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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

ي�سدر هذا العدد وقد احتفل امل�سلمون بعيد الفطر ال�سعيد اأعاده اهلل على بالدنا وقيادتنا 

الر�سيدة والأمتني العربية والإ�سالمية باخلري والربكات �سائلني املوىل عز وجل اأن يتقبل منا 

�سالح الأعمال ويحمي بالدنا من كيد الأعداء واأطماع الطامعني. 

مع احتفال الإمارات بيوم املراأة الإماراتية ال�سهر املقبل ي�ستذكر اأبناء الوطن ن�ساء واأبناء 

امل�سرية العظيمة للموؤ�س�س الراحل املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

اإر�ساء قواعد احلكم الر�سيد وما حتقق لهذا الوطن من  »طيب اهلل ثراه« التي تتوا�سل يف 

مناء وبناء، حيث كان للمراأة احلظ الأوفر من ثمار النه�سة العمالقة، واأخذت ن�سيبها من 

حققته  ما  وبلغ  التنمية،  عجلة  ودعم  التطور  م�سرية  يف  م�ساعدًا  عاماًل  فكانت  اإجنازاتها، 

امل�ستوى  العربي والإ�سالمي، بل وعلى  العامل  مثاًل م�سرفًا يحتذى به يف  فاأ�سبحت  العاملية 

ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  باملراأة �ساحب  العطاء والتمكني والهتمام  الدويل، وتابع م�سرية 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، »حفظه اهلل«.

وبهذه املنا�سبة نخ�س�س غالف هذا العدد للمراأة الإماراتية عرب بع�س من النماذج امل�سرفة 

والأمن  العمل  و�سوق  القت�ساد  يف  حقيقيًا  حمركًا  اأ�سبحت  التي  الناعمة  القوة  هذه  من 

وال�سيا�سة، وي�سعب جدًا اأن نتجاهل متيزها يف وظائف كانت منذ �سنني طويلة حكرًا على 

الرجال فقط، حيث تغريت النظرة املجتمعية وا�ستطاعت »اأخوات �سما« اأن يكن �سباقات يف 

العمل يف اأكرث املجالت تعقيدًا و�سعوبة.

ويف حتقيق »حب�س بال ق�سبان« نلقي ال�سوء على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

اهلل«،  »رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

بتاأدية اخلدمة املجتمعية كجزاء تاأديبي ملرتكبي احلركات ال�ستعرا�سية اخلطرية، هذه 

التوجيهات التي لقيت ارتياحًا وا�سعًا يف الأو�ساط الجتماعية املختلفة، لتكون رادعًا قويًا 

للمتهورين املتمادين يف خرق القوانني وتعري�س حياة النا�س للخطر، وجاء قرار اإن�ساء نيابة 

عامة يف اأبوظبي متخ�س�سة لتدابري اخلدمة املجتمعية ليعزز من توجيهات القيادة الر�سيدة 

يف الدولة يف اعتماد هذا النوع من العقوبات لتعزير املخالفني وردع املتهورين.

وكان لفتًا ال�سهر املا�سي الدعوة التي وجهتها القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي اإىل اأفراد 

املت�سولون  ي�ستخدمها  التي  الحتيالية  الأ�ساليب  من  واحلذر  النتباه  �سرورة  اإىل  املجتمع 

م�سروعة، وحثت اجلمهور  اأموالهم بطرق غري  النا�س واحل�سول على  اإلكرتونيًا ل�ستعطاف 

اإىل �سرورة الرتكيز يف تلك الأ�ساليب التي ي�ستخدمها املت�سولون اإلكرتونيًا، وعدم الرتدد يف 

الت�سال هاتفيا لالبالغ عنهم وتقدمي كل امل�ستندات التي توؤكد تورطهم يف ت�سرفات غري 

ح�سارية ل ترتقي بقيم وعادات وتقاليد جمتمع الإمارات الأ�سيل.

امل�سحوب  املال  جمع  غطاء  حتت  احتيالية  لأ�ساليب  بالغات  اأبوظبي  �سرطة  و�سجلت 

ل�ستعطاف  حديثة  بفنون  الن�سب  اأنواع  من  نوعًا  اإياها  معتربة  خادعة،  اإن�سانية  مبزاعم 

يجددون  املت�سولني  اأن  اإىل  م�سرية  الجتماعي،  التوا�سل  وم�ستخدمي  الإنرتنت،  مت�سفحي 

�سرف  اإىل  املح�سنني  ودعت  مدخراتهم،  ا�ستنزاف  بهدف  النا�س  عطف  ل�ستجداء  حيلهم 

املال وتقدمي امل�ساعدات والتربعات يف دعم قوافل اخلري التي وفرتها الدولة عرب القنوات 

ر�سمي، حتى ل ي�سبحوا �سحية من  اإ�سراف  وا�سحة، حتت  واآليات  الر�سمية، وفق �سوابط 

�سحايا الت�سول الإلكرتوين.

اأتاحت  حيث  الظاهرة  هذه  على  الكرتوين«  »ثراء  حتقيق  يركز  ذاته  ال�سياق  هذا  ويف 

�سبكة الإنرتنت للع�سرات يف قطاع غزة ك�سب الأموال بفعل اجلرائم الإلكرتونية مبختلف 

اأنواعها واأ�سكالها ومنها جرمية »الت�سول الإلكرتوين«، وهو ما دفع اأجهزة الأمن الفل�سطينية 

اإىل تكثيف الرقابة على ال�سبكة العنكبوتية ملكافحة اجلرائم الإلكرتونية وك�سب املال غري 

امل�سروع.

وحيَّاكم اهلل.  
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد:  
يتقبل التهاين من حكام الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام بعيد الفطر ال�سعيد

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
»حفظه الله«، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة في قصر البطين بأبوظبي، إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس 

األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.
السمو  صاحب  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  استقبل  فقد 
لالتحاد  األعلى  المجلس  القاسمي عضو  بن محمد  الدكتور سلطان  الشيخ 
حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس 
األعلى لالتحاد حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود 
بن راشد المعال عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم أم القيوين، وصاحب 
السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم 
رأس الخيمة. وتبادل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد مع إخوانه 

أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.
االمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وتقدم 
واألمنيات  التهاني  بصادق  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  إلى صاحب 
بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على سموه وعلى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة 

لسموه.
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  تقبل صاحب  كما 

الشيخ حمدان بن محمد بن  المناسبة من سمو  التهاني بهذه  الله«  »حفظه 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم  راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو 
نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب 
حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد 
ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي 
نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، 
الشيخ  نائب حاكم عجمان، وسمو  النعيمي  الشيخ ناصر بن راشد  وسمو 
الشيخ راشد  الفجيرة، وسمو  الشرقي ولي عهد  محمد بن حمد بن محمد 
بن سعود بن راشد المعال ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن 
راشد المعال نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر 

القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
بصادق  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  إلى صاحب  سموهم  وتقدم 
التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله العلي القدير أن 
يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والسعادة، وعلى شعب دولة اإلمارات 

العربية المتحدة واألمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
وتقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله«، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهم 
وكبار  الوزراء  والمعالي  الشيوخ  السمو  أصحاب  من  والتبريكات  التهاني 

المسؤولين في الدولة.
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محمد بن راشد  
يقيم ماأدبة اإفطار تكرميًا لأمري الكويت

 .. ويشيد بإنجازات خيول اإلمارات في مهرجان »رويال أسكوت«

أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« في قصر سموه في زعبيل 
مأدبة إفطار تكريماً لصاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن 

محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب عدد من سمو الشيوخ.
كما حضر الوفد المرافق لصاحب السمو أمير دولة الكويت، وتضمن: 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  الصباح  الحمد  خالد  الشيخ صباح  معالي 
الوزراء  مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  ومعالي  الخارجية،  وزير  الوزراء 
المبارك الصباح، وسعادة  الله  وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد عبد 
أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو أمير الكويت، وسعادة صالح 

محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة.

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي  »رعاه الله« باإلنجازات والنتائج التنافسية المشرفة 
التي حققتها خيول دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل افتتاح فعاليات مهرجان 
»رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباق الخيل« الحدث األكبر في عالم الخيول 
الكالسيكية حول العالم.  وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
»رعاه الله« خالل فعاليات اليوم األول من مهرجان »رويال أسكوت«” على مضمار 
»أسكوت« اإلنجليزي العريق في إنجلترا حرص دولة اإلمارات العربية المتحدة 
المراكز  والمضي في طريق حصد  الفوز،  اعتالء منصات  في  االستمرار  -على 
األولى، وتحقيق اإلنجازات، ومواصلة اإلبداع والمنافسة في شتى الميادين، وذلك 

على المستويين اإلقليمي والعالمي. 

كما شهد افتتاح المهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة 
واألمن العام في دبي، وجاللة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول 
روي«  »بارني  المهر  عبر  األول  المركز  غودولفين  فريق  وانتزع  الكومنولث.  
الرئيس »سانت جيمس باالس ستيكس« لمسافة ميل للفئة األولى،  في الشوط 
دويل  جيمس  الفارس  بقيادة  وذلك  سنوات،  ثالث  عمر  للخيول  والمخصص 
وإشراف المدرب ريتشارد هانون.  وجاء في المركز الثاني المهر النكستر بومبر 
المركز  وحقق  أوبرين.  إيدن  المدرب  وإشراف  أوبرين  دوناشا  الفارس  بقيادة 
سوميلون  كريستوف  الفارس  بقيادة  غودولفين  لفريق  ثندرسنو  المهر  الثالث 

وإشراف المدرب سعيد بن سرور. 
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أخبار الوطن

محمد بن زايد والسيسي
يبحثان العالقات  الأخوية والق�سايا الإقليمية والدولية

ولي عهد أبوظبي يقدم 30 مليون دوالر الستئصال مرض شلل األطفال

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
خالل لقائهما في العاصمة المصرية القاهرة، أهمية مضاعفة الجهود اإلقليمية 
والدولية في مكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله، واجتثاثه من جذوره، وتجفيف 
منابعه ومصادر تمويله، ومالحقة عناصره.  وأكدا، خالل اللقاء الذي بحث 
التنسيق  مواصلة  والدولية،  اإلقليمية  القضايا  من  وعدداً  األخوية  العالقات 
والتشاور المستمر حول قضايا وأزمات المنطقة خصوصاً في هذه المرحلة 

وأشار  واستقرارها.  أمنها  تهدد  التي  التحديات  فيها  تتعاظم  والتي  الدقيقة، 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة إلى أن تصاعد خطر التطرف واإلرهاب في المنطقة 
والعالم بات يتطلب من الدول العربية أن تقف صفاً واحداً في مواجهة هذه 
الظاهرة. وأكد سموه أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تحرص على تعزيز 
التعاون مع مصر وبقية األشقاء العرب للتصدي لألجندات المشبوهة التي ال 

تريد لمنطقتنا الخير.

