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Acknowledged as the world’s best chronograph, it is a descendant of the 

legendary El Primero fi rst unveiled in 1969 and proudly bears the iconic colours 

of the fi rst high-frequency automatic column-wheel chronograph calibre. Beating 

at a rate of 36,000 vibrations per hour, this daring feat embodies the exceptional 

expertise of the Manufacture.
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

اأثارت الواقعة االأخرية املتعلقة باال�شتعرا�ض اخلطر يف ال�شوارع والتي ارتكبها 

مراهق ال يحمل رخ�شة قيادة حالة من اجلدل، حني ا�شتعر�ض بطريقة بدائية 

ووجود  االأمطار  �شقوط  رغم  بدبي  ال�شياحية  ووك«  »�شيتي  منطقة  يف  خطرة 

ب�شبب  والغ�شب  الهلع،  من  نوعًا  م�شببًا  ور�شعًا،  اأطفااًل  ت�شم  التي  االأ�شر  ع�شرات 

مباهاته مبا يفعل برفقة عدد من اأ�شدقائه الذين كانوا يحر�شونه على التمادي 

يف ما يفعله، بل قاموا بت�شويره ون�شر الفيديو على و�شائل التوا�شل االجتماعي.

نال هذا ال�شاب امل�شتهرت ما ي�شتحقه من عقاب، حيث اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه 

اهلل« باأن يوؤدي مرتكب املخالفة ومن كانوا معه داخل ال�شيارة عقوبة بديلة تتمثل 

يف اإم�شاء اأربع �شاعات يوميًا يف تنظيف ال�شوارع العامة يف دبي ملدة �شهر واحد.

اال�شتعرا�ض باملركبات يف الطرق العامة ميثل نوعًا من الهو�ض لدى ع�شرات من 

واأفالم  الرقمي  االإعللالم  عرب  وعر�شه  ن�شره  يتم  مبا  متاأثرين  الدولة  يف  ال�شباب 

االأك�شن ال�شينمائية.

وقد جاءت العقوبة الرادعة على �شبيل اخلدمة املجتمعية لتعوي�ض ما ت�شبب 

ل�شالمتهم،  وتهديد  للمارة  ترويع  من  ونف�شية  مادية  اأ�شرار  من  املخالفون  فيه 

ومبثابة اإجراء رادع لهذه الفئة من ال�شباب.

لكن تبقى هناك ت�شاوؤالت عدة حول �شر هو�ض ال�شباب بهذه الهوايات اخلطرة، 

وحجز  ال�شرطة،  اأجهزة  قبل  من  �شبطهم  احتمال  حتت  اأنف�شهم  ي�شعون  وملللاذا 

مركباتهم التي ينفقون عليها عادة اآالف الدراهم لتزويدها وجتهيزها حتى تكون 

موؤهلة لل�شباقات واال�شتعرا�شات.. وهذه كلها ت�شاوؤالت يجيب عليها حتقيق »هو�ض 

اال�شتعرا�ض« يف هذا العدد. 

الت�شامح  عن  اآخر  حتقيق  يف  نتحدث  للمخالفات  الزاجر  الللردع  هذا  ومبللوازاة 

املتاأ�شل يف الثقافة االإماراتية كقيمة �شامية متجذرة فيها، ذلك اأن موؤ�ش�ض دولة 

االإمارات وباين نه�شتها احلديثة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« ر�شخ قيم الت�شامح والتعاي�ض والتعاون والت�شامن والوحدة 

والتطرف  العنف  ونبذ  االآخللر  وقبول  الثقافية  التعددية  واحللرتام  الوطنية 

يف  اأ�شهم  الذي  االأمللر  وهو  االإمللارات،  جمتمع  يف  والتمييز  والع�شبية  والكراهية 

تكري�ض ا�شم االإمارات كعا�شمة عاملية للت�شامح والتعاي�ض االإن�شاين.

واأن  اإدارتها خا�شة  الديون وكيفية  فتتناول مو�شوع  الرئي�شة  العدد  اأما ق�شة 

معظم النا�ض يلجوؤون لالقرتا�ض. وكاأي اأمر اآخر يف احلياة حتتاج القرو�ض اإىل علم 

وفن الإدارتها بال�شكل ال�شحيح، ال بل حتى اأنها حتتاج منذ البداية التخاذ القرار 

ال�شحيح فيما اإذا كان ثمة حاجة للجوء اإليها، نظرًا ملا تخلقه من �شغوطات نف�شية، 

وللخ�شائر املادية التي ميكن اأن ت�شكلها الفوائد واالأرباح على القرو�ض. 

ويف اخلتام ننوه اإىل باب »�شتوب« للناقد الفني طارق ال�شناوي حيث يبداأ من هذا 

العدد ا�شتعرا�ض فيلم جديد مهم فيما يكتب يف زاوية »اأك�شن« راأيه حول اإحدى 

الق�شايا ال�شينمائية.  

نتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة. 

وحيَّاكم اهلل.  



Untitled-30   11 2/23/15   5:48 PM



زووم

عدسة: عمر  مرعي حميد
almarrie@me.com



زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم 

تحقيقات::
هو�ض اال�شتعرا�ض 

نريان غري �شديقة 

 

  آفاق:
 

عام اخلري وتعزيز ثقافة التطوع    

 ن�شاء يف امليدان: امل�شاعد اأول �شم�شة عبداهلل

  متميزون: امل�شاعد اأول �شامل الزحمي

 خارج املهنة: امل�شاعد اأول عبداهلل احلمادي

 يف قلوبنا: علي املرا�شدة

 اإعداد: خالد الظنحاين

   

48

26
22

42

80

66
64

68
70

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

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

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

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

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

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

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

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

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

108من املالعب ..............
 

داخـــل العدد

إدارة  »الفــخ«،  عنــوان:  تتنــاول »999«، وتحــت 
ــن  ــر م ــه كث ــز عن ــاً يعج ــر فن ــي تعت ــروض الت الق
األشــخاص الذيــن وقعــوا يف فــخ القروض الشــخصية 

ــة. أو التجاري

14

نا�شر البكر لل»999«: 

ال�شاعر جزء من وطنه 

ور�شالته تتمثل بالدفاع عنه وحماية قيمه 



براتي�شالفا .. جارة نهر الدانوب

هل ينقلب املجال املغناطي�شي لالأر�ض؟ 

112�شيارات   ..............
 

املرا�شالت:

وزارة الداخلية

�ض.ب: 38999

االإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

هاتف: 4194488 2 971+

فاك�ض: 4194499 2 971+

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

اال�شرتاكات:

االأفراد: 50 درهمًا

ال�شركات والدوائر الر�شمية والهيئات 

واملوؤ�ش�شات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

هاتف: 8002220

فاك�ض: 02/4145050

84

102

رحلة جيل من اأجل وطن

الرتكيبة ال�شكانية ملجتمع 

االإمارات 

يف مرحلة ما قبل النفط )1 - 3(

ال�شباب

الرجل االأرنب

كي ال نوؤذن يف مالطا

اأو�شكار )الال الند(

 ال�شعبي يتحدى!

اأرجوكم كفانا ف�شائح 

يف دوري االأبطال

مي�شاء را�شد

علي عبيد

طارق ال�شناوي

علي حميد

د. فالح حنظل

اأ. طالب ال�شحي

د. �شمر ال�شام�شي

52

82

106

114

54

104

74

املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

اب العدد ُكتَّ

ت�شدر �شهريًا عن وزارة الداخلية

االإمارات العربية املتحدة

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

العقيد / عو�ض �شالح الكندي

ع�شام ال�شيخ

با�شل ثريا

عمر حمزة

مهنلد �شلاللم

ه�شام عبد احلميد



 العدد 556 أبريل 102017

أخبار الوطن

خليفة بن زايد  
ي�شدر قانونًا بتعديل ت�شمية املنطقتني

ال�شرقية والغربية يف اإمارة اأبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله« بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي 
في  والغربية  الشرقية  املنطقتني  تسمية  بتعديل  قانوناً 

إمارة أبوظبي.
الشرقية«  »املنطقة  تسمية  تعديل  على  القانون  ونص 
في إمارة أبوظبي لتصبح »منطقة العني«، وتعديل تسمية 
»منطقة  لتصبح  أبوظبي  إمــارة  في  الغربية«  »املنطقة 

الظفرة«.  

.. ويصدر قانونًا بشأن الجمعيات التعاونية لصيد األسماك في إمارة أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
لصيد  التعاونية  اجلمعيات  بشأن  قانوناً  أبوظبي  إلمارة  حاكماً  بصفته  الله« 

األسماك في إمارة أبوظبي.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل اجلمعيات التعاونية العاملة في مجال 
احلفاظ  يكفل  مبا  األسماك،  لصيادي  التعاونية  اجلمعيات  أو  األسماك  صيد 
أعضاء هذه  على  بالنفع  ويعود  وتنميتها،  اإلمارة  داخل  السمكية  الثروة  على 

اجلمعيات.
ونص القانون على أن يصدر رئيس دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي 

بعد موافقة املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي األنظمة والقرارات اخلاصة بإدارة 
وعضوية  عضويتها  وضوابط  وشروط  األسماك،  لصيد  التعاونية  اجلمعيات 
مجالس إداراتها، والرقابة واإلشراف على أعمالها، والدفاتر أو السجالت التي 
يتعني عليها إمساكها، والئحة اجلزاءات اإلدارية التي ميكن توقيعها على اجلمعية 
ودمج  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  أحد  أو  أعضائها،  أحد  أو  إدارتها،  مجلس  أو 
اجلمعيات التعاونية، أو حلها ملقتضيات املصلحة العامة، مبا يكفل مساهمة تلك 
اجلمعيات في تنفيذ اخلطط االقتصادية واالجتماعية إلمارة أبوظبي، واحلفاظ 

على حقوق األعضاء، وااللتزام بالقوانني واللوائح واألنظمة املعمول بها.
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محمد بن راشد  
يعني اللواء املري قائدًا عامًا ل�شرطة دبي

.. وبمكرمة من سموه  ترقية 321 عسكريًا ومدنيًا 
في الدفاع المدني بدبي 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء »رعاه الله« بصفته حاكماً 
إلمارة دبي قراراً بتعيني سعادة اللواء عبدالله خليفة املري قائداً 

عاماً لشرطة دبي.
ووصف سموه قائد الشرطة اجلديد بأنه من خيرة القيادات 
عال،  وأمني  وطني  بحس  ويتمتع  الشابة،  والشرطية  األمنية 
ومشهود له بكفاءته وإخالصه في عمله ونبل أخالقه، وفقه الله 

وزمالءه وأقرانه خلدمة وطنهم الغالي وحماية مجتمعهم.
وكان سعادة اللواء املري قد انضم إلى صفوف قوة شرطة 
دبي منذ عام 1992، وأسهم في حتقيق العديد من اإلجنازات منذ 
انخراطه في العمل الشرطي، خصوصاً من موقعه في اإلدارة 

العامة ألمن الهيئات واملنشآت والطوارئ في شرطة دبي.
وأوضح سعادته أن ترقيته إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً 
لشرطة دبي ثقة غالية من قيادتنا الرشيدة، ومن صاحب السمو 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
اعتزاز،  أميا  بها  أعتز  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
وسوف أبذل قصارى جهدي وأوظف جميع طاقاتي وخبراتي 
الشرطية  األجهزة  تطوير  أجل  من  واإلدارية  األمنية  الشرطية 
واألمنية في القيادة العامة لشرطة دبي، وحتقيق أعلى مستويات 
أفراده  وحماية  مجتمعنا،  في  االجتماعي  واالستقرار  األمن 
وممتلكاته العامة واخلاصة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع 
القيادات واألفراد، والعمل كفريق واحد ال يتجزأ، وبتوجيهات من 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
الله«، ومتابعة سيدي معالي الفريق ضاحي خلفان متيم نائب 
رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، والذي أسهم منذ توليه 
قيادة شرطة دبي في حتديث وتطوير أجهزتها، وترسيخ روح 
العمل الوطني واملهني في صفوف وأوساط منتسبي شرطة دبي 

بجميع أجهزتها ومستوياتها.
وأكد سعادة اللواء املري أنه سيظل يتعلم من خبرة من سبقوه في حتمل 
الفريق ضاحي خلفان  الكبيرة، وفي مقدمتهم معالي  الوطنية  هذه املسؤولية 
متيم الذي لم يبخل يوماً بهذه اخلبرة الكفؤة على أي من ضباط وأفراد شرطة 
دبي، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من مستويات راقية من االحترافية 

العاملية.
وعاهد سعادته الله سبحانه وتعالى، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم »رعاه الله«، والقيادة الرشيدة بأنه سيواصل السير على درب من 

سبقوه في موقع قيادة شرطة دبي، منوهاً مبسيرة املغفور له بإذن الله تعالى 
من معالي  الكثير، وتعلمنا جميعاً  الذي تعلم منه  املزينة  الفريق خميس مطر 
الفريق ضاحي خلفان متيم الكثير أيضاً، خصوصاً كيفية التعامل مع اآلخرين 
سواء على مستوى القيادة أو على املستوى العام جلهة التعامل مع اجلمهور 

وقضاياه اليومية.
وختم سعادته بالقول: أسأل الله عز وجل أن يوفقني وجميع زمالئي خلدمة 

الوطن الغالي وشعبنا الوفي والقيادة املعطاء.

مبكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، متت ترقية 321 من ضباط 
املدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  في  العاملني  واملدنيني  واألفراد  الضباط  وصف 

بدبي.
وأعرب سعادة اللواء خبير راشد ثاني املطروشي مدير عام الدفاع املدني في 
دبي، وبالنيابة عن كل من شملتهم املكرمة السامية، عن خالص الشكر واالمتنان 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، لعناية سموه 

الكبيرة واهتمامه بإمداد العاملني في الدفاع املدني باحلوافز التي تشجعهم على 
االرتقاء مبستوى أدائهم في خدمة الوطن، واملساهمة في توفير األمن واألمان 

لكل من يعيش على أرضه من مواطنني ومقيمني وزوار.
وأكد سعادته التزام جميع أفراد اإلدارة العامة بالقيام بالواجب الذي ميليه 
عليهم انتماؤهم الوطني، وحرصهم على تنفيذ جميع املهمات املوكلة إليهم على 
أمن  العاملية، من أجل صون  املعايير واملمارسات  أرقى  األكمل، ووفق  الوجه 

وسالمة املجتمع وجميع أفراده. 
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أخبار الوطن

محمد بن زايد 
يعرب عن فخره واعتزازه ببطوالت اأبناء الوطن 

.. ويلقي الكلمة الرئيسة في »مجلس أجيال المستقبل« 

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة عن فخره واعتزازه باملواقف البطولية التي أبداها 
جنودنا البواسل من حماة الوطن في ميادين العز والواجب، والتي عكست أسمى 

معاني التضحية واإليثار والشجاعة واإلقدام.
جاء ذلك خالل استقبال سموه في مجلس قصر البحر سعيد حميد ناصر 
الشامسي أحد املصابني من قواتنا املسلحة املشاركة في عملية إعادة األمل في 

اليمن، والذي أنهي فترة عالجه.
وهو  له  زيارته  أثناء  الشامسي  احلاضرين عن قصة  أمام  وحتدث سموه 
يتلقى العالج في مستشفى املفرق، وما دار من حوار بينهما أصرَّ فيه الشامسي 
على إعادته إلى جبهات القتال رغم فقده إحدى ذراعيه، معلالً رغبته بأن ذراعه 

األخرى موجودة وتؤدي الغرض.

وحيا سموه هذه النماذج املشرفة من أبناء الوطن األبطال الذين يضربون 
أروع األمثلة في التفاني واإلخالص وعمق االنتماء لتبقى راية هذا الوطن الغالي 
عالية خفاقة. وقرأ سموه مبشاعر االعتزاز والتقدير أمام احلضور وضيوف 
مجلس سموه إحدى الرسائل النصية التي بعثها سعيد الشامسي على هاتف 
سموه بعد انتهاء العالج، والتي ألح فيها أن يلتحق برفاق السالح وهم يؤدون 
واجبهم الوطني، وجاء في الرسالة: »السالم عليكم .. سيدي صاحب السمو 
ناصر  حميد  سعيد  الرقيب  معك  والــدي..  نهيان..  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
الشامسي أحد املصابني في عملية إعادة األمل في اليمن ..مصاب ببتر ذراعي 
األيسر .. احلمدالله أكملت عالجي خارج الدولة وال أشكي من أي شيء.. طلبي 
منك سيدي أن أرجع إلى املهمة العسكرية .. وأبشرك املعنويات عالية .. ألني 

عسكري وأمتنى الشهادة وال أمت جالس في هذا البيت«.

ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة الكلمة الرئيسة في ختام فعاليات »مجلس محمد بن 
زايد ألجيال املستقبل«، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط 
حضور عريض من طلبة مختلف اجلامعات في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

والهيئات التعليمية.
ونقل سموه في مستهل كلمته حتيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
الله«، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن  الدولة »حفظه  آل نهيان رئيس 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 
ألبناء شباب اإلمارات، قائالً له: »أبلغكم وصية للجميع.. سالم من الشيخ خليفة 

أبو اجلميع، وسالم خاص من الشيخ محمد بن راشد للجميع«.
وحيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبناءه الطلبة، وأعرب 
عليها  نراهن  التي  والطموحة  املتفائلة  النيرة  الوجوه  هذه  بلقاء  سعادته  عن 

باملسؤولية وحمل األمانة.
وأضاف سموه: رحلتكم رحلة جيل من أجل وطن.. عليه أن يجاهد ويتسلح 
الراية.. أنتم جيل مهم، مجدداً سموه سعادته برؤية  بالعلم، ثم يعود ليتسلم 

أبناء اإلمارات شباباً وبنات، وهم يدرسون تخصصات حيوية قائالً لهم: »نحن 
نتشرف بكم وأنتم حظ بالدكم«.

حضر إلقاء الكلمة الرئيسة كل من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله 
بن  خالد  الشيخ  الدولي، وسمو  والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن 
زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي 
االحتياجات اخلاصة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي 
للطيران الرئيس األعلى ملجموعة طيران اإلمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد 
بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 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 سمو 

الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار املسؤولني والقيادات التعليمية.
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.. ويشهد احتفالية »الداخلية« باليوم العالمي للمرأة 

سيف بن زايد  
يطلق ا�شرتاتيجية احلكومة الذكية  وخريطة الطريق امل�شتقبلية يف »الداخلية«

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
للمرأة،  العاملي  باليوم  الوزارة  احتفال  الداخلية  الداخلية في مقر وزارة  وزير 
وذلك اعترافاً بجهودها، وتقديراً إلسهاماتها في مجاالت العمل الشرطي واألمني 

بوصفها شريكاً في مسيرة التنمية احلضارية للدولة.
خارجية  وزير  باالكريشنان  فيفيان  الدكتور  معالي  سموه  واصطحب   

سنغافورة إلى االحتفال للمشاركة في فعالياته. 
وأشادت عدد من املنتسبات أثناء االحتفال بثقة القيادة العليا بهن، وتكرمي 
االحتفال، وجددن  بحضور  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو 
العهد والوالء للقيادة العليا على تقدمي الغالي والنفيس من أجل نهضة ورفعة 

الوطن في مختلف املجاالت.

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية استراتيجية احلكومة الذكية في وزارة الداخلية وخريطة الطريق 
– 2021(، وذلك خالل ترؤس سموه  القادمة )2017  املستقبلية لألعوام اخلمسة 

اجتماع قادة القطاعات الرئيسة واملديرين العامني مبقر الوزارة. 
خطط  ووضع  الذكية،  احلكومة  لبرنامج  التشغيلي  النموذج  سموه  واعتمد 
بأعلى درجات  وإدارتها  مبادرات ومشاريع اخلريطة  لتنفيذ  ريادية  استراتيجية 
اجلودة والتميز وتطوير سياساتها وأنظمتها، ومراقبة وتقييم مستوى التقدم في 

التنفيذ ضماناً لتحقيق األهداف االستراتيجية  لوزارة الداخلية.
أهداف  الطريق لإلسهام في حتقيق  مبادرة في خريطة   30 أطلق سموه  كما 
املعيارية  واملقارنة  التقييم  على  بناء  استخالصها  مت  والتي  الذكية  احلكومة 

للتوجهات واالستراتيجيات الوطنية والعاملية.
أطلقها  التي  احلكومية  املسرعات  أهداف  املبادرات في حتقيق  هذه  وستسهم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، والتي تهدف إلى تسريع حتقيق األجندة الوطنية 
وخريطة  الذكية  احلكومة  استراتيجية  تواؤم  خالل  من   2021 اإلمــارات  لرؤية 
الطريق املستقبلية للوزارة، مع إطار االستراتيجية الوطنية لالبتكار بالتركيز على 
بناء قدرات االبتكار في احلكومة ورؤية اإلمارات 2021، واخلطة الوطنية للحكومة 
للرؤية  كمحور  املتعاملني  سعادة  إلى  جميعها  تستند  والتي  الدولة،  في  الذكية 

والرسالة واألهداف.
متميزة  الداخلية  وزارة  تكون  أن  إلى  الذكية  احلكومة  استراتيجية  وتهدف 
بخدماتها، وتعمل على توحيد اجلهود وحتقيق رؤية القيادة في إسعاد املتعاملني 
بجميع فئاتهم من خالل تقدمي خدمات ذكية وعلى مدار الساعة بصرف النظر عن 
املوقع اجلغرافي أو نوعية املتعامل، عمالً بالتوجه الوطني وتنفيذاً للخطة الوطنية 
للحكومة الذكية. وعملت وزارة الداخلية على التحّول إلى منوذج يتوافق مع خطط 
األجندة الوطنية ورؤية اإلمارات 2021، لترسيخ العمل املشترك مع اجلهات كافة، 
لألمم  الدولية  املؤشرات  في  طموحة  نتائج  على حتقيق  اجلهود  هذه  ولتنعكس 

املتحدة، وحتقيق املرتبة األولى في مؤشر اخلدمات اإللكترونية الذكية على مستوى 
التقنية  واإلمكانات  والعاملية  احمللية  املمارسات  أفضل  من  واالستفادة  العالم، 
ومبشاركة  الداخلية،  وزارة  في  الذكية  احلكومة  برنامج  فريق  ويعمل  املتوفرة. 
للوزارة في صياغة االستراتيجية ووضع  التنظيمية  القطاعات والوحدات  جميع 
خريطة طريق مستقبلية خلمسة أعوام، وحتقيق الريادة في تطبيق وتنفيذ املبادرات 

واملشاريع ذات األولوية بأعلى درجات اجلودة والتميز واالبتكار.
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من منا لم يلجأ لالقتراض في حياته، سواء من 
آخر  أمر  وكأي  مالية،  مؤسسات  من  أو  معارفه، 
في الحياة تحتاج القروض إلى علم وفن إلدارتها 
بالشكل الصحيح، ال بل حتى أنها تحتاج منذ البداية 
حاجة  ثمة  كان  إذا  فيما  الصحيح  القرار  التخاذ 
للجوء إليها، نظراً لما تخلقه من ضغوطات نفسية، 
وخسائر مادية يمكن أن تشكلها الفوائد واألرباح 
خيارات  من  واسعة  باقة  وثمة  القروض.  على 
بطاقات  ذلك  في  بما  األفراد  إليها  يلجأ  االئتمان 
والقروض  اليومية،  للنفقات  المخصصة  االئتمان 
والمتغيرة،  الثابتة  الفائدة  أسعار  ذات  الشخصية 
وخدمة  السيارات،  وقروض  السكنية  والقروض 
الحاالت  في  للتمويل  المكشوف  على  السحب 

الطارئة.
وكمجتمع ال تنحصر مسؤولية التعامل الصحيح 
إلى  تتعداها  ولكن  األفراد،  على  القروض  مع 
المؤسست المالية نفسها التي ال يجب أن تتوهم أن 
اجتذاب أكبر قدر من األفراد إلى مصيدة القروض 
هو مكسب لها، فالعجز عن السداد سينعكس نهاية 
األمر على تلك المؤسسات، ويزيد حجم القروض 
مديونية  حجم  يزداد  عندما  خاصة  المعدومة، 
عندما  أو  دخلهم،  في  النمو  يفوق  بشكل  األفراد 
يكون الدافع وراء القروض االستثمار في األسهم 
ولمصرف  المخاطر.  عالية  القطاعات  من  وهي 
المالية  بالتوعية  مهمة  تجربة  اإلسالمي  أبوظبي 
من خالل إصداره دليالً مالياً مبسطاً يلقي الضوء 

حتقيق: وائل بكر

الفخ
اإدارة القرو�ض فن يعجز عنه كثريون

على بعض الخطوات إلدارة األموال بشكل أفضل، 
الديون  وإدارة  واالدخار،  الميزانيات،  ووضع 
وبناء  المخاطر  تقييم  عن  فضالً  واالستثمارات، 
تقسيم  كيفية  عن  ومعلومات  الشخصية،  الثروات 
الدخل والنفقات ونصائح عن التمويل وقائمة لتقييم 
وجني  المال  وتوفير  لالدخار  ومخطط  المخاطر، 
األرباح، إضافة إلى معلومات عن التأمين التكافلي. 

قواعد

دبي  عمليات  مدير  شالتشي،  حمزة  وتوجه 
أهم  حول  بنصائحه  الثروات  إلدارة  غارديان  في 
قواعد إدارة الديون التي يحب أن يراعيها األفراد، 
فقال عبر مجلة »999«: رتب تسديد ديونك بحسب 
من  لكل  المحددة  الفائدة  نسبة  ادرس  األولوية، 
الدفعات  على  مفروضة  رسوم  أي  أو  القروض، 
المتأخرة أو الغرامات أو الرسوم اإلضافية، وعند 
استطاعتك حاول تخفيض نسب الفائدة والرسوم 
عن طريق إعادة الجدولة أو التفاوض مع البنك، وإذا 
كلياً.  ذلك  فتجنب  االقتراض  تجنب  باإلمكان  كان 
عود نفسك على تسديد مبلغ أكبر من الحد األدنى 

دائماً وال تعش فوق طاقتك.

اإمكانات

قواعد  مجموعة  باتباع  شالتشي  وينصح 
أساسية تتلخص في التالي: ال تزد من المصاريف، 
وعش ضمن حدود إمكاناتك. من السهل االندفاع 



المواطنين.  أو  للمقيمين  سواء  النفقات  زيادة  في 
الشخص  يفكر  ال  وعادة  للغاية  سهل  فاالقتراض 
بنتائجه على المدى البعيد، وإذا تمت الموافقة بشكل 
مسبق على قرض أو بطاقة ائتمان فذلك ال يعني 
االئتمان  بطاقات  توفر  ما  وعادة  لها.  بحاجة  أنك 
مجموعة من المكافآت مثل األميال الجوية أو النقاط 
لسلع  عمليات شراء  أجل  من  تحويلها  يمكن  التي 
بحد  البطاقات  هذه  تكون  ما  نادراً  ولكن  محددة، 
ذاتها مجانية، وغالباً ما تشمل رسوماً مخفية، ولهذا 
تأكد من أنك تسدد كامل ديون بطاقة االئتمان كل 

شهر ألن رسوم الفائدة تتراكم بسهولة. 

�صحيحة

ديون  مع  الصحيحة  التصرف  طريقة  وحول 
دفع  خدمة  في  سجل  قال:  االئتمانية،  البطاقات 
يسهم  هذا  مصرفك،  مع  آلي  بشكل  األدنى  الحد 
سدد  تتراكم،  التي  الصغيرة  الرسوم  تجنب  في 
المستحق  المبلغ  كامل  سدد  أو  ممكن  مبلغ  أكبر 
إن استطعت. وإذا تمكنت من إدارة مواردك المالية 
بشكل صحيح، يمكن استغالل الخدمات اإلضافية 
التي توفرها البطاقات االئتمانية ألقصى حد، ولكن 
إن كنت تجد صعوبة في تنظيم وإدارة حساباتك، أو 
كنت تعلم أنك ال تملك وقتاً كافياً، فال تلجأ لبطاقات 
المدى  على  طائلة  أمواالً  تكلفك  قد  ألنها  االئتمان 
إلى  اللجوء  إلى  بالتطرق  حديثه  وختم  الطويل. 
تجديد الدين top up ومتى يكون خياراً صحيحاً، 
فقال: نادراً ما يكون هذا الخيار جيداً، ويجب تجنبه 
دائماً، يمكن اللجوء إليه في حال عدم وجود أي حل 

آخر على اإلطالق.

م�صالح

إيرادات  50% من  األفراد بنحو  ويشارك قطاع 
معظم البنوك في السوق المحلية، ووفقاً لدراسات 
متخصصة فإن إيرادات البنوك من الفوائد تعادل 

71% من إجمالي إيرادات البنوك بالدولة، في حين 
تتحقق بقية إيرادات البنوك من رسوم الحسابات 
من  واألرباح  والشركات  لألفراد  والمعامالت 
المحافظ االستثمارية، ومن االستثمار في األوراق 
وإدارة  الثروات،  إدارة  خدمات  ورسوم  المالية 
والكفاالت  التجارية  التأمينات  ورسوم  االكتتابات 
المالية،  التحويالت  ورسوم  واالعتمادات  البنكية 
وغيرها. ويرى مختصون أن لجوء المقترضين إلى 
البنوك،  لدى  إعادة جدولة قروضهم ومديونياتهم 

هو تأجيل أو ترحيل للمشكلة، وليس حالً لها. علماً 
أن مصلحة البنوك تكمن في إعادة جدولة القروض 
تجنيب  من  تعفيها  الجدولة  إعادة  ألن  للمتعثرين، 
المشكوك  الديون  لمواجهة  إضافية  مخصصات 
المركزي،  المصرف  لمعايير  وفقاً  تحصيلها،  في 
العميل  وتحميل  القرض  فترة  بتمديد  لها  ويسمح 
المزيد من الفوائد المتراكمة التي ستثقل كاهله مرة 

أخرى بعد فترة من الزمن.

توازن

تنفيذي  رئيس  نائب  المرزوقي،  أحمد  وتحدث 
في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  عام  مدير  أول، 
»بنك اإلمارات دبي الوطني« عن أهم قواعد إدارة 
الديون التي يجب أن يراعيها األفراد، فقال: يكمن 
أساس مفهوم إدارة الديون في تحقيق التوازن بين 
الديون والدخل. فعندما يتمكن العمالء من الموازنة 
بين الديون المترتبة عليهم ودخلهم المنتظم، تبقى 
عبر  السداد  دفعات  أو  الشهرية  القروض  أقساط 
قدراً  يترك  معقول  حد  ضمن  االئتمان  بطاقات 
كافياً من المال لالهتمام بنفقات المعيشة واالدخار 
للمستقبل. فضالً عن ذلك، من الضروري أن يدرك 
أن يقترضوا بحكمة، وأن ال يفعلوا  أهمية  العمالء 
ذلك إال للحصول على ماهم بحاجة إليه فعلياً. وثمة 
خطوات أخرى ينبغي اتخاذها لتالفي الوقوع في 
وإعداد  المالي،  الوضع  مراجعة  مثل  الديون  فخ 
بأسلوب  والحياة  النفقات،  وإدارة  ميزانية مالئمة، 
ويتوافر  المادية.  واإلمكانيات  الدخل  مع  يتناسب 
الديون  إدارة  كيفية  حول  المعلومات  من  المزيد 
على  أخرى  مشابهة  وموضوعاٍت  أفضل  بصورة 

املرزوقي: ثمة خطوات ينبغي 

اتخاذها مثل مراجعة الو�ضع 

املايل، واإعداد ميزانية 

مالئمة، واإدارة النفقات   

�ضالت�ضي: اإذا كان بالإمكان 

جتنب القرتا�ض فتجنب ذلك 

كليًا وعّود نف�ضك على ت�ضديد 

مبلغ اأكرب من احلد الأدنى

الغالف
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»بنك  أطلقه  الذي   Worthy.ae اإللكتروني  الموقع 
اإلمارات دبي الوطني« ليكون منصًة توفر للعمالء 
المالية،  بالشؤون  جيدة  ومعرفة  مفيداً  محتوى 
وتأخذ بيدهم خطوة بخطوة ليتخذوا قراراٍت سليمة 

عند التعامل مع الديون. 

اأخطاء

األخطاء  عن  المرزوقي   »999« مجلة  وسألت 
التي يجب تجنبها، فقال: إن الدين أمر نسبي كما 
العديد من األمور في الحياة، فالدين الجيد، كالرهن 
مماثل،  وبشكل  ثروتك.  نمو  في  يسهم  العقاري، 
نوعاً  طفلك  تعليم  أو  التعلم  في  االستثمار  ُيعتبر 
الكسب  على  القدرة  يعزز  كونه  الدين،  من  جيداً 
في المستقبل. وكذلك هي االستدانة إلجراء عمليٍة 
جراحية طارئة، فصحة المرء ال ُتقدر أبداً بثمن. من 
ناحية أخرى، فإن اختيار العميل االستفادة من ديٍن 
ال يتماشى مع إمكاناته وأسلوب حياته هو قرار غير 
صائب. ومع أن الدين مرتفع الفائدة قد يبدو خياراً 
على  ينطوي  باعتباره  األحيان  بعض  في  مناسباً 
أقساٍط أصغر حجماً، إال أنه من األفضل اختيار ديٍن 
منخفض الفائدة في حال توافره. ومن الضروري 
سداد الدين في الوقت المناسب وبصورة منتظمة 
لتجنب أي غراماٍت أو رسوم فائدة إضافية أو تأثيٍر 
سلبي على قدرتك على السداد، فالدين قد يتراكم 
بسرعة، ولهذا يتعين عليك إدارته بكفاءة. وبالتالي 
الفائدة على  الدين مرتفع  للعميل من وضع  بد  ال 
رأس جدول السداد. وينبغي للعمالء كذلك اختيار 

النوع المناسب من القروض تبعاً لحاجتهم. 

خيار

وسألنا المرزوقي متى يعتبر اللجوء إلى تجديد 
يسمح  فأجاب:  صحيحاً؟  خياراً   »Top up« الدين 
المركزي«  المتحدة  العربية  اإلمارات  »مصرف 

سداد  بعد  الشخصية  للقروض  الدين  بتجديد 
التمويل  من  االستفادة  ينبغي  ال  ولكن  قسطاً،   12
اإلضافي بطبيعة الحال إال عند الحاجة إليه فعلياً. 
على  الحصول  يكون  قد  الحاالت،  بعض  وفي 
الديون  تسوية  بهدف  ما  لقرض  إضافي  تمويل 
جيداً،  خياراً  فائدة  األعلى  المصرفية  والتسهيالت 
ويمكن  التوفير.  ناحية  من  جدوى  أكثر  وحتى 
للعمالء الحصول على تمويل أعلى وحتى بأسعار 
جيد،  ائتماني  تاريخ  لديهم  كان  حال  في  أفضل 
»شركة  من  بالسداد  بالتزامهم  حافل  وسجل 

.)AECB( »االتحاد للمعلومات االئتمانية

خطوات

ديون  مع  الصحيحة  التصرف  طريقة  وحول 
الخطوة  أن  المرزوقي  يرى  االئتمانية،  البطاقات 
األولى تتمثل في استكشاف الخيارات التي يقدمها 
بنكك للمساعدة على إدارة بطاقتك االئتمانية. ويوفر 
»بنك اإلمارات دبي الوطني« خطط الدفع باألقساط 
اإلمارات، مما  400 متجر شريك في  أكثر من  في 
مدى  على  محددة  مشتريات  أقساط  سداد  يتيح 
ويمكن  فوائد.  أية  بدون  12 شهراً  أو   6 من  أكثر 
للعمالء تحويل العمليات الشرائية إلى خطة الدفع 
أو  اإللكتروني  الموقع  دخول  بمجرد  باألقساط 
التطبيقات المصرفية المحمولة لبنك اإلمارات دبي 
الوطني. كما تتوافر خطط الدفع باألقساط بأسعار 
فائدة منخفضة للمشتريات األخرى التي قد يرغب 
حال  وفي  التقسيط.  خطة  إلى  بتحويلها  العمالء 
على  االئتمانية  البطاقة  ديون  تراكم  مشكلة  بقيت 
الرغم من كل ما سبق، ينبغي على العمالء البحث 
البنوك،  لدى  المتاحة  األرصدة  تحويل  برامج  عن 
إلى خطة  المستحقة  األرصدة  يمكن تحويل  حيث 
دفع أطول أمداً بأسعار فائدة أقل، مما يخفف العبء 

المترتب على عاتق العميل.

ت�صنيف

تصنيف  عن  بالحديث  كالمه  المرزوقي  وختم 
فقال:  األفراد،  ديون  حيث  من  عالمياً  اإلمارات 
بدقة  الفردية  الديون  مستويات  مقارنة  تصعب 
الهيكلية   لالختالفات  نظراً  والمناطق  البلدان  بين 
الفرد، والبيئات  بينها على صعيد دخل  الموجودة 
المختلفة ألسعار الفائدة، وتكاليف المعيشة. ولكن 
المبادئ التوجيهية التي وضعها »مصرف اإلمارات 
بخصوص  مؤخراً  المركزي«  المتحدة  العربية 
اإلقراض - بما في ذلك “شركة االتحاد للمعلومات 
مؤخراً،  تأسست  التي   )AECB( االئتمانية” 
قد   - للبنوك  الصارمة  السياسات  إلى  باإلضافة 
في  الفردية  الديون  على  المحافظة  في  ساعدت 

اإلمارات ضمن المستويات المعقولة.

دوامة

ومن المسائل الحيوية للحد من مخاطر اإلقراض 
غير المتوازن، التزام البنوك بمعايير إدارة المخاطر 
المعايير  بتلك  البنوك  التزام  مدى  ومراقبة  بدقة، 
وضعف  االقتراض  سهولة  وتعتبر  واألنظمة. 
الوعي المالي من أهم أسباب استمرار الغوص في 
دوامة الديون، وهو ما ينعكس بنهاية المطاف على 
االستقرار األسري في المجتمع ومستويات إنتاجية 
يجعل  ما  الحكومية،  اإلنفاق  وسياسات  الفرد 
القروض وباًء اجتماعياً تقف خلفه ثقافة استهالكية 
المتعثرين  قضايا  وتجعل  منه،  وتعتاش  تغذيه 
التي  القضايا  من  كبرى  حصة  على  تستحوذ 
جادة  خطوات  ثمة  بالمقابل  المحامون،  يستقبلها 
المعامالت  نظام  أبرزها،  المشكلة،  هذه  لمعالجة 
المالية لعمالء البنوك األفراد الذي أقره المصرف 
المركزي وتم بدء العمل به منذ مايو 2011، والذي 
على  يزيد  ال  بما  الشخصي  القرض  سقف  حدد 

50% من الراتب لمدة 48 شهراً.



 العدد 556 أبريل 182017

تحقيق

يعتبر التّسامح أحد المبادئ اإلنسانية واألخالقية، 
ويعني في الدين اإلسالمي نسيان الماضي المؤلم 
بكامل إرادتنا، وهو أيضاً التخلي عن رغبتنا في إيذاء 
اآلخرين ألّي سبٍب قد حدث في الماضي، وهو رغبة 
قوّية في أن نفتح أعيننا لرؤية مزايا النّاس بدالً من 

أن نحكم عليهم ونحاكمهم أو ندين أحداً منهم.
والتسامح بطبيعة الحال قيمة سامية متجذرة في 
اإلمارات  دولة  مؤسس  أن  ذلك  اإلماراتية،  الثقافة 
وباني نهضتها الحديثة المغفور له بإذن الله تعالى 

الله ثراه«،  آل نهيان »طيب  الشيخ زايد بن سلطان 
والتضامن  والتعاون  والتعايش  التسامح  قيم  رسخ 
والوحدة الوطنية واحترام التعددية الثقافية، وقبول 
والعصبية  والكراهية  والتطرف  العنف  ونبذ  اآلخر 
والتمييز في مجتمع اإلمارات، وهو األمر الذي أسهم 
في تكريس اسم اإلمارات كعاصمة عالمية للتسامح 

والتعايش اإلنساني.
قيم  تعزيز  إلى  تأسيسها  منذ  اإلمارات  وتسعى 
التسامح في المجتمع اإلماراتي من خالل العديد من 

المبادرات الرائدة كإصدارها قانوناً لمكافحة التمييز 
األديان  ازدراء  أشكال  يجرم  والذي  والكراهية، 
والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير كافة وإلخ، 
باإلضافة إلى تخصيص وزارة للتسامح وغيرها. كما 
تسعى الدولة في الوقت نفسه إلى تعميق التسامح 
من  بالعديد  واإلسالمية  العربية  المجتمعات  في 

المبادرات والبرامج الخالقة.
»999« استقرأت آراء مجموعة من المتخصصين 
وأصحاب الرأي حول أهمية غرس قيمة التسامح في 

التسامح.. 
ثقافة إماراتية متجذرة

حتقيق: خالد الظنحاين
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المجتمعات وأثرها اإليجابي على الدول والشعوب.
يقول فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد 
كبار  هيئة  اإلفتاء، عضو  إدارة  مدير  المفتين،  كبير 
الخيري  والعمل  اإلسالمية  الشؤون  بدائرة  العلماء 
عظيماً  كريماً  تسامحاً  البشرية  تعرف  لم  بدبي: 
الخالص  الله  دين  ألنه  اإلسالم؛  في  عرفته  كما 
ُيعبد،  فبه  لنفسه  ارتضاه  الذي  القيم،  الحنيف 
وخلقه به يتعاملون، لذلك أقام هذا الدين على أسس 
أحد  وجعله  والتعاملي،  والعبادي  العقدي  التسامح 
الله  النبي صلى  العظيمة، وقد عبّر  معايير األخالق 
بالحنيفيِّة  بعثت  »إني  بقوله:  ذلك  عن  وسلم  عليه 
اللحم،  فكلوا  البدعة،  بالرهبانية  أبعث  ولم  السمحة، 
وناموا؛  وقوموا  وأفطروا  وصوموا  النساء،  وائتوا 
فإني بذلك أُمرت«، والسمحة هي السهلة في األخذ 
العبادات،  أو  العقائد  في  الغلو  وهي ضد  والتعامل، 
وإحساناً  وحناناً  رحمة  يفيض  المسلم  يكون  حتى 
على نفسه وغيره، ومعنى كونه بعث بذلك أن من لم 
ينهج منهجه فإنه يكون في طرف الغلو المنهي عنه. 
الله عليه وسلم عن اإليمان، فقال:  وقد سئل صلى 
أفضل  المؤمنين  فأي  فقيل:  والصبر«،  »السماحة 
المسلمين  فأي  فقيل:  خلقاً«،  »أحسنهم  قال:  إيماناً 
من  المسلمون  سلم  »من  قال:  إسالماً؟  أفضلهم 

لسانه ويده«.
فال  وسطية  شريعتنا  كانت  األساس  هذا  ومن 
بل  تدابر،  وال  تنافر  وال  تفريط،  وال  فيها  إفراط 

تعايش الجميع على مبدأ اإلحسان والتعاون على البر 
البشر،  بين  المشتركة  المصالح  وتحقيق  والتقوى 
من غير دِنيَّة في الدين، وال َتعدٍّ على الخصوصية، 
وقد كان التسامح هو المحور األول في الدعوة إلى 
الله، »اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك ِبالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسنَِة 
في  األساس  وهو  أَْحَسُن«،  ِهَي  ِبالَّتِي  َوَجاِدلُْهْم 
تعالى:  الله  قال  االجتماعي والسياسي كما  التعامل 
»اَل َينَْهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاِتلُوُكْم ِفي الدِّيِن َولَْم 
إِلَيِْهْم  َوُتْقِسُطوا  وُهْم  َتبَرُّ أَْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم 
إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْقِسِطيَن«. وهو األساس في الواجب 
التعبدي كما في الحديث: »يا أيها الناس، خذوا من 
األعمال ما تطيقون، فإن الله ال يمل حتى تملوا، وإن 
أحب األعمال إلى الله ما دام وإن قل«. وهو األساس 
الحديث:  في  كما  الناس  بين  المادي  التعامل  في 
وإذا  اشترى،  وإذا  باع،  إذا  سمحاً  الله رجالً  »رحم 
في  كما  األسري  التعامل  أساس  وهو  اقتضى«. 
الحديث: »ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً 
الرزق  كسب  في  األساس  وهو  آخر«.  منها  رضي 
كما في الحديث: »إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل 
الناس،  أيها  الله  رزقه، فال تستبطئوا الرزق، واتقوا 
الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم«.  وأجملوا في 
لن  »إنكم  الناس:  بين  التعايش  في  األساس  وهو 
تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه، 

وحسن الخلق«.
كل  في  اإلسالم  تعاليم  هي  هكذا  ويضيف: 

د. اأحمد احلداد: 

الإمارات حتيي �ضنة 

مهجورة يف كثري من 

املجتمعات

د. اأحمد اخلزميي: 

قيمة الت�ضامح 

اأ�ضبحت جزءا من 

الهوية الإماراتية

د. �ضافع النيادي: 

الت�ضامح �ضفة من 

�ضفات الناجحني

النبي  مناحيها سماحة وسهالة ويسراً، وقد جالَّها 
صلى الله عليه وسلم تطبيقاً مع كل الناس؛ فتعامل 
مكرهم،  شدة  مع  التسامح  مبدأ  على  اليهود  مع 
وتعامل مع المنافقين على مبدأ التسامح، وهم أخطر 
أعدائه  مع  وتعامل  اليهود،  من  ودولته  دعوته  على 
المبدأ،  بذلكم  بقتله وأخرجوه وحاربوه  الذين هموا 
وتعامل مع األعراب مع شدة غلظتهم وسوء أخالقهم 
كل شيء،  في  منهجه  ذلك  فكان  نفسه،  المبدأ  على 
كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: »ما 
ُخيِّر النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إال اختار 
أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان اإلثم كان أبعدهما منه، 
والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط«. نعم، 
هذه شريعته وذلك منهجه صلى الله عليه وسلم، فإذا 
جاءت دولة اإلمارات وجعلت التسامح منهج حياتها 
وتعاملها فهي بذلك تحيي سنة قد تكون مهجورة في 
أجل ذلك ضرر  المجتمعات، فأصابها من  كثير من 
وسالم،  بوئام  لعاشت  به  تعايشت  أنها  ولو  كبير، 

ولكن »من ُيحرم الرفق، ُيحرم الخير«.

التعاي�ش ال�صلمي

علي  أحمد  الدكتور  األكاديمي  والباحث  الكاتب 
الخزيمي اتفق مع طرح الدكتور الحداد، بأن التسامح 
العربية  الثقافة  في  متأصلة  وراقية  سامية  قيمة 
فجر  بزوغ  منذ  تاريخي  وجود  لها  واإلسالمية، 
الله عليه  الرسالة على يد نبينا الكريم محمد صلى 
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وسلم، وهو ما كان جلياً في عدة مواقف مفصلية في 
التاريخ اإلسالمي، مثل، ما قام به من تفصيل ورد 
في وثيقة المدينة بعد الهجرة التي بنيت على التعايش 
السلمي بين جميع أطياف المجتمع في المدينة رغم 
موقفه »صلى  وكذلك  والعرقية،  الدينية  االختالفات 
كفار  سأل  عندما  مكة  فتح  يوم  وسلم«  عليه  الله 
كريم  أخ  قالوا:  بكم؟  فاعل  أني  تضنون  ما  قريش 

وابن أخ كريم، فقال: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«.
في  تأصلت  كذلك  التسامح  قيمة  إن  ويضيف: 
يتجزأ  ال  أصبحت جزءاً  اإلماراتية حتى  الشخصية 
أقرب  عن  بها  تفردت  التي  اإلماراتية  الهوية  من 
أن  إلى  أفضى  الذي  األمر  المجتمعات،  من  أقرانها 
تحتوي اإلمارات على أكثر من 200 جنسية تربعت 
مع  التعايش  في  العالمية  المجتمعات  قمة  على  بها 
اآلخر تليها الواليات المتحدة ومن ثم بريطانيا، وهذه 
القيمة المتجذرة في الشخصية اإلماراتية وجدت لها 
ثراه،  الله  زايد، طيب  الشيخ  القلب في سيرة  مكان 
فهذا األب الحنون »رحمه الله« كان دائماً يرى بأن 
اإلمارات وطن الجميع وال يرضى بأي تميز أو تفرقه 
بين كل من استقل أرضه واستظل بسمائه لدرجة أن 
أصبح كل من يزور اإلمارات أو يعيش فيها لمدة ال 
يشعر بغربة في أرجائها، بل يشعر بأنه أحد أفراد 
أي  معاملة  عن  معاملته  تختلف  ال  فيها  المجتمع 

مواطن فيها.
التسامح  بترسيخ  قامت  الدولة  أن  إلى  ويشير 
التمييز  مكافحة   قانون  إصدار  خالل  من  تشريعاً 
القيمة  لهذه  الحامي  بمثابة  ليكون  والكراهية، 
بأن  يفكر  القوة ضد أي شخص  والوقوف بموقف 
يمس بقيمة التسامح في اإلمارات، وُعزز هذا الوجود 
وزيرة  إقرار  خالل  من  مؤسسي  بآخر  التشريعي 
دولة للتسامح في التشكيل الوزاري األخير. مؤكداً 
قيمة  هي  اإلماراتي  المجتمع  في  التسامح  قيمة  أن 

راقية تحتاج منا كأفراد مجتمع أن نقوم بالمحافظة 
عليها من خالل غرسها في نفوس أبنائنا وحمايتهم 
بالمقابل من أي تطويع فكري متطرف قد يجتزئها 
من أصولها، ويتحقق ذلك بالجلسات الحوارية بين 
المعرفي  التواجد  بتكثيف  وكذلك  واألبناء  األبوين 

لهذه القيمة في المناهج الدراسية.

