادة والتسامح لدى 
أفراد املجتمع بجميع أطيافه. ولعل خير دليل على 
تنشئ  دولــة  أول  ــارات  اإلم دولــة  تكون  أن  ذلك، 
ملتابعة سعادة مواطنيها وقاطنيها،  وزارة مستقلة 
وإنشاء وزارة معنية بالتسامح ونشر ثقافته على 

مستوى الدولة. 
ومؤخراً، عملت دولة اإلمارات على تفعيل اإلطار 
اآلخر  احترام  خالل  من  التسامح  لقيم  القانوني 
وتقبل األفكار، فأصدرت ميثاق التسامح. أما على 
الدول  من  اإلمارات  دولة  فتعتبر  السعادة،  صعيد 
االجتماعي  الرفاه  مؤشرات  في  ترتيباً  األعلى 
اإلمارات  وباتت  بل  ملواطنيها،  السعادة  وحتقيق 
الرشيدة  لقيادتنا  السديدة  التوجيهات  ظل  في 
مثاالً لتعزيز قيم التسامح والتعايش، يلقى احترام 

وتقدير شعوب املعمورة شرقاً وغرباً. 
وهذا ال يلغي اجلهود اإلماراتية في تعزيز احلوار 
والدور  والثقافات،  األديان  مختلف  بني  والتقارب 
اإلنساني العظيم الذي تسهم به الدولة في تخفيف 
من  واملتضررة  والفقيرة  املعوزة  الشعوب  معاناة 
دون متييز  من  العالم  والكوارث حول  الصراعات 

الذي  األمر  اللون،  أو  العرق  أو  الدين  أساس  على 
الدولة ميتلكون دومنا  جعل من مواطني ومقيمي 
في  الفاعلة  املساهمة  إيجابية جتاه  اجتاهات  ريب 

مكافحة اجلرمية.
االجتماعية  االجتاهات  فإن  القول،  وخالصة 
في مكوناتها الشمولية هي عبارة عن استعدادات 
نفسية أو تهيؤات عقلية عصبية متعلمة لالستجابة 
أو  األشياء  أو  السالبة نحو األشخاص  أو  املوجبة 
املوضوعات أو املواقف أو رموز البيئة التي تستثير 

هذه االستجابات.
االجتماعية  فاالجتاهات  املنظور،  هذا  وبحسب 
النفسي  اجلانب  هي  مقومات  خالل  من  تتحدد 
والعقلي الذي ينتج عن تفاعالتهما مع البيئة بحسب 
اجلانب  حتدد  ما  استجابة  التفاعالت  هذه  طبيعة 
االجتماعية  واالجتاهات  االجتــاه.  في  السلوكي 
ومتعلمة  مكتسبة  تكون  تكونها،  كيفية  على  بناء 
وليست وراثية، أي أنها نتاج خبرة الفرد في وسطه 
االجتماعية  التنشئة  نوع  على  اعتماداً  االجتماعي 
واملبادرات  األنشطة  دور  يبرز  وهنا  تلقاها.  التي 
واملمارسات التي من شأنها تشكيل الرأي العام، مبا 
يحقق مساهمة إيجابية فاعلة في مكافحة الظواهر 

السلبية اخلارجة عما هو مقبول في املجتمع. 
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أصبح موضوع المتصيدين قضية ساخنة في 
والمجالت  اإلنترنت  شبكة  على  األخيرة،  اآلونة 
المطبوعة، حيث تروى قصص ال تنتهي حول كيفية 
الناس  لبعض  مرعبة  بيئة  بخلق  المتصيدين  قيام 

على مواقع التواصل االجتماعي.
المتصيدون نشطون للغاية وال يزالون يشكلون 
مشكلة بالنسبة لغالبية األشخاص الذين يستخدمون 
األخيرة  االجتماعي. وفي مقالتها  التواصل  مواقع 
ستاين  جويل  الصحفية  تروي  »تايم«،  بمجلة 
من  »المتصيد«  مصطلح  تطور  كيف  تفاصيل 
المجرم الشبكي الذين يجوب اإلنترنت للعثور على 
الضحايا إلى الفرد الذي ينخرط في أشكال متطرفة 

من المضايقات والترهيب والتخويف الشبكي.
مواقع  في  المتخصصين  تجارب  خالل  ومن 
التواصل االجتماعي في إدارات الشرطة، يبدو أن 

تأثيرهم  في  متزايدة  يجدون صعوبة  المتصيدين 
الناس  تدفق  إلى  يعود جزئياً  الشرطة. وهذا  ضد 
الذين أبلغوا الجميع على نطاق واسع أنهم يدعمون 
إدارات إنفاذ القانون والوكاالت التي تستخدم مواقع 
المجتمعية  الشرطة  ألعمال  االجتماعي  التواصل 

والعالقات العامة وأغراض مكافحة الجريمة.
بضرب  اإلنترنت  على  المتصيدون  بدأ  عندما 
الكثير  فعل  يتم  لم  بقوة،  القانون  إنفاذ  سلطات 
الوكاالت  معظم  وأنشطتهم.  تعليقاتهم  لمكافحة 
بالتواجد على ساحات مواقع  للتو  بدأت  كانت قد 
التواصل االجتماعي، لذلك كان الميدان مفتوحاً أمام 
المتصيدين. وزاد من الطين بلة أن معظم اإلدارات 
التقليدي »ال تعليق« على كل  الرد  لجأت لسياسة 
شيء، ونتيجة لذلك، كان المتصيدون يؤثرون سلباً 

على سلك إنفاذ القانون.

في  تتردد  إدارات  هنالك  تزال  ال  ذلك  وبسبب 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي نظراً الحتمال 
اإلدارة  ضد  واإلساءات  اللفظي  للهجوم  تعرضها 
علناً. ومع ذلك، يقول الخبير المعلوماتي في شرطة 
لوس أنجلوس مايك بايرز إنه ال يوجد مدافع أفضل 
التواصل  مواقع  فعلى  نفسه.  قسمك  من  لقسمك 
إدارتك حسب  قصة  تروي  أن  يمكنك  االجتماعي، 
شروطك وأن تضع على المأل مستوى مهنيتك في 
المتصيدين. وفي حين ال تزال  التعامل مع  كيفية 
هناك بعض اإلدارات المترددة في استخدام مواقع 
تتبناها  أخرى  إدارات  أن  إال  االجتماعي،  التواصل 

وتكسب الحرب على المتصيدين.

�لقوة يف �لأرقام

التي  القانون  إنفاذ  وكاالت  عدد  زيادة  مع 

كيف يمكن للشرطة التعامل 
مع متصيدي »اإلنترنت«

حاكم خريي

الشرطة العالمية
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ونشر  االجتماعية  التواصل  مواقع  تستخدم 
فال  اإليجابية،  الفيديو  وأفالم  والصور  القصص 
التأييد  أو  حشد  أو  المنافسة  للمتصيدين  يمكن 
أن  إال  متناقضاً  األمر  يبدو  قد  وفيما  لقضيتهم. 
التغلب على المتصيدين يكون بكثرة وكاالت إنفاذ 
وبالعدد  االجتماعي،  التواصل  القانون على مواقع 
الكبير للقصص والصور وأفالم الفيديو اإليجابية 

التي تنشرها هذه الوكاالت.
وتضاعفت القوة حينما بدأ رجال الشرطة األفراد 
المسؤولون عن إدارة حسابات إداراتهم على مواقع 
والعائالت  األصدقاء  وكذلك  االجتماعي،  التواصل 
والشركات التي تدعم وكاالت إنفاذ القانون، بإنشاء 
مواقع صديقة على اإلنترنت تدعم وتعيد نشر ما 

ترسله تلك الوكاالت.
مهنتنا،  من  كثيرة  أجزاء  في  نرى  كما  وتماماً 

هناك قوة في العدد.

�حت�صان �ملت�صيدين

وكالتك،  منصات  إلى  المتصيدون  يأتي  عندما 
تتاح لك الفرصة حتى تبدو وكالتك في أبهى حلة. 
في  لتبدو جميالً  هذه هي فرصتك تحت األضواء 

الرد الذي تعطيه للمتصيدين.
تأكد من أن تستجيب للمتصيد بلهجة مهنية مع 
إظهار العطف والرعاية ثم اشكرهم على بقائهم معك 

وأنت ترد عليهم على موقع التواصل االجتماعي.
وأنه  تعليقاته  قرأت  قد  أنك  يعلم  المتصيد  دع 
تعليقات من خالل  أو  يسرك معالجة أي مخاوف 
تتطلع  وأنك  رأيه  تقدر  إنك  له  قل  رسالة خاصة. 

لرسالته القادمة. 
تبدو  فإنك  اإليجابي،  الموقف  هذا  خالل  من 
مهنياً بارعاً، وتترك الكرة في ملعبهم. وإذا لم يكن 
بالتصرف  بالفعل  بدأوا  قد  بصفحتك  المعجبون 
وطرد المتصيد بتعليقاتهم، فقد تحصل على رد من 

المتصيد أو ال تحصل.
ونادراً ما نرى رداً منهم، وسيكون يوم سعد أن 
بإرسال رسالة خاصة. ومما يجعل  أحدهم  يقوم 
المتصيد أكثر حذراً هو خشيته من انكشاف هويته 

من قبل األخ األكبر.  
االهتمام.  على  للحصول  يسعون  المتصيدون 
الرسائل  منطقة  إلى  التوجه  منهم  طلبت  فإذا 

الخاصة فإنك بذلك تثير إحباطهم.
وإذا حاولوا نشر تعليق تقليدي مسيء كالعادة 
على تعليقك المهذب والشخصي يضعف تأثيرهم 
وهم يعرفون ذلك. إنهم  يعرفون بأنهم لن يتمكنوا 
المقيت  وسلوكهم  األسفل  دركهم  إلى  جرك  من 

وسرعان ما يصابون بالضجر من ذلك.
التواصل  منصات  لجميع  تكون  أن  ينبغي 
االجتماعي لوكاالت إنفاذ القانون شروط خدمة أو 
شروط استخدام. وفي حال عدم وجود مساحة في 
المنصة الفردية لتحميل أو تحديد شروط الخدمة، 
فيجب أن تكون هذه الشروط موجودة على موقع 
اإلدارة، حيث يتم توجيه الناس إليها لالطالع عليها. 
الخدمة بوضوح األسباب  أن تبين شروط  ويجب 
الواجبة لحذف تعليق ما أو حظر الدخول للصفحة.

كن م�صتعد�ً لالأفخاخ

الحاقدون  إليها  يلجأ  التي  الشائعة  الطرق  من 
يعرفون  أو طرح سؤال  تعليق  ترك  والمتصيدون 
أنه سيؤدي إلى إثارة النقاش، بغرض جعل الشرطة 
سؤال  يأتيك  قد  المثال،  سبيل  على  سيئة.  تبدو 
مثل: »هل لك أن تشرح لنا لماذا تتجاوز سيارات 
الشرطة الحد األقصى للسرعة في حارات الطريق 
في  يوم  كل  المشترك  النقل  بسيارات  الخاصة 

الساعة 5 مساء؟«.
القواعد  هذه  تذكر  لك،  هذا  يحدث  وعندما 

البسيطة:

• كن شفافاً ونزيهاً.
• عالج القضية على المنصة نفسها. إذا تم نشرها 

في »الفيسبوك«، فليكن ردك على »الفيسبوك«.
• حدد تفاعلك مع الموضوع بردين اثنين. في 
خاللها  من  يمكن  التي  الوسيلة  أذكر  الثاني  ردك 
مناقشتهم خارج المنصة، شخصياً أو على الهاتف 

أو البريد اإللكتروني أو رسالة خاصة.
ومركز  أداء  إلى  تنظر  عندما  العموم  وعلى 
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  منصتك 
التي تتلقاها تبدو  المتصيد  المجتمع فإن تعليقات 
ضئيلة للغاية بحيث لن تؤثر على الصورة اإليجابية 

العامة لوكالتك. 
من هم المتصيدون؟

يمكن أن يكون المتصيد أي شخص. من جارك 
فأي  العمل،  عن  العاطلين  إلى  المدارس  طلبة  إلى 
شخص يمكن ان يكون متصيداً. لقد رأينا كارهي 
الشرطة، ومتطرفي التعديل الثاني وأفراداً حصلوا 
القانون من خالل اإلنترنت كلهم  على شهادة في 

يتصيدون في مواقع إنفاذ القانون.
إن الذين يريدون بث مشاعر الغضب أو اإلحباط 
التي تفاقمت داخلهم منهم بسبب قضية ما يمكنهم 
اآلن التعبير عن هذا القلق تحت ستار عدم الكشف 

عن الهوية عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ولكن كما يقول المثل »اقتلهم بلطفك!«.

املت�سيدون ن�سطون 

للغاية ول يزالون 

ي�سكلون م�سكلة 

بالن�سبة لغالبية 

الأ�سخا�ش الذين 

ي�ستخدمون مواقع 

التوا�سل الجتماعي
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علي ع�بيد
aliobaid4000@yahoo.com

أوملبياد 1976 كان هناك ثمانية متسابقني بنهائي سباق املئة متر، صاحب امليدالية الذهبية فيهم كان 
أسرع فقط بُعِشر من الثانية عن آخر املتسابقني الثمانية. فرق بسيط في السرعة، لكن فروقات هائلة 

في النتائج. 
في أحد سباقات اخليل في الواليات املتحدة األمريكية، احلصان الفائز باملركز األول حصل على 
مليون دوالر، أما احلصان  في املركز الثاني، الذي خسر بفارق مسافة األنف، فقد حصل على 75 ألف دوالر. 

فرق بسيط في املسافة، ولكنه كبير في النتائج.
إليك القانون: إذا استيقظت مبكراً ساعة واحدة فقط قبل الدوام، وقرأت في مجال تخصصك، ستكون حصلت 
على سبع ساعات في األسبوع. بعد فترة قصيرة سوف تقف شامخاً مقارنة بزمالئك في العمل، وُيشار إليك 

بالبنان ألنك اخلبير بينهم. إضافة بسيطة، ولكن الفرق كبير في النتائج.
هذا جزء من مقطع فيديو على اليوتيوب، يتم تداوله بكثرة عبر وسائط التواصل االجتماعي، يتحدث عن قانون 
اإلضافة البسيطة، الذي يعتبر خياراً رائعاً ومفيداً ملن يجد في وقته زحاماً شديداً بسبب الوظيفة، أو نحو ذلك. 
قانون يبدو تطبيقه للوهلة األولى بسيطاً، لكنه في الواقع يحتاج قدراً كبيراً من اإلرادة والعزمية، والقدرة على 
جتاوز طابع الكسل الذي يتحكم في مفاصل حياتنا. ولهذا يحاول قانون اإلضافة أن يطرح مقترحات بسيطة، لو 
طبقها اإلنسان خلرج بنتائج كبيرة، كأن يستيقظ مبكراً ليفعل شيئاً يعتقد أن وقته ال يسمح بفعله طوال اليوم، 
مثل ممارسة الرياضة، أو القراءة، أو أي شيء يضيف إلى اإلنسان قيمة ويثري حياته، ويعتقد أن مشاغله الكثيرة 

ال تتيح له الوقت الكافي كي ميارسه.
نحن نعتقد أننا مشغولون إلى الدرجة التي ال نستطيع معها أن منارس طقساً نحبه، ورمبا ال نحبه أحياناً لكنه 
ضروري للحفاظ على صحتنا الذهنية والبدنية، لكننا في احلقيقة واهمون، بل نحن نخدع أنفسنا، فهناك الكثير 
من الدقائق، بل الساعات التي نهدرها في فعل أشياء، تبدو في ظاهرها مهمة لنا وضرورية، في حني أننا نستطيع 
أن نقتطع الكثير من الوقت الذي نقضيه في ممارسة هذه األشياء، من دون أن تتأثر حياتنا، أو يختل نظام 
الكون من حولنا. وهذا هو ما يحاول قانون اإلضافة أن يقوله لنا بدبلوماسية ولباقة، كي ال يجرح مشاعرنا، أو 
إحساسنا بأننا مهمون منارس أشياء بالغة األهمية، يتوقف عليها انتظام حركة الكون كله، ولذلك علينا أن نعمل 
جميعاً لكسر هذه القاعدة، وعدم اخلضوع لهذا النوع من التفكير، الذي يحبسنا في قفص العادة، وال يسمح لنا 

بالتحليق في أجواء غير هذه التي تعودت عليها أجنحتنا، حتى أصبحت أسيرة لها.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: 
لنا قانون  »سألني أحدهم: كيف تكون مبدعاً؟ فقلت له: يجب أن تتعود على أال تتعود«. هذه إجابة تلخص 
اإلضافة، فحني تتعود تصبح أسيراً للعادة التي تعودتها، ويصبح أي قرار تتخذه مرهوناً لهذه العادة التي ربطت 

نفسك بها. لذلك فإن احلل هو أن ال تتعود، فهذا يجعلك حراً ومحلقاً ومبدعاً حقاً.
قانون اإلضافة ليس اختراعاً، لكنه حتليل ملواقف منر بها جميعاً، رمبا ال نلحظها ألن الرغبة في استمرار 
احلياة حتول من دون توقفنا حلظة إلدخال تغيير بسيط على منطها، يحدث نقلة كبيرة فيها، لذلك على كل واحد 
منا أن يبادر إلى إحداث هذا التغيير البسيط إذا أراد أن يضيف إلى حياته شيئاً، رمبا يراه بسيطاً، لكنه في 
الواقع كبير إذا أخضعناه لنظرية »تأثير الفراشة« التي تقول إن رفرفة جناح فراشة في الصني قد يتسبب عنها 

فيضانات وأعاصير ورياح هادرة في أبعد األماكن في أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا.
هناك مثال مشهور يصور فكرة أن سلوك النظام املتحرك يعتمد على فروقات بسيطة في مراحله األولى، هو 
مثال الكرة، إذ عند وضع كرة ما في أعلى تلة ما، ميكن أن تتدحرج في أي اجتاه بناء على فروقات صغيرة في 
موضعها األول. لذلك علينا أن نحدث إضافات بسيطة في حياتنا، فاإلضافات البسيطة تصنع فارقاً كبيراً أحياناً.

إضافات بسيطة تصنع الفارق

ضفاف
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هل �شبق �أن �تفق �لنا�س  

على حب �إن�شان مثلما 

�تفقو� على حب ز�يد؟

وهل �شبق لقائد �أن كانت 

�شمعته �لطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

�أريجها مثلما هي د�خل 

وطنه وبني �أهله و�أبنائه؟

ز�يد.. رحمك �هلل وجز�ك 

عنا جميعًا كل �خلري، وهنا 

�شهاد�ت بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين
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أبوظبي  إمارة  في  احلكم  دفة  إدارة  عن  واملباشرة 
خلدمة  منصبة  أولوياته  كانت  فقد  خاصة  بصفة 
املواطنني واملقيمني في إمارة أبوظبي، ودولة اإلمارات 
فيما بعد، فعمل على حتسني وضعهم املعيشي، وقد 
بدأ بالتعليم والصحة، فأنشأ املستشفيات واملدارس 
تشجيع  على  عمل  كما  الوطن  أبناء  ليستقطب 
املواطنني على االلتحاق باملدارس في البداية وجعل 
لهم رواتب لدعمهم مادياً، ومن ثم عمل على البنية 
في  اإلمنائي  بدورهم  يقوموا  حتى  للدولة  التحتية 
تطوير البلد، وعمل، رحمه الله، جاهداً لتوفير سبل 
الراحة واالستقرار واألمن واألمان وقد امتدت هذه 
جميع  لتغطي  اإلمارات  دولة  تأسيس  بعد  األعمال 

ربوع الدولة.

رجل �لدولة �ملعطاء

إن مواقف الشيخ زايد على املستوى الدولي دائماً 
واضحة وصريحة في دعم القضايا العربية والقومية 
والتي متس املواطنني العرب بصفة خاصة واملسلمني 
صريحة  السياسية  مواقفه  فكانت  عامة،  بصفة 
وواضحة على جميع املنابر الدولية واإلقليمية بحنكة 

سعيد عبد اجلليل الفهيم

على ألسنتهم وفي قلوبهم

ضيف هذه احللقة، شخصية اقتصادية بارزة في 
الكبيرة  اجلهود  صغره  منذ  عايش  اإلمارات،  دولة 
لترسيخ  ثراه«  الله  »طيب  زايد  الشيخ  بذلها  التي 
كيان االحتاد، وبناء الدولة، كما الزمه عن قرب في 
حياته العملية واالجتماعية واإلنسانية بحكم عالقة 
بوالده  زايد  الشيخ  جتمع  التي  واملــودة  الصداقة 
عبداجلليل الفهيم، رحمهما الله، لذلك فقد تخرج من 
السديدة وسار  توجيهاته  زايد وعمل على  مدرسة 
على نهجه احلكيم، إنه رجل األعمال املعروف سعيد 
عبد اجلليل الفهيم. وفيما يلي نص شهادته وذكرياته 

مع الشيخ زايد »طيَّب الله ثراه«:
إن عالقتنا مع املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
وإمنا  صدفة  مجرد  ليست  ثــراه،  الله  طيب  زايــد، 
عالقة تاريخية، فعائلتي لها عالقات صداقة ومودة 
وتواصل قدمية مع العائلة احلاكمة، فقد نشأنا في 
الشيخ  وكان  أظفارنا،  نعومة  منذ  العالقة  هذه  ظل 
اليومية  حياتنا  من  جــزءاً  وعائلته  وإخوانه  زايــد 
وتواصلنا اليومي، فالعالقة بني الشيخ زايد، رحمه 

الله، وبيننا عالقة حميمية أبوية متأصلة.
نعم، عالقتي الشخصية بالشيخ زايد عالقة ابن 
ومحبة،  ود  وعالقة  أمره  لولي  ومواطن  والده  مع 
كان، رحمه الله، القلب املفتوح الذي دائماً يولي جل 
وال  للجميع  واملساعدة  والدعم  بالنصح  اهتمامه 
من  تعلمنا  نحن  البعيد.  وال  القريب  منهم  يستثني 
مدرسة الشيخ زايد، اجلد في العمل واحملبة والصدق 
بها،  يتصف  كان  التي  السامية  القيم  وكل  والوفاء 
رحمه الله، والتي دأب على نشرها دائماً إما باملعاملة 
املواطنني واملقربني  بها  التي يخص  بالتوجيهات  أو 

منه.

خدمة �ملو�طن

املسؤولية  الله،  رحمه  زايــد،  الشيخ  تولي  منذ 

الفهيم:   الجليل  سعيد عبد 

الشيخ زايد تحمل التعب والجهد 
ليرى مواطنيه في خير واستقرار

االجتماعي،  اجلانب  على  أما   . نظر  وبعد  وجدارة 
ومواطن  مقيم  من  اجلميع  على  يحنو  كاألب  فكان 
فدائماً يحرص على أن يعيش املقيم واملواطن في أمن 
وأمان، وأن يكون وضعهما االجتماعي دائماً في خير 
وكان يدعم الشباب إن كان من الناحية االجتماعية أو 
اإلنسانية أو الثقافية والتعليمية، وكان يحرص على 
الدائم للمرأة اإلماراتية في جميع  املرأة فهو السند 
يحرص  وكان  والدولية،  واإلقليمية  احمللية  احملافل 
على أن ترتقي املرأة وتأخذ مكانتها في املجتمع في 
جميع النواحي، وها نحن اليوم نقطف ثمار ما زرعه 
اإلماراتي  واملواطن  فاملرأة  الله،  زايد، رحمه  الشيخ 

أخذا مكانهما في جميع املستويات بالدولة.
ويعجز  كثيرة  زايد  الشيخ  مواقف  احلقيقة،  في 
اإلنسان عن حصرها، ولكن للعبرة فقط، فقد كان، 
رحمه الله، يحرص دائماً على أن يتابع العمل بنفسه 
في أي شيء يخص املواطن وال يتّكل على أي كان، 
أنه هو  أًلنه كان يشعر  أو موظفاً  إن كان مسؤوالً 

املسؤول عنه شخصياً.
 ومن املواقف التي حضرتها، أنه كان على سبيل 
تبنى  كانت  التي  الشعبية  املساكن  بناء  يتابع  املثال 
بنفسه  والشهامة  الباهية  منطقة  في  للمواطنني 
حتى  آلخر  وقت  من  يتفقدها  أن  على  ويحرص 
يتم االنتهاء من بنائها ويحرص على توزيعها على 
املواطنني بنفسه ومتابعة احتياجاتهم وكان يتحمل 
الكثير من التعب واملجهود، فهو يستمتع بهذا العمل 
ويشعر بالرضا النفسي عندما يرى مواطنيه وأهله 

في خير ومستقرين اجتماعياً. 
على  يحرص  فكان  االقتصادية  الناحية  من  أما 
أن يكون دخل املواطن مستقراً ويغطي احتياجاته، 
بأن  واملتميزة  املعتادة  بفطرته  يعي  كــان  حيث 
احلياة وتكاليف احلياة تتغير وأعباء احلياة تتزايد 
االجتماعية  املؤسسات  عن طريق  الدعم  لهم  فوفر 
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وإعادة توظيف املتقاعدين مرة أخرى. وأمر بتوفير 
الدعم املادي واالجتماعي لألرامل واملطلقات وأبناء 
املواطنات وإنشاء دور لأليتام لرعايتهم ومتكينهم 
لهم.  كرمية  حياة  وتأمني  وتعليمهم  املجتمع  في 
في  زايد  الشيخ  اهتم  فقد  الثقافية،  الناحية  ومن 
بداية توليه احلكم بإمارة أبوظبي باجلانب الثقافي، 
يحوي  كان  الذي  الثقافي«  »املجمع  إجنازاته  ومن 
بني جدرانه املكتبات وقاعات احملاضرات واملسرح، 
اخلاصة  الوثائق  جدرانه  دفات  بني  أيضاً  ويحوي 
املنطقة،  وتاريخ  أبوظبي  وإمــارة  اإلمــارات  بدولة 
لقد كان يعمل فيه كبار األدباء واملثقفني ويتواصل 
الشيخ زايد معهم مباشرة ويلبي جميع احتياجاتهم، 
الكثير  باملنطقة يستقطب  مهماً  حيث أصبح مركزاً 
من طالبي العلم ودراسة التاريخ والباحثني بتاريخ 
وبالتالي  ــارات.  اإلم ودولة  اخلليج  ودول  املنطقة 
توفير  في  كبير  دور  الثقافي«  »املجمع  لـ  أصبح 
هذه املعلومات ليضحى منارة ثقافية على مستوى 

الدولة.

حمبة ز�يد

أذكر في إحدى زياراتي إلى بيت الله احلرام لتأدية 
مناسك العمرة وكان ذلك في شهر رمضان، وكنت 
أجلس متوجهاً إلى الكعبة الشريفة انتظر أذان املغرب 
تبادلت  السعودية  من  يجلس شخص  خلفي  وكان 
املغرب سألني من  بعد صالة  ثم  واملاء،  التمر  معه 
أين أنت؟ فأجبته: إنني من دولة اإلمارات، فرد قائالً: 
من اإلمارات دار زايد اخلير، فدعاني إلى أن ندعو 
إلى الشيخ زايد، فلبيت طلبه، وعندما انتهينا  سوياً 
أنت  العزيز  أخي  صراحة:  بكل  سألته  الدعاء  من 

من السعودية وعندكم معزبكم، فلماذا تدعو ملعزبنا 
الشيخ  من  أتلق  لم  أنا  والله  أجابني:  زايد؟  الشيخ 
زايد شيئاً، لكني أسمع الكثير عن مواقفه اإلنسانية 
واخليرية في كل بقاع العالم، فأحببته في الله، ولذلك 
الشيخ  أخبرت  البالد،  إلى  فعندما رجعت  له.  أدعو 
زايد باملوقف، ففرح، رحمه الله، فرحاً شديداً وقال: 
احلمد لله أن الله مّن علينا مبحبة الناس وهذه نعمة 
وبركة من الله، ونحن عندما رزقنا باخلير فهو من 

عند الله ونؤدي به حّق الله.

�ملر�أة �لأملانية

وفي ذات السياق، كنا في زيارة رسمية إلى أملانيا 
بوفد ترأسه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
األملاني.  البرملان  بجوار  يقع  فندق  في  نزلنا  وقد   ،
وفي وقت الحق وأثناء انتظارنا قدوم الشيخ حمدان 
في بهو الفندق، للذهاب معاً للقاء املستشار األملاني 
جانبنا  إلى  جتلس  كانت  آنذاك،  شرودر  جيرهارد 
امرأة أملانية سألتنا من أين أنتم؟ فأجبناها: إننا من 
دولة اإلمارات، فصاحت قائلة: »ما أجمل اإلمارات!«، 
وأضافت: »أنا أعمل نائبة في البرملان األملاني، وقد 
وكانت  واحدة،  مرة  أوالدي  برفقة  اإلمــارات  زرت 
ممتعة جداً لم نستطع نسيانها إلى اليوم، خصوصاً 
أنهم يضعون  لدرجة  كثيراً  بها  أعجبوا  أوالدي  أن 
معاملها  وبعض  اإلمارات  وعلم  زايد  للشيخ  صوراً 
في غرفهم، وأنوي قريباً زيارة ثانية لإلمارات حتى 
أستمتع أكثر في أجوائها ومعاملها«. فأعجبنا بكالمها 

وشكرناها. 
عندما رجعنا من السفر، جلست مع الشيخ زايد 
وأخبرته بأمر املرأة، ففرح، رحمه الله، وبانت على 

الناس  من  يسمعه  مبا  والغبطة  السعادة  وجهه 
عملنا  نحن  وقال:  بالده،  عن  واخلارج  الداخل  في 
واجتهدنا واحلمدلله أن جهدنا هذا أثمر اليوم. لقد 
اإلمــارات  حب  داخله  في  يحمل  الله،  رحمه  كان، 
وإنسان اإلمارات، ويريد أن يرتقي بالدولة والشعب 
إلى مصاف الدول والشعوب املتقدمة، وبهذه األخبار 
الشيخ  فإن  وللمعلومة،  وحصد،  زرع  بأنه  يشعر 
زايد ال ينسب العمل لنفسه وإمنا يقول دائماً: هذا 
ما قدمه أهل اإلمارات وهذا ما صنعه أهل اإلمارات. 
وبخصوص هذه احلادثة، فقد أمرني، رحمه الله، بأن 
أذكره الحقاً مبوضوع املرأة، حيث قال: ذكرني أن 
نقدم دعوة لهذه املرأة األملانية لزيارة اإلمارات بهدف 
شعبها  وأخالق  اإلمارات  معالم  على  أكثر  التعرف 

ووفائهم للشعوب األخرى. 

�إن�صانية ز�يد

بإنسانيته  الله«،  »رحمه  زايد،  الشيخ  يتميز  كما 
التي تتعدى الوصف، حيث كان يحرص على وضع 
الطعام للطيور املهاجرة في منطقة قصره شخصياً 
أن  على  باالطمئنان  بنفسه  يقوم  أن  على  ويعمل 
وكان  بعملهم،  قاموا  العمال  وأن  موجود  طعامهم 
كل ما دخل القصر يتفقد ويتأكد بنفسه من املواقع 
التي أمر أن يوضع بها الطعام، وكان هذا عبارة عن 
على شيء  دل  إن  فهذا  زايد  للشيخ  يومي  برنامج 
فإمنا يدل على إنسانية هذا الرجل العظيم الذي أمن 
الطير في بلده، فأصبحت الطيور تتحرك بكل أمان 
واطمئنان من دون خوف من اصطيادها. فحرصه 
إنسانيته  على  يدل  والطير  باحليوان  الرفق  على 

العظيمة. 
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بريطانيا وعدد من الدول األوروبية بحكومته، لكنه 
جابه مشاكل داخلية ومترد من قبائل زجنية، عالوة 
على مداخالت من احلكومة األملانية للحصول على 
مناطق نفوذ لها في الساحل األفريقي، لذلك اضطر 
يونيو  شهر  وفي  اإلجنليز،  من  العون  طلب  إلى 
الوصاية  أمر  من عام 1890، وافقت بريطانيا على 
على زجنبار، واعترفت أملانيا بهذا القرار، فتنازلت 
جزيرة  وعن  املناطق  بعض  عن  ألملانيا  زجنبار 
السيد  أن  كما  مارك،  ماليني  أربعة  لقاء  )مافيا( 
علي قام بتشكيل حكومة جديدة أودع رئاستها إلى 
السير لويد ماثيوس، وفي يوم 5 مارس 1893 انتقل 

إلى رحمة الله تعالى.
تولى أمر زجنبار بعد ذلك السيد حمد بن ثويني 
بن سعيد 1893-1896، ومن اجلدير بالذكر أن والده 
إثر  وزجنبار  عُمان  حكم  تولى  سعيد،  بن  ثويني 
وفاة والده السلطان سعيد بن سلطان وعلى زمانه، 
أي زمان ثويني مت انفصال زجنبار عن عمان، كما 

بينا ذلك في صفحات سابقة.