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة مبلغ 30 مليون دوالر أمريكي مساهمة من سموه في دعم 

الجهود العالمية الستئصال مرض شلل األطفال.
الدولي الذي عقد في أتالنتا  وتم اإلعالن عن مساهمة سموه خالل المؤتمر 
بالواليات المتحدة األمريكية تحت شعار: »الوصول إلى صفر حالة شلل أطفال: 
مانع  يوسف  سعادة  وحضره  العالم«،  في  األطفال  شلل  على  للقضاء  تبرعات 
ممثلي  من  عدداً  وضم  األمريكية،  المتحدة  الواليات  لدى  الدولة  سفير  العتيبة 
الحكومات والمانحين والشركاء والعاملين في مجال الصحة في القطاعين الخاص 

والحكومي.
الى  الهادفة  الحيوية  األنشطة  بدعم  االلتزام  تجديد  إلى  المؤتمر  هذا  وهدف 
القضاء على المرض بشكل نهائي من خالل التطعيم ومراقبة األمراض، والتي من 

شأنها وقاية أكثر من 450 مليون طفل من اإلصابة بشلل األطفال سنوياً.
وأتت مساهمة سموه في إطار جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في التعاون 

الخدمات  بتوفير  المعنية  الدولية  والمؤسسات  وملينداجيتس  بيل  مؤسسة  مع 
اإلنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة وتقديم المساعدات لهم.

وقال سعادة يوسف مانع العتيبة : »تعتز دولة اإلمارات العربية المتحدة بكونها 
إلى مستقبل  تتطلع قدما  األطفال، وهي  المبذولة إلنهاء شلل  الجهود  رائدة في 
ينعم فيه كل طفل وكل بلد حول العالم بالمكاسب االقتصادية والصحية الكاملة 

الستئصال شلل األطفال«.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة قد قدم في عام 2013 مبلغ 440 مليون درهم »120 
مليون دوالر« مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية الستئصال مرض شلل 

األطفال بحلول عام 2018، مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان.
وفي عام 2011، قدم سموه ومؤسسة بيل ومليندا جيتس مبلغاً إجمالياً قدره 
100 مليون دوالر مناصفة بين الطرفين لشراء وإيصال اللقاحات الحيوية لألطفال 

في أفغانستان وباكستان.
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.. ويمنح شهادة تقدير لـ »سكاي نيوز عربية«

سيف بن زايد:  
يكرم امل�ساركني يف جمال�س وزارة الداخلية الرم�سانية

منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية قناة »سكاي نيوز عربية« شهادة تقدير لجهودها في تعزيز الشراكة 
االستراتيجية لخدمة المجتمع.  وسلّم سعادة اللواء سالم مبارك الشامسي وكيل 
وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة باإلنابة الشهادة إلى نارت 
بوران الرئيس التنفيذي لـ »سكاي نيوز عربية« خالل أمسية نظمتها القناة في 
خيمتها الرمضانية، واستضافت خاللها فريق إدارة »اإلعالم األمني« في وزارة 
الداخلية، كما قدم بوران شهادة إلدارة »اإلعالم األمني« تقديراً لجهودها في تعزيز 

العمل اإلعالمي الهادف والمسؤول. 
شراكات  بناء  على  الداخلية  وزارة  حرص  الشامسي  اللواء  سعادة  وأكد 
في  يسهم  نحو  على  والخاص  العام  القطاعين  مع  التعاون  وتعزيز  استراتيجية 
تحقيق أهداف الوزارة االستراتيجية، وترسيخ الوعي المجتمعي بالقضايا المتعلقة 

باألمن والسالمة العامة. 
الخدمات  عام  مدير  الحارثي  أحمد  حسين  المهندس  العميد  األمسية  حضر 
اإللكترونية واالتصاالت في وزارة الداخلية، والعقيد مبارك عوض بن محيروم 
مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في الوزارة، وعدد من الضباط 

واإلعالميين.
وتحدث الرائد فواز علي عبدالله مدير إدارة »اإلعالم األمني« عن حرص اإلدارة 
ووفق استراتيجية وزارة الداخلية على توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ 

العالقة التفاعلية مع مؤسسات المجتمع بما يحقق األهداف المرجوة. 
الظروف  أن  الداخلية  وزارة  في  اإلعالمي  المستشار  شاهين  عبدالله  ورأى 
الراهنة باتت بأمس الحاجة للمؤسسات اإلعالمية ذات التوجه المهني والمتزن، 
التي  المشبوهة  واألجندات  لألهواء  تحيز  دون  من  الحقيقة  كامل  ينقل  والذي 

تقوض أمن واستقرار الشعوب. 

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  كّرم 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور معالي الدكتورة 
االتحادي،  الوطني  المجلس  رئيسة  القبيسي،  عبدالله  أمل 
والمستضيفين  وأفراد،  ومؤسسات  جهات  من  المشاركين 
في  الرمضانية  الداخلية  وزارة  مجالس  في  واإلعالميين 
دورتها السادسة لهذا العام 2017، وذلك خالل احتفال أقيم 

بأبوظبي.
حضر االحتفال الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، 
ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
القاسمي وزيرة  لبنى بنت خالد  الشيخة  المعرفة،  ومعالي 
وزيرة  الرومي  خلفان  بنت  عهود  ومعالي  للتسامح،  دولة 
وزير  الحمادي  حسين  الدكتور  ومعالي  للسعادة،  الدولة 
وزير  نائب  الزعابي  جمعة  أحمد  ومعالي  والتعليم،  التربية 
عام  مدير  النعيمي  علي  الدكتور  ومعالي  الرئاسة،  شؤون 
االحتفال  حضر  كما  والمدعوين.   ، للتعليم  أبوظبي  مجلس 
سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، 
وزارة  وكيل  الخييلي  حارب  خليفة  الركن  اللواء  وسعادة 
الداخلية المساعد لشؤون الجنسية واإلقامة والمنافذ باإلنابة، 
وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام في 
وزارة الداخلية، وسعادة اللواء سالم مبارك الشامسي وكيل 
وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة باإلنابة، 
والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري األمين العام باإلنابة 
لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد 

من ضباط الوزارة.

ولي عهد أبوظبي يقدم 30 مليون دوالر الستئصال مرض شلل األطفال
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حتقيق: الرا الظرا�سي - ت�سوير: عي�سى اليماحي

نساء 
في مهام خاصة

مواطنات اأثبنت قدرتهن على العمل يف جمالت نادرة وخطرة

واألمن  العمل  وسوق  االقتصاد  في  حقيقياً  محركاً  أصبحت  اإلماراتية  الناعمة  القوة 
حكراً  طويلة  سنين  منذ  كانت  وظائف  في  تميزها  نتجاهل  أن  جداً  ويصعب  والسياسة، 
على الرجال فقط، تغيرت النظرة المجتمعية واستطاعت »أخوات شما« أن يكن سباقات 
في العمل في أكثر المجاالت تعقيداً وصعوبة، وهذا التحقيق ما هو إال نافذة لنتعرف على 

نساء مواطنات أثبتن قدرتهن الوظيفية في مجاالت نادرة وخطرة. 
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املالك االأبي�ض 

بكثير  المجتمع  أفراد  بعض  لها  ينظر  مهن  هناك 
من االنتقاص رغم أهميتها وإنسانيتها، إال أن الشباب 
اإلماراتي يعزف عنها ويتجاهل أهميتها، ولكن سميرة 
ومختلف،  متميز  لها خط  يكون  أن  اختارت  العيسائي 
اختارت مهنة »التمريض« – التي اليفضلها الكثير من 
المواطنين- واعتبرتها رسالتها اإلنسانية، اجتهدت في 

عملها وكان الطموح مرافقها في حياتها المهنية.
سميرة التي كبرت وهي تؤمن بوجود مالئكة بيضاء 
في  التمريض  معهد  من  تخرجت  األرض،  هذه  على 
العين، وباشرت أول وظيفة لها في الخدمات الطبية في 
شرطة أبوظبي عام 2006، وأثناء عملها واصلت دراستها 
الصحية  للعلوم  فاطمة  الشيخة  جامعة  في  الجامعية 
ونالت درجة البكالوريوس في التمريض، ودرست أيضاً 

في جامعة »كرفت« االسترالية.

»النري�ض« �سمرية!

يناديني  عندما  أخجل  ال  قالت:  عملها،  طبيعة  وعن 
الجميع »النيرس سميرة« واعتبر مهنتي من أهم وأنبل 
التمريض  في  برسالتي  وإيماني  التاريخ،  في  المهن 
أول  أكون  أن  إلى  األرض  على  ممرضة  من  نقلني 
الجو  جناح  في  أول«  مسؤول  »فني  جوية  ممرضة 

بشرطة أبوظبي.
وعن كونها أول ممرضة جوية مواطنة، قالت: أمارس 
عملي على أكمل وجه، ال يوجد فرق بيني وبين المسعفين 
الذكور، ودوماً أنا في حالة استعداد وجاهزية لتلقي أي 
بالغ وتقديم الخدمة الالزمة للمصابين والمرضى على 

وجه السرعة.
سميرة أم لثالثة أطفال، تعتني بهم على أكمل وجه، 
البيت والعمل والدراسة،  بين  نجحت في تنظيم وقتها 
إدارة  مجال  في  العليا  دراستها  إكمال  تعتزم  فهي 

المستشفيات.

عملها  في  عالية  كفاءة  العيسائي  سميرة  أثبتت 
وأعطت صورة عن دور المرأة اإلماراتية وجدارتها في 

جميع القطاعات بما فيها اإلسعاف الجوي.

فاح�سة اجلرمية

غرفة  من  بالغات  نتلقى  عندما  األمر  يبدأ  قالت: 
بمسارح  فالعمل  الحادث،  موقع  إلى  للتحرك  العمليات 
االلتزام  يقتضي  حيث  الهين،  باألمر  ليس  الجريمة 
نجاح  عوامل  تشكل  التي  اإلجراءات  من  بمجموعة 
المعاينة بمسرح الجريمة ومن أهمها سرعة االنتقال إلى 
موقع الحادث للمحافظة عليه من العبث، حيث يتم بعدها 
تقييم مخاطر هذا المسرح، وعمل طوق أمني يمنع من 
هم داخل مسرح الجريمة من الخروج والعكس صحيح، 
حتى ال تتبدل األدلة في المسرح، وبعدها نبدأ بتصوير 
المسرح ورفع األدلة وتحريزها ورفع البصمات انتهاء 

بكتابة تقرير المعاينة. 
من  عدالني،  بشرى  المحاضر  أول  المالزم  إنها 
إدارة مسرح الجريمة في اإلدارة العامة لشؤون األمن 
والمنافذ بشرطة أبو ظبي، هي أول محاضر أنثى معتمد 

في تاريخ إدارة مسرح الجريمة.