�صفات الناجحني

التنمية  خبير  يوضح  تربوي،  منظور  ومن 

النيادي  البشرية والعالقات األسرية الدكتور شافع 
أن التسامح صفة من صفات الناجحين، فهو العفو 
اآلخرين  تجاه  السلبية  المشاعر  وطرد  والمساهلة 
والتعاون  والتقدير  واالحترام  الود  محلها  وإحالل 
إلى  تحتاج  ال  فالحياة  المجتمع،  أفراد  بين  فيما 
الحقد والشحناء والتعقيد. وهناك أمران ال يجتمعان 
المشاعر  اإلنسان(، وهما  )قلب  العواطف  في كأس 
بينهما،  طردية  فالعالقة  المناعة،  وهرمون  السلبية 
هرمون  وقل  ضعف  السلبية  المشاعر  زادت  فكلما 
التسامح  أن  إلى  الفتاً  صحيح.  والعكس  المناعة 
راحة للنفس، حيث يقول العلماء إن األشخاص الذين 
يتلقون تدريباً على التسامح والغفران يتحسن لديهم 
الوقاية من  القلب مما يساعدهم في  الدم إلى  تدفق 
السكتة القلبية، وبالتالي نستطيع القول إن الجمرة ال 
تحرق إال قابضها وكذلك المشاعر السلبية ال تحرق 

إال القلب الذي يحويها ويضمها.
المجتمع  على  كبيراً  أثراً  للتسامح  إن   ويضيف: 
ويسود  المجتمع  أفراد  بين  الروابط  يقوي  فهو 
التعاون والود واالحترام والتقدير فيما بينهم، فضالً 
المجتمعية  للمشاكل  حل  إلى  سريعاً  الوصول  عن 
والتعامل مع الظواهر السلبية الهالكة للمجتمع، وهذا 
والدولة  المجتمع  وتقدم  رقي  في  العظيم  األثر  له 
إلى  مشيراً  المتقدمة.  الدول  مصاف  في  ويجعلها 
مهارات إتقان التسامح المتمثلة باإلخالص لله تعالى 
اإليجابية  والنظرة  والتفاؤل  وإنجازاتنا،  أعمالنا  في 
السابقة  خبراتنا  من  والتعلم  واألشخاص،  للمجتمع 
السلبية  والمشاعر  فاألفكار  الفراغ؛  من  والحذر 
المبادرة  إلى  الفراغ، باإلضافة  تنتشر بسرعة وقت 
باالعتذار وطلب المسامحة عندما يشعر المرء بخطئه 
األمور  لعظائم  وجدنا  أننا  ولنعلم  الغير،  حق  في 
أمام  فال نجعل من األمور التافهة والخالفات عائقاً 
نبتعد  ذلك،  على  عالوة  وأهدافنا،  طموحاتنا  تحقيق 
عن المناقشات والحوارات غير الهادفة والتي تزرع 
نغذي  وبالتالي  اآلخرين،  بين  والمشاحنات  الفتن 
واآلخرين  ذواتنا  تجاه  اإليجابية  باألفكار  عقولنا 
وال نماطل في األفكار السلبية والوساوس، فهي من 
عمل الشيطان. فيما يعتبر خليفة خميس مطر الكعبي 
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، 
الشيخ زايد »رحمه الله« رجل التسامح األول، وهو 
االتحاد  قبل  والتعايش  التسامح  قيم  رسخ  الذي 
وبعده، فقد اطلع »طيب الله ثراه« على حاجات الناس 
العديد من  داخل الوطن وخارجه وأسهم في تنمية 
الدول العربية واإلسالمية والعالمية من دون النظر 
القيادة  أن  ويؤكد  عرقهم.  أو  لونهم  أو  دينهم  إلى 
الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان »حفظه الله« واصلت السير على 
هذا النهج األصيل، بل وأبدعت في ترسيخه من خالل 
سن التشريعات والقوانين التي حافظت على سالمة 
المجتمع والدولة. نعم، إن شعب اإلمارات تربى منذ 
القدم على قيم التسامح والتعايش والمحبة المستمدة 
من تعاليم اإلسالم الحنيف، فضاًل عن عادات وتقاليد 
الدولة  اليوم في رفع مكانة  التي أسهمت  البلد  أهل 
المستويات  جميع  وعلى  كافة  المجاالت  في  عالياً 

المحلية واإلقليمية والدولية.   

خليفة الكعبي: 

ال�ضيخ زايد ر�ضخ قيم 

الت�ضامح والتعاي�ض 

قبل الحتاد وبعده
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تحقيق

االستعراض بالمركبات في الطرق العامة يمثل 
دولة  في  الشباب  عشرات  لدى  الهوس  من  نوعاً 
اإلمارات العربية المتحدة  في ظل امتالكهم أحدث 
السيارات وأكثرها قوة وانطالقاً، باإلضافة  أنواع 
السينمائية  األفالم  من  معينة  بنوعية  تأثرهم  إلى 
العالمية التي تبرز جاذبية هذه الهوايات، وتأثيرها 

على سلوكيات أصحابها.
بعض الحلبات خصصت لممارسة هذه الهوايات 
وسالمة  أمن  واشتراطات  ضوابط  وفق  الخطرة 
مخاطر  من  وتحد  والمتفرجين،  السائقين  تحمي 
أم  أماكن غير مرخصة، مثل حلبة  ممارستها في 

االستعراض  هواة  من  كثير  يجنح  ولكن  القيوين، 
القيام بمغامراتهم في طرق عامة،  والسباقات إلى 
من  مستخدميها  على  كبيرة  خطورة  مشكلين 

السائقين الملتزمين بقوانين المرور وأسرهم.
وأثارت الواقعة األخيرة التي ارتكبها مراهق لم 
يتجاوز 18 عاماً، وال يحمل رخصة قيادة حالة من 
في  خطرة  بدائية  بطريقة  استعرض  حين  الجدل، 
منطقة »سيتي ووك« السياحية رغم سقوط األمطار 
ووجود عشرات األسر التي تضم أطفاالً ورضعاً، 
مباهاته  بسبب  والغضب  الهلع،  من  نوعاً  مسبباً 
كانوا  الذين  أصدقائه  من  عدد  برفقة  يفعل  بما 

قاموا  بل  يفعله،  ما  في  التمادي  على  يحرضونه 
التواصل  وسائل  على  الفيديو  ونشر  بتصويره 

االجتماعي.
واعتبر اللواء محمد سيف الزفين رئيس مجلس 
المرور االتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي 
كثيراً  تختلف  األمور سوف  أن  العمليات  لشؤون 
الشيخ  السمو  أمر صاحب  بعد  المقبلة  الفترة  في 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بأن يؤدي 
مرتكب مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة 
بسيارته في منطقة »سيتي ووك« ومن كانوا معه 

هوس االستعراض
�شر اإدمان ال�شباب على هذه املمار�شات واحللول بني احلوار والردع
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داخل السيارة عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء أربع 
في  العامة  الشوارع  تنظيف  في  يومياً  ساعات 
الخدمة  سبيل  على  وذلك  واحد،  شهر  لمدة  دبي 
أضرار  من  فيه  تسببوا  ما  لتعويض  المجتمعية 
مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسالمتهم، 

وبمثابة إجراء رادع لهذه الفئة من الشباب.
وأكد أن األمر يمثل إجراًء رادعاً في ظل ما حققه 
التواصل  وسائل  في  خصوصاً  كبير،  صدى  من 
هذه  بأن  واضحة  رسالة  وأعطى  االجتماعي، 

الممارسات لن تمر مرور الكرام مستقبالً.
لكن تبقى هناك تساؤالت عدة حول سر هوس 
يضعون  ولماذا  الخطرة،  الهوايات  بهذه  الشباب 
أجهزة  قبل  من  ضبطهم  احتمال  تحت  أنفسهم 
الشرطة، وحجز مركباتهم التي ينفقون عليها عادة 
مئات اآلالف من الدراهم لتزويدها وتجهيزها حتى 
وهل  واالستعراضات،  للسباقات  مؤهلة  تكون 
جرت محاولة للتواصل معهم واحتوائهم، وما هي 

اإلجراءات الكفيلة بردع الجانحين منهم.

حوار �صخ�صي

وأوضح اللواء محمد سيف الزفين لـ»999«: أنه 
يحرص على تقصى أخبار هؤالء الشباب، ويتابع 
كبيرة  بشهرة  يتمتعون  معظمهم  ألن  ممارساتهم 
هناك  أن  كما  فيها،  يعيشون  التي  المناطق  في 
العامة للمرور  دوريات مدنية متخصصة باإلدارة 
قرب  عن  وتراقبهم  بينهم  تندمج  دبي  في شرطة 

لضبط أي تجاوزات في وقتها.
وأشار إلى أنه ليس من أنصار سياسة العصا 
هواة  من  عدد  مع  تبنى حواراً شخصياً  لذا  فقط، 
إلى  االستماع  بهدف  والسباق  االستعراض 
التي  األسباب  على  قرب  عن  والتعرف  أفكارهم، 
رغم  الممارسات  هذه  على  اإلصرار  إلى  تدفعهم 
مركبات  حجز  مثل  حيالهم  تتخذ  التي  اإلجراءات 

ينفقون عليها كثيراً.
ضرورة  الحوار  على  بناء  أدرك  أنه  وأضاف 
الهوايات  هذه  يمارسون  شباب  بين  التفريق 
باحترافية، ويلجؤون عادة إلى الحلبات المرخصة، 
بذلك  يقومون  السن  مبتدئين صغار  آخرين  وبين 
عادة في طرق عامة، مثل مراهق »سيتي ووك«، إذ 
تمثل الفئة األخيرة خطورة على مستخدمي الطريق، 
ويتسببون في إتالف ممتلكات عامة مثل األرصفة 

وسطح الطريق واإلشارات الضوئية.
ما  جهة  وجود  الضروري  من  أن  وأوضح 
لوائها  تحت  وتجمعهم  الشباب،  هؤالء  تجتذب 
وأن  خصوصاً  ممارساتهم،  تقنين  على  لتساعد 
غالبيتهم مهووسون فعلياً بتلك األنشطة، وينفقون 

عليها مبالغ طائلة.
هناك  تكون  أن  يجب  المقابل  في  أنه  وأكد 
أن  معتبراً  الملتزمين،  غير  بحق  رادعة  إجراءات 
المرسوم رقم 29 لسنة 2015 من حكومة دبي بشأن 
حجز المركبات، قلل بنسبة كبيرة من الممارسات 
الفردية، وحد كلياً من الممارسات المنظمة التي كان 
يقوم بها بعض الشباب في شوارع معينة من إمارة 
دبي، ألنه رفع قيمة فك حجز السيارات التي تضبط 

املزروعي: ل 

م�ضاومة على اأرواح 

النا�ض ولدينا فريق 

متخ�ض�ض ل�ضبط 

املتهورين

الزفني: اأمر �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

ب�ضاأن مراهقي »�ضيتي ووك« 

�ضيحد من هذه املمار�ضات

إلى مائة ألف درهم.
كما أكد اللواء الزفين أن األمر األخير لصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 
منطقة  استعراض  في  المتورطين  الشباب  بشأن 
رادعاً، لذا قرر  »سيتي ووك« يمثل إجراًء إضافياً 
مجلس المرور االتحادي دراسته وإصدار توصية 

بشأن آليات تنفيذه.
وأشار إلى أن األسر يجب أن تتحمل مسؤولياتها 
كذلك، فما فعله مراهق »سيتي ووك« سبب حرجاً 
كبيراً ألهله، ألنه رسخ قناعة لدى الجميع بأنه ال 
من  أن كثيراً  أو رقابة، وإلى  يخضع ألي إشراف 
لهم  ويشترون  أبنائهم  لضغوط  يخضعون  اآلباء 
سيارات أو دراجات باهظة الثمن، بل إنهم يعرفون 
أن أبناءهم يمارسون التزويد أحياناً داخل المنازل 
نفسها، ولكنهم ال يتخذون أي رد فعل إال إذا حجزت 
المركبة، فيذهبون إلى إدارات المرور لطلب اإلفراج 

عنها أو للتوسط ألبنائهم غير مدركين أنهم يمثلون 
غالبية  يتعرض  إذ  الطريقة،  بهذه  عليهم  تهديداً 

ممارسي هذه الهوايات الخطرة لحوادث متفاوتة.

فريق متخ�ص�ش

وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير اإلدارة 
العامة للمرور في شرطة دبي: »إن المرونة ال يمكن 
أن تجدي نفعها مع األشخاص الذين يمثلون تهديداً 
على سالمة األبرياء في الطرق، ولن نتسامح على 

حساب أرواح الناس«.
وأضاف، أن »مرور دبي« لديه فريق متخصص 
في مالحقة هذه الفئة من السائقين، ويعمل أفراده 
أنشطة غير قانونية في  بشكل متخٍف، لرصد أي 
ظل ما يرتكبه بعض السائقين من تصرفات تمس 
التي أنفقت عليها  اآلخرين، وتضر بالبنية التحتية 

الدولة ميزانيات ضخمة.
مركبة   1683 حجز  الفريق  هذا  أن  عن  وكشف 
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خالل العام الماضي 2016، بسبب تهور أصحابها 
وارتكابهم ممارسات مثل االستعراض والسباقات 
كانوا  اآلباء  بعض  أن  إلى  الفتاً  عامة،  طرق  في 
أو  أبنائهم  لإلفراج عن مركبات  يتوسطون سابقاً 
يتم االستجابة ألي  الحجز، ولكن ال  فترات  تقليل 
كانت  أياً  وساطة إلبداء المرونة مع سائق متهور 

جنسيته.
وأشار إلى أن الوضع اختلف كثيراً منذ صدور 
دبي،  حكومة  من   2015 لسنة   29 رقم  المرسوم 
المنظمة  االستعراضات  أو  السباقات  اختفت  إذ 
هذه  هواة  من  كبير  عدد  فيها  يشارك  كان  التي 
الممارسات، نظراً للعواقب الفادحة التي يتحملونها، 
وفي ظل وصول الغرامات إلى مائة ألف درهم لفك 
حجز المركبة، ولم يتبق سوى الحاالت الفردية مثل 
معها  التعامل  ويتم  ووك«،  »سيتي  مراهق  واقعة 

بحسم لضمان عدم تكرار ذلك.
اإلدارة  في  مختصة  لجنة  هناك  أن  وأوضح، 
حاالت  لدراسة  دبي  شرطة  في  للمرور  العامة 
الحجز وفق المرسوم، والنظر في التظلمات المقدمة، 
وفي حالة التأكد من استيفائها بنود المرسوم يتم 
حجزها بمقتضاه، أو تحول إلى مخالفة عادية وفق 

قانون السير.

تهديد وخطر

وقال الدكتور احمد العموش أستاذ علم الجريمة 
وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في »جامعة 
من  يصنفون  االستعراض  هواة  »إن  الشارقة«: 
تحت  شباباً  باعتبارهم  الجريمة  علم  منظور 
وخطراً  أنفسهم  على  تهديداً  يمثلون  إذ  الخطورة، 

على اآلخرين من دون أن يدركوا ذلك«.
وأضاف، أن الدولة وفرت حلبات ومناطق يمكن 
ولكنهم يصرون على  بها،  الهوايات  ممارسة هذه 

الذات،  إثبات  قبيل  من  العام  الطريق  في  ارتكابها 
والمباهاة أمام اآلخرين بهدف إظهار أن بإمكانهم 
لو كان غبياً  فعل شيء ال يستطيعه غيرهم حتى 

أو خطراً.
للتعامل  الوحيد  الحل  الردع هو  أن  إلى  وأشار 
معهم  الودي،  الحوار  يجدي  ال  إذ  الفئة،  هذه  مع 
القوانين ويدركون عدم شرعية ما  ألنهم يعرفون 
يقومون به، لذا يجب تشديد اإلجراءات والعقوبات 

حيال هذه المخالفات.
 وأكد أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
مرتكبي  بشأن  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
مهمة،  بادرة  يمثل  ووك«  »سيتي  استعراض 
المطبقة  المجتمعية  العقوبات  لتفعيل  ووسيلة 
حد  إلى  تسهم  سوف  وأنها  الغرب،  في  بفاعلية 
طبقت  الذين  الشباب  سلوكيات  تعديل  في  كبير 
حيالهم، وسوف يستفيدون من هذا الدرس كثيراً 

في المستقبل.

رف�ش

الشباب من جهتهم انقسموا على تلك الممارسات، 
تهدد  تصرفات  ارتكاب  رفضهم  أكدوا  ولكنهم 
العامة،  الطرق  مستخدمي  من  اآلخرين  سالمة 
يعشق  بأنه  مواطن(  )شاب  علي  محمد  واعترف 
االستعراض بمركبته، مشيراً إلى أن هناك مناسبات 
معينة ال يمكن تفويتها مثل آخر يوم في االمتحانات 

أو في األعراس واألعياد.
على  وزمالؤه  يحرص  إنه   :»999« لـ  وقال 
كثافة  ذات  ليست  شوارع  في  هواياتهم  ممارسة 
مرروية، الفتاً إلى أن االستعراض في الطرق العامة 
له جاذبية كبيرة بشرط أال يهدد سالمة اآلخرين، 
لذا يحاولون قدر اإلمكان االبتعاد عن األماكن التي 

يقصدها الناس أو الشرطة.
وحول رأيه في االستعراض الذي نفذه مراهق 
خاطئ  تصرف  هذا  أن  علي  أكد  ووك«،  »سيتي 
وساذج أيضاً، ألن ظروف المنطقة ال تسمح بهذه 
الممارسات على اإلطالق، كما أنها مغطاة بكاميرات 
في األماكن كلها، ومن المستحيل أن يفلت بفعلته، 
الممارسات مرفوضة  أن هذه  يدرك  أنه  إلى  الفتاً 
في الطرق العامة كلها، ولكن هناك شوارع معينة 
يمكن أن يرتقي فيها االستعراض إلى كونه جريمة 
وليس مجرد مخالفة مرورية، مثل تلك الموجودة 

في مناطق سياحية أو تجارية.
وأكد إسماعيل محمود)شاب مواطن( لـ 999 »أن 
الهوايات  هذه  ممارسة  إلى  تدفعهم  أسباباً  هناك 
يتاح  التي  الحلبات  بعض  منها  العامة  الطرق  في 
إلى  الفتاً  عليهم،  تفرض  التي  والتكلفة  ذلك،  فيها 
أن وجود مكان مخصص لذلك في دبي، سيجتذب 
يسببها  التي  الفوضى  من  ويحد  السيارات  هواة 

بعضهم.
اإلدمان،  لدرجة  السيارات  يعشق  أنه  وأضاف 
أكثر  لتصبح  تزويدها  يمكن  التي  تلك  خصوصاً 
ما  ينفقون  أصدقاء  لديه  وأن  وجموحاً،  قوة 
منافسات  ويخوضون  مركباتهم،  على  كله  لديهم 
أو  السباقات  في  سواء  خليجية  مستويات  على 

االستعراضات.
الورش  أصحاب  أحد  الجابر  أحمد  وقال 
هواية  عن  يقلع  أن  يمكن  ال  »إنه   »999« لـ 
تعديل  يرفض  ولكنه  واالستعراض،  التزويد 
في  يستخدمونها  الذين  لألشخاص  المركبات 
الطرق العامة، ويقتصر تعامله مع مستعرضي 
الحلبات، معرباً عن أمله في إنشاء حلبات ولو 
صغيرة في كل إمارة إلشباع رغبات أصحاب 

هذه الهوايات
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إطالق النار العشوائي في لبنان ظاهرة خطيرة 
تمس األمن والسالمة العامة بنتائجها القاتلة، وقد 
تذوق اللبنانيون مّرها، فتكاد ال تجد منطقة لبنانية 
الطائش،  الرصاص  نتيجة  حوادث  فيها  تقع  لم 
بعد  باألسود  اتشحت  كثيرة  لبنانية  وعائالت 
سقوط أحد أفرادها ضحية بريئة لتهور من قرر 
بمناسبة أو من دون مناسبة أن يخالف القوانين، 

ويطلق جنون رصاصه عشوائياً. 
اللبنانيين  بين  منتشراً  السالح  كان  لطالما 
وبخاصة الريفيين منهم، وظاهرة إطالق النار في 
الهواء عشوائياً عادة قديمة كانت ترافق المناسبات 
أو  السعيدة  والمناسبات  األفراح  في  ابتهاجاً  إن 
أثناء  الظاهرة  هذه  وتفاقمت  األتراح،  في  حزناً 
نتيجة   )1990  -  1975( اللبنانية  األهلية  الحرب 
بسط  عن  وعجزها  المركزية  الدولة  لضعف 

سلطانها، ولسيطرة الميليشيات وقوى األمر الواقع 
على عدد من المدن والقرى اللبنانية، مما أّدى إلى 
تفلت السالح عشوائياً بين أيدي المواطنين من دون 

أي رقيب أو حسيب.
الحرب  انتهاء  بعد  الظاهرة  هذه  واستمرت 
بين  بتفاوت  اللبنانية ولو  المناطق  األهلية في كل 
حّداً  األخيرة  السنوات  في  لتبلغ  وأخرى،  منطقة 
بين  نشهد  فبتنا  عنه،  التغاضي  باإلمكان  يعّد  لم 
فترة وأخرى إطالق النار في الهواء عشوائياً أثناء 
اإلعالمية  واإلطالالت  السياسية  الخطابات  وبعد 
التلفزيونية لبعض الزعماء وقادة األحزاب اللبنانية، 
وأيضاً في مراسم تشييع أو زواج، واحتفاالً بالفوز 
في انتخابات بلدية واختيارية أو نيابية أو حتى في 
مما  مناسبة،  أو حتى من دون  رياضية،  مباريات 
يتسبب بقتلى وجرحى بين المواطنين األبرياء، مع 

بقاء معظم المتسببين بذلك مجهولين أمام الشرطة 
من  تبقى  مادية  بأضرار  يتسبب  ومما  والقضاء، 

دون تعويض بسبب بقاء المتسبب بها مجهوالً. 

خ�صائر ج�صيمة 

والمستشار  المحامي  ضو  إلياس  وأشار 
توجد  ال  أنه  إلى   »999« إلى  حديثه  القانوني في 
إحصاءات رسمية متوفرة لدى قوى األمن الداخلي 
الرصاص  لضحايا  الحقيقي  العدد  عن  اللبناني 
في  المتورطين  الموقوفين  عدد  عن  أو  الطائش 
تسجيل  هو  ذلك  وسبب  العشوائي،  النار  إطالق 
الضحايا تحت خانة القتل وااليذاء غير المقصودين 
على يد مجهولين، أما الحاالت التي تصل إلى الرأي 
واألمر  اإلعالم،  وسائل  تثيرها  التي  فهي  العام 
من  ومعظمهم  بالعشرات  الضحايا  أن  المؤكد 

نيران غير صديقة
اإطالق النار الع�شوائي يف لبنان يوقع �شحايا بني امل�شت�شفيات واملقابر 
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ولكن  وتطول،  تطول  والالئحة  والشباب،  األطفال 
والفاعل  العشوائي  الموت  وهي  واحدة  النتيجة 
شخص  أي  تحديد  يمكن  ال  غالباً  ألنه  مجهول، 

مسؤول عن مقتل أو إصابة الضحية.
سببها  التي  الحوادث  ازدياد  بعد  أنه  وأضاف، 
اللبناني  المجتمع  الطائش، والتي كبدت  الرصاص 
أبنائه  وسالمة  أرواح  في  جسيمة  خسائر 
فأكثر  أكثر  يتجه  العام  الرأي  بات  وممتلكاتهم، 
في  المسؤولين  ومطالبة  الظاهرة،  هذه  نبذ  نحو 
األجهزة األمنية العمل بجدية وحزم لتطبيق القانون 
إلى  وتقديمهم  العشوائي،  النار  مطلقي  ومالحقة 
القضاء إلنزال أقصى العقوبات في حقهم، وتحرير 
المدن والقرى من طيش بعض الرعاع والغوغائيين 
شخصيات  أو  بأحزاب  يحتمون  ما  عادة  الذين 
نافذة لينجوا من العقاب، األمر الذي حدا بعدد من 
األحزاب والشخصيات إلى التنصل من مسؤوليتها 
تنظيم  على  والعمل  العشوائي،  النار  مطلقي  عن 
نبذ  إلى  تدعو  وتوصيات  بيانات  وإصدار  ندوات 
عنها.  االمتناع  على  مناصريها  وتحث  العادة  هذه 
كما ظهرت هيئات وتجمعات أهلية عدة تعمل على 
مكافحة هذه الظاهرة، ونشر الوعي حول أخطارها.
دوراً  لعبت  اإلعالم  وسائل  أن  إلى  وأشار 
اللبنانيين  المواطنين  بين  الوعي  نشر  في  إيجابياً 
حول خطورة هذه العادة عبر تسليط الضوء على 
األضرار الناتجة عنها وضحاياها من شباب وأطفال 
وعبر تنظيم حمالت إعالمية لمكافحتها، األمر الذي 
كبوته  من  العام  الرأي  نهوض  في  ويسهم  أسهم 

تجاه هذه القضية.

التعامل القانوين 

النار  إطالق  مع  اللبناني  القانون  تعامل  وعن 
النار  إطالق  تفاقم  إزاء  أنه  العشوائي، شرح ضو 
العشوائي، وما نتج عنه من ويالت، ولمعاقبة هذه 
النائب  تقدم  ورادعة،  قاسية  بعقوبات  الجرائم 
اإلنسان وعضو  لجنة حقوق  مقرر  غسان مخيبر 
اللبناني  النواب  اإلدارة والعدل في مجلس  لجنتي 
باقتراح قانون معجل مكرر، موقع من عشرة نواب 
إطالق  لتجريم  واألحزاب  الكتل  غالبية  يمثلون 
العيارات النارية في الهواء، وتم إقرار هذا القانون 
بتاريخ 2016/10/27، وحمل الرقم 71، ودخل حيز 

التنفيذ بتاريخ 2016/11/3.
ويتألف هذا القانون من مادة وحيدة تنص على 

ما يلي:
أ-كل من أقدم ألي سبب كان على إطالق عيارات 

نارية في الهواء من سالح حربي مرخص أو غير 
إلى  أشهر  ستة  من  بالحبس  يعاقب  به،  مرخص 
إلى  أضعاف  ثمانية  من  وبغرامة  سنوات،  ثالث 
لألجور.  الرسمي  األدنى  الحد  أضعاف  عشرة 
ويصادر السالح في جميع األحوال، ويمنع الجاني 

من االستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة.
تعطيل  أو  إلى مرض  الفعل  هذا  أّدى  -فإذا  ب 
شخص عن العمل مدة تقل عن عشرة أيام، عوقب 
المجرم بالحبس من تسعة أشهر إلى ثالث سنوات، 
وبغرامة من عشرة أضعاف إلى خمسة عشر ضعفاً 

من الحد األدنى الرسمي لألجور.
أيام   10 الـ  والمرض  التعطيل  تجاوز  -وإذا  ج 
ثالث  إلى  سنة  من  الحبس  إلى  العقوبة  ُرفعت 

سنوات فضالً عن الغرامة السابق ذكرها.
أو استئصال  إلى  قطع  الفعل  أّدى هذا  د -إذا 
أحدها،  إلى تعطيل  أو  األطراف  أحد  بتر  أو  عضو 
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ي�ضهمان يف حل هذه الظاهرة 
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أو تعطيل إحدى  الحواس عن العمل أو تسبب في 
إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو 
لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب المجرم باألشغال 
الشاقة المؤقتة عشر سنوات على األكثر، وبغرامة 
من خمسة عشر ضعفاً إلى عشرين ضعفاً من الحد 

األدنى الرسمي لألجور.
الضحية،  بموت  النار  إطالق  تسبب  -إذا  ه 
عن  تقل  ال  مدة  الشاقة  باألشغال  الجاني  فيعاقب 
سنة،  عشرة  الخمس  تتجاوز  وال  سنوات  عشر 
إلى خمسة وعشرين ضعفاً  وبغرامة من عشرين 

من الحد األدنى الرسمي لألجور.
في  تشدد  الجديد  القانون  أن  ضو  وأوضح 

تجريم هذه الظاهرة من الجهات التالية: 
- لجهة جعل عقوبتي الغرامة والحبس متوجبتين 
معاً، مما ألغى السلطة االستنسابية للقضاء كونه لم 
يخير القاضي بين الغرامة والسجن أو كليهما، بل 

ألزمه بتطبيق العقوبتين معاً.
- لجهة رفع قيمة الغرامة التي كانت متدنية.

- لجهة تشديد العقوبات بالتدرج حسب فداحة 
الفعل الجرمي لتصبح عقوبات  الناتج عن  الضرر 

جنائية في الفقرتين )د( و)ه(. 

اإجراءات و�صوابط 

من  للحد  الالزمة  والضوابط  اإلجراءات  وعن 
أجاب  لبنان،  في  العشوائي  النار  إطالق  ظاهرة 
ضو أن القانون ومهما شددت عقوباته ليس كافياً 
للتخلص من هذه الظاهرة، وإنما يجب أن يترافق مع 

اإلجراءات والضوابط التالية:
حول  الوعي  نشر  على  االجتماعي  العمل   -
أخطار إطالق النار العشوائي وعدم قانونيته، وهنا 

الدينية  والمرجعيات  األهلية  الجمعيات  دور  يكمن 
إلى جنب مع  العمل جنباً  والحزبية والتربوية في 
رفع  لناحية  األمنية  والقوى  الرسمية  المرجعيات 
الغطاء السياسي عن المرتكبين، وتعزيز دور القوى 
والمحسوبيات  التدخالت  من  وصيانتها  األمنية 

السياسية والطائفية. 
الفردية  األسلحة  لضبط  تهدف  خطة  وضع   -

الداخلي  األمن  لقوى  العامة  المديرية  أفادت 
عدد  عن  إحصاءات  لديها  توجد  ال  أنه  لبنان  في 
الضحايا  وعدد  العشوائي  النار  إطالق  حوادث 
والتي تسجل  الحوادث،  الموقوفين في هذه  وعدد 
قانوناً ضد مجهول ضمن فئة جرائم القتل واإليذاء 
غير المتعمد. وأوردت المديرية العامة لقوى األمن 
الداخلي اللبناني أمثلة عن بعض حوادث إطالق النار 
اللبنانية،  والقرى  المدن  من  العديد  في  العشوائي 
والتي  و2017،   2015 عامي  بين  لديها  والمسجلة 
سقط ضحيتها قتلى ومصابون من دون أن تتوصل 
التحقيقات األمنية والقضائية إلى معظم المتورطين 

في هذه الحوادث:
 5( الحزينة  منير  الطفل  توفي   :2015 يونيو   -
برصاصة  أصيب  أن  بعد  بيروت  في  سنوات( 

طائشة استقّرت في رأسه.
طالب  الشرقاوي  محمد  توفي   :2015 أكتوبر   -
الهندسة) 23 سنة( بعد أن أصيب برصاصة طائشة 
منطقة  منزله في  شرفة  على  يدرس  كان  عندما 

الشياح بجبل لبنان.
- مارس 2016: أصيبت الطفلة بيتينا رعيدي )8 
سنوات( بطلق ناري في منطقة جبيل بجبل لبنان 

بعد إطالق نار خالل جنازة قرب منزلها.
- أبريل 2016: في قرية دير كيفا بقضاء صور 
ساري  الطفل  أصيب  الجنوبي،  لبنان  محافظة  في 
من  دخلت  طائشة  برصاصة  سنوات(   3( سلّوم 

العنق لتخرج من الظهر. 
صدره  في  خير  حسين  أصيب   :2016 مايو   -
لبنان نتيجة رصاص  السلم في جبل  بمنطقة حي 

طائش.
بليق  وسام  الشاب  مرور  أثناء   :2016 مايو   -
سليم  منطقة  في  بيروت،  إطفاء  فوج  في  الرقيب 
برصاص  أصيب  بيروت  العاصمة  وسط  سالم 

طائش، وتوفي تاركاً وراءه زوجة وثالثة أطفال.
- أكتوبر 2016: في مدينة بعلبك بمحافظة بعلبك 
رأسها  في  غورلي  محمد  هاللة  أصيبت  الهرمل 
أثناء جلوسها مع أفراد عائلتها، وذلك نتيجة إطالق 

نار عشوائي خالل أحد مراسم العزاء، كما أصيب 
في  طائشة  برصاصة  يده  في  رايب  علي  الشاب 

المدينة نفسها.
- أكتوبر  2016: توفي حسين ملك )36 سنة( من 
قرية »بيت ليف« في محافظة لبنان الجنوبي، وهو 
رب عائلة مؤلفة من زوجة وولدين نتيجة رصاص 

طائش مجهول المصدر. 
- نوفمبر 2016: توفي محمد عطوي )28 سنة( 
حي  منطقة  في  طائشة  برصاصة  إصابته  نتيجة 

السلم بجبل لبنان. 
 15( عبيد  يارا  الطفلة  توفيت   :2017 يناير   -
سنة( في مدينة الشويفات بجبل لبنان، برصاصات 
طائشة برأسها من قبل خالد األحمدية إثر خالف 
شخصي مع والدها جالل عبيد، والذي يعمل ناطور 
بناية عند األحمدية. وفر الجاني من المكان ثم سلم 
إلى  وأحيل  اللبناني،  الداخلي  األمن  لقوى  نفسه 
القضاء بعد مصالحة جرت بين العائلتين بوساطة 

من جهات سياسية واجتماعية في المدينة.

حوادث م�صجلة 

وظاهرة الحد من انتشارها بين المواطنين.
- مكافحة تجارة األسلحة الحربية المزدهرة في 

السوق السوداء.
- التشدد في إعطاء رخص حمل ونقل السالح، 
أهلية  مدى  من  للتأكد  صارمة  معايير  واعتماد 
وحصر  بالقانون،  وإلمامه  السالح  مستخدم 

الرخصة بسالح معين وبمدة معينة
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أسرتي املكونة من والدي ووالدتي وثالثة أبناء 
ذكور تقيم في إحدى مدن الدولة منذ سنوات عدة.

حتصيلي  تابعُت  سنّاً،  األكبر  »فــوزي«،  أنا   
العلمي بجامعة »السوربون« في فرنسا، وحصلت 
منذ  وأعمل  باحلقوق«،  »دكــتــوراه  شهادة  على 
في  الشركات  إلحدى  قانونياً  مستشاراً  سنوات 
الدولة، ولي ولدان جامعيان، يتابعان دراستهما في 
اجلامعة ذاتها، وزوجتي تعمل أستاذة جامعية ملادة 

األدب اإلجنليزي.
بأربعة  وُرِزق  متزوج،  »غيث«،  األوسط  وأخي 
أساس  على  موظف  وبنت،  ذكــور  ثالثة  أوالد، 
شهادته اجلامعية، يعيش على راتبه الشهري فقط، 

أي هو شخص »مستور احلال«، كما ُيقال!. 
أخي  يصغر  والــذي  »علي«،  الصغير  أخي  أما 
بسبب  الدراسة،  متابعة  يشأ  فلم  بعامني،  »غيث« 
في  والدي  وكان  املدرسة،  من  ونفوره  استهتاره 
أسوة  التعليم،  ملتابعة  عليه  يضغط  األيام،  هاتيك 
بأْترابه، وتيّمناً بي وبـأخيه »غيث«، وكثيراً ما عنّفه 

الوالد بسبب كرهه للدراسة!. 
أبي  أمره  بينهما،  الّضروس  احلرب  هذه  وبعد 
ميارس  الــذي  احملل  إلى  يوم  كل  معه  يذهب  أْن 
الدولة، فرضخ  التجارة في إحدى مدن  الوالد  فيه 

»علي«، ولكْن على مضض! 
فيه  يقع  الــذي  احلــّي  في  الّسوء  رفــاق  وكــان 
للوالد، قد لعبوا بعقل أخي »علي«  التجاري  احملل 
فكان  التدخني،  عادة  على  أّوالً  ودّربوه  املُستهتر، 
يستلّذه، علّه ينسى آالم الضرب، الذي كان يتلقاه 
املدرسة،  وتركه  استهتاره،  بسبب  والدي  يد  على 

وتكرار غيابه عن احملّل!. 
عوه تالياً على سرقة األموال مْن جارور  ثم شجَّ
املخّدرات،  بعض  لشراء  احملل،  في  الوالد  مكتب 
وز«،  »الـــدُّ يسّمونه  منه،  »ضــْربــاً«  له  فاشتروا 
مبصطلحهم الّدارج، فتعاطاه، ووقتها شعر بانشراح 

واضح!.
عام،  من  أكثر  هذه  أخي  سياسة  على  ومضى 
وهو يتعاَطى هذا السّم الَهاِري، ولكّن أحداً مْن أفراد 
أْن  إلى  العائلة، لم يكْن منتبهاً حلالة أخي »علي«! 

البيت  يقتحم  »علي«  بـ  وإذا  األيام،  من  يوم  جاء 
على َعَجل، وهو في حالة ِهياٍج، وبدا عليه أنه كان 
أّمنا بعصبية  مرتبكاً جداً، ومتوّتراً جداً، طالباً من 
بادية مبلغاً من املال، هو رمّبا ثمن »دوز« املخّدرات 
الذي سيشتريه من أحد الباعة السرّيني بعد قليل، 

من دون أن يبوح ألّمه بأّي تفصيل!.
وامتنعت أمي بداية عن إعطاء »علي« أّي مبلغ، 
بحّجة أّن والدي قد خّصص له مبلغاً كراتب شهري 
»فهذا  به،  الشخصية  أموره  تدبير  وعليه  محدد، 
الّراتب يكفيَك وزيادة، أين تذهب بفلوسك إذن«؟!. 

املبلغ  إعطائه  عن  بحزم  أمــي  امتنعت  وحــني 
املطلوب، اتصلت أمي بي ألمنع أخي »علي« من دّق 
رأسه باحليطان واألبواب اخلشبية، حيث نفَر الدم 
من رأسه، وسال على جبينه ويديه، طالبة مني أن 
املتهّور  بأخي  ألذهب  السرعة  وجه  وعلى  أحِضر 
إلى أّي طبيب أو أّي مستشفى ملعاجلة األمر، قبل 

استفحاله!. 
من  القريب  أهلي  بيت  إلى  مسرعاً  وحضرت 
بيتي، وبينما كنت أجّهز للذهاب بأخي »علي« إلى 
أّي مستشفى في احلّي، أو إلى أقرب عيادة خاّصة، 
عن  واستفسر  عمله،  من  عائداً  يدخل  بالوالد  إذ 
حالة العصبية البادية على الوجوه، وعن منظر الدم 
السائل من جبني ولده »علي«، ومن رأسه ويديه، 
وأنحاء أخرى بجسده، ما سببه، وملاذا فعل »علي« 

بنفسه ما فعل؟! .
وكشف  الكالم،  عن  جميعاً  متنّعنا  البدء  في 
قائالً  اندفعت  ولكني  أعظمه!  ــا  وم املستور، 

بصراحتي املعهودة:
- أخي »علي« في حالة ُيرثى لها يا أبي، أخي 

يتعاطى املخّدرات، كما صّرح لنا منذ قليل!!.
 قلتها صريحة ومدّوية، وأردفت:

- وقد جاءته نوبة »الكريزا«، ألّن جسده يحتاج 
إلى مادة املخدرات، كما ترى!.

فما كان من األب، إاّل وأْْن قام بصفعتني نارّيتني 
الكلمات  من  ُيحَصى  ال  وبعدٍد  »علي«،  وجه  على 
القاسية، وكأنه بذلك قد أفرغ ما في ُجعبته من قهر 

دفني، ووجع كاٍو..

ألقرب  بولده  الذهاب  عن  الوالد  متنع  وبداية 
طبيب أو مستشفى، طالباً من اجلميع، عدم تقدمي 

أية مساعدة لهذا الولد العاق املغضوب، قائالً لنا:
- اتركوه ميوت على هذه احلال! هذا ليس ولدي 
.. وغضب الله عليه قياماً وقعوداً، وعلى هكذا أبناء 

من أمثاله.. 
وملّا هدأ هياج الوالد قليالً، غزْت رأسه هواجُس 
في  مطاطياً  قارباً  يركب  َكَمْن  وقتها  كان  شتّى، 
عرض البحر، تأخذه األمواج، كما يطيب لها، وكيفما 

تشاء.. 
ولكنه في حلظة صحٍو وتعاطٍف أبوّي من نوٍع 
ما، التفت ناحيتي قائالً لي بتعّقٍل ُمشوٍب بكثير من 

الترّدد واالنفعال:
- اذهب بأخيك املغضوب اجلريح إلى املستشفى 
ال  ومنومة،  مهدئة  إبرة  ويعطوه  جرحه  ليداووا 

تتأّخر، وبعدها »لكّل حادٍث حديث«!.
وبعد إعطاء أخي »علي« هذه اإلبرة، هدأت حالته 

متاماً، كان َكَمْن على رأسه طيرٌ جارح! .
أخي  إلينا  انضم  حيث  العائلة،  اجتمعت  وفوراً 
»غيث« ملدارسة القضية من ألفها ليائها، وبالتحليل 
أخي  يخلّص  ُمْجٍد،  منطقي  حّل  إليجاد  والتركيب، 
رفاق  ومن  الّزعاف،  السّم  هذا  من  املتهّور  »علي« 
حبائلهم  في  أوقعوه  الذين  املتهّورين،  الّسوء 
العائلة  عيون  من  غفلة  حني  على  ومصائدهم، 

برّمتها.
ضرورة  العائلية،  اجللسة  ختام  في  وقّررنا 
بعدما  ُمتخّصص،  حكومي  مصّح  في  معاجلته 
بّد  ال  كاٍو،  وجع  إلى  العائلة  مسّرات  »علي«  قلب 
خوفاً  ممكن،  وقــت  أســرع  في  منه  االنتهاء  من 
على »علي« الطائش من نتائج، قد ال حُتَمد عقباها 

مستقبالً!!. 
املخدرات،  بتعاطي  ــوه  وّرط الذين  رفاقه  أّمــا 
بتقدمي  ــدي  وال قام  فقد  املنحدر،  بهذا  وأوقعوه 
واملباحث  »التحرّيات  رجال  ومتّكن  ضدهم،  بالغ 
في  للشرطة  العامة  للقيادة  التابعني  اجلنائية«، 
عليهم،  القبض  إلقاء  من  فيها،  نقيم  التي  املدينة 
وذلك عن طريق »أعينهم« املبثوثة في كّل األنحاء، 

حالة .. تستحّق الّرثاء!
اإعداد: وجيه ح�سن
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للحفاظ على سالمة املجتمع من مخاطر هذه اآلفة 
الدولة  أبناء  بعقول وقوى شريحة من  تفتك  التي 
واملقيمني فيها، الشريحة التي تغدو - بفعل التعاطي 
بل  وُمستلبة،  سالبة   - باملخدرات  االّتــار  أو 
ومشلولة اإلرادة والتفكير، ال خيَر من ورائها البتّة، 
إْن لم ترعِو وُتعالَج، للخروج من هذا النفق املظلم، 
والعودة بفاعلية إيجابية ألحضان األهل واملجتمع! .
املــخــدرات  تاجر  على  القبض  إلــقــاء  مت  كما 

وحكم  باملخدرات،  ورفاقه  أخي  يزود  كان  الذي 
املؤسسات  إحدى  في  عدة  سنوات  بقضاء  عليه 
خارج  وترحيله  الدولة،  في  والعقابية  اإلصالحية 

الدولة بعد قضاء محكوميته.
احلكومي،  املصّح  في  معه  أخي  رفاق  وأُوِدع 
علّهم يخرجون من املصّح جميعاً، وقد تعاَفوا من 
هذه اآلفة التي تكون سبباً رئيساً في القضاء على 
فئة من الشباب املُغرَّر بهم، ألّن املجتمع دائماً في 

وطاقاتهم  وعقولهم  الشباب  جلهود  احلاجة  أمس 
اخلاّلقة، إْن قريباً وإْن بعيداً، بل في كّل وقت وكّل 

حني، وفي مختلف الظروف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

هو محض صدفة.
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ترجمة: د.ح�سن الغول

تقُتل من أجل المال

وتثير  األنــوف  تزكم  الكريهة  الروائح  كانت 
مدينة  أحــيــاء  أحــد  سكان  نفوس  فــي  الضيق 
والتي  األميركية  كاليفورنيا  بوالية  ساكرامنتو 
كانت تنبعث من مبنى قدمي متتلكه العجوز دوروثيا 
برونتي شيد على الطراز الكالسيكي، وكان يضم 
طابقني وقد حولته إلى نزل وبدأت تؤجر حجراته 

لكبار السن القادمني من خارج املدينة.
أن  إال  العالية  اجلو  حرارة  درجة  من  وبالرغم 
السكان وجدوا أنفسهم مجبرين على البقاء داخل 
بيوتهم بدالً من تشغيل أجهزة التكييف التي كانت 
تنقل لهم الروائح الكريهة حيث إدعت مالكة املبنى 
أن سببها يعود إلى أن فناء املبنى مملوء بالفئران 
زراعــة  في  املستخدمة  األسمدة  وأكـــوام  امليتة 
حديقته. إال أن أحد السكان قدم شكوى للشرطة 
حول اختفاء عدد من النزالء مما أدى إلى تفتيش 
فناء النزل والعثور على سبع جثث مدفونة حيث 

ألقي القبض على دوروثيا بتهمة القتل.
كانت البداية في احلادي عشر من نوفمبر عام 
1988 عندما ذهب ثالثة حتريني إلى نزل دوروثيا 
كان  الــذي  مونتويا  الفارو  العجوز  عن  للبحث 
إعاقة  النزل ويعاني من  ذلك  يستأجر حجرة في 
التحريون  فتش  حيث  اختفائه،  عن  وأعلن  عقلية 
النزل ولم يعثروا على ما يثير الريبة، إال أنهم عندما 
ألقوا نظرة على حديقة النزل الحظوا أن جزءاً منها 
كان يبدو وكأنه تعرض للحفر حديثاً، وعلى الفور 
بدأوا احلفر و عثروا على قطع ثياب مهترئة وعظام 
وحذاء. وفي اليوم التالي حضر فريق من اخلبراء 
عثروا  حيث  ثقيلة،  حفر  أدوات  ومعهم  اجلنائيني 
مختلفة  أماكن  في  جثث  وأربع  فتاة  أشالء  على 
من فناء النزل، وعندما بحثوا عن دوروثيا فوجئوا 
شخصني  جثتي  على  الحقاً  عثر  كما  باختفائها، 

إحداهما تعود للعجوز مونتويا.
الرابعة  تبلغ  الوقت  ذلك  في  دوروثيا  كانت 
بالتدخني  ولعها  عنها  وعرف  العمر،  من  والستني 
املال  ولتوفير  البذخ،  حلياة  وعشقها  والكحول 
معظم  كان  نزل  إلى  بيتها  بتحويل  قامت  الالزم 
رواده من كبار السن، ومنهم بنيامني فينك البالغ 
اخلامسة واخلمسني من العمر الذي حضر لإلقامة 
بيتي  العجوز  اختفت  أيضاً  اختفى،  ثم  النزل  في 

باملر وعثر على أشالئها في حديقة النزل. واختفت 
العجوز ليونا كاربنتر التي كانت تخضع للعالج في 
أحد املستشفيات قبل حضورها إلى النزل. كما كان 
العجوز جيمس غالوب الذي كان يعاني متاعب في 
القلب أحد الضحايا إضافة إلى العجوز فيرا مارتن.

في  عثر  دوروثــيــا  على  القبض  ألقي  عندما 
وثياب  الثمن  غالية  عطر  زجاجات  على  حجرتها 
وبالرغم  كحول.  زجاجات  وبعض  احلرير  من 
إال أن طباخاً  النزل  القاسي مع رواد  من تعاملها 
يدعى جون شارب أشار إلى أنها كانت عطوفة مع 
.كما حتدثت  واملعاقني  والفقراء  األليفة  احليوانات 
الصحافة عن مرورها بأربع تارب زواج فاشلة. 
كانت دوروثيا تد دائماً تبريرات حول اختفاء 
املستأجرين لديها، وكانت تؤكد أن بعضهم غادروا 
قرر  أو  أهلهم،  مع  لإلقامة  وعــادوا  النزل  فجأة 
بعضهم أن يجرب احلياة في مدينة أخرى. وفي 
معها  والعاملون  اجليران  فيه  كان  الذي  الوقت 
كبار  خلدمة  حياتها  كرست  امرأة  بأنها  مقتنعني 

السن كانت ترتكب اجلرمية تلو األخرى. 
الكثير  عانت   1929 عام  ولدت  التي  دوروثيا 
إصابته مبرض  إثر  والدها  توفي  إذ  في طفولتها 
السل، وبعد سنوات قليلة توفيت والدتها في حادث 
مروري، وفي السادسة عشرة من العمر تزوجت 
صديقاً لها وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة، ووفقاً 
جمالها  مدى  تدرك  الفتاة  كانت  منها  للمقربني 

وكانت تعشق شراء املالبس والعطور.
توفير  أجــل  من  السرقة  على  أقدمت  ولهذا 
العمر  من  األربعني  بلغت  وعندما  إليه.  ما حتتاج 
أن  إال  عديدة،  بسنوات  يصغرها  شاباً  تزوجت 
الزواج انتهى بالفشل خالل عام، وخالل تلك الفترة 
إلى  يتكون من طابقني  الذي  بيتها  بتحويل  قامت 

نزل. 
أول  ارتكبت دوروثيا  الشرطة  أعلنته  ملا  ووفقاً 
الضحية  1982، وكانت  قتل في ربيع عام  جرمية 
تلقيها  الوفاة  وسبب  مونرو،  روث  تدعى  عجوزاً 
دوالر  آالف  ستة  بحوزتها  وكــان  مخدر  جرعة 
اختفت، وأشارت نتائج التشريح إلى أنها انتحرت. 
وبعد شهر ألقي القبض على دوروثيا بتهمة تخدير 
أربعة من املستأجرين وحكم عليها بالسجن خمسة 

أعوام أمضت منها ثالثة أعوام خلف القضبان ثم 
خرجت بعفو مشروط إال أنها لم تلتزم به.