 تولى أمر ُعمان بعد ماجد، أخوه السيد برغش 
إلى  واستمر   ،1888 عام  في  ذلك  وكان  بن سعيد 
باالستقرار  احلاكم  هذا  عهد  وامتاز   ،1870 عام 
واالنطالق إلى آفاق عالقات دولية واسعة، ففي عام 
1875 تلقى دعوة رسمية من احلكومة البريطانية، 
فقام بزيارة رسمية إلى هناك، وعلى زمانه مت ربط 
زجنبار بشبكة تلغراف عاملية، وفي عام 1879 أسس 
مطبعة في زجنبار، عرفت باسم املطبعة السلطانية، 
وقامت هذه املطبعة فيما بعد، بطباعة ونشر العديد 
طباعة  ثم  والدينية،  والفقهية  األدبية  الكتب  من 

العديد من اجلرائد.
كما أن السيد برغش أمر بنقل حجاج بيت الله 
من زجنبار إلى احلجاز بالسفن البخارية التي كانت 
بنى قصر »بيت  الذي  أيضاً  سائدة يومذاك، وهو 
ساعة  ونصب  له،  بالطاً  وجعله  الفخم  العجائب« 
كبيرة في أحد ميادين مدينة »دار السالم«، وعلى 
زمانه توقفت خزينة زجنبار عن دفع املنحة املالية 
ملسقط والبالغة )40.000( كراون، انتقل إلى رحمة 

الله عام 1888، ومات أيضاً مثل ميتة والده سعيد، 
إلى  زيارة  من  عائداً  كان  عندما  سفينة  في  وهو 
عُمان، ودفن في زجنبار، جوار قبر والده السلطان 

سعيد.
صفات  من  الكثير  ميلك  رجالً  الله  رحمه  كان 
والده طموحاً ونشيطاً إلى أبعد حد، نبيل األخالق 

عالوة على حسن إدارته للحكم.
بن سعيد  السيد خليفة  أخوه  بعده  األمر  تولى 
خليفة  السيد  ورث  وقد   1890-1888 سلطان  بن 
مارس   26 في  برغش  أخيه  من  احلكم  بن سعيد، 
1888، وعلى زمانه، كانت هناك مداخالت من أملانيا 
الساحل  في  قدم  موطئ  على  للحصول  وبلجيكا 
األفريقي، كما أنه أصدر مرسوماً بإلغاء العبودية، 
خليفة  السيد  يستمر  لم  بعد،  فيما  أوقفه  أنه  إال 
 13 يوم  الله  رحمة  إلى  انتقل  إذ  طويالً،  باحلكم 

فبراير 1890. 
سعيد  بن  علي  السيد  أخوه  زجنبار  أمر  تولى 
بن سلطان 1890 واستمر إلى عام 1893 واعترفت 

ثورة خالد بن برغش

صفحـات من تاريخ حكم العـرب لزنجبار
وأجزاء من شرقي أفريقيا 1699 - 1964 )5-4(  
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وقبل أن ُتعلن والية حمد بن ثويني فإن منافساً 
ظهر له، وهو خالد بن برغش الذي كان أبوه حاكماً 
لزجنبار، وحاول أن يستولي على قصر احلكم، غير 
وأجبرته  عليه  النار  فتحت  البريطانية،  القوات  أن 
على الهروب، ويذكر أهل زجنبار حركة خالد هذه 
بأنها أقصر حرب في التاريخ، إذ استمرت خمساً 

وعشرين دقيقة فقط.
املهم أن اآلراء اتفقت على أن يتولى أمر زجنبار 
السيد حمد بن ثويني بن سعيد، ومت إعالنه حاكماً 
مارس   5 يوم  علي  السيد  موت  من  ساعات  بعد 

 .1893
بن  السيد حمد  تعرض حكم زجنبار على عهد 
ثويني إلى هزات جديدة، ذلك أن السيد حمد وقع 
على  فيها  وافق  اإلجنليز،  مع  جديدة  اتفاقية  على 
البريطانية بإدارة ممتلكاته في  السلطات  أن تقوم 
إيطاليا  أن  النتيجة،  وكانت  أيضاً،  األفريقي  البر 
استأجرت عدداً من املوانئ، وكانت هذه املوانئ بيد 
الشركة البريطانية اإلمبريالية لشرق أفريقيا، لقاء 

لتسليم  فاضطر   ،1916 في  بريطانيا  احتلتها  حتى 
إلى  أخــرى  مرة  نفوه  الذين  للبريطانيني  نفسه 
سيشل ثم جزيرة سانت هيالنة، ثم سمح للسلطان 
فيما بعد بالعيش في ممباسا حتى توفي فيها في 

عام 1927.
فعلى  إلى موضوع حكام زجنبار،  نعود  عندما 
اختيار  مت  سعيد  بن  ثويني  بن  حمد  وفــاة  إثــر 
حاكماً  ليكون  سعيد  بن  محمد  بن  حمود  السيد 
اغسطس   27 يوم  ذلك  عن  اإلعالن  ومت  لزجنبار، 
بزجنبار  حصلت  التي  احلــوادث  إثر  وعلى   1896
والدمار الذي وقع فيها، أحكمت بريطانيا قبضتها 
امتدت  بحيث  هناك،  األوضــاع  على  أكثر  بشكل 
السيطرة البريطانية املباشرة إلى الدوائر الرسمية 
توفى   ،1901 عام  وفي  والتنفيذية،  والعسكرية 
لويد  السير  وهو  اإلدارة،  عن  البريطاني  املسؤول 
وليم ماتيوس، وخلفه في املسؤولية املستر روجرز، 
وفي يوم 18 يوليو 1902 انتقل حمود بن محمد بن 

سعيد إلى رحمة الله تعالى.

عن  جنيه  ألف  و)11(  جنيه،  ألف   )250( تعويض 
املمتلكات في كينيا و)6000( جنيه فوائد.

اغسطس   28 يوم  ثويني  بن  السيد حمد  توفى 
إنه  عنه  وقيل  سنوات،  ثالث  دام  حكم  بعد   1896
كان رجالً عالي الثقافة وعاملاً بارزاً باألدب العربي.

مغامرة خالد بن برغ�س

لزجنبار،  جديد  حاكم  عن  اإلعالن  يتم  أن  قبل 
إذ  مبغامرة  للحكم،  الطامح  برغش  بن  خالد  قام 
هاجم قصر احلكم واستولى عليه، وأعلن عن نفسه 
27 اغسطس  أي في  لزجنبار، وبعد يومني  حاكماً 
أن  له  إنــذاراً  البريطانية  السلطات  أرسلت   ،1896
لم يستجب  أنه  غير  القصر خالل ساعتني،  ُيخلي 
لإلنذار، وحينذاك فتحت مدفعية األسطول نيرانها 
على القصر وعلى املدينة أيضاً، فتحول القصر إلى 
خراب، وهلك عدد كبير من سكان املدينة، أما خالد 
األملانية،  السفارة  إلى  الهرب، وجلأ  فقد متكن من 
فيها  فعاش  السالم  دار  إلى  ونفي  جلوءه  فقبلت 

السلطان برغش بن سعيد وسط الصف األول



زمان الوصل

الكالم على  التي تتردد عند  أوائل األسماء  من 
األندلس وفتح األندلس اسم طارق بن زياد، وخلد 
طارق في التاريخ بما صنعه في فتوح األندلس مع 
القائد موسى بن نصير. ولكن طارقاً خلد بشيء 
آخر هو ثبات اسمه على منطقة في جنوب األندلس 
البالد،  تلك  دخول  على  عزم  حين  نزلها  كان 
وصارت تعرف بـ»جبل طارق«. وظل اسمه باقياً، 
 »Gibraltar« وإن حّرفته اللغة األجنبية فقالوا فيه

إنه طارق بن زياد، الذي سّمي به جبل طارق.

)1(
طارق بن زياد الليثي بالوالء، أصله من البربر: 
أشّد  من  وكان  نصير،  بن  موسى  يد  على  أسلم 
بالمغرب  )طنجة(   على  موسى  وواله  رجاله، 
حين فتحها سنة 89هـ، وأقام فيها إلى سنة 93هـ، 
وجهز موسى نحو »12000« لفتح األندلس وولى 
ما  أول  وكان  البحر،  بهم  فنزل  عليهم،  طارقاً 
استولى عليه هو »الجبل« وفتح حصن قرطاجنة، 
الملك رودريك  األندلس، وهزم  وتغلغل في أرض 
»المسمى في الروايات العربية لذريق«، واستطاع 
إشبيلية  مثل  واسعة  ومساحات  كثيرة  مدن  فتح 
هي  »وكانت  وطليطلة،  ومالقة،  وقرطبة  وإستجة 
ووادياً  الحجارة  وادي  وعبر  األندلس«  عاصمة 
على  واستولى  طارق«،  بـ»فج  يعرف  صار  آخر 
مدينة سالم. وعاد إلى طليطلة فالتقى بموسى بن 
نصير، وعاتبه موسى على التوغل السريع، وكان 
قد نصحه باجتناب ذلك، واختلفا ثم أصلح بينهما 
الخليفة الوليد بن عبد الملك، وعاد طارق إلى متابعة 
واستدعى  األندلس،  فتح  لهما  تّم  حتى  الفتوح.. 

الوليد طارقاً وموسى إلى الشام سنة 96.

وردد بعض المؤرخين المتأخرين زمنياً خبراً عن 
إحراق طارق للسفن التي نقل جنوده بها، وخطبة 
من  والبحر  أمامكم  من  »العدو  وقال:  فيهم  ألقاها 
ورائكم، والله ما لكم في موقفكم هذا إال النصر...« 
وضع  عن  كناية  مراكبه«  »أحرق  عبارة  وصارت 
المرء نفسه في موقف التحدي الذي ال ينفع معه 
إال النجاح.. وقال د. عمر فروخ: كيف ُيحرق طارق 

مراكبه وهي - أو كثرتها- مستأجرة؟

)2(
تعرف  طارق«  جبل  »أو  طارق  صخرة  كانت 
في الجغرافية القديمة بجبل كالبي Calpe، وتسمى 
اإلفريقي  الساحل  في  لها  المقابل  أتيال  جبل  مع 
بأعمدة هرقل. ويظهر جبل طارق للواقف في سبتة 
المغربية كالغمام القاتم يعترض مياه البحر، ولكن 
روعته تظهر لمن ينظر إليه من الجزيرة الخضراء 
التي تقع مقابله في الطرف اآلخر من الخليج، وُترى 
هذه الصخرة جاثمة على شكل أسد عظيم - كما 
وصف أ.عنان- رأسه نحو األرض اإلسبانية وذيله 

نحو البحر.
وكان لجبل طارق ألهمية موقعه وقربه من أرض 
المغرب أثر مهم في تاريخ األندلس، وكان قاعدة 
عسكرية برية وبحرية. وأنشأ المسلمون فيه منذ 
الصخرةاألوسط،  فوق سطح  عظيماً  الفتح حصناً 

وأسواراً ضخمة كانت تسمى أسوار العرب.
الفتح سنة  بادئاً  الجبل،  في  نزول طارق  ومنذ 

92هـ عرفت الصخرة العظيمة باسم جبل طارق.
وفي سنة 555هـ، وقد صار الحكم في العدوتين 
»األندلسية والمغربية« إلى دولة الموحدين أصدر 
في  مدينة ضخمة  ببناء  أمراً  المؤمن  عبد  الخليفة 

المغرب  من  عبوره  حين  فيها  ينزل  طارق  جبل 
أبنائه  بعض  األندلس  يدير  »وكان  األندلس  إلى 
وحاشيته«، وأمر أن يسمى المكان بـ »جبل طارق«.

توافر  متواصل  عمل  وبعد  قليلة،  شهور  في 
قامت  اختصاص  والعرفاء من كل  المهندسون  له 
ذي  في  فيها  المؤمن  عبد  ونزل  الفتح«،  »مدينة 
رجال  وسائر  ولداه،  واستقبله  »555هـ«  القعدة، 
الدولة هناك، وجمهرة من العلماء واألدباء والشعراء 
ووجوه األندلس. واستدعى عبد المـؤمن الشعراء 
كبار شعراء  فيهم  وكان  وأجازهم،  إليهم  فاستمع 
البلنسي وأحمد بن سعيد  األندلس مثل الرصافي 
الشلبي  المنّخل  وابن  الطليق  والشريف  العنسي، 

وغيرهم.
أو  الجبل  المكان:  إلى  الشعراء  بعض  وأشار 
الطود، وذكر بعضهم طارقاً وموسى، ومن قصيدة 

الرصافي البلنسي:

يا دار دار أمير المؤمنين بسفح
                   الطود طود الهدى بوركت في الدور

ذات العمادين من عّز ومملكة 
                     على األساسين من قدٍس وتطهير

ومنها في وصف الجبل..
لله ما جبل الفتحين من جبل

          معظم القدر في األجيال مذكور
من شامخ القدر في سحنائه طلسٌ

          له من الغيم جيب غير مزرور
معبراً بُذراه عن ذرى ملك

           مستمطر الكّف واألكناف ممطور

طارق.. 
وجبل طارق!

زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي
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تمشي النجوم على إكليل مفرقه
                في الجو حائمة مثل الدنانير

والقصيدة من عيون الشعر، وهي عنوان ديوان 
فرسم  الشباب،  مقتبل  في  شاباً  وكان  الرصافي، 

شاعراً كبيراً من بعدها.
وفي قصيدة أحمد بن عبدالملك العنسي إشارة 
إلى طارق بن زياد وموسى بن نصير، على طريقة 
واألسماء  الظروف  استغالل  في  الشعراء  بعض 

واألحداث، فقد قال في أولها:

تكلّم فقد أصغى إلى قولك الدهر
          وما لسواك اليوم نهيٌ وال أمُر

وُرم كل ما شئته فهو كائن
           وحاول فال بّر يفوُت وال بحُر!

وحسبُك هذا البحر فأالً فإنه 
              يقبُل ُترباً داسه جيشك الغمر

ومن القصيدة:
أطّل على أرض الجزيرة سعدها

         وجدد فيها ذلك الخبر الخبر
فما طارق إال لذلك مطرُق

           والبن نصير لم يكن ذلك النصر
هما مهداها كي تحل بأرضها

          كما حّل عند التم بالهالة البدر!

الشاعر، وقد أسرف وما أنصف حين  كذا قال 
بالقمر«،  تحيط  »التي  الهالة  وموسى  طارقاً  جعل 

وجعل عبد المؤمن هو البدر!!
المدينة  في  شهرين  نحو  المؤمن  عبد  أقام 
وسائر  اإلدارة  في  الجبل  اسم  وصار  الجديدة، 

األدبيات: جبل الفتح.

)3(
العقاب  وقعة  بعد  الموحدين  دولة  ضعفت 
يحاولون  متوثبون  األندلس  في  وظهر   ،609 سنة 
البالد. وبعد ذلك  أيديهم من  بما تحت  االستقالل 
انهياراً  جّر  الذي  الموحدين  لدولة  الكبير  االنهيار 
عظيماً في األندلس، ظهر محمد بن األحمر )األول( 
يكون  أن  أهلها  وقبل  )غرناطة(،  ونزل   ،635 سنة 
طويلة  أحداث  وبعد  الشمل.  يلم  الذي  الحاكم  هو 
في  نصر(  بني  )أو  األحمر  لبني  األمر  استقر 
والتي  األندلس،  من  الباقية  اإلسالمية  المنطقة 
الذي  طارق  جبل  وصار  غرناطة.  بمملكة  ُعرفت 
استرد اسمه تابعاً لدولة غرناطة، وتضاعفت أهميته 
الدولة.  لهذه  الباقية  العربية  المساحة  ضيق  بعد 
ويبدو أن الناس لم يهملوا في استعمالهم العام اسم 
الفتح«  »مدينة  وجود  من  الرغم  على  طارق  جبل 

الموحدية.
وبقي جبل طارق »قاعدة الوصل« بين األندلس 
إليه  تعبر  المغربية  الجيوش  وكانت  والمغرب، 

لنصرة األندلس كلما داهم الخطر دولة غرناطة.
قوية  صالت  أقاموا  قد  غرناطة  حكام  وكان 
ومعاهدات نافذة مع دولة بني مرين في المغرب. 
وكان  أهلها.  ونصرة  األندلس،  عن  بالدفاع  تتعلق 
سقوط  بعد  نشأت  دول  ثالث  إحدى  بنومرين 
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وبنو  وبنوزيان،  مرين،  بنو  الموحدين، وهم  دولة 
حفص: في المغرب، والجزائر، وتونس، على التوالي 

»بحسب تقسيمات تلك المدة«.
كانت مدة دولة بني األحمر في غرناطة متفاوتة 
الشمالية  الدول  مع  النسبي  الهدوء  بين  األحوال 
الحروب  وبين  األندلس،  سائر  ضم  في  الطامعة 
وفي  األولى،  المراحل  في  سجاالً  كانت  التي 
النصف الثاني من القرن التاسع: اشتدت وطأة تلك 
الدول على األندلس الباقية من جهة وضعفت دولة 
لدولة غرناطة.  ومدداً  عوناً  كانت  التي  بني مرين 
ويقول مؤرخ األندلس األستاذ عنان عن تلك المدة 
المضطربة من حياة مملكة غرناطة إنها فقدت عدداً 
أعظم ضربة أصابت  القواعد والثغور، وكانت  من 
المملكة في عهد السلطان ابن إسماعيل سقوط ثغر 
إليه  )1462م(: سارت  867م  في سنة  طارق  جبل 
قوة من القشتاليين واستولت عليه بطريق المفاجأة، 
وكان سقوط هذا الثغر المنيع أول خطوة مهمة في 
المغرب،  بُعْدوة  غرناطة  مملكة  عالئق  قطع  سبيل 
وراء  من  إليها  اإلمداد  قدوم  دون  من  والحؤول 

البحر!. 
وكان جبل طارق قد سقط قبل هذا سنة 1310 
أبو  المريني  السلطان  واسترده  القشتاليين  بيد 
حتى  محمياً  كذلك  واستمر  1333م.  سنة  الحسن 

سقط نهائياً سنة 1462 كما سبق.

)4(
استولى  اإلسبان حتى  يد  بقي جبل طارق في 
وراثة  حرب  خالل  والهولنديون  اإلنجليز  عليه 
العرش اإلسباني سنة 1704م، ثم ضمته بريطانيا 
بيد  ومنطقته  الجبل  ومايزال  التاج،  أمالك  إلى 
بريطانيا، وحاولت إسبانيا استرداده كثيراً. وكانت 

أشهر محاولة لذلك سنة 1779، فقد حاصرت جبل 
طارق أربع سنوات من دون جدوى.

العرب  أذهان  في  زياد  بن  طارق  اسم  ثبت 
لألندلس،  اإلسالمي  الفتح  أيام  منذ  والمسلمين 
وقّدر المؤرخون، وسائر الناس، براعته في الفتوح، 
من  الرغم  على  والسياسية،  العسكرية  وخططه 
التسمية  وشاعت  فيها،  ظهر  التي  القصيرة  المدة 
بـ»طارق« شيوعاً عظيماً. ولقي من األدباء انتباهاً 
المجال  هذا  في  يحضرني  ما  وخير  وإشادة.. 
قصيدة من أندلسيات نزار قباني، يصح أن أختم 

بشيء مناسب للمقام منها.
قال في أول القصيدة وهو يذكر فتاة غرناطية:

في مدخل الحمراء كان لقاؤنا
            ما أطيب اللقيا بال ميعاد!

عينان سوداوان في حجريهما
             تتوالد األبعاد من أبعاِد

هل أنت إسبانية ساءلتها
              قالت: وفي غرناطة ميالدي

غرناطة؟ وصحت قرون سبعة
            في تينك العينين بعد رقاد

وأمية راياتها مرفوعة
                      وجيادها موصولة بجياد

وقال في آخرها:
قالت: هنا الحمراء زهو جدودنا

           فاقرأ على جدرانها أمجادي
أمجادها؟ ومسحت جرحاً نازفاً

          ومسحت جرحاً ثانياً بفؤادي
يا ليت وارثتي الجميلة أدركت

          أن الذين عنتهم أجدادي!
عانقت فيها عندما ودعتها

             رجالً يسمى: طارق بن زياد



العدد 553 يناير 562017 العدد 553 يناير 562017

القرصنة والقراصنة عبر التاريخ 

من  بأنه  كيد  ويليام  القبطان  اشتهر 
النجاح  يحالفهم  لم  الذين  القراصنة 
آخر  حتى  الحظ  سوء  الزمهم  والذين 
قرصاناً  عمل  حيث  حياتهم،  في  يوم 
موالياً لحكومة بالده واتصف بالحيوية 
يحصل  جعله  مما  والفعالية  والنشاط 
القراصنة  لمواجهة  سري  تمويل  على 
أنه  إال  البحار.  في  فساداً  عاثوا  الذين 
عن  بحثاً  كقرصان  العمل  قرر  عندما 
كانت  التي  بالجهات  فوجىء  المال 
تسانده بقوة في الماضي تتحول ضده 
وتقديمه  عليه  القبض  إلى  أدى  مما 
أشهر  من  كانت  والتي  للمحاكمة 

المحاكمات في تاريخ القراصنة.
القول إن أفضل ما ذكره  لهذا يمكن 
المؤرخون عن هذا القرصان هو الفشل 
عليه  القبض  ألقي  حيث  الزمه،  الذي 
محاكمته  وجرت  ارتكبها  التي  للجرائم 
مجال  في  تجربته  أن  كما  إعدامه،  ثم 
برحلة  قيامة  على  اقتصرت  القرصنة 
أحد  على  واالستيالء  واحدة  بحرية 
كان  حدث  ما  أن  إال  التجارية  المراكب 
كفيالً بتوجيه تهمة القرصنة له والقبض 

46

عليه حيث كان األمر مرتبطاً بفضيحة سياسية 
كبيرة، وكان من الواضح أن أعماله تأثرت بشكل 

كامل بالظروف المحيطة بقضيته.
مدينة  في  وربما  اسكتلندا  في  كيد  ولد 
جرينوك، وبالرغم من أن التفاصيل كانت مبهمة 
وغير واضحة إال أنه من المؤكد أن كيد أمضى 
ظهوره  يبدأ  أن  قبل  كبحار  عاماً  عشرين  نحو 
بدأ  العام  ذلك  وفي   ،1689 عام  في  التاريخي 
العمل كقرصان مواٍل لحكومة بالده في منطقة 
إحدى  سرقة  في  ساعد  حيث  الكاريبي،  البحر 
السفن وأبحر بها إلى نيفيس. إثر ذلك تم انتخابه 
قبطاناً وقام بإطالق اسم »ويليام« على السفينة 
التي استولى عليها تيمناً باسم الملك اإلنجليزي 
البروتستانتي ويليام الثالث. إال أن الطاقم العامل 
معه قرر بعد وقت قصير التخلي عنه والعمل في 

مجال القرصنة ومطاردة السفن التجارية.
أبحر كيد بعد ذلك إلى نيويورك حيث تزوج 
ثم اشترك في بعض عمليات القرصنة المؤيدة 
أمالً  إنجلترا  إلى  أبحر   1695 عام  وفي  لبالده، 
لصالح  للعمل  جديدة  عقود  على  الحصول  في 
إيرل  ريتشارد  قابل  لندن  وفي  بالده،  حكومة 
بيالمونت الذي عين حاكماً جديداً على نيويورك 
حول  كيد  مع  الحاكم  وتحدث  وماساشوتيس. 

القيام بأعمال قرصنة شبه قانونية  خطة تتضمن 
تكون تحت قيادة كيد بهدف جلب الثروة والغنائم 
لدى  العاملين  السياسيين  من  وللعديد  للحاكم 

الحكومة.
السفينة  العمليات  تلك  في  كيد  استخدم 
300 طن وتحمل على  تزن  التي كانت  »أدفنتشر« 
والتي تم شراؤها وتجهيزها في  34 مدفعاً  متنها 
مناسب  اسم  واختيار  ومجاديف  بأشرعة  لندن 
بتوقيع مرسوم  الثالث  ويليام  الملك  قام  كما  لها. 
أية  أو  القراصنة  يسمح فيه لويليام كيد بمهاجمة 
الهندي،  المحيط  مياه  في  تعترضه  فرنسية  جهة 
كما أشار المرسوم ضمناً إلى أن الجهات الرسمية 
بأية  كيد  قيام  عن  النظر  سيغضون  والسياسيين 
إن  آخر  إلى  وقت  من  بها  يقوم  قرصنة  عمليات 
كانت تهدف الحصول على الغنائم واألموال على أن 
يحصل كيد على حصة قليلة منها. إال أن الشروط 
أثرت  المجال  هذا  في  عليه  فرضت  التي  القاسية 

بقوة على توجهاته وأنشطته المستقبلية.

�صل�صلة من �لف�صل 

أبحرت السفينة »أدفينتشر جالي« إلى نيويورك 
العمل  للبحث عن قراصنة يمكنهم   1696 في مايو 
كبيرة في  بخبرة  ويتمتعون  لندن  لصالح حكومة 

ويليام كيد... 
قرصان خاصمه النجاح

وحالفه سوء الحظ
ترجمة: د. ح�سن الغول
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األضرار  تعدد  بسبب  جالي«  »أدفنتشر  سفينته 
»قيداه  السفينة  استخدام  في  وبدأ  أصابتها  التي 
ميرتشانت« وأطلق عليها اسم »أدفنتشر برايز«،كما 
إلى  وأبحر  البحري  التجوال  عمليات  عن  توقف 
من  عفو  على  الحصول  حاول  وهناك  بوسطن، 
أمراً  يصدر  به  فوجىء  أنه  إال  بيالمونت.  الحاكم 
أمام  للمثول  لندن  إلى  وإرساله  عليه  بالقبض 
المحاكمة. وقد انتشرت اإلشاعات في ذلك الوقت 
حول قيام كيد بدفن الغنائم التي كان قد استولى 
إلى بوسطن،  اإلبحار  الجزر قبل  إحدى  عليها في 
ورغم التأكيد على صحتها بعد ذلك إال أن بارامونت 
تمكن وفقاً للمقربين منه من استعادة تلك الغنائم 

إثر القبض على كيد.
السجن  في  بكيد  ألقي   1700 عام  مطلع  في 
الضغط  تحاول  المعارضة  كانت  وبينما  لندن  في 
السياسيين  مؤيديه  عن  كيد  يفصح  أن  أجل  من 
الذين  السياسيين  هؤالء  أن  إال  والشهادة ضدهم 
ادعوا فقدان جميع المستندات التي تدينهم نجحوا 
في منع حدوث فضيحة سياسية. ومن أجل تفادي 
اتخذوا  مفاجئة  تطورات  أو  مضاعفات  أية  وقوع 
حيث  كيد،  محاكمة  إجراءات  في  باإلسراع  قراراً 
أدين بتهمة قتل ويليام مور وأعدم شنقاً في لندن 
في 23 مايو 1701. إثر ذلك تم تعليق جثمانه في 
قفص ووضع على ضفة نهر التايمز ليكون بمثابة 
في  واحدة  لحظة  يفكر  قد  شخص  ألي  تحذير 

االنضمام للقراصنة.
وهكذا دفع هذا القرصان حياته ثمناً للمؤامرات 
المؤرخين  جعل  ما  وهو  الخاطئة،  والحسابات 
يصفونه بأنه كان أكثر القراصنة الذين لم يفارقهم 

سوء الحظ في تلك المرحلة من الزمن.

المعارك البحرية وعبرت السفينة المحيط األطلسي 
الهندي،  المحيط  ثم  الصالح  الرجاء  رأس  إلى 
بسفينته في جزيرة  كيد  توقف   1697 أبريل  وفي 
مدغشقر، حيث قرر بعد تفكير عميق أن يعود إلى 
في  التجارية  السفن  ومهاجمة  القرصنة  أعمال 
انتهاك لما تم االتفاق عليه مع لندن. وفي أغسطس 
من العام ذاته شن هجوماً على سفينة تابعة لشركة 
الهند الشرقية في البحر األحمر، إال أنه تم التصدي 
آخر  هجوماً  شن  كما  الهروب.  على  وإجباره  له 
غير ناجح ضد سفن حربية برتغالية مما أدى إلى 
انخفاض معنويات الطاقم العامل معه، وبعد تمكنه 
من مهاجمة سفينة هندية صغيرة وسرقة حمولتها 
أصاب  ما  إلصالح  الكادايف  جزر  إلى  انسحب 

سفينته من أضرار.
وفي نوفمبر 1697 عاد كيد إلى البحر من جديد، 
إال أنه في هذه المرة تجنب المواجهة المسلحة مع 
كما  الشرقية،  الهند  التابعة لشركة  السفن  أي من 
سفينة  مع  المواجهة  لتفادي  أخرى  محاولة  أدت 
مساعديه  أحد  مع  حاد  جدل  حدوث  إلى  أخرى 
ويدعى ويليام مور األمر الذي أدى إلى قيام كيد 

بضربه بجردل على رأسه مما أدى إلى مقتله.
على  االستيالء  من  ورفاقه  كيد  تمكن  وبعد 
ثالث سفن صغيرة ونهب حمولتها قبالة السواحل 
الهندية، وفي يناير 1698 استولى كيد على السفينة 
متنها  التي كان على  »قيداه ميرتشانت«  التجارية 
الحادث  لهذا  ونتيجة  الثمينة.  البضائع  من  شحنة 
أجبرت شركة الهند الشرقية الحكومة على اإلعالن 
عن أن ويليام كيد هو قرصان األمر الذي يحرمه 

من الحصول على أي عفو حكومي. 
عن  كيد  تخلى  اإلبحار  من  بالمزيد  قيامه  بعد 

بنيت سفينة 
»أدفنتشر جالي« 

في حوض ديبتفورد 
للسفن في لندن في 

عام 1695
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القرارات الصادرة عن اجمللس 
األعلى لالحتاد بتعزيز األمن في 

الدولة جاءت محققة للضرورات 
امللحة في هذه املرحلة، ودفعة 
قوية للجهود املبذولة لتوحيد 

جهاز األمن على مستوى الدولة، 
وتغطية شاملة لإلجراءات التي 

اتخذت لوضع هذه القرارات 
املهمة موضع التنفيذ. 

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

1
9
7
8

يناير

األرشيف

بري  زياد  حممد  ال�صومايل  الرئي�س  فخامة  قام 

بزيارة لدولة الإمارات العربية املتحدة اأجرى خاللها 

حمادثات مع �صاحب ال�صمو ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 

نهيان رئي�س الدولة حول املوقف العربي، والو�صائل 

الكفيلة باحلفاظ على ت�صامن الأمة العربية، و�رصح 

فخامة الرئي�س ال�صومايل باأن �صاحب ال�صمو رئي�س 

وتدعيم  تعزيز  على  احلر�س  كل  اأبدى  قد  الدولة 

املوقف العربي �صونًا وحر�صًا على ت�صامن الأ�صقاء، 

واأكد على �رصورة نبذ اخلالفات وكل ما يعوق م�صرية 

الأمة العربية. 

عقد املجل�س الأعلى لالحتاد اجتماعًا برئا�صة �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رئي�س الدولة، 

ت�صتهدف  التي  املهمة  القرارات  من  واتخذ خالله عدداً 

دعم امل�صرية الحتادية وتكفل تعزيز الأمن الداخلي يف 

الدولة. 

ويف جمال تدعيم امل�صرية الحتادية اأكد املجل�س الأعلى 

�صالحياته  مبا�رصة  يف  الوزراء  جمل�س  �صلطة  على 

الد�صتورية فيما يتعلق بالإ�رصاف على تنفيذ القوانني 

واملرا�صيم واللوائح والقرارات الحتادية كافة بوا�صطة 

الأجهزة املعنية يف الحتاد والإمارات. 

لجنة الجنسية تباشر العمل  

قرارات مهمة لتعزيز األمن 

سمو رئيس الدولة يؤكد
على تعزيز التضامن العربي 

الداخلية يف  وزارة  وكيل  خلفان خمي�س  العقيد  اأعلن 

الدرا�صة  اأن  الإمارات  اأنباء  لوكالة  به  اأدىل  ت�رصيح 

التي تقوم بها الوزارة ب�صدد مراجعة احلالت التي مت 

على  تعني  ل  الدولة  جن�صية  على  اأ�صحابها  ح�صول 

الإطالق اأن النية تتجه اإىل �صحب اجلن�صية ممن ح�صلوا 

على  احل�صول  ت�صمل  املراجعة  ولكن  �صابقًا،  عليها 

منحوا  قد  الذين  جميع  اأن  من  للتاأكد  دقيقة  بيانات 

جن�صية دولة الإمارات قد ح�صلوا عليها وفقًا لالأنظمة 

والإجراءات القانونية. 

وقال �صعادة وكيل وزارة الداخلية اإنه بعد تكوين راأي 

حمدد يرفع الأمر اإىل ال�صلطة العليا يف الدولة، والتي 

تعد �صاحبة القرار الأخري يف هذا ال�صاأن. 

ت�صكلت  التي  ال�صت�صارية  اللجنة  اأن  �صعادته  اأكد  كما 

لدى  املتواجدة  املعامالت  يف  للنظر  بالوزارة  موؤخراً 

تبا�رص  اجلن�صية  طلب  ب�صاأن  واجلن�صية  الهجرة  اإدارة 

اجتماعاتها يف الوقت احلا�رص.   



59 العدد 553 يناير 2017

انطالقاً من وحدة األمن 
العربي، كان انعقاد مؤمتر 

وزراء الداخلية العرب بتونس 
في أول ديسمبر املاضي، الذي 
ناقش خالله الوزراء عدداً من 
املوضوعات األمنية املهمة، 

من بينها وضع استراتيجية 
عربية ملكافحة اخملدرات، وفي 

18 ديسمبر كان االحتفال 
بيوم الشرطة العربية، حيث 
جرى تكرمي الشرطة املثاليني 

واملواطنني املتعاونني مع 
الشرطة، وكانت مشاركة 
دولة اإلمارات إيجابية في 

املناسبتني. 

1
9
8
7

يناير

اجتماع للمديرين العامين للشرطة باإلمارات 

شرطة اإلمارات تشارك ألول مرة 
في البطولة العربية للفروسية بالكويت 

59

وكيل  خمي�س  خلفان  العميد  عقد 

وزارة الداخلية اجتماعًا مع املديرين 

العامني لل�رصطة بالإمارات، ح�رصه 

الوزارة  وكيل  �صعيد  هالل  العقيد 

امل�صاعد ل�صوؤون اجلن�صية والهجرة، 

عام  قائد  عبداهلل  �صعيد  والعميد 

ال�رصطة الحتياطية، والعقيد �صيف 

احلدود  حر�س  عام  مدير  ال�صعفار 

وال�صواحل. 

التي  املو�صوعات  بني  ومن 

ناق�صها املديرون العامون لل�رصطة 

بالإمارات نظام منح الرتاخي�س ل�رصكات النقل العام، 

بع�س  هروب  ملواجهة  اتخاذها  املطلوب  والإجراءات 

القت�صادية  واجلرائم  الأجانب  والعاملني  التجار 

املرتتبة على ذلك. 

للفرو�صية  ال�رصطة  منتخب  يبداأ 

البطولة  يف  لال�صرتاك  ا�صتعداده 

العربية الأوىل للفرو�صية التي تقام 

الن�صف  يف  ال�صقيقة  الكويت  بدولة 

القادم.  مار�س  �صهر  من  الثاين 

يف  الإمارات  �رصطة  ا�صرتاك  ويعترب 

احتكاك  اأول  العربية  البطولة  هذه 

لدولة الإمارات يف هذا املجال. 