م�سرح اليقبل اخلطاأ

تقول المالزم أول بشرى: مسرح الجريمة ال يقبل 
الخطأ، كما أنه شاهد ال يكذب أبداً، فالفاحص يجب أن 
يكون دقيقاً في العمل حتى ال يتحمل مسؤولية اإلهمال 
لذلك  الجريمة،  أدلة مسرح  إتالف  إلى  يؤدي  قد  الذي 
ونساًء  الجريمة« رجاالً  يكون فريق »مسرح  أن  يجب 
على مستوى عاٍل من الحرفية حتى ال يتم تخريب األدلة 

أو إتالفها مما قد يؤدي إلى تغيير مسار القضية.
مسرح  في  فاحص  من  تدرجت  بشرى  المالزم 
الجريمة، إلى مديرة مسرح الجريمة، واآلن هي محاضر 
تدريب  على  تشرف  الجريمة  مسرح  علم  في  معتمد 
أو  الداخليين  العمل سواء  الفاحصين وشركاء  وتأهيل 
الخارجيين وذلك إلنماء الوعي لديهم بأهمية المحافظة 
على مسرح الجريمة وإجراءات الصحة والسالمة أثناء 

االحتكاك بمسرح الجريمة. 
هذا  دخلت  قالت:  المجال،  هذا  دخولها  سبب  وعن 
العمل  في  للنساء  بالنسبة  جديد  ميدان  ألنه  المجال 
والمهنية  الحرفية  من  عالية  بدرجة  يتميز  األمني، 
مهموماً  يكون  أن  يجب  شخص  والفاحص  والجدية، 
أو  الفاحص  وعلى  العالي،  األمني  والحس  بالدقة 

هدى حسن عبداهللحمدة بوجمهوربشرى عدالنيسميرة العيسائي
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على  والقدرة  والتصور  الخيال  ملكة  امتالك  الفاحصة 
مسرح  استنطاق  إلعادة  األدلة  وربط  األحداث  ترتيب 
أدت  التي  واألسباب  البواعث  على  والوقوف  الجريمة 
الجاني،  طرقها  التي  واألماكن  الجريمة  ارتكاب  إلى 

فالفاحص يجب أن يكون قادراً على التفكير المنظم.

جثث التكذب

وعن مسارح الجريمة التي تفضل العمل فيها، تقول 
الجثث،  الجريمة مع  العمل في مسارح  بشرى: أفضل 
فهي التكذب بل على العكس تساعدنا وتخبرنا أسرار 
الجريمة ونحن في المقابل نساعدها في أخذ القصاص 

من الجناة.
وعن أول مهمه لها في مسرح الجريمة، تقول رغم 
مرور العديد من السنوات إال أني ما زلت أتذكر جيداً 
مجموعة من القضايا وأخص بالذكر هذه القضية: انتقلنا 
إلى موقع الحادث والبيان األولي تم تكييفه على أساس 
الثالث، وعند  العقد  أنه حادث وفاة طبيعية المرأة في 
معاينتها تبين وجود آثار عنف على جسدها مما يستدل 
استدعاء  تم  ذلك  إثر  على وجود شبهة جنائية، وعلى 
إلى  الجثة  بنقل  وأمر  ذلك  أكد  الذي  الشرعي  الطبيب 
فالشاهد  علمية.  نظريات  وفق  ذلك  لتأكيد  المشرحة 
في األمر أن الفاحص يتعين أن يكون لديه حس أمني 
وإلمام باإلجراءات الفنية التي تساعده في الوصول إلى 

مجموعة من الحقائق المتعلقة بالجريمة.    
 

الكابنت حمدة

قمرة قيادة الطائرة هو المكان الذي تمارس به حمدة 
جمعة بوجمهور القبيسي مهام عملها اليومي، موضحة 
أن قمرة القيادة المكان الوحيد الذي تشعر به أنها على 

أرض األحالم التي تعبت كثيراً للوصول إليه.
لحمدة،  تحقق  الذي  الحلم  هي  القيادة  قمرة 
التحديات،  من  الكثير  ألجله  دخلت  الذي  الحلم 

الطيار  مساعد  قالت  الرهان.  وكسبت  راهنت 
حمدة القبيسي: إن التحدي كان الدافع األساسي 
منذ  عائلتي  أن  رغم  الجديد،  المجال  هذا  لدخول 
كانت  الوظيفي  المجال  هذا  لدخول  الفكرة  بداية 
رافضة الفكرة ومتخوفة من التجربة وبما في ذلك 
على  الفكرة  يستسيغوا  لم  الذين  الذكور  أخوتي 
اإلطالق في بداية األمر، وأصبحوا اآلن يتفاخرون 
بفن  السماء  في  تطير  التي  أختهم  هي  أن حمدة 

وإبداع وتميز.
التحدي  من  بكثير  حياتي  بدأت  قائلة:  وأضافت 
لدخولي مجاالً جديداً لم تكن يدخلنه النساء المواطنات 
من  كانوا  معهم  درست  التي  الدفعة  أغلب  أن  خاصة 
الشباب، ولكن كنت قد عزمت النية على التحدي، تحد 
لذاتي أن أكون في مجال مختلف ومتفرد وصعب، وتحد 
لعائلتي ولكل المجتمع الذي أعيش فيه، وعلى الرغم من 
نهاية  في  لكنني  بالصعوبات،  مليئة  كانت  البداية  أن 
وهم  وتشجيعهم،  أسرتي  دعم  على  حصلت  المطاف 

فخورون جداً بما وصلت إليه اليوم. 
في  ونجحت  التحدي  قبلت  التي  حمدة  نموذج  إن 
فهي  بها،  يحتذى  مثاالً  جعلها  الطيران  مجال  خوض 
الفتاة اإلماراتية الشابة التي تؤمن بقدرتها على العطاء 

في مختلف المجاالت الوظيفية بكل جد واجتهاد.

حرا�سات الدراجات

تعمل الوكيل هدى حسن عبدالله في القيادة العامة 
لشرطة دبي، هي ال ترتدي فقط الزي الشرطي وتحمل 
السالح وتمارس دورها كعسكرية، ولكنها أيضاً تمتطي 
دراجتها النارية وتمارس واحدة من أكثر المهن تفرداً، 
فهي رئيسة الفريق النسائي في قسم حماية الشخصيات 

في شعبة الدراجات في المنشآت والطوارى.
من  األول  هو  قسم  من  فهي  الفريد-  مجالها  وعن 
نوعه في العالم في هذا المجال حيث لم تتفرد شرطة 

دبي خليجياً فحسب وإنما عالمياً بتدشين هذا القسم في 
2008 وتكوين فريق نسائي في 2013 - قالت: مجالي 
الكثير  فيه  األمنية،  المجاالت  بقية  عن  ومختلف  جديد 
من التحدي واإلثارة والصبر، ويتطلب الكثير من الجهد 
والتركيز، والنساء في اإلمارات عادة غير معتادات على 
هذه  كانت  إذا  الحال  فكيف  النارية،  الدراجات  سياقة 
الدرجات شرطية وهذه السائقة تحمل السالح وتمارس 

عملها في حماية الشخصيات! 
تتابع الوكيل هدى: أخوتي لم يتقبلوا الفكرة، ولكن 
أبي شجعني فهو عسكري متقاعد، وهو دافعي للنجاح 
والتميز في العمل الشرطي، ويفخر كثيراً بطبيعة عملي 

المختلفة.
تضيف قائلة: نحن نعمل في درجات حرارة مرتفعة 
تصل أحياناً إلى 45 درجة مئوية، ونرتدي مالبس ثقيلة 
و أسلحة وخوذة، ونعمل تحت أي ظرف جوي بمنتهى 

الحرفية والمهنية.

ل�سنا ديكوراً!

وعن المواقف الطريفة، قالت: بعض أفراد الجمهور 
الخوذة  نرتدي  عندما  خاصة  رجال  أننا  يعتقدون 
والقناع، وعندما يسمعون أصواتنا يعتذرون وهم في 

حالة اندهاش كامل. 
وعن طبيعة عملها قالت: أنا رئيسة فرقة الدراجات 
ثالث  القسم، وخالل  في  فتاة   15 حوالي  لدي  النارية 
سنوات طلعت أكثر من مئة مهمة. في كل مهمة يكون 
هناك رئيسة للفريق وأربع مرافقات، اثنتان في المقدمة 
لمراقبة الطريق واثنتان في الخلف، وواحدة في المقدمة 
بالحالة  نهتم  نحن  »ديكوراً«،  لسنا  نحن  لالستطالع، 
األمنية، اليقظة والتركيز وتأمين الشخصية، وإذا حدث 
ومكان  بديلة  خطة  لدينا  يكون  له،  مخطط  غير  شيء 
بديلة  سير  خطط  ونضع  الشخصيات،  لحماية  أمن 

للشخصيات.
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تحقيق

تدابري اخلدمة املجتمعية

 تردع املتهورين 

وحتمي م�ستقبلهم

اإعداد: اأماين اليافعي

حبسٌ 
بال قضبان
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لقيت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة رئيس  بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
بتأدية  الله«،  الوزراء حاكم دبي »رعاه  مجلس 
لمرتكبي  تأديبي  كجزاء  المجتمعية  الخدمة 
الحركات االستعراضية الخطيرة، ارتياحاً واسعاً 
في األوساط االجتماعية المختلفة، لتكون رادعاً 
القوانين  خرق  في  المتمادين  للمتهورين  قوياً 
وتعريض حياة الناس للخطر، وجاء قرار إنشاء 
لتدابير  متخصصة  أبوظبي  في  عامة  نيابة 
القيادة  الخدمة المجتمعية ليعزز من توجيهات 
من  النوع  هذا  اعتماد  في  الدولة  في  الرشيدة 

العقوبات لتعزير المخالفين وردع المتهورين.