يدعى  عجوزاً  كان  لدوروثيا  اجلديد  الضحية 
إيفيرسون جيلماوث الذي أخبرها مصادفة أن لديه 
راتباً تقاعدياً كما أخبر أخته بأنه سيتزوج دوروثيا 
ويفوضها بالتوقيع على شيكاته. ولم ميض وقت 
طويل حتى عثر أحد الصيادين على جثته مدفونة 

قرب أحد األنهار. 
كانت دوروثيا قد حولت الدور األول من بيتها 
إلى نزل الستقبال القادمني، بينما خصصت الدور 

األعلى لها.
االجتماعية  اخلدمة  موظفو  بــدأ  فترة  وبعد 
الذين  املستأجرين  عن  للسؤال  النزل  إلى  القدوم 
اختفوا، حيث لم ترؤ دوروثيا على االعتراف بأن 
الواضح  من  وكان  للقتل.  تعرضوا  منهم  خمسة 
أن هذه املرأة تفضل املستأجرين العجائز لسهولة 
التغلب عليهم وقتلهم. كما وجهت وسائل اإلعالم 
لدوروثيا  لسماحها  املعنية  لألجهزة  االنتقادات 
العفو  شروط  ينتهك  الذي  املشروع  هذا  بــإدارة 

عنها.
في اليوم التالي من عملية احلفر ذهبت العجوز 
إلى فندق قريب لتناول فنجان من القهوة ثم هربت 
إلى بلدة ستوكتون، ومن هناك استقلت حافلة إلى 
لوس أجنلوس وكان بحوزتها 3000 دوالر، وهناك 
ويلغوز  تشارلز  يدعى  عجوز  رجل  إلى  تعرفت 
الذي اصطحبها إلى منزله وهناك تذكر أنه شاهد 
بإبالغ  وقــام  التليفزيون  شاشة  على  صورتها 

الشرطة التي حضرت واعتقلتها.
مبدئي  بشكل  دوروثيا  مثلت   1989 مارس  في 
قتل  بتهمة  ساكرامانتو  في  البلدية  محكمة  أمام 
تسعة أشخاص، إال أن احملاكمة الرئيسة بدأت في 
فبراير 1993 بعد جمع األدلة املتعلقة باجلرائم كافة 
ومت نقل مكان احملاكمة إلى بلدة مونتيري، حيث 

استمرت احملاكمة خمسة شهور.
خالل احملاكمة اتهم املدعي العام دوروثيا بأنها 
أقارب  لهم  ليس  الذين  املستأجرين  تختار  كانت 

بهدف سرقتهم، 
إال  قانوني،  غير  بشكل  النزل  تدير  وكانت 
توفوا  الضحايا  أن  إلى  أشار  الدفاع  محامي  أن 
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القلب  طيبة  املرأة  تلك  أن  وأكد  طبيعية،  ألسباب 
إلى  وأشار  لديهم،  سكن  ال  الذين  تاه  وعطوفة 
اضطرارها للسرقة لتغطية نفقاتها. إال أن املشكلة 
عدم وجود  في  العام متثلت  املدعي  واجهت  التي 
أي شاهد على اجلرائم املرتكبة، إضافة إلى حتلل 
أدى  والتي  واحدة  باستثناء  كبير  بشكل  اجلثث 
فحصها إلى العثور على مادة الداملني املنومة التي 
كبار  استخدمها  إذا  خاصة  أحياناً،  قاتلة  تكون 

لدى  املــادة  هذه  من  كميات  وجدت  حيث  السن، 
دوروثيا والتي كما قال بعض الشهود كانت تبر 

املستأجرين على تناولها.
قامت  دوروثيا  أن  إلى  خطوط  خبير  وأشــار 
شيكات  على  ضحاياها  من  سبع  تواقيع  بتزوير 
خمسة  ذلك  وراء  من  تني  وكانت  بهم  خاصة 
آالف دوالر شهرياً، كما اعترف محامي الدفاع أن 
تلك املرأة كان لديها ميل إلى السرقة إال أنه استبعد 

أن ترتكب جرائم قتل.
بعد االستماع إلى الشهود وفحص األدلة التي 
إدانة  احمللفني  هيئة  قررت  كامالً  عاماً  استمرت 
بينما  الضحايا،  من  ثالث  قتل  بجرمية  دوروثيا 
بالضحايا  يتعلق  فيما  يدينها  ما  إلى  تتوصل  لم 
احملكمة  أصــدرت   1993 ديسمبر  وفي  اآلخرين. 
مع  دوروثيا  على  احلياة  مدى  بالسجن  حكماً 

حرمانها من أية فرصة للعفو. 
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حول حقوق
العمالة المنزلية

اإعداد : حامد حمجوب

قضية هذا الشهر تسد بشكل واضح مشكلة 
عاملة  أقامت  فقد  مجتمعنا،  في  املنزلية  العمالة 
منزلية دعوى قضائية ضد كفيلها ومكتب استقدام 
العمالة الذي أحضرها إلى الدولة للعمل لدى الكفيل، 
حيث طالبت باحلكم بإلزامهما بدفع مبلغ )25.200 
درهم(، بسبب أن مكتب االستخدام أحضرها إلى 
مقابل  منها  وتقاضى  الكفيل  لدى  كخادمة  الدولة 

ذلك )7000( درهم.
كافة  املطلوبة  املنزلية  باألعمال  قيامها  ورغم 
لدى الكفيل لقاء أجر شهري مقداره )700( درهم 
إال  الدعوى،  لتاريخ رفع  أعوام سابقة  وملدة ثالثة 
ثم  تقاعس عن سداد مستحقاتها ومن  األخير  أن 
الدعوى  درجة  أول  محكمة  .أحالت  الدعوى  كانت 
إلى التحقيق ومتسك الطاعنان بعدم جواز اإلثبات 

بغير الكتابة.
»العاملة  ضدها  املطعون  شاهدي  سماع  وبعد 
املنزلية« حكمت بإلزام )الكفيل( الطاعن األول بأن 
يؤدي للعاملة املنزلية املطعون ضدها مبلغ »17500« 
االستقدام«  »مكتب  الثانية  الطاعنة  وإلزام  درهم، 

بأن تؤدي للعاملة املنزلية مبلغ »7000« درهم. 
محكمة  وقضت  احلكم،  هذا  الطاعنان  استأنف 
إلى  الطاعنني  دفع  برفضه، مما  أبوظبي  استئناف 

ومائتا درهم، كما انصبت شهادة الشهود بالنسبة 
قبضتها  درهم   »700« مبلغ  على  الثانية  للطاعنة 
نظير استقدام العاملة املنزلية وكالهما تزيد قيمته 
على نصاب الشهادة، مما يعيب احلكم ويستوجب 

نقضه. 
وعلق الدكتور محمد األمني البشرى اخلبير في 
معهد اإلمارات للجنسية واإلقامة واملنافذ على هذا 

احلكم على النحو التالي:
وخدم  املساعدة  املنزلية  العمالة  ظاهرة  تعتبر 
املنازل ومن في حكمهم، ثقافة وعادة اجتماعية في 
الدول العربية عموماً ودول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية على وجه اخلصوص.
جوانب  املساعدة  املنزلية  العمالة  ولظاهرة 
إيجابية تسمح للمرأة اخلليجية بدخول سوق العمل 
واإلسهام في بناء األوطان وسد القصور في حجم 
في  الوطنية  الطموحات  حجم  مع  مقارنة  السكان 
البناء والنهضة االقتصادية واالجتماعية التي تتعهد 

بها القيادات الرشيدة.
أيضاً  املنزلية  العمالة  استخدام  لظاهرة  أن  غير 
على  عبئاً  تشكل  أصبحت  لكونها  العيوب،  بعض 
أن  بعد  خاصة  اإلنسان،  حقوق  حماية  متطلبات 
اتهت أنظار املنظمات الدولية املعنية بفئة العمالة 

أ.د. محمد األمني البشرى

إقامة الطعن املشار إليه.
• بنى الطاعنان حجتهما على سببني: 

السبب األول: احلكم املطعون فيه مخالفة للقانون، 
إذ ذهب إلى جواز اإلثبات بشهادة الشهود، مما يعد 
مخالفة ألحكام املادة »35« من قانون اإلثبات على 
راتب  على  انصب  الطرفني  بني  االلتزام  أن  سند 
شهري مقداره »700« درهم في رأي العاملة املنزلية 
و»400« درهم في رأي الطاعنني، وأنه ال أثر لذلك 
أن شهادة  املتأخرة، في حني  الرواتب  تراكم  على 
الشهود انصبت على عدم سداد الرواتب الشهرية 
ألفاً   »25« ومجملها  سنوات  ثالث  عن  املتأخرة 
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املنزلية وحقوقها االجتماعية والثقافية وربطها لهذه 
الفئة بفئة ضحايا اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

االتار بالبشر.
وال شك أن هناك تاوزات محدودة ومنازعات 
علم  إلى  تصل  العربية  الدول  بعض  في  تعاقدية 
املنظمات الدولية املعنية بحماية حقوق اإلنسان، إال 
أن تلك املنظمات تبالغ في تقييمها للحاالت الفردية 
احملدودة، ألنها ال تدرك حجم العمالة املنزلية ومدى 
رغم  والتي  والشكاوى،  املنازعات  معدالت  تدني 
يتخذ  الذي  الوطني  القضاء  باهتمام  حتظى  قلتها 
إجراءات عدلية ناجزة تصل استئنافاتها وطعونها 

إلى احملاكم العليا.
االحتادية  واحملكمة  االستئناف  محاكم  وتولي 
العليا في دولة اإلمارات العربية املتحدة على سبيل 
املثال، عناية خاصة لتطبيق املعايير القانونية وأحكام 
الشرع كافة التي متيل إلى اإلنصاف وصون حقوق 

الفئات الضعيفة.
ومبراجعتنا ملجموعة األحكام واملبادئ القانونية 
قضايا  أن  يالحظ  النقض  محكمة  عن  الصادرة 
حتتل  بساطتها  رغم  املنزلية،  العمالة  ومنازعات 
صفحات عديدة من تلك اإلصدارات، بلغت في عام 
لصالح  العليا  احملكمة  فصلتها  طعون(   9(  2011

العمالة املنزلية.
إن احلكم املطعون فيه، مخالفة القانون والقصور 
في التسبب والفساد في االستدالل بالقول بانتفاء 
التناقض بني الشهادتني، وأن أياً منهما لم يقل بأن 
راتب املدعية كان يسلم لها في يدها، ثم تقوم هي 

بدفع جزء منه إلى الطاعنة الثانية.
وجاءت حيثيات محكمة النقض واضحة وعميقة 
تتناول موضوع القضية بجوانب عدة وتفند نعي 
الطاعنني بحيثيات نوجزها في سبع نقاط لتعميم 
معارف  القانون  إنفاذ  موظفي  وإكساب  الفائدة 
والكتب  القانون  نصوص  في  التتوافر  قانونية 

الدراسية، وهي كاآلتي: 
للقانون  احلكم  الطاعنني مبخالفة  نعي  إن   -  1
غير سديد، ذلك أن التصرف القانوني هو كل تعبير 
معني،  قانوني  أثر  ترتيب  منه  يقصد  اإلرادة  عن 
الوقائع  أما  اإلثبات،  في  العامة  للقواعد  ويخضع 
آثارها،  بترتيب  القانون  يستقل  التي  فهي  املادية 
كتابياً  دليالً  يهيئ  أن  األصل  في  املستحيل  ومن 

بشأنها، ولذلك أُبيح إثبات هذه الوقائع بالبينة.
حول  اخلصوم  بني  الدائر  النزاع  كان  ملا   -  2
كان  إذا  وما  املساعدة،  للعاملة  الشهري  الراتب 
»700« درهم يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع للقواعد 

عمالً  الشهود  بشهادة  اإلثبات  تيز  التي  العامة 
باملادة »35« من قانون اإلثبات.

لدى  بأنها عملت  املطعون ضدها  قول  أما   -  3
الثانية  الطاعنة  وأن  سنوات،  ثالث  األول  الطاعن 
استولت منها على »7000« درهم، فهي مجرد وقائع 

مادية يجوز إثباتها بطرق اإلثبات كافة.
الدعوى واستخالص  الدليل في  تقدير  إن   - 4
أقوال الشهود ومدى االطمئنان إليها من صالحيات 
محكمة  من  عليها  معقب  بال  املوضوع  محكمة 

النقض طاملا لم تخرج عن مدلول الشهادة.
شارك  قد  فيه  املطعون  احلكم  كــان  ملا   -  5
احلكم االبتدائي اطمئنانه ألقوال شاهدي املطعون 
 »7000« مبلغ  الثانية  الطاعنة  قبض  بشأن  ضدها 
الشهادة  مدلول  عن  فيه  خروج  ال  وكذلك  درهم، 
وال يتعارض مع قول املطعون ضدها في صحيفة 
أن  يعدو  ال  الطاعنني  نعي  فإن  ثم  ومن  دعواها، 
املوضوع من سلطة  يكون مجادلة. وفيما حملكمة 
في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
6- إن حتصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير 
استخالصه  ميكن  ما  واستخالص  املقدمة  األدلة 
محكمة  سلطة  من  الشهود  وأقوال  املستندات  من 
املوضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها متى 
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لتكوين  تكفي  أسباب سائغة  على  قضاءها  أقامت 
عقيدتها.

أقام قضاءه  7- ملا كان احلكم املطعون فيه قد 
تطبيق  استبعد  أن  بعد  املستأنف،  احلكم  بتأييد 
األول  الطاعن  أن  سند  على  العمل  قانون  أحكام 
لم يتصد إلثبات وفاء أجر املطعون ضدها بالبينة 
بأن  املتضمن  لدفعه  إثبات  قدَّم  وإمنا  الشخصية، 
ال  عمل  لعقد  وفقاً  درهم   »400« الشهري  أجرها 
يحمل توقيع املطعون ضدها، لذا يكون دفع الطاعن 
األول مجرداً من الدليل. وال يغير من ذلك توثيق 
على  انصب  التوثيق  ألن  العمل،  دائرة  في  العقد 
توقيع صاحب العمل وحده، وال يشكل حجة على 
اخلادم، ألنها لم توقع على العقد، إذ ليس لشخص 

أن ينشأ بنفسه دليالً لصاحله. 
وكان احلكم االبتدائي الذي أيده احلكم املطعون 
فيه أنه قد اطمأن إلى أقوال شاهدي املطعون ضدها 

ملدة ثالث سنوات  األول  الطاعن  لدى  بأنها عملت 
الطاعن  عن  الصادر  الهروب  تعميم  واستبعدت 
األول، والذي جاء بعد رفع الدعوى في محاولة منه 
للتخلص من الوفاء مبستحقات اخلادمة، كما اطمأن 
حصلت  الذي  للمبلغ  بالنسبة  الشهود  أقوال  إلى 
ضدها  املطعون  حساب  من  الثانية  الطاعنة  عليه 
الطعن  النعي بسبب  الطاعن األول. عليه فإن  لدى 
موضوعياً  جدالً  يكون  أن  يعدو  ال  كافة  باألوجه 
ال يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وتعني رفض 

الطعن.
لرجال  درساً  وحيثياتها  القضية  هذه  وتشكل 
إنفاذ القانون في شؤون اجلنسية واإلقامة واملنافذ 
وكذلك لوكالء النيابة واحملامني، إذ إن فهم رجال 
األدلة  وتقييم  التقاضي  إلجــراءات  القانون  إنفاذ 
اجلهد  من  كثيراً  يوفر  النفي  أو  لإلثبات  الالزمة 

والوقت للجهات القضائية العليا.

كما تشكل هذه احليثيات درساً مفيداً للمواطنني 
املنزلية  العمالة  مع  يتعاملون  الذين  واملقيمني 
املساعدة من دون تدابير وإجراءات قانونية تضمن 
حقوق األطراف املتعاقدة، واالبتعاد عن سوء النية 
تدخل  التي  الضعيفة  الفئات  هذه  مبثل  واإلضرار 
شؤون  وإدارة  األطفال  برعاية  وتتعهد  البيوت 

األسر.
لقد قامت وزارة الداخلية بتطوير تدابير قانونية 
ذات  اجلهات  بني  العالقة  تنظم  إدارية  وإجــراءات 
العالقة بالعمالة املنزلية املساعدة وفقاً لنهج واضح 
املتعاقدة.ولعل  ــراف  األط حقوق  يحمي  ــادل  وع
االلتزام  املعنية  األطــراف  جميع  على  الواجب  من 
العمالة  الستخدام  املنظمة  القانونية  باإلجراءات 
ويعكس  احلقوق،  يصون  الــذي  بالقدر  املنزلية 
الوجه اإلنساني املشرق ملجتمع اإلمارات وموروثه 

احلضاري.
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ومنذ  املتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولــة  تسعى 
على  الناس  حقوق  حفظ  تعزيز  إلــى  تأسيسها 
للنصب  تعرضهم  ــدم  وع جنسياتهم،  اختالف 
واالحتيال بصوره وأشكاله كافة، ملا له من ضياع 

حقوق البالد والعباد في أمور ال طائل منها.
وتشكل هذه اجلرمية دوراً أساسياً في تعامالت 
ومعامالت األفراد واملجتمع عموماً ملا لها من أهمية 
الهائل  الكم  اإلطالق وسط  على  ال ميكن تاهلها 
من اجلرائم التي تطال وتطول املجتمع والفرد أياً 
كان، وسواء في املجتمعات النامية أو املتقدمة، بل 
كلما كانت الدولة في تقدم كلما زادت هذه اجلرمية 
وتطورت بتطور املجتمع وتطور أساليب االحتيال 

وتعدد صوره وأنواعه.
اإلمارات  دولة  في  املشرع  تناول  ذلك،  وألجل 
من   )399( املــادة  في  واالحتيال  النصب  جرمية 

قانون العقوبات االحتادي، والتي نصت على أنه:
يعاقب باحلبس أو بالغرامة كل من توصل إلى 
االستيالء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند 

أو  اتالفه  أو  الغائه  إلى  أو  السند  هذا  توقيع  أو 
تعديله، وذلك باالستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ 
من  كان  متى  صحيحة  غير  صفة  أو  كاذب  اسم 
شأن ذلك خداع املجني عليه وحمله على التسليم، 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في 
عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له 
حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع 
علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه، وكان من 
شأنه اإلضرار بغيره. وإذا كان محل اجلرمية ماالً 
أو سنداً للدولة أو إلحدى اجلهات التي ورد ذكرها 

في املادة )5( عد ذلك ظرفاً مشدداً. 
باحلبس  اجلرمية  بهذه  الشروع  على  ويعاقب 
مدة ال تاوز سنتني أو بالغرامة التي ال تزيد على 
عشرين ألف درهم، ويجوز عند احلكم على العائد 
باحلبس مدة سنة فأكثر أن يحكم باملراقبة مدة ال 
تزيد على سنتني وال تاوز مدة العقوبة احملكوم 

بها.
واالحتيال أو النصب: هو االستيالء على احليازة 

الكاملة ملال الغير بوسيلة يشوبها اخلداع تسفر عن 
تسلم ذلك املال. 

الركن املادي 

الركن املادي في جرمية االحتيال أو النصب هو 
الوسيلة التي يلجأ إليها اجلاني في سبيل حتقيق 
الغرض الذي يرمي إليه وهو االستيالء لنفسه أو 
لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع على هذا 
من  وكذلك  تعديله،  أو  إتالفه  أو  إلغائه  أو  السند 
وسائل االحتيال التصرف في عقار أو منقول غير 
مملوك للجاني، فوسيلة االحتيال إذن إما أن تكون 
باالستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب 
أو صفة غير صحيحة، وإما أن تكون بالتصرف في 

عقار أو منقول.
الطريقة االحتيالية ونوعها  أمر  ومهما يكن من 
خداع  شأنها  من  يكون  أن  يجب  فإنه  وأسلوبها، 
املجني عليه وحمله على التسليم. على أنه يجب أن 
تكون الطريقة االحتيالية على درجة من احلبك الذي 

جرائم النصب واالحتيال 
في القانون اإلماراتي

�سعد حممد اأبوزيد
باحث قانوني
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على امتام جرميته بأساليب احتيالية أخرى، كذلك 
فمن  صحيحة،  غير  صفة  النتحال  النسبة  احلكم 
ويتمكن  آخر  شخص  عن  وكيل  بأنه  كذباً  يدعي 
االستيالء  من  الصحيحة  غير  الصفة  هذه  باتخاذ 
على مال املجني عليه لتوصيله إلى موكله املزعوم 
هذه  إلى  االلتجاء  في  يشترط  أنه  إال  مرتكباً،  يعد 
الوسيلة من وسائل االحتيال أن يكون من شأنها 
خداع املجني عليه وحمله على التسليم، فمتى كانت 
اتخاذ  فعلته  يتجاوز في  لم  املتهم  أن  الواقعة هي 
اعتقاد  تثبيت  على  يعمل  أن  دون  من  كاذب  اسم 
املجني عليه بصحة ما زعمه وأن املجني عليه اقتنع 
به ألول وهلة، فإن ذلك ال يكون من املتهم إال مجرد 
كذب ال يتوافر معه املعنى املقصود قانوناً من اتخاذ 
االسم  في  ويستوي  النصب،  في  الكاذب  االسم 
الكاذب أو الصفة غير الصحيحة كوسيلة لالحتيال 
أن يكون شفاهه أو يتخذه اجلاني محرراً، ويستوي 
حقيقياً  أو  أصالً  خيالياً  املنتحل  االسم  يكون  أن 
باسم  التسمي  أن  غير  اجلاني  غير  آخر  لشخص 

الشهرة ال يعد اسماً كاذباً.
حتت  تقع  ال  فتكاد  الصحيحة  غير  الصفة  أما 
وقد  علمية  درجة  الصفة  هذه  تكون  فقد  حصر، 
به  االشتغال  اجلاني  يزعم  عمالً  أو  مهنة  تكون 
كاتخاذ املتهم صفة تاجر وحصوله بناء على ذلك 

على بضاعة. 

الت�صرف يف مال ثابت اأو منقول 

هي  االحتيال  وسائل  من  الثانية  الوسيلة 
التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني، 
وليس له حق التصرف فيه أو التصرف في شيء 
أو  فيه  تصرفه  بسبق  اجلاني  علم  مع  ذلك  من 
التعاقد عليه. وهذه الوسيلة تقوم مستقلة بذاتها 
في  املــادي  الركن  لقيام  توفرها  مجرد  ويكفي 
جرمية االحتيال من دون اشتراط تأييدها بأشياء 
أخرى خارجية، فزعم اجلاني مبلكية املال أو أن له 
حق التصرف فيه أو التصرف فيه مع علمه بسبق 
الركن  لتحقيق  كاٍف  ذاته  في  هو  فيه،  تصرفه 

والطرق  الذكاء،  متوسط  الشخص  بخداع  يسمح 
املهم  ولكن  تدخل حتت حصر،  تكاد ال  االحتيالية 
فيها أن يكون من شأنها خداع املجني عليه وحمله 
شفاء  على  بقدرته  يزعم  فمن  املــال،  تسليم  على 
االتصال  على  بقدرته  الناس  يوهم  أو  األمــراض 
باجلن وإمكان شفائهم أو اإلرشاد عن مكان شيء 
أرض  باطن  في  مدفون  كنز  استخراج  أو  مفقود 
الوقائع وأمثالها تعد  املجني عليه، فإن هذه  منزل 

نصباً واحتياالً.

اتخاذ ا�صم كاذب اأو �صفة غري �صحيحة

كاذباً  اسماً  اجلاني  اتخاذ  االحتيال  من وسائل 
أو صفة غير صحيحة وهذه وسيلة مستقلة بذاتها 
من وسائل النصب واالحتيال ، وتكفي وحدها في 
حاجة  دون  من  اجلرمية  في  املادي  الركن  تكوين 
جرمية  لتكوين  فيكفي  احتيالية،  طرق  الستعمال 
النصب أن يتسمى اجلاني باسم كاذب يتوصل به 
إلى االستعانة  إلى حتقيق غرضه من دون حاجة 



 العدد 556 أبريل 402017

أوراق قانونية

املادي في جرمية االحتيال والنصب.

الق�صد اجلنائي 

جرمية االحتيال أو النصب جرمية عمدية تتطلب 
اخلــاص.  والقصد  العام  اجلنائي  القصد  توفر 
ويتوفر القصد اجلنائي العام فيها بعلم اجلاني بأن 
احتيال  القانون وسائل  يأتيها يعدها  التي  األفعال 
املجني عليه وحمله على تسلم  ومن شأنها خداع 
املال، أما القصد اخلاص فيتمثل في انصراف نية 
ملال  الكاملة  احليازة  على  االستيالء  إلى  اجلاني 
عقار  أو  منقول  في  يتصرف  فمن  عليه.  املجني 
وهو  امليراث  بطريق  له  أصبح مملوكاً  أنه  معتقداً 
االحتيال  في حقه جرمية  تتوافر  ال  بعد،  يرثه  لم 
يكن  لم  إذا  كذلك  العام.  اجلنائي  القصد  لتخلف 
قصد اجلاني منصرفاً إلى متلك املال الذي حتصل 
القصد  انتفى قيام  عليه من حائزه بطريقة احليلة 
النصب،  جرمية  بالتالي  وانتفت  اخلاص  اجلنائي 
فمن يتوصل بوسائل االحتيال إلى احلصول على 
منفعة مال من آخر ال يعد مرتكباً جلرمية النصب، 
ألن العبرة هي نية اجلاني في االستيالء على مال 
املجني عليه ال مجرد احلصول على منفعة هذا املال. 
وال مينع أن يكون االستيالء على املنفعة في هذه 
املادة  في  عليها  املنصوص  للجرمية  مكوناً  احلالة 
394 عقوبات إذا توافرت أركانها، إال أنه يشترط أن 

يتعاصر القصد اجلنائي العام واخلاص في جرمية 
االحتيال مع وقت االستيالء على املنقول أو العقار. 
مرده  اجلاني  عند  بشقيه  اجلنائي  القصد  وقيام 
محكمة  منها  تستخلصه  وما  الدعوى  وقائع  إلى 
املوضوع، وال عبرة في توفره بالباعث الذي دفع 

اجلاني إلى ارتكاب اجلرمية.

ظرف م�صدد

نصت الفقرة الثانية من املادة 399عقوبات على 
ظرف مشدد في جرمية النصب، وهو إذا ما كان 
محل اجلرمية ماالً أو سنداً للدولة أو إلحدى اجلهات 
التي ورد ذكرها في املادة اخلامسة عقوبات، ومنها: 
الوزارات والدوائر احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العام،  النفع  ذات  واملؤسسات  واجلمعيات  العامة 
واحلكمة من تشديد العقوبة في مثل هذه األحوال 
عما  فضالً  اجلهات،  تلك  أموال  على  احلفاظ  هي 
يتسم به عمل اجلاني من جرأة وجسارة تتمثل في 
االستيالء لنفسه أو لغيره على مال للدولة بأحدى 

وسائل النصب واالحتيال.

عقاب ال�صروع يف اجلرمية وجواز احلكم 

باملراقبة على العائد 

التي  اجلنح  من  االحتيال  أو  النصب  جرمية 
يعاقب القانون على الشروع فيها، ويتوافر الشروع 

في هذه اجلرمية إذا كان ألقى اجلاني بوسيلة من 
وسائل االحتيال لالستيالء على مال املجني عليه، 
ينخدع  ولم  الوسيلة  تلك  األخير  هذا  فاكتشف 
هذه  عليه  املجني  يكتشف  لم  أو  املــال  ويسلمه 
الوسيلة ولكن اجلرمية ضبطت وقت تسليم املال. 

وغني عن البيان أن الطريقة االحتيالية هي من 
العناصر األساسية الداخلة في تكوين الركن املادي 
اجلاني  استعمال  فإن  وبالتالي  النصب،  جلرمية 
من  بأنها  اعتباراً  اجلرمية  في  شروعاً  يعد  إياها 

األعمال التنفيذية.
أما في حالة الدجال الذي يؤثث مكاناً على شكل 
عيادة طبية ويعاين فيها، فقد قرر املشرع أن عمله 
احلبس  وعقوبته  النصب،  جرمية  في  شروع  هو 
مدة ال تاوز سنتني أو الغرامة التي ال تزيد على 

عشرين ألف درهم.
في  النصب  عقوبة  تشديد  في  احلق  وللقاضي 
حالة املتهم العائد واحلكم عليه باحلبس مدة سنة 
فأكثر، فقد أجاز له املشرع أن يحكم بوضع اجلاني 
حتت مراقبة الشرطة مدة ال تزيد على سنتني وال 
تاوز مدة العقوبة احملكوم بها، ويجب أن يبني في 
احلكم يوم بدء املراقبة، وإذا كانت أعمال املتهم تعد 
أعماالً حتضيرية جلرمية النصب فال عقاب عليها، 
ويصح احلكم باملراقبة سواء أكانت اجلرمية تامة 

أو مجرد شروع فيها. 
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د. عادل عبد اجلواد الكردو�سي
خبير بوزارة تنمية املجتمع في دولة اإلمارات

عام للخير وتعزيز
لثقافة التطوع

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أعلن 
 2017 عام  أن  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان، 
والتركيز  االهتمام  وسيتم  اخلير«،  »عام  سيكون 

خالل هذا العام على احملاور الثالثة اآلتية:
في  املجتمعية  املسؤولية  ترسيخ  األول:  احملور 
املجتمع  بخدمة  لتقوم  اخلاص  القطاع  مؤسسات 

وُتسهم في تنميته. 
وبرامجه  التطوع  روح  ترسيخ  الثاني:  احملور 
من  لتتمكن  كافة،  املجتمع  فئات  في  التخصصية 
من  واالستفادة  للمجتمع،  حقيقية  خدمات  تقدمي 

كفاءاتها في املجاالت جميعها. 
احملور الثالث: ترسيخ خدمة الوطن في األجيال 
لتكون  اإلماراتية،  الشخصية  كأهم سمات  اجلديدة 

خ  خدمة الوطن رديفاً دائماً حلب الوطن، الذي ترسَّ
على  واملقيمني  اإلمارات  أبناء  قلوب  في  عقود  عبر 

أرضها.
املجتمع  في  التطوع  سنبرز  سبق  مما  انطالقاً 
اإلماراتي، باعتباره أحد محاور مبادرة الشيخ خليفة 
2017 عاماً للخير، وكونه ثقافة متجذرة في املجتمع، 
املتطوعني،  األفراد  على  تعود  التي  األهمية  وتناول 

واألدوار التي يقومون بها في املجتمع. 
العمل  ثقافة  بدعم  اإلماراتي  املجتمع  اهتم  لقد 
القوانني  ــي  اإلمــارات املشرع  فأصدر  التطوعي، 
األهلية  املؤسسات  عمل  تنظم  التي  ــرارات  ــق وال
واجلمعيات ذات النفع العام، واملؤسسات التطوعية، 
أعمال  على  األفــراد  تشجع  التي  املبادرات  وأطلق 

لألفراد  تتيح  التي  املؤسسات  وأنشئت  التطوع، 
والتي  املتنوعة  التطوعية  واألنشطة  باألعمال  القيام 
لهم  العون  وتقدمي  اآلخــريــن،  مبساعدات  تقوم 
مبساعدات »مادية - أموال وأشياء عينية اجتماعية، 
املفهومات  أهم  إلخ«.  سنتناول   ... ثقافية، صحية، 
اإلماراتي،  املجتمع  في  التطوع  وثقافة  املستخدمة، 
ثم أهداف العمل التطوعي، وآثار األعمال التطوعية، 

والهوامش واملراجع.

اأواًل: اأهم املفهومات امل�صتخدمة:

الذي  بأنه ذلك اجلهد  التطوع  اصطالحاً: يعرف 
يقدمه اإلنسان ملجتمعه، بدافع من إرادته احلرة ومن 
بعض  حتمل  بذلك  قاصًدا  له،  مقابل  انتظار  دون 
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العمل االجتماعي لسد ثغرة  املسؤوليات في مجال 
ويكون  بها.  الوفاء  عن  العامة  اإلدارة  رت  فيه، قصَّ
هذا التطوع باجلهد البدني، كما يكون باجلهد العقلي 

والتبرع املالي. 

ثانيًا: ثقافة التطوع يف املجتمع 

االإماراتي:

املجتمع  في  التطوع  ثقافة  إلى  باختصار  نشير 
لدولة  الرشيدة  القيادة  بها  اهتمت  والتي  اإلماراتي 
اإلمارات العربية املتحدة، بهدف فتح باب املشاركة 
أمام املؤسسات واجلمعيات واألفراد إلجناز وحتقيق 
الرفاهية جلميع  إلى حتقيق  الدولة وصوالً  أهداف 
أفراد الشعب اإلماراتي واملقيمني، بل واملساهمة في 

هذا املجال على املستوى اإلقليمي والعاملي في تقدمي 
بدون  محتاج  لكل  واخليرية  اإلنسانية  املساعدات 
األزمات  ملواجهة  الدين  أو  اجلنس  أو  اللون  متييز 

والكوارث.
الشيخ خليفة بن زايد  السمو  لقد أشار صاحب 
أهمية  إلى  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
ثقافة التطوع باعتبارها من مؤشرات رقي املجتمع 
وحتضره، وقال: »هدفنا غرس حب اخلير والتطوع 
ومبدأ  مؤسساتنا،  في  عليا  كقيمة  املجتمع  وخدمة 

أساسي في حياة أبنائنا«.
آل  الشيخ محمد بن راشد  السمو  وأكد صاحب 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
والعطاء  اخلير  ثقافة  أن  الله«،  »رعــاه  دبي  حاكم 

قائالً:  اإلمــاراتــي،  املجتمع  في  متأصلة  والتطوع 
»شعب اإلمارات طبعهم اخلير وعملهم اخلير، وعام 
اخلير جاء لترسيخ هذه القيمة في املجاالت كافة«. 
وقال: »بنى الشيخ زايد شعباً متعلماً طموحاً منفتحاً، 
وغرس في هذا الشعب أجمل معاني البذل والعطاء 
الناس  وخدمة  سعادة  العطاء  وأن  اخلير،  وحب 
نريد  وال  سعادة،  مقابل  دون  من  والبذل  سعادة 

لشعبنا إال اخلير والسعادة«. 
في  تؤثر  كبيرة  أهمية  وثقافته  التطوعي  للعمل 
الفرد واألسرة واملجتمع، فالتطوع عمل يقوم  حياة 
وتقدمي  الغير  برغبة شخصية ملساعدة  اإلنسان  به 
اآلخرين،  من  األجر  انتظار  دون  من  لهم  اخلدمة 
نفسية  مختلفة  دوافع  التطوعي  للعمل  أن  وال شك 

»اختيار 2017 ليكون عامًا للخري، يعك�ض النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ 

تاأ�ضي�ضها يف العطاء الإن�ضاين«

- خليفة بن زايد اآل نهيان



 العدد 556 أبريل 442017

آفاق

العدد 556 أبريل 442017

آفاق

واجتماعية واقتصادية. 
يالحظ أن القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، منذ تدشني دولة االحتاد بقيادة الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »رحمه الله«، عملت على زرع 
فئات  جميع  لدى  اخليري  والعمل  التطوع  ثقافة 
املجتمع اإلماراتي، وقد استمر هذا النهج حتى اآلن، 
فسار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
وإخوانه حكام اإلمارات أعضاء املجلس األعلى، على 
الطريق نفسه، فأطلق الشيخ خليفة مبادرة 2017 عام 

اخلير.

ثالثًا: اأهداف العمل التطوعي:

نتناول أهداف العمل التطوعي من حيث إنه يؤدي 
االجتماعية،  منها: وظيفته  إلى حتقيق عدة وظائف 
تطوعية  ومشروعات  برامج  من  العامة  واألهــداف 
وأهداف تخص  والنماء،  باخلير  املجتمع  على  تعود 
واملشروعات  البرامج  في  التطوعي  ودوره  الشباب 
املختلفة، ويشمل املستوى الشخصي فاملشاركة في 
للشباب  توفر  التطوعي  العمل  ومشروعات  برامج 
ودعم  اخلبرات  واكتساب  ــذات،  ال حتقيق  فرصة 

التنمية املجتمعية.
وظيفتني  حتقيق  إلى  التطوعي  العمل  ويهدف 

اجتماعيتني: 
من  املجتمع  أفراد  مساعدة  األولى:  الوظيفة   .1
بني  وانسجام  تناسق  إيجاد  على  احلاجات  ذوي 
والنفسية(  والعقلية  )اجلسمية  الطبيعية  حاجاتهم 
اخللل  على  للقضاء  بهم،  احمليطة  البيئية  والظروف 

في املجتمع.
2. الوظيفة الثانية: املساهمة في إنتاج كل جديد 
النامي  التغير  على  ــادراً  ق املجتمع  يجعل  ونافع 
في  املساهمة  على  األفراد  قدرة  بتدعيم  واملستمر، 
جهود التنمية واستخدام املوارد البشرية كاملة في 

املجتمع. 

املجتمع،  على  تعود  ــداف  أه التطوعي  للعمل 
العامة  األهداف  كاآلتي:  نفسه،  واملتطوع  والشباب، 

أهمها:
* حتقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية.
* تنمية روح املشاركة بني املواطنني في املجتمع 

ومواجهة السلبية والالمباالة.
* تقليل حدة املشكالت التي تواجه املجتمع.

* تعويض النقص في القوى العاملة، وسد العجز 
من املهنيني باملتطوعني بتخصصاتهم وخبراتهم.

لهيئات  املجتمع  ومــســانــدة  ودعـــم  تأييد   *
ومؤسسات العمل التطوعي، لتعريف أفراد املجتمع 

بأهمية العمل التطوعي ومجاالته وإجنازاته.
واألهداف اخلاصة كالتالي: 

وإطــالق  الشباب،  ومشاركة  انتماء  تعزيز   *
والعلمية  الشخصية  مهاراتهم  وتنمية  قدراتهم 
املجتمع،  أولويات  حتديد  في  وإشراكهم  والعملية، 

واتخاذ القرارات. 
* تشجيع الشباب على تأدية اخلدمات املجتمعية 
آرائهم  عن  والتعبير  املشاكل،  وحــل  بأنفسهم 
واالتفاق  املجتمع،  وقضايا  أهــداف  في  وأفكارهم 

والتفاهم حولها.
مشروعات  في  الشباب  فراغ  أوقات  استثمار   *
اخلدمة العامة، لتقليل اشتراكهم في أنشطة مهددة 

الستقرار املجتمع ومتاسكه وأمنه.
إشباع  يلي:  كما  الشخصي  املستوى  على   
املتطوع إلحساسه بالنجاح وحتقيق الذات، وتكوين 
والشعور  إيجابية.  اجتماعية  وعالقات  صداقات 
باألمان االجتماعي عندما يحسون أنهم جزء من كل، 

وحتقيق منافع نفسية كبيرة. 

رابعًا: اآثار االأعمال التطوعية:

نلقي الضوء باختصار على آثار األعمال التطوعية 
والتي ينتج من خاللها مشاركة اجلميع في األعمال 

اخليرية والتطوعية، مبا يغطي املجاالت االجتماعية 
والثقافية كافة... إلخ، بساعات عمل إضافية، والتي 

متثل إضافة تدعم العملية التنموية في املجتمع.
زايد  الشيخ محمد بن  السمو  أشار صاحب 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
عام  محاور  كأحد  للتطوع  املسلحة؛  للقوات 
إن »اجلميع يستطيع أن  الرئيسة، قائالً  اخلير، 
الطالب في مدرسته  املجتمع،  يسهم في خدمة 
واجلار مع جاره واألب في أسرته والطبيب في 
مهنته واملهندس في موقعه. كل شخص ميكن 

أن يقدم شيئاً ملجتمعه«. 
وأكد سموه نريد فتح أبواب التطوع التخصصي، 
كل في مجاله، واجلهات احلكومية ميكن أن تستفيد 
املتخصصني  األفراد  تطوع  من  الساعات  آالف  من 

خلدمة وطنهم.
في  بوضوح  التطوعي  العمل  آثار  وبرزت 
إقبال املتطوعني من ذوي البر واإلحسان إقباالً 
واسًعا على بناء املساجد واملدارس التي شكلت 
منارات إشعاع علمي وحضاري. ولوال األعمال 
التطوعية العظيمة التي خص بها املسلمون هذا 
ذلك  يحرز  أن  التعليم  بإمكان  كان  ملا  القطاع 
أهلهم  الذي  الواسع  واالنتشار  املذهل  التقدم 

لقيادة البشرية ردحاً من الزمن. 
للخير  عاماً   2017 إعــالن  إن  القول،  خالصة 
مببادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، مبحاورها الثالثة 
متثل استمراراً ملسيرة اخلير والعطاء التي بدأت منذ 
له  املغفور  برعاية  1971 م،  عام  االحتاد  دولة  قيام 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومبعاونة 
إخوانه حكام اإلمارات، فحققت الكثير من اإلجنازات 
في مجال العمل اخليري، باإلضافة إلى أن ما حتقق 
في األعوام السابقة كان مبشاركة اجلميع في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
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الشرطة العالمية

الذي حدث أنه تم التقاط فيلم فيديو يسجل 
بورتسموث  شرطة  عنصر  بين  مواجهة 
وأحد  روبنسون  جويل  الرقيب  )أوهايو( 
الحادث  وقع  مريض.  عالج  أثناء  المسعفين 
صعق  مسدس  الشرطي  استخدم  عندما 
مساعدة  يتلقى  الذي  العدواني  المريض  على 
اآلخرون  األولون  المستجيبون  المسعف. كان 
الموجودون في الموقع قادرين على كبح جماح 
الفوضى  من  الرغم  على  وعالجه  المريض 

السائدة بسبب الشرطي والمسعف وحشد من 
المارة.

واستجابة  واسعاً  انتشاراً  الفيديو  حقق 
كبيرة من المستجيبين األوليين. وهنا يكمن 
المواجهة  معالجة  تمت  هل  الكبير:  السؤال 
بين الشرطي والمسعف بشكل مناسب؟ من 
المهم أن نشير إلى أن أياً من الطرفين لم يكن 
مخطئاً، ولكن هناك بعض الدروس والعبر من 

هذا الحادث.

اأهمية املو�صوع

فإن كل نداء للتدخل للخدمة ينتج عنه استجابة 
من قبل وكاالت متعددة من تخصصات متعددة 
من  كثير  في  المضاعفات.  بعض  له  سيكون 
القانون ورجال  إنفاذ  األحيان ال تتاح لعناصر 
معاً.  للتدرب  الفرصة  والطوارىء  اإلطفاء 
الميدان،  في  تشويشا  يسبب  قد  القصور  هذا 
وحواجز تواصل، وأحياناً الصراع، كما يتضح 

من هذا الحادث.

الرد السريع: 
3 دروس أساسية 

عن المواجهة بين الشرطي والمسعف

اإعداد: حاكم خريي

قد يوؤدي عدم التوا�شل ب�شكل فعال خالل اال�شتجابة متعددة التخ�ش�شات اإىل انعكا�شات خطرية.
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عرب رئي�صة

1. الكل ي�صجل

ثقافتنا،  في  نوعية  نقلة  هذه  يسجل.  الكل 
بهذا  باستمرار  الشرطة  عناصر  تذكير  ويجب 
الواقع. الجمهور والشركات والحكومة المحلية 
الشرطة  عناصر  يسجلون.  الشرطة  وعناصر 
)كاميرات  رسمية  وسائط  من  تسجيلهم  يتم 
السيارات، الدوائر التلفزيونية المغلقة، كاميرات 
)الهواتف  رسمية  وغير  الجسم(  على  مثبتة 
المحمولة(. وعلى عناصر الشرطة أن يستوعبوا 
أن أفالم الفيديو تظهر فقط جزءاً من السيناريو، 
ولكن عندما تنتشر هذه األفالم على نطاق واسع 
تصبح ضارة. مع أخذ هذا في االعتبار، فإنه من 
المهم تذكير عناصر الشرطة بأنهم موجودون 
الكاميرات  على  تسجيلهم  فيها  يتم  بيئة  في 

باستمرار خالل تلبيتهم لنداء الواجب.

2. التدريب على عدم الت�صعيد

من  شرط  هو  الضغط  تحت  القرار  اتخاذ 
شروط هذا العمل، ويتباين أداء عنصر الشرطة 
تحت الظروف المجهدة من عنصر لعنصر ومن 
حدث إلى حدث. ومع ذلك، فإن أساسيات عدم 
التصعيد هي نفسها بغض النظر عن السيناريو 
وتتطلب نزع فتيل الوضع المتوتر، والتواصل، 
العنصر.  بسالمة  يضر  ال  بما  األضرار  وعدم 
مبكر  وقت  في  الشرطة  عناصر  تدريب  يتم 
الوضع  تهدئة  كيفية  على  المهنية  حياتهم  من 
التذكيري  التدريب  فإن  وبالتالي  المتوتر، 

المنتظم أمر مهم.
فيديو،  فيلم  إلى  واستناداً  الحادث،  هذا  في 

بإزاحة  الوضع  فتيل  بنزع  الرقيب جنكنز  قام 
المسعف من مكان الحادث. ما يميز هذه الحالة 
هو أن الرقيب جنكنز كان في وضع يمكنه من 
تطبيق تكتيكات تخفيف التصعيد على مستجيب 
أول زميل. هذه الحادثة، والتي ال تحدث كثيراً 
إلجراء  الباب  تفتح  التدخل،  نداء  تلبية  خالل 
نقاش مع مستجيبي الطوارئ الحلفاء لتوعيتهم 

بأساليب نزع التصعيد التي تطبقها الوكالة.

3. تاأ�صي�ش القيادة

نجاح  على  تعمل  أن  يمكن  الموحدة  القيادة 
الوكاالت تجاه أي  أو فشل االستجابة متعددة 
حادث. في هذه الحالة بالذات، من كان مسؤوالً؟ 
هل كانت هي العنصر الذي يقوم بضبط الحشد 
وسالمة المريض؟ أم كان هو المسعف الذي كان 
يعالج المريض في البداية؟ أم هل كانوا رجال 
اإلطفاء حينما وصلوا لعالج المريض؟ اإلجابات 

تتباين على أساس الشخص الذي تسأله. النقطة 
الرئيسة هي أنه من األهمية بمكان إنشاء قيادة 
ألي  فعالة  مشتركة  استجابة  أجل  من  موحدة 
تدخل. وهذا هو الحوار الذي يجب أن يحدث في 
كل نطاق مسؤولية من أجل الحفاظ على سالمة 

جميع المستجيبين األوليين.

ماذا بعد

ظهور  يتوقعوا  أن  الشرطة  عناصر  على 
أخرى.  حوادث  عن  الفيديو  أفالم  من  المزيد 
فمن  ذلك،  فيها  يحدث  التي  القادمة  المرة  في 
المهم بالنسبة لك أن نتذكر أنك قد تظهر انت في 
التسجيل. ونظراً لهذا، فمن األهمية بمكان عدم 
إصدار حكم على عنصر زميل أو مستجيب أول 
إبداء  بالطبع  الظروف.  معرفة مجمل  دون  من 
الرأي أمر طبيعي، إال أن طريقة التعبير عنه هو 

انعكاس للشخصية.
في  أنفسهم  الشرطة  عناصر  يجد  عندما 
حليف  أول  مستجيب  إلزاحة  يضطرهم  وضع 
عن الطريق، فمن المهم أن تنفيذ ذلك عن طريق 
الوسائل الالزمة، وكذلك التأكد من اطالع قائد 
العمليات أو المشرف على الموقع على الوضع.

اعرف اأكثـر

المسعف  أو  الشرطة  عنصر  اتهام  يتم  لم 
بارتكاب أي مخالفات، إال أن فيديو هذا الحادث 
يفتح النقاش أمام الوكاالت المختلفة في عصر 
انتشار الفيديوهات على ضرورة تطبيق أساليب 
منع التصعيد ضد المستجيبين األوليين الحلفاء، 
استجابة  عمليات  خالل  موحدة  قيادة  وإنشاء 

متعددة الوكاالت. 