هذا ومت الت�صال بني احتادي ال�رصطة 

لرتتيب  والكويت  الإمارات  من  بكل 

اإقامة مع�صكر تدريبي لفر�صان �رصطة 

يف  البطولة  قبل  بالكويت  الإمارات 

اإطار اتفاقية التعاون الريا�صي بني 

احتادي ال�رصطة بالبلدين.   

يوم الشرطة العربية 

العدد 553 يناير 2017

ال�رصطة  بيوم  الداخلية  وزارة  احتفلت 

على  تنظيمه  يجري  الذي  العربية 

ع�رص  الثامن  يف  العربي  امل�صتوى 

دي�صمرب من كل عام. 

العميد  �صعادة  وجه  املنا�صبة  وبهذه 

الداخلية  وزارة  وكيل  خمي�س  خلفان 

كلمة اأ�صاد فيها بالدور الذي ينه�س به 

الأمن  على  احلفاظ  يف  ال�رصطة  رجال 

وال�صتقرار، وبتعاون املواطنني لتحقيق 

هذه الأهداف. 

لل�رصطة  كرجال  اإننا  كلمته:  يف  وقال 

قد و�صعنا اأنف�صنا يف خدمة املواطنني، 

وال�صتقرار  الأمن  لهم  يوفر  ما  كل  على  وال�صهر 

والطماأنينة، ولذلك فاإننا نعترب اأن يوم ال�رصطة العربية 

هو يوم يجمع بني املواطنني ورجال �رصطتهم، حول 

كل ما يحقق الغايات والأهداف امل�صرتكة. 
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يناير

أعاد اجمللس األعلى لالحتاد 
انتخاب صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس 

الدولة »حفظه اهلل« ملدة 
خمس سنوات مقبلة. كما قرر 
خالل اجتماعه في قصر البحر 
برئاسة صاحب السمو رئيس 
الدولة، إعادة انتخاب صاحب 

السمو الشيخ مكتوم بن 
راشد آل مكتوم نائباً لرئيس 

الدولة ملدة خمس سنوات 
مقبلة. 

2
0
0
2

اآل  ال�صيخ زايد بن �صلطان  ال�صمو  ح�رص �صاحب 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« مهرجان الرتاث 

نادي  نظمه  والذي  اخلتامي،  حفله  يف  ال�صعبي 

تراث الإمارات بالقرية الرتاثية يف كا�رص الأمواج 

مبدينة اأبوظبي ملنا�صبة الحتفال باليوم الوطني 

الثالثني وعيد الفطر املبارك، وذلك بح�صور �صمو 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صلطان  ال�صيخ 

جمل�س الوزراء رئي�س نادي تراث الإمارات، وذلك 

�صاحب  يوليه  الذي  الكامل  احلر�س  اإطار  يف 

ال�صمو رئي�س الدولة لإحياء الرتاث واحلفاظ عليه 

على  املواطنني  ال�صباب  وت�صجيع  الندثار  من 

التعرف على ما�صي الأجداد والأ�صالف. 

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رئي�س الدولة 

والقا�صي   ،2001 لعام   86 رقم  الحتادي  املر�صوم  اهلل«  »حفظه 

الداخلية، وت�صمن املر�صوم ترقية  برتقية »56« �صابطًا من وزارة 

�صبعة �صباط من رتبة عقيد اإىل رتبة عميد، وترقية »12« �صابطًا 

من رتبة مقدم اإىل رتبة عقيد، وترقية »37« �صابطًا من رتبة رائد اإىل 

رتبة مقدم، وبداأ تنفيذ املر�صوم اعتباراً من الأول من يوليو املا�صي. 

كما اأمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رئي�س الدولة 

» حفظه اهلل « بالإفراج عن 1037 �صجينًا مبنا�صبة حلول عيد الفطر 

املبارك، وتاأتي هذه املكرمة يف اإطار اهتمام �صاحب ال�صمو رئي�س 

الدولة وحر�صه على مل �صمل الأ�رص واإدخال البهجة على اأفرادها يف 

هذه الأيام املباركة. 

اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  مبكرمة 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« اأوفدت كلية ال�رصطة 

هذا  العمرة  منا�صك  لأداء  املقد�صة  الأرا�صي  اإىل  بعثة 

العام يف الع�رص الأواخر من �صهر رم�صان املبارك على 

 190 اأدى  التوايل، حيث  على  الرابع  للعام  �صموه  نفقة 

الكلية منا�صك العمرة ورافقهم  الدار�صني يف  من الطلبة 

الرائد  البعثة  وتراأ�س  وامل�رصفني،  ال�صباط  من   »10«

حممد علي الدلل النقبي رئي�س ق�صم العالقات والتوجيه 

يف كلية ال�رصطة. 

مبنا�صبة  الدولة  احتفالت  يف  اأبوظبي  �رصطة  �صاركت 

�صمن  معر�صًا  نظمت  حيث  الثالثني،  الوطني  اليوم 

�صناعة  غرفة  نظمته  الذي  القائد  مهرجان  فعاليات 

وجتارة اأبوظبي على كا�رص الأمواج باأبوظبي، كما �صاركت 

فرقة مو�صيقى ال�رصطة يف املهرجان من خالل معزوفاتها 

اإقباًل كبرياً من  املو�صيقية. وت�صمن املعر�س الذي لقى 

اجلمهور عر�س اأفالم ت�صجيلية عن منجزات الدولة ب�صفة 

عامة واإجنازات �رصطة اأبوظبي ب�صفة خا�صة. 

زايـــــد يؤكد احلـــرص علــى حتقيق آمــــــال وطمــــوحــــات املواطنيـــن 

رئيس الدولة يصدر مرسومًا احتاديًا 
برتقية »56« ضابطًا بالداخلية  ويأمر باإلفراج عن 1037 سجينًا 

190 طالبًا من كلية الرشطة يؤدون العمرة

رشطة أبوظبي تشارك يف احتفاالت الدولة باليوم الوطني الثالثني 

شهد احلفل اخلتامي لنادي تراث اإلمارات مبناسبة اليوم الوطني الثالثني 

مبكرمة من رئيس الدولة 
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بدايات

قوات ال�شرطة االحتياطية يف مواجهة حاالت الطوارئ 1987

�سرطة دبي حتتفل بتخريج 12 دفعة جديدة من مر�سحي ال�سباط وف�سائل ال�سرطة امل�ستجدة 1978
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وضيفة  والناجحين،  المبدعين  طريق  النجاح 
الصعيد  على  وناجحة  متميزة  إنسانة  العدد  هذا 
امرأة  واألسري،  والرياضي  والوظيفي  األكاديمي 
استثنائية بكل المقاييس، هي كما يقول الجميع عنها 
المرأة الحديدية، سواء كانت في عملها أو في بيتها.
إنها المالزم أول المحاضر بشرى عدالني، من 
لشؤون  العامة  اإلدارة  في  الجريمة  مسرح  إدارة 

األمن والمنافذ بشرطة أبوظبي.
جداً،  متميزة  شخصية  عدالني  أول  المالزم 
مراحلها  كل  في  األول  المركز  على  وحاصلة 
البكالوريوس،  في  تفوقت  حيث  األكاديمية، 
وحصلت على المركز األول على دفعتها مع مرتبة 
الشرف، بعدها التحقت بدورة الجامعيات وفي هذه 
الدروة كان عدد الجامعيين والجامعيات في حدود 

400 منتسب ومنتسبة.
مسيرتها  بالشرطة  عدالني  المالزم  لنا  توجز 
عام  بالشرطة  التحقت  فتقول:  المتميزة  المهنية 
2007 برتبة عريف، واآلن أنا مالزم أول ومحاضر 
هذا  كل  الماجستير  في  مرحلة  آخر  وفي  معتمد 
وأُم،  زوجة  أني  مع  فقط،  9سنوات  في  حققته 
أن  العسكري  العمل  على  للمقبالت  ونصيحتي 

يجتهدن،  فاالجتهاد هو سلم النجاح.
وعن سر هذا التفوق تسر لنا قائلة: عزمت منذ 
البداية أن أحظى بتكريم الفريق سمو الشيخ سيف 

بشرى عدالني:  
االجتهاد هو سلم النجاح!

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، ورسمت هدفاً واضحاً، ووضعت لنفسي 
الحمد  ولله  هدفي  تحقيق  من  يمكنني  برنامجاً 
تمكنت من ذلك بالعزم واإلصرار ودعم من زوجي 
من  »شدوا  لهم:  أقول  كنت  ما  فكثيراً  وأوالدي، 
همتي وقووا من عزيمتي ألحظى بتكريم سموه!«، 
كانت  النتائج،  إعالن  عند  المفاجأة  كانت  وبعدها 
المراكز األولى -ولله الحمد- من نصيبي، فحصلت 
على أعلى مجموع لم يسبق وأن تحقق في الدورات 
السابقة، األولى على دفعة الجامعيات في المجموع 
واألولى  العسكرية،  التدريبات  في  واألولى  العام، 

في القيادة والسلوك.
وتضيف: أثناء الدورة أخذنا العديد من المساقات 
من  وكانت  الجريمة،  مسرح  مساق  ضمنها  من 
مجال  في  تصب  ألنها  السهلة،  المساقات  ضمن 
الحصول  أخطو خطوة  أن  فقررت  الرئيس،  عملي 
على اعتماد محاضر، وخصوصاً أن سيدي الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان يشجع على 
توطين التدريب و االعتماد على الكفاءات الوطنية، 
وطننا  ألبناء  المعارف  لننقل  الوقت  حان  فلقد 
وعلى  نفسها  على  تعتمد  أجيال  وتأهيل  المعطاء 

إمكانياتها.
وتتابع قائلة: وبعدها أصبحت أول محاضر أنثى 
وبدأت  الجريمة،  مسرح  إدارة  تاريخ  في  معتمد 

أنقل معارفي التي حصدتها من الدراسة األكاديمية 
بجانب خبرتي الفنية إلى طالبي وطالباتي، حاولت 
والجانب  القانوني  األكاديمي  الجانب  لهم  أنقل  أن 
الميداني الفني، بطريقة سهلة، بمعنى أن أي عمل 
القانونية األكاديمية  الناحية  ميداني أدلل عليه من 
القانونية  األبعاد  والفاحصات  الفاحصون  ليعرف 
آللية عملهم في مسرح الجريمة، وتتسم إجراءاتهم 
بالمشروعية، وهذا يساعدهم في أن تكون إجراءاتهم 
الميدانية قانونية وسليمة، وبالتالي سيعمل هؤالء 
الفني  عملهم  بأبعاد  دراية  على  وهم  الفاحصون 
وتوابعه القانونية، ومشروعية األدلة التي يجدونها، 
وكيف يمكن أن توثر في سير المحاكمات والقضايا 

في المحاكم. 
والخاصة  العملية  حياتها  موازنة  كيفية  وحول 
الخمسة  وأبنائي  زوجي  مسؤولية  لدَّي  تقول: 
طالبي  إلى  إضافة  الجريمة،  مسرح  في  وعملي 
عملي،  في  التميز  جاهدة  أحاول  وطالباتي، 
أسعى  األول،  المركز  تحقيق  هو  دائماً  وهاجسي 
موظفة  وأفضل  أم  وأفضل  زوجة  أفضل  ألكون 
وأفضل عسكرية، وأفضل محاضرة، هذا طموحي 

الذي أسعى لتحقيقه والحفاظ عليه.
وتتابع قائلة: عندي قناعة أن أي شخص قادر 
إليه، وليس هناك مستحيل  على تحقيق ما يصبو 
مادام أن هناك توكالً على الله واجتهاداً، فالمسيرة 
مستمرة بوجود أشخاص أكفاء قادرين على التميز 

والعطاء.
بصدد  اآلن  أنا  تقول:  الحالية  خططها  وعن 
الخاص،  القانون  في  للماجستير  مناقشة رسالتي 
سقف،  للطموح  وليس  تنتهي  ال  األحالم  ولكن 
فطموحي الدائم أن أشّرف أوالدي، وأن أكون قدوة 
أمام ناظري، وأنا  أضع أوالدي  لهم، دائماً  وفخراً 
أجتهد في كل شيء، كما أطمح دائماً أن أرد الجميل 
إلماراتنا الحبيبة، وأكون على قدر مسؤولية الثقة 

التي منحتها لي، ألنها دولة معطاء بكل المقاييس.

نساء في الميدان

اإعداد: الرا الظرا�سي - ت�سوير: حممد علي

التحقت بال�سرطة برتبة عريف واأنا الآن 

مالزم اأول وحما�سر معتمد ويف اآخر مرحلة يف 

املاج�ستري كل هذا حققته يف 9 �سنوات فقط!
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المتميزون

في  املدني  املجتمع  خدمة  في  التطوع  أحيّت 
الدولة، وتهوى النشاط في املجاالت كافة ال سيما 
مت  الوطن،  خلدمة  واالجتماعية  اإلنسانية  األدوار 
تكرميها لتميزها وإبداعها ونالت ثناًء رفيع املستوى 

على ذلك. 
ولديها  متزوجة  األحمدي،  محمد  مرمي  اسمها 
منذ  الداخلية  وزارة  في  وتعمل  األبناء،  من  أربعة 
وحدة  مسؤولة  تعيينها  مت  حيث  سنوات  ست 
التطوير والتنمية املجتمعية في مركز رعاية أحداث 

املفرق بشرطة أبوظبي.
بعد ذلك عملت باحثة مجتمعية في مكتب ثقافة 
احترام القانون في األمانة العامة ملكتب سمو نائب 
إلى  إضافة  الداخلية،  وزير  الوزراء  رئيس مجلس 
أنها عضوة في اللجنة اخلاصة لتسيير عمل مركز 
رعاية أحداث املفرق. أما طبيعة عملها احلالية فهي 
باحثة مجتمعية في »مركز تنمية القادة في األمانة 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العامة« 
متخصص  دور  بأداء  تقوم  حيث  الداخلية،  وزير 
اإلبداع  لثقافة  االستشرافية  التنمية  في  ومساهم 

واالبتكار.
َكّرمها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزير الثقافة وتنمية املعرفة حلصولها على جائزة 
العمل  فئة  عن   2016 ــداع  واإلب للتميز  »سيدتي« 

االجتماعي.
وعن هذا الفوز والتكرمي تقول مرمي: كان شعوراً 
مضيئاً  نبراساً  تعتبر  سيدتي  فجائزة  يوصف  ال 
نشاطاً  َقّدمن  اللواتي  للرائدات  استثنائياً  وفخراً 
متميزاً وحققن من خالله إجنازاً حقيقياً يعد مصدراً 
لإللهام واالبتكار ورافداً للبناء ومنبعاً للوفاء، نتيجة 
لألعمال التطوعية اجلليلة والعطاء املتميز في خدمة 

ونهضة املجتمع املتوائم مع ثقافة التميز.
عليها  استحقت  التي  واجلهود  األعمال  وعن 
الذي  النجاح  ركائز  أحد  تقول مرمي:  التكرمي  هذا 
املعطاء  الوطن  هــذا  في  التكرمي  عليه  استحقت 
إجنازات  من  اإلماراتية  املرأة  حققته  مبا  اعتزازي 
على املستوى احمللي والدولي في مختلف املجاالت 
والُصعد، جّراء النهج الذي تتبعه القيادة العليا في 
إجنازاتها،  مبسيرة  واالرتقاء  املرأة  ومتكني  دعم 
وهذا األمر يبث فـّي دوماً الثقة في النفس، واعتبره 
على  دائماً  ويشجعني  حياتي،  من  يتجزأ  ال  جزءاً 

التميّز واإلبداع ألن أبقى في قمة العطاء.
وحول إسهاماتها ومشاركاتها خالل عملها في 
إسهامات  لي  كانت  مرمي:  تقول  الداخلية  وزارة 
عديدة ومنها: دخول مركز رعاية األحداث بشرطة 
من  القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة  أبوظبي 
تربوية  كمبادرة  تبنيها  مت  طرحتها،  فكرة  خالل 
جرى خاللها تبادل أكثر من 2000 كتيب بني أولياء 
األمور وأبنائهم )األحداث(، من مواطنني ومقيمني، 

في زمن قياسي ال يتعدى الثماني ساعات.

ومكتب  األحــداث  رعاية  مركز  حصول  وكذلك 
للعمل  الشارقة  جائزة  على  القانون  احترام  ثقافة 
فكرة  التربوية من خالل  التطوعي وجائزة خليفة 
تقدمت بها والعمل على ملف اجلائزة، كما اقترحت 
في 2012 فكرة املجلس الرمضاني القانوني مكتب 
العديد  تنظيم  عن  فضالً  القانون،  احترام  ثقافة 
ونقطة  للمعاقني،  املفتوح  اليوم  مثل  الفعاليات  من 
خالل  من  لألحداث  ترفيهي  ويوم  حدث،  انطالقة 
شرفني  مما  اخلاصة  البرامج  من  العديد  تنفيذ 
الرئيس السابق للجنة اخلاصة لتسيير عمل مركز 
رعاية األحداث سعادة العميد أحمد بن نخيره بعدة 
شهادات شكر وتقدير منها شهادة تقدير كأفضل 
عضو في مجال التنسيق والتعاون املجتمعي لعام 

.2013
ثقافة  تفاهم بني  واقترحت فكرة توقيع مذكرة 
القدم  لكرة  ــارات  اإلم احتاد  مع  القانون  احترام 
حتى  ومتابعتها  االحــداث  توعية  رعاية  وجمعية 

التنفيذ.
احلياة  من  عاماً   20 من  أكثر  شغلت  قد  وكنت 
احلكومي  القطاع  في  الوظائف  من  عدداً  املهنية، 

واخلاص. 
العمل  في  واجهتها  التي  التحديات  وحــول 
إلى  الشرطي يستند  العمل  الشرطي جتيب مرمي: 
نفسه  يطّور  أن  القوة  منتسب  وعلى  التحديات، 

األحمدي: الحياة المهنية أساس مفاتيح السعادة

إلى  به  لالرتقاء  الوطن  خدمة  في  وُيسهم  دوماً، 
بــوزارة  التحاقي  فكان  املتقدمة  ــدول  ال مصاف 
تكويني  في  الفضل  لها  مهمة  محطًة  الداخلية 
القيادي، انعكس على سلوكي الشخصي وشعوري 
املثابرة  تعلّمت  حيث  وطني،  أخدم  أنني  بالفخر 
والتميز باألداء، وبذلك أصبح الطريق أمامي ممهداً 
للسعي املتواصل لتحقيق طموحي واالرتقاء بالسلم 

الوظيفي واحلصول على الترقيات.
وعن الطموحات والنصائح التي تقدمها لزمالئها  
منتسبي  أنصح  العملي  الصعيد  على  تقول مرمي: 
الوزارة بإسعاد املجتمع وتقدمي املبادرات اإليجابية 
السعادة  مفاتيح  أساس  املهنية  فاحلياة  املتميزة، 
إذا ارتبطت بخدمة املجتمع، واالستمرار في العمل 
بروح الفريق، وتقدمي الرسالة السامية والهادفة من 

خالل اإلسهام الفاعل في خدمة املجتمع.
إلى ترسيخ  التطوعي، فأطمح  أما على الصعيد 
ثقافة التطوع في نفوس شباب وشابات الوطن عبر 
العمل  قيمة  تغرس  التي  املناشط  في  مشاركاتهم 
وأتطلع  املجتمع.  أفراد  بني  واإلنساني  التطوعي 
املثالي  النموذج  تقدمي  اإلماراتية  املرأة  تواصل  أن 
الداعمة  احلكومية  البيئة  ظل  في  التطوعي  للعمل 
على  ملموسة  جدارة  أثبتت  حيث  لها،  واحلاضنة 
املستويني احمللي والعاملي حتى غدت منوذجاً مميزاً 

ُيحتذى به في العمل املجتمعي.

اإعداد: اأماين اليافعي
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بهدوء شديد يضع الطعم في السنارة ويقذفها 
بقوة الريح إلى البحر.. وينتظر، يتوكأ على الصبر 
الصغير  الطعم  يجذب  أن  واألمل  الترقب  ومتعة 
الكورنيش  على  لوقوفه  يجعل  وكثيراً  كبيراً  خيراً 
أول سرور  املالزم  إنه  متعة ال تضاهى،  لساعات 
العامة  العامة - اإلدارة  سلطان احلمر من األمانة 

لشؤون وزارة الداخلية.
هكذا يصور لنا املالزم أول سرور هواية صيد 
تعتمد  الذي  الطويل  النفس  هواية  لنقل  أو  السمك 
على صفاء النفس ودقة الترقب واحلكمة في اختيار 

املكان والزمان والهدف.
وحينما سألناه ملاذا اخترت هذه الهواية بالذات، 
من  السمك  صيد  هواية  تعتبر  ســرور:  يجيب  
الرياضات الشعبية حول العالم، ولها تاريخ طويل، 
صيد السمك بدأ كطريقة للعيش وحتولت إلى حرفة 
ومع مرور الزمن وتغير منط احلياة أصبحت هواية 
للعديد من الناس، فاإلحصائيات توكد أن هناك ما 
يقرب من 100 مليون شخص حول العالم ميارسون 

هذه الهواية.

ويتابع قائالً: وأنا من الناس الذين ال يستغنون 
الهوايات  الهادئة جداً، ألنها من  الرياضة  عن هذه 
وضبط  والهدوء  الصبر  على  تعتمد  التي  املمتعة 

النفس والتأمل.
وعن كيفية صيد السمك، يقول: عندما نصطاد 
السمك نعلق الطعم في اخلطاف، وهذا الطعم يعتمد 
على نوع السمك الذي نريد اصطياده ، وبعدها نلقي 

به إلى البحر، يترك الطعم ليسقط إلى القاع، وقد 
يهز الطعم إلى األعلى واألسفل، أو يسحب بهدوء، 
فيهاجم  السمك  استثارة  إلى  يؤدي  الذي  األمر 

الطعم ويبتلعه. 
وقد تستخدم طريقة العوامة »الغماز« أو طريقة 
الصيد  وعند  بالطعم،  الصيد  حالة  في  اإللقاء، 
املاء،  فوق سطح  الصياد، طفوها  يراقب  بالعوامة، 
فإذا ما غطست أو غمزت بشدة دل ذلك على ابتالع 
السمكة الطعم، أما في طريقة اإللقاء، فإن الصياد 
يعتمد على اإلحساس بجذب السمكة الطعم، أو قد 

يعتمد على بعض أدوات التنبيه احلديثة.
صيد  في  يستخدم  الذي  الطعم  أنواع  عن  أما 
السمك، يقول لنا سرور: لكل سمكة ُطعمها اخلاص، 
أكثر  أو ميتاً، والطعم احلي  الطعم حياً  وقد يكون 

جذباً لألسماك.
ويضيف أنه يحترم كثيراً قوانني الصيد املنظمة 
للحفاظ على ثروتنا السمكية  لهذه الرياضة كثيراً 
من الصيد اجلائر الذي قد يؤدي إلى اندثار بعض 

أنواع األسماك.  

اإعداد: الرا الظرا�سي  - ت�سوير: حممد علي 

سرور سلطان:
أتعلم الصبر والحكمة والتأمل من صيد السمك
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»يجب على املعاق أن ميضي في حياته من دون 
توقف، فالتحديات كثيرة واملعوقات هي التي تصنع 
منا شخصيات على قدر املسؤولية، فاإلمارات دولة 
عمل وأمل، وبالتالي يجب علينا كمواطنني مواكبتها 
لنكون فاعلني حقيقيني سواء كنا أسوياء أو معاقني«، 
 ،999 لـ  حديثه  العلوي  فهد  عبدالله  هزاع  بدأ  هكذا 

عندما زارته في مكتبه في بلدية مدينة العني.
العني،  مبدينة   1992 عام  في  العلوي  هزاع  ولد 
أحد عشر ولداً  تتكون من  وترعرع في كنف أسرة 
اللذين  والديه  إلى  باإلضافة  ــاث،  واإلن الذكور  من 
يعلّمانه الكثير من أمور احلياة وجعالنه يقف صلباً 
أمام حتديات اإلعاقة، لقد كان لوالده األثر الكبير في 
والتوجيه  والرحمة  الرفق  عليه  أغدق  حيث  حياته، 
السديد، وهو األمر الذي ساعده على تخطي املعوقات 

وشق دروب احلياة بثقة كبيرة.
والتقدير  واالهتمام  الرعاية  أنواع  العلوي  وجد 
كلها من أسرته وإخوته وأقاربه واحمليطني به، وقد 
امتألت روحه بالطاقة اإليجابية التي مكنته الحقاً من 
التصدي لإلعاقة التي ولدت معه، وهي شلل األطفال، 
إلى  وأدى  واحلركة،  املشي  عن  أعاقه  الذي  املرض 

عجزه عن القيام بأمور احلياة الطبيعية.
وهي  اإلعاقة،  ومعي  ولدت  »لقد  العلوي:  يقول 

مشيئة الله وأنا راض بها، إنه ابتالء من الله جعلني 
يسعى  أن  للفرد  وكيف ميكن  اإلنسان،  بقيمة  أشعر 
ويعمل ويجتهد كيفما خلقه الله تعالى، سواء كان معاقاً 
أو سوياً.. نعم احلياة عطاء واجتهاد ال يقتصر على 
إنسان من دون غيره، الكل سواسية عند الله في العمل 
والتقوى، لذلك لم أيأس ومبساندة والدي »رحمه الله« 
واهتمامه الكبير تخلصت من املعوقات والتحديات كلها 

التي حتول من دون عطائي في احلياة«.
بتطوير  أفكر  بــدأت  ذلك  »بعد  قائالً:  ويضيف 
ذاتي في مجال العلم والعمل، فالتحقت بالدفعة الـ24 
لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  إدارة  في  للدارسني 
حيث  أشهر،  ستة  فيه  ودرســت  املعاقني،  وتشغيل 
تخصصت في مجال السكرتارية، وتخرجت منه في 
اإلدارة  أن  واحلمدلله   ،2014/2013 الدراسي  العام 
توفر لنا كل ما نحتاجه من مواصالت وسكن وغيرها 

من أمور سهلت علينا الكثير من الصعاب«.
وزارة  مركز  من  تخرجه  بعد  أنه  العلوي  يذكر 
الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة، 
ـ  والنقل  البلدية  الشؤون  دائرة  في  بالعمل  التحق 
بلدية مدينة العني، وهو سعيد بعمله اإلداري، إذ يلقى 
حفاوة  العمل  في  زمالئه  عن  فضالً  املسؤولني  من 
بالصحية  العمل  بيئة  واصفاً  وتقديراً،  وتشجيعاً 

واملشجعة على اإلبداع، وقد جعلته يشعر باملسؤولية 
ويبذل كل ما بوسعهـ  إبداعاً وابتكاراًـ  خلدمة وطنه«.
نفسه  تثقيف  بهدف  املطالعة  العلوي  يهوى 
يحرص  لذلك  اإلنسانية،  املعرفة  على  واالطــالع 
العلوم  يومياً، واكتشاف اجلديد من  على ممارستها 
واملعارف واجتاهات البشر  حيث يقول: »القراءة في 
دولة اإلمارات تلقى اهتماماً واسعاً، وسوف تكرس 
تقوي  وهي  الله،  بإذن  املجتمع  في  حياة  كأسلوب 
فينا اللغة العربية التي أهملها الكثير من شباب اليوم، 
فنحن من دون لغتنا العربية بال هوية وال تاريخ، ومن 
باللغة  يتمسكوا  بأن  الوطن  أنصح شباب  املنبر  هذا 
نقارع  أن  نستطيع  حتى  العربي،  والكتاب  العربية 
األمم والشعوب املتقدمة بل ونتفوق عليهم في خدمة 

اإلنسان«. 
يخطط  فهو  له،  حدود  ال  طموحاً  ميلك  والعلوي 
الستكمال دراسته ليحصل على الشهادة اجلامعية ، 
كما يتمنى أن يصل إلى أعلى املناصب ويصل بعمله 
املهني والوظيفي إلى مستوى التميز واالبتكار، وذلك 
تقف  ال  اإلعاقة  أن  اإلعاقة  ذوي  من  ليثبت إلخوانه 
حاجزاً أمام إبداع اإلنسان ومتيزه، بل إن اإلنسان هو 
من ميلك اإلرادة القوية التي تدفعه قدماً لتغيير حياته 

وحياة اآلخرين من حوله إلى األفضل.

اإعداد: خالد الظنحاين - ت�سوير: هيثم الولهازي

هزاع العلوي: 

اإليجابية هي مصدر القوة لتحدي اإلعاقة
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شخصيات

ممثل  هو   )1983 عام  )ولد  أنصاري  عزيز 
وكوميدي أميركي اشتهر لقيامه بأداء أدوار مثل 
شخصية »توم هافرفورد« في مسلسل )باركس 
اند ريكرييشين( الذي استمر من 2009 إلى 2015، 
 - )الخائب  مسلسل  في  شاه  ديف  وشخصية 
ماستر اوف نن( على نيتفليكس الذي بدأ عرضه 
في عام 2015، والذي ابتكره أنصاري ويكتب نصه 
ويقوم ببطولته. وقد أطلقت »نيويورك تايمز« على 
هذا المسلسل صفة »أفضل كوميديا لهذا العام على 

اإلطالق«. 
الكوميديا  بأداء  المهنية  حياته  أنصاري  بدأ 
يدرس  كان  بينما  نيويورك،  مدينة  االرتجالية في 
ابتكر ولعب   ،2007 عام  نيويورك. في  في جامعة 
الكوميدي  اإلسكيتش  برنامج  في  البطولة  دور 
)هيومان جاينت( على شاشة )أم تي في(، حيث 
استمر لموسمين، وهذا قاده إلى تمثيل األدوار في 
عدد من األفالم الروائية ومنها )ناس مضحكون( 
و) أحبك يا رجل( و)راقب وبلغ( و)30 دقيقة أو 

أقل(.
أنصاري  واصل  كممثل،  عمله  إلى  باإلضافة 
العمل ككوميدي ارتجالي، وأصدر أول قرص سي 
دي/دي في دي له بعنوان: )لحظات حميمة لمساء 
»سنترال  شركة  عبر   2010 يناير  في  محسوس( 
بجوالت  يقوم  يزال  وال  ريكوردز«،  كوميدي 
باألعمال  التزاماته  خالل  الوطني  المستوى  على 
بجولة  قام  و2011،   2010 عامي  في  التمثيلية. 
الجولة  من  نسخة  بتوفير  وقام  ولذيذ(  )خطير 
الشخصي في  اإلنترنت من موقعه  لتحميلها عبر 
كوميدي  على  مرة  ألول  وعرضت   ،2012 مارس 
الرئيسة  جولته  أكمل   .2012 مايو  في  سنترال 
الثالثة بعنوان: )الدفن حياً( في صيف عام 2013. 
ات  )اليف  الرابع  الكوميدي  مسلسله  إطالق  وتم 
ماديسون سكوير غاردن( عبر نيتفليكس في عام 

.2015
الحديثة(  الرومانسية  في  )تحقيق  األول  كتابه 

صدر في يونيو 2015.
ولد عزيز أنصاري في كولومبيا، بوالية ساوث 

المسلم الذي أضحك أمريكا

كارولينا، لعائلة تاميل مسلمة من والية تاميل نادو 
طبية،  عيادة  في  تعمل  فاطمة،  والدته  الهند.  في 
في  أنصاري  نشأ  باطنية.  طبيب  شوكت،  ووالده 
حيث  كارولينا،  ساوث  بوالية  بينتسفيل  مدينة 
مدرسة  وكذلك  مارلبورو  أكاديمية  في  درس 
نيويورك  جامعة  من  تخرج  والرياضيات.  العلوم 

متخصصاً في إدارة األعمال. 

�مل�صو�ر �ملهني 

على  منتظمة  بصورة  باألداء  أنصاري  يقوم 
عن  فضالً  بريغيد«،  سيتزن  »ابرايت  مسرح 
عام  في  ذم«.  »انفايت  مثل  األسبوعية  العروض 
2005، أدرجته مجلة »رولينج ستون« في »القائمة 
الساخنة« السنوية، حيث لقبته بالكوميدي المرتجل 
»أفضل  لـ  التحكيم  لجنة  بجائزة  وفاز  الساخن، 
الكوميديا  فنون  مهرجان  في  مرتجل«  كوميدي 
بوالية  أسبن  في  اقيم  الذي   2006 لعام  األمريكي 

كولورادو. 

�لعمالق �لب�صري

التعاون  أنصاري  بدأ   ،2005 عام  صيف  في 
شير،  وبول  هوبل  روب  الكوميديين  زميليه  مع 
وكذلك المخرج جيسون والينر في صناعة األفالم 
القصيرة. السلسلة األولى التي انتجتها المجموعة 
كانت بعنوان: »شتربغز - المتحمسون للتصوير«، 
وأنصاري  هوبل  عمل  حول  أحداثها  تدور  والتي 
هذا  وأعقب  األطفال.  لمواهب  متنافسين  كوكيلين 
أنصاري  بطولته  لعب  الذي  »اللوجينيترز«  فيلم 
وشير كساحرين قوطيين على غرار كريس انجيل. 
في منتصف عام 2006، وافقت ام تي في على إنتاج 
عرضها  وبدأ  المجموعة،  من  اسكتشات  سلسلة 
العرض  وأنهى   .2007 حتى  واستمرت  أبريل،  في 
موسمين وعرض على المجموعة إنتاج موسم ثالث، 

إال أنها اختارت البحث عن فرص أخرى.

متنزهات ومنتجعات 

في يونيو 2008، تم اإلعالن عن تعيين أنصاري 

منتجي  من  الجديدة  الكوميديا  في  شخص  كأول 
»متنزهات  المسلسل  عرض  بدأ  اوفيس«.  »ذي 
دور  أنصاري  ولعب   2009 أبريل  في  ومنتجعات« 
موظف حكومي باسم توم هارفرد. كانت شخصيته 
عبارة عن مسؤول حكومي ضعيف اإلنجازات مع 
ثقة مفرطة بالنفس وأحالم بأن يكون مشهوراً. كان 
على  المسلسل  في  الرئيسة  الشخصية  أنصاري 
مدار سبعة مواسم. نال أداء أنصاري ثناء ملحوظاً 
التي  »انترتينمنت ويكلي«  النقاد، ومنها مجلة  من 
قالت إنه أحد نجوم التلفزيون البارزين لعام 2009، 
»سارق  صفة  غايد«  في  »تي  عليه  أطلقت  فيما 
المرتبة  في  في«  تي  »ياهو  وأدرجته  األضواء« 

األولى على قائمة »نجوم التلفزيون«. 