تقومي

األستاذ  العينين  بو  محمد  الدكتور  وأكد 
المشارك في علم االجتماع في جامعة اإلمارات 
الخدمة  تدابير  أن تطبيق  المتحدة على  العربية 
المجتمعية، أخذ منحى آخر لتقويم سلوك األفراد 
باعتبارهم أعضاء فاعلين في المجتمع، وإعادة 
ارتكاب  إلى  عودتهم  عدم  يضمن  بما  تأهيلهم 

المخالفات مرة أخرى.
على  بالنفع  تعود  التدابير  هذه  إن  وقال: 
القرار  يحددها  التي  الجهات  إن  إذ  المجتمع، 
المشرِّع  أهداف  مع  تتوافق من حيث خدماتها 
في إدراج الخدمة المجتمعية، وتتنوع بين أعمال 
إنسانية وتعليمية وبيئية وخدمية لصالح الفرد 

والمجتمع.
الزج  إن  قائالً:  العينين  بو  الدكتور  وأضاف 
الحاالت  هذه  مثل  في  السجون  في  باألحداث 
ُيعّد عقوبة ثقيلة عليهم ألنهم مازالوا تحت سن 
الرشد، ويسهل التحكم فيهم، وخداعهم، بكلمة أو 
همسة، ويمكن إقناعهم بسهولة بأن ما يفعلونه 
من  البد  لذا  البطولة،  وعين  الرجولة  عين  هو 
إعادة طرح فكرة العقوبات »المجتمعية« البديلة 
أكثر  مفيداً  تربوياً  دوراً  تؤدي  فلربما  للسجن، 
بكثير من الحبس. وكما أن العقوبات المجتمعية 

هي فكرة ناجحة ومطبقة في كثير من الدول.
هو  القرار  أن  االجتماع  علم  أستاذ  وأضاف 
وتوجه  العالم  لكل  إيجابية  رسالة  عن  عبارة 
حضاري يتماشى مع مسيرة التطور في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 

تاأثري نف�سي

مستشار  بالهول  أمل  نوهت  جهتها،  من 
الشؤون المجتمعية بمؤسسة »وطني اإلمارات« 
بأن هناك تأثيراً نفسياً على من يصدر بحقهم 
عقوبة مجتمعية والتأثير حسب نوع االضطراب 
بحقه  صدرت  من  على  النفسي  أو  السلوكي 
التكبر  بكسر  يكون  والتأثير  مجتمعية  عقوبة 
هذه  في  واالستعراض  والتجبر  والتعصب 

من  األنواع  هذه  تمارس  التي  الشخصيات 
اإلنس  ضعاف  على  وتتنمر  االضطرابات، 

والحيوان.
وقالت: ومن أهم الجوانب اإليجابية والسلبية 
لهذا القرار، أنه إذا كانت االضطرابات السلوكية 
أو النفسية من الدرجة الخفيفة أو حتى المتوسطة 
في  مفيد  للمجتمع  العقاب  من  النوع  هذا  فإن 
في  دمجها  وإعادة  النرجسية  الشخصية  كسر 
أعراضها  كانت  والتي  أخرى،  مرة  المجتمع 
التكبر والتجبر على الضعاف من عباد الله من 
اإلنس والحيوان، أو االستعراض واالستخفاف 
بأرواحهم، وإذا كانت درجته شديدة فال فائدة 
من العقاب هذا، فالتقييم النفسي هو الذي يحدد 

األعراض التي تم رصدها.

تطور مهم

»جمعية  رئيس  نائب  بوحميد  وداد  وثّمنت 
اإلمارات لحقوق اإلنسان«، قرار صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
بحركات  القيام  مخالفة  مرتكبي  بتأدية  الله، 
استعراضية خطرة بسيارتهم في منطقة »سيتي 
ووك« بدبي، عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء أربع 
العامة في  الشوارع  تنظيف  في  يومياً  ساعات 

دبي لمدة شهر واحد.
منصور  الشيخ  سمو  بإصدار  أشادت  كما 
بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في 
متخصصة  عامة  نيابة  بإنشاء  قراراً  أبوظبي، 
تطبيقاً  وذلك  المجتمعية،  الخدمة  لتدابير 
لمتطلبات القانون االتحادي رقم )7( لسنة 2016 
القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، 
بعض  في  المجتمعية  الخدمة  عقوبة  وإدراج 
التي ال  الحبس  عقوبة  عن  بديالً  الجنح  أحكام 

تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.
وقالت وداد بوحميد: إن هذه اإلجراءات تعد 

الردع،  عقوبة  فلسفة  على صعيد  مهماً  تطوراً 
وتخدم المصلحة العامة، وتعزز سيادة القانون 

واحترام الحقوق والحريات األساسية.
وأشارت، نائب رئيس جمعية اإلمارات لحقوق 
هي  المجتمعية  العقوبة  هذه  أن  إلى  اإلنسان، 
العقوبة الجزائية التي تنفذ على مرتكبي الجنح، 
بتنفيذ  القيام  على  إجبارهم  خالل  من  وذلك 
وضعهم  بدل  محددة،  لمدة  اجتماعية  خدمة 
سلوك  تقويم  إلى  تهدف  وهي  الحبس،  في 
ارتكبه  عما  التكفير  على  حمله  عبر  الشخص 
ولهذا غرضها  بأعمال معينة،  القيام  من خالل 
ال يختلف عن العقوبة األصلية السالبة للحرية، 
فهي ترمي إلى تقويم سلوك الشخص وتحقيق 
لألفعال  ارتكابه  تكرار  من  لمنعه  للفرد  الردع 
المجرمة والمخالفة للقانون، كما يمكن أن يؤدي 
أن  غير  القانون،  مخالفة  من  األفراد  منع  إلى 
تؤدي  المجتمعية  العقوبة  أو  البديلة  العقوبة 
كغيرها من الجزاءات التي يفرضها القانون على 
منتهكي أحكامه إلى تقليل االنتهاكات وبالتالي 
الحقوق  حماية  واألمان وضمان  األمن  تحقيق 

والحريات.

حماية املخالفني

هذه  إن  قائلة:  حميد  بو  وداد  وتابعت 
في  وتسهم  المطلوب  الردع  تحقق  العقوبات 
حماية المخالفين من عقوبات أشد، إال إذا تكرر 
يتعرض  هنا  المجرم  للفعل  الشخص  ارتكاب 
الدول  من  الكثير  إن  إذ  للحرية،  لعقوبة سالبة 
التي تبنت نمط العقوبات البديلة تضع جملة من 
يخضع  لكي  الشخص  على  لتطبيقها  الشروط 
للحرية،  السالبة  العقوبة  بدل  العقوبة  لهذه 
وفي حال تكرار الشخص للفعل فهنا يتم إيقاع 
العقوبة السالبة للحرية عليه، وبالتالي يفقد حقه 

من االستفادة من نظام العقوبة البديلة.
وتابعت قائلة: كما يمكن القول: إن ثقافة خدمة 
المجتمع ال تزال غير شائعة في أوساط الشباب، 

وداد بو حميد. د. محمد بوالعينني.أمل بالهول.
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والعقوبة هي عملية زجر وإكراه للشخص الذي 
ما  إذا  وبالتالي  المشروع،  غير  الفعل  ارتكب 
الشخص سلطة  يملك  ال  وتعميمها  تم فرضها 
لهذه  جبراً  ينصاع  أن  عليه  وبالتالي  االختيار، 

العقوبة ويعمل على تنفيذها.

و�سيلة رادعة

المحامي  الحمداني  صالح  عبدالله  وأكد 
الخدمة  أن  أبوظبي  في  القانوني  والمستشار 
المجتمعية تعبر في حقيقتها عن إرساء مبادىء 
إلنشاء  سعياً  العقاب  قبل  واإلصالح  العدل 
جيل يحافظ على القيم واألصول العربية التي 
الرحمة  في  متمثلة  األجداد  من  األبناء  توارثها 
على  حتى  اإلنسان  بها  يتصف  أن  يجب  التي 
القوانين  كل  جاءت  ذلك  أجل  ومن  الحيوان 
والمراسيم الصادرة خالل تلك الفترة تتسابق 

في ضبط تلك القيم.
صاحب  أطلقها  التي  المبادرة  أن  واعتبر 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن 
لبعض  رادعة  وسيلة  هي  المجتمعية  الخدمة 
الشباب الذين غابت عنهم بعض تلك القيم، فكان 
البد من إرجاعهم إلى جادة الصواب وإدخالهم 
في منظومه العمل المجتمعي لتعزيز شعورهم 
بالغير، وهو ما يعتبر إصالحاً في حقيقته وليس 

عقاباً.
وأضاف قائالً: جاء في كتاب سموه )تأمالت 
في السعادة وااليجابية( أن أكبر إنجاز ألي قائد 
اإلنسان،  صناعة  بل  اإلنجازات  صناعة  ليس 
دولتنا  مؤسسي  خطابات  كل  في  تجد  فلذلك 
بناء  كان  أولوياتهم  أهم  أن  الله«  »رحمهم 
اإلنسان. فالحكومة يعمل بها بشر وتعمل من 
األساسي  وهدفها  البشر  حياة  تطوير  أجل 
تراعي  أن  بد  وبالتالي ال  البشر  سعادة هؤالء 
األدلة  خارج  تكون  التي  األمور  من  الكثير 

اإلجرائية واللوائح التنفيذية.
الخدمة  تدابير  أن  إلى  الحمداني  وأشار 

المجتمعية تؤكد حرص القيادة على بناء شباب 
العقاب  قبل  اإلصالح  نظرية  وإعمال  الدولة 
واحدة  كأسرة  المجتمع  أفراد  مع  والتعامل 

يسعى فيها اآلباء إلى اإلصالح قبل العقاب.
وقال إن تعديل قانون المخدرات األخير يؤكد 
للجميع،  كافية  بصورة  ويوضحه  المبدأ  ذلك 
فالمتعاطي شخص مريض في األصل ويحتاج 
التعديل  فكان  العقاب،  إلى  وليس  العالج  إلى 
بذلك  للوصول  الحال  واقع  يفرضها  ضرورة 
إحدى  بإيداعه  إما  األمان،  بر  إلى  المريض 
أو  التأهيل  أو مركز من مراكز  العالج  وحدات 

إلدخال  المجتمعية  الخدمة  تدابير  أحد  فرض 
المريض في نسيج المجتمع لما يعرف عنه بأنه 
يكون إنساناً انطوائياً يبحث عن الوحدة، ويبتعد 
عن أفراد المجتمع فيجد في التعاطي ما يوفر له 

ما يسعى إليه.