القيادة املوحدة ميكن 

اأن تعمل على جناح اأو 

ف�ضل ال�ضتجابة جتاه 

اأي حادث
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هل �شبق اأن اتفق النا�ض  

على حب اإن�شان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �شبق لقائد اأن كانت 

�شمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�شهادات بع�ض ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين
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فيه تواضع العظماء وشموخ األصالء.
وال يفوتني أن أذكر أنني تعلمت من مدرسته 
الزاخرة باحلب واملودة والطيبة والكرم واألخالق، 
إذ تعلمت التواضع ومحبة الناس وكيفية التعامل 

معهم، والكثير من القيم والعادات الطيبة.

لقاء فرن�صا

وكان أول لقاء لي بالشيخ زايد، أي ُبعيد تعييني 
بالدائرة اخلاصة، حيث كنت برفقة سمو الشيخة 

فايق كامل قاسم

على ألسنتهم وفي قلوبهم

عمل في  عربية،  احللقة، شخصية  هذه  ضيف 
العديد من املؤسسات والهيئات احلكومية واخلاصة 
عام  أبوظبي  في  رحاله  حّطت  ــارات.  اإلم بدولة 
1974 قادماً من اململكة األردنية الهاشمية، إذ عمل 
في بداية وصوله إلى الدولة بشركة مقاوالت ثم 
انتقل للعمل في دائرة املاء والكهرباء، ثم في شركة 
أبوظبي الوطنية »أدنوك« ملدة عشرة أعوام، وبعد 
ذلك انتقل للعمل في الدائرة اخلاصة للشيخ زايد 
التقى  الدائرة  الله«، ومن خالل عمله في  »رحمه 
باملغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد في العديد 
معني  من  ينهل  أن  من  مكنته  التي  اللقاءات  من 
إنه السيد فايق كامل قاسم،  مدرسة زايد اخلير، 
وفيما يلي نص شهادته وانطباعاته وذكرياته مع 

الشيخ زايد »طيب الله ثراه«.
في احلقيقة ال أعرف من أين أبدأ باحلديث عن 
الشيخ زايد، فهو قامة تاريخية نادرة ال تتكرر، ذلك 
أنني من خالل الفترة التي عملت بها في الدائرة 
اخلاصة التابعة له »رحمه الله«، شاهدت الكثير من 
مواقفه العظيمة التي تبهر العقل، فهو رجل عربي 
حريص على القيم العربية واإلسالمية، طيب القلب، 
بعيد النظر، وصاحب هيبة ال تكسر أبداً، لقد رأيت 

فايق كامل:  

الشيخ زايد مدرسة زاخرة بالحب 
والمودة والطيبة وكرم األخالق

العام  النسائي  فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد 
رئيسة  األسرية  التنمية  ملؤسسة  األعلى  الرئيس 
اإلمارات(  )أم  والطفولة  لألمومة  األعلى  املجلس 
في زيارتها إلى فرنسا، وكان للشيخ زايد قصر 
في منطقة آمناس جنوب فرنسا، وأقمنا فيه، في 
حني كان »رحمه الله« في جنيف ويقيم في فندق 
انتركونتننتال، واملسافة بني جنيف وموقع القصر 
قصيرة تبعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة، وعندما 
زارنا »رحمه الله« في القصر استقبلته، فتحت له 
باب السيارة ونزل، فسلمت عليه، ثم رافقته إلى 
استراحة الضيافة، جلس قليالً وشرب القهوة، ثم 
بدأ يسألني عن أحوالي وعيالي وتفاصيل حياتي، 
فهو اللقاء األول بيننا، لقد فاجأني بطيبته وسعة 
بي  ويهتّم  دولة  رئيس  نفسي  في  فقلت  صدره، 
بهذه الطريقة، نعم، رجل استثنائي بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى.
بعد ذلك، أمر بتجهيز وجبة الغداء، بدأ العاملون 
بترتيب املائدة، إلى أن انتهوا، وهو يشاهد العملية 
كلها، ألنه يجلس في موضع يتيح له رؤية ما يقوم 
به املستخدمون، انتظر لفترة ولم يأته أحد ليخبره 
بأن السفرة جاهزة ويتفضل، ناداني قائالً بصوت 
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خفيف: »نحن مب في بيتك، ليش ما تعزمنا على 
الغداء«، فأجبته: اسمحلي يا طويل العمر، ما كنت 
هذا  عمرك.  طال  تفضل  املراسم،  أصول  أعرف 
وكرمه  نبله  فمن  حياتي،  في  أنساه  لن  املوقف 

»رحمه الله« تعلمت أصول احلياة.

حكاية ق�صيدة

قصيدة  أعطاني  أبنائي  مدرسي  أحد  أن  أذكر 
شعرية مهداة إلى الشيخ زايد »رحمه الله«، فعندما 
زرت املدرسة التي يدرس فيها ولدي في أبوظبي، 
استقبلني وكان يعلم أنني أعمل في الدائرة اخلاصة، 
فحملني تلك األمانة، احتفظت بالقصيدة وطبعتها 
على حاسوبي اخلاص، وبعد سنتني تقريباً جاءت 
الفرصة بأن ألقيها أمام الشيخ زايد، وفي مجلس 
الضيافة بفرنسا، استثمرت وجود الشيوخ وكان 
بطي  خميس  السيد  من  فالتمست  رائقاً،  اجلو 
الرميثي مدير مكتب رئيس الدولة آنذاك بأن ألقي 
القصيدة، فأخبر بدوره الشيخ زايد قائالً: يا طويل 
فرّحب  يعّدها،  ويريد  قصيدة  عنده  فايق  العمر 
جميلة  بطريقة  ألقيتها  لي،  وأذن  الله«  »رحمه 
مدح  في  وهي  رائعة،  احلال  بطبيعة  والقصيدة 

إليَّ  انتهائي من قراءتها، أشّر  الشيوخ، املهم بعد 
الشيخ زايد واقتربت منه، فسألني: هذه القصيدة 
ملن؟ فأخبرته بالقصة كاملة، وقلت له إن صاحب 
الدولة واستقر في غزة بفلسطني  القصيدة غادر 
كما أخبرني بعض زمالئه، فأضاف »رحمه الله«: 
الله يكون في عون أهل غزة، ثم أمر مببلغ من املال 
نظير القصيدة، وأخبرني سلطان بن دري القبيسي 
أحد مرافقي الشيوخ بأن املبلغ مناصفة بيني وبني 
الشاعر، وأنني املسؤول عن توصيل املبلغ لصاحب 

القصيدة، فشكرته »رحمه الله«. وهذا مثال بسيط 
على كرم الشيخ زايد الذي ال حدود له.

توا�صع العظماء

مع  الرباط  املغربية  العاصمة  في  كنّا  مــرة 
هناك،  زايد  الشيخ  قصر  ساحة  وفي  الشيوخ، 
قضاء  الله«  »رحمه  يحب  تراثية  جلسة  كانت 
بعض الوقت فيها.. وهي جلسة صغيرة ال تتسع 
أجلس مع بعض  أنا  إال لعشرين شخصاً، وكنت 
مرافقيه في الليوان املقابل للجلسة، فناداني »رحمه 
بخير  فأجبته  أبوهاشم؟،  أخبار  شو  فايق  الله«: 
طال عمرك ويسلم عليك، شو سوى في العملية؟ 
عنه،  نسأل  إننا  خبّره  جنحت،  العملية  احلمدلله 
عبدالله  السيد  هو  أبوهاشم  عمرك.  طال  حاضر 
الهاشمي مدير الدائرة اخلاصة للشيخ زايد آنذاك، 
أحد  قام  وقد  عينه،  في  مشكلة  من  يعاني  كان 
املستشفيات املتخصصة بسويسرا بإجراء عملية 
زايد  الشيخ  وكان  بالنجاح،  تكللت  له  جراحية 
يعاني من املشكلة نفسها، فأخبره السيد عبدالله، 
أنه سيقوم بالعملية أوالً وإن جنحت، يعملها الشيخ 
أنني  املهم  نفسه.  املستشفى  بعده وفي  من  زايد 

زايد كان يقود 

�سيارته بنف�سه يتجول 

يف �سوارع اأبوظبي 

يتفقد اأعمال الإن�ساءات 

واأحوال املواطنني
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فاتصل  عنه،  الشيوخ  بسؤال  أبوهاشم  أخبرت 
مباشرة بالشيخ زايد واطمأن عليه، وهذا إن دل 

فإنه يدل على تواضع العظماء.

زايد االإن�صان

ومن املواقف األخرى التي ال تعد وال حتصى 
للناس  وحبه  وتواضعه  زايد  الشيخ  إنسانية  عن 
جميعاً، أنه كان يقود سيارته على كاسر األمواج، 
امرأة؟  يا  بك  ما  فسألها:  عربية،  امرأة  فأوقفته 
فأجابت: زوجي يا طويل العمر في السجن عليه 
عليه  فقط  عليها:  فرد  سداده.  يستطيع  وال  دين 
دين؟ قالت: نعم، فأمر سموه بأن يسدد دين زوج 
هذه املرأة ويخرج من السجن، بشرط أن ال تكون 

عليه قضية جنائية أو ما شابهها.
وأذكر أيضاً أن الشيخ زايد كان يقود سيارته 
أعمال  يتفقد  أبوظبي  شوارع  في  يتجول  بنفسه 
السيارة  تكن  ولم  املواطنني،  وأحوال  اإلنشاءات 
عليها العلم كما هو معتاد من قبل رؤساء الدول، 
ولم تكن أمام سيارته وال خلفها سيارات احلراسة، 
املرور  إشارات  في  يتوقف  الله«  »رحمه  كان  بل 
كما يقتضي النظام املروري، وكثيراً ما كان سائقو 

اإلشارة  في  يتوقف  من  بأن  يفاجأون  السيارات 
على ميينهم أو يسارهم هو رئيس الدولة. ووصل 
بسيارته إلحدى الدوارات املغلقة، ولم ينتبه ليفاجأ 
تصطدم  آسيوي  سائق  يقودها  تاكسي  بسيارة 
بسيارته صدمة قوية حتى أنه أصيب »رحمه الله« 
انتبه  املهم،  اخلارج،  للعالج في  كتفه وسافر  في 
بعدها إلى أن أولوية املرور في ذلك الدوار كانت 

لسائق التاكسي، فعفا عنه، ومنحه تعويضاً.
باكستان  إلى  له  مرافقتي  أيضاً،  الذاكرة  وفي 

ومنطقة رحيم يار خان حتديداً حيث يوجد قصر 
الشيخ زايد هناك، شاهدت الكثير من املواقف التي 
الشيخ  الناس، فعندما يحل  القلوب وتفرح  تأسر 
زايد في املكان، يستبشر البشر والزرع واحليوان، 
فأياديه الكرمية تشمل كل شيء، أقام للسكان هناك 
املشاريع التنموية التي سيعيشون منها أبد الدهر، 
فضالً عن ذلك، فقد كان ينظم للشباب مسابقات 
متنوعة فقط ليكرمهم، كما كان الناس يأتون من 
كل أنحاء باكستان وينصبون اخليام قرب قصره، 

وتأتيهم موائد الطعام كل يوم ثالث مرات.
املتحدة  الواليات  إلى  العالج  رحلة  في  أيضاً 
األمريكية، حيث كان »رحمه الله« يخضع لعملية 
لنا  كان  كلينك،  كليفالند  مستشفى  في  جراحية 
مطبخ خاص بسبب عدد املرافقني الكبير، وعندما 
شاهد »رحمه الله« جموع الناس من عرب وأجانب 
يراجعون املستشفى، أمر بأن نوسع املطبخ ليشمل 
إلى  يأتي  يأكل  أن  يريد  من  فكل  الناس،  جميع 
اليوم،  في  وجبات  ثالث  على  ويحصل  املطبخ 
وبالفعل كان الناس من العرب واألجانب يأكلون 
يومياً على نفقة الشيخ زايد، نعم، لقد كان »رحمه 

الله« سحابة خير على كل مكان يحل به. 

كان ينظم لل�سباب 

م�سابقات متنوعة وكانوا 

ياأتون من كل اأنحاء 

باك�ستان وين�سبون 

اخليام قرب ق�سره
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ما سمعته في األفالم ال  أظنه كذلك، ألنني كثيراً  أنني  أم  فعالً،  املثل مصرياً  إذا كان هذا  أعرف 
املصرية، وكثيراً ما رأيت ُكتاباً مصريني يستخدمونه. وعندما بحثت عن أصله لم أجد سوى مقالة 
لكاتب مصري، تقول إن أصل املثل املتداول »وكأنك تؤذن في مالطا« يعود إلى فترة االحتالل 
البريطاني ملصر، عندما استعصى على شاب فقير أن يجد فرصة عمل بعد انتهاء دراسته، وهو ما 
أصاب أسرته باحلزن، بعد أن كانوا يأملون أن ينتشلهم تعليم ابنهم من الفقر. وعندما يئس الشاب من العثور 
على عمل، علم أن من يهاجم االحتالل البريطاني ينفى إلى جزيرة مالطا، ويصرف ألسرته راتب شهري مقداره 
ثالثون جنيهاً خالل فترة نفيه، فاستغل الفرصة وجنح بعد جولة من الهجوم الشرس على سلطات االحتالل في 
حتقيق ما أراد، فنُفي إلى جزيرة مالطا مع صرف راتب ألسرته، انتشلها من مستنقع الفقر الذي كانت تعيش فيه. 
فرحة الشاب الفقير بالنفي لم تكتمل، فبعد أشهر قليلة، وبعد أن حترت سلطات االحتالل عن الشاب اكتشفت 
أن ليس له أي نشاط سياسي في املنفى، األمر الذي جعلها تعفو عنه وتعيده إلى مصر. ومع عودته انقطع الراتب 
الشهري عن األسرة، وعندما سأله الناس بعد عودته عما كان يفعله هناك أجاب: »كنت أؤذن في مالطا«. وكان 
معروفاً أنه ال يوجد مسجد واحد في مالطا وقتها كي يؤذن فيه، بينما كانت تنتشر فيها الكنائس بعدد أيام السنة، 

فذهبت مقولته مثالً على من يقول شيئاً وال يستمع أحد إليه، بل يتجاهل الناس ما يقوله متاماً.
تذكرت هذا املثل وأنا أقرأ تفاصيل »محفظة السيارات« التي كشفت عنها شرطة أبوظبي مؤخراً، وهالني عدد 
األشخاص الذين وقعوا ضحية النصب واالحتيال اللذين مارسهما عليهم أصحاب هذه احملفظة الوهمية، والذين 
ينتمون لشرائح مجتمعية وثقافية مختلفة، من جنسيات عدة، بعضهم من خارج  3700 شخص،  بلغ عددهم 
الدولة، وفقاً ملا ذكره اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، في املؤمتر الصحفي الذي عقده، وأوضح 
خالله أن معظم الضحايا لم يطلبوا التأكد من حقيقة املشروعات واالستثمارات الوهمية في احملفظة، وأن وسائل 

التواصل االجتماعي لعبت دوراً كبيراً في انتشارها، وتشجيع األفراد على استثمار أموالهم فيها.
هل هو الطمع الذي دفع هؤالء الضحايا للوقوع في شراك هذه احملفظة الوهمية، أم هي الرغبة في الربح 

السهل والسريع، أم هو اجلهل؟
رمبا يكون الطمع مبرراً، ورمبا تكون الرغبة في الربح السهل والسريع مبرراً أيضاً، ولكن ال ميكن أن يكون 
اجلهل مبرراً لوقوع 3700 شخص، ينتمون لشرائح مجتمعية وثقافية مختلفة، وجنسيات عدة، في شراك عملية 
نصب واحتيال مثل هذه، ودفع أكثر من 1.5 مليار درهم ألشخاص لم يتحروا عنهم، وال عن حقيقة املشروعات 

التي يستثمرون فيها أموالهم، وال عن الكيفية التي يديرون بها هذه احملفظة التي وضعوا فيها أموالهم.
هل هي قضية االحتيال األولى؟ ال بالطبع.

هل هي »احملفظة الوهمية« األولى؟ ال بالطبع.
هل قّصرت اجلهات األمنية، ووسائل اإلعالم، مبختلف أشكالها، في توعية الناس، وحتذيرهم من خطورة 
االنسياق وراء أحالم الثراء، واالنخداع مبثل هذه املشاريع التي تغري املتهافتني عليها بسرعة العائد وارتفاعه، 

كما يدعي أصحابها؟ ال بالطبع.
هل نحن نؤذن في مالطا؟ نعم لألسف.

مسلسل االحتيال لن يتوقف، ومجاميع احلاملني بالثراء السهل والسريع كبيرة، وهم يجهزون أموالهم لدفعها 
للمحتالني اجلدد الذين سيظهرون على الساحة بعد أن يخفت بريق هذه القضية، لكن األمل في زيادة نسبة 
الوعي بأن مثل هذه املشاريع الوهمية ليست هي الطريق الصحيح الستثمار أموالنا سيبقى قائماً، كما أن احلد 
من انتشار هذه املشاريع سيظل الشغل الشاغل جلهاتنا األمنية التي تبذل قصارى جهدها حلماية الناس من 
االنسياق وراء األحالم واألوهام التي ال مكان لها على أرض الواقع، وجهود وسائل اإلعالم لتوعية الناس ستبقى 

مستمرة، كي ال ينطبق علينا املثل، ونعود نؤذن في مالطا من جديد.

كي ال نؤذن في مالطا

ضفاف
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اجلواب على السؤالني أعاله هو أنني سأبحث في 
الفترة املمتدة من عام 1800 إلى عام 1900م، وهي 
ككيانات  اإلمارات  أسماء  فيها  ظهرت  التي  الفترة 
وحدود،  بها  معترف  زعامات  لها  سياسية  قبلية 
وهذه اإلمارات متشابهة في جميع املواقف، ومنها 
التي كانت سائدة في اخلليج  األوضاع السياسية 

يومذاك. 
القواسم  أربعاً، وهي إمارة  اإلمارات كانت أوالً 
إمارتي رأس اخليمة والشارقة،  التي كانت تشمل 
الثانية،  أما اإلمارة  الفجيرة.  إمارة  ثم أضيفت لها 
فقد كانت إمارة بني ياس، وتضم إمارتي أبوظبي 
ودبي، واإلمارة الثالثة كانت أم القيوين، أما الرابعة 

فهي إمارة عجمان. 
ثم صارت هذه اإلمارات خمساً، بانفصال دبي 
إمارات  1833، ثم صارت ست  بشكل رسمي عام 
عام 1866 بانفصال الفجيرة عن اإلمارة القاسمية، 
واستقرت على سبع إمارات بانفصال رأس اخليمة 
سبحانه  الله  هيأ  أن  إلى   ،1869 عام  الشارقة  عن 
وتعالى القائد الذي لمَّ الشمل ووحد هذه اإلمارات 
واقتصادي  واجتماعي  كيان سياسي  في  املتفوقة 
واحد يوم أعلن املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان عن ميالد دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يوم الثاني من ديسمبر 1971. 
بشكل  اليوم  احتــدت  قد  ــارات  اإلم كانت  وإذا 
شكل  كان  فكيف  عاملياً  عليه  متعارف  دستوري 

ال تقتصر أهمية اخلليج العربي على عصرنا هذا 
فقط، أي عصر النفط فمنذ قدمي الزمان، واخلليج 
واستراتيجية  اقتصادية  أهمية  يشكل  العربي 
عندما  املقدوني  اإلسكندر  لذلك  انتبه  وقد  عاملية، 
وهناك  ق.م،   300 عام  الهند  إلى  بجيوشه  وصل 
يومذاك متثل  كانت  التي  الهند  أن تارة  اكتشف 
عربيني  ممرين  من  متر  الرئيسة،  العالم  تــارة 
مائيني عظيمني، هما اخلليج العربي والبحر األحمر، 
لتصل إلى أسواق أوروبا. فكما نرى اليوم ناقالت 
الغرب  إلى  البترول  البترول الضخمة تنقل تارة 
عبر اخلليج العربي والبحر األحمر، كانت باألمس 
السفن الشراعية الكبرى تنقل تارة الهند والشرق 

إلى أوروبا عبر املياه العربية. 
وهنا تظهر األهمية االستراتيجية للخليج، والتي 
وصلته  كما  إليه،  تصل  كي  أوروبية  دوالً  دفعت 
إلى  تسكن  كي  أخرى  أمم  من  وأجناس  شعوب 
جوار سكانه األصليني. فكان هذا هو احملور الذي 
دار عليه اجلزء األكبر من تاريخ اخلليج السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي، ألنه عامل من أهم عوامل 
اجلذب التي تذب الشعوب واألجناس غير العربية 

كي تد لها مكاناً إلى جوار أهله. 
العربية، ومنها  واليوم وقد فتحت دول اخلليج 
لألمم  ذراعيها،  املتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولــة 
والشعوب كافة كي تأتي إليها لتشارك في عملية 
فهذه  فيها،  النفطية  الطفرة  أوجدتها  التي  البناء 

الدول كانت باألمس كذلك أيضاً، ولكن بنسبة أقل 
فقد  عموماً،  لكن  اليوم  عليه  هي  عما  جداً  بكثير 
كانت هناك دوماً تركيبة سكانية مختلطة من عرب 

وأجانب يقيمون في أرض اإلمارات. 
التركيبة  في  نبحث  ســوف  هــذا  مقالنا  وفــي 
السكانية ملجتمع اإلمارات قبل النفط، والهدف منه 
هو معرفة العالقة البنائية ملجتمع اإلمارات، ونوعية 
األجناس املختلفة التي سكنت هذه األرض، وهو ما 
الذين يريدون معرفة تاريخ وتراث  الباحثني  يفيد 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
في  مختلفة  أدواراً  لعبت  األقليات  هذه  أن  ذلك 
واالجتماعية  واالقتصادية  التاريخية  الوقائع 
اإلمارات، مما يكسب  أهل  والثقافية والتراثية عند 
هذا النوع من الدراسة أهمية كبيرة للوصول إلى 
السكانية  والتركيبة  البنائية  اخلصائص  بعض 

ملجتمع اإلمارات في يومنا هذا. 
قبل اخلوض في هذا املوضوع، يجب أن نحدد 

نقطتني رئيستني هما:
1- ماذا نقصد بفترة ما قبل النفط؟ أو بعبارة 
أخرى ما هي الفترة الزمنية التي سنغطيها؟.. هل 

هي فترة قبل ألف عام مثالً، أم قبل مائة عام؟
أن  املعلوم  من  إذ  باإلمارات؟  نقصد  ماذا   -2
اإلمارات العربية املتحدة قامت عام 1971، إذن أي 

إمارات نقصد؟
يكون  وبذلك  التاريخ..  في  كثيراً  أبتعد  لن 

التركيبة السكانية لمجتمع اإلمارات
 في مرحلة ما قبل النفط )3-1(
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احتادها قبل ذلك؟
أقصد  القدمي  اإلمارات  مجتمع  إن  القول  ميكن 
البيئة  قبل االحتاد، كان متكامالً ومتشابهاً حسب 
واإلقليم والتنظيم االجتماعي والوضع االقتصادي 
ومستوى  الطبقي  واالنتماء  املعيشة  وأسلوب 
التقدم والتخلف، والنظام العام واملشاكل والقضايا 
إلخ  ــاء..  واألزيـ واللهجات  والــعــادات  واألعـــراف 
حتدد  التي  وهي  الــدم  قرابة  وتمعهم  تربطهم 
الوالءات القبلية والعصبية ومنها الوحدة النفسية، 
بأن أهل اإلمارات ينتمون إلى أسر وقبائل متقاربة 
تنتمي كلها إلى أمة واحدة هي أمة العرب ويدينون 
بكل  القول  ميكن  لذلك  اإلســالم،  هو  واحد  بدين 
تنقصه  إمنا  متكامالً،  كان  املجتمع  إن  اطمئنان، 
إن  القول  ميكن  كما  املوحدة.  السياسية  القيادة 
دولة  موقع  اليوم  تشكل  التي  العربية  األرض 
اإلمارات العربية املتحدة، سكنها العرب منذ أن ظهر 
العرب على صفحات التاريخ. إذ تولت فيها أوالً 
القبائل العربية البائدة مثل، طسم، وجديس، وأميم 
اليمانية  األزدية  القبائل  إليها  وفّدت  ثم  وجاسم. 
القحطانية وكذلك العدنانية، وملا دخلها اإلسالم بقي 
فيها، ولم يجد دين آخر مكاناً له في قلوب أبنائها. 
الكبرى  القبلية  التجمعات  فإن  هذا  يومنا  وإلى 
احلاكمة  واألســر  األصليني  ــارات  اإلم سكان  من 
لتلك التجمعات واإلمارات، كلها عربية النسب. فبنو 
ياس مبختلف بطونهم والقواسم والنعيم بأفخاذهم 

على اللؤلؤ من »طواش«، أي تاجر وممّول وسردال 
ونوخذة  ووليد  وسيب  وغيص  سفن  وصانع 
صيد  مهنة  جانب  إلى  ونّهام  وجــزوة  ومجدمي 
والتسميات  التعابير  هذه  كل  ومجتمعها.  السمك 
ميتهنها  كان  التي  واملهنة  الوظيفة  نوع  على  تدل 
متعلقة  وظائف  وهي  الساحل،  سكان  من  الرجل 
بعالم البحر، يحصلون منه على قوتهم، وما يجود 
به إليهم ليتكون عندهم رأس املال الذي يتم تداوله 
مع أصحاب املهن األخرى، وهم أصحاب الدكاكني 
واحلواجون، أي الباعة املتجولون وصغار الصناع 
املطاوعة  الصغيرة وطبقة  اليدوية  املهن  وأصحاب 

وممارسو الطب الشعبي وغيرهم. 
ساحلي  سهل  في  تعيش  جماعات  وجود   -3
املسمى  الساحلي  السهل  سكان  وهــم  أخضر، 
للشارقة  التابعة  دبا  مدينة  من  املمتد  »الشميلية« 
بإمارة  التابعة لها أيضاً، ومروراً  إلى مدينة كلباء 
الزراعة  املنطقة  هذه  سكان  على  ويغلب  الفجيرة 

والتجارة. 
الشحوح  قبائل  وأشهرهم  اجلبال،  سكان   -4
منطقة  يقطنون  الذين  واحلبوس  والظهوريني 
السكن  اختارت  عربية  قبائل  وهم  اجلبال  رؤوس 
طبيعة  لهم  فصارت  الوعرة،  اجلبلية  املناطق  في 
بدوية جبلية خاصة بهم لذلك فهم يعرفون باسم 
»البدا«. وقد جاورهم في السكن خاصة في مدينة 
»دبا البيعة« الُعمانية ومنطقة »راس مسندم« جيل 

والشرقيون،  املعال  أي  علي«،  ــل  و»ه املتعددة 
املناصير والعوامر  القبلية األخرى، مثل  واألرهاط 
كعب،  وبنو  والشحوح  والنقبيون  والــظــواهــر 
واألسر،  واحلمائل  القبائل  من  غيرهم  وعشرات 
كلها عربية النسب، اختلطت بها قبائل عربية أخرى 
انحدرت من ُعمان، وكذلك من أرض جند، لتسكن 
أرض اإلمارات وتصبح جزءاً من التركيبة السكانية 

العربية ملجتمع اإلمارات. 
وصف  ميكن  العربية،  السكانية  التركيبة  هذه 

محيطها البيئي بالنقاط التالية:
1- وجود جماعات منهم كانت حتيا حياة بدوية 
بكل  البدو  حياة  عليها  تنطبق  بالصحراء،  مرتبطة 
مواصفاتها، وأشهرهم اجلماعات التي تسكن منطقة 
»ليوا«، وتشبهها إلى حٍد كبير جماعات أخرى في 

مناطق أخرى من اإلمارات. 
2- وجود جماعات كانت تعيش في مدن وقرى 
ومجمعات سكنية بنتها على الساحل الرملي املمتد 
بدبي  مروراً  تقريباً  اخليمة  إلى رأس  أبوظبي  من 
اجلماعة  هذه  القيوين.  وأم  وعجمان  والشارقة 
مهنة  ومتتهن  والصناعة  التجارة  على  تعيش 
تركيبها  فإن  لذلك  وتارته.  اللؤلؤ  على  الغوص 
كانوا  التي  البحر  ملهنة  كان ميثل صورة  الطبقي، 
و»مطارزيتها«  احلاكمة  األسر  عدا  وما  ميتهنوها، 
وخدمها، فإن غالبية بقية املجتمع كانوا ينقسمون 
الغوص  لعالم  واإلداري  الفني  التقسيم  إلى  طبقياً 
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أصل  من  وهم  »الكمازرة«،  باسم  يعرف  منهم 
في  املوجودة  ــوام  األق أحد  من  يكون  أن  يحتمل 
فارس، ويبدو ذلك واضحاً في لغتهم التي تشوبها 
عن  تفرق  التي  وسحنتهم  والبلوشية،  الفارسية 

سحنة بقية الشحوح. 
املجموعات  البحرية:وهم  اجلــزر  سكان   -5
اجلزر  في  تسكن  كانت  التي  العربية  القبائل  من 
البحرية، مثل جزيرة »دملا« و»أبو موسى« وطنب 
الكبرى وطنب الصغرى، وهم قوم يشكل البحر كل 

عاملهم. 
6- املجتمع العربي املتنقل بني الساحلني العربي 
ديارهم  تركوا  عرب  وهم  اخلليج:  في  واإليراني 
إيــران،  ديــار  إلــى  العرب  ديــار  من  زمنية  لفترة 
ومجتمعاً  وقــرى  ومدناً  إمــارات  هناك  ــدوا  وأوج
إمارات  لهم  فكانت  الساحلني،  بني  وتنقلوا  عربياً، 
القواسم  وأشهرهم  أيضاً،  العربي  الساحل  على 
واملعال وبنو حماد والعبادل واملرازيق واحلواسنة 

وبنو بشر وغيرهم. 
العام الذي حددناه  العربي بإطاره  هذا املجتمع 
تمعه  والزالـــت  كانت  أعــاله  الست  بالنقاط 

معناها  بالثقافة  أقصد  مشتركة،  واحــدة  ثقافة 
األنثروبولوجي، أي مجمل أساليب املعيشة وطرق 
وال  واملعتقدات،  والتقاليد  والقيم  اليومية  احلياة 
القبلية  الــوالءات  ألن  القبلي،  والؤهم  إال  يفرقهم 
ــوالءات  ال أكثر  هي  القرابة  وعالقات  واألسرية 
التقليدية رسوخاً في جملة حياتهم اليومية. ويظهر 
القبلي الذي عم عمان  التقسيم السياسي  ذلك في 
الهنائي  التقسيم  وهو  1730م،  عام  منذ  واإلمارات 
السياسي،  التقسيم  أن أصل هذا  الغافري، ذلك   -
الُعماني  اإلمام  على وصاية عرش  قبلي  نزاع  هو 
الذي  الثاني،  سلطان  بن  سيف  اخلامس  اليعربي 
عن  ُعمان  زعماء  من  زعيمان  فأعلن  قاصراً،  كان 
رغبتهما بالوصاية على عرشه، وكان األول زعيم 
بني غافر، والثاني زعيم بني هناة، وأدى خالفهما 
إلى نشوب حرب أهلية وتقسيمات سياسية عمت 
يعود  تقريباً،  الزمان  من  لقرنني  واإلمارات  عمان 
أصلها إلى الوالء القبلي وليس إلى الوالء السياسي. 
بعض  عن  الذي وصفناه وحتدثنا  املجتمع  هذا 
خصائصه ومعالم بيئته وأماكن إقامته، سكن معه 
ثالثة  من  أتت  عربية،  غير  أقوام  من  آخر  مجتمع 

مصادر رئيسة، هي:القارة الهندية، وإيران، وشرقي 
أفريقيا. 

وهناك أقوام أخرى أتت من أماكن غير هذه، لكن 
وجودها في املجتمع ال يكاد يذكر. 

التركيبة  هذه  تفاصيل  في  نخوض  أن  وقبل 
يجب  اإلمارات  بعرب  اختلطت  والتي  العربية  غير 
هذه  التي جلبت  اجلذب  وعوامل  أسباب  أن حتدد 
األقوام لتعيش في اإلمارات، لعل أهم عامل جذب، 

هو العامل االقتصادي. 
أجنبية،  لهيمنة  تخضع  كانت  اإلمارات  أن  حقاً 
السيطرة على  اكتشف كيفية  الشعب قد  ولم يكن 
فجوة  وجود  على  عالوة  مصيره،  وعلى  موارده، 
لكن  العربية.  املجتمعات  بقية  وبني  بينه  حضارية 
لتلك  وعيش  عمل  فرص  وجود  من  مينع  لم  هذا 
األقوام املهاجرة، أحسن مما هو موجود في بالدهم، 
وهو عامل اقتصادي بالدرجة األولى تتبعه عوامل 
عالقات  وعامل  السياسي  العامل  أهمها  أخــرى 

اجلوار والرابطة الدينية وغيرها. 
تلك  هجرات  التفصيل  من  بشيء  وسنحلل 

األقوام ومدى تأثيرها في مجتمع اإلمارات. 
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زمان الوصل
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األمثال  مسار  السائرة  الدارجة  العبارات  في 
»ما محبة إال من بعد عداوة«، فالمحبة بعد عداوة 
سبقت تكون متينة أكيدة، وفي حال حديثنا اليوم 
كانت العداوة الشرسة بعد محبة طويلة! ... ثالثة 
من كبار رجال العلم والفكر والشعر والسلطة في 
تعادوا  ثم   ... تحابوا   : الثامن  القرن  في  غرناطة 

حتى تفانوا .. وسبحان مقلب القلوب! .

 »1« 
الهجري  الثامن  القرن  في  غرناطة  دولة  كانت 
قلق  حذر  وهدوء  داخلياً،  نسبي  بهدوء  تنعم 
خارجياً، ولكن الحياة العامة كانت تجري على نهج 
االقتصادي  عطائها  في  األندلس  استمرار  يكفل 

والفكري واألدبي.
المهم  »المدد  المغرب  مع  العالقات  وكانت 
لألندلس« حسنة عموماً، ولكنها كانت تتأثر ببعض 

التغييرات السياسية في العدوتين معاً.
وكانت مدة حكم الغني بالله الطويلة مدة نهضة 
متعددة الجوانب، وكان من أعالمها ثالثة أثروا في 
في  أيضاً  وأثروا  خطيراً،  تأثيراً  السياسية  الحياة 
باقية  آثار  الثالثة  ولهؤالء  عامة.  الثقافية  الحياة 
في المطبوع من الكتب والمخطوط وهم: القاضي 
زمرك،  وابن  الخطيب،  بن  الدين  ولسان  النباهي، 
ولم تكن العالقات في ما بينهم مدة طويلة تقتضي 
بين الثالثة خالفات مهمة أو عداوة شديدة: فاألول 
والثاني  القضاة،  إلى منصب قاضي  قاٍض وصل 
كاتب مترسل شاعر وصل بعلمه وأدبه ومواهبه 
إلى منصب الوزير األول »رئيس الوزراء«، والثالث 
وشيخه  أستاذه  إدارة  تحت  شاعراً،  كاتباً  كان 
ابن  الوشاح  الشاعر  وهو  الدين،  لسان  وصديقه 
زمرك، الذي وصل في مابعد إلى مرحلة الوزارة، 
حاالً محل صديقه القديم وشيخه في العلم واألدب: 

لسان الدين. 
السلطان  الدين  لسان  الكاتب  الوزير  والزم 
الغني بالله في غرناطة، ورافقه إلى المغرب حين 

ورد وشوك 
انقلب عليه أحد أفراد أسرته، وبقي معه إلى أن عاد 
ثانية إلى األندلس.وتمكن لسان الدين من السلطة، 
وكسب رضا السلطان، وصار له كوزير التفويض 

الذي تتم على يده األمور.

 »2« 
بن   ... عبدالله  بن  علي  هو  النباهي  القاضي 
الحسن،  أبو  النباهي  المالقي  الجذامي  الحسن 
وعرف في التاريخ بالقاضي النباهي، وابن الحسن. 
وهو قاٍض من األدباء المؤرخين، أصله من مالقة 
وسكن غرناطة، ووصل إلى مكانة قاضي الجماعة 
»أو قاضي القضاة«. وهو كاتب مؤلف له: »المرقبة 
العليا في من يستحق القضاء والفتيا« طبع باسم: 

تاريخ قضاة قرطبة، وله كتب أخرى.
الذي  الخالف  سيرته  في  التاريخ  كتب  وتذكر 
وقع بينه وبين لسان الدين، ووقوع تراسل كتابي 
ينس  ولم  الحادة.  الخالفات  تلك  من  شواظ  فيه 

القاضي النباهي تلك الخصومة.
والرجل الثالث في هذه الكوكبة من رجال القرن 
عبدالله  أبو  الكاتب:  الشاعر  هو  الثامن  الهجري 
المعروف  الغرناطي  الصريحي  يوسف  بن  محمد 
ونبغ  غرناطة،  في  البيازين  بحي  ولد  زمرك.  بان 
لعدد  وتتلمذ  والنثر،  الكتابة  في  األول  منذ شبابه 
من رجال العصر، وفيهم لسان الدين بن الخطيب 
الكتابية  المراتب  به ورعاه ورقاه في  اعتنى  الذي 

واإلدارية، وصار من كتاب الديوان.
وبعد انتهاء زمان لسان الدين بن الخطيب سنحت 
الفرصة البن زمرك ليحل هو محله، ويصبح الرجل 

األول في الديوان بعد السلطان.
وسجل التاريخ انقالبه على أستاذه لسان انقالباً 
به  اعتنى  كبير  ديوان  آثاره  من  بقي  وقد  خطيراً، 

حفيد الغني بالله، وكان سلطاناً أيضاً.
يكون  أن  يقتضي  متألق  عصر  في  نحن  إذن، 
أعالمه عوناً على استمرار ذلك التألق، وكانت الدولة 
واستعداد  للداخل  حماية  كلها  الجهود  إلى  تحتاج 

الثالثة على مستوى  كان  الخارج، فهل  للعدو من 
المسؤولية، كما نقول اليوم، وهم الكبار األعالم؟ 

ويؤكد مؤرخو هذه المدة من الحياة األندلسية 
الثامن  القرن  أواسط  في  النضج«  »مرحلة  أنها 
الفكرية  الحركة  وشهدت  ذلك،  وراء  وما  الهجري 
ذروة قوتها وازدهارها، لقد سطع فيها نجم لسان 
وأعظم  األندلس  مفكري  أعظم  الخطيب  بن  الدين 
كتابها وشعرائها آنذاك .. حركة بدأت مع السلطان 
أبي الحجاج يوسف »حكم 723 - 755« وبعده إلى 

أواخر القرن الثامن.
شاعر  سلبطور  ابن  المدة  هذه  شعراء  وفي 
بأفراد  هنا  »ونشيد  جزي  بن  ومحمد  المرية، 
الغرناطي،  والشريف  جميعاً«،  جزي  بني  أسرة 
وابن خاتمة األنصاري، ولسان الدين وابن زمرك، 
وأبو سعيد بن لب، وزخرت دولة غرناطة بالقضاة 
والخطباء والرحالة والكتاب واألطباء والعلماء على 
اختالف اختصاصاتهم ...وفيهم أحد الثالثة الكبار: 
أبو الحسن النباهي، وأبو عبدالله الشريشي، وابن 

فرحون.

 »3« 
قبل  مرتين  الوزارة  الخطيب  ابن  تولى  إذن 
اللجوء إلى المغرب، وبعد ذلك. واشتد ساعد لسان 
الدين بثقة السلطان من جهة، وتخلصه من بعض 
في  جهوده  عن  وتحدث  ثانية،  جهة  من  خصومه 
الدولة  صالح   : ذلك  ومن  والناس،  الدولة  رعاية 
الثغور  وحماية  األمن  ورسوخ  الحاشية  وعفاف 
الحماة  وإنصاف  الجباية،  وتثمير  الدولة«  »حدود 
الملوك  ومقارعة  والمتطوعة«  »الجند  والمقاتلة 
المجاورة، وإيثار المصلحة الدينية وإصالح بواطن 

الخاصة والعامة ... إلخ.
وهذه أمور حسنة جميعاً، لكن ابن خلدون، وكان 
آخر  جانب  عن  روايته  يقدم  الدين  للسان  صديقاً 
في لسان الدين في هذه المرحلة الثانية من حياته، 
السلطان،  هوى  على  »غلب  الدين  لسان  أن  وفيها 

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي
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ورفع إليه تغيير الدولة، وخلط بنيه بندمائه وأهل 
إليه  وانصرفت  والعقد،  بالحل  وانفرد  حكومته، 
»قصد«  بابه  وغشي  اآلمال،  به  وعلقت  الوجوه، 
الخاصة والعامة، وغصت به »حقدت عليه« بطانة 
السلطان »جماعته المقربون« وحاشيته، فتفننوا في 

السعاية فيه »الوشاية به والتحريض عليه«.
وكان السلطان الغني بالله في أول األمر يعرض 
عن الوشايات وأسباب التحريض على لسان الدين، 
الدين  لسان  على  المتألبين  وكثرة  التكرار  ولكن 
بدأت بتغيير موقف السلطان.فلما أحس بذلك وتبين 
إلى  وقصد  استئذان،  دون  من  خرج  الموقف،  له 
المغرب محتمياً هناك ومحبوه - مثل خصومه - 
ن القاضي النباهي ومعه ابن زمرك حملة  ُكثر. وشَّ
قوية على لسان الدين واستخرجوا من بعض كتبه 
ما ادعوا أنه متابع للفالسفة والمالحدة، وأحرقوا 
كتبه. ولما تغيرت اإلدارة في المغرب، وجاء بعض 
لسان  لطلب غرناطة، فحبسوا  استجابوا  خصومه 
القاضي  رأسه  على  غرناطي  وفد  وجاء  الدين، 
انتهى  طويل،  في حديث  »كذا«  لمحاكمته  النباهي 
بمقتل لسان الدين، وتمكن األمر للقاضي ولصاحبه 

ابن زمرك في غرناطة.
وفي تعليق لألستاذ عنان »الذي ألّف كتاباً خاصاً 
عن لسان الدين« قال: »وهكذا ذهب الكاتب الكبير 
السياسية  واألحقاد  والتعصب  الجهالة  ضحية 
عنه  ابن خلدون  إلينا صديقه  نقل  وقد  الوضيعة. 
أبياتاً من الشعر من نظمه كان يرددها، ويرثي بها 

نفسه«، منها: 
بعدنا وإن جاورتنا البيوت 

                وجئنا بوعٍظ ونحن صموت 
وأنفاسنا سكنت فجأة 

               كجهر الصالة تاله القنوت 
وكنا عظاماً فصرنا عظاماً 

               وكنا نقوت فها نحن: قوت 
وكنا شموس سماء العال 

                غربن فناحت علينا البيوت 
فقل للعدا ذهب ابن الخطيب 

                وفات ومن ذا الذي ال يفوت؟ 
فمن كان يفرح منكم به 

                فقل يفرح اليوم من ال يموت! 

 »4« 
أيضاً.  كثير  الكثير ورد  الشوك  هذا  ومن وراء 
فالقاضي النباهي »713 بعد 792هـ« كان إلى القضاء 

والتاريخ أديباً كاتباً ومن آثاره المقامة النخلية.
ولسان الدين »713 - 766هـ« موسوعة مصغرة 
واآلداب وشيء  والفنون  التواريخ  في  في عصره 
وله  ذلك،  وغير  بالتصوف  واهتمام  الطب،  من 
ديوان ضخم عنوانه: »الصيب والجهام والماضي 
والجهام  الممطر  السحاب  »فالصيب  والكهام« 
المثلّم«،  والكهام  القاطع  السيف  عكسه، والماضي 
وله الموشحات المشهورة، وأكثرها رواجاً موشحة 

مطلعها: 
جادك الغيث إذا الغيث همى 

                     يا زمان الوصل باألندلس 

لم يكن وصلك إال حلما 
                    في الكرى أو خلسة المختلس 

وقد ذاعت ونسج على منوالها وشاحون وشعراء 
المعجب:  الشعر  من  الدين  لسان  وأماديح  كثر، 
راجت سوقه في غرناطة »مع الغني بالله خاصة« 
وفي المغرب مع السالطين المرينيين ووزرائهم... 
أبي  السلطان  إلى  رفعها  قصيدة  شعره  ومن 
طاغية  مقاومة  على  به  يستنجد  المريني  عنان 

قشتالة، ومنها: 
خليفة الله ساعد القدر 

                عالك ما الح في الدجا قمُر 
ودافعت عنك كف قدرته 

                ما ليس يسطيع دفعه بشر 
وجهك في النائبات بدر دجا 

                    لنا، وفي المحل كفك المطر 
والناس طراً بأرض أندلس 

                   لوالك ما أوطنوا وال عمروا 
وله في الغزل قصائد كثيرة، منها واحدة اعتمد 
فيها قافية حرف »الشين« وهو صعب في قوافي 

الشعر، وفيها: 
يا هالالً يا غصيناً يارشا 

                  إن تبدى أو تثنى أو مشى 
ولكم آثرت كتمان الهوى 

                 غير أن الدمع بالسر فشا 
شعر  ديوان  795هـ«   _-  ...« زمرك  والبن 
وسماه:  الثالث  يوسف  السلطان  وحققه  جمعه 

»البقية والمدرك من شعر ابن زمرك« 
وله القصائد الجياد والموشحات المتقنة األنيقة، 

ومن موشحاته واحدة بدايتها هكذا: 
نسيم غرناطة عليل 

                لكنه يبرئ العليل 
وروضها زهره بليل 

               ورشفه ينقع الغليل 
بالعناية  زمرك  ابن  شعر  بعض  وحظي 
قصر  في  بعضه  فنقش  بالحسن،  واالعتراف 
ومن  حجرياً،  نقشاً  مختلفة  مواضع  في  الحمراء 
ذلك أبيات نقشت فوق دائرة صحن النافورة التي 

تحملها األسود، ومنها: 
ألم تر أن الماء يجري بصفحها 

                      ولكنها مّدت عليه المجاريا 
كمثل محب فاض بالدمع جفنه 

                      وغص بذاك الدمع إذ خاف واشيا 
وهل هي في التحقيق غير غمامة 

                       تفيض إلى اآلساد منها السواقيا 
وقد أشبهت كف الخليفة إذ غدت 

                        تفيض إلى أسد الجهاد األياديا 
فيا من رأى اآلساد وهي روابض 

                        عداها الحيا عن أن تكون عواديا 
»عداها: منعها الحياء أن تكون أسوداً ضارية ... 

فهي تماثيَل«.

 )5( 
األندلس مثل كل روضة وأيكة، وغيضة وحديقة 
وخميلة .. فيها ورد وزهر وعطر كثير ... ولكن: 
مع ذلك الورد والزهر شوك، وقد يكون ذلك الشوك 

أحياناً غير قليل!. 
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احتفلت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة باألسبوع الرابع الذي 
يجري تنظيمه على املستوى 

اخلليجي، والذي يصادف أسبوع 
املرور الرابع عشر الذي يجري 

تنظيمه على مستوى الدولة.
ومنذ بدء أسبوع املرور ترتفع 
الدعوة خالله إلى السالمة 

واحلفاظ على احلياة، ومازالت 
هذه الدعوة قائمة، ويأمل 

اجلميع أن تلقى االستجابة، 
وحتقق النتيجة املرجوة.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

1
9
8
7

أبريل

األرشيف

جولة تفقدية للجنة العليا ألسبوع المرور 

تخريج ثالث دورات جديدة للدفاع المدني

العقيد  برئا�سة  املرور  لأ�سبوع  العليا  اللجنة  قامت 

بجولة  القيوين  اأم  �رشطة  عام  مدير  يو�سف  عبيد 

تفقدت خاللها فعاليات واأن�سطة اأ�سبوع املرور على 

م�ستوى الدولة.

ال�رشطة  عام  مدير  �سعيد  حمد  العميد  ا�ستقبل  فقد 

خالل  ومت  يو�سف،  عبيد  العقيد  مبكتبه  باأبوظبي 

الجتماع ا�ستعرا�ض فعاليات اأ�سبوع املرور باأبوظبي 

والأن�سطة التي جرى تنفيذها يف اإطار الأ�سبوع، كما 

العني،  مدينة  املرور  لأ�سبوع  العليا  اللجنة  زارت 

وكان يف ا�ستقبالها العميد �سامل التاجر مدير �رشطة 

ملعر�ض  بزيارة  اللجنة  وقامت  بالوكالة،  العني 

الحتفالت  �ساحة  يف  ال�رشطة  اأقامته  الذي  املرور 

املقام  املرور  بزيارة حو�ض  قامت  كما  باخلبي�سي، 

بتفقد  ذلك  بعد  اللجنة  وقامت  اجليمي،  مدر�سة  يف 

القطارة  منطقة  يف  املرورية  التفتي�ض  نقاط  اإحدى 

بالعني.

العميد �سهيل حممد عبداهلل مدير عام  �سهد �سعادة 

الدفاع  مبعهد  اأقيم  الذي  الحتفال  الداخلية  وزارة 

الدورة  وهي  جديدة،  دورات  ثالث  لتخريج  املدين 

والدورة  املدين  الدفاع  ل�سباط  الرابعة  التاأ�سي�سية 

التاأ�سي�سية ل�سباط ال�سف والأفراد والدورة الإنعا�سية 

احلادية ع�رشة.