�خلائب

لعب أنصاري دور البطولة في مسلسل نيتفليكس 
الجديد األصلي »ماستر اوف نن – الخائب«، وهو 
من فكرته وتأليفه مع االن يانغ الكاتب في مسلسل 
»متنزهات ومنتجعات«، كما أخرج عدة حلقات من 
المسلسل. بدأ عرض المسلسل في 6 نوفمبر 2015، 
وحصل على مراجعات إيجابية جداً. أداء أنصاري 
في المسلسل أكسبه الترشيح لجائزة غولدن غلوب 
ألفضل ممثل عن فئة مسلسل تلفزيوني كوميدي 
حلقتين  في  أنصاري  والدا  وظهر  موسيقي.  أو 
والديه، كما  لعبا دور  »الخائب« حث  من مسلسل 

استضاف المسلسل كلير دينز ونواه اميرش.
 

جو�ئز �أفالم �أم تي يف

في 6 يونيو 2010، استضاف األنصاري جوائز 
بمحاكاة  العرض  افتتح  حيث  في«،  تي  »أم  أفالم 
ساخرة لفيلم »بريشس«، وظهر أنصاري فيه بدور 
أنصاري  ابتكر  كما  أنصاري.  »بريشس«  عزيز 
مع  شمله  لمَّ  الذي  كيدز«  »ستنت  القصير  الفيلم 
فريق ممثلي »عمالق بشري«. تم صنع فيلم قصير 
الذي  غاليفياناكيس  زاك  الممثل  مع  أيضاً  ثان 
تافون  المتمايل  المدرب  دور  أنصاري  فيه  لعب 
ألفضل  غاليفياناكيس  جائزة  ونال  غاليفياناكيس، 

اإعداد/ حاكم خريي



71 العدد 553 يناير 2017

أداء كوميدي لشخصية تافون. كما قدم أنصاري 
تحية موسيقية لفيلم »افاتار« بأسلوب المغني

 آر كيلي.

�أعمال تلفزيونية �أخرى لفتة

»متنزهات  مسلسل  في  عمله  إلى  باإلضافة 
»فاليت  سلسلة  في  أنصاري  ظهر  ومنتجعات« 
فاكهة  بائع  دور  أدى  حيث  كونكورد«،  ذي  اوف 
بين  التفريق  في  صعوبة  من  يعاني  عنصري 
أدواراً  أدى  كما  والنيوزيلنديين.  االستراليين 
متكررة في الموسم الثامن من مسلسل »سكرابس« 
الكوميدي مؤدياً شخصية »إد«، وهو متدرب جديد 
في  أنصاري  شخصية  إلغاء  تم  المستشفى.  في 
مسلسل  على  العمل  من  يتمكن  حتى  المسلسل 
»متنزهات ومنتجعات«. لعب أنصاري أيضاً دوراً 
الكوميدي  المتحركة  الرسوم  في مسلسل  متكرراً 

»بوبس برغرز« بشخصية درايل.

�لأعمال �ل�صينمائية

ومنها  األفالم  من  العديد  في  أنصاري  شارك 
»خذه إلى اليونايين«، »أحبك يا رجل«، »30 دقيقة 
شارك   2009 صيف  في  وبلغ«.  و»راقب  أقل«  أو 
أباتو  »أُناس مضحكون« لجود  فيلم  أنصاري في 
مع آدم ساندلر وسيث روغن. أحب أباتو شخصية 
أنصاري »راندي«، وكلفه مع جيسون والينز الذي 
أفالم  إلنتاج  بشري«  »عمالق  في  معه  تعاون 
للترويج  شخصيته  حول  تدور  لإلنترنت  قصيرة 
نجاحاً،  القصيرة  األفالم  هذه  حققت  للفيلم. 
وأصبحت الشخصية موضوعاً إلحدى أفكار الفيلم 
التي يقوم أنصاري ووالينر بتطويرها حالياً لصالح 
أباتو برودكشنز. هناك فكرتان أُخريان قيد التطوير 
وهما »دعنا نقوم بهذا«، وهو فيلم »طرقي« حول 
حول  عنوان  بدون  وفيلم  تحفيزيين،  متحدثين 
»رائدا فضاء ملطخان بالعار« يجب أن يعودا إلى 
الفضاء لتبرئة ساحتهما. كما ارتبط أنصاري بفيلم 
فكرة  إلى  يستند  مكبرايد  داني  مع  ببطولته  يقوم 
ألنصاري وكاتب »30 روك« مات هبارد. في أبريل 
 30« فيلم  في  أنصاري  مشاركة  عن  أعلن   2010
مخرج  فليشر  روبن  أخرجه  الذي  أقل«  أو  دقيقة 
فيلم »زومبيالند«، وشارك معه في بطولته جيس 
ايزنبرغ ومكبرايد، وتم إطالق الفيلم في أغسطس 

 .2011

كوميديا �رجتالية

رغم التزاماته العديدة في المسلسالت واألفالم، 
والتجول  الكوميدي  األداء  أنصاري  واصل 
قام  و2007،   2006 عامي  ففي  ارتجالي،  ككوميدي 
و»فاليت  كوميدي«  اوف  »كوميديانز  مع  بجولة 
اوف ذا كونكوردز«. في خريف 2008 ومطلع 2009، 
تصدر أنصاري جولته الكوميدية الخاصة بعنوان: 

»جولة التوهج في الظالم«. 
التركيز  إلى  الكوميدي  أنصاري  أسلوب  يميل 
يقول:  حيث  الشخصية،  حياته  من  جوانب  على 
»أحب الحديث عن األمور التي تجري في حياتي، 

ألنها دائماً ما تكون مختلفة ومبتكرة فال أحد آخر 
سيتحدث عن تجاربي الشخصية«. 

جديدة  جولة  أنصاري  بدأ   ،2010 يوليو  في 
الواليات  مسارح  على  ولذيذ«،  »خطر  بعنوان: 
جولة  أنصاري  أعلن   ،2012 مارس  وفي  المتحدة. 

جديدة بعنوان: »الدفن حياً«.

�لكتابة

بعنوان:  ألنصاري  األول  الكتاب  إطالق  تم 
يونيو   16 في  الحديثة«  الرومانسية  في  »تحقيق 
الكوميدية  المزالق  جول  يدور  والكتاب   .2015
بالتعاون  تأليفه  الحديث، وتم  العالم  للمواعدة في 

مع عالم االجتماع اريك كليننبرغ.

�لعمل �خلريي

في عام 2012، أدى أنصاري دور معزاة متكلمة 
في فيديو رسوم متحركة لمنظمة أوكسفام أمريكا 

لتشجيع التبرع. 
وبعد تفجيرات ماراثون بوسطن في عام 2013، 
لذوي  ريعه  يعود  عرض  بتقديم  أنصاري  قام 
بوالية  بوسطن  في  ويلبر  مسرح  على  الضحايا 

ماساشوستس. 

�حلياة �ل�صخ�صية

أن  إلى  اإلعالم  وسائل  أشارت   ،2014 عام  في 
الشهيرة  الطاهية  مع  عالقة  على  كان  أنصاري 
ساعدت  إنها  عنها  قال  التي  مكبروم،  كورتني 

للحركة  مناصراً  باعتباره  أفكاره  في  التأثير  على 
النسوية، إال أن هذه العالقة انتهت في يناير 2016 

بعد عامين من المواعدة. 
هو  قام  فقد  للطعام،  محب  أنصاري  أن  كما 
وأصدقاؤه اريك وارهايم وجايسون والينر بتشكيل 
بارتداء  يقومون  حيث  الطعام«،  »نادي  يسمى  ما 
المطاعم  ومنح  القبطان  وقبعات  الرسمية  البدالت 
عبارة  تحتوي  التي  الطعام«  »نادي  لوحة  الجيدة 
نادي  »أعضاء  تقول  معدنية  لوحة  على  منحوتة 
الطعام أكلوا هنا واعتبروا هذا المطعم جديراً بهذه 
اللوحة«. وأوضح لمجلة »فانيتي فير« »أنها لوحة 
أعطيناها  التي  المطاعم  وجميع  جدي،  شكل  ذات 
اللوحة علقتها في أماكن بارزة«. كما قاموا أيضاً 
بإنتاج فيديو جريء حول النادي لقناة جاش على 
اإلنترنت يصورهم وهم يتجادلون حول إذا كانت 

المطاعم تستحق اللوحة المعدنية أم ال. 
كتابة  في  شارك  أنيس  يدعى  شقيق  ولعزيز 

واحدة من حلقات مسلسل »الخائب«. 
في  مسلماً  كونه  عن  مرة  غير  أنصاري  وعبر 
أمريكياً  مسلماً  تكون  »أن  يقول:  حيث  أمريكا، 
عليك  التي  األثقال  من  قدراً  بالفعل  عليك  يفرض 
حملها. في ثقافتنا، ال يرتبط لفظ »مسلم« بصورة 
عبد  بكريم  أو  بنوبل،  الفائزة  زاي  يوسف  لمالال 
الجبار، أو حتى بالشاب الذي ترك الفرقة الغنائية 
إرهابية  لشخصية  بصورة  بل  دايركشن«،  »وان 
نشرات  في  آخر  لمسٍخ  أو  )الوطن(  من  مخيفة 

األخبار«.
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عناق الفكرة

كلمات وري�سة: د. �سمر ال�سام�سي

samar@samararts.com

من جديد
تعانق اإلمارات من جديد يومها الوطني.. دولة 
صمدت  اجلبابرة،  حَتدَّت  التي  اخليرة  النبتة  هي 
رغم العوز وكان لقائدها الفوز. عز عليه أن يترك 
تفانى حلفظ األرض وكبرياء  لكنه  تعاني  األرض 
مبثابرة  حتداها  األيــام  وجالت  صالت  العرض، 
بها مصانع  أنشأ  لألنام،  املثل  بها  وحنكة ضرب 
الرجال وعلَّم أبناءه كيف يكون االحتمال، فالعربي 
الوتد  إنه  اجلبال  يرهقه صعود  ال  الصحراء  ولد 

حامل األثقال.
الصحراء  باطن  البعيد في  املكان  اإلمارات ذاك 
وعلمته  االحتالل  قهرت  اخلليج،  شواطئ  على 
درساً من فطرة الرجال، رغم الصعاب حتدت، رغم 

الضيق صمدت، رغم التحدي اقتدرت، في غضون 
سنوات أصبحت من مصاف الدول التي يحتذى بها 
وُيضرب بها املثل في النهوض واإلدارة في البناء 

والعمارة.
اإلمارات جيل جديد يؤكد نضوج البذرة ومجيء 
وقت احلصاد، جيل سار على النهج وتبادل الثقافة 
خيالية  ــدرة  ون هوية  ذا  أصبح  احلداثة،  وفطن 
بروابط قوية وأصول عربية انتقلت من القبلية إلى 
النفوس  تكافح  جلية،  حقيقة  وأصبحت  املؤسسية 
تبنت  ِندِّية  خصومة  أو  فــوارق  تعرف  ال  الدنية، 
اإلنسانية وغرست في أبنائها االنتماء قبل احلرية.

ثوب  من  نسيج  الكل  وفتية  فتيات  ــارات  اإلم
واحد رقعة مباركة أشرق نورها فأضاء لقاصديها 
للقدمي  للتاريخ احلديث وامتداد  الطريق، هي فخر 
حتته  يصطف  شامخ  علم  أبنائها  أخــالق  التليد، 
األحبة واألخلة ال تدانيها أمة، هي شعاع من السماء 
نداها صاٍف وخيرها واٍف، ورؤية شيوخها كاٍف، 
يتألأل  الوليد،  للصبي  وفخرٌ  اجلديد،  العروبة  أمل 
طيفها في السماء وجتود بخيرها في الفضاء هي 
وجتبر  ظمأهم  تروي  ماء  وقطرة  غيث  للعطشى 
كسرهم وتداوي جراحهم، لها يد في أنحاء املعمورة 
األمل من جديد ألناس مدفونة دبت  كلها، وبعثت 
اإلنسانية،  نحو  احلياة، شعرت مبسؤوليتها  فيهم 
وسارت على درب قائدها الذي لم يجتمع أحد في 
الكون إال عليه، فرحم الله مؤسسها أبانا زايد رمز 
العطاء رجل اخليرات اإلمارات النور اآلتي من بعيد، 
العبيد،  أصفاد  أبادت  التي  للوليد،  الدافئ  احلضن 
بنمائها  منهجاً، حتدت  منها  اآلدمية وجعلت  تبنت 
الكون  تاريخ  في  وغيرت  كلها،  الثوابت  ونهضتها 
العروبة  فقادت  بصمتها  وسطعت  كلها،  القناعات 
التاريخ  حتدث  وكأنها  الذات  وإثبات  التقدم  نحو 

وتقول: أنا البطل العائد من جديد. 

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
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ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
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�سعر/ ذياب بن غامن املزروعي

عرش الجمال

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

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

الكاتب  على  مضى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم 
العربي وفي ظل الظروف التي نعيشها، أن ينشغل 
ذهنياً، ويكون هاجسه هو ما يعتري هذه األمة من 
مع  ولكن  القلب،  تدمي  كبيرة  ومعضالت  أهوال 
األسف الشديد جند الكثير من الكتّاب يتراجعون 
لعدة  املواجهة  عن  ويبتعدون  األهــوال  هذه  أمام 
أو  الواقع،  هذا  بتغير  األمل  فقدانهم  إما  أسباب، 
محاولة سحب أنفسهم من بوتقة النار هذه حتى 
أقل  قضايا  إلى  فيلجؤون  شظاياها،  تصيبهم  ال 
سخونة، أو إلى مشكالت تنتمي إلى اجلزء وليس 

الكل.

عبد الر�سا ال�سجواين
أديب إماراتي

ــال ــ ــَم ــ ــْي َعـــــــْرْش اْلَ ــلِـ ــِتـ ــْعـ ــــــْك ِمـ َتـــــــــْدِرْي إنِّ

ــاْل ــ ــَيـ ــ ـ ــــَكــــاَيــــا.. ِواْلَ ــر اْلِ ــْحـ ــْن ِسـ ــ ــك ِمـ ــْيـ ِفـ

ْك ِظــــــاَْل ــى َخـــــــــدِّ ــ ــلَ ــ ــا َع ــ ــَه ــ َســـلْـــِهـــَمـــْتـــك ْل

الَْل ــْود ِوْقـــــَنـــــاْد الـــــــدِّ ــ ــُعـ ــ ْوِفــــْيــــك ِدْهــــــن اْلـ

ــَداْل ــ ــِتـ ــ ــا اْعـ ــَهـ ــْيـ ــْك ِفـ ــ ــِت ــ ــِف ــ ــْف َوْق ــ ــْوَقـ ــ َيــــــْوم ُتـ

ــال ــ ــَي ــ ــِت ــ ــْي ِواْخ ــ ــاِل ــ ــَع ــ ِخــــْطــــِوِتــــْك ِفـــْيـــَهـــا َت

الَل ـــــــــــاوه ِوالـــــــــــدَّ إْنـــــــت َيــــــا ِســــْيــــد اْلَ

ــاَْل ــ ــ ــّل َهـــــْفـــــَواِتـــــْك.. َح ــ ــ ــا ِك ــ ــْه َمـ ــ ــِبـ ــ ــِتـ ــ ِواْنـ

قـــَمـــْر ال  ْو  ــْوس  ــ ــُمـ ــ ِشـ ــْك  ــ ــِن ــ ــْس ــ ِح ــى  ــ ــلَ ــ َع ــا  ــ َمـ

ــَوْر ــ ــ ـ ــْرف اْلَ ــ ــطَّ ــ ــك.. ْوَجـــــــــاِرْح ال ــ ــْي ــ ــَت ــ ــِن ــ َوْج

ــْر ــَعـ ــْك َشـ ــ ــاِن ــ ــَت ــ ــْي ِمـــــْن َعـــلَـــى اْم ــ ــاِل ــ ــَي ــ ــلِّ ــ ِوال

ــل ْوِعــــِطــــْر ــ ــْي ــ ــــــاِزَجــــــْن َه ــى ِحـــَكـــْيـــت ْتَ ــ َلـ

ــْر ــِطـ ــا َبـ ــَهـ ــْيـ ــْك ِفـ ــِتـ ــِيـ ــْشـ ــــِشــــْي َمـ ْوَيــــــــْوم َتْ

ــْر ــْم ِخـــَطـ ــ ــاَل ــ ــَع ــ ــا َعـــلَـــى اْل ــَهـ ــْيـ ْوَلـــْفـــِتـــِتـــْك ِفـ

ــْر ــَشـ ــِبـ ــْف ْغـــــــــــُرْوِرْك َعـــلَـــى َبــــاِقــــْي اْلـ ــ ــفِّ ــ َخ

ــْر ــ ــَم ــ ــٍط َح ــ ــ ـــــَتـــــَهـــــا.. َخـ ــه( َتْ ــ ــ ــَرام ــ ــ ــَك ــ ــ )اْل
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�سعر/ بدر املحيني

�صعر/ نعيمة نقري ـ �جلز�ئر

لك اهلل...

معزوفة نزار

يحدث أن توت فينا أشياء جميلة جداً ..
توت ألنها شفافة ورقيقة..

توت ألن الطيبة فينا بلغت حد السذاجة..
توت ألننا ضعفاء أمام ترسانة الواقع املرير..
لظتها سيتحول العالم إلى قطعة من جليد ..

وستستفرد بنا الوحدة.. ويلبسنا األلم..
من باب العزاء علينا أن نتذكر لظتها .. »إنها مأمورة «

لك الله يا طيب .. لك الله ..

لل�شاعر�ت فقط:

ـــــْك َو�نِّ ِقــــــــِوْي..  ْه  ــدِّ ـ ــصَّ ــ�ـ �لـ ــى  ــَلـ َعـ ـــــْك  �نِّ ــْك  ــ ِبـ �أْدِرْي 

ــــــْك ْعــــــــك َو�ِكــــــنِّ ــــــــرَّ ِتـــــــْقـــــــَدْر ِتــــَخــــلَّــــْيــــِنــــْي �أجْتَ

ـــْك ـــَدْت َعـــنِّ ــِمــي َمــــا ْنـــ�ـــصِ ــْه ِبــِجــ�ــصْ ــِعـ ــْطـ ــه ِقـ ــْيـ َمــــا ِفـ

ـــْك ـــْوِتـــْك ِيــــْبــــِتــــِدْي.. َكـــنِّ ـــْيـــِعـــِتـــْي َيــــــْوم �ـــصَ َيــــا �ـــصَ

ــْك ـ ــنِّ ـ ــصِ ــْك �ـ ــ ــَح ــ ــصَ ــ ـــــْه � ــع ِعــــــْمــــــِرْي ِلــــَيــــا ِمـــــنِّ ــ ــ ــْي ــ ــ �أِب

ـــْك ـــنِّ ـــِغـــْر �ـــصِ ــاِدْه ِمــــــْن �ـــصِ ــ ــَعـ ــ ـ ــصَّ ــ ــ�ـ ــ ــْه ِو�لـ ــ ــِيـ ــ ــاِفـ ــ ــَعـ ــ ِو�ْلـ

ــــْك َظــــنِّ ِبــــالــــلِّــــَقــــا  ــْب  ــ ـ ــيَّ ــ ــَخـ ــ ِيـ ْي  ِودِّ َكـــــــــاْن  َمــــــا 

ــْك ـ ــنِّ ــْد ِمـ ــ ــِعـ ــ ــِتـ ــ ــــاِفــــْر َو�ْبـ ــْوم �أ�ــــصَ ــ ــ ــْي َيـ ــ ــَل ــ ـــٍب َع َغـــ�ـــصْ

ــْر ــ ــاِه ــ َم ــا  ــ ــصَ ــ � ــرِّ ــ �ل ـــْيـــت  َحـــبَّ َل  ـــــــــْك  ِو�نِّ َزَعــــــْلــــــت.. 

ـــاِهـــْر ــْن �لـــظَّ ــ ــ ــّي �أْعـــــَظـــــْم ِم ــ ــصَ ــ ــد � ــ ــْيـ ــ ــــــــــــايِفْ �آِكـ ِو�خْلَ

ـــاِهـــْر ــْك �لـــطَّ ــ ــِبـ ــ ــْلـ ــ ِفـــــَدْيـــــت َوْقـــــَفـــــْة ِرَجـــــــــاْك ْوَقـ

ــْر( ــاِهـ ـ ــصَّ ــ�ـ َْعــــــُزْوِفــــــٍة ِمـــــْن )ِنــــــــــَز�ْر( ْو)َكــــــاِظــــــْم �لـ

ــْر ــ ــاِه ــ ــَب ــ ــْل �ْل ــ ــَب ــ ــْق ــ ــَت ــ ــصْ ــ ــ� ــ ــــــــرْي ِو�مْلِ َ�ْرِجــــــــــْي ِلــــــْك �خْلَ

�ِهـــــْر ـــــْة ِوُقــــــــــْوف ْبـــــــَدْرِبـــــــْك �لـــــزَّ ـــــطَّ ــر حَمَ ــ ــ لآخـ

ــْر ــ ــاِه ــ ــَق ــ ــا َظـــــــــْريِفْ �ْل ــ ــيَّ ــ ــسّ َع ــ ــ� ــ ــت �أِجــــــــْي َب ــ ــ ــاَوْل ــ ــ َح

ــْر..! ــاِهـ ـ ــصَ ــْت َو�َنــــــا �ـ ــ ــاَم ــ ـــْر َن ــّي.. �ْلـــِبـــ�ـــصَ ــ ــَل ــ ـــٍب َع َغـــ�ـــصْ
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أدب عالمي
األفون�سينا �ستورين 

ستورني  ألفونسينا  األرجنتينية  الشاعرة  ُولدت 
عام 1892 لعائلة سويسرية إيطالية فقيرة هاجرت إلى 
األرجنتني، بني والد غريب وسوداوي، وأم تفتقر إلى 
احلنان. كانت طفلة انفعالية حساسة سريعة الدموع، 
من  العاشرة  في  كنادلة  عملت  بشعة.  أنها  تعتقد 
العمر، وفي الثالثة عشرة انخرطت في فرقة مسرحية 

احلديث،  باألدب  احتكت  حيث  البالد،  أنحاء  وجابت 
كتبت مسرحيتها األولى »قلب شجاع«. 

بعد املرحلة املسرحية تابعت ألفونسينا دراسات في دار املعلمني وقّررت 
أدبية،  بدأت تكتب في مجالت  املعوقني عقلياً، كما  لتعليم  أن تكرس وقتها 
ناشرًة أولى قصائدها عندما كانت في الثامنة عشرة. ثم انتقلت إلى بوينس 
ايرس، ال حتمل في حقيبتها املخلّعة سوى قصائدها وبعض الثياب الرثة. 
هناك ولد ابنها األول أليخاندرو وهي في العشرين، ولم يكن لوالد الطفل 
أي حضور في حياتهما. واجهت قدرها بعزم ورّبت ابنها مبفردها. في تلك 
العاصمة املشّرعة على العالم عملت كأمينة للصندوق في محالت جتارية قبل 
أن جتد منصباً تعليمياً، وتابعت كتابتها في املجالت. صدر كتابها األول، »قلق 

شجرة الورد« عام 1916 بعد صعوبات كبيرة في العثور على ناشر. 
وفي عام 1935 زار السرطان اخلبيث صدر الفونسينا، وفي فجر الثالثاء 
25 تشرين األول من عام 1938، ماتت الشاعرة غرقاً في مار ديل بالتا في 

األرجنتني. وإليكم قصيدتها الشهيرة »أنا تلك الزهرة«:

حياتَك نهر كبير يجري غزيراً. 
على ضفته، خفية، أنبُت بتؤدة. 

أنا تلك الزهرة الضائعة بني األسل واحلشائش 
التي تغذيها برحمتك، لكنك ال ترمقها قط.. 

عندما تعلو تسحبني فأموت على صدرك، 
وعندما جتّف أموت ببطء في الوحل 

لكني أعود فأمنو بتؤدة  
 

أنا تلك الزهرة الضائعة التي تنمو على ضفتيك، 
خاشعة وصامتة، ربيعاً وراء ربيع.

بحور القوافي

أعالم عربية
اإ�سحاق احللنقي  

احللنقي  إسحاق  املعروف  السوداني  الشاعر  ُولد 
في حي اخلتمية مبدينة كسال بالسودان، منتصف عام 
من  جده  إلى  نسبة  احللنقي  بلقب  عرف  وقد  1945م، 
جهة أمه الذي ينتمي إلى قبيلة احللنقة في كسال، والتي 
تلقى فيها الشاعر تعليمه في مختلف املراحل الدراسية. 
في سبعينيات القرن املاضي هاجر الشاعر احللنقي 

إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث عمل في مدينة 
العني ومدينة الشارقة، قبل أن يعود إلى السودان ويقيم في حي الدوحة مبدينة 

أم درمان.
اإلذاعــة  مجلة  في  يكتب  كان  فقد  اإلعالمي،  نشاطه  احللنقي  عن  عرف 
والتلفزيون في عمود خاص به حتت عنوان »ظالل وعبير«. وكثيراً ما يشارك 
الشعر  تتناول مواضيع  التي  السودان  والتلفزيونية في  اإلذاعية  في احللقات 

والغناء واملوسيقى.
يكتب احللنقي أشعاره الغنائية بالعامية السودانية، ويغلب على موضوعها 
تتضمن  ما  وكثيراً  املهجر.  من  والعودة  واحلنني  والشوق  والهجرة  احلب 
تعبيرية مشوبة باحلكمة والنصح وقد تنتهي بنهاية سعيدة  القصيدة صوراً 

أو عودة حميدة.
بدأ إسحاق في نظم الشعر في سن مبكرة ونشر بعض أعماله في الصحف 
احمللية، وقد القى بعضها شهرة ورواجاً ومن بينها قصيدة »األبيض ضميرك« 
والتي تغنى بها الفنان الطيب عبدالله. ومن أعماله الشعرية املشهورة قصيدة 

غربة وشوق وفيها يقول:
ِجيناكم يا حبايبنا
بعد ُغرَبة وشوق

َنَغالِب فيه وَيَغالِبنا
َنكتم آهة وَتظَهْر آهة َتتًِعبنا
َسَماع “أهالً” من األحباب

شروق آمال
ووصف البهجة بالكلمات ُمحال ِيتَْقال

حالوة الَعْودة َغنَيناها في َمّوال.
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�لع�شر  حتديات  بنجاح  تو�جه  �أن  �شاأنها  بلغ  مهما  منفردة  دولة  �أية  مبقدور  »لي�س 

�حلديث، �إل با�شتنارة لالزدهار �لعلمي و�لثقايف«.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل«

�أمثال �صعبية:

- كل من دق طبلة قلت أنا قبله.
يضرب املثل باإلنسان اخلفيف الذي ليست له شخصية مستقلة، وال رأي، 

ويتبع اآلخرين. 

كل يجر النار صوب قرصه.
مثل يضرب في أن كل إنسان يريد إنهاء طلبه وقضاء حاجته قبل اآلخرين. 

كام في العايب نقص في العقل
يضرب املثل في النميمة والكالم في حق الغير من دون وجوده، يكون 

كالماً غير مرغوب فيه، ويدل على نقص عقل املتكلم. 

كلمة ومعنى:

حمش
قال املاجدي بن ظاهر:

بنا  ــي  ــلّ إل املــايــدي  الفهيم  ــقــول  ي
عــيــنــي جـــال عــنــهــا املـــنـــام هــمــوم

لكنه قلبي  الي  فــي  ســاري  ســرى 
يعوم ــواد  ــف وال عظامي  فــي  حمش 

وقوله في البيت الثاني )حمش( أي أشعل وأضرم في فؤاده ناراً، وهي 
كلمة فصيحة جاء في اللسان:

وأحمشت النار:ألهبتها، ومنه حديث أبي دجانة: رأيت إنساناً ُيحمش الناس 
ذو  قال  وقودها،  أشبع  بها:  وأحمش  القدر  وأحمش  بغضب،  يسوقهم  أي 

الرمة: 
تعيس بعد  ــون،  اجلـ ــون  ل كساهن 

بالقدر الــولــيــدة  إحــمــاش  لوهبني، 
قال أبو عبيد:حششت النار وأحمشتها

كنايات مالحية:

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

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

إال أنهم في صمت رهيب كأن على رؤوسهم الطير. 

)يجاوش بخصفة(
يجاوش: إمالة شراع السفينة ذات اليمني وذات الشمال، مع اجتاه الريح 

لوجهة السفينة، وتلفظ )إياوش(.
والصاد  وخصاف،  خصف  وجمعها  بال  حصير  من  قطعة  أخصفه: 
يضم وينصب حسب اللهجة أخصفة )خصفة(.  املعروف لدى املالحني أن 
املجاوش، أو )املياوش( يكون بشراع قوي يقف في مهب الريح، ولكن هذا 
املالح وضع خصفة بدالً من الشراع، وقد أورد هذه الكنية املدني وقال معلقاً: 
املهلهل كعصف مأكول  املمزق  أما وجدت غير هذه اخلصفة، هذا احلصير 
توازن به السفينة؟ أعلم أنه بهذه الصفة لن تتوازن السفينة، ولو )جاوشت( 
فلم يعد لها  بخصاف العالم كلها، أولى بك أن ترمي هذه )اخلصفة(جانباً 
فائدة، وأن تشارك زمالءك املوجودين على ظهر السفينة في نشر األشرعة، 
حتى متتلئ بالريح فتنطلق بعدها السفينة أسرع وأسرع لتصل إلى هدفها، 
أما أن تبقى هكذا جتاوش وجتاوش وجتاوش، اخلصفة في يدك ال تبرحها، 

عملك هذا ال يقدم وال يؤخر، وسوف تبقى السفينة مكانك سر. 

عبار�ت:

الرشاد واملنحاز
الرشاد هو أداة صغيرة من احلديد الصلب، واملنحاز هو كذلك أداة من 
بأداة  وتدق  األدوية،  وأعشاب  البهارات  داخلها  في  يوضع  الصلب  احلديد 
فكل  دائماً،  معاً  يتواجدا  أن  البد  والرشاد  واملنحاز  طحنها.  بهدف  الرشاد 

منهما يكمل اآلخر.

هب ريح
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قرابة ثلث آثار العالم تجدها في مصر، فإذا تجول 
من  العديد  فيها  يشاهد  مواقعها  من  أي  في  الزائر 
اآلثار التي تتنوع عصورها ما بين قبطية وفرعونية 
وإسالمية، عالوًة على آثار أخرى يرجع تاريخها لما 

قبل هذه العصور.
القدماء  تاريخ  على  شاهدة  اآلثار  هذه  وتقف 
وعمارتهم، وهو التاريخ الذي ظل حافالً بإسهامات 
فظلت  واألبناء،  اآلباء  آثاره  تناقل  حتى  األجداد، 
كان من  فما  الجمعي،  الوجدان  ذاكرة  في  محفورًة 
األحفاد إال أن أسهموا في إعادة هذا التاريخ بإعادة 
وكأن  حلة،  أبهى  في  ليظهر  األجداد،  تراث  صيانة 

الروح تعود إليه من جديد.
أنحاء  من  العديد  في  الزائر  يجدها  اآلثار  هذه 

من  العديد  شاهد  اتجه شماالً  فإذا  المختلفة،  مصر 
اليونانية  العصور  إلى  تاريخها  يرجع  التي  اآلثار 
والرومانية والفرعونية، حتى إذا واصل سيره جنوباً 
شاهد آثاراً ترجع إلى العصور ذاتها، عالوًة على آثار 
أخرى ترجع إلى العصرين القبطي واإلسالمي، حتى 
مشاهدة  للزائر  يمكن  ذاتها  القاهرة  العاصمة  في 

العديد من اآلثار ذات العصور المختلفة.

�صارع �ملعز 

من هذه اآلثار، ما هو قائم في القاهرة التاريخية، 
الله، والذي تتراص  المعز لدين  وخاصًة في شارع 
والكتاتيب  والمساجد  األسبلة  مئات  جانبيه  على 
واجهة  يتصدر  الشارع  هذا  يجعل  ما  والقباب، 

الزيارات السياحية لمصر، لما يضمه من آثار تصل 
الشوارع  الذي جعله من أشهر  أثراً، األمر   325 إلى 

األثرية والسياحية على مستوى العالم.
غير أن التعديات ظلت تواجه هذا الشارع األثري 
الكبير، حتى تمت صيانة آثاره، وتحويله إلى متحف 
من  فقط،  السائحين  تجوال  على  قاصر  مفتوح، 
دون مرور المركبات، عالوًة على نقل مقار الحرف 

والمحال بعيداً عن الشارع.
هذا   »999« لـ  الدكتور خالد عزب يصف  األثري 
أعمال  جراء  جديدة  حلة  في  أصبح  بأنه  الشارع 
الماضية،  السنوات  مدى  على  التي شهدها  الترميم 
بعدما ظل يعاني العديد من التعديات، ما تسبب في 
استنفاذ وقت طويل للتغلب عليها، واستغرقت أكثر 

اآلثار المصرية ترتدي حلة التطوير
حتقيق: طه علي

الكلمة و الظل
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المرممون  عكف  حيث  تقريباً،  الزمن  من  عقد  من 
على صيانة المواقع األثرية التي يضمها الشارع في 
مدى  على  وذلك  عليه،  كان  ما  إلى  إلعادته  محاولة 
إلى  الشارع  تحويل  نتيجتها  وكان  مختلفة،  مراحل 
إليه، تحافظ  تقنيات حديثة  متحف مفتوح، وإضافة 
على أثريته من ناحيته، وتعمل على توظيفه من ناحية 

أخرى.
إلكترونية  بوابات  إضافة  في  تبدو  التقنية  هذه 
السيارات  وتسيير  الشارع،  مقتنيات  لتأمين 
الكهربائية بين جنباته، وهو الشارع الذي يمتد طوالً 
المواقع  من  العديد  جانبيه  على  وتتراص  وعرضاً، 
األثرية، انطالقاً من أهمية الشارع وأثريته وتاريخه، 
والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  ما دفع منظمة  وهو 
تطوير  مشروع  متابعة  إلى  »اليونسكو«  والثقافة 

القاهرة التاريخية أوالً بأول حرصاً منها على أهمية 
آثار الشارع كونه مدرجاً على قائمة التراث العالمي 

للمنظمة األممية.