فر�سة اأوىل

الفرصة  تلك  أن  نعتقد  الحمداني:  وقال 
القانون الجديد هي فرصة أولى  التي جاء بها 
أي  اتخـاذ  قبل  سلـوكه  لتقويم  عليه  للمحكوم 
إجراءات عقابية أخرى كالحبس والتي قد تجعله 
السوابق، وقد تضر بسمعته  يختلط بأصحاب 
العمل،  عن  إيقافه  يتم  وقد  أسرته،  وسمعة 
فتكون  اإلنفاق على ذويه،  وبذلك فال يستطيع 
عقوبة الخدمة المجتمعية رادعاً كافياً له وتنبيهاً 
لناقوس الخطر الذي قد يضر بحياته ال يستطيع 

معها االندماج مرة أخرى في المجتمع.
وأضاف: هذا ما تسعى له حكومتنا لالرتقاء 
بالفرد وتطبيق أعلى معايير العدالة، ونشير في 
ذلك لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
مجلس  ختام  في  كلمته  في  المسلحة  للقوات 
نسعى  »إننا  المستقبل  ألجيال  زايد  بن  محمد 
إلى االرتقاء باإلنسان في دولة اإلمارات ليصبح 
عنصراً فاعالً في تنمية دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وإن قيادة دولة اإلمارات تمتلك رؤية 
االهتمام  ومحورها  عمادها  للتنمية  حضارية 

الالمحدود باإلنسان اإلماراتي«.
الخدمة  أن  نرى  قائالً:  الحمداني  واختتم 
العمل  ثقافة  إرساء  في  ُتسهم  المجتمعية 
عليه،  المحكوم  على  بالنفع  يعود  بما  الجماعي 
يحصل  قد  التي  الخبرات  تراكم  بسبب  وذلك 
التواجد  بعكس  المجتمعية  الخدمة  من  عليها 
غير  خبرات  على  والحصول  السجون  داخل 
محمودة ال تساعد في حقيقتها على اإلصالح 

المنشود للمحكوم عليه.

تحقيق

احلمداين: تدابري 

اخلدمة املجتمعية 

ت�ؤكد  حر�ص القيادة 

على بناء 

�شباب الدولة

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة عيد الفطر المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة

بوابة عشتـار
للصيانـــة العـامـــة
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جرائم مالية

االحتيال المالي هو خداع مقصود ينطوي على 
معامالت مالية بغرض تحقيق مكسب شخصي من 
القانون  عليها  يعاقب  وهو جريمة  دون وجه حق 
االحتيال،  عملية  تعقيدات  كانت  ومهما  المدني. 
فغالباً ما تكشف مظاهره عن أنه احتيال، ومن بينها 
وفيما  الدخل.  مع  المتناسب  غير  السريع  الثراء 
يلي كشف بأكبر عشر عمليات احتيال مالي  في 
العالم على اإلطالق بدءاً من المحتال بونزي الذي 
صار اسمه مرادفاً لعمليات االحتيال المالي وحتى 
المصرفي مادوف الذي كشفت األزمة المالية عام 
2008 عن محفظته الوهمية الهائلة التي تجاوزت 50 

مليار دوالر!

1.  ت�سارلز بونزي – 20 مليون دوالر  

تزايد استخدام مصطلح »بونزي« في عالم المال 
أين  للتعبير عن جريمة نصب واحتيال، ولكن من 
محتال  هو  بونزي«  »تشارلز  المصطلح؟  هذا  أتى 
إيطالي كان قد وعد عمالءه بخطة استثمارية حيث 
استغل كوبونات البريد الدولية ومبادلتها بالطوابع 
، وأقنع عمالءه بأرباح نسبتها 50% في 45 يوماً 
و100% في 90 يوماً وبهذه الخطة، تمكن »بونزي« 
من جني ما يعادل 4.5 مليون دوالر بقيمة اليوم، 
اكتشاف  بعد  عليه  القبض  الشرطة  ألقت  ولكن 

إعداد/ حاكم خريي 

أموال  دفع  في  األحدث  العمالء  ألموال  استغالله 
اآلخرين األقدم.

وقدرت  بنوك   7 على  العمليات  هذه  وأثرت 
مليون   20 بحوالي  اإلجمالية  المستثمرين  خسائر 
البريدي  عن  باالحتيال  »بونزي«  واتهم  دوالر، 
تم  ثم  عاماً،  لـ17  بالسجن  عليه  وحكم  والسرقة 

ترحيله الحقاً إلى إيطاليا.

2.  مارك دريري  - 400 مليون دوالر 

وباع  شهيراً،  أمريكياً  محامياً  »دريير«  كان 
أوراقاً مالية وهمية لصناديق تحوط وزبائن أثرياء، 
التي  األوراق  بأن  العمالء  إلقناع  وثائق  زّور  كما 
يبيعها حقيقة، والحقاً اكتشفت معامالته المالية غير 
للنصب في   2008 عام  عليه  القبض  وتم  القانونية 
وعوقب  دوالر،  مليون   400 بلغت  مالية  حسابات 

بالسجن لـ20 عاماً.

3.  كويكو اأدوبويل – 1.5 مليار دوالر 

وهو غاني األصل وتخرج في جامعة »نوتنجهام« 
الذراع  في  الموظفين  أهم  من  واعتبر  البريطانية، 
فقد  إنجلترا،  في  إس«  بي  »يو  لبنك  االستثماري 
بعد  تورط  ولكنه  عمله،  في  ومجتهداً  ناجحاً  كان 
مليار   2.3 بقيمة  قانونية  غير  مضاربة  في  ذلك 

السجالت  في  أيضاً  »أدوبولي«  وتالعب  دوالر 
المالية وأخفى خسائره التي فاقت 1.5 مليار دوالر 
المملكة  تاريخ  في  نصب  عملية  أكبر  واعتبرت   –
المتحدة – وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

4.  باري مينكاو  - 100 مليون دوالر  

في  عمله  »مينكاو«  األمريكي  األعمال  بدأ رجل 
حينما  السجاد  لترميم   »ZZZZ« شركة  تأسيس 
كان عمره 21 عاماً، وذاع صيته في ذلك الحين بعد 
أن استضافته اإلعالمية الشهيرة »أوبرا وينفري« 
في  أعماله  أن حجم  وقتها  برنامجها، وصرح  في 
السجاد يبلغ 110 ماليين دوالر عندما دخل سوق 
األسهم، ولكن 86% من الشركة لم توجد على أرض 
ومضارباته  بأنشطته  الجميع  أوهم  فقد  الواقع، 
الوهمية، واكتشفت عملية نصب على المستثمرين 
بمقدار 100 مليون دوالر حكم على أثرها بالسجن 

لمدة 25 عاماً.
وتم اإلفراج عنه بعد 7 سنوات، ثم اتهم مجدداً 
 3 بمبلغ  مالي  واحتيال  البورصة  في  بالتالعب 

ماليين دوالر.

5.  كيم واو جوجن – 32 مليار دوالر 

الجنوبية،  الكورية  جروب«  »دايو  مؤسس  هو 

المحتالون العشرة
اأبطال اأكرب ع�سر عمليات احتيال مايل يف العامل على الإطالق
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احتيال  عملية  أكبر  وراء  بأنه  السلطات  واتهمته 
مالي في القارة اآلسيوية عن طريق المضاربة في 
1997 و1998  بين عامي  الفترة ما  حسابات خالل 
»دايو«  أسهم  قيمة  في  تضخم  إلى  أدت  والتي 
إلى 32 مليار دوالر.وحينما تم اكتشاف االحتيال، 
للسجن  الشركة  لدى  تنفيذياً  عضواً   20 تعرض 
لمدة 6 أشهر، بينما هرب »جونج« إلى فرنسا، وتم 
القبض عليه الحقاً عندما عاد إلى كوريا الجنوبية 
عام 2005 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع دفع 

غرامة قدرها 22 مليار دوالر.

6.  جريومي كريفيل – 6.3 مليار دوالر  

بنك  لدى  عمل  فرنسي  سندات  مسؤول  وهو 
»سوسيتيه جنرال« وضارب بحسابات ضخمة في 
سوق األسهم، واتهم بالنصب والتزوير بعد توجيه 
عام  دوالر  مليار   6.3 خسارة  عن  إليه  المسؤولية 
إذنه،  »كارفيل« ضارب دون  أن  البنك  2008، وزعم 
وحكم عليه بالسجن 3 سنوات عام 2010 باإلضافة 
إلى منعه من العمل في مؤسسات مالية مدى الحياة.

7.  توم بيرتز – 3.6 مليار دوالر 

قاد »توم بيتيرز« – رجل أعمال بارز – مجموعة 
في  تورطه  واكتشف  وورلدوايد«،  جروب  »بيترز 
عمليات نصب مالي عام 2008 بعد بالغ للسلطات 
منذ  المالي  لالحتيال  حسابات  بإدارته  الفيدرالية 
1995 وتم القبض عليه بتهم تتعلق بغسيل األموال 
والنصب في حوالي 20 حساباً بـ3.65 مليار دوالر، 

وحكم عليه بالسجن لمدة 50 عاماً.

8.  برنارد اإيبريز – 11 مليار دوالر  

عمل كمدير تنفيذي سابق لشركة »وورلدكوم« 
العدل  وزارة  فتحت   ،2002 عام  وفي  لالتصاالت، 
تحقيقات موسعة بعد بالغات ضد الشركة بسوء 
وقت  وفي  دوالر  مليار   3.8 بـ  نفقات  استغالل 

إفالسها  الشركة  أشهرت  الحق، 
الشركة  سهم  قيمة  وهبطت 
وكشفت  فقط،  واحد  دوالر  إلى 
كان  »إيبيرز«  أن  التحقيقات 
العقل المدبر لمخالفات محاسبية 
وحكم  دوالر،  مليار   11 بحوالي 

عليه بالسجن لمدة 25 عاماً.

9.  كينيث الي -  101 مليار 
دوالر 

المدير  منصب  »الي«  تقلد 
»إنرون«  لشركة  التنفيذي 
األمريكية للطاقة والتي اعتبرت 
في  األفضل  بين  من  واحدة 
أمريكا حيث بلغ عدد موظفيها 
 22 من  اكثر   ،2001 عام  في 
عائداتها  وبلغت  شخص  ألف 
هذه  أن  اال  دوالر،  مليار   101
اإليرادات كانت بفضل تالعب 
بدفاتر الحسابات، ثم أفلست 
وبعد   2001 عام  الشركة 
اكتشفت حسابات  التحريات، 
مريبة وممارسات وشراكات 
إلى  أدى  مما  عديدة  وهمية 
وفقد  الوظائف  آالف  فقدان 

وانهارت  أموالهم  مستثمرون 
أسهمها في البورصة، وحكم على »الي« بالسجن 
لمدة 45 عاماً، ولكنه توفي في 5 يوليو  عام 2006 

قبل النطق بالحكم.

10.  برنارد مادوف – 65 مليار دوالر  

محفظة  يدير  كان  أمريكي  مصرفي  هو 
احتيال  سلسلة  وقاد  اسمه،  تحمل  استثمارية 
هرمية )بونزي( على مدار سنوات وبلغت 65 مليار 

أقنع  حيث  فردية،  احتيال  عملية  اكبر  في  دوالر 
وفقد    %90 نسبتها  استثمارية  بعائدات  عمالءه 
العملية  هذه  واكتشفت  أموالهم،  األشخاص  هؤالء 
عنه  أبلغوا  الذين  ألبنائه  »مادوف«  اعتراف  بعد 
السلطات المعنية وتم إلقاء القبض على »مادوف« 
عليه  وحكم   2008 عام  األول  ديسمبر/كانون  في 
بالسجن لمدة 150 عاماً، وتم الكشف عن أن عمالءه 

تضمنوا أفراداً وبنوكا وجمعيات خيرية.
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تحقيق
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حتقيق: اأماين اليافعي

الوحدة.. 
مرض العصر

ال�سالت احلميمية اأف�سل عالج له.. 