و�سارك يف الدورة التاأ�سي�سية الرابعة واحد وع�رشون 

�سابطًا وا�ستغرقت ثمانية اأ�سابيع، و�سارك يف الدورة 

التاأ�سي�سية اخلام�سة اثنان وثمانون من �سباط ال�سف 

و�سمت  اأ�سبوعًا،  ع�رش  ثمانية  وا�ستمرت  والأفراد، 

الدورة الإنعا�سية احلادية ع�رشة خم�سة وثالثني من 

�سباط ال�سف والأفراد وا�ستغرقت ثمانية اأ�سابيع.

وتلقى اخلريجون خالل الدورات درا�سات حول الدفاع 

املدين وو�سائل الإنقاذ والإ�سعاف ومكافحة احلرائق 

والوقاية منها وال�سحة وال�سالمة املهنية والأ�سلحة 

واملفرقعات، اإىل جانب تدريبات امل�ساة والتدريبات 

واإ�سعاف  واإنقاذ  احلرائق  مكافحة  على  العملية 

امل�سابني. 

معالي الوزير يلتقي السفير اليمني

الدولة  وزير  علي  بن  حمودة  اللواء  معايل  ا�ستقبل 

اخلاوي  العزيز  عبد  �سعادة حممد  الداخلية  لل�سوؤون 

�سفري اجلمهورية العربية اليمنية.

التعاون  دعم  و�سائل  الجتماع  البحث خالل  وتناول 

الإمارات  دولة  بني  الأمني  املجال  يف  القائم 

واجلمهورية العربية اليمنية.
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دعم التعاون الخليجي في مجال الدفاع المدني 

افتتاح المعرض الدائم للحماية والسالمة 

العدد 556 أبريل 2017

باأقطار  املدين  للدفاع  العامون  املديرون  عقد 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 

من  الفرتة  اأبوظبي خالل  الأول يف  اجتماعهم 

العقيد  برئا�سة  املا�سي  مار�ض   31 اإىل   29

املدين  الدفاع  عام  مدير  �سيف  علي  حميد 

بوزارة الداخلية.

وبحث الجتماع الربامج امل�سرتكة يف جمالت 

الدفاع املدين بني دول جمل�ض التعاون وو�سع 

املدين  الدفاع  اأجهزة  بدعم  الكفيلة  اخلطط 

والتن�سيق بني جهودها.

البحرين  دولة  وفد  الجتماع  يف  و�سارك 

را�سد  بن  الرحمن  عبد  ال�سيخ  العقيد  برئا�سة 

من  ووفد  املدين  الدفاع  عام  مدير  اخلليفة 

الفريق  برئا�سة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

عام  مدير  الرحمن  عبد  بن  حممد  بن  ها�سم 

الدفاع املدين ووفد من �سلطنة ُعمان برئا�سة 

املقدم يو�سف بن عبيد اخلنب�سي ووفد من دولة 

قطر برئا�سة املقدم اإبراهيم بن اأحمد الأن�ساري 

الكويت  دولة  من  الإطفائية  �رشطة  ق�سم  مدير 

برئا�سة العقيد خالد بن را�سد القعود مدير عام 

الدفاع املدين.

ملجل�ض  العامة  الأمانة  من  وفد  �سارك  كما 

مدير  الدو�رشي  ال�سيد حممد  برئا�سة  التعاون 

الإدارة الأمنية. 

�سهيل  العميد  �سعادة  افتتح 

عام  مدير  عبداهلل  حممد 

املعر�ض  الداخلية  وزارة 

املدنية  للحماية  الدائم 

وال�سالمة املقام مبقر الإدارة 

املدين،  للدفاع  العامة 

من  عدد  الفتتاح  وح�رش 

بالدولة  امل�سوؤولني  كبار 

وال�سباط  وامل�سوؤولني 

و�سفراء  الداخلية  بوزارة 

لدول  التعاون  جمل�ض  اأقطار 

املعتمدون  العربية  اخلليج 

واملديرون  الدولة  لدى 

العامون للدفاع املدين بدول 

ح�رش  كما  التعاون،  جمل�ض 

من  عدد  املعر�ض  افتتاح 

مديري املوؤ�س�سات وال�رشكات 

الوطنية.
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أبريل

احتفلت دورة اإلمارات 
بفعاليات أسبوع املرور اخلليجي 

الثامن عشر، والذي أقيم حتت 
شعار: »أعط الطريق حقه« 

في الفترة من 9 إلى 14 مارس 
املاضي، وقد أقيمت العديد 

من الفعاليات التي نظمتها 
إدارات املرور بالدولة، ومبشاركة 

من بعض الوزارات والهيئات 
احلكومية واخلاصة. وقد لقيت 

الفعاليات إقباالً جماهيرياً 
وتفاعالً من مختلف قطاعات 

اجملتمع سواء باحلضور أو 
املشاركة الفاعلة باألسبوع.

2
0
0
2

�سعيد  بن  حممد  الدكتور  الركن  الفريق  معايل  ا�ستقبل 

العثمان  عبداهلل  �سعادة  مبكتبه  الداخلية  وزير  البادي 

ت�سليم  املقابلة  الدولة. ومت خالل  �سفري دولة قطر لدى 

الدولة  وزير  دولة قطر من معايل  لزيارة  معاليه دعوة 

لل�سوؤون الداخلية القطري.

�سعادة  مكتبه  يف  الداخلية  وزير  معايل  ا�ستقبل  كما 

ومت  الدولة.  لدى  الفرن�سي  ال�سفري  غوبييت  فران�سوا 

خالل املقابلة بحث عدد من املو�سوعات ذات الهتمام 

امل�سرتك بني دولة الإمارات العربية املتحدة واجلمهورية 

الفرن�سية.

وكيل  نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  اللواء  التقى 

و�سناعة  جتارة  غرفة  من  وفداً  مبكتبه  الداخلية  وزارة 

اأبوظبي.

وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار الزيارات التي تقوم بها اجلهات 

الر�سمية لل�رشطة �سمن برنامج تعريف هذه اجلهات بجهود 

وحتقيق  املجتمع  يف  وال�ستقرار  الأمن  دعم  يف  ال�رشطة 

ال�سالمة ون�رش الطماأنينة يف نفو�ض اأفراد املجتمع.

ومت خالل املقابلة التباحث حول كل ما من �ساأنه اأن يدعم 

للوطن  العامة  امل�سلحة  يف  وي�سب  الزيارة  هذه  اأهداف 

واأبنائه.

مدير  القا�سمي  �سقر  بن  طالب  ال�سيخ  العميد  ا�ستقبل 

العامة  الإدارة  يف  مبكتبه  اخليمة  راأ�ض  �رشطة  عام 

ل�رشطة راأ�ض اخليمة العقيد بطي �سامل القبي�سي القائم 

باأعمال مدير عام الدفاع املدين بح�سور العقيد �سعيد 

علي امبا�سي مدير اإدارة الدفاع املدين يف راأ�ض اخليمة، 

والعقيد علي ح�سن الزعابي مدير اإدارة البحث اجلنائي، 

والعقيد �سامل را�سد املفتول مدير اإدارة مراكز ال�رشطة.

امل�سرتك  التعاون  اأوجه  بحث  املقابلة  خالل  ومت 

خمتلف  يف  املدين  والدفاع  اخليمة  راأ�ض  �رشطة  بني 

املجالت.

البادي يتلقى دعوة لزيارة قطر

سيف بن زايد يستقبل وفد غرفة جتارة وصناعة أبوظبي 

بحث وضع آليات ومعدات الدفاع املدين يف بعض مراكز رشطة رأس اخليمة 
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بدايات

بع�ض حدود ال�شرعة تبدو غري واقعية.. �شرطي املرور يتفقد حادثاً مرورياً مروعاً )1978(

الذين تلقوا تدريبهم مبدر�شة ال�شرطة باأبوظبي )1978(�شمو ال�شيخ مبارك بن حممد وزير الداخلية ي�شهد حفل تخريج الدورة ال�شاد�شة ع�شرة من رجال ال�شرطة امل�شتجدين 
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أكملت إلى اآلن 14سنة في القيادة العامة لشرطة 
، ولم يكن  المجال في 2002  أبوظبي،  دخلت هذا 
دخولها وليد صدفة إنما جاء نتيجة الحس األمني 
األول  المحفز  هو  كان  حيث  والدها  يمتلكه  الذي 

لدخولها المعترك األمني.
من  سالم  الله  عبد  أول شمسة  المساعد  تقول 
مديرية المؤسسات العقابية واإلصالحية أبي كان 
حديث  صغيرة  طفلة  وأنا  أُذني  في  يردد  دائماً 
ال  »عينان  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت 
بدأت  المنطلق  هذا  ومن  الله«،  سبيل  في  تحرس 
مسيرة عملي في المجال الشرطي، حيث كان هذا 
للعمل  في ذهني، يحفزني  دائماً  الشريف  الحديث 

بإخالص مما جعلني من المتفوقات في العمل.
أن  تتمنى  أطفال  ألربعة  وأم  زوجة  وشمسة 
يلتحقوا جميعهم بالعمل الشرطي، إنها منذ البداية 
الوحيدة  وهي  كمهنة،  العسكري  الخط  اختارت 
من  بتشجيع  النهج  هذا  انتهجت  التي  عائلتها  في 
والدها الذي كان يؤمن بقدرتها ومهارتها في العمل 
الشرطي، لهذا لم تجد أي صعوبات وهي تخرج من 
بـ»الدريس« وتتوجه لخدمة وطنها  بيتها كل يوم 

بكل فخر وسعادة.

شمسة عبد اهلل:
أبي كان يشجعني 

دائمًا لخوض العمل العسكري

وعن طبيعة عملها توضح: عملي يتمحور حول 
مجال الحراسة واإلشراف على النزالء، وهذا ليس 
باألمر الهين بل يستدعي ذكاء في التعامل مع هذه 
الفئة وقوة بدنية لمواجهة أي خطر محدق، كما أن 
الجانب اإلنساني جزء ال يتجزأ من عملنا وال يمكن 
ومثاالً  قدوة حسنة  نكون  أن  يجب  فنحن  تغافله، 
راسخاً في مجموعة من القيم كالتعاون واالحترام 
وتقدير الذات واإلحسان وغيرها باعتبارنا صرحاً 

للتأهيل واإلصالح.
على  عملت  ذلك  سبيل  في  أنها  إلى  وتشير 
لها  كان  والتي  المقترحات  من  مجموعة  تقديم 
صدى طيب في نفوس النزيالت، سواء في سجن 
األحداث بالمفرق أو السجن المركزي بالوثبة، حيث 
تقول عملت وعلى مخاطبة مديري المباشر العقيد 
رياضية  صالة  إلقامة  وذلك  المرزوقي،  إبراهيم 
ومسبح لألحداث، وبدوره  تقبل الفكرة وتم بحمد 
الله إنشاء متنفس للنزيالت وكنت أشرف شخصياً 
على تدريبهم ألني أحب الرياضة وأؤمن أن القوة 
البدنية عامل مهم في حياتنا الشخصية والمهنية، 
المقصف  في  المنتجات  من  العديد  أدخلت  كما 

الخاص بالسجن المركزي.  
في  الفرق  إحداث  دائماً  أحاول  قائلة:  وتضيف 

حياتي، أن أكون الشخص المناسب لكل الوظائف 
الذي  العمل هو  التي أعمل بها، ألن اإلخالص في 
وأنا  الوظيفي،  السلم  في  يرتقي  اإلنسان  يجعل 
شخص طموح بطبيعتي، لهذا قمت بترشيح نفسي 
كمدربة لسياسة استخدام القوة ألني رياضية في 
الختبارات  اجتيازي  في  أسهم  مما  األول،  المقام 
سياسة استخدام القوة، وتم قبولي من ضمن أول 
فريق لسياسة استخدام القوة في شرطة أبوظبي، 
وأصبحت مدربة في هذا المجال، وهذا إنجاز لدولة 
لشرطة  العامة  وللقيادة  عامة،  بصفة  اإلمارات 
أبوظبي بصفة خاصة، فنحن نعد أول تسع مدربات 
كل  تدريب  القوة وسنتولى  استخدام  في سياسة 

المرتبات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وتؤكد شمسة أن هذا اإلنجاز يعزى إلى المبادرة 
التي أطلقتها إدارة العمليات الشرطية، قسم سياسة 
استخدام القوة، وال تنسى بهذه المناسبة أن تشكر 
كل من طرح وأسهم في إنجاح هذه الفكرة وإعدادها 

من الناحية المهاراتية والمعرفية والقانونية.
وعن الهوايات التي تفضلها شمسة في حياتها، 
تقول: أهوى كثيراً الرياضة، وأنا شخص محب لكل 
الروح،  غذاء  أنسى  ال  أنني  كما  الرياضات،  أنواع 
أقرأ  أن  المتنوعة  مشاغلي  رغم  جاهدة  وأحاول 
كثيراً، ألني أؤمن بقيمة القراءة في ثقافة اإلنسان 

وجعله أفضل.
توجهها  التي  النصيحة  عن  سألناها  وعندما 
اإلخالص  قائلة: نصيحتي هي  أجابت  لزميالتها  
والنفيس إلكمال  الغالي  والتفاني وبذل  العمل  في 
دولتنا  في  بها  ننعم  التي  واألمان  األمن  مسيرة 
مقبلة على  لكل  الدائم  الشعار  يكون  وأن  الحبيبة، 

هذا العمل هو »اإلمارات واحة لألمن واألمان«.

نساء في الميدان

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

اأحاول دائمًا اأن اأكون ال�ضخ�ض املنا�ضب 

لكل الوظائف التي اأعمل بها
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بوسام  التكرمي  شرف  نال  العدد  هذا  ضيف 
رئيس مجلس الوزراء ألفضل مدير مركز خدمة في 
املتميز«،  جائزة »محمد بن راشد لألداء احلكومي 
القائمة  ضمن  والتأهل  التكرمي  استحق  وعليها 

املختصرة كأفضل موظف خدمة.
هو املساعد أول سالم مصبح سعي بن معضد 
على  وحاصل  متزوج   ،1973 مواليد  من  الزحمي 
مصر  جمهورية  من  أعمال  إدارة  بكالوريوس 
لشرطة  العامة  بالقيادة  التحق   ،1997 في  العربية 
اآلليات  إدارة ترخيص  الفجيرة في عام 1994 في 
املتعاملني  خدمة  في  اآلليات  قسم  في  والسائقني 

كموظف شامل.
نال  إنــه  الزحمي:  سالم  يقول  التكرمي  وعــن 
التكرمي ملشاركته في جائزة وسام رئيس مجلس 
املختصرة كأفضل  القائمة  الوزراء والتأهل ضمن 
موظف خدمة، فكان شعوراً ال يوصف من الفرح 
لهذا  لوصوله  النجاح  بهذا  الغامرة  والسعادة 
التكرمي الذي كان دافعاً له لتقدمي املزيد من اجلهد 
واملثابرة خلدمة املتعاملني للوصول لرضا اجلمهور 
وخلدمة هذا الوطن الغالي الذي يستحق من اجلميع 

البذل واجلهد لتقدمي األفضل دوماً.
جوائز  الزحمي  نــال  التميز  مسيرة  وخــالل 
وشهادات عديدة منها جائزة وزير الداخلية - مدير 

املخلصة.  اخلدمة  وميدالية  الشرطية،  العمليات 
أعمال،  إدارة  بكالوريوس  على شهادة  كما حصل 
املتعاملني،  بخدمة  التميز  في  االحترافي  والدبلوم 
ودبلوم التميز في خدمة العمالء باحترافية، ودبلوم 

التخطيط االستراتيجي املعتمد. 

حتديات

على  التغلب  استطاع  ــه  إن الزحمي  ويــقــول 
بني  بالتوفيق  وذلــك  واجهته،  التي  الصعوبات 
الدراسة  ومواصلة  والعائلي  الوظيفي  االلتزام 
في  واخلــروج  باالنتساب  يقوم  فكان  اجلامعية، 
بدورات  والتحاقه  رصيده  من  املستحقة  إجازاته 
متعددة كدورة كيفية التعامل مع ضغوطات العمل، 
ُمنح  وقد  البكالوريوس،  على  حصوله  جانب  إلى 

ترقية استثنائية لذلك.
مسيرته  أثناء  واجهته  التي  التحديات  أمــا 
العلمية والعملية فكانت ضغوط العمل أثناء تقدمي 
املعامالت في مبنى إدارة املرور والترخيص، والتي 
املتعاملني  املعامالت وتنيب  تغلب عليها باستالم 
خارج  املعلومات  وإدخال  طويلة،  لفترات  االنتظار 
رضا  من  ذلك  زاد  مما  الرسمي،  ــدوام  ال أوقــات 
املتعاملني، وقد ُكرم جلهوده املبذولة، إضافًة لذلك 
فقد واجهته صعوبة في زيادة عدد املراجعني وعدم 

إملامهم باستخدام نظام )مركبتي(، فتغلب الزحمي 
ارشادي  دليل  طباعة  فكرة  بطرح  بقيامه  عليها 

للشركات، باإلضافة لقيامه بعقد 184 ورشة عمل.

ن�صائح

بأن  الداخلية  فــي  زمـــالءه  الزحمي  ينصح 
يستكملوا دراساتهم العليا، وأن يبحثوا عن التطوير 
الداخلية  املؤمترات  في  املشاركة  الذاتي من خالل 
التي  التدريبية  بالدورات  وااللتحاق  واخلارجية، 

حتفز مجال اإلبداع واالبتكار والتطوير. 

اإعداد: اأماين اليافعي

الزحمي: رضا المتعاملين هو النجاح الحقيقي لي
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تعتبر كرة القدم الرياضة األكثر شعبية وانتشاراً 
لم  أو شاباً  أن جند طفالً  العالم، ويصعب جداً  في 
يتعلق بها، لم ميارسها، فهي جزء من طفولتنا وكانت 

شاهدة على كل مراحل حياتنا.
ومن عشاق كرة القدم املساعد أول عبد الله إبراهيم 
صالح احلمادي الذي يعمل في مديرية شرطة املنطقة 
أبوظبي، فهو  العامة لشرطة  للقيادة  التابعة  الغربية 

يهوى كرة القدم وميارس هوايته هذه بكل جدية.
أسير  طفالً  كنت  منذ  احلمادي:  الله  عبد  يقول 
، أسير معها  في الفريج وكرة القدم ال تفارق قدميَّ
للمدرسة وأعود بها، هي معي بني كتبي في حقيبتي 
املدرسية، وجارتي أثناء تناول الطعام، وصديقتي في 

حواراتنا الطفولية التي ال تنتهي في مرمى املالعب.
حلمي  وكان  معها،  كبرت  نعم  قائالً:  ويستطرد 
أن احترف كرة القدم، وأكون اسماً مرموقاً في هذه 
لنا عباقرة في املالعب  التي أجنبت  الساحرة  اللعبة 
الالعب  اإلماراتيني  حبيب  ننسى  كيف  اإلماراتية، 
اإلماراتي عدنان الطلياني، الذي كان يلعب مع نادي 
»الشعب« اإلماراتي ومنتخب اإلمارات، فهو من أقدر 
الالعبني اإلماراتيني، فقد انضم الطلياني إلى منتخب 
اإلمارات في عام 1983، واعتزل اللعب دولياً في 1997 
في رصيده لكرة القدم 163 مباراة دولية وسجل 53 

هدفاً دولياً.
وكذلك أنا من عشاق كرة الالعب اإلماراتي املتميز 
إسماعيل مطر، الذي يلقب بـ»الفتى الذهبي«، ويلعب 

مع الوحدة اإلماراتي ومنتخب اإلمارات لكرة القدم، 
وتاريخه شاهد على متيزه، فقد سجل 26 هدفاً خالل 
تاريخ  أعظم هداف في  لقاء دولياً، وهو خامس   83
اإلمارات، وخامس أعظم هدافي الوحدة في الدوري 
برصيد 56 هدفاً، كما أنه حصل على الكرة الذهبية 
 ،2003 20 عاماً سنة  للشباب حتت  العالم  في كأس 
 2004  -  2003 موسم  صاعد  عربي  العب  وأفضل 
وأفضل العب في بطولة كأس اخلليج 2007. هداف 
أهداف،  خمسة  برصيد   2007 اخلليج  كأس  بطولة 
.2008 لعام  آسيوي  العب  أفضل  ثاني  أيضاً  وهو 

وثالث أفضل مهاجم في آسيا. 
احلياة  أن  إلى  واضح  بأسى  احلمادي  يوضح 
ولم  ينتهي،  احللم  هذا  جعلت  واملسؤوليات  والعمل 
يتبق منه غير هواية لم أستطع أن اتخلى عنها ويقول: 
منذ صغري التحقت في نادي الوحدة، ولكن توقفت 
بعد فترة، واآلن أمارس كرة القدم كهواية، ولكن ما 
زلت من أوفى مشجعي هذا الفريق املتألق، أما على 

املستوى العاملي أنا من مشجعي فريق برشلونة.
وينوِّه احلمادي أن مالعب مدينة زايد الرياضية 
تشهد على عشقه الكبير للساحرة املستديرة، مشيراً 

إلى أنه يلعب كهجوم ويحمل رقم »10«.
األسبوع،  في  يومني  أتــدرب  احلمادي:  ويقول 
في  العرق  األخضر وحبات  العشب  بني  وأنا  أشعر 
يجعل  جسمي  في  يسير  كله  واألدرينالني  جبيني 

جسدي كله متابعاً لهذه املستديرة الساحرة.

رياضة  هي  القدم  كرة  أن  احلمادي،  ويضيف 
خالل  من  اجلماعي  العمل  كيفية  تعلمنا  جماعية 
يهدف  الذي  اجلماعي  والتفكير  والتنسيق  التخطيط 
للنجاح، في كرة القدم نتساعد ونتعاون لننجح من 
دون املساعدة لن ينجح الفريق، الساحرة املستديرة 
يكون  كيف  اجلماعي،  العمل  اجلميع  يعلم  من  خير 
اثنا عشر العباً هو العب واحد، يعمل اجلميع ليفوز 
رياضة  قدم  كرة  وجدية.  ومهارة  بتناسق  اجلميع 
اجتماعية تعلم »روح الفريق«. ويوضح املساعد أول 
عبدالله احلمادي إلى أن أسلوب لعب كرة القدم عبر 
اخلاصة  والقوانني  الضوابط  وكذلك  تغير،  التاريخ 
بها حتَّى وصلت إلى املرحلة احلالية املعروفة بكرة 
القدم احلديثة، التي لم تعد تركز على الهجوم وإحراز 
العدد األكبر من األهداف بقدر ما أصبحت تركز على 

التكتيك واملهارة و التناغم في امللعب األخضر. 
كرة  في  اإلمـــارات  تاريخ  إن  احلــمــادي،  يقول 
القدم بدأ في أول بطولة رئيسة شارك فيها املنتخب 
اإلماراتي كانت في كأس اخلليج الثانية التي أُقيمت 
دخول   1980 عام  وشهد   ،1972 عام  الرياض  في 
دولة اإلمارات إلى نهائيات كأس آسيا، كما سّجلت 
 1990 العالم عام  لها في كأس  أول مشاركة  الدولة 
في إيطاليا. وقد أحرزت اإلمارات مركز الوصيف في 
كأس آسيا عام 1996، وُتوِّجت بلقب كأس اخلليج عام 
2007، كما أحرزت امليدالية الفضية في دورة األلعاب 

اآلسيوية عام 2010.

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

الحمادي:  كرة القدم ..ساحرتي المستديرة!
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»ال يوجد معاق على وجه البسيطة، إال إذا أراد 
الفرد نفسه بأن يكون معاقاً، ذلك أن مفهوم اإلعاقة 
عندي، هو أن يصبح اإلنسان سلبياً سواء كان من 
التي  هي  فالسلبية  اإلعاقة،  ذوي  من  أم  األسوياء 
والتميز،  العطاء  على  قــادر  غير  اإلنسان  تعل 
أو  ــارات  اإلم في  سواء  كثيرة  ذلك  على  واألمثلة 
عبيد سالم جمعة  علي  بدأ  هكذا  العالم«،  دول  في 
مكتبه  في  زارته  عندما   »999« لـ  حديثه  املراشدة 

بهيئة اإلمارات للهوية فرع الفجيرة.
كلباء  مدينة  في   1989 عام  املراشدة  علي  ُولد 
أسرة  كنف  في  وترعرع  الشارقة،  إلمارة  التابعة 
واإلنـــاث،  الــذكــور  مــن  أفـــراد  سبعة  مــن  تتكون 
منذ  جانبه  إلى  وقفا  اللذين  والديه  إلى  باإلضافة 
الكثير  علماه  وقد  الوالدة،  بعد  إعاقته  اكتشفت  أن 
من أصول احلياة وجعاله يقف صلباً أمام حتديات 
الواقع، وهو األمر الذي ساعده على تخطي املعوقات 

وشق دروب احلياة بثقة كبيرة.
من  واالهتمام  الرعاية  أنواع  كل  املراشدة  وجد 
أسرته وإخوته وأقاربه واحمليطني به، وقد امتألت 
روحه بالطاقة اإليجابية والسعيدة التي مكنته الحقاً 
خطأ  نتيجة  معه  ولدت  التي  لإلعاقة  التصدي  من 
طبي، وهو اخلطأ الذي تسبب بأصابته في الظفيرة 
العصبية املسؤولة عن تغذية وحتريك اليد اليسرى، 
وهو ما أدى إلى عجزه عن استعمالها متاماً، إال أن 
أسرته لم تستسلم لإلعاقة فطرقتـ  بعد التوكل على 
الله ـ باب األطباء في مختلف البلدان من اإلمارات 
إلى أمريكا وصوالً إلى النمسا، فقد حتسنت حالته 
قليالً بعد رحلة عالج طويلة استغرقت اثني عشر 

عاماً.
وهي  اإلعاقة،  معي  ولدت  »لقد  املراشدة:  يقول 
مشيئة الله وأنا راض بها، إنه ابتالء من الله جعلني 

أشعر بقيمة اإلنسان، وكيف ميكن للفرد أن يسعى 
الله تعالى، سواء كان  ويعمل ويجتهد كيفما خلقه 
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 والدّي 
الكبير تخلصت  الله في عمرهما واهتمامهما  أطال 
دون  من  التي حتول  والتحديات  املعوقات  كل  من 
عطائي في احلياة، وها أنذا متزوج منذ عام 2014 
سنتان  وعمره  مايد  اسمه  األول  ــدان،  ول ــديَّ  ول

والثاني حمد وعمره ثالثة أسابيع«.
ذاتي  بتطوير  أفكر  ــدأت  ب »بعدها  وأضـــاف: 
الـ19  بالدفعة  فالتحقت  والعمل،  العلم  مجال  في 
لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  إدارة  في  للدارسني 
حيث  أشهر،  ستة  فيه  ودرست  املعاقني،  وتشغيل 
تخصصت في مجال السكرتارية، وتخرجت منه في 
العام الدراسي 2011، واحلمد لله أن اإلدارة توفر لنا 
ما نحتاجه من مواصالت وسكن وغيرها من  كل 
أمور سهلت علينا الكثير من الصعاب، في حني أنني 
لم أقف عند هذا احلد، فقد أكملت دراستي اجلامعية 
حاصالً   2014 عام  وتخرجت  الشارقة  جامعة  في 

على شهادة البكالوريوس في القانون«.
الداخلية  وزارة  مركز  من  تخرجي  »بعد  يتابع 
لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة، التحقت 
بالعمل في هيئة اإلمارات للهوية فرع الفجيرة، وأنا 
سعيد بعملي اإلداري، إذ ألقى من املسؤولني فضالً 
وتقديراً«،  العمل حفاوة وتشجيعاً  عن زمالئي في 
واصفاً بيئة العمل بالصحية واملشجعة على اإلبداع، 
وقد جعلته يشعر باملسؤولية ويبذل كل ما بوسعهـ  

إبداعاً وابتكاراً ـ  خلدمة وطنه.
التكنولوجيا  وعالم  القدم،  كرة  املراشدة  يهوى 
باكتشاف  شغفه  فيها  يجد  فهو  واإللكترونيات 

حيث  والغريبة.  املدهشة  االختراعات  من  اجلديد 
بشكل  وهي  فعالً،  مبهر  عالم  »التكنولوجيا  يقول: 
واالبتكار  الكبيرة  املشاكل  حل  في  تستخدم  عام 
الفردي من أجل الوصول إلى نتيجة، وهي طريقة 
إلشباع  اإلنسان  ومساعدة  اإلبداعات  الكتشاف 
في  الفكر  إعمال  كذلك  قدراته،  ــادة  وزي حاجته 
استخدام املعلومات واملهارات للوصول إلى النتيجة 
املطلوبة واحلصول عليها، وباملختصر فإنها تعني: 
وإنتاجها  املثلى  بالطريقة  العلمية  املعرفة  استخدام 

وتطبيقها خلدمة اإلنسان ورفاهيته«. 
واملراشدة ميلك طموحاً ال حدود له، فهو يخطط 
الستكمال دراسة املاجستير والدكتوراه، كما يتمنى 
املهني  بعمله  ويصل  املناصب  أعلى  إلى  يصل  أن 
والوظيفي إلى مستوى التميز واالبتكار، وذلك ليثبت 
إلخوانه من ذوي اإلعاقة أن اإلعاقة ال تقف 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

علي المراشدة:

اإلعاقة ال تقف حاجزًا أمام اإلبداع
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شخصيات

أعمال  وسيدة  سياسية  هي  باول  حبيب  دينا 
مناصب  في  ارتقت  مصري،  أصل  من  أمريكية 
حكومية، خاصة داخل الواليات المتحدة، واختارها 
منصب  لتشغل  ترامب  دونالد  المنتخب  الرئيس 
»مستشارة كبيرة لشؤون المبادرات االقتصادية« 

في إدارته.
العاصمة  في   1973 عام  حبيب  دينا  ولدت 
المصرية القاهرة، وهاجرت مع عائلتها إلى والية 
وهناك  الرابعة،  سن  في  وهي  األمريكية  تكساس 
يقود  كان  فاألب  بسيطة،  أسرة  وسط  ترعرعت 

حافلة ويدير بقالة في داالس.
تفوقت دينا )43 عاماً( في دراستها منذ الصغر، 
المرموقة  أكاديمية »أرسولين«  وبعد تخرجها من 
أوستن،  في  تكساس  بجامعة  التحقت  داالس،  في 

وتتحدث دينا العربية بطالقة. 
اشتغلت دينا 15 سنة في البيت األبيض ووزارة 
االبن،  بوش  جورج  عهد  في  األمريكية  الخارجية 
وأصبحت وهي في سن 29 أصغر مساعد للرئيس، 
حيث ترأست من خالل منصبها قرارات التعيينات 
في البيت األبيض كافة، وعملت إلى جانب مارغريت 
البيت  في  الداخلية  السياسة  مستشارة  سبيلينغز 
وزيرة  الحق  وقت  في  أصبحت  التي  األبيض، 

التعليم.
تقول سبيلينغز التي تشغل حالياً منصب رئيس 
االثنتين  نحن  »جلسنا  كاروالينا:  نورث  جامعة 
االجتماعات  أحد  وفي  بعضاً  بعضنا  جانب  إلى 
الصباحية في البيت األبيض الذي كان يعقده رئيس 
وفي  يوم،  كل  السابعة صباحاً  الساعة  الموظفين 
جاهزاً  تكون  أن  منك  يتوقع  المبكرة  الساعة  هذه 
لتدلي بدلوك حول فعاليات اليوم«. وكانت االثنتان 
تعمالن على تنسيق المواعيد، وأصبحتا صديقتين 

مقربتين.
قلنا  إن  حقها  دينا  نبخس  قائلة:  وتضيف 
أولئك  من  واحدة  إنها  المناسب..  الشخص  أنها 

اإعداد: حاكم خريي

السياسية 
الحسناء



73  العدد 556 أبريل 2017

األشخاص الذين تريد أن تعمل معهم. هي مفكرة 
هذا  تنقل  وهي  الحماس،  من  شعلة  وهي  كبيرة 
مفكرة  مجرد  ليست  هي  زمالئها.  إلى  الحماس 
أن  الواقع  في  تستطيع  كبيرة  مفكرة  إنها  كبيرة، 

تنفذ، وهذا مزيج نادر.
ثم ارتقت للعمل في وزارة الخارجية في منصب 
مساعدة لوزير الخارجية لشؤون التعليم والثقافة، 
واختارتها   ،2007 يونيو   إلى   2005 يوليو   من 
وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس لمنصب 
مساعدة لنائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية 

العامة.
رئيساً  صوتاً  جعلها  المنصب  هذا  في  تعيينها 
كانت  وقت  في  األوسط  الشرق  في  بوش  إلدارة 
اإلدارة غير مرتاحة لطريقة تواصلها مع الجمهور 

الدولي. 
ووصفت ليز تشيني ابنة نائب الرئيس األسبق 
حديثاً  المعينة  الكونغرس  وعضو  تشيني  ديك 
لوالية وايومنغ خلفية دينا حبيب عام 2005 بأنها 

ذخر كبير لإلدارة. 
وقالت تشيني لصحيفة واشنطن بوست: »إنها 
متحدثة رسمية فّعالة جداً لنا، ألنها تتحدث العربية 
أعلى  مثالً  تكون  أن  ويمكنها  عربية،  امرأة  وألنها 
قادراً على هدم األفكار المسبقة الخاطئة.. يمكنها 
أن تعبر عن سياساتنا بكل وضوح، والدفاع عنها 

بتوسع ودراية«. 
كما عملت دينا حبيب كذراع أيمن لكارين هيوز 
الخارجية  وزارة  وكيل  وقتها  تشغل  كانت  التي 

للدبلوماسية العامة والشؤون العامة. 
وتستذكر هيوز أحد المواقف الطريفة أثناء لقاء 
أنسى  »لن  وتقول:  العربية  الدول  زعماء  أحد  مع 
ذلك الموقف حينما اجتمعنا بالزعيم العربي، وكانت 
أول زيارة لنا، وكان يوجد مترجم في الغرفة حيث 
قال الزعيم شيئا،ً وصدر عن دينا ردة فعل وأظنها 
ضحكت.. ولن أنسى تلك النظرة على وجه الزعيم 
العربي حينما الحظ أن هذه الشابة الحسناء ضمن 
وفدنا كانت تتحدث العربية . كانت لحظة ال تنسى«.  
كما عملت دينا في مؤسسة »غولدمان ساكس« 
 ،2007 عام  بها  التحقت  التي  نيويورك  في  المالية 
برامج  على  لتشرف  الوظائف  في  َتدرَّجت  وهناك 
على  وتشرف  الخيرية،  والخدمات  االستثمار 

برنامج لإلسكان وتنمية المجتمعات العمرانية.
وبعد هذه الوظائف، التحقت دينا في العشرين 
من يناير 2017 بإدارة الرئيس األمريكي المنتخب 
لشؤون  كبيرة  مستشارة  منصب  لتشغل  ترامب، 
شبكة  قالت  منصب  وهو  االقتصادية،  المبادرات 
تنفيذ  إلى  إنها ستسعى من خالله  إن«:  إن  »سي 
كانت  بوصفها  ترامب(  )ابنة  »إيفانكا«  أجندة 

مستشارة لها.
خطتها  مالمح  قبل  من  أعلنت  إيفانكا  وكانت 
المساواة  تتمحور حول  التي  والدها،  والية  خالل 
المرأة  وحصول  والمرأة،  الرجل  بين  األجور  في 
على إجازة لرعاية األسرة مدفوعة األجر، وغيرها 
من القضايا التي تهم النساء، مثل قضية اإلجهاض 

التي يعارضها ترامب.

التجربة ال�صيا�صية

تنتمي دينا سياسياً للحزب الجمهوري األمريكي، 
وبدأ اهتمامها بعالم السياسة بعد أن حصلت على 
دورة تدريبية في مكتب السناتورة الجمهورية كاي 
بنبوغها ومهاراتها  التي أشادت  بيلي هاتشيسون 

الدبلوماسية.
وصفت  إن«،  إن  »سي  لشبكة  لها  حديث  وفي 
كثيراً  وتقدمت  استثنائية،  بأنها  دينا  هاتشيسون 
منذ أول تدريب لها، وتحدثت عن نظرتها اإليجابية 

وطريقتها الدبلوماسية وحسن تقدير األمور.
معروفة  إنها  وقال  دينا،  على  ترامب  أثنى  كما 
المبادرات  برامج  في  استراتيجية  رؤية  بامتالكها 
والنمو االقتصادي، وهي امرأة حاسمة في العديد 

من األعمال االستثمارية وريادة األعمال.
وأعلن الفريق االنتقالي لترامب قبل تسلمه زمام 
الرئاسة رسمياً، أن دينا حبيب باول تمتلك »موهبة 
العامة  الخدمة  مجاالت  في  ممتازاً  وسجالً  فذة 
»أشرفت  أنها  البيان  وأضاف  الخاص«.  والقطاع 
بالتنمية  تتعلق  ومبادرات  رئيسة  برامج  على 

االقتصادية وتمكين المرأة في العديد من مجاالت 
التنمية وريادة األعمال«.

نفسه  المصرف  من  بآخرين  دينا  وتلتحق 
رشحوا لمناصب بإدارة ترامب، مثل غاري كوهن 
الوطني،  االقتصادي  المجلس  بإدارة  كلف  الذي 
وستيفن منوشن الذي عين وزيراً للخزانة، وستيف 

بانون كبير المخططين االستراتيجيين.
التحقت دينا بغولدمان ساكس في 2007، وهناك 
تدرجت في الوظائف لتشرف على برامج االستثمار 
والخدمات الخيرية، وهي تشرف حالياً على برنامج 
لإلسكان وتنمية المجتمعات العمرانية تقدر قيمته 

بحوالي أربعة مليارات دوالر.
التي  ساكس  غولدمان  منظمة  حالياً  وترأس 
أدارت من خاللها مشاريع لتمكين 10 آالف امرأة 

حول العالم و10 آالف شركة صغيرة.
قصة  عليها  أشرفت  التي  النجاح  ومن قصص 
امرأة نيجيرية من مدينة الغوس، كانت قد افتتحت 
مطعماً في مطبخها برأس مال ثمانية دوالرات فقط، 
لكنها تمكنت من أن توسع مطعمها ليعمل فيه أكثر 

من 40 موظفاً في بلد يعج بالفقراء.
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هناك نوع من الرجال مثل األرنب، واألرنب لكل من يعرفه من الثدييات 
املستأنسة التي يربيها الناس من أجل حلومها وفرائها الناعم، كما أنها تربى 
أحياناً كحيوانات أليفة. وتتطلب تربية األرانب عناية خاصة، ذلك أنها من 
احليوانات شديدة احلساسية لألمراض والظروف البيئية املختلفة. ولكن ما 
مييز األرانب عموماً وفي مختلف الثقافات أنها حيوانات في غاية احلذر، 

ومسارعتها للهرب من أي خطر أو حتد يواجهها.
وعندما يتصف الرجل بهذا املخلوق احلذر اخلائف دوماً فهذا عيب في 
شخصيته وليست ميزة. صحيح أن شخصية األرنب املسالم محبوبة لدى 
األطفال ألنهم يرون فيه مخلوقاً جميالً ُمساملاً ناعم الفرو، ولذلك يجعلونه 
حيواناً أليفاً، أو يحبون األلعاب التي متثله. غير أن انتقال صفات األرنب إلى 

الرجال ينبئ مبشكلة كبرى في شخصياتهم.
إننا نرى حولنا الكثير من األمثلة على هؤالء الرجال، حيث نرى رجالً 
زوجته  صوت  الرجل  يسمع  فعندما  املستأسدة!  املرأة  وتقابله  َهُروباً، 
ثائرة تده هارباً من املواجهة، أعني مواجهة املشكلة إليجاد احللول، 
وليس املواجهات املدمية التي نسمع عنها في ساحات القضاء بني 
األزواج والزوجات، فكثير من البشر ذكور فقط ، فليست الذكورة 

تعني الرجولة .
فالرجولة هي حتمل املسؤولية، واحلسم واحلزم، خليط 
يسمع  عندما  الرجال  من  فكثير  احملمودة،  املعاني  من 
امرأته عبر هاتفه جنده قد وجل، واحدودقت  صوت 
أصابه  أو  لبسه  جاّناً  وكأن  الوجه،  مصفر  عيناه 
إال  احلالة  تلك  أو  التفسير  هذا  يعني  وال  مس، 

السوء، فإما أنها امرأة متسلطة أو رجل َجُبَ احلديث أصالً ، فهذا هو املعنى 
احلقيقي والوصف األمثل ألرنبة الرجال.

وقد يجب الرجال عندما يتخلون عن مسؤولياتهم تاه املرأة واألسرة، 
يعود  وال  السهر  كثير  أو  املنزل،  التواجد خارج  كثير  منهم  الرجل  فتجد 
إال وأهله نيام نوع من الهروب واخلوف وإصابة باخلنوع وسوء اإلدارة 
األسرية، فعندما تنهره زوجته يخضع ملسؤوليته وكأنه يساق إلى واجباته 
َسوقاً وهنا يكون تعنيفه من قبل املرأة على حق، وال يدري ما يوصف به 

بني مجتمع الرجال فذاك هو الرجل األرنب.

عناق الفكرة

كلمات وري�شة: د. �شمر ال�شام�شي

samar@samararts.com

الرجل األرنب
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شعر/ سعيد بن طميشان

اْلَغَنْج اْلِمْتَرْف

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

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

النص  بني  الفصل  بأهمية  قناعة  إلى  وصلت 
بشكل  شعري  نص  أي  فنقد  وكاتبه،  الشعري 
إيجابي يعد في الذهنية العربية انتصاراً للشاعر، 
ووصلت  سلبياً،  النقد  كــان  لو  العكس  وعلى 
مع  التعامل  إلى  بحاجة  أننا  مفادها  نتيجة  إلى 
إيجابيات  نبرز  بحيث  أكثر،  بتوازن  النصوص 

وسلبيات كل نص شعري.

سلطان العميمي
أديب إماراتي

ــرآن( ــق ال ــن  م ــه  )آيـ دامي  تــقــرا  ــْيـــك  ـ أَوصِّ

إنسان تصيب  من  احلاسده  العيون  أَعْرف 

دلــيــل أّنـــك األْجــَمــْل مــن ْتــبــن قــالــوا بان

شان َرْبعه  بن  له  َحــّط  )الله(  ْيِحّبه  من 

باإلحسان ْلك  واقــول  )ِتْتَمْرَيْح(  أخاِيلْك 

ريحان َوَرْق  املريحانه  َكــّن  ــْحــت  مَتــْرَي

ِجْنحان لها  املــريــحــانــه  ــّن  َكـ ــت  ــْح ــْرَي مَت

مَتــْرَيــْحــت َكـــّن املــريــحــانــه َبـــا عــمــدان

الَفّتان ِســْحــِرك  في  إنسان(  )مــاك  كأّنك 

األغصان َمــْيــلَــْة  على  ــْل  ــقَّ َث ــذي  اّلـ ــْرك  ــَم ِث

عربان بها  ما  لى  اْر  الــدَّ في  اخَلِصْر  مييل 

ْوَبْطران ْوِمــْتــَرف  ْج  ِمْتَغنِّ لو  ــِذْرك  اْع وانــا 

الّرّمان?! عن  ثَناَيا  الَّ َفــْرق  ِوْش  ثناياك.. 

األلــوان! من  ااْلْحَمر  اللون  ليش  ْتك..  ْوِشفَّ

ــان ــّده األوج ــِش ْت ــّفــه..  ــوف الــشِّ ــّل ش َم إذا 

الغيران ــا  وان ر  يأشِّ ــَرا  ــْم احَل ِلِسلِْسلِْتْك 

اآلذان في  ْوت  الصَّ عن  أْسأل  بغيت  بَعْدني 

وباْسأل عن ْكَحاِلك ْوِمْرَوْدك.. ليش أحيان?

هيمان ــدا  غ بحّبك  اللى  ــام  ي مــا  ــا..  ــَش َح

حان َعــّنــي  الِبْعد  موعد  مــا  متى  دخيلك 

ــْك أْمــِرك ــِرْك وِلـ ــ ــْة مــِحــّب ْيــِهــّمــه أْم ــّي وِص

عــْمــِرك على  ــْك  ــاِل ب ــّط  ِحـ هــذا  شــان  على 

َقــْدِرك ِرَفـــْع  وطيبك  َقـــْدِرْك  ِرَفـــْع  جماِلك 

ِصْغرك من  شــان  لك  ــّط  َح الــعــذارى  وبــن 

َصْدِرْك قَفْص  في  امْلِْنِحِبْس(  )بقلبي  ق  تَرفَّ

ِعــْطــِرك ــوا  ه واْرَوْح  ــك  ــّزْل ــَن ِوْت ــْدك  تــَصــعِّ

َشــْعــِرك ِســـوى  ك  ــرِّ حَتـ ال  ْو  مــَهــّب  ك  تِهبِّ

أْدِرْك عَجْزت  لِكْن  ْيطير..  خيال  أشوفك 

ِسْحِرْك في  ّر  والسِّ الَعْكس  تكون  وميكن 

ــِرْك ــْص خ عــلــى  ــْل  ــقِّ ــَث ي ْوال  عليك  ــل  ــقِّ يــَث

ْقــَبــلـَـْت ِعـــْذِرك ــول  ــّس نــاِســك واألصـ بها َب

ِسْتِرك في  موجود  ْتكون  ــروط  الــشِّ أَهــّم 

َثْغِرك من  االنفاس  ِقــْرب  ْلَبَعْضِهْن  قــَراب 

ُحْمرك في  ِوْيِضْيع  ِشّفْتك  ــَرْوا  َط إن  يغار 

)َنْحِرك( في  َشّي  أْعجبه  االوجــان  َمّل  واذا 

خَذْت َنْحِرك ْو عاِجْز أالِمْس َطَرْف ِظْفِرْك..!!