�أ�صو�ر جمرى �لعيون 

وعلى بعد كيلومترات من شارع المعز، تقف أسوار 
مجرى العيون في ضاحية مصر القديمة، والتي ظلت 
ألكثر من 500 عام تواجه الزمن بتحدياته، واإلنسان 
بتعدياته، ولم ينل منها التاريخ، وظلت صامدة عبر 

عصور عديدة.
هذا  تأثر  فقد  الطويل،  التاريخ  هذا  مدى  وعلى 
األثر الفريد بالعديد من التحديات التي ظلت تواجهه، 
حتى كان على موعد مع الترميم، ليودع سنوات من 

التحديات التي ظلت تطارد شموخه.

أمين،  الدكتور مصطفى  يقول  السياق،  هذا  وفي 
األمين العام للمجلس األعلى لآلثار لـ »999«، إن هذه 
األسوار ظلت على مدى سنوات عمرها راسخًة في 
كانت  بل  تتغير،  لم  أنها  إال  سكانها،  يتغير  مكانها، 
حظيت  حتى  اآلخر،  وراء  جيل  كل  برعاية  تحظى 
بنحو 15 مليون دوالر لترميمها وصيانة أحجارها، 

وعيونها التي تميزها، واشتهرت بها.
األسوار  لهذه  األساسية  »الوظيفة  إن  ويتابع: 
كانت نقل مياه النيل عبر العيون التي ظلت تشتهر بها 
هذه األسوار، إذ كانت هذه المياه تنقل عبر األسوار 
إلى قلعة صالح الدين في القاهرة عن طريق أنابيب 
المياه بواسطة  فيها جمع  يتم  قناة  إلى  رفع لتصل 
ست سواق حتى تصل إلى المكان المحدد له، وهو 

قلعة صالح الدين«.
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الكلمة و الظل

األسوار  »هذه  أن  عن  أمين  الدكتور  ويكشف 
سميت بمجرى العيون لكونها عبارة عن قناة ترتفع 
معروف  البناء  هذا  جداري،  بناء  فوق  األرض  عن 
باألسوار، ويتمتع بفتحات تشبه العيون، ويعد امتداداً 
ألسوار الناصر صالح الدين األيوبي، والتي يرجع 

تاريخها إلى عام 589 هجري«. 

�صيانة �لأهر�مات 

وفي القاهرة أيضاً تبدو منطقة األهرامات األثرية، 
األهرامات  صيانة  بعد  التجميل،  حلة  ارتدت  وقد 
خالف  الهول«،  »أبو  تمثال  ترميم  بجانب  الثالثة، 
المنطقة المحيطة بهذه اآلثار، إذ تم تهيئتها للزيارة 
السياحية لتبدو في ثوب جديد، يحافظ على تاريخ 
من  إليها  السياحة  ويجذب  ناحية،  من  اآلثار  هذه 

ناحية أخرى.
وفي هذا اإلطار، يقول األثري الدكتور لؤي سعيد 
مشاريع  إطار  في  تأتي  األعمال  هذه  إن   ،»999« لـ 
الصيانة الدورية لمنطقة األهرامات األثرية، والتي ال 
تزال تحظى باهتمام الزائرين لمصر، ومحط إعجابهم 
لدرجة أنها صارت في مقدمة اهتماماتهم وزياراتهم 

لمصر.
لها  التي خضعت  الصيانة  أعمال  أن  إلى  ويلفت 
إحدى »عجائب الدنيا السبع« تضمنت ضبط األسوار 
حجرية  طرق  وإعداد  األثرية،  بالمنطقة  المحيطة 
بالشكل  األثرية  المنطقة  إلبراز  خشبية  ومماٍش 
السياحة  أمام  وأهميتها  وبمكانتها  بها  يليق  الذي 
العالمية، »ولذلك تم إدخال العربات الكهربائية إليها، 
بعدما جرى تهيئة الطرق، والمداخل المخصصة لهذا 

الغرض«.
كانت  األهرامات  أن  الدكتور سعيد عن  ويكشف 
في  »اشترك  القدماء،  للمصريين  القومي  المشروع 
بنائها 80 % من أبناء الشعب المصري، وعمل خاللها 
واالنتماء  والحب  بالرغبة  البناء  عملية  في  الجميع 
والفنانين  العمال  مقابر  اكتشاف  أن  كما  لمصر، 

أكد  عدة  سنوات  قبل  األهرام  بناء  في  المشاركين 
بالدليل العلمي أن المصريين هم بناة األهرام، وليس 

غيرهم، كما تزعم بعض الدعايات«.

معابد �لكرنك

وفي خارج القاهرة، حيث صعيد البالد، وتحديداً 
في مدينة األقصر، تبدو معابد الكرنك، وقد اكتست 
الذي  الموقع  وهو  صيانتها،  بعد  الجمال  من  حلة 
القدماء  المصريين  تاريخ  تعاقب  على  شاهداً  يقف 
يقومون  كانوا  عصر  كل  أهل  أن  إذ  »الفراعنة«، 
المعابد،  هذه  في  وحضارتهم  منجزاتهم  بإضافة 
حتى تجمعت عليها عصور فرعونية متعاقبة، وأصبح 

الموقع مجموعة معابد في معبد واحد.
وتعد »الكرنك« من أبرز وأشهر المعابد الفرعونية، 
كثيراً  فيها  أنشدوا  حيث  الشعراء،  عندها  توقف  إذ 
األقصر  أهالي  ظل  والتي  والقصائد،  األهازيج  من 
يرددونها من وقت إلى آخر، على مدى أكثر من 3500 

عام، هي عمر المعابد.
إال أنه ومع تعاقب أعمال الترميم من عام الى آخر، 
جديداً،  ثوباً  فيها  تكتسي  مرة  كل  في  المعابد  فإن 
التي ترتديها كل عام،  ال يقل بهاء عن تلك األثواب 
تم  والتي  المعابد،  باحة  بتطوير  الثوب  هذا  ليكتمل 

االنتهاء منها أخيراً.
اإلدارة  رئيس  األصفر،  علي  األثري  ويقول 
فكرة  إن   »999« لـ  الوسطى،  مصر  آلثار  المركزية 
البعثة  يد  على   1967 عام  منذ  بدأت  المعابد  تطوير 
الفرنسية، وإن هذه الصيانة األخيرة جاءت بتكاتف 
الذي  العتيق  الصرح  لهذا  المصريين  المرممين 
بين  ما  متفاوتة  تاريخية  عصور  عليه  تعاقبت 

فرعونية ورومانية وقبطية.
ويضيف أنه بالصيانة الدائمة للمعابد، فإنها تبدو 
كل عام وكأنها تتخلص من أعباء عهود مضت، كان 
أبرزها اإلهمال، والذي بدأ منذ القرن الرابع الميالدي، 
»قسطنطين«  الروماني  اإلمبراطور  أصدر  عندما 
األول قراراً في عام 330، بنقل أكبر مسالت المعبد، 
التاريخ،  وهي مسلة »اإلتران« إلى روما، وعند هذا 

ظلت العشوائيات تحاصر المعابد.
نقطًة  كان  التاريخ  هذا  إن  األصفر  ويقول 
إلى  المعابد  الكرنك، »حيث هوت  تاريخ  فاصلة في 
عرضة  وأصبحت  العصور،  مر  على  النسيان  طي 

للخرافات وأعمال السحر والشعوذة، إلى أن تحولت 
في القرن التاسع عشر إلى واحدة من أكبر المحاجر، 
إذ قام الوالي محمد علي باستغالل بعض من أحجاره 
في  الموانئ  المصانع، ورصف  بناء  في  المتصدعة 

مصر العليا«.

ترميم �ملعابد 

لهذه  موقعاً  كانت  وكما  المعابد،  أن  ويبدو 
التي  المخاطر  من  عانت  ما  كثيراً  فإنها  الشعوذة، 
ظلت تواجهها، ومنها المياه الجوفية التي كانت تهدد 
غير  وزائر  ثقيل  ضيف  بمثابة  وأصبحت  بقاءها، 
مرغوب فيه عبر عقود عدة، حتى أنها كانت سبباً في 
ميل أعمدة معبد األقصر القريب من الكرنك، ما نتج 

عنه فك أعمدته، وإعادة تركيبها.
كما لم تكن هذه األزمة فقط هي التي ظلت تواجه 
المعابد، بل كانت هناك عشوائيات جعلت آثار المعابد 
تحت الحصار، األمر الذي تطلب وضع خطة متكاملة 
إلزالة  عالمية  مسابقة  خالل  من  المنطقة  لتطوير 
إطار  في  واألقصر  الكرنك  معابد  وربط  التعديات، 

استراتيجية محددة لتنمية مدينة األقصر.
المجلس  لذلك كانت جهود  »إنه  ويقول األصفر: 
األقصر،  مدينة  مجلس  مع  بالتعاون  لآلثار،  األعلى 
متكامل  مشروع  خالل  من  اإلنقاذ  عملية  لتنفيذ 
لخفض منسوب المياه، وجاء تنفيذ المشروع طارداً 
للحلول التقليدية التي كانت تعتمد على تدخل اآلالت 

الضخمة«.
»الفراعنة«  بأسلوب  االستعانة  تم  أنه  ويضيف 
اآلثار  من  المياه  لسحب  باستخدام وسائلهم  نفسه 
معبد  انضم  ولكن  وحدها،  الكرنك  معابد  من  ليس 
التطوير  مشروع  وتضمن  للمشروع،  األقصر 
الطريق  وفتح  وتجميلها  للمعابد،  األمامية  الساحة 
المعابد  بوابة  أمام  يقف  من  يستطيع  بحيث  أمامها 
في الشرق رؤية معبد »حتشبسوت« في البر الغربي 
كانت  التي  صورتها  إلى  الساحة  وإعادة  باألقصر، 

عليها قبل ثالثة آالف عام على األقل.
بالعديد  محمالً  الزائر  يخرج  الرحلة،  هذه  وعبر 
من  مستفيداً  الماضي،  وعبق  التاريخ،  أسرار  من 
هذا التاريخ بجماليات معمارية أبدعها الفنان القديم، 
األجداد  إرث  على  حفاظاً  الحدثاء  إحياءها  وأعاد 

بأنامل األبناء.
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طارق �ل�شناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

االنتقاد تستطيع  أقول  ال  مساحة  من  يزيدون  وهم  الفنانني  من  عدداً  ترى  أن 
لزمالئهم، ولكن يتجاوزون في اجلرعة من النقد املباح إلى احلط من أقدار 
زمالئهم واالدعاء بكشف أسرارهم والنيل من كرامتهم، بينما على املقابل 
تتهافت البرامج الفضائية للتصوير معهم، بعد أن أصبحوا بضاعة قابلة 

للتداول والبيع والشراء في )امليديا(، ولن أذكر أسماء فأنتم تتابعون وتعرفون.
احتدمت املعارك الفضائية بني اجلميع، وبقدر ما تقلصت )تورتة( اإلعالنات في العالم العربي كرد 
فعل لألزمات االقتصادية التي ُتطل برأسها أحياناً، وكأنها أواني مستطرقة ترتفع وتنخفض بالقدر 
نفسه وفي كل املجاالت، على اجلانب اآلخر احتدم وكرد فعل مباشر اللهاث وراء احلصول على أكبر 
قطعة من اإلعالنات، صارت خريطة اإلعالم يحددها اإلعالن، وأصحاب الفضائيات في العادة ال صوت 
يعلو لديهم على صوت اإلعالن، وال تنس أيضاً أن األجور املليونية التي يتقاضاها عدد من كبار مقدمي 
الفضائيات أدت إلى أن هؤالء املذيعني صاروا هم أصحاب املصلحة الرئيسة في البحث عن فضيحة 
لكي يشغلوا الرأي العام بها ويحققوا كثافة مشاهدة مرتفعة، ومن ثم تتوجه إليهم اإلعالنات، ويصبح 

من حقهم في هذه احلالة أن يطالبوا ببساطة باحلصول على الرقم الذي يسبقه ستة أصفار.
كما ترى فإن املصالح تتصالح، ورغم ذلك فيجب أن نضيف أيضاً لتلك املعادلة عنصرين األول أن 
الناس لم تعد ُتقبل كثيراً على برامج )التوك شو( السياسية، الثاني أن اجلمهور العربي ال أقول كل، 
ولكن جزءاً ال بأس به صار يفضل تلك البرامج القائمة على كشف املستور، كما أن هناك توجهاً آخر 
موازياً، وهو انتشار برامج الغيبيات واخلزعبالت، وال تنس أن اإلنسان في العالم كله عندما يعجز الطب 

عن إيجاد عالج حاسم ملا يعانيه يصبح صيداً سهالً لهؤالء املشعوذين.
الوهم واخلداع للجمهور، فهو املستفيد األول  البرامج بأنه يبيع  لن جتد من يعترف بني مقدمي 
لترويج تلك اخلزعبالت، هم عادة يؤكدون أن هدفهم هو التحذير والتنوير وحث الرأي العام على جتنب 
الوقوع في حبائل هؤالء النصابني الذين دائماً ما كنا نشاهدهم في أفالم )األبيض واألسود( املصرية 
القدمية بعد أن يخدعوا ضحاياهم يرددون عبارة )أشتاتاً أشتوت!(، إال أن من يتابع تلك البرامج سوف 
يتأكد أن الترويج هو ما يتبقى في الذاكرة، وأن املشاهد ينتظر معجزة تهبط من حيث ال يحتسب مثل 
حقيبة الذهب التي كنا نشاهدها في األفالم القدمية، وهي تسقط من السقف على رأس فنان الكوميديا 

إسماعيل يسن، فيحيل مأساة البطل إلى ضحكات متأل دار العرض.
نعم من حق البرامج أن تناقش كل ذلك، ولكن الهدف يجب أن يعلو وصالح الناس واملجتمع يجب 
أن يحتل املقدمة. مثالً في قصة يحيى حقي )قنديل أم هاشم( التي أحالها املخرج كمال عطية إلى فيلم 
شهير في نهاية الستينيات بطولة سميرة أحمد، وشكري سرحان كان أهل احلي الشعبي بالقاهرة 
القدمية )السيدة زينب( يتبركون بزيت القنديل لعالج ضعف النظر، فكان الزيت يؤدي في النهاية إلى 
اإلصابة بالعمى، وجنح الطبيب في أن يسيطر على املوقف ويعيد النظر إلى حبيبته وفي الوقت نفسه 
وصلت الرسالة إلى اجلمهور بأن احلل هو العلم. نعم أغلبنا في العالم العربي صار يتطلع ملجلس أعلى 
عربي يضبط اإليقاع العام للمشهد الذي يفرض نفسه علينا فضائياً، إال أنني أرى أنه قبل وبعد هذا 
املجلس فإن من ميلك احلل هو أنت وأنا، علينا أن نتعلم ونعلم أطفالنا أن )الرميوت كونترول( في أيدينا 
هو حائط الدفاع األول، وأننا نستطيع أن نختار ونحدد ونتجنب مشاهدة برامج الفضائح واخلزعبالت، 
وبهذا السالح فقط ننتصر وُتهزم متاماً تلك البرامج، فيا عزيزي القارئ إذا أردنا املواجهة علينا أن 

نبدأ بأنفسنا!.

 )الريموت( هو الحل!
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أبرز  من  كانبيرا  األسترالية  العاصمة  تعتبر 
ألهميتها  نظراً  أستراليا  في  السياحية  الوجهات 
التاريخية وتطورها الحضاري، ونظراً لغناها بالماء 

والخضرة واألماكن السياحية المتنوعة.
ألستراليا  عاصمة   1908 عام  كانبيرا  اختيرت 
وملبورن،  سيدني  مدينتي  بين  وسط  كحل 
بعد  أستراليا على  تقع في جنوب شرق  فكانبيرا 
بعد  وعلى  سيدني،  غرب  جنوب  كيلومتر   300
عدد  ويبلغ  ملبورن،  شرق  شمال  كيلومتراً   650
قدموا  منهم  عدد  نسمة،  ألف   350 قرابة  سكانها 
إلى العاصمة للعمل في وظائف حكومية وخاصة، 
من  عدد  يغادر  األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  لذلك 
األصلية،  مناطقهم  إلى  العاصمة  الموظفين  هؤالء 

ثم يعودون مع بداية األسبوع الجديد.
تقسم بحيرة  بيرلي غريفين، والتي بنيت على 
نهر مولونجلو في ستينيات القرن الماضي مدينة 
على  ويطلق  إلى قسمين شمالي وجنوبي  كانبيرا 
القسم الشمالي من المدينة اسم »سيفيك«، وتتركز 
في هذا القسم عدد من الوجهات السياحية كاألماكن 
الترفيهية والمراكز التجارية واألسواق، أما القسم 
الوزارات  مقرات  فيه  فتقع  كانبيرا  من  الجنوبي 
من  القسمين  كال  وفي  والسفارات،  والبرلمان 
على  سيراً  للتنزه  شوارع  تخصيص  تم  المدينة 
وكانبيرا  السياح،  أو  السكان  من  للهواة  األقدام 
والنباتات  الصغيرة  بالشجيرات  بغناها  معروفة 

الخضراء المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

�أماكن �صياحية 

والتي  كانبيرا،  في  السياحية  األماكن  أهم  أما   
يمكن أن يقصدها السياح فهي: 

ركوب  للسياح  ويمكن  غريفين:  بيرلي  بحيرة 
ومشاهدة  فيها،  والشراعية  السياحية  القوارب 
األسماك المتنوعة، وزيارة ست جزر جميلة داخلها 

غنية بالزهور والنباتات واألشجار.
الحدائق النباتية الوطنية: يوجد فيها 5500 نوع 
مفتوحة،  للمشي، وحقول  النباتات، ومسارات  من 

باإلضافة إلى مكتبة متخصصة.
هكتاراً،   250 مساحته  تبلغ  الوطني:  المشتل 
ويحتوي على أنواع نادرة من األشجار من جميع 

أنحاء العالم.

اإعداد: �سايل اأبو فار�س 

كانبيرا.. مدينة الماء والخضرة
سياحة



اإعداد: �سايل اأبو فار�س 

حديقة بريندابيال الوطنية: تعد من أجمل الحدائق 
الوطنية في أستراليا، وتحتوي على عدد كبير من 

األشجار والزهور والنباتات المتنوعة.
الجبل األسود وبرج الجبل: شيد في هذا الجبل 
برج لالتصاالت يعرف باسم »برج تلسترا«، ومن 
العام  بالمنظر  التمتع  السائح  يستطيع  الجبل  هذا 

الجميل لمدينة كانبيرا.
 145 يمتد على مسافة  المئوية:  الذكرى  ممشى 
للمشي ومسارات أخرى  كيلومتراً، وفيه مسارات 
لممارسة هواية ركوب الدراجات من قبل السكان 

األستراليين أو السياح الراغبين بذلك.
المتحف الوطني: يقع على ضفاف بحيرة بيرلي 
و11 صالة عرض  طوابق   3 من  ويتكون  غريفين، 
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سياحة

وحديقة كبيرة للمنحوتات.
وتحتوي   ،1968 عام  افتتحت  الوطنية:  المكتبة 
على عدد كبير من المخطوطات والكتب والصحف 
والوثائق واالنتاجات الموسيقية القديمة والحديثة.

في  افتتح  التذكاري:  األسترالية  الحرب  نصب 
منتصف الحرب العالمية الثانية، وبني على الطراز 
البيزنطي، ويحتوي على تحف ومحفوظات وممرات 
ماتوا  الذين  األستراليين  العسكريين  أسماء  تضم 

في الحرب، باإلضافة إلى مكتبة ومعارض فنية.
مبنى البرلمان الجديد: يتميز بجدرانه الضخمة 
التي  العلم  وبسارية  الجرانيت،  بأحجار  المزينة 
احتفالية،  بركة  وفيه  متراً،   81 ارتفاع  إلى  تصل 
إضاءاتها  تتم  الرخام  من  عاموداً   48 يضم  وبهو 

ليالً.
ويعرض   ،2014 عام  افتتح  كيستاكون:  مبنى 
 200 وفيه  ليالً،  المضيئة  األلوان  من  مجموعة 

معرض تفاعلي للعلوم والتكنولوجيا.

طعام وت�صوق

بالنسبة إلى السائح اإلماراتي والعربي والمسلم 
زيارته  خالل  الحالل  الطعام  بتناول  يرغب  الذي 
يعيش  كانبيرا  مدينة  فإن  األسترالية،  للعاصمة 
واإلسالمية،  العربية  الجاليات  أبناء  من  عدد  فيها 
عقود  منذ  وكانبيرا  أستراليا  إلى  هاجروا  والذين 
ومحال  ومقاهي  مطاعم  فيها  وافتتحوا  الزمن  من 
ويستطيع  الحالل،  والمشروبات  المأكوالت  لبيع 
السائح المسلم التوجه إلى أحد المطاعم اللبنانية أو 
السورية أو التركية أو الهندية أو غيرها من المطاعم 
التي تقدم الوجبات الحالل، كما يمكن للسائح تناول 
الخالية  والمعجنات  البحرية  والمأكوالت  األسماك 
في  غربي  أو  آسيوي  مطعم  أي  في  اللحوم  من 

كانبيرا.
ولهواة التسوق من السياح، يمكنهم أن يقصدوا 
»سيفيك«،  منطقة  أي  كانبيرا  من  الشمالي  القسم 
والتسوق من »مركز كانبيرا للتسوق«، أو أي من 
العاصمة  األخرى في  التجارية واألسواق  المراكز 

األسترالية.

مالحظات عامة 

كانبيرا  يزور  الذي  السائح  ذهن  في  ترسخ 
مالحظات  األستراليين  من  سكانها  مع  ويتعامل 

عدة، ومنها:
إن هناك اختالفات في معاني وطريقة لفظ بعض 
مقابل  األسترالية  اإلنجليزية  اللهجة  في  الكلمات 
لذلك  البريطانية،  أو  األمريكية  اإلنجليزية  اللهجة 
على السائح أن يصغي وينتبه جيداً عندما يتحدث 
مع أي أسترالي يلتقيه في المطار أو سيارة أجرة 

»تاكسي« أو فندق أو مطعم أو مكان سياحي.
إذا  األجنبي  أو  العربي  السائح  يستغرب  وال 
اعتذر سائق التاكسي أو عامل في فندق أو مطعم 
أسترالي بلباقة عن قبول اإلكراميات و»البقشيش« 
العاملين  األستراليين  وأجور  مداخيل  ألن  منه، 
يطمعون  فال  جداً،  جيدة  السياحي  القطاع  في 
دول  في  الحال  هو  كما  السياح،  من  باإلكراميات 

سياحية أخرى حول العالم.
أي  في  األجنبي  أو  العربي  السائح  يلتقي  وقد 
السياسيين  من  بعدد  كانبيرا  في  مقهى  أو  مطعم 
األوضاع  يناقشون  الذين  األستراليين  اإلعالميين 
علناً  والعالم  أستراليا  في  واالقتصادية  السياسية 

وبكل أريحية مع أنهم في مكان عام.

�أ�صماء تاريخية 

وقد ارتبط بناء مدينة كانبيرا بأسماء شخصيات 
تاريخية عدة، أهمهم: 

ويلز  ساوث  نيو  والية  مّساح  وهو  سكريفنز: 
الذي اختار موقع كانبيرا عام 1908.

كينج أومالي: وزير الشؤون الداخلية األسترالي، 
وهو الذي بدأ أعمال بناء المدينة فعلياً في فبراير 

عام 1913. 
الحاكم  دينمان  اللورد  زوجة  دينمان:  الليدي 
العام ألستراليا وممثل التاج البريطاني فيها، وهي 
كانبيرا  اسم   1913 عام  مارس  في  أطلقت  التي 
استوحت  وقد  األسترالية،  العاصمة  على  رسمياً 
اسم »كانبيرا« من كلمة »كانبري« في لغة شعب 

األصليين،  األستراليين  السكان  أي  »األبورجين« 
والتي تعني »مكان اللقاء«، وقد أثبتت االكتشافات 
األثرية أن السكان األستراليين األصليين استوطنوا 
هذا المكان منذ نحو أربعين ألف سنة، كما دلت على 
ذلك رسومات قديمة وجدت على جدران كهف قديم 

اكتشف في منطقة »جدجنبي« جنوبي كانبيرا.
والتر بيرلي جريفين: مدير العاصمة الفيدرالية 
بناء  على  أشرف  الذي  وهو  والتعمير،  للتصميم 
كانبيرا بين عامي 1913 و1920، وقد كرمته المدينة 
بإطالق اسمه على بحيرة بنيت على نهر مولونجلو 

في ستينيات القرن الماضي.
السير جون سولمان: مهندس معماري ورئيس 
الذي  وهو  الوطنية،  للعاصمة  االستشارية  اللجنة 

أشرف على بناء كانبيرا بين عامي 1920 و1925.
لجنة  ورئيس  مهندس  بتارز:  جون  السير 
العاصمة الفيدرالية، وهو الذي تولى اإلشراف على 

بناء المدينة عام 1925.
في  تاريخياً  دوراً  المسؤولون  لعب هؤالء  وقد 
بناء كانبيرا القديمة قبل أن تتوسع وتتطور عمرانياً 

وحضارياً بعد ذلك.
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من هنا وهناك

»جامعة  في  تجارب  يجرون  طالب 
المركز  على  حصلت  التي  خليفة«، 
آخر  في  العربي  المستوى  على  األول 
»تايمز«  مؤسسة  عن  صادر  تصنيف 
الدول  جامعات  يشمل  العالي  للتعليم 
ذات  والدول  الناشئة  االقتصادات  ذات 
االقتصادات األسرع نمواً. )من المصدر(

الذي  كامبل«  »دينيش  الشهير  الهندي  الفنان  لوحات  إحدى 
اختار فندق القصر عجمان في اإلمارات ليكون المحطة األولى في 

معرضه المتجول للرسم »قوس قزح 2017«. )من المصدر( 

بن  أحمد  خليفة  اإلماراتي  الصقار 
مجرن خالل مشاركته في بطولة اليوم 
الوطني للصيد بالصقور »فئة الفروخ«، 
التي نظمها وأشرف عليها مركز حمدان 
)من  بدبي.  التراث  إلحياء  محمد  بن 

المصدر(

الممثلة األمريكية ايما ستون تتألق في العرض الخاص لفيلمها الجديد 
)الال الند( في لندن )من المصدر( 
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إماراتيان 
يرفعان علم 
اإلمارات في 

القطب الجنوبي، 
وقد شاركا 

في رحلة حول 
مصادر الطاقة 

المتجددة والبديلة 
ضمن البعثة 

االستكشافية التي 
شاركت فيها 14 
دولة ولمدة 10 

أيام. )وام(

تعامل مطار دبي الدولي مع أكثر من 7 ماليين مسافر خالل 
بالبهجة  مليئة  احتفالية  أجواء  وسط  الماضي،  ديسمبر  شهر 

والفرح والنشاطات الترفيهية المتنوعة. )من المصدر(

بين شوطي مباراة كرة القدم الودية بين نادي برشلونة اإلسباني واألهلي السعودي التي 
أقيمت في قطر، شارك الفنان القطري فهد الكبيسي وقدم أغنية وطنية جديدة. )من المصدر(.

 أدهشت إنفينيتي ضيوف منطقة نافورة دبي بأول عرض من نوعه في العالم حيث تمكنت 
بنجاح من تحويل البيانات عن نشاطات الدماغ التي جمعتها من عمالئها إلى عرض فريد 

بالضوء والصوت وحركة الماء في صورة إبداعية مذهلة.  )من المصدر(
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صحة

التقرحات اجللدية عبارة عن إصابة حتدث في اجللد نتيجة عدم تدفق الدم 
وذلك  اجلسم،  في  عظمية  منطقة  من  اجللد  في  املستمر  واحلك  بشكل سليم، 
لوقوع اجللد حتت الضغط بسبب الفراش أو الكرسي املتحرك أو أي سطح آخر 
غير مرن لفترة طويلة. تقول العقيد طبيب جنالء أسعد بن طاهر اختصاصية 
أمراض جلدية في إدارة اخلدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، إن 
التقرحات اجللدية حتدث بسبب استمرار الضغط اخلارجي على األنسجة والذي 
يؤدي بدوره إلى قلة تدفق الدم الذي يغذي اجللد باألوكسجني والغذاء، وإذا 
استمر الضغط لفترة طويلة يؤدي إلى موت األنسجة وتكون القرح، وتتراوح 
من بسيطة إلى خطيرة تصل حتى العظم، وإذا لم تعالج وتركت بال عناية يحدث 

بها التهاب وتعفن وتؤدي إلى املوت.
وتشير أسعد إلى أن أهم أسباب التقرح هي:

1 - عدم تناول غذاء صحي 
2 - املالبس غير املريحة، واألسرة اخلشنة أو األحذية.

3 - ارتفاع درجة حرارة اجلو. 
4 - وضع البودرة على اجلسم بكميات كبيرة.

5 - تعرض اجللد لفترة طويلة للبلل نتيجة العرق أو البول.
وعن األشخاص األكثر عرضه لإلصابة بالتقرحات اجللدية تقول أسعد:

)فقدان  كاألغماء  السرير  على  طويلة  لفترات  يرقدون  الذين  املرضى   -  1
الوعي(- الشلل.

2 - مستخدمو الكرسي املتحرك.
3 - بعض العمليات اجلراحية من يتطلب بقاؤهم باملستشفى للعالج.

4 - األشخاص شديدو النحافة.
5 - أصحاب الوزن الزائد.

6 - األمراض التي تؤثر على األعصاب مثل 
مرض  أو  الدماغية  والسكتة  الرأس،  إصابات 
السكر الذي يجعل شفاء قروح الفراش صعباً 
الدموية  ــدورة  ال ضعف  إلى  السبب  ويرجع 

املغذية للمنطقة املصابة وقلة الشعور باأللم.
 

�لوقاية

من  الوقاية  فــإن  أسعد  للدكتورة  ووفقاً 
دور  يأتي  وهنا  األولويات،  أهم  هي  اإلصابة 

الرعاية التمريضية املتكاملة في احلد من تكون هذه القروح عند املرضى كافة 
املعرضني لها، وتتلخص طرق الوقاية في تغيير وضع اجلسم باستمرار وتقلب 
املريض مرة كل ساعتني أو ثالث، ليالً ونهاراً واستخدام فراش مملوء بالهواء 
مالمستهما  ملنع  والكعبني،  الركبتني  بني  الوسادة  وضع  مع  اجلل  أو  املاء  أو 
واحتكاكهما ببعض، ورفع اجلسم مرة كل 10 أو 20 دقيقة في حال اجللوس 
على الكرسي لفترة طويلة، واستخدام شراشف ناعمة ونظيفة وجافة وتغييرها 
ملنع حساسية اجللد، وجتفيف اجلسم جيداً بعد االغتسال لكن من دون دلك في 
حال عدم التحكم في اخراج البول والبراز، أو استخدام قسطرة للتبول، والتغذية 
اجليدة املتوازنة الغنية بالبروتينات واحلديد )كالفول والعدس والبيض واللحم 
والتمرينات  اجللد،  بناء  اعادة  على  تساعد  فهي  والفاكهة(،  احلليب  ومنتجات 

اإعداد: اأماين اليافعي

العقيد جنالء طاهر

التقرحات الجلدية وطرق عالجها
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* ما هو �رسطان الثدي؟

أنسجة  تصيب  التي  السرطانية  األمــراض  أشكال  من  شكل   -
الثدي، وعادة ما يظهر في قنوات وغدد احلليب.

* ما هو الك�شف املبكر ل�رسطان الثدي؟

في  النساء  بني  السرطان شيوعاً  أنواع  أكثر  الثدي  يعتبر سرطان   -
العالم، إذ يصيب امرأة واحدة من بني كل ثماني نساء وتزداد نسبة اإلصابة 
به كلما تقدمت املرأة في العمر، علماً بأنه ال يوجد سبب محدد لإلصابة 
الفحوصات  من خالل  مبكراً  اكتشافه  أن  غير  اآلن،  إلى  الثدي  بسرطان 
الدورية للثدي، وعالجه في مراحله املبكرة يعتبر احلل الوحيد للشفاء منه، 
وتشتمل فحوصات الكشف املبكر على التصوير اإلشعاعي )املاموجرام( 

والفحص السريري والذاتي للثدي، تذكري أن الكشف املبكر ينقذ احلياة.

* ما هو الت�شوير الإ�شعاعي للثدي )املاموجرام(؟

- هو تصوير الثدي باألشعة السينية ويعتبر أدق وسيلة للكشف املبكر 
عن سرطان الثدي فبواسطة )املاموجرام( ميكن الكشف عن سرطان الثدي 
قبل أن تالحظي وجود أية عوارض فيهما، حيث ميكنك التصوير اإلشعاعي 
من الكشف عن السرطان عندما يكون حجمه صغيراً وسهل املعاجلة من 
كل  )املاموجرام(  بإجراء  النساء  جميع  تنصح  وعليه  الثدي،  إزالة  دون 

سنتني اعتباراً من سن الـ 40.

* هل اإجراء )املاموجرام( وحده ب�شورة منتظمة يكفي؟

- جهاز )املاموجرام( دقيق جداً لكنه ليس مثالياً، يستطيع )املاموجرام( 
كشف ورم أصغر بكثير مما ميكنك أنت أو طبيبتك من اكتشافه غير أنه 

في بعض األحيان قد ال يكتشف السرطان.
وهنا تكمن ضرورة القيام بالفحص السريري للثدي، كل ثالث سنوات 
اعتباراً من سن 20 سنة وكل سنة ابتداء من سن 40 سنة، وكذلك من املهم 
أن تكوني واعية ألي تغييرات قد تطرأ على مظهر أو إحساس ثدييك خالل 

الفترات بني التصوير.