والعالقات الجتماعية مفيدة للقلب والروح معًا

الوحدة مرض العصر القادم، فهي تهدد حياة اإلنسان 
بالقدر نفسه الذي تسببه السمنة أو التدخين وبالتالي 
يدعو الباحثون إلى االهتمام بالعالقات االجتماعية نظراً 
تفضل  كنت  وإذا  العامة.  الصحة  تحسين  في  لدورها 
الوحدة، وتعيش في عزلة اجتماعية عمن حولك، يحذر 
متخصصون من عزلتك هذه، ففضالً عن اعتبارها أحد 
أخرى،  نفسية  وأمراض  باالكتئاب  اإلصابة  مؤشرات 
بالوحدة  فالشعور  الجديد.   بالتهديد  باحثون  يصفها 
يومياً،  سيجارة   15 تدخين  أثر  من  العمر  على  أخطر 
األفراد  بين  الوفيات  معدالت  من  يزيد  أنه  عن  فضالً 
تأثير  يوازي  ما  أي  عاماً،   65 عن  أعمارهم  تقل  الذين 
السمنة. والوفيات المرتبطة بالشعور بالوحدة والعزلة 
االجتماعية أكثر شيوعاً بين الشباب من الكبار، واألدهى 
أن الشعور بالوحدة شعور ال يقتصر على من يعيشون 
المحاطون  به  يشعر  أن  يمكن  إذ  فقط،  بمفردهم 
تحول  من  كثيرة  تحذيرات  الخبراء  ويطلق  بعائالتهم. 
السنوات  خالل  وباء  إلى  العزلة  أو  بالوحدة  الشعور 
هذا  انتشار  مسؤولية  التكنولوجيا  محملين  المقبلة، 
اإلحساس، على الرغم من إتاحتها طرقاً عدة للتواصل، 

إذ اعتبرها باحثون طرق تواصل سطحي.
وفي إحصاء حديث يبين خطر هذا المرض الجديد 
من  يعانون  الفرنسيين  من   %12 أن  الباحثون  وجد 
ظاهرة  وهي  شخص،  ماليين   5 حوالى  أى  الوحدة، 
العمل،  مشاكل  بسبب  خاص  بشكل  الشباب  تشمل 
وأيضاً كبار السن الذين يفتقدون العالقات االجتماعية 
من خالل شبكات التواصل االجتماعي التقليدية، والتي 

تشمل األسرة والعمل واألصدقاء والجيران.
ووفقاً لخدمة هارفارد الطبية فال أحد يعرف تماماً 
كيف تلحق الوحدة األذى بنظام الدورة الدموية، وكيف 
أن  االحتمال هو  لكن  بتغذيتها.  الجيدة  العالقات  تقوم 
مناطق  بعض  على  ما  نوعاً  تؤثر  االجتماعية  العالقات 
الدماغ التي من شأنها أن تهدئ الجسم، أو أن تضعه 
على أهبة االستعداد لمواجهة الخطر. والنتيجة مزيد من 
الهرمونات التي تؤثر على ضغط الدم ومرونة الشرايين 
لألمراض  األساسي  الكامن  السبب  وهي  والتهابها، 

القلبية.
 

فقدان احلميمية

ويؤكد أحمد حسين أبو سند موجه أسري رئيسي 
في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، أن من أهم اآلثار 
االجتماعية المترتبة على الوحدة والعزلة على اإلنسان 
هي التي تؤدي إلى ضعف الروابط االجتماعية بين أفراد 
األسرة الواحدة األمر الذي يترتب عليه فقدان الحميمية 
في العالقات األسرية. كما يترتب عليها ضعف الروابط 
بين األسرة التي يعاني بعض أفرادها من العزلة وباقي 
األسر، إذ غالباً ما ينفر الناس من أي أسرة يعاني أحد 
بالضرورة  يؤدي  هذا  وكل  خلل سلوكي،  من  أفرادها 
إلى ضعف الروابط االجتماعية. ويتابع أبو سند قائالً: 
اآلخرين  مع  والشعور  اإلحساس  المنعزل ضعيف  إن 
يفقد  كما  به.  خاصاً  عالماً  يعيش  فهو  أم حزناً،  فرحاً 
الروح التنافسية في العمل واإلبداع وحتى في التحصيل 

العلمي، إذ لم يعد يهتم اإلنسان بموقعه من اآلخرين.
مواجهة  على  القدرة  ضعف  إلى  تؤدي  أنها  كما 

المشكالت وإيجاد الحلول الناجعة لها.
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طالق

ويضيف أن العزلة أدت إلى كثير من حاالت الطالق 
بين األزواج نظراً لضعف أو عدم التفاعل بينهما، األمر 
الذي يؤدي بدوره إلى التفكك األسري. فالمنعزل عموماً 
ليس اجتماعياً بطبعه، وتصعب األلفة بينه وبين اآلخرين 
إلى حميمية  تحتاج  التي  الزوجية  الحياة  في  ال سيما 
بحاالت  األمر  مر  كما  خاص،  طابع  ذات  العالقة  في 
األسر، حيث  االنفصال وشتات بعض  إلى  أدت  كثيرة 
تجد المرأة نفسها أمام رجل أخرس عاطفياً منطوياً على 
نفسه غير متفاعل معها في الحياة، أو يجد الرجل نفسه 
والوحدة  العزلة  أن  أبوسند  ويرى  كذلك.  امرأة  أمام 
بدرجاتهما المتفاوتة تؤثران سلباً على الصحة الذهنية، 
وعلى التفكير، فكم من آفات اجتماعية تسللت إلى أذهان 
إلى وساوس شياطينهم،  أنفسهم  أسلموا  الذين  هؤالء 
وكم أدت إلى انحرافات في سلوكهم، إن الشيطان أبعد 

ما يكون عن الجماعة وهو أقرب إلى آحاد الناس.
وبالدة  االنعزال  أثناء  الحس  ضعف  عن  فضالً 
الشعور مع اآلخرين، وضيق األفق، كل ذلك يؤثر على 

طالقة التفكير وسالمة القرار.

كرب نف�سي

من جهته يقول محمد خليل محسن أستاذ الشريعة 
الشرطة   كلية  في  التربوية،  والدراسات  اإلسالمية 
كرب  هو  والعزلة  بالوحدة  الشعور  إن  بأبوظبي، 
نفسي ينتج جراء وجود تضارب بين منظور العالقات 
القائمة  االجتماعية  والعالقات  المثالية  االجتماعية 
بالفعل، أي ما يطلق عليه منظور الخلل المعرفي، بمعنى 
أن الشعور بالوحدة هو الشعور بالكرب النفسي الذي 
القائمة ليست  االجتماعية  العالقات  يتولد عندما تكون 
مرضية بالقدر الذي يرغب به الفرد. ويتابع أن الشخص 

المصاب بالوحدة يصاب باإلحباط بسبب أنه ال يتشارك 
خبراته مع من حوله وفي الوقت نفسه ال يحصل على 
دعم فيما يمرون به، ويقضي المصابون بالوحدة عادة 
القيام  أو  البكاء  أو  النوم  أو  األكل  في  أوقاتهم  معظم 
من  بالوحدة  المصابون  ويعاني  مهمة،  غير  بأشياء 
أن  يعتقدون  ألنهم  ألنفسهم  الذاتي  التقدير  انخفاض 
بالوحدة  المصابين  قلق  ويزداد  يرفضونهم،  اآلخرين 
أنهم  داعي  بال  ويشعرون  أنفسهم  من  وتحرجهم 
أفراد أسرتهم، ويحاول  تقييم ممن حولهم ومن  محل 
والبعد  بالناس  االجتماع  اجتناب  بالوحدة  المصابون 
أسلوب  تقيد  حدوداً  ويضعون  الجديدة،  المواقف  عن 
حياتهم، وينظر المصابون بالوحدة إلى أنفسهم نظرة 
سلبية، وينتقدون أنفسهم بشدة، وترتبط الوحدة أيضاً 
وعلى  التعلَّم  عملية  على  السلبي  والتأثير  باالكتئاب 
التواصل  من  بالوحدة  المصابون  وينسحب  الذاكرة، 
االجتماعي عندما ال تتناسب التوقعات غير الواقعية من 
يشعرون  وقد  التي وضعوها،  معاييرهم  مع  العالقات 
ممن  يتوقعونه  فيما  اإلفراط  بسبب  باالغتراب  أيضاً 

حولهم أو يطلبونه منهم.

اكتئاب

ومن بين المشكالت المصاحبة للوحدة االكتئاب 
بالشعور  المصاب  اإلنسان  يواجه  ما  أخطر  وهذا 
أعراض  تختفي  الحاالت،  من  كثير  ففي  بالوحدة، 
الوحدة تحت ستار أعراض اكتئابية مثل االنسحاب، 
الحاالت،  هذه  في  والحزن  الدافع  وانعدام  والقلق 
االكتئاب  من  للعالج  غالباً  الشخص  يخضع  كما 
تكون  قد  الوحدة  أن  إمكانية  في  النظر  دون  من 
عامالً مساهماً ومستمراً في إصابته بهذه الحالة. 
الوحدة والعزلة  التغلب على  لمحسن يمكن  ووفقاً 

بالوسائل التالية: 
المرء  شعر  إذا  السعيدة:  الذكريات  إلى  العودة   -
بذاكرته  العودة  اإلمكان  قدر  يحاول  أن  عليه  بالوحدة 
إلى األوقات التي كان فيها سعيداً. فإن لم يكن لديه أي 
ذكريات سعيدة، فليحاول تخيل الوضع الواقعي الذي 

لن يكون فيه وحيداً. 
بالثقة  التمتع  بد لإلنسان من  بالنفس: فال  الثقة   -
بالنفس والتي تعطيه القوة وسط هذا المجتمع الذي ال 
يعترف إال باألقوياء، فاإلنسان إن لم ير قوته في نفسه 

لن يراها أحد آخر.
إلى  والسرور  المرح  بعض  اإلنسان  ُيدخل  أن   -
حياته: كممارسة األلعاب الرياضية والتنزه في الحدائق.
مع  التواصل  خالل  من  وذلك  األصدقاء:  كسب   -
والتفكير  الناس،  من  به  يحيطون  هم  ومن  الزمالء 
واللحاق  المساعدة،  يستحق  من  ومساعدة  باآلخرين 
في  والمشاركة  المختلفة  بأنواعه  الخيري  بالعمل 

نشاطات اجتماعية.
- القراءة: إذا عود اإلنسان نفسه على القراءة فإنه 
وسير  القرآن  قراءة  وخاصة  هانئة،  هادئة  حياة  يحيا 

النبالء والصالحين.