ْوَهْجِرك ْبَوْصلك  صوتك  أْسَمْع  اّني  غريب 

ْوَعــْصــِرك ِصْبِحك  ــَنْ  ــَرّق ــْت ِي أّنــِهــن  أِحــّس 

َتْتِرْك( أْتِرْك احِلّب?! أْحَسْن ْتقول: )ال  تقول 

ِعــْمــِرْك! ــك على  ــاِل ب ــّط  ِحـ ــْل ولــكــن  تــَوكَّ
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ِلَم األحالُم َتـْبـِكيَنا؟

َبْلَوى اْلِخّل

سلُوا األْحاَم عن ُحلِْمي
ِلَم األحاُم َتـْبـِكيَنا؟
ِلـَم األزماُن هاربة؟

يعادي اآلن ماضينا
أرى األوطان قد ذبلت 

أتذبل بن أيدينا؟
وكأِسي في يِدي صارت 

بها األوجاع تسِقيَنا
عِشـقنـَا الكـأَس لِكـنَّ

ُزَجاَج الكأِس ُيـْدِمينا
أَيا ساِقي الّثرى َمـْوًتا 
لَم األْوطاُن َتْرِثـيَنا؟

متى األوطان تكُتبنا 
قصيداً أو ُتــَغـّنـيَنا؟

متى األنفاُس ترُسمنا 
ُعطوراً أو رياحيناَ؟

ـَيا أيا وطني لَكي حَتْ
وَتـْحـيا شمُسنا ِفـينا

فما عاَدْت قَصاِئُدَنا
ُتريُد اليوَم ُتـْبكيـَنا

كفى يا موُت فلَْتْغُرْب
فهذا احلبُّ ُيْغرينا

كوجــِه الله يـا وطني
ِبـديِن احلبِّ َتْهِديـنا 

ِباِدي الَيْوَم إن تاهْت 
لَها الُعـّشاُق كاملِيَنا
سَفاِئـُنها سَتْحِملُها 

إلى حـبٍّ ُيؤاِخيـنا
َفـأْغـَرْقَنـا َمواِجَعنا 
وأْعــَدْمـَنا مآِسـيـَنا

ِلـَنـْحـيا في َقَصاِئِدَنا
كِطْفٍل ثائٍر ِفـيـَنا

َيا ُعـْمراً  ُياِحُقنا الضِّ
فُيـْبـِعُدنا وُيْدِنـيـنا

َغـًدا شْمسي تراقصني 
غـًدا تغفـو لَياِلينا

لل�شاعرات فقط:

ــــــــلِّــــــــْي ــــــــــَهــــــــــاْم اْنــــــــ�ــــــــصَ ـــــــــــــــــظ الــــــــــ�ــــــــــصِّ حَلْ

ــــــــــا ِواْعـــــــــــَتـــــــــــلِّـــــــــــْي ــــــــــ�ــــــــــصَ ــــــــــــاْب احْلَ �ــــــــــــصَ

َيــــــــــــــــا َعـــــــــــــــــــــــــــْوٍق ْبــــــــــــــِيــــــــــــــْه َحــــــــــلِّــــــــــْي

َيــــــــــــــا َبـــــــــــــْلـــــــــــــِوِتـــــــــــــْي ِمــــــــــــــــــْن ِخـــــــــلِّـــــــــْي

ــْي ــــ ــــ ــلِّـ ــــ ــــ ــــ ــِهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ْيـ ال  ِمــــــــــــــــــــْع  الــــــدَّ اأْدَرى 

ـــــــــــــّد َمـــــــــــــــــــــــــــــــــْوٍت ِكــــــــــــلِّــــــــــــْي الـــــــــــــ�ـــــــــــــصَّ

َطـــــــــلِّـــــــــْي َل  اْلـــــــــــــــــَبـــــــــــــــــِدْر  ِخــــــــــــلِّــــــــــــْي 

ــــــْيــــــب ــــــِتــــــ�ــــــصِ َواْدَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايِنْ ِمــــــ�ــــــصْ

َمـــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــــْن ِعـــــــــــــــِوْيـــــــــــــــن ْيــــــــِثــــــــْيــــــــب

ــــــــِبــــــــْيــــــــب ِوْمــــــــــــــــَعــــــــــــــــاِيــــــــــــــــْي ِبــــــــالــــــــطِّ

ــــــــْيــــــــب..!! َقـــــــــْلـــــــــِبـــــــــْي ِغــــــــــــــــــــــَزاْه الــــــــ�ــــــــصَّ

ِقـــــــــــِرْيـــــــــــب اأْو  ِمـــــــــــْبـــــــــــِعـــــــــــْد  َعـــــــــــــــــْن 

ـــــــْيـــــــب ِواْلـــــــــــــَو�ـــــــــــــصـــــــــــــل ِعـــــــــــْمـــــــــــر الـــــــطِّ

َجـــــــــــــى اْلـــــــــِغـــــــــْرِبـــــــــْيـــــــــب ـــــــــــــــــت الـــــــــــــدِّ حَتْ
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أدب عالمي

فرناندو بيسوا 
ولد الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا في لشبونة سنة 
لكن   ،1935 سنة  وأربعني  سبع  بعد  فيها  ليموت   ،1888
إليها  أمه  التي اصطحبته  أفريقيا  بجنوب  ارتبطت  طفولته 

طفالً إثر وفاة والده، ليعيشا في كنف زوج جديد لها. 
درس بيسوا التجارة واإلجنليزية في مدينة داربن هناك 
وأتقن اإلجنليزية أكثر من إتقانه لغته األم، ألنه لم يعد إلى 

البرتغال إال وهو في السابعة عشرة، ليتنقل هناك بني مهن 
عدة راسماً في حياته، ومن خالل تلك التنقالت أقنعته التي ستتراكم مهنة بعد مهنة 
وسنة بعد سنة، ال سيما أنه عمل في حترير الرسائل للتجار ورجال األعمال، ما 
جعل لكل رسالة لوناً وقناعاً انسحب الحقاً على كتاباته الشعرية وغير الشعرية، 
هو الذي راح منذ ذلك احلني يتنقل بني الشعر والفلسفة والالهوت، كما راح يترجم 
نصوصاً الى البرتغالية ما زاد إحساسه باألقنعة وتساؤالته حول هويته احلقيقية. 
وقاده هذا إلى كتابة نصوص كبيرة وإلى إحساس عميق باالنفصام والذي قاده 

إلى ما يشبه اجلنون. 
كان كل شيء متوقعاً من الشاعر فرناندو بيسوا، إال أن يطلق على واحدة من 
مجموعاته الشعرية عنوان: »دكان التبغ«... واحلقيقة أن هذه املجموعة التي صدرت 
سنة 1933 أخذت عنوانها من واحدة من أطول القصائد وأجملها التي تضمها، وهي 
قصيدة كان بيسوا كتبها سنة 1928 ثم نشرها في صحيفة »برسنسا« في العام 
على  ُعرف  قد  بيسوا  كان  وإذا  املجموعة.  فيه ضمن  عاد وأصدرها  الذي  نفسه 
نطاق واسع في األوساط األدبية والشعرية في العالم، منذ ربع قرن، فإنه ُعرف 
كشاعر، ولكن أكثر من هذا؛ عرف بصفته واحداً من أغرب الشعراء الذين عاشوا 
في القرن العشرين. وهذه الغرابة ال تنبع من شعره الذي يبدو، على أي حال، عصياً 
على التصنيف وإن كان ميت إلى السوريالية البدئية بأكثر من صلة، بل تنبع من 
شخصيته نفسها، هذه الشخصية الغريبة املدهشة التي بدت دائماً وكأنها في حال 
بحث عن الذات. في حال مطاردة لهوية، حقيقية أو مفترضة... وكأن الشاعر ال 
يتوقف عن التساؤل بينه وبني نفسه، وفي شعره خصوصاً: من أنا؟ من تراني 
أكون. ولعل من الصعب جداً تصور أن بيسوا عرف كيف يجيب على هذا السؤال 

في شعره أو في حياته.

حل احلقائب التي حزمت بغية الرحيل 
هل خاطرت حقا بحقيبة؟ 

ما يهم؟ في وجه الفراق يصيبك اليأس 
ألن األمر سيّان لك. 

ابدا ستكون حلمك عن نفسك. 
تعيش سعيا ألن تكون 

ورقة ممزقة حملاولة بذلت، خبط عشواء، 
من أجل إميان مفقود. 

كيف تربط األحزمة 
كل ما ترغب في أخذه 

ولكن احلقيبة وحدها، وليس الرحيل 
هي التي تبقى دائماً. 

ما ترغب في أخذه 
يكاد ينفجر! 

ولكن احلقيبة وحدها وليس احلياة 
في احلقيبة هي التي تبقى دائماً.

بحور القوافي

أعالم عربية

سيد حجاب  
في  حجاب  سيد  الكبير  املصري  الشاعر  ولد 
الدقهلية  محافظة  في   1940 عام  من  23 سبتمبر 
للمخرج  األكبر  الشقيق  وهــو  مصر،  شمالي 
والشاعر شوقي حجاب، ودرس هندسة العمارة 
في جامعة اإلسكندرية قبل أن ينتقل إلى جامعة 

القاهرة لدراسة هندسة التعدين.
اللعب  في  ببراعته  اشتهر  الذي  الشاعر  ورث 

بالكلمات في شعر العامية، املوهبة عن والده، ونال تشجيعه عندما كتب 
قصيدته األولى التي حملت اسم »الشهيد نبيل منصور«.

تأثر حجاب  نتاج  جاء  فقد  وجنية«،  »صياد  باسم  األول  ديوانه  أما 
مبهنة الصيد التي تربى عليها والده، حيث نشأت األسرة على ضفاف 
بحيرة املنزلة. وتعاون حجاب مع امللحن املصري الراحل عمار الشريعي 
في  مطربني صاعدين  الذي ضم  »األصدقاء«،  لفريق  أغنيات  كتابة  في 
الثمانينيات، كما غنى من كلماته مطربون منهم املصريون عفاف راضي 
والسورية  صالح،  ومدحت  احللو  ومحمد  احلجار  وعلي  منير  ومحمد 

أصالة واملغربية سميرة سعيد.
وعرف حجاب بكتابة مقدمات عدد من أشهر املسلسالت في تاريخ 
ــام«  و»األي والبنون«  ــال  و»امل احللمية«  »ليالي  منها  العربية،  الدراما 
كما  والدموع«،  و»الشهد  و»الوسية«  احللواني«  و»بوابة  و»أرابيسك« 
برع في الكتابة لألطفال. كما كتب أيضاً أغنيات ألفالم مصرية ووضع 
كلمات بعض من األوبريتات التي قدمت في مناسبات وطنية، إضافة إلى 

مشاركته في أعمال تراثية مثل »ألف ليلة وليلة« و»السيرة الهاللية«.
وكرم حجاب فى معرض تونس للكتاب عام 2008، وحصل أيضاً على 
جائزة »كفافيس الدولية« عام 2005 عن مجمل أعماله، ونال جائزة الدولة 
من  قبل ساعات  وفاة حجاب  وجاءت   .2012 عام  اآلداب  في  التقديرية 
أبرز حدث  الذي يعد  الدولي للكتاب،  القاهرة  الدورة 48 ملعرض  افتتاح 

ثقافي تشهده القاهرة كل عام، وقد توفي عن عمر 76 عاماً.

يا اأ�صحابي عّجزنا كده ..

قبل املعاد!
يا أصحابي ما تبكوش علي كتوفي 

بقول 
أنا عمري ماكنتش جمل صلب 

اسمعوا 
أنا مكنتش يوم شيال احلمول 

اتعتعوا 
ووسعوا لي ف صدركم 

حتة عليها انحني 
وأقول كالم بيهزني 

بيغلي جوايا ونفسي أطلعه
يا أصحابي .. ال .. متوسعوش 

ليا أنا 
داحنا يادوبك كل واحد مننا 

بيقول كالمه 
وهو برضو يسمعه 

يا أصحابي آه .. حتى اجلمل 
مبا حمل 

ميّل .. ونّخ..
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»اأهم ما نحن يف �شبيل تنفيذه من م�شروعات اإمنا ي�شتهدف بالدرجة االأوىل بناء االإن�شان 

باعتباره اأف�شل ا�شتثمار فوق اأر�شنا وتاأمني م�شتقبله و�شمان اأمن اأجيالنا املقبلة«.

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

اأمثال �صعبية:

- لي صار حاكمك حاكم من يتحاكم .. 
يضرب املثل في أن احلق مع احلكومة وأمر احلكومة مطاع. 

- لي طاح اجلمل كثرت سكاكينه .. 
يضرب املثل باإلنسان صاحب السمعة الطيبة اجليدة ذي الفضيلة، فإذا 

أصيب بكارثة أو حادث تكلمت عليه الناس وأبدت مساوئه. 

- لي عدو الركاب عدو احلمير .. 
املثل يضرب باألصيل وعدمي األصل. 

كلمة ومعنى:

الكوس
قال الشاعر سعيد بن حلوه الكتبي من إمارة الشارقة: 

ــت الــــعــــزايــــز ــ ــي ــ ــب ــ بــــــت م
مــــــالــــــك مـــــهـــــب دايـــــــر
ــر ــاي ــع كـــوســـك صـــطـــاح اجل

ــاح ــبـ وارقـــــــــب نــــــور الـــصـ
ــي مـــصـــطـــاح ــ ــل ــ ــف ــ تـــــــرك ال
ــاح ــسـ ــه مـ ــ ــ ــل ل ــ ــص ــ ــا ح ــ ــ م

وقال محمد املطروشي: 
يـــا مــهــب الـــكـــوس دميــانــي
ــي ــان ــر االســف ــي ــه م ــرت ــظ ــا ن مـ

ــاره ــي ــن ســن ــ ــن جــمــعــه وي ــ وي
ــت الـــســـردال فـــي ديـــاره ــال ق
على  تهب  رياح  السابقة  األبيات  في  الشاعران  ذكرها  التي  والكوس 
السواحل الغربية والشرقية للدولة، ولكن تأثيرها في السواحل الشرقية مثل 
الفجيرة وخورفكان أكثر وضوحاً . ويه رياح صيفية بني الشمالية الشرقية 

والشرقية وتصاحبها أمواج عالية أحياناً وطقس رطب على السواحل. 
وجاء في لسان العرب ما هو قريب من هذا، فهي رياح ينتج عنها ارتفاع 
أمواج البحر وهياجه »والكوس أيضاً كأنها أعجمية والعرب تكلمت بها، وذلك 
إذا أصاب الناس خب في البحر فخافوا الغرق، قيل: خافوا الكوس. والكوس 

هيج البحر وخبه ومقاربة الغرق فيهن وقيل: هو الغرق«. 

كنايات مالحية:

 »صك القوع« 
أي وصل إلى قاع البحر »وما صك القوع« وما: للنفي، أي لم يصل إلى 

القاع. 
وتطلق هذه الكنية على من حصل على مراده من أمر ما. 

وفي املاضي كان الصبية يتسابقون في الوصول إلى القاع بإخراج الطني 
في  عادة  تنتشر  التي  وهي  اجلوفية،  العيون  في  يستحمون  كانوا  إذا  منه 
البيئات الزراعية، وقد درجت العادة أن يسبحوا جماعياً يتدربون على أمور 
الغوص، كذلك فإن الكنية أيضاً تطلق على »البلد« الذي يقاس به عمق البحر، 
وكذلك الباورة وهي املرساة التي متسك السفينة فإذا وصلت إلى القاع قيل 

ذلك. 

»صافي النيوه« 
صافي: أحد أنواع األسماك األرنبية، شوكية القدم SIGANDIAE وجسمها 
بيضاوي منضغط من اجلانبني بدون قشور، حلمها لذيذ، نشطة نهاراً ساكنة 

ليالً. 
النيوة: النجو منطقة بحرية للشرق من خليج تروت. 

الكنية متداولة في سيهات فقط، وقد اشتهر صافي سيهات بطيب  هذه 
مرعاه، كما اشتهر صافي احلزيز، عند أبناء جزيرة تاروت فهم يصطادونه 

من أفضل مناطق الصيد في البحر. 

عبارات:

هود 
كلمة إماراتيـــة قدمية، تقــــال عند اإلســــتئذان لدخــــول بيوت األقارب 
أو األصــــدقاء، ويقولها الرجال خصوصاً حتى تأخذ النســــاء سترها عند 

دخولهم.

هب ريح
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الكلمة و الظل

ناصر البكر الزعابي شاعر إماراتي شاب، يكتب 
والزهيريات  والشعبي  والعمودي  النثر  قصيدة 
 ،1979 عام  الخيمة  رأس  إمارة  في  ولد  والتفعيلة، 
وأدباء  كتاب  باتحاد  إعالمياً  منسقاً  حالياً  ويعمل 
اإلمارات فرع رأس الخيمة، وهو عضو اتحاد كتاب 
وأدباء اإلمارات وعضو مؤسس في دار ميان للنشر 
والتوزيع . صدر له مؤخراً مجموعتان شعريتان، 
األولى، »ال بوح بعد هذا« والثانية بعنوان: »حجر 

النافذة«. 
بفرع  مكتبه  في  الزعابي  الشاعر  التقت   »999«
اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات في رأس الخيمة، وكان 

هذا الحوار.
* صدر لك مؤخراً ديوان بعنوان: »ال بوح بعد 

هذا«، حدثنا عن هذا اإلصدار؟.
- ديوان »ال بوح بعد هذا« هو أول إصداراتي، فقد 
صدر بداية عام 2016، وكأي شاعر وكاتب فالفرحة 
بالمولود األدبي األول لها رونق خاص، وأهديته إلى 
روح األستاذ سالم سيف الجابر »رحمه الله« الذي 
بداياتي،  في  دعموني  الذين  الناس  أوائل  من  كان 
الجد  من  مزيداً  واتمنى  جميالً  صدى  حقق  وقد 

واالجتهاد كي أرضي الذائقة العامة.
عنوانه  أن  كما  نثر،  قصائد  يحمل  الديوان   *
يوحي بأن البوح النثري هو أجمل من غيره، فهل 

هذا إقرار من ناصر البكر بأفضلية قصيدة النثر؟ 
- قصيدة النثر رافد أدبي مهم في الثقافة، وهو 
مدرسة شعرية حققت انتشاراً منقطع النظير لكنني 
الشعرية،  األجناس  بقية  عن  بالضرورة  أميزها  ال 
إلى  إضافة  كذلك  العمودية  القصيدة  أكتب  فأنا 
الشعر الشعبي والزهيريات وقصائد التفعيلة لكنني 
أن  وآمل  النثر،  وجدت مساحة جميلة في قصيدة 
العريقة،  الشعرية  المدرسة  هذه  في  شيئاً  أضيف 
كما أنني تأثرت كثيراً بتجارب رواد قصيدة النثر 
أمثال: وديع سعادة وعدنان الصائغ وأنسي الحاج 

وأحمد العسم وحمدة خميس وعبدالله السبب.
* تكتب الشعر النبطي والتفعيلة والزهيريات 
تجربتك  التنوع  هذا  يثري  كيف  النثر،  وقصيدة 

اإلبداعية؟
اجتهاد  من  بل  فراغ  من  يأتي  ال  التنوع   -
إلى  إضافة  مكثفة،  وقراءة  مستمرة  ومطالعة 
األمسيات  وحضور  بالشعراء  واالحتكاك  الخبرة 
والفعاليات الثقافية واالستفادة من معارض الكتب 
المختلفة، فالتنوع مسؤولية كبيرة وعلى الشاعر أن 

يواظب على صقل خبراته باستمرار.
الكبار  الشعراء  تجارب  من  كثيراً  استفدت  لقد 
»رحمهما  عبدالجليل  وفائق  الجمري  سالم  أمثال: 
أبو  وسالم  عبدالمحسن  بن  بدر  واألمير  الله« 

جمهور وعلي مساعد.
وأدباء  ُكتاب  اتحاد  في  فاعل  عضو  أنت   *
اإلمارات فرع رأس الخيمة، ماذا يشكل لك االتحاد 

وما دوره في رعاية الشباب المبدعين؟
- لعل تجربتي في اتحاد كتّاب وأدباء اإلمارات 
بشكل عام تعتبر تجربة ثرية، وكانت خطوة رائعة 
التحاد  العام  األمين  الصايغ  حبيب  األديب  من 
األدباء والكتاب العرب في منح العضوية لمجموعة 
في  للمشاركة  الحافز  أعطاهم  مما  الشباب،  من 
الغرس  هذا  ثمار  كان  والثقافي،  األدبي  المشهد 
الماضي  العامين  مميزاً الحظناه في  ثقافياً  حراكاً 
والحالي عبر معارض الكتاب والمؤسسات الثقافية، 
وكان النضمامي إلى الهيئة اإلدارية بفرع االتحاد 
وأسهمت  مضيئة  تحول  نقطة  الخيمة  رأس  في 
جديدة  آفاقاً  لي  تطّور تجربتي وفتحت  في  كثيراً 
كما أنني أعمل مع نخبة من األدباء الالمعين مثل 
األستاذ أحمد العسم نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء 
هيثم  والدكتور  السبب  عبدالله  واألستاذ  اإلمارات 
تجربتي  أن  كما  الزمالء،  وبقية  الخواجة  يحيى 
الشخصية في تنظيم المقهى الثقافي بمعرض رأس 

الخيمة للكتاب 2017، واحتكاكي المستمر بالمثقف 
لقد  الذات،  مع  تحٍد  أمام  جعلني  الثقافة  وجمهور 
ذهبية  فرصة  اإلمارات  وأدباء  كتاب  اتحاد  أعطى 
للشباب وأخذ بيدهم وقدمهم إلى الجمهور بشكل 
وزمالئي  أنا  شخصياً  لمسته  ما  وهذا  فعال 
اآلخرون، كما أن العمل بروح الفريق الواحد أتاح 
لنا تقديم فعاليات وأنشطة متجددة في ربوع إمارة 

رأس الخيمة.
* ما سبب غياب الشعراء أو الكتاب اإلماراتيين 
الثقافية  من جيل الشباب الواعد عن المؤسسات 

اإلماراتية، من خال اللجان أو مجالس اإلدارة؟
والكتاب  للشعراء  غياباً  هناك  أن  أعتقد  ال   -
تعمل  التي  األسماء  من  العديد  فهناك  اإلماراتيين، 
وتخدم المؤسسات الثقافية وتقوم بدور فّعال، ولها 
حضور الفت وأعتقد أن جيل الشباب سيأخذ دوراً 
الكتاب  من  فزمالؤنا  القريب،  المستقبل  في  أكبر 
الثقافية  للمؤسسات  وينتسبون  يعملون  غالبيتهم 

ال. ولهم دور حيوي فعَّ
* الثقة بالنفس من أهم التحديات التي يواجهها 
الشعراء الشباب، إلى أي مدى يؤثر هذا األمر على 

الشاعر بشكل عام؟
التحدي  ليس  لكنه  مهم،  جزء  بالنفس  الثقة   -
الوحيد الذي يواجه الشاعر، فكم من األسماء التي 
األنظار  توارت عن  ثم  الثقافي  المشهد  في  برزت 
بسبب التكرار وعدم تقديم الجديد، والشاعر يتأثر 
ببيئته المحيطة به وقد تكون دافعاً لإلبداع وأحياناً 

تكون عائقاً.
فالشاعر يحتاج إلى عدة فرص كي يثبت أقدامه 
وعدم  والتأني  بالصبر  وعليه  األدبية  الساحة  في 
االستعجال واالستفادة من تجارب السابقين، وأن 

يخط لنفسه لوناً جديداً وأسلوباً متفّرداً.
* كيف يرى البكر رسالة الشاعر في هذا الزمن 

المليء بالتحديات؟ وماهي رسالته كشاعر؟

حوار: خالد الظنحاين - ت�سوير: حممد علي 

ناصر البكر: 
الشاعر جزء من وطنه، ورسالته 

تتمثل بالدفاع عنه وحماية قيمه 
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أن  الشاعر هو جزء من وطنه ورسالته هي   -
األفكار  بعض  أمام  قيمه  يحمي  وأن  عنه  يدافع 
الهّدامة وأال يتجاوز األعراف والمبادىء اإلنسانية، 
نبض  عن  التعبير  في  الخاص  أسلوبه  منّا  ولكل 
مشاعره، لكن األهداف قاسم مشترك بين الجميع، 
والتطور  الحداثة،  يلغي  ال  األصالة  على  فالحفاظ 
التكرار  خانة  في  يقع  وأال  الماضي،  يلغي  ال 
واالستسهال والبحث عن المكاسب من دون عمل 

وجهد، فالواقعية متوازنة مع الخيال.

وأهله  ووطنه  دينه  مع  تنسجم  الشاعر  رسالة 
ومنذ القدم كان للشعراء دور في نهضة المجتمعات، 
فالشاعر الذي ال يخدم بيئته ينتهي به المطاف إلى 

زاوية منسية.
قصائدك،  على  تطغى  التي  الثيمات  ماهي   *

الحب، الوطن، اإلنسان، المرأة؟
المسيطر  ويبقى  للشعراء  مهم  رافد  الحب   -
الحياة  تصبح  الحب  وبدون  الوقت  طيلة  علينا 
قوانينه  واحترام  الخالد  عشقه  وللوطن  فارغة، 

حيّز  ولإلنسان  دائماً،  وخدمته  لرفعته  والسعي 
األم  فهي  المضيئة،  عناوينها  وللمرأة  ضروري، 
واألخت واالبنة والزميلة والحبيبة وشريكة الحياة، 
اإلنسان  لكن  أكثر ما طبع كتابتي،  الحب هو  لعل 
ما  وهو  واألبقى  األعمق  فهو  الخاصة  ثيمته  له 
بواقعيته وبساطته وآالمه  يوم  نراه ونالمسه كل 
المشاعر يحتاج كثيراً  وأفراحه، والتعبير عن هذه 

من التأمل والبحث والتفكير.
* أنت ناشط في وسائل التواصل االجتماعي، 
أضافت  الحديثة  االتصاالت  ثورة  أن  تعتقد  هل 

للشعر أم العكس؟
- لقد ساعدت وسائل التواصل االجتماعي في 
والمتلقي، وساعدت  الكاتب  بين  المسافات  تقريب 
ما  هذا  المستمر،  والحضور  االنتشار  في  كثيراً 
مختلفة  صور  وتقديم  نتاجنا  تطور  في  أسهم 
لشريحة كبيرة من الناس رغم بعض السلبيات التي 
وعن  التوثيق  عن  غنى  فال  دائماً،  تداركها  نحاول 
الكتاب فهو وثيقتنا للتاريخ، ومن الجميل أن نواكب 

التطور من دون التخلي عن الثوابت.
دور  ما  القراءة،  بعام  اإلمارات  * تحتفي دولة 
الشعراء والمثقفين في إثراء القراءة لدى النشء؟

- دائماً ما كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
رائدة في السبق والتطور ومواكبة تحديات العصر، 
فهي نبراس للدول وهي حريصة على تهيئة النشء 

منذ البداية إلعداد جيل ثقافي مميز.
أطلقها صاحب  التي  القراءة  عام  مبادرة  ولعل 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
بالقراءة،  قادتنا  اهتمام  على  دليل  الله«  »حفظه 
وللشعراء واألدباء دور مهم في تفعيل هذه المبادرة 
وتنظيم  واألمسيات  والندوات  الورشات  عقد  عبر 
المستمرة  والتوزيعات  والمكتبات  للقراءة  أندية 
الدولة  في  الثقافي  الحراك  تطور  ونالحظ  للكتب، 

في عام 2016.
برأيك  كبير،  ثقافي  بحراك  اإلمارات  تتميز   *
واألدب  عموماً  الثقافة  »الحراك«  هذا  خدم  هل 

اإلماراتي خصوصاً؟
- ال شك أن الحراك الثقافي حافز لإلبداع وقد 
مميزة  وأسماء  مرموقة  وتجارب  نماذج  عدة  قدم 
أسهمت في إبراز األدب اإلماراتي وظهرت أسماء 

شابة لها بصمة واضحة في الثقافة.
تجارب  على  التعرف  إلى  قادنا  الحراك  وهذا 
لوحة  ورسم  الدولة  أنحاء  مختلف  في  الزمالء 
جميلة وأنتج جيالً من المبدعين الذين نراهم اليوم 

يتبوؤون صدارة المشهد.
القادمة، وما هي  لمسيرتك  * هل تضع خططاً 
الخطط،  هذه  تتضمنها  التي  والمشاريع  األحام 

وما جديدك؟ 
- لكل شاعر طموح وحلم وطريق مرسوم، 
ديواناً  العام  منتصف  في  أصدرت  قد  كنت 
تخلّد  النافذة( نصوص شعرية  بعنوان )حجر 
إلصدار  وأستعد  الله«،  »رحمه  والدي  سيرة 
إضافة  الورد(،  )أحضان  بعنوان  عامي  ديوان 
في  النور  سترى  أدبية  مشاريع  عّدة  إلى 

المستقبل القريب بإذن الله

ق�ضيدة النرث رافد اأدبي مهم يف الثقافة 

ومدر�ضة �ضعرية حققت انت�ضارًا منقطع النظري
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الذي  السنوات  تعاقبت  مهما  الناس  ينسى  لن 
قبل   89 رقم  األوسكار  جوائز  توزيع  يوم  حدث 
نحو شهر، عندما صعد منتجو ونجوم فيلم )الال 
الند( على المسرح لتسلم جائزة أفضل فيلم وسط 
حفاوة وترحيب وسعادة الماليين الذين استشعروا 
أن  الجميع  اكتشف  ثم  بالجائزة،  بتتويجه  جدارته 
فيلم )ضوء القمر( هو الذي نالها. لن أدخلكم في 
تفسير سياسي متعلق بأن هناك محاولة للرد على 
)ترامب( بمنح )ضوء القمر( جائزة، ألن أبطاله من 
أفريقية  أصول  من  المسلم  أن  كما  البشرة،  سود 
ماهر شاال علي حصل على جائزة الممثل المساعد، 
فقط  تذكروا  األوسكار(،   ( ينال  مسلم  أول  وهو 
عن  ينلها،  لم  ولكنه  لها  رشح  الشريف  عمر  أن 

)لورانس العرب( في الستينيات.
يحدث  ما  هو  فهذا  نعم  دوراً،  لعبت  السياسة 
وأغلب  بل  )األوسكار(،  مسابقة  في  دوماً، 
المهرجانات ستكتشف أن األمر ال يخلو من قليل 
من السياسة، بالطبع مع اختالف الدرجة. في كل 
منح  في  تاريخه  طوال  ضنين  األوسكار  األحوال 
الغنائي آخر مرة كانت من نصيب  للفيلم  جوائزه 

)شيكاغو( قبل 15 عاماً.
فيلم )الال الند( حاصل بالفعل على أهم العناصر 
الفنية التي تؤهله للجائزة، أفضل ممثلة دور رئيس 
ايما ستون،  وأفضل تصميم مناظر،  وأفضل أغنية، 
وأفضل موسيقي، وأفضل تصوير، وأفضل مخرج 
داميان تشازيل، وعندما تمنح المخرج جائزة فإن 
هذا يعني تفوقاً لكل العناصر.حقق الفيلم 6 جوائز 
أنه  البداية  في  وتصورنا  ترشيحاً،   14 واقع  من 
سيصل إلى 11 منها، وهو الرقم نفسه الذي حققه 
)تيتانيك( قبل 19 عاماً، فلقد كان من نصيبه أيضاً 

11 جائزة من أصل 24، وهي الفروع والعناصر لكل 
أنماط الفيلم السينمائي، الفيلم لن يغادر مشاعرنا، 
وهذا هو المهم، تذكروا أن )المواطن كين( الرسون 
االستفتاءات  من  العديد  في  يحتل  والذي  ويلز، 
التاريخ  في  سينمائي  فيلم  كأفضل  األول  المركز 
السينمائي العالمي كله، لم ينل سوى جائزة أفضل 
 ،1941 سيناريو أصلي في مسابقة األوسكار عام 

ولم يحصل وقتها على جائزة أفضل فيلم.
)الال الند( التي من الممكن أن نطلق عليها )أرض 
األحالم(، تخطى في حضوره الجماهيري وإيراداته  
كل ما هو متوقع، حيث يقترب شباك التذاكر، عند 
 400 الـ  فوق حاجز  القفز  من  السطور  هذه  كتابة 
مليون دوالر، نصف الرقم من أمريكا، بينما تكلفته 
لم تتجاوز 30 مليوناً، في مصر على سبيل المثال 
3 ماليين  إلى  المصري  بالجنيه  إيراداته  لم تصل 
فقط ال غير، شاهدت الفيلم حتى اآلن مرتين، األولى 
في مهرجان )دبي( ديسمبر الماضي، والثانية في 
القاهرة، ومن فرط جماله يدفعني للمشاهدة الثالثة 
ولو كره المتشككون، حيث يعتبره بعضهم أنه أخذ 

من الجوائز والترشيحات أكثر مما يستحق.
بين  يجمع  غنائي  موسيقي  فيلم  الند(  )الال 
تأليف  رومانسي  إطار  في  والكوميديا  التراجيديا 
رايان جوسلينج  داميان تشازيل وبطولة  وإخراج 
مهرجان  من  األول  انطالقه  كان  ستون،  وايما 
لألسد  ورشح  الماضي،  سبتمبر  (في  )فينسيا 
في  بينما  الوفاض،  خاوي  خرج  ولكنه  الذهبي، 
التمثيل  سبع،  بجوائز  حظي  جلوب(  )الجولدن 
نساء ورجال وسيناريو وإخراج وموسيقى وأغنية 

أصلية وفيلم موسيقي.
أحالهما  يحققا  لم  وممثلة  موسيقي  عازف 

ستوب!

أوسكار )الال الند( الشعبي يتحدى!

اإخراج

رايان غوزلينغ

اإميا �صتون

روزماري دويت

دامين �صازال

بطولة
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    )ولدوا ليقتلوا(... ال�صا�صة لي�صت بريئة!!

نترقب كثيراً ما يجري من تجاوزات وعنف في )الميديا(، ليس فقط في عالمنا العربي، ولكن 
في العالم كثيراً ما ُتتَهم وسائط اإلعالم بتشجيع العنف، فيلم: )ولدوا ليقتلوا( للمخرج أوليفر 
ستون، الذي شاهدناه قبل نحو 20 عاماً، رصد هذه الظاهرة، بأبعادها كلها على الشباب، وأكد أن 
الشاشة لعبت دوراً محورياً في انتشار العنف في العالم،  ويدركون في الوقت نفسه أن األسباب 

الحقيقية أعمق من األفالم والمسلسالت ونشرات األخبار التي تقطر دماء. 
وكم شاهدنا من عنف وعنف مضاد، بل هناك طلبة مؤخراً في المرحلة الثانوية في مصر اعتدوا 
على أستاذ تربية رياضية كان يعلمهم فنون )الكاراتيه(، وينطبق عليه قول الشاعر معين بن 
أوس: )أعلمه الرماية كل يوم فلم أشتد ساعده رماني(. وبالطبع ال حاجة بنا للمقطع الذي يقول 
فيه الشاعر: )وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني(، ليتهم توقفوا عن حدود التراشق 

بالشعر.
كثير من برامج )التوك شو( المسائية، أشاروا بعد تلك الواقعة بأصابع االتهام إلى عادل إمام 
أن  ومسرحيته الشهيرة التي عرضت قبل 40 عاماً )مدرسة المشاغبين(، وبعضهم أكد أيضاً 

السبب المباشر هو فيلم )عبده موتة( ومسلسل )األسطورة( لمحمد رمضان.
من الممكن أن يريحنا هذا االتهام، ونحن نلقي المسؤولية برمتها على شماعة )الميديا(، وننسى 
أن السؤال البديهي هو: ألم تحدث مثل هذه الجرائم وأبشع منها قبل )المشاغبين( و)األسطورة(؟ 
من إذن الذي دفع أشهر سفاحتين في تاريخنا العربي ريا وسكينة  قبل 100 عام، إلى قتل هذا 
العدد الكبير كله من النساء في مدينة اإلسكندرية، والغريب أن الجرائم كانت تقع بالقرب من 

قسم الشرطة؟.
عندما قرر الفنانون تقديم حياتهم، شاهدنا في البداية فيلماً تراجيدياً )ريا وسكينة( إخراج صالح 
أبوسيف، وبعدها كان هناك أكثر من عمل كوميدي مثل: )إسماعيل يسن يقابل ريا وسكينة(، 
وأيضاً مسرحية )ريا وسكينة(، ولعبت بطولتها شادية وسهير البابلي، أي أن الفن تعامل مع 

الجريمة الدموية بروح مرحة، فمن الممكن تقديم الجريمة بعيداً عن التركيز على الدماء.
من المؤكد أن العنف له أسبابه الكامنة في النفس البشرية، وأيضاً ال نغفل العوامل االقتصادية 
التعليم  المشاغبين( مأ خوذة عن فيلم أمريكي، فهل تدهور حال  واالجتماعية مثالً: )مدرسة 
األمريكي بعدها. أفالم المخدرات أسهمت في زيادة نسبة التعاطي، )الميديا( تلعب دوراً والشك، 
ولكنها ليست فقط المسؤولة، هناك مسؤولية مجتمع فقد تقديم القدوة، كما أن ُصناع األعمال 

الدرامية من الواضح أنهم استسهلوا فأسهموا في زيادة )جينات( العنف.
أوليفر ستون وفيلمه )ولدوا ليقتلوا( رصد جانباً مهماً، والشاشة ليست بريئة تماماً، ولكن كان 

وسيظل هذا وجهاً واحدا للصورة!. 

كل  يصبح  لكي  يدفعهما  طموحاً  يملكان  ولكنهما 
السيارات  تتعطل  مرور  إشارة  عند  البداية  نفسه، 
على مدخل )الال الند(، وهي بداية مخادعة قائمة 
على المفاجأة، السيارات والموسيقى المصاحبة بل 
كل مالمح )الكادر( تعود بنا إلى زمن الستينيات 
من القرن الماضي، ولكن عندما يتسع )الكادر( في 
لقطة بانورامية نكتشف أننا نتحدث عن هذا الزمن، 
حيث تبدو أمامنا سيارات عصرية وموبايل حديث، 
وهو ليس فقط مشهداً افتتاحياً، ولكنه ُيصبح بمثابة 
فيلم  لكل  الفيلم،  خالله  من  تشاهد  الذي  المفتاح 
استثنائي في تاريخ السينما شيفرة ما، وهذا الفيلم 

صنع مع الناس لغته السينمائية الخاصة.
تتحقق  لكي  الطرق  كل  تجرب  لممثلة  الطموح 
بينما الفشل يطاردها، نتابعها تعمل نادلة في إحدى 
الفرصة  تأتي  حتى  حظها  تجرب  فهي  الحانات، 
قبل النهاية لتصبح نجمة شهيرة، بينما هو يعشق 
موسيقى الجاز، والتي نكتشف أنها تاريخياً انطلقت 
كدفقة خاصة من أجل التواصل بين الناس،  عندما 
تجمعهم  وال  الجنسيات،  مختلفي  من  عدد  التقى 
هو  الموسيقي  التعبير  أن  فوجدوا  واحدة  لغة 
الجاز.  فاخترعوا  التالقي  باب  أمامهم  يفتح  الذي 
مفرداتها  بكل  الستينيات،  عبق  تمنحنا  الشاشة 
بالتأكيد  شاهدتها  القصة  والسمعية،  البصرية 
عشرات المرات، بل من الممكن أن تتوقع أحداثها، 
مجرد  الحكاية  أو  الحبكة  ُتصبح  كلغة  السينما 
التعبير  عند  يتجسد  السينما  سحر  انطالق،  نقطة 
بكل المفردات المتاحة، الحركة والتكوين والضوء 
والمكياج  والمالبس  والموسيقى  واللون  والظل 
تنجح  عندما  نترقبها  النهاية  وغيرها،  والمونتاج 
صورتها  تمأل  جماهيرية  نجمة  وتصبح  البطلة 
يحمل  أصبح  الذي  النادي  هو  يمتلك  بينما  الدنيا، 
الند(،  )الال  المعنى  يتجسد  وهكذا  وحلمه،  اسمه 
في  المشترك  الحلم  النهاية  في  يجمعهما  حيث 
طفالً  وأنجبت  تزوجت  أنها  نعلم  األخير،  المشهد 
النادي  تدخل  وبالصدفة  للعشاء  للذهاب  وتتركه 
كالً  ونجد  زوجها   حبيبها، بصحبة  إلى  وتستمع 
هذا  فيصبح  القصة  وتتبدل  باآلخر،  بحلم  منهما 
الطفل هو ابنهما، وبدالً من زوجها نراه وهو معها 
يتجسد  الحياة  في  يحققاه  لم  وما  يدها،  ويمسك 
في الحلم الذي يكماله ويتشاطراه معاً، الواقع في 
النهاية يفرض نفسه، فهي ال تكمل السهرة لتغادر 
متبادلة  وداع  نظرة  من  ينبغي  كان  ولكن  النادي، 
بينهما تقول كل شيء، والحياة تستمر هي تعود 
لزوجها وهو ُيكمل العزف، إنه فيلم يعيد إلينا بهجة 
الدنيا باللون والموسيقى والبسمة والشجن، وقبل 

كل ذلك بالومضة التي تدخل القلب.
بين  لحظة  في  يجمع  الذي  الواحد  القانون 

الفيلم، مثل توحد  المتناقضات، يسيطر على روح 
الحلم والواقع، حيث يتعانق فيه، الصخب والهدوء، 
بالغناء  األولى  اللقطة  في  يأسرنا  والظل،  الضوء 
األخيرة  اللقطة  الباكر حتى  الصباح  في  والرقص 

في جنح الليل، وفي الحالتين عنوانه البهجة.
التي  الناس  مشاعر  يخاصم  أن  يملك  من 
وهو  تشازيل،  داميان  الفيلم،  لهذا  انحازت 
طوال  األوسكار  عانق  مخرج  أصغر  يعتبر 

تاريخه الذي بدأ عام 1929 من خالل األكاديمية 
األمريكية لفنون وعلوم السينما، قدم في الفيلم 
للماضي،  الحنين  أو  )النوستالجيا(  من  حالة 
لزمن  يعيدنا  الذي  والرقص  الموسيقى  في 
الستينيات حتى المالبس، ولكن ستكتشف وتلك 
هي عبقرية الفيلم أنه كان مفعماً أيضاً بالعصرية 
في كل التفاصيل أنه فيلم )األوسكار( الشعبي 

وبناًء على طلب الجماهير!.

أكشن

طارق ال�شناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com



سلوفاكيا،  جمهورية  عاصمة  هي  براتيسالفا 
والتي كانت متوحدة مع جمهورية التشيك في دولة 
واحدة كانت تسمى تشيكوسلوفاكيا لمدة 74 عاماً، 
الشرقية  والكتلة  السوفياتي  االتحاد  انهار  أن  إلى 
التي كانت تتبعه عام 1991، حيث تم االنفصال بين 
سلوفاكيا والتشيك عام 1993 عقب استفتاء شعبي 

اختار فيه السلوفاكيون بأن يكونوا دولة مستقلة.

براتيسالفا .. جارة نهر الدانوب
اإعداد: �سايل اأبوفار�س

تقع مدينة براتيسالفا في جنوب غرب جمهورية 
وتبلغ  السلوفاكية،  المدن  أكبر  وهي  سلوفاكيا، 
مساحتها 368 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها نحو 
نصف مليون نسمة، وتعتبر من أكثر المدن كثافة 
نهر  على  تقع  الوسطى، وهي  أوروبا  في  سكانية 
الدانوب، والذي يقطع المدينة من غربها إلى جنوبها 
يصب  والذي  مورافا،  نهر  يشكل  كما  الشرقي، 

الغربية  الشمالية  الحدود  الدانوب،  نهر  في  أيضاً 
لبراتيسالفا.

قوارب  متن  على  برحلة  التمتع  للسياح  ويمكن 
وذلك  الدانوب،  نهر  طول  على  صغيرة  وسفن 
والمعالم  الجميلة،  الطبيعية  المناطق  على  للتعرف 
التاريخية والحديثة المهمة، والتي تطل على مجرى 

النهر.
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اإعداد: �سايل اأبوفار�س

وبراتيسالفا هي المركز السياسي واالقتصادي 
فيها  تقع  حيث  سلوفاكيا،  لجمهورية  والثقافي 
والحكومة  الجمهورية  لرئاسة  الرسمية  المقرات 
الجامعات  من  والعديد  السلوفاكي،  والبرلمان 
المحلية  الشركات  ومراكز  والمعارض  والمتاحف 
النمسا والمجر،  والعالمية، وهي قريبة من دولتي 

ومن الحدود التشيكية.

مناطق طبيعية 

الطبيعية  بالمناطق  بغناها  براتيسالفا  وتتميز 
الجميلة، ومنها : جبال الكربات الصغرى، وسهول 
في  نقطة  أدنى  وهو  الدانوب  وسهل  زاهوري، 
عن مستوى سطح  متراً   126 ارتفاع  على  المدينة 
قمة  فهي  المدينة  في  نقطة  أعلى  أما  األرض. 
دفينسكا كوبيال على ارتفاع 514 متراً عن مستوى 
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سياحة

سطح األرض. ويتصف مناخ براتيسالفا بالبرودة 
الخريف  فصلي  في  والثلوج  األمطار  وتساقط 
خالل  والمعتدل  البارد  بين  ما  ويتنوع  والشتاء، 
خالل  والمعتدل  الحار  بين  وما  الربيع،  فصل 
ويتراوح  للرياح،  نشطة  حركة  مع  الصيف  فصل 
 –  3( بين  المدينة  في  الحرارة  درجات  متوسط 
يستمر  لذلك  درجة صيفاً،  و)27(  شتاء  درجات( 
توافد السياح على براتيسالفا في كل فصول السنة 
الطبيعية  األماكن  زيارة  أو  العطالت  بهدف قضاء 

والتاريخية والحديثة في المدينة.
وسكن  براتيسالفا  مدينة  بناء  تاريخ  يعود 
الشعوب فيها إلى حوالي 7 آالف سنة، مثل قبائل 
الكلت والرومان والسالفيين، ولكن أول نص مكتوب 
ذكرت فيه المدينة باسمها الحالي براتيسالفا فيعود 
إلى عام 907، والذي يشير إلى معركٍة وقعت بين 
البافاريين والمجريين، كما حاصرها العثمانيون في 
القرن السابع عشر من دون أن ينجحوا في فتحها 

كما فتحوا مدناً أوروبية أخرى.
لذلك تتنوع الجماعات العرقية والدينية واللغات 
أغلبية  السلوفاكيون  يشكل  حيث  براتيسالفا،  في 
وهناك  المجريون،  بعدهم  ويأتي  المدينة،  سكان 
واأللمان  والتشيك  كاألوكرانيون  أخرى  أقليات 

والغجر والبولنديين والروس. 
 اللغة الرسمية في البالد هي اللغة السلوفاكية، 
باللغات  يتحدث  من  السكان  من  هناك  ولكن 
التشيكية واأللمانية والمجرية والبولندية، أما الغجر 

فيتحدثون باللغة الرومانية.
في  السياحي  القطاع  في  العاملين  من  وعدد 
المطار ووسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي 
اإلنجليزية،  خصوصاً  أجنبية  بلغات  يتحدثون 
يقصدون  الذين  السياح  من  تعاملهم  يسهل  مما 
والمناطق  المدن  إلى  ومنها  براتيسالفا،  العاصمة 

السلوفاكية األخرى.
الكاثوليكي  المذهبين  على  المسيحية  والديانة 
في  انتشاراً  األكثر  الديانة  هي  والبروتستانتي 
العاصمة براتيسالفا والمدن والمناطق السلوفاكية 
يقدر  سلوفاكيا  في  المسلمين  وعدد  األخرى، 
ببضعة آالف فقط، ويعيش معظمهم في العاصمة 
براتيسالفا، ويتكون الجزء األكبر منهم من األلبان 
العرب  المهاجرين  ومن  المسلمين،  والبوسنيين 
المسلمين الذين هاجروا إلى سلوفاكيا منذ سنوات 
وفلسطين  وسورية  لبنان  من  خصوصاً  عدة 
المطاعم  من  عدداً  فيها  وأقاموا  ومصر،  والعراق 
السياح  قصدها  والتي  الطراز،  عربية  والمقاهي 
المأكوالت  لتذوق  وغيرهم  والمسلمون  العرب 

والمشروبات العربية .

تاريخ وحداثة 

ومن أبرز المعالم السياحية التاريخية والحديثة 
اإلماراتيين  السياح  تجذب  والتي  براتيسالفا،  في 

والعرب واألجانب، نذكر:
قصر برايمات: ُبني في القرن الثامن عشر على 
عامي  بين  وتحديداً  باتياني،  المطران جوزيف  يد 
1778 و1781، وهو نموذج للعمارة النيوكالسيكية، 

اجتماعات  فيها  تعقد  التي  المرايا  بقاعة  ويشتهر 
والقبعة  والمزهريات  وبالتماثيل  المدينة،  مجلس 
مشهورة  ساحة  منه  بالقرب  تقع  كما  الحديدية، 

باسم »ساحة قصر برايمات«.
قصر غراسا لكوفيتش: ُبني قبل قصر برايمات 
بأعوام، وتحديداً في عام 1760 كمقر صيفي ألحد 
المجريين، ويستخدم منذ عام 1996 كمقر  األمراء 

رسمي لرئيس جمهورية سلوفاكيا.
مدينة  وسط  في  يقع  ميرباشوف:  قصر 
تعود  ولوحات  لتماثيل  معرض  وفيه  براتيسالفا، 

للقرن الثامن عشر.
قلعة براتيسالفا: ُبنيت في القرن التاسع، وتقع 
التقاء نهري  على تلة في منطقة حي ديفين مكان 
الدانوب ومورافا، ويطلع منها السياح على المنطقة 
المعارض  من  المدينة، وتتضمن عدداً  القديمة من 

الدائمة والمؤقتة.
في  األبنية  أقدم  من  وهي  مايكل:  وبرج  بوابة 
المدينة، فقد ُبنيت عام 1300، وهي البوابة الوحيدة 
والتي  التاريخية،  براتيسالفا  بوابات  من  المتبقية 

بنيت في القرون الوسطى.
قلعة ديفين: تقع قرب نهر مورافا، وفيها برج 
المراقبة،  بهدف  صخرة  على  ُبني  الذي  مايدن 
وفيها مغاور علوية تتضمن معارض تروي تاريخ 

المدينة، وينتشر في محيطها هواة رياضة المشي 
من السكان والسياح.

ساحة هالفني نامستي: وتعتبر الساحة الرئيسة 
في براتيسالفا، وتقع وسط المدينة، وفيها نافورة 
روالند المائية، والتي ُبنيت في القرن السابع عشر 
على يد ملك هنغاريا ماكسيميليان الثاني، باإلضافة 
من  عدد  ويقدم  والمقاهي،  المطاعم  من  عدد  إلى 
في  السياح  أمام  عروضهم  السلوفاكيين  الفنانين 

الشارع. 
جسر يوفو أو الجسر الوطني السلوفاكي: شيد 
فوق نهر الدانوب، يبلغ طوله 430 متراً، وهو واحد 
الفوالذية في  المعلقة باألسالك  الجسور  أكبر  من 

العالم، ويشكل أحد رموز مدينة براتيسالفا.
برج التلفزيون: يقع على تلة كامزيك، وفيه مطعم 

فخم  بإطاللة بانورامية على براتيسالفا.
النباتية  الحديقة  وأشهرها  عامة:  حدائق 
والنباتات  الزهور  أنواع  آالف  وفيها  السلوفاكية 
من  األكبر  وهي  الحيوانات  وحديقة  واألشجار، 
الحيوانات  آالف  وتضم  سلوفاكيا،  في  نوعها 
قسم  إلى  باإلضافة  األنواع،  مئات  من  والطيور 
عن الديناصورات المنقرضة. وتعتبر هذه الحدائق 
إلى  القادمين  للسياح  مناسبة  وجهة  العامة 
براتيسالفا مع أوالدهم الصغار، حيث يمكن لهؤالء 
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زيارة  خالل  من  والفائدة  التسلية  تحقيق  األوالد 
حديقتي النباتات والحيوانات، والتعرف على أنواع 
من النباتات والحيوانات لم يشاهدوها من قبل في 

بالدهم األصلية.
هذه  بين  التنقل  وسائل  تنوع  إلى  ويشار 
مكتب  من  سيارة  كاستئجار  السياحية  األماكن 
الطراز  قديمة  سيارات  وهناك  سيارات،  تأجير 
بين  والتجول  خاص  سائق  مع  استئجارها  يمكن 
باإلضافة  المدينة،  في  والحاضر  الماضي  أجواء 
إلى سيارات األجرة )التاكسي(، والحافالت العامة 

)الباصات والميني باصات(، والقطار.