* ماذا لو كانت لديَّ ح�شوة مزروعة يف الثدي؟

- إذا كانت لديك حشوة مزروعة في الثدي، فتأكدي من إخبار املركز 
الذي ستجري فيه )املاموجرام( عند أخذ املوعد فوجود حشوة في الثدي، 
يجعل من الصعب على طبيب األشعة رؤية نسيج الثدي أو أي عالمات 
أخرى لتقييم نسيج الثدي بدقة، تقوم فنية األشعة بدفع احلشوة بعناية 
الثدي  بسرطان  أصيبت  التي  للسيدة  بالنسبة  الثدي،  نسيج  وتصوير 
استشارة  فعليها  حشوة،  وضع  مع  للثدي  كامل  الستئصال  وخضعت 

طبيبها للتأكد من وجوب االستمرار بعمل املاموجرام.

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alyafi3@gmail.com

سرطان الثدي

ب
و�
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ل 

وؤ�
�س

املناسبة لتحسني الدورة الدموية.

طرق �لعالج 

تشير الدكتورة جنالء إلى أن هناك ثالثة أمور رئيسة تعمل على شفاء هذه 
القروح وهي:

1 - تخفيف الضغط.
2 - االهتمام بالغذاء اجليد .

3 - تنظيف قرحة الفراش بشكل مكثف.
يتم  لكي  امليت  النسيج  من  وخالية  نظيفة  املصابة  املنطقة  تبقى  أن  يجب 
شفاؤها، وتنظيفها مبحلول مائي ملحي لتطهيرها، وتغطية قرح الفراش بشاش 
نظيف أو بضماد وتغييره مرة واحده على األقل باليوم، وتكثيف معاجلة قرحة 
الفراش امللوثة، وفي حال تلوث القرحة يصبح شفاؤها بطيئاً جداً ورمبا تنشر 
العدوى وااللتهابات إلى بقية اجلسم واألعراض الدالة على تلوث القرحة هي: 
صديد )قيح( أصفر أو أخضر، انبعاث رائحة كريهة، واحمرار أو حرارة حول 

القرحة، ورم حول القرحة.
أما عالمات انتشار العدوى فتتضمن شعوراً باحلمى أو البرد، اضطراباً أو 
تشويشاً عقلياً مع عدم القدرة على التركيز، وزيادة نبضات القلب، ضعفاً عاماً 
كانت  فإذا  وتلوثها،  عمقها  مدى  على  الفراش  قرح  معاجلة  وتعتمد  وخموالً. 
سطحية وملتهبة فاستعمال مرهم مضاد حيوي موضعي يكون كافياً، أما إذا 
كانت القرحة عميقة وممتدة لتشمل العظام واألنسجة فيعطى الشخص مضادات 

حيوية عبر الفم أو الوريد، وأحياناً اجلراحة.
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قرار تأسيس عائلة يعتبر خطوة كبيرة في حياة 
املرأة  إذا كانت  النساء ويزيد املوضوع أهمية  معظم 
تعاني من ظروف صحية قد تزيد هذه التجربة الكثير 
هذه  إحدى  احلمل  سكري  ويعتبر  املسؤولية.  من 
بنمط  االلتزام  واقع  تفرض  التي  الصحية  احلاالت 

صحي معني. 
مستشفيات  في  األخيرة  اإلحصاءات  أثبتت  وقد 
الدولة أن نسبة سكري احلمل قد زادت بشكل كبير 
السيدات،  من   %  10 النسبة  قاربت  حيث  وملحوظ 
وهي أعلى من معدلها العاملي، فتشخيص هذه احلالة 
العديد من  لتالفي  للغاية  أصبح مسألة مهمة  مبكراً 
على صحة  تؤثر سلباً  قد  التي  الصحية  املضاعفات 
مستشفى  في  دراســة  أجريت  وقــد  والطفل.  األم 
للعالج  املترددات  احلوامل  من   % 35 أن  الكورنيش 
مصابات بالسكري )السكري من النوع األول والثاني 
عدد  يتضاعف  أن  املتوقع  ومن  احلمل(.  وسكري 
املصابني مبرض السكري في دولة اإلمارات بحلول 
2040 فمن الضروري تبني مواقف وخطوات تعكس 

والتدابير  بالتوعية  باالهتمام  والعالم  املنطقة  توجه 
الوقائية من السكري.

ما هو �صكري �حلمل؟

نسبة  ارتفاع  بأنه  احلمل  سكري  تعريف  ميكن 
السكر في الدم عن احلد الطبيعي، ويتم الكشف عنه 
االرتفاع  هذا  ويعزى  احلمل،  فترة  خالل  مرة  ألول 
إلى الهرمونات املفرزة لنمو اجلنني. ويظهر هذا النوع 
الثاني من احلمل، وإذا مت  من السكري في النصف 
تكون  أن  احتمال  فهذا  األولى  األشهر  في  اكتشافه 
به  العلم  دون  من  احلمل  قبل  من  به  مصابة  املرأة 

والتنبه ألعراضه.
90 % من احلاالت املصابة بسكري احلمل يختفي 
النوع  من  كسكري  يستمر  وقد  الــوالدة،  بعد  لديها 
الثاني لدى بعض النساء خصوصاً لدى الالتي يعانني 

من زيادة أو فرط في الوزن.
أعراض  هناك  تكون  ال  قد  احلــاالت  بعض  وفي 
واضحة لسكري احلمل إلى أن يتم تشخيصه مخبرياً 

عن طريق فحص الدم »حتمل اجللوكوز«.

�أعر��س �صكري �حلمل

• جفاف الفم وزيادة الشعور بالعطش باستمرار.
متكرر وخصوصاً  بشكل  التبول  إلى  احلاجة   •

ليالً.
• الشعور بالتعب.

• التهابات متكررة بالبول واملهبل واجللد.
• عدم وضوح الرؤية.

بالرغم من بعض هذه األعراض قد حتدث بشكل 
طبيعي في األشهر األخيرة من احلمل.

ت�صخي�س �صكري �حلمل 

الفحص املسحي أثناء احلمل
• يجرى هذا الفحص ما بني األسبوع 24 واألسبوع 

28 من احلمل.
• تتناول احلامل 50 جم من اجللوكوز، وال حاجة 

ألن تكون صائمة عند إجراء الفحص.

تغذية

اإعداد: اإميان �سعيد و�سارة الهاملي

12 نصيحة لسكري الحمل
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ملغم/  140 البالزما  سكر  مستوى  كان  إذا   •
ديسيلتر بعد ساعة من تناول وجبة اجللوكوز، فإن 
من  للتأكد  آخر  اختبار  إلى  احلاجة  إلى  يشير  ذلك 

اإلصابة باملرض، وهو اختبار التحمل اجللوكوزي. 

�ختبار حتمل �جللوكوز

• ُيجرى هذا االختبار إذا أشار اختبار املسح إلى 
احتمال اإلصابة، كما ورد في الفحص السابق. 

• تتناول احلامل 100 جم جلوكوز بعد صيام ليلة. 
• تعتبر احلامل مصابة بسكري احلمل إذا كانت 
البالزما  لسكر  التالية  الفحوصات  قيم  من  قيمتان 

تساويان أو تتجاوزان احلدود املبينة: 
• بعد الصيام )قبل تناول وجبة اجللوكوز(: 95 

ملغم/ديسيلتر )5.3 مليمول /لتر(.
• بعد ساعة من تناول وجبة اجللوكوز: 180 ملغم 

/ ديسيلتر )10 مليمول /لتر(.
اجللوكوز:  وجبة  تــنــاول  مــن  ساعتني  بعد   •

155ملغم/ديسيلتر )8.6 مليمول / لتر(.

• بعد 3 ساعات من تناول وجبة اجللوكوز: 140 
ملغم / ديسيلتر)7.8 مليمول /لتر(.

بعد �لولدة

من الضروري فحص مستوى السكر في الدم ملا 
السيدات  لدى  التثقيف  مستوى  ورفع  الوالدة  بعد 
املصابات به ملعرفة أهمية متابعة الفحوصات للوقاية 

من أي مضاعفات قد تنتج عن إهمال احلالة.
ويتم هذا الفحص خالل )6 - 12( أسبوعاً من بعد 
الوالدة للتأكد من رجوع نسبة السكري في الدم إلى 
مستواها الطبيعي، فإذا كانت النتيجة طبيعية )كما هو 
احلال في معظم احلاالت(، فيجب عمل فحوصات كل 

3 سنوات للتأكد من نسبة السكر في الدم.
وفي حال كانت النتيجة تشير إلى وجود السكري 
)أي أن يكون السكري مرتفعاً عن املستوى الطبيعي 
ولكن ليس مرتفعاً لدرجة تشخيصه بالسكري( وجب 

تبني نظام صحي ملنع تطوره إلى مرض مزمن.

عو�مل �خلطر �ملحر�صة لالإ�صابة ب�صكري 

�حلمل

1. العرق.
األولى  الدرجة  من  للعائلة  الطبي  التاريخ   .2

)الوالدان، اإلخوان و األخوات(.
3. عيوب خلقية في حاالت حمل سابقة.

أن عانت من سكري احلمل  للسيدة  إذا سبق   .4
سابقاً.

في  زيادة  البول،  التهاب  الدم،  ضغط  ارتفاع   .5
السائل األمينوسي .

6. عمر السيدة احلامل )أكبر من 25 سنة(.
من  أكثر  بالبدانة  وإصابتها  األم  ارتفاع وزن   .7

29 لكتلة اجلسم.
كيلو   4.5 من   أكثر  احلجم  كبير  طفل  والدة   .8

غرام.
9. والدة جنني ميت أو إسقاطات متكررة.

سكري  من  يعانني  اللواتي  السيدات  من  وكثير 
احلمل ال يعانني من أي سبب من األسباب املذكورة 

أعاله.

�صكري �حلمل و�جلنني 

يؤثر سكري احلمل على األجنة في آخر مراحل 
احلمل بعد اكتمال جسم اجلنني بعكس األطفال الذين 
مصابات  ألمهات  التشوهات  ببعض  يصابون  قد 
بالسكري قبل احلمل، ومع ذلك، سكري احلمل غير 
املعالج أو الذي لم يتم التحكم به من املمكن أن يضر 
اجلنني، حيث في حالة حصول السكري لدى السيدة 
إنتاج  لزيادة  بجهد  يعمل  البنكرياس  فإن  احلامل 
األنسولني، ولكن هذا األنسولني ال يقلل من مستويات 
السكري في اجلسم. وعلى الرغم من أن األنسولني 
ال يدخل للمشيمة، ولكن اجللوكوز واملغذيات األخرى 
ميكنه  اجللوكوز  من  الزائد  فإن  تعبر.  أن  ميكنها 
دخول املشيمة فيحصل الطفل على كمية كبيرة من 
اجلنني  بنكرياس  إجبار  إلى  يؤدي  مما  اجللوكوز، 
من  للتخلص  األنسولني  من  زائدة  كمية  إفراز  على 

اجللوكوز الزائد. 

من  أكبر  كبيرة  كمية  على  اجلنني  يحصل  لذلك 
اجلنني  جسم  في  تخزن  وبالتالي  احملتاجة،  الكمية 
واملعروف  حجمه  من  يزيد  بــدوره  وهــذا  كدهون، 

باسم العملقة.
وهذه العملقة بدورها قد تؤدي في أكثر األحيان 

إلى مشاكل صحية لدى الطفل:
متكن  )عدم  الــوالدة  أثناء  الطفل  لذراع  • ضرر 
كبر احلجم  الرحم بسبب  العبور خارج  اجلنني من 

وتعلق الكتف داخل الرحم(.
البنكرياس  الزائد املفرز من  • بسبب األنسولني 
لدى الطفل، قد يولد مبستوى متدٍن من سكر الدم، 

وذلك في وقت الوالدة. 
• معرضون ملشاكل في التنفس.

• يكون هؤالء األطفال معرضني للبدانة.
• احتمال اإلصابة بالسكري من النوع الثاني في 

مرحلة البلوغ/ الرشد.

�لتو�صيات �لغذ�ئية لهذه �حلالة �ل�صحية

– دهنيات  الرئيسة )نشويات  الغذاء  1. عناصر 
الرئيسة  الوجبات  على  توزيعها  يتم  بروتينات(   –
)إفطار – غداء – عشاء(، وعدد من الوجبات اخلفيفة 

)وجبة إلى ثالث وجبات(.
من  تنتج  والتي  املعقدة  النشويات  استهالك   .2
احتاد ثالثة أو أكثر من السكريات البسيطة، وأحد 
احلبوب  في  املوجود  النشا  هو  السكريات  هذه 
الكاملة والبطاطا واملعكرونة واألرز، ويعتبر هضمه 
أصعب من األنواع األخرى إذ أّن السكريات املعقدة 

بشكل عام ال تذوب في املاء كباقي السكريات. 
3. اإلكثار من أكل اخلضراوات )5 حصص في 
والسعرات  الدهون  قليلة  تكون  عادة  فهذه  اليوم(، 
واملعادن  الفيتامينات  من  كثير  وفيها  احلرارية 

واأللياف.
الظاهرة  الدهون  من  اخلالية  اللحم  قطع  اختيار   .4
زيت  كمية  بأقل  وإعدادها  اجللد  من  اخلالي  والدجاج 

ممكنة.
5. انزع القشدة من فوق الطبيخ أو املرق.

الزيتون  األُحادية مثل زيت  الزيوت  6. استعمل 
زيادة  ملنع  استخدامها  في  واقتصد  والكونوال، 

الوزن.
7. اختيار منتجات ألبان منخفضة أو خالية من 

الدهون مثل احلليب واأللبان واألجبان.
)البقوليات،  باأللياف  الغني  الطعام  استهالك   .8

اخلضار، الفاكهة واحلبوب الكاملة(. 
والدهون  بالسكر  الغنية  األطعمة  التقليل من   .9

كاحللويات والبطاطس املقلية والوجبات السريعة.
10. للحفاظ على مستوى طبيعي لسكري احلمل 

يجب جتنب الزيادة الكبيرة في الوزن. 
11. التقليل من السكر في طعامك وهذا ال يعني 

استثناًء كامالً.
أن  املمكن  من  والرياضة  الغذائية  احلمية   .12
تسيطر على مستوى السكري، ولكن في حالة فشل 
احلامل  على  السكري  مستويات  من ضبط  السابق 
عالجية  خطة  لوضع  املختص  الطبيب  مراجعة 

)األنسولني(.
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سودوكو
الكلمات المتقاطعة

تراثيات..
> كان سيدنا عمر بن اخلطاب رضي الله عنه يدور حول املدينة يتفقد أحوال الرعية ليالً فرأى خيمة 

لم يرها من قبل فأقبل نحوها. فسمع أنيناً يصدر منها. ثم نادى فخرج منها رجل.
فقال من أنت؟ فقال: أنا رجل من البادية وقد أصابتنا احلاجة فجئت أنا وأهلي نطلب رفد عمر. فقد 
علمنا أن عمر يرفد ويراعي الرعية. فقال عمر: وما هذا األنني؟ فقال: هذه زوجتي تشرف على الوالدة 
فقال: وهل عندكم من يتولى رعايتها وتوليدها؟ قال: ال.. أنا وهي فقط. فقال عمر: وهل عندك نفقة 
إلطعامها؟ قال: ال. قال عمر: انتظر سآتي لك بالنفقة ومن يولدها. وذهب سيدنا عمر إلى بيته وكانت 

فيه زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
فنادى : يا ابنة األكرمني. هل لك في خير ساقه الله لك؟ فقالت: وما ذاك؟ قال: هناك مسكينة فقيرة 

تتألم من الوالدة في طرف املدينة. فقالت: هل تريد أن أتولى ذلك بنفسي؟
فقال نعم. وقد أعدا ما يلزم ووصال خيمة الرجل وبعد برهة نادت أم كلثوم: 

يا أمير املؤمنني أخبر الرجل أن الله قد أكرمه بولد وأن زوجته بخير. عندما سمع الرجل منها )يا 
أمير املؤمنني( أصابته الدهشة فلم يكن يعلم أن هذا عمر بن اخلطاب, فضحك سيدنا عمر وقال له: 
نعم أنا عمر بن اخلطاب والتي ولدت زوجتك هي أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب فخّر الرجل باكياً 
وهو يقول: زوجة أمير املؤمنني تولد زوجتي؟ وأمير املؤمنني يطبخ لي ولزوجتي؟ فقال عمر: خذ هذا 

وسآتيك بالنفقة ما بقيت عندنا.

  أقوال وحكم..
> ليس البلية في أيامنا عجباً بل السالمة فيها أعجب العجب.

> بر الوالدين قصة تكتبها أنت ويرويها عنك أبناؤك فأحسن الكتابة.
> املتشائم يشتكي من الريح واملتفائل يأمل في توقعها والواقعي يعدل األشرعة.

نزهة

 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�شم

�إىل 9 خانات �شغرية �مالأ �خلانات بالأرقام

 من 1 – 9 �شرط عدم تكر�ر �لرقم �أكرث من مرة 

يف كل مربع كبري وكل خط �أفقي وعمودي. 

أفقياً:
منطقة   – )م(  وبــاٍل  قدمي   – ا 
 – السعودية  غرب  جنوب  إداريــة 

رمز رياضي.
2 – سالح يطلق السهام – لقب 

عائلة شاعر تونسي راحل. 
3 – يعبرون فوق املاء – كالم.

4 – منشور وتصميم مطبوعات 
- دولة أمريكية.

5 – يشارك – اهدأ واستقر.
6 – منطقة يقصدها احلجيج – 

يخفي الشر لآلخر. 
7 – صوت اإلنسان من املشقة 

والفزع – عكس عمودي. 

8 – لون مذاق – صور تلتقط 
ذاتياً. 

9 – متشابهان – سكان البادية 
الرعاة الرحل - رفع فوق الرأس.

وطبيعة  أصل   – اقترب   –  10
الشيء )م(.

عمودياً:
1 – قبيلة عربية ما قبل اإلسالم 

سكنت الطائف – ميدان السباق.
مدينة   – روســيــا  عملة   –  2

جنوب غرب السعودية.
األغشية  التهاب  مــرض   –  3

الواقية للدماغ.

 – )م(  قدمني  على  – مشي   4
بقي في صفه.

5 – خاجله – سانده ودعمه.
6 – نتبع )م( – معركة سورية 

بني املتطوعني واجليش الفرنسي.
7 – نثر املاء – زائر.

 – الــنــاس  مــن  اجلماعة   –  8
يشتاق.

 – الراشدين  اخللفاء  أحد   –  9
بحر )م(.

10 – جزيرة سيرالنكية – من 
املالئكة املكلفني وهو خازن النار.

4 2 1
8 9

7 9 4
8 1 2
3 9

9 4 1
8 4

7 3
4 1 3 9 2
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المربع الرقمي
�خلانات ذ�ت �لأرقام ت�شكل عمليات �جلمع ب�شرط عدم تكر�ر 

�لرقم يف عملية �جلمع �أكرث من مرة و�حدة ح�شب �جتاه �ل�شهم 

تطابق الكلمات

1 – بعد الضيق.
2 – نهر أوروبي.

3 – نوع من القماش.
4 – أكبر احليوانات.

1 – حب وهيام.
2 – رتبة عسكرية.

3 – االسم األول لزوجة هتلر.
4 – مسموح به.

�أجب على معاين ومر�دف �لكلمات �أفقيًا 

وعموديًا ح�شب �لت�شل�شل �لرقمي

�أكتب مر�دفات ومعاين �لكلمات

�لتي تكتب وتقر�أ �أفقيًا وعموديًا بذ�ت �لوقت

أفقي وعمودي

خلية الحروف

5 – عاتب.
6 – مخدر طبي.

7 – ظلم واستبداد.
8 – مدينة سودانية.

1 – نفقات مالية. 
2 – شجرة من فصيلة القرنيات 
زهرها شديد احلمرة حسنة املنظر.

3 – النخبة املختارة.
4 – صحيفة إماراتية.

5 – بنات الريف.
6 – اعاديه.

7 – إجناز عفوي مباشر لفكرة 
أو تدوين.

�ملطلوب كتابة مر�دفات ومعاين �لكلمات

�لتي ت�شرتك فيما بينها وتدور ح�شب �جتاه �ل�شهم 

لت�شل �إىل ربط �شحيح للكلمات



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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علوم و تكنولوجيا

»الشبكة المظلمة« هي جزء من الشبكة العالمية 
التي تتطلب برامج خاصة للوصول إليها، وما أن 
يتم الولوج إليها حتى يتم تصفح مواقع اإلنترنت 
وغيرها من الخدمات من خالل برامج متصفحات 
شبكة  على  ذلك  فيها  يتم  التي  نفسها  بالطريقة 

اإلنترنت العادية.
ذلك  »الخفية«،  المواقع  بعض  هناك  ذلك،  ومع 
البحث،  محركات  قبل  من  فهرستها  يتم  لم  ألنه 
وال يمكن الوصول إليها إال إذا كنت تعرف عنوان 
الموقع. هناك أيضاً أسواق خاصة تنشط الشبكة 
التي  المظلمة«،  الشبكة  »أسواق  وتدعى  المظلمة 
تبيع أساساً منتجات غير مشروعة مثل المخدرات 
بالعملة  أثمانها  دفع  ويتم  النارية،  واألسلحة 

المشفرة بيتكوين. 
تمولها  اغتياالت«  »سوق  هناك  إن  بل 
المال  دفع  للمستخدمين  يمكن  المجموعات، حيث 

لقاء اغتيال شخص ما.
اإلنترنت  لشبكة  التامة  شبه  للسرية  ونظراً 
للجماعات  المفضل  المكان  كانت  فقد  المظلمة، 

الراغبة في البقاء خفية على اإلنترنت من الحكومات 
هناك  كان  ناحية  ومن  القانون.  إنفاذ  ووكاالت 
المظلمة  اإلنترنت  شبكة  يستخدمون  ناشطون 
أوسع  نطاق  على  ولكن  الصحفيين،  مع  للتواصل 

لألطفال،  الجنسي  االستغالل  شبكات  استعملتها 
وشبكات اإلرهابيين والمجرمين للحفاظ على سرية 

تعامالتهم.

�لتخفي

هناك عدد من الطرق للوصول إلى شبكة اإلنترنت 
المظلمة، بما في ذلك استخدام برامج خاصة مثل 
»تور«، و»فرينيت« و»اي2بي«. األكثر شعبية بينها 
التي  البرامج  أسهل  من  ألنه  »تور«،  برنامج  هو 
تور  تنزيل  ويتم  الغرض.  لهذا  استخدامها  يمكن 
من  نسخة  تتضمن  التي  البرامج  من  كمجموعة 

»فايرفوكس« المعدة خصيصاً الستخدام »تور«.
يوفر »تور« السرية وعدم الكشف عن الهوية عن 
طريق تمرير الرسائل من خالل شبكة من مرحالت 
»تور« المتصلة، وهي عبارة عن أجهزة الكمبيوتر 
ذات إعداد خاص. ومع تنقل الرسالة من عقدة إلى 
إال  المرّحل  يعرف  ال  بحيث  تشفيرها  يتم  أخرى، 
معلومات عن الجهاز المرسل لها والجهاز المرسل 

إليها.

الجانب المظلم من اإلنترنت
اإعداد: حاكم خريي

غالبية املواقع 

املدرجة على �سبكة 

الإنرتنت املظلمة 

معنية باأن�سطة غري 

م�سروعة
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يستخدم  التقليدية،  الويب  عناوين  من  بدالً 
من  يزيد  الذي  األمر  »مزيفة«،  »تور«عناوين 
خاصة  إصدارات  هناك  إن  بل  المحتوى.  غموض 
من محركات البحث مثل »بنغ« و»دك دك غو« تعيد 

العناوين المزيفة لخدمات »تور«.
تماماً.  مجهول  »تور«  أن  االعتقاد  الخطأ  ومن 
اإلنترنت،  على شبكة  إلى موقع  الوصول  تم  فإذا 
عن  معلومات  يكتشف  أن  المحتمل  من  يزال  فال 
التي  المعلومات  بسبب  الموقع  إلى  يدخل  من  كل 
يتم مشاركتها، مثل أسماء المستخدمين وعناوين 
البريد اإللكتروني. وعلى أولئك الذين يريدون البقاء 
خاصة  إخفاء  خدمات  استخدام  تماماً  مجهولين 

إلخفاء هويتهم في هذه الحاالت.

�ل�صفقة �حلقيقية.. �فرت��صية

لم تكن الخدمات المتوفرة على شبكة اإلنترنت 
المظلم لتنال هذه الشعبية لو لم تكن بمقابل، وهذا 
ممكناً.  بيتكوين  اإللكترونية  العملة  جعلته  أمر 
ووجدت دراسة حديثة أن مبيعات المخدرات على 
دوالر  مليون   100 إلى  تصل  المظلمة  اإلنترنت 
سنوياً، تم دفع معظمها إن لم يكن كلها بالبيتكوين.

وقد أصبح تتبع تعقب تعامالت البيتكوين على 
خالل  من  صعوبة  أكثر  المظلمة  اإلنترنت  شبكة 
استخدام »خدمات المزج« مثل »بيتكوين لوندري«، 

والتي تخفي معامالت بيتكوين تماماً.
ومن بين النشاطات غير المشروعة في الشبكة 
وهي  المختطفات،  الفتيات  في  االتجار  المظلمة 
ممارسة واسعة النشاط، متورطة فيها أكبر شبكات 
المافيا العالمية، وهناك أيضاً االتجار في األطفال، 
األطفال،  جنس  في  النشاط  هذا  يتركز  ما  وغالباً 
اإلحصاءات،  فبعض  له،  الترويج  طرق  وتختلف 
تشير إلى وجود نحو 42 ألف موقع على الشبكة 
العميقة، ُتروج لمحتويات جنسية تتعلق باألطفال. 
جزء آخر من االتجار في البشر، مرتبط باالتجار 
تحديداً في األعضاء البشرية، بدايًة من ألفي دوالر 
فوق  وما  دوالر  ألف   200 وحتى  مثاًل(  )للعينين 

ألعضاء كالقلب والكلى وغير ذلك.
وأكثر أنواع التجارة تحقيقاً لألرباح عبر شبكة 
اإلنترنت المظلمة هي تجارة المخدرات، وكان من 
بين أشهر المواقع التي كانت تعمل في هذا النشاط 
السلطات  إليه  تصل  أن  قبل  رود«  »سلك  موقع 

األمريكية وتغلقه في 2013.
شخص  ألي  ُيمكن  المظلمة،  الشبكة  وعلى 
جنسيات،  إليه:  يحتاج  مزيف  ورق  أي  استخراج 
جوازات سفر، هويات مواطنة، رخص قيادة. بعض 
األمريكية  القيادة  رخصة  ثمن  إن  تقول  التقارير 
من  تبدأ  المختصة،  الشبكة  مواقع  على  المزورة، 
200 دوالر فقط. باإلضافة إلى ذلك، تنشط تجارة 
يمكنك  معين  مالي  بمبلغ  فمثاًل  المزيفة،  األموال 
فإذا  المبلغ،  ضعف  من  بأكثر  مزيفة  نقود  شراء 
دفعت 600 دوالر يمكنك الحصول على نحو ألفي 

دوالر مزيفة باحترافية عالية.
ما هي شدة ظام الشبكة المظلمة؟

»مؤسسة  مثل  ومنظمات  »تور«  مطورو  يقول 

الرئيسين  المستخدمين  إن  اإللكترونية«  الحدود 
لـ»تور« هم نشطاء وأفراد يقلقهم موضوع الحفاظ 
على خصوصياتهم. وبالتأكيد، تم استخدام »تور« 
في الماضي للصحفيين من أجل إجراء لقاءات مع 

الناشطين، ومنهم إدوارد سنودن.
على  خاطفة  لمحة  إلقاء  مع  وحتى  ذلك،  ومع 
»هيدين ويكي«- الفهرس الرئيس للمواقع المظلمة 
المدرجة معنية بأنشطة  المواقع  – نجد أن غالبية 
المواقع هي مواقع  غير مشروعة. بعض من هذه 
مدى  الواضح  من  ليس  فإنه  وبالتالي  احتيال، 
المزورة  السفر  األسلحة، وجوازات  سهولة شراء 
والتعاقد مع قراصنة إنترنت من الخدمات المدرجة، 

ولكن من المحتمل وجود مواقع على شبكة اإلنترنت 
المظلمة حيث يمكن حدوث مثل هذه األشياء.

تؤكد  الذي  الحد  إلى  عميقة  المظلمة  والشبكة 
نسبة  هي  فقط،   %16 أن  »متفائلة«  دراسات  فيه 
بعض  اإلنترنت.  على  إليه  الوصول  نستطيع  ما 
الدراسات األخرى تشير إلى أن النسبة ال تتجاوز 
4%، وبعضها األكثر تشاؤًما، يقول إنها 1% فقط. 
عملية  أي  أن  الدراسات  بعض  أوضحت  كذلك 
بحث ال تكشف سوى عن ما نسبته 0.03% فقط 
من المعلومات على شبكة اإلنترنت، والباقي يقبع 
في األعماق التي ال تستطيع محركات البحث، بما 
فيها غوغل، الوصول إلى بياناتها، ومن ثّم أرشفتها 
وفهرستها، لتقدم إليك حين تبحث عنها. وبالنسبة 
تقول  التقديرات  فبعض  العميقة،  الشبكة  لمساحة 
إنها أكبر بنحو 550 مّرة من شبكة اإلنترنت التي 

نتعامل معها!
المظلمة  اإلنترنت  شبكة  أن  من  الرغم  وعلى 
تجعل عمل وكاالت إنفاذ القانون صعباً للغاية، إال 
على  القبض  وإلقاء  مواقع  إغالق  في  نجحت  أنها 
وكان  وراءها.  يقفون  الذين  والناس  مستخدميها 
العمليات اعتقال روس اولبرخت، وهو  أشهر هذه 
الشخص الذي يقف وراء موقع »سلك رود« الذي 

كان أشهر مواقع ترويج المخدرات.
وفي اآلونة األخيرة، أكد اعتقال مكتب التحقيقات 
إلساءة  موقع  مستخدمي  من  الثنين  الفدرالي 
المظلمة  اإلنترنت  شبكة  على  األطفال  معاملة 
مجموعة  استخدام  على  قادرة  اآلن  أصبحت  أنها 
الحقيقية  اإلنترنت  عناوين  لكشف  التقنيات  من 

لمستخدمي »تور«.

اأ�سبح تتبع وتعقب 

تعامالت البيتكوين 

على �سبكة 

الإنرتنت املظلمة 

اأكرث �سعوبة
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يدرس الكتاب أوضاع العرب السياسية والتاريخية واحلضارية في ضوء القرآن الكرمي، إذ إن تاريخ أرض 
الكتاب في اجلزء  القرآن، ويتناول  أناره  القرآن كان غارقاً في الظالم، وقد  القرآن )أرض العرب( قبل نزول 
األول جغرافية أرض القرآن، وأوضاع األمم والشعوب العربية السياسية والتاريخية والنسبية والقبلية، يظهر ما 
قامت به األمم العربية قبل اإلسالم من املفاخر واملآثر البارزة، ودار اجلزء الثاني حول لغات الشعوب العربية 

ودياناتها، وجتاراتها وأساليبها املدنية واحلضارية.
الكتابات اإلسالمية  القرآن باالعتماد على  ويتضمن الكتاب إلى جانب سيرة املؤلف واملقدمة، تاريخ أرض 
من كتب التفسير، والتاريخ العربي، وجغرافية البالد، واألنساب، وفي كتابات األمم األخرى، وفي االكتشافات 

األثرية، واآلثار العربية.
واحتوى الكتاب مبادئ التاريخ القدمي كمبدأ حتديد الزمان، ومبدأ تطبيق األسماء، وجغرافية بالد العرب، 
وأقسام بالد العرب، واألمم السامية، وطبقات األمم السامية األولى: خارج بالد العرب، وداخل بالد العرب، 

والطبقة الثانية مثل: يعرب، وسبأ، وبنو قحطان، وحْميَر، وأصحاب الفيل.
وفي اجلزء الثاني يطل القارئ على الطبقة الثالثة وهم من آل إبراهيم، مثل: مدين )شعيب(، وأصحاب األيكة، 

وأيوب، وبنو هاجر، واألنباط، وآل غسان، واألوس واخلزرج، وقريش، وغيرهم.
كما يسلط الكتاب الضوء على جتارات العرب قبل اإلسالم، وعلى لغات العرب قبل اإلسالم، وأديان العرب 

قبل اإلسالم، ثم ينتهي الكتاب باملالحق واملصادر والفهرس.
وعن هذا الكتاب قال العالمة أبو احلسن علي الندوي: كتاب »أرض القرآن« ال يزال كتاباً فريداً، لم ينسج على 

منواله في موضوعه، وهو ثروة غنية في املواد العلمية.

الكتاب: تاريخ أرض القرآن

الناشر: دار القلم، دمشق، 2016، الطبعة األولى، 576صفحة
تاأليف: �شليمان �لندوي

قراءات

أربع منارات ألربعة من كبار مؤسسي الثقافة والتحديث في الكويت، وهم من األركان املؤثرة في الضمير 
الكويتي والعربي من خالل منجزهم الفني والفكري، واملنارات األربع التي شكلت مادة الكتاب: شعر التمرد 
عند أحمد العدواني، والصورة في شعر أحمد السقاف، والنزعة اإلنسانية في نقد عبد الرزاق البصير، والتوجه 

اإلصالحي االجتماعي في شعر عبد اللطيف النصف.
وتتعدد العناوين الفرعية في الدراسة، مثل: أحمد العدواني شاعر متصوف في محراب املجتمع، ويتوقف 

الكتاب مع قصيدة »شطحات في الطريق« التي يقول فيها: 
ــم ــه ــائ ــم ــي س ــى  ــ ــل ــ ع ألقــــــــــوام  أف 

ــه اآلثـــــــار ــ ــائـ ــ وســـــــم املـــــذلـــــة شـ
ولـــــــدوا عـــلـــى أنـــيـــارهـــم فـــتـــعـــودوا 

أنــــيــــار بــــــال  لــــهــــم  حـــــيـــــاة  أال 
ــارة  ــ ــاة وتـ ــغ ــط ــل وغـــــــدوا دروعــــــــاً ل

ــار. ــ ــط ــ ــل األق ــوحـ ــي مـ ــ ــاًل لـــهـــا ف ــعـ نـ
وميتاز شعر أحمد السقاف باملفارقة احلياتية بني تقلب وظائف الشاعر مع مراحل عمره، وقد رفض السقاف 
احلداثة الشعرية، وهاجم شعراءها، وهو يبذل جهداً في اكتشاف الصورة وصياغتها، وعن عبد الرزاق البصير 
يقول الكتاب: كان أسخى كتاب املقالة في الكويت قلماً، فما تكاد متضي مناسبة أو يلّم حادث إال ويكون قلم 

البصير أول املستجيبني أو بني املستجيبني.
وأما الفن الشعري ألحد شعراء اجليل املؤسس للثقافة احلديثة في الكويت، وهو الشاعر عبد اللطيف النصف 
باالهتمام  شعره  ويتسم  محاور شتى،  في  والقلق  بالصراع  اتسمت  مرحلة  وعاصر   1971 عام  توفي  الذي 
بالقضايا السياسية واالجتماعية من حيث احملتوى، وبناء القصيدة على النمط التقليدي، وهو مقّل جداً أو منقطع 

مهما كانت دوافع االنقطاع.