تحقيق

أحمد حسني أبوسندمحمد خليل محسن



وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة عيد الفطر المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة
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حوار

تحصل  مصرية  أول  عثمان  وجيه  هند  الكابتن 
على لقب »فتاة حراسات خاصة« لتقتحم هذا المجال 
الذكوري وتكسر قواعد ومجاالت كانت ترفع شعار 

»للرجال فقط«.
هند وجيه عثمان حطمت أفكاراً ومعتقدات تقول إن 
المرأة ال تستطيع، ففتلت عضالتها، ووقفت شامخة، 
القوة،  رياضة  ممارسة  في  الفتاة  لحق  وانتصرت 
يحميها  درعاً  القتالية  لأللعاب  ممارستها  واعتبرت 
من مشاكل الشارع وإيذاء بعضهم، فدرست التربية 
الرياضية، ومارست لعبة كمال األجسام، كما تدربت 
بامتهان  جريئاً  قراراً  اتخذت  ثم  األثقال،  على حمل 

عمل الحراسات الخاصة وتدريب كمال أجسام.
وخضعت لدورات في التأمين، ثم أخذت دورة في 
مجال الحراسات الخاصة مرخصة من المعهد األمني 
من  لتتمكن  الشرطة  أكاديمية  في  البشرية  للتنمية 
حراسة الشخصيات الدبلوماسية. ثم تدربت نظرياً 
الحقيقي  المسدس  بإمكانية  مسدس  على  وعملياً 
دولياً  اعتمادها  وتم  نفسها،  األولية  واإلسعافات 
من قبل المنظمة األلمانية بالئحة ضباط الحراسات 
ألمانيا، وتم تعيينها مدربة لياقة بدنية  الخاصة في 
الشهيرة،  القاهرة  نوادي  أحد  القدم في  كرة  لفريق 

وهذا نص الحوار معها:
أكثر من أول فتاة مصرية تقتحم  التقرب  > نود 

مجال الرياضات القتالية؟
- أعتبر أول فتاة مصرية في مجال كمال األجسام، 
عشرة،  الخامسة  سن  في  للرياضة  حبي  وبدأ 
ومارست رياضة الكونغ فو مواتاي واأليكيدوا »فن 
تكسير العظام« حتى التحقت بكلية التربية الرياضية 
ودرست إصابات مالعب، وتعلمت من هذه الرياضة 
األلعاب  لممارسة  وتحمست  نفسي،  أحصن  أن 
القتالية للحفاظ على النفس وقتل غريزة الخوف التي 

في داخل كل أنثى.
> هل وجدت صعوبات القتحامك هذا العالم الذي 

يعتبر حكراً على الرجال؟
كثيرة  مشاكل وصعوبات  واجهت  البداية  في   -
اتحاد نسائي في  له  ليس  األجسام  أن كمال  أهمها 
لتدريب  مكان  يوجد  وال  العربي،  والوطن  مصر 
الفتيات على الرياضات القتالية، لذا كنت أتوجه إلى 
ورفضوا  بالشباب  مكتظة  وكانت  »الجيم«،  صاالت 
أن أتمرن معهم في »الجيم«، حتى شاهدني الكابتن 
يوسف مكرم بطل عالم في كمال األجسام، وشجعني 
على أن أمارس هذه الرياضة بشكل احترافي إليمانه 

حوار: رمي حممد - القاهرة

هند عثمان لـ»999«: 
هؤالء بحاجة لحارس نسائي خاص!
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الكابتن  مع  تدريب  بفريق  التحقت  ثم  بموهبتي، 
وبدأت  بندق  إسماعيل  والكابتن  الجارحي  ريمون 
نظرات  والحظت  الشباب،  وسط  أتمرن  معهما 
االستغراب في أعينهم حتى اعترفوا بقدراتي القتالية، 

و صرت واحدة من فريق رياضي لكمال األجسام.
> تعدين أول فتاة تلتحق»باحلراسات اخلاصة« 
هذه  عن  حدثينا  املصرية..  الداخلية  وزارة  في 

اخلطوة؟
»بودي  خاص  كحارس  عملي  أمارس  بدأت   -
جارد نسائي«، وقمت بحراسة كثير من الشخصيات 
تأمين  في  وشاركت  والفنانين،  األعمال  رجال  من 
أكبر  أكثر من احتفالية كبرى، وكان لديَّ طموحات 
من ذلك بأن أخدم بلدي بشكل أكثر إيجابية، وكنت 
أتطلع لحراسة شخصيات سياسية ودبلوماسية حتى 
التقيت بالصدفة بضابط شرطة في وزارة الداخلية 
الرياضة  يمارس  وهو  »الجيم«  صاالت  إحدى  في 
اليومية، وأثنى على أدائي في التمرين، وسألته هل 
وزارة  في  الخاصة  بالحراسات  ألتحق  أن  بإمكاني 
الداخلية، فأرشدني بأن أقدم في المعهد األمني في 

أكاديمية الشرطة.
> هل هذا املجال مخصص للرجال فقط خلطورته؟

- بالفعل هو مجال غاية في الخطورة ألن رجل 
أرفع  حماية  عاتقه  على  يحمل  الخاصة  الحراسات 
مستوى من الشخصيات والمنشآت، ولكن لديَّ قناعة 
بأن المرأة تستطيع أيضاً خوض هذا المجال، فذهبت 
إلى المعهد األمني، والتقيت بالقائد هاني الزهار الذي 
والقوة  البدنية  اللياقة  من  كبير  قدر  على  أنني  أكد 
الخاصة  الحراسات  مجال  أن  إلى  وأشار  القتالية، 
في حاجة إلى فتيات لحراسة العائالت الدبلوماسية 
التحاقي  والوزيرات وعائالت السفراء، ومن هنا تم 
وزارة  في  األمني  المعهد  في  التدريبية  بالدورة 

الداخلية المصرية.
> كيف كانت فترة التدريب العملي ألول فتاة في 

احلراسات اخلاصة؟

استخدام  وتعلمت  العملي،  بالتدريب  بدأت   -
المهمة،  الشخصيات  لحراسة  آمن  بشكل  السالح 
مسدس  وهو  »األيرسوفت«  بسالح  أتدرب  وكنت 
الخاص  االقتحام  قوات  تستعمله  مضغوط  هوائي 
في أوروبا، وهو باإلمكانيات نفسها لرد الفعل القوي 
بل  نارياً  ليس  ولكنه  المقذوف،  الحقيقي  للمسدس 
األولية  اإلسعافات  كيفية  على  تدربت  كما  مطاطياً، 
مواجهات،  التصدي ألي  حالة  في  مكروه  لو حدث 
وكيفية التواصل مع الجهة المسؤولة بوزارة الداخلية 

المصرية في حالة التعرض للمواجهة بأسلحة حية.
> هل وجدت فرقاً بني تدريب احلراسات اخلاصة 

في وزارة الداخلية والعمل كـ»بودي جارد«؟
- بالطبع، هناك بعض الفروقات، فالحراسات 
لها تدريب بشكل  الداخلية  الخاصة في وزارة 
الفعل  ورد  البدنية  اللياقة  على  يعتمد  خاص 
وقوعها،  قبل  المخاطر  واكتشاف  السريع 
والرصد  الخسائر،  بأقل  فالخروج  حدث  وإذا 
الحارس  قيام  على  والمراقبة، عالوة  والتحليل 
يقوم  التي  للشخصية  واسعة  بدراسة  الخاص 
فله مواصفات  »البودي جارد«  أما  بحراستها. 
خاصة بنيان جسماني قوي وعضالت مفتولة 
كيفية  ويعي  بالقوة،  لآلخرين  يوحي  حتى 
القدرة مع التعامل مع الجمهور وخاصة إذا كان 

يحرس فناناً أو شخصية مشهورة.
> كيف ترين نظرة املجتمع للفتيات اللواتي يقبلن 

على العمل في مجال الرياضات القتالية؟
النخراط  رافضاً  المجتمع  كان  البداية،  في   -
الفتاة في هذا المجال الذي كان حكراً على الرجال، 
ولكن مع زيادة معدالت التحرش التي تتعرض لها 
الفتاة، أصبح اإلقبال أكبر ومستحباً، وهناك أكثر 
من 40% من الفتيات المصريات يمارسن رياضة 
لحماية  والكاراتيه  فو  والكونغ  األجسام  كمال 
الشارع  في  تقابلهن  التي  المخاطر  من  أنفسهن 
الفتاة  على  فيجب  ذلك،  على  وأحثهن  كالتحرش، 

أن تمارس رياضة بسيطة ليكون لها رد فعل إذا 
تعرضت ألي إيذاء.

> ولكن بعضهم يرى أن هذه الرياضة تؤثر على 
الشكل األنثوي للفتاة؟

المرأة  وتحتفظ  صحيحاً،  ليس  الكالم  هذا   -
بجمالها إذا مارست الرياضة بشكل صحيح وبنظام 
مثالي  قوام  على  تحصل  وبذلك  صحي،  غذائي 
وأنثوي، وقد شجعت الكثير من الفتيات وأشجعهن 
على الذهاب إلى الصاالت الرياضية حتى أن لم يكن 
لبناء العضالت، فالذهاب إلى الصالة الرياضية يعزز 
الصحة العقلية والنفسية والروحية وُيحسن المزاج، 
وهو أسلوب جيد لتخفيف الضغط ومحاربة االكتئاب 

والحفاظ على وزن صحي. 
للمشاركات  املصريات  الفتيات  ينقص  ماذا   <

الدولية لبطوالت كمال األجسام؟
من  ومعنوي  مادي  دعم  إلى  نحتاج  الدعم.   -
هذه  يتبنوا  أن  ونتمنى  األعمال،  رجال  أو  الدولة 
الرياضة للفتيات للوصول إلى التحدي في البطوالت 
العربي  والوطن  مصر  في  لألسف  ولكن  العالمية، 
االهتمام كله منصب على رياضة كرة القدم التي تجد 

دعماً مادياً وإعالمياً. 
الفتيات  من  الزواج  يخشى  الشباب  إن  يقال   <

»البودي جارد«؟ 
الرجل عن  الحالي يبحث  بالعكس، ففي وقتنا   -
الدفاع عن  أنها تستطيع  القوية حتى يطمئن  المرأة 