ريا�صة وفنون

 ويوجد في براتيسالفا عدد من الفنادق المحلية 
أفراداً  السياح  فيها  يقيم  أن  يمكن  التي  والعالمية 
أو  المحلي  الطعام  فيها  يتناولوا  وأن  وعائالت، 

العالمي حسب رغبتهم.
أشهر  من  هالوسكي«  »البرندزوفيه  وتعتبر   
الوجبات السلوفاكية في براتيسالفا، وهي تتكّون 
حليب  من  المستخرج  الجبن  مع  المعكرونة  من 

األغنام. وهناك وجبة »جوالش« وهي من الوجبات 
المتبّل.  المرق  من  تتكون  والتي  األصل،  المجرية 
في  والمقاهي  والمطاعم  المخابز  تشتهر  كما 
براتيسالفا بالكرواسان المحشو بالجوز، ويسمى 
»براتيسالفسكي روزكي«، ويقال إن أصوله تعود 
السادس  القرنين  في  العثمانية  الغزوات  أيام  الى 

عشر والسابع عشر.
وباإلضافة إلى السلع الحديثة التي يمكن للسياح 
شراؤها من المحال التجارية المنتشرة في شوارع 
براتيسالفا أو من »مركز يوروفيا للتسوق« أشهر 
شراء  للسياح  يمكن  المدينة،  في  التسوق  مراكز 
أو  شخصية  كتذكارات  ويدوية  حرفية  منتجات 
كهدايا لألقارب واألصدقاء مثل السالل، واللوحات 
الخزفية،  واألواني  الزجاج،  على  المرسومة  الفنية 
والخشب المحفور، والمصنوعات الجلدية كاألحذية 
المطرزة،  والنسيج  الغزل  ومصنوعات  والحقائب، 
من  المصنوعة  واألكواب  الفاخر،  والكريستال 

الزجاج أو الخزف أو السيراميك.
أفراد  من  كغيرهم  براتيسالفا  سكان  ويهتم 
مباريات  خصوصاً  بالرياضة  السلوفاكي  الشعب 
كرة القدم والتزلج ورياضة المشي وتسلق الجبال، 
كما يهتمون أيضاً بالفنون مثل الباليه والموسيقى 
واألوبرا والمسرح، وهذا ما يالحظه السائح خالل 
حديثه مع العاملين في المجال السياحي وغيرهم 

من سكان المدينة.
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من هنا وهناك

املمثلة اإلجنليزية إميا واتسن خالل مؤمتر صحفي للحديث عن فيلمها اجلديد 
»اجلميلة والوحش« في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا )جيتي(. 

جانب من العروض اجلوية على كورنيش أبوظبي، خالل احتفالية للقوات املسلحة 
)محمد علي(

جايبور الهندية )جيتي(.سكان محليون وسياح يحتفلون مبهرجان »هولي« في مدينة 

راكب يدفع سيارة أجرة في أحد شوارع نيويورك التي تأثرت بالعاصفة 
الثلجية ستيال )جيتي(.
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القبطان 
نيفني درويش 

من مصر، 
والضابط 

أول املواطنة 
علياء املهيري 

تستعدان 
لإلقالع 
بطائرة 

اإلمارات 
 A380 إيرباص

العمالقة  
في رحلة من 

دبي إلى فيينا 
)خاص(.    

أحد املشاركني في مهرجان القنب السنوي »سبانابيس«، الذي 
يقام سنوياً في برشلونة بإسبانيا )جيتي(.

رؤوس لدمى احلب التي يتم إنتاجها في مصنع »أورينت اندستري« في 
طوكيو باليابان )جيتي( .

أحد احلضور يجرب جهاز فايف للواقعية االفتراضية خالل افتتاح معرض
 »موبايل وورلد كونغرس« لإللكترونيات في برشلونة بإسبانيا )جيتي(
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سودوكو
الكلمات المتقاطعة

تراثيات..
> جاء رجل إلى القاضي حسني وهو من فقهاء الشافعية فقال له: لقد رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم في املنام فقال لي إن الليلة أول يوم من رمضان فقال له إن الذي تزعم أنك رأيته في املنام 

رآه الصحابة في اليقظة وقال لهم »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«.
> يروى أن صائماً دخل قرية في رمضان فرأى كل من فيها يأكلون نهاراً. استغرب األمر وقال 
لهم: أما عندكم رمضان؟ قالوا: بلى ولكن كبيرنا يصوم عنا. فذهب إلى دار كبيرهم مستغرباً 
ودخل وكان الوقت نهاراً فرأى أمامه سفرة طولها كذا ذراعاً وعليها ما لذَّ وطاب من املآكل وفمه 
يلوك الطعام فقال: علمت أنك تصوم عن أهل البلد؟! فرد الكبير قائالً: يا جاهل من يصوم عن أهل 

بلده أاَلَ يتسحر مرة كل نصف ساعة؟.

ابتسـامات..
> الزوجة: اليوم اشتريت من املكتبة كتاب »كيف تتغلب على النسيان«.

الزوج: أريني الكتاب. 
الزوجة: لقد نسيته في املكتبة!!

 أقوال وحكم..
> من ال ينتصر على نفسه لن ينتصر على غيره، فاملهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه. 

> مع اإلنسان كن على حذر من الثقة من مبدأ ال تعطي األمان للثعبان. 
> إّياك وأن تقول صعب النسيان، فاجعل من نفسك صخرًة من صوان.

نزهة

 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�شم

اإىل 9 خانات �شغرية امالأ اخلانات باالأرقام

 من 1 – 9 �شرط عدم تكرار الرقم اأكرث من مرة 

يف كل مربع كبري وكل خط اأفقي وعمودي. 

أفقياً:
السنة  في  إسالمية  ــزوة  غ  –  1

الرابعة للهجرة. 
2 – حرف جر – نقيض هجومي.

عليه  يعود   – األمر  – تستغرب   3
بالربح الوفير. 

4 – االسم األول ألديب ومؤسس 
أكادميي فلسطيني - ندم وحسرة. 
 – األمور  والتفكير في  النظر   –  5

يحن قلبه )م(.
6 – اإلبل املركوب عليها أو احلامل 

على ظهرها - عملة آسيوية.
7 – اسم فارس وقائد مسلم شهد 

عصر الفتوحات اإلسالمية.
8 – هدم – استمر طويالً.

9 – مستكشف ورحالة برتغالي - 
أصلح عيب الثوب.

10 – عاصمة أمريكية – عطش احللق.

عمودياً:
تصيب  التهابية  حــالــة   –  1

احلويصالت الرئوية.
2 – اإلحصاء – ألعاب أطفال.

 – ليبية  ساحلية  مدينة   -  3
نصف أشعب.

أحد   – )م(  البناء  – حارس   4

أقاليم شبه اجلزيرة العربية )م(.
– محلل  – سقاية  – خاصم   5

ومكروه في اإلسالم )م(.
6 – أول ممرضة في اإلسالم 

– عاصمة عربية.
7 – ترأس – ال يضيع ووراءه 

مطالب.
والصفات  اإلنسان  علم   –  8

املشتركة للبشر – رمز رياضي.
أصلح   - عاجل   – – مرض   9

عيب البناء.
10 – معركة إسالمية - مدينة 

إماراتية تتبع إمارة دبي.

2 5 7 6
4 9 2

8 5
9 8 4

7 8 2 6
3 5 7

5 2
6 1 2

3 4 8
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كلمات رباعية
تكتب مرادفات ومعاين الكلمات ح�شب اجتاه ال�شهم �شمن الدوائر 

تقراأ الكلمة املطلوبة 

تطابق الكلمات

1 – تؤكد وتلح على الطلب. 
2 – مدينة في فلسطني.
3 – مدينة في فلسطني.

4 – سرداب أو ممر حتت األرض.

1 – منصب ديني مسيحي. 
2 – ألبسة واقية.
3 – أحد األنبياء.

4 – أقبل الليل بظالمه )م(.

اأجب على معاين ومرادف الكلمات اأفقيًا 

وعموديًا ح�شب الت�شل�شل الرقمي

اأكتب مرادفات ومعاين الكلمات

التي تكتب وتقراأ اأفقيًا وعموديًا بذات الوقت

أفقي وعمودي

متاهة الكلمات 

5 – دولة خليجية.
6 – أثنى عليه بالقول.

7 – بستان زراعي.
8 – نزع الثمر من الشجر.

جلباب – اجلزيرة – أعيان – طارق – رمح – طبرق – جنل – زوائد – 
حالل – كابرس – حرائق – ليل – بحر – أب.

1 – طبيب احلاالت الصعبة.
2 – مجرى مائي. 
3 – منسق ومنظم.

4 – مدينة مينية
5 – يصرف ما في اجليب )م(.

6 – يترأس.
7 – مدينة سورية. 

)علم دراسة األرض والظواهر 
الطبيعية( 

الكلمات لها مكانها املنا�شب داخل ال�شكل. اأعد ترتيبها 

بال�شكل ال�شحيح
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وباألخص  العالم  حول  املزمنة شيوعاً  األمراض  أكثر  هو  األسنان  تسوس 
ما  األكثر خطورة هو  أشكاله  وأحد  األطفال،  عند  العربي، خاصة  اخلليج  في 
بالتسوس املبكر عند األطفال،  كان يسمى »بتسوس الرضاعة« ويعرف حالياً 
ويتم تشخيص هذا النوع من التسوس إذا كان لدى الطفل أكثر من سن لبني 

متسوس، خاصة األسنان األمامية، وهو من دون الثالث سنوات من العمر.
وتقول النقيب طبيب شذى أمني علي سعيد اختصاصية جراحة وجه وفكني 
في مديرية اخلدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إن هذا النوع من 
التسوس يعتبر خطيراً ألنه يؤدي إلى العديد من املشاكل منها: التأثير على قدرة 
الطفل على املضغ واألكل بصورة صحيحة نتيجة اآلالم في أسنانه مما يؤدي 
إلى تأخر في منوه اجلسدي، كما يؤدي فقدان األسنان األمامية مبكراً إلى تأثر 
النفسية  التأثيرات  عن  ناهيك  الصحيحة،  احلروف  وإخراج  الطفل  عند  النطق 
الناجمة عن تأثير هذا املرض على مظهر الطفل، وإذا لم تتم معاجلته بوقت مبكر 
وبالطريقة الصحيحة، سوف يؤثر على تكوين األسنان الدائمة من حيث الشكل 
واللون ويصبح أكثر عرضة للتسوس وغيرها من مشاكل في اإلطباق نتيجة 

للفقدان املبكر لألسنان.
وتعدد الدكتورة شذى أهم مسببات هذا النوع من التسوس لدى األطفال في 

سنوات أعمارهم األولى كالتالي:
على  غذاؤهم  يحتوي  الذين  األطفال  الرضاعة:  وأوقــات  التغذية  منط   .1
ليس  ذاته  بحد  األم  حليب  أن  مع  عرضة،  أكثر  السكريات  من  زائدة  كميات 
بعد بزوغ األسنان يشكل تهديداً،  ليالً  أن تكرار اإلرضاع  إال  للتسوس  سبباً 
حيث إن األطفال الذين يتم إرضاعهم ليالً )خاصة صناعياً( أثناء النوم من أهم 
مسببات هذا التسوس، ويجب على األم أن ترضع الطفل حتى ينام وال ينام 

كي ترضعه )ال رضاعة أثناء النوم( حيث إنه 
يتم تَخمَّر وحتلل احلليب أثناء عملية الرضاعة 
الظاهرة. ويجب على  إلى هذه  ليالً مما يؤدي 
األم إطعام طفلها املأكوالت ذات الفائدة الغذائية 
وغيرهما  والشيبس  اخلبز  من  واحلذر  العالية 
لهم  وإعطائها  املفضلة،  األطفال  وجبات  من 
كحافز أو جائزة أو في أوقات معينة من اليوم.

2. التسوس في األسرة وخاصة األم: يكون 
عرضة  أكثر  بالتسوس  املصابة  لألم  الطفل 
من غيره باإلصابة به، وذلك عن طريق انتقال 

عن  الطفل  فم  إلى  للتسوس  املسببة  البكتيريا 
طريق التالمس اجلسدي واستخدام أدوات الطعام نفسها.

اإلجراءات  تطبيق  في  البدء  في  األم  إهمال  السنية:  الوقائية  اإلجراءات   .3
طبيب  وزيــارة  األسنان،  وغسل  املضمضة  على  الطفل  تعويد  مثل  الوقائية، 
األسنان والتعرض لنسب معينة من الفلورايد مما يزيد من نسب تعرض الطفل 

للتسوس.
4. املمارسات اخلاطئة: من أكثر األخطاء شيوعاً لدى بعض األمهات وخاصة 
إذا كان أطفالهن يعانون من كثرة البكاء واضطرابات في النوم وغمس الالهية 
في املواد السكرية ووضعها في فم الطفل، وإبقائها في فم الطفل أثناء نومه من 

أهم وأخطر مسببات التسوس لدى الطفل.
5. األطفال من ذوي األمراض املزمنة وذوي االحتياجات اخلاصة: األطفال 
الذين يعانون من بعض األمراض مثل الشلل الدماغي، أمراض القلب، اإلعاقات 

اإعداد: اأماين اليافعي - ت�سوير: عي�سى اليماحي

د. شذى أمني

5 أسباب »لتسوس الرضاعة«

صحة
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التسوس،  النمط من  العقلية يشكلون فئة معرضة لإلصابة بهذا  أو  اجلسدية 
نتيجة للصعوبات املتعددة التي يواجهها مثل هؤالء األطفال وأهاليهم. ويجب 
على األهل العناية بأسنان أطفالهم شخصياً من حيث غسل األسنان والتحكم 

بأنواع التغذية التي تعطى للطفل للتقليل من فرص التسوس.

اأعرا�ش

تصحب مراحل التسوس لدى الطفل أعراض مختلفة تبدأ باأللم ثم االلتهاب 
مراحله  إلى  السن  التهاب  بوصول  وانتهاء  الراحة  وعدم  باحلرارة  املصاحب 
النهائية ووجود خراج في نهاية جذر السن، مما قد يؤدي إلى وجود ورم في 
اللبني وهنا تكون اخلسارة كبيرة وهي ماال يقدره  السن  الفم ووجوب خلع 

األهل إال حينما يتم خلع سن أو عدة أسنان.
في بدايات االلتهاب وانتفاخ اللثة، يقوم طبيب األسنان بوصف بعض األدوية 
كاملضادات احليوية واملسكنات، ومن ثم يقوم بخلع األسنان بعد عدة أيام في 
حالة تعاون الطفل، أما في بعض احلاالت النادرة من اإلهمال وعدم تعاون الطفل 
تخديره  ليتم  إلى مستشفى  الطفل  نقل  يلزم  الشديد،  األلم  أو  اخلوف  بسبب 

تخديراً كامالً خللع جميع األسنان املصابة وتصليح ما ميكن إنقاذه.

الوقاية

تركز الدكتورة شذى على أن الوقاية أوالً هي من أهم أسباب منع هذا النوع 
على  فيجب  األساسي،  الدور  األسنان  لألم وطبيب  يكون  التسوس، وهنا  من 
طبيب األسنان توعية األم بأهم املسببات وسبل الوقاية، ويجب على األم تقبل 

نصائح الطبيب والعمل بها.

• ما هي الهاالت السوداء؟
- منطقة أسفل العني عبارة عن طبقة حساسة ورقيقة جداً، سريعة 
إن أسبابها عديدة  الشمس، حيث  اخلارجية وبأشعة  بالعوامل  التأثر 
واليوجد عالج طبي فّعال لها، والسبب الرئيس لـ »الهاالت السوداء«، 
حيث  العينني،  حتت  ما  منطقة  في  احلمراء  الدم  كرات  ارتشاح  هو 
تتكسر مادة »الهيموجلوبني« في األنسجة إلى مادة أخرى تصبغ لون 
املنطقة، فتنتج الهاالت السوداء حتت العينني، وهذا ما يحدث في أي 

منطقة باجلسم. 

أسباب ظهور الهاالت السوداء؟
1 - وراثية. 

2 - أمراض باطنية: الغدة الدرقية –الكلى- فوق الكظرية.
3 - األنيميا. 

4 - احلساسية: حساسية العني، اجلفون، األنف واألكزميا. 
5 - اإلمساك.

6 - اإلجهاد الذهني وانخفاض املعدل اليومي للنوم. 
7 - كثرة التعرض ألشعة الشمس والكيميائيات، مثل مستحضرات 

التجميل. 
• ماهي طرق العاج للهاالت السوداء؟

- ظهرت الكثير من العالجات اخلاصة بالهاالت السوداء حول العني، 
الشديد  لكن لألسف  أو احلقن،  الليزر  أو  الكرميات  سواء عن طريق 

معظمها غير فعَّال في عالج الهاالت السوداء.
ومن أهم هذه املواد:

1. فيتامني ك: حيث يعمل على تقوية جدران األوعية الدموية. 
حملاربة  ــالق  اإلط على  مــادة  أفضل  وهــو  الريتينول:  كــرمي   .2
حتت  الكوالجني  مــن  يزيد  حيث  الدقيقة،  واخلــطــوط  التجاعيد 
لفترة  استخدامه  يجب  ولكن  وطراوته،  اجللد، ويحسن من مرونته 

طويلة حتى تظهر النتائج من 3 - 6 أشهر.
3. الكرمي الذي يحوي على الببتيدات: يساعد اخلاليا على تصنيع 

الكوالجني، ويعزز من سماكة اجللد.
4. فيتامني ك: يعمل على تقوية جدران األوعية الدموية.

من  التحسن  ويبدأ  أسبوعياً،  جلسة  مبعدل  التبييض:  جلسات   .5
اجللسة الثانية، وبعض األشخاص يحتاجون أكثر من جلستني.

6. الليزر: يقوم بكشط بشرة العيون املتلونة، مما يؤدي إلى ظهور 
بشرة جديدة. 

7. احلقن بالدهون أو استخدام الفيلر في حال كانت العيون غائرة.

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

alyafi3@gmail.com

الهاالت السوداء

ب
وا

ج
و
ل 

وؤا
�س
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تغذية

أنها  ذلك  املميزة،  احليوانات  من  اإلبــل  تعتبر 
تستطيع البقاء والعيش والتكاثر في ظروف مناخية 
قاسية شديدة احلرارة واجلفاف، ويعد حليب اإلبل 
الصحراء  سكان  حياة  في  األساسية  األغذية  من 
من  العديد  في  القدم  منذ  استعمل  وقد  البدو،  من 
األوسط،  الشرق  سكان  لدى  العالجية  األغــراض 
في  وقد ظهرت  وإفريقيا،  آسيا  مناطق  وفي بعض 
السنوات األخيرة العديد من الدراسات العلمية التي 
الطبية  واستعماالته  اإلبــل  حليب  مكونات  تبحث 
والعالجية وزادت التساؤالت حول إمكاناته العالجية 
واالستشفائية. سيناقش هذا املقال فوائد حليب اإلبل 
في تقوية صحة اإلنسان العامة وسيناقش استبدال 
حليب األم بحليب اإلبل للطفل وآخر ما توصلت إليه 

الدراسات في هذا اجلانب.

في  تغذية  أخصائية  النقبي  علي  زينب  وتقول 
شركة  توام  مستشفى  في  املجتمعية  التغذية  إدارة 
صحة أبوظبي إن حليب اإلبل يعتبر األقرب من حيث 
التكوين إلى حليب األم مقارنة بحليب املاعز واألبقار، 
املكونات  من  مقاربة  نسب  على  الحتوائه  وذلــك 
ووفقاً  واملــعــادن،  والسكريات  كالدهون  الغذائية 
للدراسات التحليلية التي أجريت على حليب اإلبل فهو 
يحتوي على نسب أقل من السكريات والكوليسترول 
أو األبقار، وكذلك فإنه  املاعز  مقارنة بغيره كحليب 
كالصوديوم،  املعادن  من  أعلى  نسب  على  يحتوي 
البوتاسيوم، احلديد، الزنك، املغنيسيوم وفيتامني ج. 

حليب  قدرة  النقبي،  حسب  الدراسات،  وأثبتت 
اإلبل على تقوية صحة اإلنسان ودعم املناعة العامة 
ومعاجلة بعض األمراض ما يجعله البديل الصحي 

لإلنسان، ومن احلاالت املرضية التي أثبتت فعاليته 
في عالجها:

حليب  احتواء  إن  حيث  الالكتوز:  حتمل  عدم   *
اإلبل على قدر أقل من سكر الالكتوز مقارنة بحليب 
أجريت  التي  الدراسات  نتائج  أظهرت  وقد  األبقار، 
مؤخراً أن املرضى املصابني بعدم حتمل الالكتوز قد 
متكنوا من تناول حليب اإلبل بال مشاكل هضمية. 
األبقار  استبدال حليب  إمكانية  الدراسة  ورأت هذه 
حتمل  بعدم  املصابني  املرضى  لدى  اإلبل  بحليب 

الالكتوز.
* اإلسهال: يعتبر حليب اإلبل عالجاً فعاالً ضد 
فيروس  )مثل  لإلسهال  املسببة  الفيروسات  بعض 
أجريت  التي  الدراسات  إحدى  أثبتت  حيث  روتا(. 
املخمر  اإلبــل  حليب  فعالية  التجارب  فئران  على 

اإعداد: اأماين اليافعي

حليب اإلبل..
غذاء متكامل
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السوائل  وتعويض  اإلسهال  أعــراض  مقاومة  في 
من  عالية  نسبة  على  الحتوائه  ــك  وذل واألمــالح 

الصوديوم والبوتاسيوم. 
* حساسية بروتني احلليب: ولعل أبرز ما مييز 
حليب اإلبل احتواؤه على كميات كبيرة من البروتني 
املعروف بالكازيني والذي ميثل أكثر من نصف أنواع 
البروتني املوجودة في احلليب ، في حني ميثل النوع 
اآلخر املعروف مبصل احلليب  اجلزء األقل املتبقي 
تكسب  التي  الكازيني  بروتني  ومن خصائص  منه. 
حليب اإلبل ميزة إضافية أنه النوع األسهل هضماً 
واألقل تسبباً بالتحسس ألمعاء الطفل الرضيع، وهو 
ما يجعل حليب اإلبل أقرب وأكثر شبهاً بحليب األم 

من حليب البقر، وأكثر أماناً ضد التحسس. 
من  عدد  نتائج  أظهرت  حيث  الكوليسترول:   *

قدرة  واحليوان  اإلنسان  على  التجريبية  الدراسات 
حليب اإلبل على خفض كوليسترول الدم. 

الذي  العصبي  النمو  اضطراب  هو  التوحد:   *
والتواصل  االجتماعي،  التفاعل  بضعف  يتصف 
مقيدة  سلوكية  وبأمناط  اللفظي،  وغير  اللفظي 
بعض  في  تقليدياً  اإلبل  حليب  يستخدم  ومتكررة. 
إحدى  أظهرت  وقد  التوحد.  عالج  في  العالم  دول 
الدراسات التي أجريت عام 2005 أثر استبدال حليب 
األبقار بحليب اإلبل لدى املصابني مبرض التوحد ما 

أدى إلى تخفيف األعراض املصاحبة له.
غذاًء  يعد  اإلبــل  حليب  أن  الى  النقبي  وتشير 
احلي  للكائن  الغذائية  االحتياجات  ويغطي  متكامالً، 
اإلبل  لصغار  ولكن  لإلنسان  ليس  ولكن  كاملة، 

الرضيعة. 

إن مكونات حليب اإلبل مقاربة جداً ملكونات حليب 
األم فيما عدا مكون واحد هو البروتني، حيث يحتوي 
حليب اإلبل على ما يقارب ثالثة أضعاف البروتني 
بإعطائه  ينصح  ال  فإنه  األم،  حليب  يحتويه  الذي 
معدل  زيادة  بسبب  وذلك  األول  عامه  دون  للطفل 
يسبب  قد  ما  األساسية  الطفل  حاجة  عن  البروتني 
الكليتني. وميكن إعطاؤه حليب اإلبل بعد  على  عبئاً 
إمتام عامه األول كمتمم غذائي غير أساسي وكبديل 
حلليب األبقار وخاصة في حال احلساسية من حليب 
األبقار، وذلك الحتوائه على نسبة أقل من البروتني 
للحساسية  واملسبب  األبقار  لبروتني حليب  املشابه 
الالكتوز  به في حال عدم حتمل  الغذائية، وينصح 
الحتوائه على نسبة أقل من سكر الالكتوز وبالتالي 

تقليل فرصة حدوث املشاكل الهضمية للطفل. 
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يتناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 
- رعاه الله- في كتابه اجلديد عدة قضايا تتعلق برؤية مختلفة للعمل اإلداري والتنموي واحلضاري، ويهدف 
إلى طرح رؤية إدارية وتنموية قائمة على التفاؤل واإليجابية، ويقول سموه في كتابه: »لعل ما متّر به منطقتنا 
العربية من نزاعات سياسية وصراعات مذهبية ودينية وتراجعات اقتصادية وحتوالت اجتماعية يجعل احلديث 
عن مفهوم اإليجابية كأحد احللول التنموية مستهجناً، ولكن في هذه العجالة أحببت أن أقول إلخواني العرب: 
لَم ال جنرب أن نغير نظرتنا لبعض األمور، ونتحلى بقليل من اإليجابية في تعاملنا مع التحديات التي تواجهنا، 

وُنبقي قليالً من التفاؤل تستطيع األجيال اجلديدة أن تعيش عليه وأن حتقق ذاتها من خالله؟«.
ويطرح الكتاب الذي وصفه سموه في مقدمته بأنه كتاب سريع في عباراته، بسيط في كلماته، عميق في 
معانيه، رؤية مختلفة للعمل اإلداري والتنموي واحلضاري، رؤية قائمة على التفاؤل واإليجابية والثقة بالنفس 
أمثلة متعددة لإلجابة على تساؤالت كثيرة حول كيفية  الكتاب  العربي. ويضرب  باإلنسان  والثقة  والقدرات 
حتويل صحراء اإلمارات لوجهة سياحية، وكيفية بناء مطار دبي األول عاملياً وسط رفض كبير من االنتداب 
البريطاني، وكيف مت وضع حجر األساس لشارع الشيخ زايد في دبي. كما يعرض الكتاب كيفية قيادة مسيرة 

متيز حكومية غير مسبوقة عربياً وعاملياً، ونظرة سموه للسياسة وتعامله مع السياسيني.
احلكومات  على  يقترح  وماذا  اإلرهاب،  مع  التعامل  في  نظره  وجهة  اجلديد  كتابه  في  يعرض سموه  كما 

والشعوب العربية ملعاجلة التراجع احلضاري واالقتصادي والفكري.
ويتطرق الكتاب بشكل دقيق إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تشكيل فرق العمل، 
وآلية التعامل معهم، إضافة إلى طرق وضع رؤيته وخططه املستقبلية الطموحة واملبتكرة، وكيفية بناء ثقافة 

حكومية مقوماتها: الشكر والتمكني والتميز جلميع فرق عمله. 
ويسلط الكتاب الضوء على رسالة سموه املوجهة إلى املسؤولني، وما هو توجيهه للخبراء واملتخصصني في 

القانون الذين يضعون التشريعات والقوانني التي حتكم حركة الناس واحلياة في أي دولة.
يحاول سموه في هذا الكتاب طرح تأمالت إدارية وتنموية، ودروس مستفادة من تربته وحياته، تأمالت 

قائمة على فلسفة مختلفة في احلياة، اإليجابية كمنظور وإسعاد الشعوب كمحرك للجمهور.
ويأتي هذا الكتاب متضمناً بعض األفكار والرؤى احلكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بعد كتابيه 

الشهيرين: )رؤيتي(، و)ومضات فكر(.

الكتاب: تأمالت في السعادة واإليجابية

الناشر: أكسبلورر للنشر والتوزيع، دبي، 2017، الطبعة األولى، 151صفحة. 
تاأليف: �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم

قراءات

القائد  جعلها  التي  املبادرة  هذه  واجهت  التي  والتحديات  اإلماراتية،  املرأة  تعليم  على  الضوء  الكتاب  يسلط 
املؤسس املغفور له بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من أولوياته وهو ينهض باملجتمع مبختلف 
شرائحه في أبوظبي قبل قيام الدولة، فقد اهتم الشيخ زايد بالتعليم إلى أقصى درجة، فأدخل التعليم النظامي إلى 
مدينة العني وعمل على تفعيله بعد ذلك في أبوظبي إلميانه العميق بالتعليم بشكل عام وبتعليم املرأة بشكل خاص.
يبني الكتاب أن مسيرة التعليم انطلقت من مدينة العني إلى باقي اإلمارات، متمثلة في جهود بناء جامعات التعليم 
العالي بدءاً بجامعة اإلمارات العربية املتحدة، جامعة زايد، وكليات التقنية العليا، مع الدور املهم لالحتاد النسائي 

الذي أسسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
املرأة  بتعليم  النهوض  ثراه - من  الله  –طيب  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  الكتاب كيف متّكن  يوضح 
للمرأة  التقليدي  املجتمع  نظرة  على  الضوء  ويسلط  واجهها،  التي  اجلادة  والصعوبات  العوائق  رغم  اإلماراتية 
اإلماراتية، وعلى دور املرأة في املجتمع اإلماراتي قبل االحتاد على املستويني االجتماعي واالقتصادي، ثم على نوع 
التعليم الذي كانت تتلقاه املرأة اإلماراتية قبل قيام االحتاد، وتأثير الشيخة سالمة بنت بطي )والدة الشيخ زايد( 
في فكر القائد املؤسس الشيخ زايد، والتحديات التي واجهت الشيخ زايد للنهوض بتعليم املرأة اإلماراتية، واجلهود 
التي بذلها لتحصل املرأة اإلماراتية على حقوقها، ويخلص الكتاب إلى النتائج التي حصدتها املرأة اإلماراتية نتيجة 

جهود القائد املؤسس طيب الله ثراه.
استمّد الكتاب الصور التي دعم بها موضوعاته من أرشيفات األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

الكتاب: زايد وتعليم المرأة في أبوظبي

الناشر: دار كتاب للنشر والتوزيع، أبوظبي، 2015م، الطبعة األولى، 150 صفحة.
تاأليف: مرمي �شلطان املزروعي
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2 مايو  26 إبريــل - 

ــا بأجنحــة الفنــون واآلداب والعلــوم فــي شــتى  27 عامــً ومعــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب يواصــل رســالته المعرفيــة محلًق
أرجــاء العالــم، ليوفــر لضيوفــه وزواره برنامًجــا شــديد الثــراء والغنــى. 

نحتفــي هــذا العــام بالصيــن، وُنلقــي األضــواء علــى ثقافتهــا العريقــة، ونناقــش تجربــة نجاحهــا المعاصــرة. نلتقــي بنخبــة 
ــر باقــة مــن أهــم كتبهــا فــي لغــات مختلفــة.  ــرز مبدعيهــا وكّتابهــا، ونوف مــن أب

ونغــوص معكــم فــي عوالــم »ابــن عربــي« شــخصية العــام المحوريــة، لنســتلهم أطروحاتــه الفكريــة، ونســتمع إلــى أشــعاره 
علــى إيقاعــات الموســيقى العربيــة.

كثيــر مــن اإلبــداع، كثيــر مــن المعرفــة، كثيــر مــن المتعــة والتفكيــر. 

10 مســاًء 9 صباحًا - 
10 مســاًء يــوم الجمعة: 4 عصرًا - 

 مركــز أبوظبي الوطنــي للمعارض
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إذ وضع  كبيرة،  لدرجة  متطوراً  اإلسالمي  العالم  كان  تخلف وجهل،  حالة  في  تعيش  أوروبا  كانت  بينما 
املسلمون املؤلفات واالكتشافات العلمية واالختراعات، ففي مجال الهندسة اخترع املسلمون ساعات دقيقة جداً، 
وأساليب حربية متطورة، وفي مجال الطب كان املسلمون يتبعون الطرائق العلمية، ويكتشفون األدوية لألمراض، 

ويجرون عمليات جراحية، وكان الغرب في املقابل يتبع أسلوب السحر والشعوذة للشفاء.
يحتوي الكتاب أحد عشر فصالً، كاآلتي: علوم الرياضيات، وعلم الفلك، وعلم اجلغرافيا، والطب، وعلم الطفيليات 
واألحياء املائية، والكيمياء، والفيزياء، وعلم الضوء، وعلم االجتماع، وفك رموز حجر رشيد، ودار الفصل احلادي 

عشر حول نتائج الدراسة، ثم أهم املصادر واملراجع.
ويشير الكتاب إلى أن علماء املسلمني كانوا يعتمدون أسلوب التوثيق العلمي، فكانوا يضعون اسم املرجع الذي 
اعتمدوا عليه في كتبهم، والشيء الذي فعله الغرب – كما يقول املؤلف- أنهم سرقوا هذه العلوم، وطمسوا أسماء 

املؤلفني، ونسبوا هذه العلوم واالكتشافات واالختراعات إلى أنفسهم.
ومن أبرز األمثلة ذلك السبق الذي ُنسب إلى العالم األملاني “كوخ” باكتشافه اجلمرة اخلبيثة في 1876م، وبذلك 
يتجاهل العالم ما جاء في كتاب )القانون في الطب( من وصف ابن سينا للجمرة اخلبيثة، والطفيل املسبب لها، 
وأعراضها من حمى وغيرها. ويشير الكتاب إلى احلسن بن الهيثم الذي أنشأ علم الضوء باملعنى احلديث، وإلى 

ابن خلدون الرائد األول واملؤسس لعلم االجتماع احلديث، وغيرهم. 
ويقدم الكتاب باألدلة العلمية ما ادعاه الغرب من إبداعات واكتشافات العلماء املسلمني، ونسبوه إلى أنفسهم، 

وما يأتي به الكتاب هو انتصار للحضارة اإلسالمية.

الكتاب: علوم اإلسالم إبداعات واكتشافات مغتصبة

الناشر: معهد الشارقة للتراث، 2016، الطبعة األولى، 268صفحة.
تاأليف: الدكتور خالد حربي

يركز الكتاب في اخلصائص التي متيز الرواية اليابانية احلديثة، ويقدم مقاربة نقدية جلملة من أعمال أشهر 
كاواباتا، جونشيرو  ياسونارى  ناتسومه،  اكوتاغوا، سوسكى  بينهم: ريونو سكه  اليابانية من  الرواية  أعالم 

تانيزاكى، وكنزابرو اووه.
ويقول املؤلف: إن الرواية اليابانية مكتوبة بلغة سردية سلسة مبتكرة شديدة الرقة واجلاذبية، معبرة عن 
تارب إنسانية متعددة ألفراد وجماعات بالبيئة والثقافة اليابانية، ويذكر الكتاب أن هناك تليات لدى العديد 
من الكتاب الروائيني باليابان متتلكهم رهافة احلّس في قدرة املبدع على التعبير عن الكثير من الصور امللموسة، 

التي يعبر فيها الكاتب بخياله البصري ليترك آثاراً عاطفية وجمالية لدى القارئ.
ويبني الكتاب أن الرواية اليابانية متزج بني لغة اإلبداع الروائي ولغة اإلبداع السينمائي في إجناز فني بديع، 
لكن غرائبية املوضوع الذي يتناوله الكاتب الروائي تظل في تصاعد درامي مييل إلى اإليجاز والتكثيف داخل 
منظومة من العالقات اإلنسانية املستوحاة من طبيعة اليابان وعناصرها اجلمالية اخلصبة. ويذكر الكتاب أن 
األديب الياباني يرصد أشواقه بدقة ويكبح متاديها في االندفاع أو االنفالت، فهو ال يعلن احلقيقة كاملة ولعله ال 
يدركها وال يحيط بها من جميع أطرافها، وأنه يؤثر ذلك البوح احلر الطليق والتصريح عنها ببراعة فنية بنزعة 
باطنية في االنطواء فهي تتوغل في الواقع املعيش ثم تنفلت إلى فضاءات السرد املتخيل بتأثير شاعري جذاب.

الكتاب: أعالم الرواية اليابانية

الناشر: مجلة الرافد، سلسلة كتاب الرافد الشهرية، الشارقة، يناير 2017، الطبعة األولى، 264صفحة.
تاأليف: علي كنعان

قراءات
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قراءات

يعاين الكتاب تداخل املصالح الدولية في أحداث األزمة التي تعصف حالياً بسوريا، ويبحث في جملة من 
املوضوعات والقضايا السياسية واإلنسانية التي توزعت على عشرة فصول، تستعرض املأساة السورية من 

مختلف جوانبها.
واحتوى الكتاب أيضاً على مقابلتني مع خبيرين أردنيني هما: وزير اخلارجية األسبق الدكتور كامل أبو جابر، 

ووزير اإلعالم األسبق عدنان أبو عودة.
 وسلط الكتاب الضوء في مقدمته على لقاءات جنيف بني املعارضة واحلكومة السورية، والتي لم تسفر عن 
شيء يعتّد به حلماية الشعب السوري، وتطرق املؤلف للمواقف العربية واألوروبية واإلقليمية باملنطقة من النزاع 
السوري، إضافة إلى الرؤيتني األمريكية والروسية وحيثيات تدخلهما في الوضع السوري، مشيراً إلى أن املوقف 

اإلسرائيلي يسعى إلطالة أمد األزمة.
يتألف الكتاب من عشرة فصول، تستعرض املأساة السورية كالتالي: صراع املصالح، املوقف الدولي، املوقف 
»السعودية  العربية  املواقف  الصيني،  املوقف  التركي،  املوقف  الروسي،  املوقف  اإليراني،  املوقف  اإلسرائيلي، 

منوذجاً«، موقف األكراد، وبعض املقابالت.
واستعرض الكتاب صراع املصالح من خالل قراءة مواقف الدول الالعبة واملؤثرة في سوريا، وحتدث الباحث 
أيضاً عن دخول السويد ودول أخرى مثل إيطاليا على اخلط في سوريا، واستعرض آفاق املعركة في سوريا في 

ظل حتوالت املنطقة، وخلص إلى أن احلرب األهلية السورية ستقود سوريا إلى التقسيم.

الكتاب: المأساة السورية.. إلى أين؟ 

الناشر: دار دجلة، عّمان،2016م، الطبعة األولى، 200صفحة. 
تاأليف: اأ�شعد العزوين

أنواع احملبة كثيرة، منها ما يصنعه سمّو الروح، ومنها ما تصنعه الغريزة البشرية، ومنها ما توجده املصالح 
اآلنية، وأعظم أنواع احملبة بني العباد على اإلطالق هي احملبة في الله عز وجل.

وملا كانت احملبة غذاًء للروح سعى املؤلف للخوض في بحرها، فجاء هذا الكتاُب استجابة حلاجِة املُجتمِع الذي 
عاش فيه، في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر امليالدي، وقد ُوضع الكتاب ليأخذ 
بأيادي الشباب وَمن وقع ِمن العاّمة واخلاّصة في الِعشِق، وَهَوت َقدُمه في ُدروِب الَهَوى ليكون لهم َطوَق جناٍة 

ُيعلّمهم آداَب احمَلبة، وُطُرقها احلميدة، وَمسالكها اللطيفة.
وقد قسم الكرمي الكتاب إلى مقدمة وعشرة أبواب وخامتة، تكلم فيها عن احلب وحقيقته، والعشق ومرارته، 
وشروط احملبة والغرام، وما يجب على العاشق من العفاف والكتمان، وجمع فيه بني أشعاره وأشعار غيره من 

الشعراء من مختلف العصور.
ونظراً لألهمية العلمية للكتاب قام مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث بطباعته خدمة للباحثني والدارسني في 

هذا احلقل، وإثراًء للمعارف اإلسالمية واإلنسانية. 
ويذكر أن املؤلف رجل موسوعي كتب في الفقه والتفسير، والعقيدة وعلم الكالم، والتجويد والتاريخ، واللغة 

واألدب، ونظم الشعر، وكثير من مؤلفاته تعد رسائل ألنها جاءت في عدد قليل من الصفحات.
واختتم الكتاب بالفهارس التي تشمل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، واألعالم واألشعار، واملواقع والبلدان، 

والكتب املذكورة في املنت، واملصادر واملراجع، واملوضوعات.

الكتاب: منية المحبين وبغية العاشقين

الناشر: مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث، دبي، 2016م، الطبعة األولى، 282 صفحة.
تاأليف: مرعي بن يو�شف الكرمي
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الصخرية في  الكواكب  الوحيدة من  األرض هي 
النظام الشمسي التي تملك مجاالً مغناطيسياً. وهو 
التي  كهربائياً  المشحونة  الصهارة  بفعل  يتشكل 
الدثار )وذلك طبقاً  تتحرك داخل األرض في طبقة 
لقاعدة أن التيار الكهربائي يولد مجاالً مغناطيسياً(. 
ولهذا المجال المغناطيسي أهمية كبيرة للحياة على 
تآكل  تسبب  الشمسية  الرياح  ألن  وذلك  األرض، 
الكواكب  بقية  في  يحدث  ما  )وهذا  الجوي  الغالف 
الصخرية في النظام الشمسي، حيث تآكل جزء كبير 
من أغلفتها الجوية(. بينما يعمل المجال المغناطيسي 
ويمنع  الشمسية  الرياح  من  حمايتها  على  لألرض 
وصولها إلى الغالف الجوي. إضافة إلى ذلك، لوال 

المجال المغناطيسي لما ُوجد اختراع البوصلة )ألن 
المغناطيسي  الشمالي  القطب  نحو  تتجه  البوصلة 
لألرض(، والتي كانت لها أهمية كبيرة عبر العصور 

في معرفة االتجاهات أثناء السفر والترحال.
األوروبية  الفضاء  بيانات أصدرتها وكالة  أن  إال 
لألرض  المغناطيسيين  القطبين  أن  كشفت  )إيسا( 
العلماء  يعتقده  كان  مما  أسرع  بصورة  يضعفان 

سابقاً.
أقمار  من  البيانات  هذه  على  الحصول  وتم 
»سوارم« الصناعية التابعة للوكالة، وهي مجموعة من 
ثالثة أقمار مدارية حول األرض مصممة لتتبع قوة 
لألرض.  الجيومغناطيسي  المجال  وتغيرات  واتجاه 

ورغم أن المجال المغناطيسي غير مرئي، فإنه يولد 
قوى معقدة ذات آثار ال تعد وال تحصى على حياتنا 
اليومية، ويمكن تشبيه المجال بفقاعة ضخمة، تحمينا 
المشحونة  الذرية  والجسيمات  الكونية  األشعة  من 

كهربائياً التي تقذفها الرياح الشمسية نحو األرض.
المجال  بأن  الجديدة  القياسات  حزمة  وتكشف 
الجيومغناطيسي لألرض يضعف بنسبة 5% سنوياً، 
وهو معدل يزيد بنحو عشرة أضعاف عن التقديرات 
السابقة. ووفقا للبيان الصحفي لوكالة الفضاء، فإن 
البيانات تظهر أن هذا المجال يضعف بشكل أسرع 

في بعض األماكن من دون غيرها.
يضعف  المجال  أن  بوضوح  البيانات  وتظهر 

هل ينقلب 
المجال 

المغناطيسي 
لألرض؟

اإعداد: حاكم خريي

علوم و تكنولوجيا
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بنحو 3.5% عند خطوط العرض العليا فوق أميركا 
آسيا.  2% فوق  بنحو  اشتد  أنه  الشمالية، في حين 
 - مستوياته  أضعف  في  المجال  حيث  والمنطقة 
بثبات  تحركت  األطلسي-  جنوب  بشذوذ  وتعرف 
ذلك  إلى  وإضافة   %2 بنحو  أكثر  وضعفت  غرباً 
فإن القطب الشمالي المغناطيسي تحرك شرقا نحو 
مع  الباحثين  -أحد  فينالي  كريس  ويقول  آسيا. 
وكالة الفضاء األوروبية- إن البيانات الجديدة تمثل 
اختراقاً علمياً من حيث الكم الذي تكشفه عن المجال 

المغناطيسي لألرض.
وأضاف أن »بيانات سوارم تمكننا اآلن من وضع 
المغناطيسي  المجال  في  للتغيرات  مفصلة  خريطة 

أيضا  بل  السطح،  مستوى  عند  فقط  ليس  لألرض، 
عند حافة منطقة مصدرها في النواة«.

وقال: على غير المتوقع فإننا نعثر على تغيرات 
تسارعات  نتيجة  أنها  يبدو  متسارعة،  محلية  مجال 

في المعدن السائل المتدفق داخل النواة.
بانعكاس مقبل  الجديدة  البيانات  وقد تؤذن هذه 
لألقطاب المغناطيسية لألرض، وهو حدث ُيعتقد بأنه 
كان  له  حدوث  آخر  وأن  عام،  ألف  مئة  كل  يحدث 

خالل العصر الحجري.
الفضاء األمريكية )ناسا( مؤخراً  ونشرت وكالة 
تقريراً جاء فيه تحذير من انقالب المجال المغناطيسي 
لألرض خالل أقل من 100 عام، مما يعني أن البوصلة 
ستشير إلى االتجاه المعاكس للشمال الحالي وتنقلب 

االتجاهات رأساً على عقب.
المغناطيسي  المجال  أن  جيداً  العلماء  ويعرف 
لألرض قد انقلب أكثر من مرة خالل تاريخ األرض، 
وقد ظل قطبا األرض على ثباتهما آلالف الماليين من 
األعوام ولسبب غير مفهوم بدأ المجال المغناطيسي 

لألرض يضعف وتتغير اتجاهاته.
وقام فريق من العلماء في إيطاليا وفرنسا وجامعة 
المجال  من  بالتحقق  كاليفورنيا  وجامعة  كولمبيا 
المغناطيسي لألرض والذي قد انقلب آخر مرة قبل 
786000 سنة وسوف يحدث ذلك بسرعة خالل أقل 
من 100 عام قادمة وتعجب العلماء من سرعة حدوث 

ذلك خالل فترة حياة البشر.
نتج عن الدراسة أن المجال المغناطيسي الحالي 
لألرض تقل شدته بمقدار 10 مرات أسرع من المعدل 
قرب  يثبت  الذي  االستنتاج  إلى  أدى  مما  الطبيعي 

انقالب المجال المغناطيسي لألرض.
المشكلة أنه ال توجد أي أدلة أو وثائق عن كمية 
الكوارث التي قد تحدث نتيجة لذلك، ولكن المؤكد أن 
فساداً  يعيث  المنتظر سوف  المفاجئ  االنقالب  هذا 
إلى  يؤدي  وقد  واالتصاالت  الكهرباء  شبكات  في 
ليست  لفترة  الحالي  بشكلها  التكنولوجيا  انقراض 
المجال  أن  تتوقع  الدراسة  أن هذه  قصيرة، خاصة 
المغناطيسي بقطبيه الجديدين قد ال يستقر قبل 6000 

عام بعد هذا الحدث.
المغناطيسي  فالمجال  البيولوجية  الناحية  من 
التي  الطاقة  الذي يحمينا من جسيمات  لألرض هو 
ترسلها الشمس باتجاهنا، كما أنه يحمينا من األشعة 
الكونية األخرى والتي قد تسبب الكثير من الكوارث 
واألمراض للحياة على األرض نتيجة لضعف المجال 

المغناطيسي أو عدم استقراره بعد االنقالب.
أما بالنسبة للحيوانات فهناك الكثير من الحيوانات 
التي قد تنقرض والتي قد تضيع في طريق هجرتها 
لألرض  المغناطيسي  المجال  فيها  تستخدم  والذي 

كإرشاد لها على طريق الذهاب والعودة.
المغناطيسي  المجال  انقلب  فقد  أسلفنا  وكما 
تتوقع  أن  بإمكانك  ماذا  سابقاً.  مرات  عدة  لألرض 

عندما يحدث ذلك؟
فترى  ما  يوم  في  نومك  من  تستيقظ  أن  تخيل 
المجال  انقلب  لقد  عقب.  على  رأساً  مقلوباً  العالم 
في  اآلن  توجد  فغرينالند  لألرض،  المغناطيسي 
نصف الكرة الجنوبي، والقطب الجنوبي أصبح في 

كوكب  من  تتوقع  أن  يجب  ماذا  حسناً،  الشمال. 
حيث ال يمكنك الثقة باتجاهات البوصلة كما اعتدت 
في  المغناطيسي  المجال  مهمة  تقتصر  ال  قبل؟  من 
على  يعمل  حيث  للبوصالت،  مرجعية  نقطة  تقديم 
حمايتنا من تأثير الرياح الشمسية – تلك الجسيمات 
شأنها  من  التي  الشمس  من  المنبعثة  المشحونة 

قصفنا بوابل من األشعة فوق البنفسجية.
آالف  لألرض  المغناطيسي  المجال  مصدر  يقبع 
األميال تحت السطح، حيث ُينتج الحمل الحراري في 
باالشتراك  والتي  كهربائية،  تيارات  الخارجي  اللُب 
يمر  مغناطيسياً  مجاالً  تخلق  األرض،  دوران  مع 
بقطبين  المغناطيسي،  القضيب  مثل  الكوكب  عبر 
شمالي وجنوبي. عندما نتحدث عن انقالب المجال 
القطبين.  انعكاس  نعني  فإننا  المغناطيسي لألرض، 
الصخور  في  مخزنة  معلومات  إلى  واستناداً 
البركانية، استطعنا أن نتأكد من حدوث هذا االنعكاس 
مليون سنة  المائة  170 مرة خالل  قبل، حوالي  من 
الماضية، حيث كانت آخر مرة حدث فيها ذلك قبل 
78 ألف سنة، وما تزال أسباب هذه التقلبات غامضة، 
وليس هناك طريقة للتنبؤ بتوقيت حدوثها مرة أخرى 

بشكل كامل.
ومع ذلك، فنحن نعلم أن انقالباً مثل هذا ال يحدث 
بين عشية وضحاها. وإنما يحتاج الى مدة تتراوح 
يصاحبه  كما  ليكتمل،  سنة   20000 إلى  قرن  بين 
انخفاض ملحوظ في قوة المجال المغناطيسي. بناء 
على القياسات التي استُهلت منتصف القرن التاسع 
الوقت  في  مماثل  انخفاض  فنحن في خضم  عشر، 
الحالي، حيث كشفت بيانات األقمار الصناعية لوكالة 
الفضاء األوروبية سنة 2014 أن المجال المغناطيسي 

يفقد 5% من قوته مع كل عقد يمر.
المجال  قوة  في  االنخفاض  إن  بعضهم  ويقول 
المغناطيسي يمكن أن يتوقف في أي وقت – حيث 
تزال  اليوم ال  المغناطيسي لألرض  المجال  إن قوة 
أقوى مما كانت عليه خالل الـ 50000 سنة األخيرة، 
انقالب  على  ذلك مؤشر  إن  آخرون  يقول  في حين 
المجال المغناطيسي في غضون الـ 1500 عام المقبلة.