الكتاب: أربع منارات كويتية

الناشر: مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، الكويت، 2016م، الطبعة األولى، 240 صفحة.  
�إعد�د: �لدكتور حممد ح�شن عبد �هلل 
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في سياق التبادل الثقافي تستضيف إدارة متاحف الشارقة معرض )البتراء: أعجوبة الصحراء( الذي سيمكن 
الزائرين من معرفة وفهم واحدة من أهم احلضارات التي شهدتها املنطقة عبر تاريخها، وما متيزت به من إرث 

تاريخي وفني كانت تزخر به مملكة األنباط العربية وعاصمتها البتراء احملفورة في الصخور.
وبهذه املناسبة صدر هذا الكتاب، الذي يقدم معلوماته باللغتني العربية واالجنليزية، ويحتوي على مواضيع 
مهمة حتمل العناوين التالية: العرب والتجارة قبل امليالد، والبتراء والتجارة، وحصاد املياه في البتراء، البتراء 
في قمة ازدهارها، شبكة العالقات التجارية، ملوك األنباط، نحت الذكرى على احلجر، املدافن البرجية، بني مليحة 

والبتراء، وغيرها من املواضيع التي جتذب انتباه القارئ. 
ويذكر أن البتراء تتمتع بأهمية بالغة لكونها عاصمة مملكة األنباط القوية والغنية بني عامي 300 قبل امليالد 
و106 ميالدي. ويسلط الكتاب الضوء على تاريخ البترا التي كانت مركزاً سياسياً واقتصادياً، وبفضل موقعها 
االستراتيجي، متكنت من التحكم بطرق التجارة، وخاصة جتارة البخور والعطور والتوابل. واليوم تبرز هذه 
املدينة باعتبارها املوقع األثري العربي الوحيد ضمن قائمة عجائب الدنيا اجلديدة في العالم، بعدما أدرجتها جلنة 

التراث العاملي التابعة لليونسكو عام 1985.
وسيتعرف القراء عبر صفحات الكتاب على معتقدات سكان مملكة األنباط في املاضي، وكيف كانوا يبنون 
مداخل مزينة بصورة ميدوزا إلبعاد الشر عنهم. ويؤكد الكتاب على الروابط والصالت التاريخية بني املراكز 
االقتصادية القدمية في اإلمارات ومدينة البترا التاريخية، إذ إن هذه احلواضر كانت قد لعبت دوراً بالغ األهمية 

في إثراء احلضارات البشرية في العصور القدمية.

الكتاب: البتراء.. أعجوبة الصحراء

الناشر: إدارة متاحف الشارقة، الشارقة، 2016م، الطبعة األولى، 160صفحة.  
�إ�شر�ف: �إد�رة متاحف �ل�شارقة لالآثار

يعّد الكتاب سيرة وصوراً ألول مصورة فوتوغرافية إماراتية لها بصمات على كل بقعة من بقاع اإلمارات 
بكاميرتها، وقد اشترى لها والدها كاميرا بعشر روبيات صورت بها البحر والبر، وقد كّرمها صاحب السمو 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في حفل املصورين العرب.
تقول شيخة السويدي: إن آلة التصوير نادتها فلبت النداء وبدأت تصور األحياء القدمية التي تنقلت بينها في 
فترة اخلمسينيات والستينيات، كما صورت بيوت العريش، والبيئة البحرية، وخور دبي، وسفن الصيد واللؤلؤ 
والتجارة، وكانت أول كاميرا استخدمتها مستعارة صورت بها أثناء رحلة الى الهند مع أسرتها عندما كانت في 
الثانية عشرة من عمرها حتى اشترى لها والدها أول كاميرا بعشر روبيات، وجهز لها غرفة باملنزل لتحميض 
األفالم وطباعتها، وقامت بتصوير أهلها وجيرانها وجوانب من احلياة، وأصبح ذلك التوثيق بالعدسة جزءاً من 

التاريخ.
أن   2010 عام  في  وقررت  الذكريات،  إنها حتتفظ بصورها في صندوق  السويدي:  السيدة شيخة  وتقول 
تخرجها وتشارك بها في معرض، ثم أقامت أول معرض صور لها عن دبى القدمية، واشتركت في معرض 

)بعيون إماراتية( وقد حظيت بالتكرمي باعتبارها )أول مصورة في اإلمارات(.
ويتضمن الكتاب ذكريات شيخة السويدي في الزمن اجلميل، ثم تبدأ بفتح صفحات من تراث املاضي، فتتحدث 
عن العالج الشعبي، وألعاب الصبية في املاضي، وسوالف الفريج، ويحفل الكتاب بعدد كبير من الصور التاريخية 

التي التقطتها عدستها.   

الكتاب: كاميرا بعشر روبيات

الناشر: منشورات القاسمي، الشارقة، 2016م، الطبعة األولى، 84صفحة.
تاأليف: �شيخة جا�شم �ل�شويدي
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قراءات

يتضمن الكتاب السيرة الذاتية للمثقف والسياسي العراقي عبدالغني الدلي، وهي مذكرات رجل عاش نهضة 
العراق، واحتوى الكتاب على صور فوتوغرافية مقتطفة من واقع العراق باألبيض واألسود، وبعض احلكايات.

يوخ، في  ولعل أكثر ما يلفت النظر تلك الصورة التي التقطت للصف السادس االبتدائي في مدرسة سوق الشُّ
بداية عشرينيات القرن املاضي، وكأنها مدرسة أوروبية أو أمريكية، فالطالب يرتدون املالبس املوحدة واألنيقة.

وتعّد الصور التي احتواها كتاب مذكرات وزير الزراعة في العهد امللكي عبدالغني الدلي، شواهد على عصر 
مضى، عصر حفل باالزدهار ثم ما لبثت نهضته أن تهاوت إثر تناوب احلروب واحلصارات والغزوات.

وأّرخ الكتاب لألمكنة، كما حتدث عن حياة مؤلفه ودراسته في اخلارج، وعن نشوب احلرب العاملية الثانية، 
وصعوبة السفر إلى الِعراق حينذاك، كما حتدث الدلي عن املناصب التي تسلّمها، بداية من عمله في الدِّيوان امللكي، 

ثم إدارته لـ »بنك فوزيرا للري والزراعة«. ويحكي عن زواجه أيضاً.
وفي توثيق مذكراته بدا الدلي مؤرخاً وشاهداً على العصر الذي حفل بحياة ثالثة ملوك، وعشرات الوزارات، 

من عام 1936 ولغاية عام 1958.
للنهضة،  املؤسسني  وأحد  العراقي،  الشأن  في  فاعلة  على شخصية  القارئ  يعّرف  السنني«  »عبر  وكتاب 

شخصية هادئة. 

الكتاب: عبر السنين )سيرة ذاتية(

الناشر: دار احلكمة، لندن، 2016، الطبعة األولى، 329 صفحة.
تاأليف: عبد �لغني �لديل

الدولي،  والبروتوكول  املراسم  وهي:  والعاملية  اخلليجية  والبروتوكول  اإلتكيت  قواعد  أهم  الكتاب  يتناول 
اإلتكيت احمللي، ويستهدف الكتاب غرس ثقافة اإلتكيت والبروتوكول في املجتمع البحريني، وخاصة بني األطفال 
منذ الصغر، وهذا يأتي من خالل األسرة، وذلك ملا له من أهمية للجيل احلالي وسط املتغيرات التي متوج بها 

املجتمعات، خاصة بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة.
ويؤكد الكتاب أنه إذا تعارض البروتوكول أو اإلتكيت مع عادات وتقاليد البالد فإن العادات والتقاليد تأتي 
أوالً، ويبني الكتاب أن اإلتكيت هو قواعد اجتماعية مستقاة من املراسم وتستخدم في املناسبات غير الرسمية 

)االجتماعية( وال تأخذ صفة )اإللزام(.
ويستعرض الكتاب تاريخ املراسم، واملراسم هي مجموعة اإلجراءات وقواعد اللياقة التي تسود املعامالت، 

واالتصاالت الدولية، وتقوم على أساس تنفيذ القواعد سواء الدولية أو العامة أو بناء على العرف الدولي.
البروتوكول،  أدوات  وحقيبة  الرسمية،  والزيارات  احمللي،  اإلتكيت  وإلى  الدبلوماسية،  إلى  الكتاب  ويتطرق 

ومراسم رفع األعالم، وإتكيت الزيارات واملوائد.
ثم اخلامتة التي تشير إلى اهتمام الكتاب بقواعد املراسم واإلتكيت اخلليجية، والقواعد االجتماعية العامة التي 

يحتاجها كل شخص يسعى ألن يكون متميزاً.

الكتاب: سم.. طال عمرك

الناشر: املؤلفة نفسها، املنامة، 2016، الطبعة األولى، 119صفحة.
تاأليف: �لدكتورة لولوة بودلمة
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يضم هذا الكتاب الذي يسرد مذكرات األميرة ساملة بنت السيد سعيد بن سلطان، سلطان مسقط وزجنبار- 
تواريخ ُعمان وأمجادها واحلقب التي مرت بها، ويكشف عن جوانب مهمة من احلياة السياسية واالجتماعية في 
زجنبار، فاملؤلفة وهي ابنة القصر السلطاني، حتدثت عن نظم القصر السلطاني في زجنبار ومراسمه وتقاليده، 
وأسلوب العيش فيه، فتمتزج املتعة والطرافة في ذكرياتها، ويعد هذا الكتاب من الكتب النادرة، إذ طبع أول مرة 
في الغرب قبل أكثر من مئة وست سنوات، ومؤلفته أميره ُعمانية بنت السلطان /سعيد بن سلطان / حاكم 
اللغة  إلى  األملانية، ومتت ترجمته فيما بعد  باللغة  الفترة ما بني 1804-1856 وقد كتبته  مسقط وزجنبار في 

العربية، ويعد هذا الكتاب ثروة قيمة لدارسي علم االجتماع وعلم األجناس وعلم التاريخ.
ويسوق هذا الكتاب للقارئ قصة غريبة نادرة ألميرة عربية تكاد تشبه قصص اخليال، ويدعم مواضيعه بعدد 

من الصور القدمية.
يحتوي الكتاب على خمسة وعشرين فصالً تصور واقع احلياة بحلوها ومرها، وأبيضها وأسودها، وتدعم 
املؤلفة كل محطة في الواقع برأيها املنطقي، وقد توالت فصول الكتاب كالتالي: بيت املتوني، بيت الواتورو، بيت 
الساحل، احلياة اليومية في بيتنا، والدة األطفال وتربيتهم، النزهة في املزارع، رحلة السلطان إلى عمان، وفاة 
السلطان، شعائر احلداد، من أخبار األخوة واألخوات، وضع املرأة في الشرق، اخلطوبة والزواج في بالد العرب، 
زيارات النساء ومجالس الرجال، الصيام واألعياد في اإلسالم، الطب والعالج والنذور واألرواح، الرقيق، مؤامرة 

وفتنة، حصاد الشر، الفرار من زجنبار، دبلوماسية إجنليزية، عود إلى زجنبار.

الكتاب: مذكرات أميرة عربية

الناشر: وزارة التراث والثقافة، مسقط، 2016م، الطبعة العاشرة، 391صفحة.
تاأليف: �ل�شيدة �شاملة بنت �ل�شيد �شعيد بن �شلطان

للجمال  هو وصف  والغزل  احلبيب،  فراق  من  والشكوى  إليه،  الشوق  وإظهار  باجلمال  التغني  هو  الغزل 
تارة  وبالعتاب  تارة،  بالوصف  الغزل  وميتاز  اجلسدية،  محاسنها  ووصف  وجهها،  كجمال  للمرأة  اخلارجي 
أخرى، وينقسم الغزل إلى قسمني: الغزل العفيف: وهو التغني بجمال املرأة بصورة عامة من دون الدخول في 

التفاصيل، والغزل الصريح: وهو التغني بأدق تفاصيل أجزاء جسد املرأة مركزاً على مفاتنها.
ويبدأ الكتاب بغزل علي بن أبي طالب بفاطمة الزهراء )رضي الله عنهما(، مستعرضاً قصيدته: 

بــثــغــرهــا األراك  عــــود  يـــا  أحــظــيــت 
أراك األراك  عــــود  يـــا  خــفــت  أمــــا 

قتلتك الـــقـــتـــال  أهــــل  مـــن  ــت  ــن ك لـــو 
ــواك. ــ ــواك سـ ــ ــ ــا س ــ ــاز مـــنـــي ي ــ ــا فـ ــ م

ثم يتنقل بني )تهويدات األطفال( وما يخفيه في طياته من معاني احلب والغزل بصورة غير مباشرة، ثم 
حتيات الصباح للحبيب، وحالوة كالم أول، وغزل الفالحني الذين يحلقون عالياً مبشاعرهم، وغزل الزاجرة حيث 

يعمل فيها الدابة لسحب الدلو، وغزل الرعاة، ومنها قصيدة )بالله عليكم( ويقول الشاعر فيها: 
جــّمــال عــنــدكــم  اخــذونــي  عليكم  بــالــلــه 

جمال حليب  ــرب  واشـ جميالتكم  أرعــى 
ــوا امــنــني هــاجلــّمــال ــال ــو ســايــلــوكــم وق ل

مــال بليا  عــايــش  ــوى  ــه ال جتيل  ــوا  ــول ق
وينتقل بعد ذلك الكتاب إلى املّوال، فيعرفه ويستعرض مواويل الغوص، ثم يتحول إلى أغاني األعراس، والغزل 

في األغاني، والغزل في شعر شعراء البحرين بدءاً بشعر طرفة بن العبد وقصيدته التي مطلعها: 
ــد ــم ــه ــة ث ــ ــرق ــ ــب ــ خلــــولــــة أطــــــــالل ب

ــي ظــاهــر اليد ــم ف ــوش ــوح كــبــاقــي ال ــل ت

الكتاب: الغزل في التراث العربي
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إشراقات إيمانية

إن من أصعب اللحظات التي مير بها اإلنسان في حياته 
اكتشافه لنفسه أنها ال شيء!

أو يكتشف أن العمل الذي قام به غير صحيح!
أو أن النتيجة التي توصل إليها كانت عكسية!

أو يضع لنفسه مكانة علمية أو اجتماعية أو اقتصادية 
وهو خالف ذلك!

من  وأنــه  صنعاً،  يحسن  أنه  يقينه  ذلك  من  واألعظم 
املصلحني املهتدين، وأن الدين الصحيح ما كان وفق تفكيره 
ومعتقداته، وأن حبل النجاة معقود في سفينته!، وأن احلق 
ما كان مع حزبه وجماعته! وفي احلقيقة يصدق عليه قوله 
َا َنْحُن  تعالى: »َوإَِذا ِقيَل لَُهْم اَل ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َقالُوا إمِنَّ
َيْشُعُروَن«  اَل  َولَِكْن  امْلُْفِسُدوَن  ُهُم  إِنَُّهْم  أاََل   * ُمْصلُِحوَن 

)البقرة: 11، 12(.
 قال ابن جرير رحمه الله: “ألن السفيه إمنا يفسد من 
أنه يحفظ،  أنه يصلح، ويضيع من حيث يرى  حيث يرى 
فكذلك املنافق يعصي ربه من حيث يرى أنه يطيعه، ويكفر 
به من حيث يرى أنه يؤمن به، ويسيء إلى نفسه من حيث 
يرى أنه يحسن إليها، كما وصفهم ربنا جل ذكره »أاََل إِنَُّهْم 

ُهُم امْلُْفِسُدوَن َولَِكْن اَل َيْشُعُروَن«. )البقرة: 12(.
فما أعظمها من خسارة، حينما يدرك اإلنسان أنه قد ضل 

سواء السبيل.
يقول سبحانه: »ُقْل َهْل ُننَبِّئُُكم ِباأْلَْخَسِريَن أَْعَمااًل )103( 
أَنَُّهْم  َيْحَسبُوَن  َوُهْم  ْنيَا  الدُّ يَاِة  احْلَ ِفي  َسْعيُُهْم  َضلَّ  الَِّذيَن 

ُيْحِسنُوَن ُصنًْعا« )104( )سورة الكهف: 104-103(
بقوله  عنى  وجّل  عّز  الله  إن  الطبري:  جرير  ابن  قال 
َهْل ُننَبِّئُُكْم ِباألَْخَسِريَن أَْعَماالً، كّل عامل عمالً يحسبه فيه 
مصيباً، وأنه لله بفعله ذلك مطيع ُمْرٍض، وهو بفعله ذلك لله 

مسخط، وعن طريق أهل اإلميان به جائر.
قال أبوسعيد اخلدري: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة 
هي عندهم في العظم كجبال تهامة، فإذا وزنوها لم تزن 
شيئاً، فذلك قوله تعالى: »َفاَل ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقيَاَمِة َوْزًنا« 

)سورة الكهف: 105(
َعِملُوا  َما  إِلَى  »َوَقِدْمنَا  املعنى يقول سبحانه:  وفي هذا 
قال  الفرقان:23(  نثُوراً« )سورة  مَّ َهبَاًء  َفَجَعلْنَاُه  َعَمٍل  ِمْن 
نثُوراً(: »الشعاع في كّوة أحدهم  احلسن في معنى: )َهبَاًء مَّ

إن ذهب يقبض عليه لم يستطع«.
َا َنْحُن ُمْصلُِحوَن« )البقرة: 11(  شعاراتهم املرفوعة: »إمِنَّ

و »ِإْن أََرْدَنا إاِلَّ إِْحَساًنا َوَتْوِفيًقا« )النساء: 62(. 
إفسادهم بصورة اإلصالح كما  الراغب: تصوروا  قال 
قال سبحانه: »أََفَمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَملِِه َفَرآُه َحَسنًا« )فاطر: 
يَْطاُن َما َكاُنوا َيْعَملُوَن« )األنعام:  8( وقوله: »َوَزيََّن لَُهُم الشَّ
ُصنْعاً(  ُيْحِسنُوَن  أَنَُّهْم  َيْحَسبُوَن  ــْم  )َوُه وقوله:   .)43

)الكهف: 104(.
يعتمدونه ويزعمون  الذي  إن هذا  »أال  ابن كثير:  وقال 
أنه إصالح هو عني الفساد، ولكن من جهلهم ال يشعرون 

بكونه فساداً«.
جاء  الذين  الناس  من  الصنف  أولئك  مع  أقف  وهنا 
وصفهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعْن 
ْدِرِيّ َرِضَي اللَُّه َعنُْه أََنُّه َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل  أَِبي َسِعيٍد اخْلُ

ِقُروَن  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َيُقوُل: َيْخُرُج ِفيُكْم َقْومٌ حَتْ
َصاَلَتُكْم َمَع َصاَلِتِهْم َوِصيَاَمُكْم َمَع ِصيَاِمِهْم َوَعَملَُكْم َمَع 
ِمْن  مَيُْرُقوَن  َحنَاِجَرُهْم  ُيَجاِوُز  اَل  الُْقْرآَن  َوَيْقَرُؤوَن  َعَملِِهْم 
ِميَِّة َينُْظُر ِفي النَّْصِل َفاَل َيَرى  ْهُم ِمْن الَرّ الِدّيِن َكَما مَيُْرُق الَسّ
َشيْئًا َوَينُْظُر ِفي الِْقْدِح َفاَل َيَرى َشيْئًا َوَينُْظُر ِفي الِرّيِش َفاَل 

َيَرى َشيْئًا َوَيتََماَرى ِفي الُْفوِق »رواه البخاري«.
خدعوا أنفسهم بقولهم إنهم على احلق وإنهم على الهدى 
وهو  لهم  أنه  يحسبون  القرآن  »يقرؤون  عنهم:  ويقول 

عليهم« أخرجه مسلم. 
زعموا أنهم دعاة احلرية وناشرو العدل! وما علموا أنهم 

دعاة فتنة وفساد.
قال اإلمام اآلجري رحمه الله في كتابه الشريعة: »فال 
ينبغي ملن رأى اجتهاداً خارجياً قد خرج على إمام، عدالً كان 
اإلمام أو جائراً، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل 
قتال املسلمني، فال ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، وال 
بحسن  وال  صيامه،  بدوام  وال  الصالة،  في  قيامه  بطول 

ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب اخلوارج«.
يدرك  أفكارهم  أفعالهم، ونتائج  إلى مآالت  الناظر  وإن 
خطورة صنعهم، فكم أخرجوا الناس من الدين واستحلوا 
دماءهم وأعراضهم وأوطانهم وأموالهم، وقد ذكر الطبري 
في تاريخه كيف بدأت فتنة أولئك، حيث قال عن ابن سبأ 
وحزبه: »فبَثَّ دعاته، وكاتب من كان استفسد في األمصار 
وأظهروا  رأيهم،  عليه  ما  إلى  السر  في  ودعوا  وكاتبوه، 
إلى  يكتبون  وجعلوا  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
ويكاتبهم  والتهم،  عيوب  في  يضعونها  بكتب  األمصار 
إخوانهم مبثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر 
وهؤالء  أمصارهم  في  أولئك  فيقرؤه  يصنعون،  مبا  آخر 
في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك املدينة، وأوسعوا األرض 
ما  غير  ويسرون  يظهرون،  ما  غير  يريدون  وهم  إذاعة، 

يبدون«.
ومن نتاج فكرهم ما وقع لهم في قصة مقتل الصحابي 
اخلوارج  فإن  عنه،  الله  رضي  خباب  بن  عبدالله  اجلليل 
اعترضوا طريقه وهو مع امرأته، فدعوه وتهددوه وأفزعوه، 
صاحب  خباب  بن  عبدالله  أنا  فقال:  أنت؟  من  له  وقالوا 
رسول الله، فلما عرفوه طلبوا منه أن يحدثهم عن رسول 
فأثنى  وعمر؟  بكر  أبي  في  تقول  فما  قالوا:  أن  إلى  الله، 
عليهما خيراً، ثم قالوا فما تقول في عثمان في أول خالفته 
وآخرها ؟ فقال: إنه كان محقاً في أولها وآخرها، ثم قالوا: 
أعلم  إنه  فقال:  ؟  وبعده  التحكيم  قبل  علي  في  تقول  فما 
بالله منكم وأشد توقياً على دينه وأنفذ بصيرة، فقالوا: إنك 
تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها ال على أفعالها، 
ثم  فكتفوه  فأخذوه  أحــداً،  قتلناها  ما  قتلة  لنقتلنك  والله 
أضجعوه وذبحوه، وسال دمه في املاء، وأقبلوا على املرأة 
تتقون  أال  امرأة  أنا  إمنا  إني  وقالت:  ففزعت  حبلى  وهي 
الله ما يستحقون.  الله؟ فقتلوها وبقروا بطنها عليهم من 

)تاريخ الطبري(.
وما أشبه اليوم بالبارحة في استحالل الدماء واألعراض، 

ذرية بعضها من بعض!
قال الشعراوي رحمه الله: »وهكذا يعطينا الله سبحانه 

خداع النفس
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وتعالى حكمه عليهم كما أنهم يخدعون أنفسهم وال 
سبحانه  الله  يخدعون  أنهم  ويحسبون  يشعرون 
وتعالى واملؤمنني. كذلك فإنهم يفسدون في األرض 
احلقيقة  في  ولكنهم  مصلحون،  أنهم  ويدعون 

مفسدون«.
ولعل من األسباب املفضية إلى ذلك:

من  النابع  احلق  إلى  الوصول  في  اجلهل   .1
علم صحيح وفهم مستقيم، قال الله تعالى: »َوِمَن 
ِبَغيِْر ِعلٍْم َواَل ُهًدى َواَل  اللَِّه  ُيَجاِدُل ِفي  النَّاِس َمْن 
ِكتَاٍب ُمنِيٍر )8( َثاِنَي ِعْطِفِه لِيُِضلَّ َعْن َسبِيِل اللَِّه لَُه 
ِريِق  َوُنِذيُقُه َيْوَم الِْقيَاَمِة َعَذاَب احْلَ ْنيَا ِخْزيٌ  ِفي الدُّ

)احلج: 9-8(.
العلم،  في  الراسخني  العلماء  غير  اتخذوا   .2
قال  ودليالً،  مرشداً  الصحيح  الفهم  أولي  وغير 
ُدوِن  ِمْن  أَْولِيَاَء  يَاِطنَي  الشَّ اتََّخُذوا  )إِنَُّهُم  سبحانه: 

اللَِّه َوَيْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن( )األعراف: 30(
بعدهم  من  »فخلف  عنهم:  الذهبيُّ  اإلمــاْم  قال 
العلم والعمل، وتالهم قوم  خلف بان نقصهم في 
انتموا إلى العلم في الظاهر، ولم يتقنوا منه سوى 
نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضالء، ولم يدر 
في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله ، ألنهم 
ما رأوا شيخاً يقتدى به في العلم، فصاروا همجاً 

رعاعاً«.
3. غياب علم املقاصد في فهم وتطبيق األحكام 
الشرعية، قال الغزالي رحمه الله تعالى: »لكنا نعني 
باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع، ومقصود 

املسلمني والفساد في األرض«.
امللوك  على  »اإلنكار  الله:  رحمه  القيِّم  ابن  قال 
والوالة باخلروج عليهم أساس كلِّ شّر، وفتنةٌ إلى 

آخر الدهر«.
الصراط  مخالفة  إلى  الداعية  األسباب  ومن   .5
»ُثمَّ  تعالى:  قال  الهوى  واتباع  الغرور  املستقيم 
َتتَّبِْع  َواَل  َفاتَّبِْعَها  اأْلَْمِر  ِمَن  َشِريَعٍة  َعلَى  َجَعلْنَاَك 
أَْهَواَء الَِّذيَن اَلَيْعلَُموَن * إِنَُّهْم لَْن ُيْغنُوا َعنَْك ِمَن اللَِّه 
امِلنَِي َبْعُضُهْم أَْولِيَاُء َبْعٍض َواللَُّه َولِيُّ  َشيْئًا َوإِنَّ الظَّ

امْلُتَِّقنَي« )اجلاثية: 19-18(.
رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  معاوية  وعن 
تي  الله صلى الله عليه وسلم: »وإنه سيخرج في أمَّ
الَكلَُب  أقوامٌ جتارى بهم تلك األهواُء كما يتَجاَرى 
إالَّ دَخله«  بصاحبه، ال يبَقى منه ِعرق وال ِمفصلٌ 

رواه أبو داود.
قال اإلمام الشاطبي: معنى هذه الرواية أنه عليه 
الصالة والسالم أخبر مبا سيكون في أمته من هذه 
األهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق، وأنه يكون 
فيهم أقوام تداخل تلك األهواء قلوبهم حتى ال ميكن 
في العادة انفصالها عنها وتوبتهم منها، على حد ما 
يداخل داء الكلب جسم صاحبه فال يبقى من ذلك 
اجلسم جزء من أجزائه وال مفصل وال غيرهما إال 
وال  العالج  يقبل  ال  جريان  وهو  الداء،  ذلك  دخله 
دخل  إذا  الهوى  فكذلك صاحب  الــدواء،  فيه  ينفع 
قلبه، وأشرب حبه، ال تعمل فيه املوعظة وال يقبل 

البرهان، وال يكترث مبن خالفه.

�ل�سفيه �إمنا يف�سد من حيث 

يرى �أنه ي�سلح، وي�سيع من 

حيث يرى �أنه يحفظ، فكذلك 

�ملنافق يع�سي ربه من حيث 

يرى �أنه يطيعه، ويكفر به من 

حيث يرى �أنه يوؤمن به

عليهم  يحفظ  أن  وهو  خمسة:  اخللق  من  الشرع 
دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما 
يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، 
ودفعها  مفسدة  فهو  األصول  هذه  يفوت  ما  وكل 

مصلحة«.
4. اخلروج على ولي األمر: وهذه عالمة بارزة 
في من رفع راية أنه يحسن صنعاً، وهو في احلقيقة 
يفسد صنعاً! قال ابُن تيميَّة رحمه الله: »ولعلَّه ال 
يكاد ُيْعَرُف طائفةٌ خرجْت على ذي سلطاٍن إالَّ وكان 
الفساِد  أعظُم من  الفساِد ما هو  في خروِجها من 

الذي أزالتْه«.
منازعاته  في  »ألن  الله:  رحمه  القرطبي  قال 
وإراقة  باخلوف،  األمن  استبدال  عليه  واخلــروج 
الدماء وانطالق أيدي السفهاء، وشن الغارات على 

ي�شرنا ��شتقبال ��شتف�شار�تكم عن �أي �أمٍر من �لأمور �ل�شرعية، �لأ�شئلة و�لأجوبة من �ملركز �لر�شمي لالإفتاء يف �لهيئة 

�لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف.

فتاوى الناس

alshurta@hotmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02

ص.ب: 38999 

فما  الغافلني،  من  يكتب  لم  آيات  بعشر  قام  من  أنَّ  الديث:  في  ورد  س: 
صحة ذلك؟ وهل القيام بسورتي اإلخاص والناس تفي بذلك؟

ج: بارك الله فيك ووفقك، واحلديث الذي ذكرته -أيها السائل الكرمي- قد جاء 
في سنن أبي داود عن َعبِْد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن الَْعاِص رضي الله عنه، َقاَل: َقاَل 
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »َمْن َقاَم ِبَعْشِر آَياٍت لَْم ُيْكتَْب ِمَن الَغاِفلنَِي، 

اَئِة آَيٍة ُكتَِب ِمَن الَقاِنتنَِي، َوَمْن َقاَم ِبأَلِْف آَيٍة ُكتَِب ِمَن املَُقنِْطِريَن«. َوَمْن َقاَم مِبِ
وفي هذا احلديث حّثٌ على قيام الليل، وعلى قراءة القرآن والصالة بشكل 
عام، وفيه التنبيه على أقل ذلك، قال العالمة علي القاري في مرقاة املفاتيح شرح 
مشكاة املصابيح: »يعني: من قرأ عشر آيات في صالته على التدبر والتأني كذا 
قيل، وفي األزهار يحتمل من قام وقرأ وإن لم يصل، وقال الطيبي، أي: أخذها 
بقوة وعزم، وقال ابن حجر: أي يقرؤها في ركعتني أو أكثر، وظاهر السياق أن 
املراد غير الفاحتة. واألظهر أن املراد به أقل مراتب الصالة، وهي حتصل بقراءة 
الفاحتة، وهي سبع آيات وثالث آيات بعدها، فتلك عشرة كاملة. »لم يكتب من 

الغافلني« أي: لم يثبت اسمه في صحيفة الغافلني.
وسورة اإلخالص والناس تكفيان، ألنهما عشر آيات، ولكن ينبغي للمسلم أن 
يترقى حتى يصل إلى مرتبة القانتني واملقنطرين، وال يكتفي مبجرد الرفع من 

الئحة الغافلني، والله تعالى أعلم.
أن  نفسي  في  ضمرت  قد  وكنت  وعا،  جل  الله  من  نعمة  لي  حصلت  س: 
أسجد شكراً لله كل صباح، ليس عهداً ولكن امتثاالً لقوله تعالى: »َلِئن َشَكْرُتْ 
نسياناً  وذلك  نفسي  في  أضمرت  مبا  ألتزم  لم  شيخ  يا  ولكني  ُكْم«.  ألَِزيَدنَّ

وليس إعراضاً، فدلني إلى سواء السبيل جزاك الله خيراً.
ج: نسأل الله العلي القدير أن يسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ويسعدك في 
الشكر كل صباح،  الدنيا واآلخرة، وما أضمرت في نفسك ال يلزمك بسجود 
إال إذا نطقت مبا نذرت به، قال العالمة  وذلك ألنَّ نذر الطاعة ال يكون واجباً 
فإنه  اللفظ  النذر  الكبرى في  »العمدة  اجلليل:  الله في مواهب  احلطاب رحمه 

السبب الشرعي الناقل لذلك املندوب املنذور إلى الوجوب«، والله تعالى أعلم.
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في
المقص

معلق ريا�شي

احلائر والذي لم يلق إجابة بعد، ملاذا كل هذا التفوق ألندية شرق آسيا السؤال 
على مثيالتها في غرب القارة في دوري األبطال؟!.

فمنذ نسخة 2003، والتي أحرز لقبها فريق العني اإلماراتي لكرة القدم 
ألقاب، وعالوة  أندية غرب آسيا سوى 4  العيناوي« لم حترز  »الزعيم 
على العني أحرز فريق االحتاد السعودي لقبني والسد القطري لقباً، فيما ذهبت 10 ألقاب منها خمسة على 
التوالي لصالح أندية شرق آسيا، ومن اخلمسة ألقاب األخيرة 4 ألقاب كانت على حساب أندية غرب القارة، 
ففريق العني وفي النسخة املاضية خسر اللقب لصالح فريق جيونبوك هيونداي الكوري، وفريق األهلي 
خسر لقب نسخة 2015  لصالح غوانزو الصيني، وفي نسخه 2014 خسر الهالل السعودي اللقب لصالح 
ويسترن سيدني األسترالي، واألهلي السعودي خسر لقب 2011 لصالح أولسان هيونداي الكوري اجلنوبي.

وللعلم، فإن أندية غرب القارة بلغت املباراة النهائية بعدما لعبت كل األدوار من التمهيدي حتى الدور قبل 
النهائي، وهذا يعود لنظام البطولة الذي فصل الشرق عن الغرب حتى املباراة النهائية.

واحملصلة النهائية على مستوى النتائج واأللقاب هي إخفاقات لفرق غرب آسيا، وعلى الرغم من كل هذه 
اإلخفاقات وضياع األلقاب والبطوالت لم نسمع أو نقرأ أن احتاداً لكرة القدم في غرب القارة قام مببادرة 
وعمل دراسة عن طريق خبراء وفنيني لتحليل سبب هذا الفشل لفرق غرب القارة أمام فرق شرقها في 

احلصول على أقوى لقب ألندية القارة.
وفي هذا املجال، لدينا الكثير من الشواهد التي حصلت في بعض البلدان األوروبية وفي أمريكا الالتينية، 
فعندما تفشل فرقها أو منتخباتها في البطوالت، تذهب لتحليل ذلك الفشل ومعرفة مسبباته، ودراسة كل 
طريق  عن  وهولندا سعت  وإسبانيا  فأملانيا  أوضاعهم  وتصحح  تخدمهم  نتائج  على  للحصول  اجلوانب 
مجموعه خبراء إليجاد احللول وتفادي السلبيات، بينما نكتفي نحن بالتبريرات الواهية ونتناسى أن هناك 
أسباباً جوهرية كانت وراء عدم حصول فرقنا اخلليجية وليس اإلماراتية فقط على لقب دوري األبطال، 
القارة، فال نلتقى سوى  وأبرز هذه األسباب يعود إلى أننا في معزل كروي عن أندية ومنتخبات شرق 
في املناسبات احملدودة جداً، وهذه العزلة الكروية جتعلنا بعيدين عن فهم وفك طالسم كرة شرق آسيا، 
والتي جنحت على مستوى األندية واملنتخبات بفضل الدراسات واكتساب اخلبرات حتى أصبحت مصدرة 

لالعبني  يتألقون في أقوى الدوريات األوروبية.
ملاذا نبعد أنفسنا عن شرق القارة رياضياً إال في املناسبات؟!

وملاذا ال نقيم املعسكرات واملباريات احلبية مع أندية شرق آسيا لكرة القدم؟!، والتي متلك بنية حتتية 
رياضية مميزة قد ال جندها في معسكرات أوروبا الترفيهية، فبقربنا من شرق آسيا رياضياً نستطيع أن 
نفهم ثقافة هذه الشعوب رياضياً وفكرياً، ونكسر حتى احلاجز النفسي، وال يأتي ذلك إال من خالل تكرار 
اللقاءات واملباريات، فنحن ال نحتاج فقط لتنظيم املسابقات، ولكن نحتاج أيضاً إلى خبراء يحللون ويقدمون 

النتائج التي تخدم كرة القدم في غرب آسيا.
وصح النوم يا أندية غرب آسيا، ألن الطيور طارت بأرزاقها!

صح النوم يا أندية غرب آسيا!
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أنديتها  عبر  اإلماراتية  القدم  كرة  حققت 
من  الكثير  والعبيها  األول  الوطني  ومنتخبها 
تتصدر  جعلها  مما  الخاصة  واألرقام  اإلنجازات 

المشهد اآلسيوي.
الرحمن بجائزة أفضل  فقد جاء فوز عمر عبد 
العب في آسيا لعام 2016، ومن قبله وصول نادي 
قبل خسارة  آسيا  أبطال  دوري  نهائي  إلى  العين 
موتورز  هيونداي  تشونبوك  نادي  أمام  اللقب 
الذي  الفني  التطور  الجنوبي، ليؤكد مدى  الكوري 
القارة  صعيد  على  اإلماراتية  القدم  كرة  وصلته 
هو  كان  خليل  أحمد  أن  أضفنا  ما  وإذا  الصفراء، 

ووصل   ،2015 عام  العب  أفضل  جائزة  صاحب 
أمام  وخسر  أيضاً  النهائي  إلى  األهلي  فريقه 
غوانغزهو الصيني، فإنه يمكن القول إن اإلمارات 
أصبحت قوة أساسية على صعيد اللعبة في أكبر 

قارات العالم.
وعلى مدى عامي 2015 و2016، حققت كرة القدم 
األول  الوطني  ومنتخبها  أنديتها  عبر  اإلماراتية 
الخاصة  واألرقام  اإلنجازات  من  الكثير  والعبيها 
مما جعلها تتصدر المشهد، علما بأنها وحتى عام 
2019 تاريخ استضافتها لبطولة كأس آسيا، ستكون 
عين كرة القدم العالمية على القارة، إذ أن العاصمة 

عامي  لألندية  العالم  كأس  ستستضيف  أبوظبي 
عامي  نظمته  وأن  سبق  بأنه  علماً  و2018،   2017

2009 و2010 مما يؤكد مكانة اإلمارات التنظيمية.
التي نظمت  اليابان  الوحيدة مع  اإلمارات  وتعد 
كانت  كما  آسيا،  قارة  في  األندية  مونديال  بطولة 
التاريخ  3 مدن فقط في  أبوظبي ضمن  عاصمتها 
استضافت احتفال توزيع جوائز االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم.
تتويجاً  الماضي  ديسمبر  من  األول  يوم  وكان 
حيث  تألقها،  في  اإلماراتية  القدم  كرة  لمسيرة 
استضافت أبوظبي في فندق قصر اإلمارات جوائز 

مكللون بالغار!
كرة �لإمار�ت تت�شدر �مل�شهد �لآ�شيوي ودوريها �لأول يف غربي �لقارة

حتقيق: علي حممد
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االتحاد اآلسيوي لعام 2016، والذي توج بنيل نجم 
أفضل  جائزة  الرحمن  عبد  عمر  اإلمارات  منتخب 
العب متفوقاً على العراقي حمادي أحمد العب القوة 

الجوية العراقي، والصيني وولي.
األكثر  الالعب  الرحمن  عبد  عمر  تتويج  وأتى 
إلى  العين  ناديه  قاد  بعدما  آسيا حالياً  موهبة في 
بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا، وفاز بجائزة أفضل 
مرات،  ثماني  المسابقة  في  مشواره  خالل  العب 
وهو رقم لم يصله أي العب آخر في تاريخ البطولة، 

كما نال جائزة أفضل العب في البطولة ككل.
كما أن عمر عبد الرحمن تألق في مسيرة منتخب 
وحصل   ،2018 مونديال  تصفيات  خالل  اإلمارات 

مرتين على جائزة أفضل العب.

ثنائية �لأف�صل

إن  القول  يمكن  الرحمن،  عبد  عمر  وبتتويج 
اإلمارات كانت صاحبة الحظوة األولى على صعيد 
خليل  أحمد  نال  بعدما  الفردية،  الالعبين  جوائز 
المنتخب األول ونادي األهلي جائزة أفضل  العب 
العب في عام 2015 وجاء عمر  عبد الرحمن نفسه 
له، كما كان مدافع المنتخب ونادي العين  وصيفاً 
إسماعيل أحمد ضمن المرشحين في جوائز أفضل 
العب عام 2014 وحل في المركز الثاني، وهذا يعني 

الفردية  التتويج  منصة  عن  تغب  لم  اإلمارات  أن 
خالل السنوات الثالث األخيرة.

صعيد  على  اإلماراتية  األرقام  تتوقف  ولم   
الالعبين لعام 2016 على عمر عبد الرحمن، حيث إن 
الهدافين في التصفيات  أحمد خليل تصدر ترتيب 
 15 برصيد   2018 مونديال  إلى  المؤهلة  اآلسيوية 
السهالوي  محمد  عن  هدف  بفارق  متفوقاً  هدفاً، 

مهاجم السعودية ونادي النصر، كما أصبح الهداف 
التصفيات  ناحية  من  العالم  مستوى  على  األول 
والشمالية  الجنوبية  وأمريكا  وأفريقيا  أوروبا  في 

المؤهلة إلى الحدث نفسه.
في  عالميين  نجوم  على  خليل  أحمد  وتفوق 
األسترالي  المنتخب  مهاجم  جاء  حيث  التهديف، 
برصيد  الثالث  المركز  في  كاهيل  تيم  المخضرم 

أبوظبي نظمت احتفال توزيع 
جوائز االتحاد اآلسيوي لعام 2016
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غواتيماال  منتخب  مهاجم  مع  مناصفة  أهداف   9
الصين  مهاجم  سو  يانغ  وحل  رويز،  كارلوس 
المنتخب  مهاجم  مع  بالتساوي  الرابع  المركز  في 
البرتغالي  تساوى  فيما  أزمون،  سردار  اإليراني 
إدينسون  واألورغواياني  رونالدو  كرستيانو 
كافاني والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والقطري 
حسن الهيدوس والسوري عمر خريبين، واإلماراتي 
علي مبخوت والكوري الجنوبي سون هيونغ مين 
واألسترالي ميل جيديناك والياباني كيسوكي هوندا 

في المركز الخامس برصيد 7 أهداف لكل منهم.
وفي عام 2015 كان علي مبخوت مهاجم نادي 
هداف  أفضل  بجائزة  يتوج  إماراتي  أول  الجزيرة 
أهداف، كما حقق   5 بعد بتسجيله  آسيا  في كأس 
في  هدفاً  بعدما سجل  ولإلمارات  له  خاصاً  رقماً 
مرمى منتخب قطر بعد مرور 14 ثانية على بداية 
تاريخ  في  هدف  أسرع  صاحب  ليصبح  اللقاء 

النهائيات اآلسيوية.
بجائزة  يتوج  عربي  خامس  مبخوت  كان  كما 
أفضل هداف في تاريخ كأس آسيا بعد السعودي 
 ،1992 عام  أهداف  ثالثة  صاحب  البيشي  فهد 
والبحريني عالء حبيل صاحب خمسة أهداف عام 
2004 مشاركة مع اإليراني علي كريمي والعراقي 
يونس محمود، والسعودي ياسر القحطاني صاحب 

الياباني  مع  مشاركة   2004 عام  أهداف  أربعة 
ناوهيرو تاكاهارا.

والالفت أن ترتيب الهدافين في كأس آسيا عام 
آخر  إماراتي  اسم  أيضاً  حمل  استراليا  في   2015
هو أحمد خليل الذي جاء في المركز الثاني برصيد 
أربعة أهداف بالتساوي مع المهاجم األردني حمزة 
الدردور، علما بأن األخير سجل أهدافه األربعة في 
مباراة واحدة التي جمعت »النشامى« مع فلسطين. 
وعلى صعيد الفرق، نال العين اإلماراتي وصافة 
دوري  نهائي  ذهاب  في  بعد خسارته  آسيا  أندية 
ليهدي   ،1-1 إياباً  وتعادله   1-2 القارة  أبطال 
»الزعيم« رقماً خاصاً لكرة اإلمارات التي أصبحت 
أول دولة منذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال 
نهائيين  في  عنها  ممثالن  يخسر   2003 عام  آسيا 
متتاليين، بعدما فاز غوانغزهو الصيني بلقب عام 

2015 على حساب األهلي.
نهائيين  آخر  إلى  واألهلي  العين  وبوصول 
وصلت  اإلمارات  فرق  تكون  آسيا،  أبطال  لدوري 
أربع مرات منها ثالث مرات  المسابقة  نهائي  إلى 

للعين، منذ اعتماد الصيغة الجديدة لها عام 2003.

حظوظ �ملنتخب

كما حافظ منتخب اإلمارات خالل عام 2016 على 
حظوظه في التأهل إلى مونديال 2018 في روسيا 

المجموعة  ترتيب  في  الرابع  المركز  باحتالله 
اآلسيوية الثانية برصيد 9 نقاط، وبفارق األهداف 
المنتخبين  عن  واحدة  ونقطة  الثالثة،  أستراليا  عن 

الياباني الوصيف والسعودي المتصدر. 
له  مميزين  رقمين  اإلماراتي  المنتخب  وحقق 
خالل مسيرته في التصفيات، عندما هزم منتخب 
ماليزيا 10-صفر في الدور األول، ليحقق ثاني أكبر 
وذلك  بالتصفيات،  تاريخ مشاركاته  في  له  نتيجة 
بعدما فاز 12 -صفر على بروناي في 2001 ضمن 
العالم  كأس  لبطولة  المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات 

عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
مباراة  خالل  مميز  رقم  من  أكثر  العبوه  ونال 
ماليزيا نفسها، حيث إن عمر عبد الرحمن مرر ست 
أربعة  خليل  أحمد  سجل  كما  حاسمة،  تمريرات 
أهداف )سوبر هاتريك( وعلي مبخوت ثالثة أهداف 
يجتازا  إماراتيين  العبين  أول  ليكونا  )هاتريك( 
حاجز الهدفين في أي مباراة بتصفيات كأس العالم 
على مدار تاريخ مشاركات المنتخب اإلماراتي في 

التصفيات.
اإلمارات  منتخب  حقق  الحاسم،  الدور  وفي 
أرض  له في  األول  اليابان هو  على  تاريخياً  فوزاً 
األخيرة، كما كان ضمن منتخبات قليلة هزمت فريق 

»الساموراي« في أرضه خالل السنوات األخيرة.
أما بالنسبة لمركز اإلمارات على صعيد التصنيف 

عمر عبد الرحمن أفضل العب في آسيا 2016
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الشهري للمنتخبات، والذي يصدر االتحاد الدولي 
المركز  اإلمارات  احتلت  فقد  »فيفا«،  القدم  لكرة 

الرقم 64 عالمياً والسابع آسيوياً.
ويتطلع منتخب اإلمارات للوصول إلى المونديال 
إلى  تأهل  26 سنة، عندما  قبل  فعله  ما  على غرار 
كأس العالم في إيطاليا عام 1990، وهذا الحلم قد 
ال يكون بعيداً عنه ال سيما وأنه حل ثالثا في آخر 
عام  أستراليا  في  أقيمت  التي  آسيا  لكأس  نسخة 

.2015

ريادة يف غرب �آ�صيا

اإلمارات  لكرة  المميزة  األرقام  أعطت هذه  وقد 
على صعيد المنتخب األول واألندية المشاركة في 
دوري أبطال آسيا، الريادة لدوريها )دوري الخليج 
العربي(، حيث إنه للمرة األولى في تاريخه وصل 
إلى صدارة دوريات غرب آسيا، وإلى المركز الثاني 
الذي  الكوري  الدوري  خلف  اآلسيوية  القارة  في 

احتل المركز األول.
على  المميز  اإلماراتي  الدوري  مركز  وجاء 
في  للبطولة  الفني  التقييم  على  بناء  القارة  صعيد 
آخر 4 سنوات، ليتفوق على الدوري السعودي الذي 

تصدر منطقة غرب آسيا طوال السنوات الماضية.
التقييم أن الدوري اإلماراتي  وتكمن أهمية هذا 
وأهمها  ومعروفة،  عريقة  دوريات  على  تفوق 

السادس،  للترتيب  تراجع  الذي  الياباني  الدوري 
والدوري األسترالي الذي حل سابعا في آسيا، أما 

الدوري الصيني فاحتل المركز الثامن.
التي  الدول  أن اإلمارات كانت ضمن نخبة  كما 
أعطاها تصنيف دوريها ثالثة مقاعد ونصف المقعد 
في نسخة 2017 لدوري أبطال آسيا، حيث سيمثلها 
األهلي والجزيرة والعين، في  أندية  بشكل مباشر 
حتى  تمهيدياً  دوراً  الوحدة  نادي  يخوض  حين 

يتأهل إلى دور المجموعات.
آسيا  غرب  أندية  على  المقاعد  توزيع  أن  يذكر 
جاء على النحو التالي: أندية اإلمارات في الصدارة 
وتأتي  المقعد«،  ونصف  أساسية  مقاعد  »ثالثة 
ونصف  مقاعد  »ثالثة  السعودية  األندية  بعدها 
أساسيان  »مقعدان  إيران  أندية  ثم  المقعد«، 
»مقعدان  قطر  أندية  ثم  ملحقان«،  ومقعدان 
أساسيان ومقعدان ملحقان«، وخامساً أوزبكستان 
»مقعد أساسي ومقعدان ملحقان«، وسادساً العراق 

»مقعد أساسي ومثله ملحق«.
أرقامه  فإن  الفني،  اإلمارات  دوري  تميز  وعن 
المرتبة  احتلت  الالعبين  ضم  ناحية  من  المالية 
اآلسيوي  االتحاد  نشر  حيث  الصين،  بعد  الثانية 
لكرة القدم في يوليو 2016 قائمة بأغلى الصفقات 
والتي  الصفراء،  القارة  تاريخ  في  أبرمت  التي 

تصدرها الالعبون المنتقلون إلى الدوري الصيني، 
ثم جاء بعدهم العبان انضما إلى األهلي دبي، هما 
معه  التعاقد  تم  الذي  ريبيرو  إيفرتون  البرازيلي 
كروزيرو  نادي  من  قادماً  يورو  مليون   15 مقابل 
البرازيلي، بعد أن توج معه بلقب الدوري البرازيلي 
مرتين وحصل خاللهما على لقب أفضل العب في 

البرازيل.
مع  بتعاقده  قياسياً  رقماً  األهلي  سجل  كما 
السنغالي موسى سو مقابل 16 مليون يورو قادماً 

من  فنربخشة التركي.

متيز �إد�ري

حيث  اإلداري،  الشأن  إلى  اإلنجازات  ووصلت 
رشح االتحاد اآلسيوي لكرة القدم نظيره اإلماراتي 
وذلك  متطور،  وطني  اتحاد  أفضل  بجائزة  للفوز 
مع   ،2016 السنوية  الجوائز  توزيع  احتفال  خالل 
كل من االتحادين الياباني والكوري الجنوبي، علما 
إلى  الجائزة  وتمنح  لليابان،  ذهبت  الجائزة  بأن 
أحد االتحادات الوطنية تقديراً للجهود في اإلدارة 
الكبيرة  للمساهمات  وكذلك  والحكم،  االحترافية 
على  لها  والترويج  القدم،  كرة  تطوير  أجل  من 

المستويات كافة في البالد.
وحققت اإلمارات تميزاً إدارياً بعدما استضافت 
دورة الحكام اآلسيويين النخبة للعام السادس على 
الدول  من  دولة  أية  تنله  لم  شرف  وهو  التوالي، 
األعضاء في االتحاد اآلسيوي سوى ماليزيا دولة 

المقر.
التي تستضيف  األولى  الدولة  اإلمارات  وكانت 
الذي  األمر  الجنسين،  من  حكام  بمشاركة  الدورة 
يعكس المكانة المتميزة للدولة المنظمة ال سيما وأن 
رقم المشاركين كان غير مسبوق، ووصل إلى 70 

حكماً وحكمة.

كرة �ل�صالت

ولم تتوقف إنجازات اإلمارات في عام 2016 على 
وحسب،  العشبية  المالعب  في  القدم  كرة  صعيد 
بل تعدتها إلى كرة الصاالت، حيث نال ممثلها دبا 
الحصن المركز الرابع في بطولة األندية اآلسيوية 

التي استضافتها العاصمة التايالندية بانكوك.
وكان اإلنجاز األهم لكرة الصاالت اإلماراتية هو 
التحكيمي  الطاقم  الشامسي ضمن  خميس  تواجد 
في  أقيم  والذي  الصاالت،  كرة  مونديال  لنهائي 
األرجنتين  وجمع  الماضي  سبتمبر  في  كولومبيا 
على  للعبة  مسبوق  غير  إنجازاً  محققاً  وروسيا، 

صعيد آسيا والعرب.
كرة  حكام  أفضل  من  الشامسي  خميس  ويعد 
الصاالت في آسيا، وهو ضمن أفضل أربعة حكام 
أن  له  وسبق  وخليجياً،  عربياً  واألول  القارة  في 
في  للمنتخبات  آسيا  نهائيات  في  مباريات  أدار 
أوزبكستان عام 2016، حيث كان حكماً للقاء تحديد 
المركزين الثالث والرابع، وأدار خميس الشامسي 
في مونديال كرة الصاالت في كولومبيا 6 مباريات، 

اثنتان منها حكماً أول

أحمد خليل يحمل جائزة أفضل العب في 2015
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عندما أعلنت »نيسان« في الصيف الماضي عن 
إطالق سيارة »باترول 2017« الجديدة بمحرك ذي 
األولى  للمرة   V حرف  شكل  على  أسطوانات   6
عالمياً في منطقة الشرق األوسط ظن بعضهم أن 
ذلك الشقيق الجديد سيكون أقل شقاوة من شقيقه 
الشهير، إال أن بعض الظن إثم إذ تشكل »باترول 
 »V8 متمماً فريداً لسلسلة سيارات »باترول »V6
التي تعتبر واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي 

وأكثرها شعبية في اإلمارات والمنطقة. 
لمواكبة  تم تصميم السيارة الجديدة خصيصاً 
األخذ  مع  المنطقة  في  السائقين  احتياجات 
باالعتبار حاجة المستهلكين لسيارات دفع رباعي 
وتوفر  الوقود.  استهالك  في  واقتصادية  عملية 
»باترول V6« مستويات عالية من القوة والفخامة 
والتي  »باترول«  بها سيارات  تميزت  لطالما  التي 

أكسبتها لقب بطل كل الدروب عن جدارة.
 »V6 تم تصميم واختبار سيارة نيسان »باترول
أنواع  مختلف  لمواكبة  المنطقة  في  ليترات   4 سعة 

الحرارة،  ودرجات  القيادة  وظروف  التضاريس 
في  نفسها  المميزة  القيادة  مستويات  وضمان 
تعتبر  الوعرة.  الطرقات  وعلى  المعبدة  الشوارع 
السيارات  فئة  القوة في  األفضل من حيث  السيارة 
المزّودة بـ ست أسطوانات، بحيث تولّد قوة جبارة 
بقدرة 275 حصاناً مع عزم دوران قدره 394 دورة 
في الدقيقة، مّما يّمكنها من توفير عزم دوران أكثر 
قدرة  على  والمحافظة  بمنافسيها،  مقارنًة   %12 بـ 
كما   .»V8 »باترول  بها  يتمتّع  التي  نفسها  السحب 
تكاليف  انخفاض  مع  أقل  بوزن  السيارة  تتمتع 
والعملية  العائلية  السيارة  يجعلها  مما  ملكيتها، 
المثلى التي تواكب االحتياجات اليومية وتلبي شغف 

السائقين في اختبار تجارب ومغامرات فريدة.
من جهة ثانية، تبدو »باترول V6« متطابقة من 
وسيتم   .»V8 »باترول  مع سيارة  التصميم  حيث 
 XE طرح السيارة الجديدة بنسختين مختلفتين هما
العديد من اإلضافات  وSE، واللتين تشتمالن على 
كلتيهما  النسختين  تزويد  تم  وقد  االختيارية. 

لهذه  استثنائية  قيمة  توفر  قياسية  بمواصفات 
الكهربائية، وهذا يعني  الخلفية  المقاعد  الفئة، مثل 
أن السيارة سوف تستمر في تقديم قيمة إضافيّة 

استثنائية في هذه الفئة. 
وُيسهم االستهالك االقتصادي للوقود في جعل 
»باترول V6« سيارة مفضلة لدى شريحة واسعة 
من العمالء؛ كما توفر السيارة تجربة قيادة رفيعة 
المستـوى مع مقصورة داخلية أكثر هدوءاً مقارنة 
مع منافسيها. وتتيح هذه المزايا حسم قرار شراء 
المركبات وخاصة لدى أولئك الذين يولون المزايا 
االقتصادية أهمية خاصة من دون المساومة على 

معايير الفخامة والقوة العالية. 
 »V6 تتمتع »باترول ،»V8 وعلى غرار »باترول
الجديدة باستطاعة جبارة، ومساحة رحبة للركاب 
توفرها  التي  الفريدة  القيمة  عن  فضالً  واألمتعة، 

لقطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة. 
منافسيها  على   »V6 »باترول  سيارة  وتتفّوق 
لجهة العديد من المزايا أبرزها المحرك الذي يتمتع 

باترول الجديدة.. الشقاوة تستمر!
اإعداد: حاكم خريي 

سيارات



ومعدل  والضجيج،  االهتزاز  من  أقل  بمستويات 
المتقّدم، والتحّسن بنسبة 25% في دفع  التسارع 

التسارع على المنحدرات الشديدة.
بما  نسخ  بسبع   »V6 »باترول  وتتوافر سيارة 
أسعار  وتتراوح  الشهيرة.  »بالتينيوم«  فئة  فيها 

السيارة بين 47,500 و69,500 دوالر أمريكي. 

�لت�صميم �خلارجي

وأكثر  قوة  أكثر  بمقدمة  السيارة  هذه  تتمتع 
شراسة بالمقارنة بالموديالت السابقة التي أنتجتها 
نيسان، كما جاء تحمل الجينات األساسية لشركة 
نيسان والتي تتشابه مع شقيقتها الصغرى نيسان 
مكونة  أمامية  بمصابيح  تمتعت  كما  تيريل،  اكس 
اإلضاءة  تقنية  من  تخل  لم  وبالطبع  قسمين  من 
فجاء  لها  األمامي  الشبك  عن  أما   ،LED النهارية 
أكبر حجماً وأكثر قوة مكوناً من عدد من األعمدة 
جاء  كما  الالمع،  الكروم  بمادة  المطلية  األفقية 
تحمل في منتصفها شعار الشركة المصنعة، وعن 
على  يحتوي  فجاء  السيارة،  لهذه  األمامي  المصد 
إلى تزويدها  الخطوط واالنحناءات باإلضافة  عدد 
من  لمزيد  الضبابية  للمصابيح  بأماكن مخصصة 
وضوح الرؤية أثناء القيادة، أما التصميم الجانبي 
أعلى  الفخامة  من  بلمسات  السيارة  هذه  فتمتعت 
الحجم  الكبيرة  اإلطارات  عن  فضالً  االطارات، 
التي  األغراض  مع  يتناسب  بما  إنشاً،   19 بقياس 

صممت من أجلها هذه السيارة.
باترول  نيسان  للسيارة  واألداء  المحرك  قوة 

موديل 2017 الجديدة:
أما عن المواصفات الفنية التي تمتعت بها هذه 
جديد  بمحرك  السيارة  هذه  زودت  فقد  السيارة، 
مكون من ست اسطوانات V6 ذي سعة لترية تبلغ 
حوالي 4 لترات، مما يولد قوة 275 حصاناً و 394 
نيوتن.متر من عزم الدوران، األمر الذي يمنح هذه 
السيارة القدرة على التسارع من السكون إلى 100 
 11.5 حوالي  تتعدى  ال  زمنية  مدة  خالل  كم/س 
قطع  على  القدرة  السيارة  هذه  تمتلك  كما  ثانية، 
مسافة 1 كيلو متر بأقصى تسارع لها خالل مدة 

زمنية حوالي 31.4 ثانية.
كما تعد السيارة نيسان باترول المزودة بمحرك 
مكون من ست اسطوانات V6 من أفضل السيارات 
العائلية األكثر عملية واألفضل من حيث استهالك 
الوقود، حيث تحتاج هذه السيارة االقتصادية إلى 
مسافة  لقطع  وذلك  الوقود  من  لتر   11.7 حوالي 
السيارة  من  األقوى  النسخة  عن  أما  كم،   100
ثماني  من  مكون  بمحرك  المزودة  باترول  نيسان 
 14.1 إلى حوالي  V8 فهي تحتاج فقط  اسطوانات 
لتر من الوقود لقطع المسافة نفسها، أما عن الوزن 
الكلي لهذه السيارة، والذي يعد أحد العوامل التي 
تتوقف عليها استجابة السيارة للسرعة على الطرق، 
حيث يوجد فرق في الوزن بين هاتين السيارتين 
100 كيلوغرام مما يجعل وزن نسخة الـ V6 يبلغ 
2595 كيلو غراماً، كما يتصل محرك هذه السيارة 
من  مكون  أوتوماتيكي  )جير(  تروس  بصندوق 

سبع سرعات أو يدوي من خمس سرعات.
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ريدغ دسشار ءاسسيم

الذي أصبحت تستقطعه  الكبير  التواصل االجتماعي واحليز  الكبير بشبكات  االهتمام  اليوم يالحظ غالبيتنا  في واقعنا 
من حياة األفراد في جميع املجتمعات، فبعد أن كانت البدايات مع الفيس بوك وتويتر انتقل االهتمام إلى شبكة اليوتيوب 
واالنستغرام انتهاء بالسناب شات، ولم تعد هذه املساحات لنشر خبر أو صور شخصية أو حملادثات شخصية تقرب املسافات 
البعيدة، كما كانت في بداياتها،  بل إنها أصبحت ذات أغراض أخرى اختلفت عما كانت عليه، واخترقت الكثير من األصول 
التي انطلقت منها، السيما اخلصوصيات، بل إنها أصبحت إن لم نكن مبالغني وظيفة لآلالف من األفراد الذين تركوا وظائفهم 
واجتهوا لهذه الشبكات مروجني ألنفسهم باعتبار أنهم مختصون في املوضة، أو في اجلوانب الرياضية، أو أنهم من أولئك 
الذين ميلكون روح الدعابة فيستخدمون تلك الدعابة في إضحاك الكثيرين من خالل عرض يومياتهم، ناهيك عن غيرهم ممن 
استطاع بشهرته كمذيع أو العب أو رياضي أو فنان حتقيق إيرادات عالية مبا يقدمه من إعالنات ملنتجات لشركات ومؤسسات 
ترى أنه الوسيلة األسرع في الترويج لها في وقت أصبحت هذه الشبكات هي األكثر تأثيراً من اإلعالنات التقليدية، ذلك أن 

متابعيها أكثر واملهتمني بها بلغت أعدادهم باملاليني. 
وال نغفل في الوقت نفسه أن هذه الشبكات نفسها تراجعت بدور اإلعالم التقليدي يوم أصبحت األسرع في نقل اخلبر أياً 

نوعه ومصدره، ومساحته لتبادل اآلراء ومنصات للحوار بني مختلف الثقافات وعلى نطاق عاملي. 
ما سبق يؤكد على أن شبكات التواصل االجتماعي حتظى باهتمام األغلبية ولها أهمية ال ميكن جتاهلها، وأصبحت العالم 
االفتراضي لتواصل شرائح كبيرة من املجتمعات، ومنصات لتبادل األفكار، وإن لم يخل األمر في كثير من األحيان من سلبيات 
بسبب ممارسات خاطئة من املتواجدين في هذا العالم االفتراضي، لكننا اليوم وبعد كل ما أتاحته شبكات التواصل االجتماعي، 
لم يعد باإلمكان التعامل مع هذه الشبكة كما يتعامل بعضهم في وسائل اإلعالم التقليدية، فاحلريات فيها واسعة، والرقابة 
ذاتية، ما يجعل املطالبة بتوعية مستخدمي هذه الشبكات لتكون أداة بناء ال أداة هدم وأداة للتنمية ال للتراجع بها أمراً مهماً، 

بل في غاية االهمية. 
في قمة رواد التواصل االجتماعي العرب املنعقدة في دبي أخيراً، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: »علينا االستفادة من منصات التواصل في احلفاظ على ثوابت 
األمة ونشر قيم التسامح والسالم وتشجيع اإلبداع في كل امليادين.. املؤثرون يتابعهم املاليني، وعليهم مسؤولية توظيف هذه 
الشعبية في تعزيز فرص التقدم واالزدهار في املنطقة.. وقد وّجهنا بتأسيس »نادي التواصل االجتماعي العربي« وأطلقناه 

في اإلمارات وستكون له فروع في الدول العربية. 
التسامح  الشبكات، فااللتزام بثوابت األمة ونشر قيم  للبقاء في هذه  الالزمة  رسالة سموه واضحة وقد حددت األطر 
والسالم تعني النأي بأنفسنا عن كل ما يتعارض مع ذلك، وهو ما جنده لألسف من بعض مستخدمي هذه الشبكات، والذين 
يعتبرهم كثير من املراهقني والشباب قدوة لهم، في حني ان لهم ممارسات مسيئة بالثوابت عندما تنال من القيم، ما يتطلب 

وقفة مجتمعية ناقدة لهذه النماذج لننأى بأنفسنا وأبنائنا من التأثر السلبي بها. 
تنمية  على  قدرتها  تثبت  التي  الناجحة  النماذج  مبشاركة  تكون  االجتماعي  التواصل  شبكات  من  اإليجابية  االستفادة 
املجتمعات ونشر املعرفة وتقدمي املبتكر وبناء عالقات إنسانية ناجحة، وإدارة عالقات دبلوماسية وسياسية ناجحة، وهو ما 
نلمسه جلياً مثالً في مواقع التواصل االجتماعي للقادة في دولة اإلمارات التي اقتربوا فيها من الشعب، وأصبحت وسيلة 
للتواصل احلقيقي مع الشعوب في نقل األحداث وتلقي األفكار واملقترحات، وما جنده ايضا في مواقع أطباء ومختصني من 

إعالميني وأكادمييني واستشاريني وشخصيات عامة استطاعت ترك بصمات إيجابية في حياة متابعيها مبختلف أعمارهم. 
يفترض بنا أفراداً ومسؤولني أن نكون مستخدمني »إيجابيني« لهذه الشبكة، نسهم في التنمية بكل أشكالها، ونساعد على 
التقريب واالئتالف بيننا كشعوب بعيداً عن أي استخدامات سلبية، وهو ما يفرض علينا مراجعة أي تغريدة أو صورة أو مقولة 
قبل نشرها ومشاركتها مع الغير، لنتأكد من تواصلنا اجتماعياً، ولكن بشكل إيجابي، وما يتطلب منا معرفة حدود ما ننشره 
وما يجب التوقف عن نشره ألنه يقع ضمن نطاق احلياة اخلاصة التي يفترض التحفظ عليها قبل أن نعرض أنفسنا ملخاطر 

جنهلها من قبل آخرين يتصيدون لنا من حيث ال نحتسب. 
قبل أن ننشر البد أن نتساءل عن الهدف والكيفية والرسالة التي نريد أن نوصلها ملتابعينا، حتى وإن لم نصل إلى درجة 
»املشاهير«، فنحن بشكل أو بآخر مؤثرون في أولئك املتابعني لنا والذين يفترض منا احترامهم لنضمن احترامهم واحترام 
املجتمع لنا. شبكات التواصل االجتماعي وإن أعانت على التواصل إال أنها في أوقات كثيرة أصبحت شباكاً أوقعتنا في كثير 

من املشاكل واملخاطر، ما يوجب احلذر منها ثم احلذر! 

تواصل اجتماعي تقني

عضو سابق في املجلس الوطني االتادي
maysarashed@gmail.com
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