الجنوب  إلى  اليوم  بوصالت  إشارة  جانب  إلى 
المجال  انقلب  إذا  سيحدث  ماذا  الشمال،  عن  بدالً 
الجوي  الغالف  أن  حين  في  لألرض؟  المغناطيسي 
سيستمر في المساعدة على حماية كوكب األرض من 
اإلشعاعات، ُيمكن لُضعف المجال المغناطيسي الذي 
يسبق االنقالب أن يجعلنا عرضة لجسيمات الطاقة 

المسببة للسرطان واألشعة الكونية.
أن  المغناطيسي  المجال  في  النقالب  يمكن  كما 
وأن  الكهرباء،  وشبكات  االتصاالت  أنظمة  ُيعطل 
ُينتج أقطاباً شمالية وجنوبية متعددة، إضافة إلى أن 
الطيور والحيتان والحيوانات المهاجرة األخرى التي 
تعتمد على المجال المغناطيسي لتحديد االتجاهات قد 

تواجه مشاكل في هجرتها.
على األرجح، ال يعني انقالب األقطاب هالك الحياة 
البشرية: فال يوجد أُي دليل على تسبُب االنقالبات 
انقراض  في  المغناطيسي  المجال  في  الماضية 
جماعي أو غيرها من الكوارث. لكنك بالتأكيد، سوف 

تحتاج إلى بوصلة جديدة!
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إشراقات إيمانية

نبي الله إبراهيم $ أخبرنا الله تعالى عن حكمته في 
الله  غير  عبودية  وهي  مجتمعه  في  قضية  أخطر  معاجلة 
عقل  رجاحة  مظهراً  أبيه،  مع  وحواره  خطابه  وعن  تعالى، 
وحسن أدب. وأقف هنا مع املرحلة العمرية التي كان فيها 
نبي الله إبراهيم، يقول سبحانه: »قالُوا َسِمْعنا َفتًى َيْذُكُرُهْم 

ُيقاُل لَُه إبراهيم« )األنبياء: 60(. قال ابن كثير: أي شاباً.
ونبي الله تعالى يوسف الذي أوتي شطر اجلمال، وحسن 
التدبير، والنظر في مآالت األمور، والتمسك باملبادئ والقيم 
اإلميانية واألخالقية، قد حصن نفسه، وارتقى بذاته أن يقع 
ومتكن  الدواعي  توافر  مع  وسفاسفها،  األخالق  براثن  في 
الفرص، قال تعالى: )َوَراَوَدْتُه الَّتِي ُهَو ِفي َبيْتَِها َعْن َنْفِسِه 
َوَغلََّقْت األَْبَواَب َوَقالَْت َهيَْت لََك َقاَل َمَعاَذ اللَِّه إَِنُّه َرِبّي أَْحَسَن 
امِلُوَن( )يوسف: 23(. وقد كان نبي الله  َمثَْواَي إَِنُّه ال ُيْفلُِح الَظّ

يوسف $ في أوج شبابه وحداثة سنه.
العفة  في  والسيادة  بالفضل  املوصوف   $ ويحيى 
والعلم قال الله تعالى عنه: )َفنَاَدْتُه امْلاََلِئَكُة َوُهَو َقاِئمٌ ُيَصلِّي 
اللَِّه  َن  مِّ ِبَكلَِمٍة  ُمَصدًِّقا  ِبيَْحيَى  ُرَك  ُيبَشِّ اللََّه  أَنَّ  َْراِب  احمْلِ ِفي 
 )39 عمران:  )آل  نَي(  احِلِ الصَّ َن  مِّ َوَنبِيًّا  َوَحُصوراً  َوَسيِّداً 

وسيدا: أي في العلم والعبادة. وهو شاب في مقتبل عمره.
وعيسى $ املوصوف بالفضل والشرف قال سبحانه 
ُرِك  وتعالى مخبراً عنه: )إِْذ َقالَِت امْلآَلِئَكُة َيا َمْرمَيُ إَِنّ اللَّه ُيبَِشّ
الُدّْنيَا  ِفي  َمْرمَيَ َوِجيهاً  اْبُن  امْلَِسيُح ِعيَسى  اْسُمُه  نُْه  ِمّ ِبَكلَِمٍة 
عيسى  الله  ونبي   »45 عمران:  »آل  امْلَُقَرِّبنَي(  َوِمَن  َواآلِخَرِة 

كان شاباً. 
وفي سورة البروج قصة أصحاب األخدود وبطلها شاب 
ما ارتضى أن يعبد غير الله تعالى، وال الدجل واخلداع فسعى 

إلصالح قومه بحكمة ثاقبة وسداد رأي. 
ويذكر الله تعالى لنا قصة الفتية في سورة الكهف قال 
آَمنُوا  ِفتْيَةٌ  إَِنُّهْم  ِقّ  ِباحْلَ َنبَأَُهم  َعلَيَْك  َنُقُصّ  )َنّْحُن  سبحانه: 

ِبَرِبِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى( )سورة الكهف: 13( 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فذكر الله تعالى أنهم فتية، 
وهم الشباب، وهم أقبل للحق... ولهذا كان أكثر املستجيبني 

لله تعالى ولرسوله ] شباباً.  
وفي سورة لقمان حوار لطيف وتوجيه أبوي رحيم قال 

سبحانه:
1 - »َوإِْذ َقاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبنََيّ اَل ُتْشِرْك ِباللَِّه 

ْرَك لَُظلْمٌ َعِظيمٌ« )لقمان: 13(. إَِنّ الِشّ
ْن َخْرَدٍل َفتَُكن ِفي  2 - »َيا ُبنََيّ إَِنَّها إِن َتُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمّ
َماَواِت أَْو ِفي اأْلَْرِض َيأِْت ِبَها اللَُّه إَِنّ اللََّه  َصْخَرٍة أَْو ِفي الَسّ

لَِطيفٌ َخبِيرٌ« )لقمان: 16(.
اَلَة َوأُْمْر ِبامْلَْعُروِف َواْنَه َعِن امْلُنَْكِر  3 - »َيا ُبنََيّ أَِقِم الَصّ
َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إَِنّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر» )لقمان: 17(.

ْر َخَدَّك لِلنَّاِس َواَل مَتِْش ِفي اأْلَْرِض َمَرحاً  4 - »َواَل ُتَصِعّ
إَِنّ اللََّه اَل ُيِحُبّ ُكَلّ ُمْختَاٍل َفُخوٍر« )لقمان: 18(.

أَْنَكَر  إَِنّ  َصْوِتَك  ِمْن  َواْغُضْض  َمْشيَِك  ِفي  »َواْقِصْد   - 5
ِميِر« )لقمان: 19(. اأْلَْصَواِت لََصْوُت احْلَ

ونبينا محمد ] عرف عنه الصدق واألمانة والعفة في 
حتى  سنة،  وحداثة  عمره  مقتبل  في  وهو  والعمل،  القول 

تناقلت العرب أوصافه اجلميلة وشمائله الرائعة.
وأسماء بنت أبي بكر الصديق فتاة سّطر التاريخ موقفها 
العظيم في هجرة النبي ]، حتى سميت: »ذات النطاقني«، 

وهي فتاة لم تتجاوز الثالثني. 
العني  كان  الصديق،  بكر  أبي  بن  عبدالله  أخوها  وكذا 

احلارسة املراقبة وهو شاب يافع.
سفيٍر  أول  عمير  بن  مصعب  اجلليل  الّصحابي  وهــذا 
اإلسالم،  أهلها  ليعلّم  املدينة،  إلى  النبي ]  بعثه  لإلسالم، 

وهو شاب في مقتبل العمر.
عنه  الله  رضي  زيد  بن  أسامة  اجلليل  الّصحابي  وهذا 
قاد جيشا وكان عمره ثمانية عشر عاماً، وفي اجليش كبار 

الصحابة أمثال عمر بن اخلطاب.
وهذا عالم من علماء الصحابة معاذ بن جبل رضي الله 
في  وهو  ومعلماً،  قاضياً  اليمن  إلى   [ النبي  بعثه  عنه، 

العشرين من عمره.
وشباب في عهد النبي ] ضربوا أروع األمثلة في العبادة 
وفعل اخلير، روى اإلمام أحمد في مسنده، عن أنس رضي 
الله عنه قال: )كان شباب من األنصار سبعني رجالً يقال لهم 
القراء، قال: كانوا يكونون في املسجد، فإذا امسكوا انتحوا 
أهلوهم  يحسبهم  ويصلون،  فيتدارسون  املدينة  من  ناحية 
أنهم في املسجد، ويحسب أهل املسجد أنهم في أهليهم، حتى 
إذا كانوا في وجه الصبح، استعذبوا من املاء واحتطبوا من 
 ،[ الله  رسول  حجرة  إلى  فاسندوه  به،  فجاءوا  اخلطب، 
فدعا  معونة،  بئر  يوم  فأصيبوا،  جميعاً،  النبي ]  فبعثهم 
النبي ] على قتلتهم خمسة عشر يوماً في صالة الغداة(. 

منذ  متيزهم  يرى  اإلســالم  علماء  تاريخ  في  والناظر 
حداثة أسنانهم، كأمثال مالك والشافعي وأحمد وابن حجر 

العسقالني وغيرهم كثير. 
وسطر التاريخ للعالم الرباني ابن أبي القيرواني إذ نبغ 
في العلم والفضل وهو لم يبلغ العشرين من عمره، وخطت 
أناملة كتاباً لتعليم الطالب، فكتب له القبول بني العلماء، بل 
تصدى العلماء له بالشرح والتبيني وأضحى مرجعاً تتناقله 

األجيال.
تسلحوا  شباب  صنعها  أمجاداً  يسطر  التاريخ  يزال  وال 

بالعلم واحلكمة واإلرادة. 
فكان استغالل فترة الشباب مبا يعود باخلير والنفع مطلباً 

شرعياً وحضارياً.
العمرية  املرحلة  هذه  في  الغايات  أسمى  حتقيق  وألجل 

كانت هذه الوقفات:
ومرحلة  يقضيه  فيم  عمره  على  محاسب  اإلنسان   .1

الشباب ضمن دائرة احلساب.
روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ]: )ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند 
ربه حتى يسأله عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه 
فيما أباله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل 

في ما علم(.
2. الثواب العظيم واألجر اجلزيل واملقام املعلوم ملن أحسن 
استغالل هذه املرحلة، روى البخاري ومسلم في صحيحهما، 

الشباب
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
]: سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله: 
اإلمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه 
اجتمعا  الله،  في  املساجد، ورجالن حتابا  في  معلق 
منصب  ذات  امرأة  طلبته  ورجل  عليه،  وتفرقا  عليه 
وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق، بصدقة 
فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق ميينه، ورجل 

ذكر الله خالياً ففاضت عيناه(. 
3. احتواء مرحلة الشباب والتعامل معهم بأسلوب 
حواري يبني الفضيلة والقيم: روى اإلمام أحمد عن 
أبي أمامة رضي اللّه عنه: أن غالماً شاباً أتى النبي 
لي  أتأذن  الله:  نبي  يا  فقال  وسلم  عليه  اللّه  صلى 
في الزنا؟ فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه، مه، 
النبي ]، إدنه. فدنا منه قريباً، قال: فجلس،  فقال 
فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: أحتبه ألمك؟ قال: 
يحبونه  الناس  وال  قال:  فداك،  اللّه  جعلني  والله  ال 
ألمهاتهم. قال: أحتبه البنتك؟ قال: ال والله يا رسول 
اللّه جعلني اللّه فداك. قال: وال الناس يحبونه لبناتهم 
اللّه فداك.  قال: أحتبه ألختك؟ قال: ال والله جعلني 
العمة  ذكر  ثم  ألخواتهم.  يحبونه  الناس  وال  قال: 
واخلالة وهو يقول ال كل واحدة: ال والله جعلني اللّه 
فداك. قال: فوضع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن 

فرجه، فلم يكن بعد… ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.
احتياجاتهم  في  والنظر  مشاعرهم  مراعاة   .4

ومتكينهم من تخصص أتقنوا أدواره:

العلم، ولم يخلق له، ومكنه من  وأنه ال نفاذ له من 
له  أنفع  فإنه  عليها،  والتمرن  الفروسية،  أسباب 

وللمسلمني.
6. دعوتهم حلضور مجالس الكبار لينالوا األدب 

والفهم واحلكمة:
ْو  َنحَّ رأى عمرو بن العاص رضي الله عنه قوماً 
لي  ما  وقال:  عليهم  فوقف  مجلسهم،  عن  فتيانهم 
ال  مجلسكم؟!  عن  الفتيان  هؤالء  نحيتم  قد  أراكــم 
وأفهموهم  وأدنوهم وحدثوهم  لهم  أوسعوا  تفعلوا، 
أن  ويوشكون  قوم  صغار  اليوم  فإنهم  احلديث، 
يكونوا كبار قوم، وإنا قد كنا صغار قوم ثم أصبحنا 

اليوم كبار قوم.
إن الشباب أمانة في أعناقنا وحمايتهم من األخطار 
احملدقة بهم سواء من األفكار املضلة أو من األهواء 
املخلة حق وواجب علينا. ودولتنا األبية الفتية البهية 
كانت أمنوذجاً رائعاً في االعتناء بهذه املرحلة العمرية.

قال األحنف: »أوالدنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، 
فإن غضبوا  ذليلة،  وأرض  ظليلة،  لهم سماء  ونحن 
فأرضهم، وإن سألوا فأعطهم، وال تكن عليهم قفال 

فيملوا حياتك ويتمنوا موتك«.
ويقول ابن القيم رحمه الله: »فمن أهمل تعليم ولده 
ما ينفعه، وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية اإلساءة، 
اآلبــاء  قبل  من  فسادهم  جــاء  إمنــا  األوالد  وأكثر 
وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننها، 
ولم  بأنفسهم  هم  ينتفعوا  فلم  صغاراً،  فأضاعوهم 

ينفعوا آباءهم كباراً«.

كان عمر بن اخلطاب 

ر�سي اهلل تعاىل عنه 

اإذا نزل به الأمر املع�سل 

دعا ال�سبان فا�ست�سارهم 

يبتغي حدة عقولهم 

عن مالك بن احلويرث رضي الله عنه قال: أتينا 
رسول الله ] ونحن شباب متقاربون، فأقمنا عنده 
عشرين ليلة، وكان رسول الله ] رحيماً رفيقاً فظن أنا 
فقال:  فأخبرناه  أهلنا  من  عمن  فسألنا  أهلنا  اشتقنا  قد 
ومروهم  وعلموهم  فيهم،  فأقيموا  أهليكم  إلى  )ارجعوا 
حني  في  كذا  وصلوا  كذا،  حني  في  كذا  صالة  وصلوا 
وليؤمكم  أحدكم  لكم  فليؤذن  الصالة  فإذا حضرت  كذا، 

أكبركم( متفق عليه.
 5. االعتناء باملوهوبني واملبدعني:

قال يوسف بن املاجشون: قال لنا ابن شهاب أنا وابن 
أخي وابن عم لي ونحن غلمان أحداث نسأله عن احلديث: 
ال حتقروا أنفسكم حلداثة أسنانكم، فإن عمر بن اخلطاب 
رضي الله تعالى عنه كان إذا نزل به األمر املعضل دعا 

الشبان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم.
قال ابن القيم رحمه الله: إذا رأى الصبي وهو مستعد 
للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح، 

ي�شرنا ا�شتقبال ا�شتف�شاراتكم عن اأي اأمٍر من االأمور ال�شرعية، االأ�شئلة واالأجوبة من املركز الر�شمي لالإفتاء يف الهيئة 

العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف.

فتاوى الناس

alshurta@hotmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02

ص.ب: 38999 

التحويل  طريق  عن  اإلمارات  خارج  شركة  من  الفضة  شراء  يجوز  هل  س: 
البنكي ومن ثم تخزين الفضة لديهم مقابل رسوم خدمة تخزين سنوية؟

مع العلم أنَّ رسوم التخزين قد تكون إما 1 - مبلغ محدد حسب الكمية والوزن 
1 من سعر كمية الفضة املخزنة وهو متغير حسب  2 - نسبة من السعر مثاً 

سعر الفضة العاملي؟ ومع العلم أنها معلومة املصدر والوزن والنقاء.
ج: وفقك الله تعالى ملا يرضيه: واعلم أنَّ صحة هذه املعاملة يتعلق بأمرين:

األول: صحة قبض هذه الفضة من الشركة، وملا استحال القبض احلقيقي في 
هذه املعاملة فإنَّ استالم شهادة التخزين يقوم مقام القبض احلقيقي، وهو من 
الصور التي اعتبرها املجمع الفقه اإلسالمي من القبض احلكمي في هذا القرار: 

)قبض األموال كما يكون حسياً في حالة األخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، 
أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكني 
من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً(، فاستالم شهادات التخزين التي تعني 

البضاعة تعتبر من القبض احلكمي الذي يجيز لك التصرف في أموالك.
الثاني: أن تخزين هذه الفضة عند الشركة نفسها أو غيرها جائز سواء كان ذلك 
في عقد مع البيع أو منفصل عنه جلواز اجتماع البيع واإلجارة، واألولى أن يكون 
ذلك بأجرة محددة ألن من شرط اإلجارة أن تكون معلومة، فإذا لم تتمكن من ذلك 
لتقلب األسعار فال حرج أن يكون التأجير بأجرة متغيرة على حسب السوق، ألن 

اإلجارة يغتفر فيها ما ال يغتفر في غيرها، والله تعالى أعلم. 
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علي حميد
Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معلق ريا�شي

وعجيب أمر فرقنا في دوري أبطال آسيا في هذه النسخة، فهل من املعقول غريب 
أن تظهر فرقنا بهذا املستوى الهزيل والضعيف؟! ففي 12 مباراة خاصتها 
4 فرق هي العني واألهلي واجلزيرة والوحدة لم تفز سوى في 2، وتعادلت 
في 3، وخسرت في 7، مع العلم بأن األهلي والعني كانا قد لعبا املباراة 

النهائية في آخر نسختني على التوالي.
وعلى ضوء ذلك، اعتقدت أغلبية جماهير الكرة اإلماراتية بأن فرقنا ستكون من أبرز فرسان هذه 
النسخة، والتي فاجأت نتائجها اجلميع، عندما أصبحت فرقنا تتلقى اخلسارة تلو اخلسارة في مالعبها 
أو خارج احلدود، مما أعطى تلك اخلسائر انطباعاً سيئاً عن حقيقة دورينا ومستواه املتواضع، وذلك 
عطفاً على نتائج فرقنا في دوري األبطال خصوصاً بعدما خسر فريق اجلزيرة )متصدر دوري اخلليج 
العربي( أمام فريق الفتح )متذيل الدوري السعودي والذي أصبح قريباً من الهبوط( 1/3، أضف إلى 

ذلك أنه خسر مبارياته الـ 3 كلها، والتي خاضها إلى اآلن، واحلال نفسه ينطبق على فريق الوحدة.
وبعد هذه النتائج الهزيلة كلها سؤال يطرح نفسه ملاذا هذه النتائج السيئة؟! وهل فعالً نضع األولوية 

للدوري احمللي وجنعل مشاركتنا في دوري األبطال ثانوية؟!
وإذا كان هذا صحيحاً، فلماذا تقاتل اجلهات املعنية في سبيل زيادة حصة مشاركاتنا في دوري 
لالعبني  الرواتب  تلك  ندفع  وملاذا  واملدربني؟!  الالعبني  أفضل  املاليني جللب  وملاذا نصرف  األبطال؟ 
احملليني، والتي يسيل لها اللعاب؟! خصوصاً إذا ما عرفنا أن هناك من يتقاضى أرقاماً تصل إلى 25 

مليون درهم سنوياً.
وبعد كل هذا الصرف، يتجاهل اجلميع وال أستثني أحداً من فرق وإداريني والعبني وأجهزة فنية 
في الدوريات احمللية قيمة ومعنى أن تكون بطالً للقارة خصوصاً وأن فريق العني في عام 2003 عاش 
تلك الفرحة، وعرف قيمة أن تكن تكون بطالً آلسيا، فدوري األبطال ليس لقباً فقط، ولكن من سيحمله 
سيكون حاضراً بقوة، ممثالً للقارة في بطولة العالم لألندية، التي تتطلع لها أنديتنا، وجواز املرور لها 
هو أن تكون بطالً لدوري اخلليج العربي في هذه النسخة والتي ستليها، على اعتبار أن دولة اإلمارات 
العربية املتحدة متمثلة بالعاصمة احلبيبة أبوظبي ستحتضن هذا احلدث العاملي، وأصبح جل تفكير 
فرقنا احلصول على اللقب احمللي لتصل إلى كأس العالم لألندية، متجاهلة أن تقدم مردوداً رائعاً يعكس 
مدى تطور الكرة اإلماراتية خصوصاً بعد ما اختار االحتاد اآلسيوي لكرة القدم دوري اخلليج العربي 

األفضل في آسيا.
الفرق اإلماراتية املشاركة في دوري األبطال، لتمحي  وهذا االختيار يحتاج لتضحيات من جانب 
الصورة الباهتة التي خرجت بها في الدور األول، وتصحو، وتعود من جديد في الدور الثاني، وإن غداً 

لناظره لقريب. 

أرجوكم كفانا فضائح
في دوري األبطال
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األول  الدور  األربعة  اإلماراتية  الفرق  أنهت 
لكرة  آسيا  أبطال  دوري  من  المجموعات  لمرحلة 
نسبي  استثناء  مع  لآلمال  مخيبة  بنتائج  القدم، 

للعين واألهلي.
من أصل 36 نقطة، وبعد خوض كل من الفرق 
فقط،  نقاط   10 حصدت  مباريات،   3 اإلماراتية 
وكلها  هزائم،  و6  تعادالت  و4  فوزين  وحققت 
أرقام ال تصب في صالحها، والسيما أنها استهلت 
بحلتها  البطولة  من  عشرة  الخامسة  النسخة 
الجديدة بدفعة معنوية كبيرة بعد تصنيف الدوري 

اإلماراتي األول على مستوى القارة.
اإلماراتية  الفرق  لوضع  إحصائية  وبنظرة 
األربعة التنافسي يتبين أن اثنين منها منطقياً يمكن 
أن يعبرا إلى الدور الستة عشر، حيث يحتل األهلي 
المركز الثاني في المجموعة األولى برصيد 4 نقاط، 
نقاط،   5 برصيد  الثالثة  في  نفسه  المركز  والعين 
في حين احتل الجزيرة المركز األخير في الثانية 
من دون رصيد، وهو مركز الوحدة نفسه متذيل 

المجموعة الرابعة بنقطة واحدة.
واألهلي  العين  على  تبنى  التي  اآلمال  ورغم 
بالتأهل إلى الدور الستة عشر، إال أن الحصاد العام 
البطولة  كانت خريطة  إن  الطموح،  يبقى من دون 
ليست نهائية، فهناك 3 مباريات متبقية لكل فريق 
وبإمكان أندية اإلمارات أن تحسن ترتيبها والعكس 

صحيح.

ريادة ولكن

أدنى  جاء  اآلن  حتى  الحصاد  إن  يقال  وعندما 

ونتائج  إحصاءات  على  مبني  فهذا  الطموح،  من 
مرتين  تمثلت  اإلمارات  كرة  إن  حيث  وتصنيف، 
احتل  بعدما  نسختين،  آخر  في  النهائية  بالمباراة 
فريق  خلف   2015 عام  في  الثاني  المركز  األهلي 
غوانغوهو ايفرغراند الصيني البطل، ثم نال العين 
تشونبوك  فريق  خلف   2016 عام  الوصيف  لقب 

هيونداي الكوري الجنوبي.
وعدا عن ذلك، فإن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
اإلماراتي  الدوري  الماضي  فبراير  في  صنف 
نسبة  بفعل  الشرف  هذا  نال  وهو  قارياً،  األول 
آسيا  أبطال  دوري  في  فرقه  لنتائج  أعطيت   %90
خالل السنوات األربع الماضية، مقابل 10% لنتائج 

منتخباته الوطنية.
دوري  في  المشارك  النادي  وتفصيلياً، يحصل 
أبطال آسيا بالتقييم الجديد، على 3 نقاط للفوز، و3 

نقاط للتأهل إلى المرحلة التالية.
أربع  آخر  في  اإلماراتية  الفرق  نتائج  وكانت 
سنوات جيدة وتقترب إلى الممتاز بالمجموع العام، 
حيث تأهل الجزيرة إلى الدور الستة عشر في عام 
2014 والعين إلى نصف النهائي، وفي 2015 تأهل 
العين إلى الدور الستة عشر واألهلي إلى النهائي، 
النهائي  ربع  الدور  إلى  النصر  تأهل   2016 وفي 

والعين إلى النهائي.
لكرة  الريادة  مجتمعة  النتائج  هذه  وأعطت 
بسبب  طويالً  يستمر  ال  قد  ذلك  ولكن  اإلمارات، 
والتي  والسيئة،  الجيدة  بين  تفاوتت  التي  الحالة 
ظهرت عليها فرقها األربعة، وحتى العين الذي يعد 
مقابل  فقط  وحيداً  فوزاً  حقق  اآلن  حتى  أفضلها 

تعادلين، كما فاز األهلي الثاني من حيث األفضلية 
فوزاً وحيداً وخسر مباراة وتعادل في أخرى.

طموح وواقع

الموسمين  ونتائج  التصنيف  معطيات  وضمن 
األخيرين بالوصول إلى النهائي، كانت اآلمال كبيرة 
مقاعد  رفع  مع  والسيما  الحالية  المشاركة  على 
اإلمارات في دوري أبطال آسيا إلى 4 للمرة األولى 
والجزيرة  والعين  األهلي  تأهل  حيث   ،2010 منذ 
بشكل مباشر، والوحدة بعد تخطيه فريق الوحدات 

األردني في الملحق.
الخامسة عشرة  النسخة  مباريات  انطالق  ومع 
الفرق  الماضي، تم تقسيم  20 فبراير  للبطولة في 
المنافسة  عن  يبحث  قسم  اثنين،  إلى  اإلماراتية 
)العين واألهلي والوحدة(، وقسم ثان وهو الجزيرة 
الهولندي هينك  أعلن مدربه  بعدما  استسلم مبكراً 
تين كات أنه من الصعب على العبيه أن يخوضوا 
أولوية  وأن  نفسه،  الوقت  في  مهمين  استحقاقين 
اقترب  الذي  اإلماراتي  الدوري  لقب  هو  فريقه 
كثيراً من منصة تتويجه مع ابتعاده بفارق 6 نقاط 
األهلي قبل خمس مراحل من  أقرب منافسيه  عن 

الوصول إلى ختام البطولة.
وقرن الجزيرة هذه األولوية على األرض وجعل 
دوري أبطال آسيا على الهامش باستبعاد مهاجمه 
البرازيلي ليوناردو رودريغيز من القائمة اآلسيوية 
وتسجيل المدافع جواو كارلوس بديالً له، وذلك من 
أجل منحه الراحة للدوري التي يحتاجها حسب رأي 
المدرب تين كات وجهازه الطبي بعد موسم شاق 

فرق اإلمارات 
في دوري أبطال آسيا.. 

بداية مخيبة وحصاد سلبي
حتقيق: علي حممد
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قضاه مع فريق تشونبوك الكوري الجنوبي وقاده 
إلى الفوز بلقب أبطال آسيا.

الجزيرة  مدرب  كات  تين  تصريح  الفتاً،  وكان 
أمام  الثاني  اللقاء  بعد  ثم  المنافسات  انطالق  قبل 
محبطاً  جاء  والذي  خوزستان  االستقالل  فريق 
بالفعل، عندما أكد أن فريقه اختار الطريق الصحيح 
بالتركيز على دوري اإلمارات، وأن الواقعية كانت 

السبب الرئيس وراء ذلك االختيار.
االستقالل:  أمام  الخسارة  إثر  كات  تين  وقال 
الجزيرة قادر على الفوز بالدوري اإلماراتي، وهو 
الهدف الرئيس لنا الذي نقترب كثيراً من تحقيقه، 
وعلى العكس تماماً من دوري أبطال آسيا، فالفريق 
غير قادر وغير مؤهل للفوز به هذا الموسم تحديداً، 
بسبب نقص خبرة الالعبين، وهل من الطبيعي أن 
المتاح ويترك  الشيء غير  إلى  يسعى أي شخص 

الشيء القريب منه.
والعقل  منطقياً،  ليس  ذلك  أن  »اعتقد  وأضاف: 
إلى  نظراً  آسيا،  ببطولة  يفوز  لن  فريقنا  إن  يقول 
وجود منافسين كبار، على رأسهم األندية الصينية 
التي تستقطب نجوم العالم بماليين الدوالرات، في 
حين أن دوري اإلمارات قريب للغاية من الجزيرة، 
أن  إلى  إضافة  يرام،  ما  على  فيه  تسير  واألمور 
الفوز به سيمنح الجزيرة تذكرة مباشرة للمشاركة 
أبوظبي  تستضيفها  التي  لألندية  العالم  كأس  في 

في ديسمبر المقبل، وهو الهدف األكبر الذي يخطط 
له الجزيرة من بوابة الفوز ببطولة دوري الخليج 
األبطال  بدوري  الفوز  بوابة  من  وليس  العربي، 

اآلسيوي«.
وضمن هذا الواقع، بدأ الجزيرة مبارياته فسقط 
أمام فريق لخويا القطري بثالثية نظيفة في الدوحة، 
وعندما لعب المباراة الثانية أمام استقالل خوزستان 
أراح أفضل العبيه فخسر أمامه في أبوظبي صفر- 
1، ثم أتت الطامة الكبرى بالهزيمة أمام فريق الفتح 

دوري  في  األخيرة  المرتبة  يحتل  الذي  السعودي 
باسم  المعروف  اإلماراتي  الفريق  ليخرج  بالده، 
»فخر أبوظبي« منطقياً من المنافسة في المجموعة 

الثانية التي كان من المفترض أن تكون سهله له.
يوازن  لم  أنه  الجزيرة  مدرب  على  يؤخذ  وما 
في تفكيره الفني بخوض مباريات الدوري المحلي 
واآلخر اآلسيوي بتركيز، حيث إن مجموعة متصدر 
الدوري اإلماراتي هي األسهل، وكان بإمكانه العبور 
خوزستان  االستقالل  تضم  أنها  والسيما  منها، 
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األولى  للمرة  البطولة  في  يشارك  والذي  المغمور 
دوري  في  يعاني  الذي  الفتح  وكذلك  تاريخه،  في 
الدرجة  إلى  الهبوط  من  النجاة  عن  ويبحث  بالده 

الثانية.
االستقالل  احتل  مباريات   3 انتهاء  ومع 
خوزستان المركز األول برصيد 7 نقاط، مقابل 5 
للخويا و4 للفتح، وجاء الجزيرة في المركز األخير 
تكمن صعوبة  هنا  ومن  النقاط،  من  خال  برصيد 
عودته، حيث يحتاج إلى الفوز بكل مبارياته، على 
مستحيل،  شبه  وهذا  األخرى،  النتائج  تخدمه  أن 
وخصوصاً أن الفريق اإليراني أصبح بحاجة إلى 3 
نقاط فقط، ليبعد الجزيرة رسمياً عن طموح التأهل، 
على اعتبار أن لخويا هو المرشح األول لنيل إحدى 

بطاقتي المجموعة.

اإرادة غري مكتملة

وعلى العكس تماماً، بحث الوحدة عن المنافسة 
في المجموعة الرابعة، لكنه اصطدم أوالً بمنافسين 
أقوياء، وثانياً بعدم إدارة مدربه المكسيكي خافيير 
أغيري للمباريات كما يجب رغم أن فريقه »العنابي« 
التي  بتشكيلته  وثالثاً  مباراتين،  في  متقدماً  كان 
تضم العبين ال يملكون الخبرة الكافية في مثل هذه 

االستحقاقات.
الريان  أمام  الوحدة  يخسر  أن  طبيعياً  وكان 
2-1 في الدوحة، وفي المباراة الثانية تقدم الفريق 
اإلماراتي 1-2 على بيروزي اإليراني حتى الدقيقة 

80، قبل أن يسقط في أبوظبي 2-3.
نفسه  »السيناريو«  تكرر  الثالثة،  المباراة  وفي 
نهيان«  آل  »استاد  ملعبه  في  الوحدة  تقدم  حيث 
نواف  طرد  ثم  ومن  السعودي،  الهالل  على   2-1
خرجت  ذلك  ومع  المنافس  الفريق  من  العابد 
كان  فوزاً  »العنابي«  ليفقد   ،2-2 بالتعادل  المباراة 
أجل  من  التبديل  مدربه  أحسن  لو  متناوله  في 
المحافظة على االنتصار الذي اقترب منه كثيراً ثم 

ضاع بهدف السوري عمر خريبين.
مجموعته  في  األخير  المركز  الوحدة  ويحتل 
للهالل  القطري و5  للريان   6 برصيد نقطة، مقابل 
السعودي و4 لبيروزي، ورغم أن التعويض ممكن 

ذلك  لكن  مباريات،   3 بقاء  مع  اإلماراتي  للفريق 
اليصح منطقياً لوجود منافسين أقوياء، إضافة إلى 
أن الوحدة سيكون مدعواً للعب في ملعبين صعبين 
أمام الهالل في الرياض، وبيروزي في طهران، في 

حين يستضيف الريان في أبوظبي.

املبادرة للعني

يبدو  والجزيرة،  الوحدة  بحظوظ  وبالمقارنة 
أبطال  دوري  في  لإلمارات  الثالث  الممثل  العين 
الثاني  المركز  آسيا في وضعية جيدة، فهو يحتل 
في مجموعته الثالثة برصيد 5 نقاط، ويبتعد بفارق 
في حين  المتصدر،  السعودي  األهلي  عن  نقطتين 

أغيري مدرب الوحدة تين كات مدرب الجزيرة



111  العدد 556 أبريل 2017

 4 برصيد  ثالثاً  اإليراني  آهان  ذوب  فريق  يأتي 
نقاط وفريق بونيودكور األوزباكستاني في المركز 

األخير من دون رصيد.
في  العين  بيد  المبادرة ستكون  فإن  وحسابياً، 
األهلي  فهو سيستضيف  المقبلة،  الثالث  الجوالت 
السعودي وبونيودكور على ملعبه »استاد هزاع بن 
زايد«، في حين يخوض مباراة واحدة خارج أرضه 

أمام ذوب آهان.
الدوري  في  الفنية  مشاكله  رغم  العين  وأثبت 
الستة  الدور  إلى  التأهل  على  قادر  أنه  اإلماراتي 
المباريات  في  األفضل  الطرف  كان  فهو  عشر، 
فتعادل  اآلن،  حتى  خاضها  التي  الثالث  القارية 
نتيجة  يستحق  كان  أنه  رغم   1-1 آهان  ذوب  مع 
أفضل، وحقق فوزاً مستحقاً على بونيودكور 2-3 
في طشقند، ثم حقق األهم بالتعادل 2-2 مع األهلي 

السعودي في جدة.
وكان الفتاً أن العين في المباريات الثالث التي 
العب،  أفضل  جائزة  نال  مجموعته  في  خاضها 
آهان  ذوب  مباراتي  في  الرحمن  عبد  عمر  عبر 
لقاء  في  أحمد  إسماعيل  والمدافع  وبونيدكور، 

األهلي السعودي.
الدور  إلى  تأهله  بعد  ستكون  العين  ومشكلة 
آسيوياً  الثالث  مبارياته  أثبتت  حيث  عشر،  الستة 
ولقاءاته في الدوري المحلي أنه ال يملك رأس حربة 
مميزاً، حيث إن السعودي ناصر الشمراني ليس في 
مستواه السابق، لذلك لم يكن غريباً أن يكون العين 

في مبارياته األكثر صنعاً للفرص واألقل تسجيالً 
لألهداف.

وإضافة إلى غياب رأس الحربة، فإن الكولومبي 
منه،  المطلوب  المستوى  يقدم  ال  اسبريال  دانيلو 
الحاجة  أمس  في  أجنبيين  العبين  العين  ليفتقد 
العبه  تألق  على  الكلي  اعتماده  فإن  لذلك  إليهما، 
المبدع عمر عبد الرحمن، فإذا كان جيداً كان الفريق 
جيداً، وإذا صدف أنه لم يكن كذلك، فإن »الزعيم« 

سيكون أمام مشكلة كبيرة.

االأهلي املتذبذب

رابع الفرق اإلماراتية المشاركة هو األهلي الذي 
أمام  األول  اللقاء  في  الجيد  بين  مستواه  تراوح 
دبي  في  لصالحه  انهاه  الذي  اإليراني  االستقالل 
2-1، ثم السلبي بخسارته أمام لوكوموتيف طشقند 
األوزباكستاني صفر- 2 في طشقند، وتعادله مع 

التعاون السعودي صفر-صفر في دبي.
عن  للتأهل  المرشحين  ضمن  األهلي  واليزال 
الثاني  المركز  فيها  يحتل  التي  األولى  المجموعة 
في  التعاون،  عن  األهداف  بفارق  نقاط   4 برصيد 
حين يحتل االستقالل المركز األول برصيد 6 نقاط، 

ويأتي لوكوموتيف أخيراً برصيد 3 نقاط.
المباريات  في  األربعة  الفرق  مستوى  وحسب 
األولى،  المجموعة  في  اآلن  حتى  أقيمت  التي 
إلى  للصعود  األول  المرشح  االستقالل  سيكون 
الدور الستة عشر، في حين أن األمور مفتوحة بين 

3 فرق على البطاقة الثانية، وإن كان األهلي هو أكثر 
خبرة من التعاون ولوكوموتيف، ولكن العبرة دائماً 
ستكون في الملعب الذي يبقى هو الحاسم في لعبة 

كرة القدم.
وعلى األهلي أن يقوم بعمل كبير في مبارياته 
الثالث المتبقية، السيما وأنه سيلعب مباراتين خارج 
أرضه أمام االستقالل في طهران، وفريق التعاون 
في القصيم، في حين يستضيف لوكوموتيف في 

دبي.
ورغم ضمه لثمانية العبين دوليين في منتخب 
وعبد  ناصر،  وماجد  خليل،  أحمد  هم:  اإلمارات 
وإسماعيل  هيكل،  العزيز  وعبد  صنقور،  العزيز 
الحمادي، ووليد عباس، وحبيب الفردان، وخميس 
هم  جيدين  أجانب  العبين  إلى  إضافة  إسماعيل، 
الثالثي السنغالي ماكيتي ديوب، والغاني أسامواه 
األهلي  أن  إال  ريبيرو،  ايفرتون  والبرازيلي  جيان، 
في  ثابتاً  يكن  لم  تذبذب مستواه، حيث  من  عانى 
التعاون  أمام  صورة  بأسوأ  وظهر  مبارياته  كل 

خصوصاً.
كبيرة  فرصة  يملك  اليزال  فاألهلي  وعموماً، 
للتأهل عن مجموعته مع االستقالل، ولكن عليه أوالً 
أن يفوز على لوكوموتيف في دبي وتحقيق نتيجة 
أبداً  التعاون، وهو رهان ليس صعباً  إيجابية أمام 
»الفرسان«  باسم  المعروف  الفريق  كان  حال  في 

في قمة مستواه.
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قررت شركة »ماي باخ« للسيارات فائقة القوة 
التابعة لشركة »مرسيدس بنز« األلمانية للسيارات 
السيارة  من  جديدة  نسخة  تطوير  الفارهة، 
فتحه  يمكن  سقف  ذات  جي«  الفئة  »مرسيدس 
جزئياً لتوفير الهواء النقي لركاب المقاعد الخلفية.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة التي تحمل 
الشهر  األسواق  في  النداولت«   650 »جي  اسم 
الدولي  جنيف  معرض  في  عرضها  مع  الحالي، 
للسيارات هذا الشهر. وهذه السيارة مصممة لكي 
 99 إنتاج  وسيتم  محترف،  خاص  سائق  يقودها 

سيارات

النداولت.. 
أفخم نسخ »الفئة جي«

سيارة فقط منها، وسيبدأ بيعها في خريف 2017.
مدينة  في  مقرها  الموجود  الشركة  وقالت 
شتوتغارت األلمانية: »مع السيارة النداولت الفئة 
مجموعة  نوسع  باخ،  مرسيدس-ماي  من  جي 
سيارات مرسيدس-ماي باخ لتشمل أفخم وأرقى 

سيارة طرق وعرة في العالم«.
من  فئة  بأعلى  مزودة  »النداولت«  والسيارة 
المحرك ذي 12 صماماً قوته 630 حصاناً. كما أنها 
مزودة بأبواب محورية لكي تعطي مساحة أوسع 
وكذلك مزودة بسقف كهربائي ومكونات حصرية 

في الجزء الخلفي منها.
مقعدان  يوجد  السيارة  الخلفي من  الجزء  وفي 
مرسيدس  الصالون  السيارة  في  الفخامة  بالغا 
الفئة إس. ويوجد حاجز زجاجي يفصل بين مقعد 
بزر  فيه  التحكم  ويمكن  الخلفية  والمقاعد  السائق 
تحكم وهو ما يضمن درجة أعلى من الخصوصية 

للركاب في الجزء الخلفي من السيارة.
ال  الوقود  استهالك  ومعدل  فالسعر  وبالطبع 
التي   »650 »جي  السيارة  من  كبيرة  أهمية  يمثل 
يقال إنها قادرة على المنافسة على الطرق السريعة 

اإعداد: حاكم خريي



وكذلك على الطرق الوعرة التي ال تستطيع السير 
فيها غير الشاحنات.

 17 السيارة  في  الوقود  استهالك  معدل  ويبلغ 
لتراً لكل 100 كيلومتر، في حين يبلغ معدل العوادم 

المنبعثة منها 397 جراماً لكل كيلومتر.
عصر  إلى  يعود  »النداولت«  اسم  أن  يذكر 
الخيول،  التي تجرها  األربع عجالت  ذات  العربات 
وتستخدم هذه الكلمة في العصر الحديث عادة مع 
السيارات التي يتم تصنيعها لصالح رؤساء الدول 

وكبار الشخصيات. 
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في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ألجيال املستقبل في مارس كانت لسموه كلمة، خاطب 
بها الشباب عن واقع ورؤية، وعن طموحات مستقبل، لقد اختار سموه أن يتحدث إلى الفئة األغلب في مجتمع 
اإلمارات التي يرى بأنها هي التي ستبني وتعمر وحتمل راية املستقبل. فقال لها: »نراهن عليكم مبسؤولية بلد، 

أمة، أهل وجيل بأكمله«. 
ويثقل  يفوق طاقتهم  لهم مبا  كلها، حتميل  املسؤوليات  اإلمارات هذه  في  الشباب  يعتقد بعضنا حتميل  قد 
كواهلهم، ولكن املتأمل لواقع الدولة والتركيبة السكانية ال ميكنه أن يغض الطرف عن حقيقة غلبة الشباب، واألمر 
الثاني: هو الثقافات املتعايشة مع هذا الشعب، والتي تشكل حتدياً ثقافياً واجتماعياً البد من مواجهته، وحقيقة 

أنهم املكلفون بالبناء واملواجهة مستقبالً. 
االجتماع بالشباب واحلديث إليهم خطوة مهمة بدأها سموه باحلديث ألبنائه قبل التوجه إلى القاعة، ليناقشهم 
ويتعرف أكثر وعن قرب على أفكارهم، فكانت النتيجة بإحضار ابنته الشيخة حصة بنت محمد التي أشاد بأفكارها 
التي انطلق منها للحديث في تلك األمسية، ذلك أنها وغيرها من الشباب برزانة أفكارهم وجديتها جعلته أكثر 
اطمئناناً على املستقبل. فسموه عندما كان في عمر اخلامسة عشرة، لم يكن لديه على حد قوله ما لدى هؤالء 
الشباب من وسائل تعلَّم وتقنيات معينة على تطوير ذواتهم وأفكارهم، وعاش في مجتمع صغير، فاإلمكانات في 
املاضي والتي أتيحت له كانت متناسبة وحجم التحديات في ذلك الوقت، والتي لم تتجاوز اجلوع وقلة األمن في 
مجتمعات صغيرة متعارفة، لكن شباب اليوم على ما أتيح لهم من وسائل وإمكانات يواجهون حتّديات أضخم 
وأكبر وأكثر عمقاً، لن يكون لديهم خيار إال مواجهتها، لكي يتمكن الواحد منهم اليوم أن يعيش بعد خمسني عاماً 

وأكثر بسعادة وأمن ورخاء كالذي يعيشه اليوم ابن اخلمسة وستني عاماً. 
التحديات التي تواجه شباب املستقبل كبيرة أهمها اتساع املجتمعات وانفتاحها على ثقافات متعددة، متثل حتدَّياً 
للهوية وللقيم والعادات التي ينبغي عليه احلفاظ عليها، وحتٍد آخر يتمثل في التقنيات املتاحة، وما نتج عنها في 

وسائل التواصل االجتماعي التي جعلتنا نعيش في قرية صغيرة، متأثرين بكل ما حولنا ويؤثر فينا أيضاً. 
اليوم اإلمارات مقبلة على مرحلة انتهاء املكون الرئيس القتصادها وهو النفط، واملنطق والعقل يقول إن: هذه 
املرحلة التي ننعم بخيراتها البد من استثمارها لتأمني أمور املستقبل وأفراده، وهو األمر الذي ال ميكن أن يكون 
إال بثالثة عناصر، كانت السبب واملقومات األساسية لنهضة سنغافورة واليابان وكوريا اجلنوبية، رغم األزمات 
التي مرت بها هذه الدول، وأول تلك املقومات القدرة على املناورة، التسلح بالعلم ووجود قيادة حكيمة قادرة على 

أن تصنع برؤيتها حاضرها ومستقبلها. 
املرهونة بهم، كما ال  الشباب واملسؤوليات  أهمية  أدركت  إنها  بل  الرؤية،  تنقصها كدولة  اليوم ال  اإلمارات 
للمنافسة  الشباب  به  يتسلح  العلم كسالح  لتطوير  بحاجة  مازالت  ولكنها  وتنافس،  لتناور  اإلمكانات  تنقصها 

والتقدم وحتقيق اإلجنازات، إلى جانب التربية األخالقية التي تعلهم قادرين على حماية موروثاتهم. 
إذا كانت نسبة الشباب في اإلمارات هي األعلى، ونسبة اإلناث متثل 50%وأكثر، فإنه ال ميكن تهميش هذه الفئة 
بأي حال من األحوال بل البد من الدفع بهم لتحمل مسؤوليات أكبر نحو املستقبل، لنضمن أن ما نعيشه اليوم من 

رغد سيكون متاحاً لهم عندما يصلون ألعمار آبائهم وأجدادهم. 
اليابان، سنغافورة، فنلندة، وكوريا اجلنوبية وغيرها من الدول املتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه عشوائياً، 
ولكنها بالعلم والتربية األخالقية استطاعت أن تواجه حتديات، واستطاعت أن تصمد أمام املتغيرات الثقافية التي 
لم متس قيمها كمجتمعات، وهو ما نسميه صنعة تنتقل من جيل إلى جيل وهو ما أراد سموه التذكير والتركيز 
عليه حالياً، ألنه يدرك ونتفق معه أن العلم والتطور فيه، مع ما نحافظ عليه من ثوابت ومرتكزات هو سبيلنا األوحد 

ألن متضي رحلة جيل الشباب بأمان من أجل هذا الوطن. 

رحلة جيل من أجل وطن

عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي
maysarashed@gmail.com
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دومـيـنـانـتـا DOMINANTA
لـإلنشــاءات المـعــدنـيـة ذ.م.م. METAL CONSTRUCTION L.L.C.

ضمان 10 سنوات
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Mob : +971 052-9777071 , Tel : +971 2 5518899 , Fax : +971 2 5518897
Email : dmcllc@eim.ae, P.O. Box : 92213, Abu Dhabi, United Arab Emirates
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