نفسها في ظل المضايقات التي تواجهها.
> هل واجهت مشاكل عائلية الختيارك حياة القوة؟

أقنع  أن  صعوبات  واجهت  البداية،  في   -
للرياضة  عشقي  ومع  الرياضة،  بهذه  عائلتي 
يساندني  فهو  خطيبي  وكذلك  شجعوني، 
ويساعدني ألنه يعلم أنني لن أتنازل عن حلمي 
للفتيات  مجال  وفتح  الرياضي  طريقي  في 
أو  أجسام  كمال  لعبة  لممارسة  اآلخريات 

الحراسات الخاصة في مصر.
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يعتبر الجزء الشرقي من الحي التجاري في مدينة 
من  كولومبيا  بريتش  في  الواقعة  الكندية  فانكوفر 
الفنادق الصغيرة  أفقر األحياء فيها، إذ يضم بعض 
والتي  الطرق,  أرصفة  القمامة  وتغطي  والمتاجر 
متعاطو  يستخدمها  التي  الحقن  بقايا  على  تحتوي 
المخدرات, حيث يطلق على تلك المنطقة اسم الممر 
المنخفض والذي يشتهر بأنه مركز تعاطي المخدرات 
العديد  أن  إلى  إضافة  والكوكايين  الهيروين  خاصة 
مع  أدى  مما  الدعارة  مجال  في  يعملن  النساء  من 

الوقت إلى انتشار العديد من األمراض الخطيرة.
ومع بدء االستعدادات الستقبال فانكوفر لمعرض 
وخالل  لالختفاء،  الليل  فتيات  من  عدد  تعّرض   86
األربعة عشر عاماً الالحقة اختفى أكثر من عشرين 
اختفت  التي  عاماً-   23 جونو-  ريبيكا  ومنهن  فتاة 
الثالثة  البالغة  ريل  شيري  ثم   1983 يونيو   22 في 
إيرين  تلتها   1984 يناير  في  اختفت  التي  واألربعين 

أورباخ البالغة الثالثين من العمر في مارس 1986. 
وفي يوليو 1988 اختفت تيريزا ويليامز 26 عاماً، 
البالغة  إنجريد سكوت  اختفت   1989 أغسطس  وفي 
أول  اختفت   1992 يونيو  وفي  العمر،  من  األربعين 
التاسعة  البالغة  واتلي  كاتلين  وتدعى  سوداء  امرأة 

والثالثين. 
جونزاليش  كاترين  اختفت   1995 مارس  وفي 
-47- عاماً وفي الشهر التالي اختفت كاترين نايت 
– ثم دوروثي سبينس -36- عاماً وفي  – 32 عاماً 
ديسمبر من العام ذاته اختفت ديانا ميلنيك، 23 عاماً.

 -24- هوليك  تانيا  اختفت   1996 ديسمبر  وفي 
وستيفاني  عاماً،   -22- ويليامز  أوليفيا  ثم  عاماً، 
لين -20- عاماً، والتي كانت تعالج من اإلدمان على 
المخدرات. أما شهر أغسطس من العام 1997 فقد كان 
إذ اختفت ماري فري وهيلين  الشهور دموية،  أكثر 

هالمارك وجاكلين موردوك.
الضحية التالية كانت سيندي بيك-33-عاماً التي 
اختفت   1998 يناير  وفي   ،1997 في سبتمبر  اختفت 
ماكدونالد  جاكلين  ثم  عاماً   -30- كوشي  كيري 

ترجمة: د. ح�سن الغول

هول،  إينغا  اختفت   1993 فبراير  وفي  عاماً،   -23-
العام ذاته اختفت ساره ديفريز ثم  أبريل من  وفي 

شيال إيغان. 
والتحري  البحث  عمليات  بدأ   1998 سبتمبر  في 
وذلك  فانكوفر،  في  المختفيات  النساء  عن  الرسمية 
إثر استالم قائمة بأسمائهن، حيث قام كبير التحريين 
فقط  تتضمن  أخرى  قائمة  بوضع  ديكنسون  ديف 
النساء اللواتي اختفين من منطقة »الممر المنخفض«، 
واللواتي تجاوز عددهن األربعين حيث اختفين منذ 
بداية السبعينيات من القرن الماضي، إال أن الفحص 
الدقيق أدى إلى تركيز البحث عن ست عشرة منهن 

واللواتي عملن جميعاً في مجال الدعارة.  
وفي مايو 1999 قام تحر آخر يدعى كيم روسومو 
بوضع خريطة للجرائم المعلقة، إال أن الشرطة رأت 
المدينة  غادرن  ربما  المختفيات  الفتيات  بعض  أن 
طواعية بحثاً عن حياة أفضل، كما أن عمليات البحث 
عدم  مع  نتيجة خاصة  أية  إلى  تفض  لم  والتقصي 
وجود مسرح للجريمة أو األداة المستخدمة في ذلك 
مع  التعاون  الليل  فتيات  معظم  رفض  الى  إضافة 
مع  الشرطة  تواصلت  التالي  الشهر  وفي  الشرطة، 
من  عينات  أخذوا  حيث  المختفيات  أقارب  من  عدد 
الحمض النووي منهم وفحصوا قواعد البيانات على 

مستوى كندا. 
وفي الشهور األخيرة من العام 1998 اختفت جوليا 
يونغ - 31 - عاماً ثم أنجيال جاردن – 28 - عاماً، 
 .1999 يناير  في  كريسون  مارسيال  بعدها  وجاءت 
وخالل الفترة من سبتمبر 1999 وحتى مارس 2002 

عثر على خمس من الضحايا بعضهن كن أحياء.
األشخاص  ببعض  الشرطة  اشتبهت  الوقت  ومع 
الذين قد يكونوا متورطين في عمليات القتل حيث تم 
 1996 ليوبارد في عام  اعتقال شخص يدعى مايكل 
بتهمة محاولة االعتداء على فتاة والتي أدى صراخها 
إذ  إلى إجباره على الهروب ولم يستمر ذلك طويالً 
قبض عليه وحكم عليه بالسجن أربعة عشر عاماً. كما 
ألقي القبض على متهم آخر يدعى باري ثوماس الذي 

في  الفتيات  باستغالل   2002 عام  في  أدين  قد  كان 
أعمال الدعارة واإلتجار بالمخدرات والسطو.

في أغسطس من عام 2001 أعلنت الشرطة القبض 
على مشتبه به آخر، إال أنه تم إطالق سراحه بسبب 
عدم توفر األدلة ضده. وفي أواخر عام 1998 ألقي 
القبض على بيل هيسكوس البالغ السابعة والثالثين 
في  والذي عمل  المخدرات  تعاطى  بتهمة  العمر  من 
ديفيد،  وأخوه  بيكتون  روبرت  يمتلكها  مؤسسة 
يتخللها  فنية ورياضية  بتنظيم حفالت  تقوم  والتي 
الرقص في مزرعة لهما بهدف استغالل ريعها في 
أهداف خيرية، إال أن هيسكوس وخالل اعتقاله أخبر 
بين  عالقة  وجود  حول  شكوكاً  لديه  بأن  الشرطة 
روبرت وأخيه ديفيد وعمليات اختفاء الفتيات اللواتي 

كن يشاركن في حفالت المزرعة.
وعزز من هذه الشكوك أن األخوين بيكتون كانا 
معروفين جيداً لدى شرطة المدينة إذ سبق أن أدين 
روبرت بمحاولة االعتداء الجنسي على فتاة في عام 
المزرعة، حيث  الهروب من  1992 والتي تمكنت من 
أصدرت المحكمة حكماً بأن يدفع غرامة ومنعه من 
إقامة أية حفالت في المزرعة، إال أنه في مارس 1997 
تم توجيه تهمة لروبرت بيكتون بمحاولة قتل فتاة 
إال  طعنات  عدة  طعنها  لين حيث  ويندي  تدعى  ليل 
أنها تمكنت من الهروب، وفي يناير 1998 تم إسقاط 
بتسجيل  الشرطة  قيام  إثر  تفسير  أي  بدون  التهمة 
إفادة هيسكوس قام أحد التحريين بالذهاب معه إلى 
المزرعة وتم تفتيشها من دون نتيجة تذكر. واكتفت 
الشرطة بإبقاء اسمي األخوين بيكتون ضمن أسماء 

المشتبه بهم.
في ذلك الوقت كانت قائمة الفتيات المختفيات في 
فانكوفر تأخذ في االزدياد، ورغم قتامة الموقف إال 
تتوقف،  لم  القضية  هذه  بشأن  التحري  عمليات  أن 
وفي عام 1997 تم رصد اختفاء ثالث فتيات. وكان 
أجهزة  لدى  االعتقاد  ازداد  إذ  الموقف  سيد  اليأس 
الشرطة بأن القاتل شديد الذكاء والحذر إذ لم يترك 

أي أثر خلفه. 

فتيات المزرعة 
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حملة  الشرطة  أجهزة  شنت   2002 فبراير  وفي 
تفتيش كبيرة في المزرعة والمؤسسة التي يمتلكها 
بتهمة حيازة  القبض عليه  تم  الذي  بيكتون  روبرت 
سراحه  أطلق  أنه  إال  قانوني,  غير  بشكل  أسلحة 
بكفالة، وبعد أسابيع قليلة اعتقل ثانية بتهمة ارتكاب 
ضحيتهما  ذهب  األولى  الدرجة  من  قتل  جريمتي 
سيرينا ابوتسواي ومونا ويلسون اللتان اختفتا بعد 

حضورهما حفالً في المزرعة, إال أن فحص الحمض 
للفتاة  أنه  أكد  المزرعة  من  رفعه  تم  الذي  النووي 
أبوتسواي. وبعد شهر وجهت تهمة جديدة لروبرت 
ثالث  ضحيتها  ذهبت  قتل  جرائم  ثالث  بارتكاب 
فتيات ليل ثم عثر على أشالء الضحيتين السادسة 

والسابعة ، بينما لم توجه أية تهمة ألخيه ديفيد.
وفي نوفمبر 2002 تم إضافة تهمتي قتل جديدتين 

ليرتفع عدد ضحايا بيكتون إلى تسعة، ومع انعقاد 
الجرائم  تلك  بارتكاب  بإدانته  حكم  صدر  المحكمة 

والحكم عليه بالسجن مدى الحياة تسع مرات.
عثرت  الحكم  صدور  تال  الذي  العام  وخالل 
السلطات خالل عمليات تفتيش جديدة داخل مزرعة 
الخنازير على أشالء اثنتين وعشرين ضحية جديدة 
ليصل عدد من عثر عليهن إلى إحدى وثالثين ضحية.  
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في بلده األصلي، بإحدى دول شرق آسيا، ُعِرف 
»كاماهارا. س، 35 عاماً«، بسلوكه االستثنائي الّشاذ، 
أن كان في مرحلة  الّرعناء، منذ  الغريبة  وتصّرفاته 

المراهقة! 
األولى،  مراهقته  أيام  في  مّرة،  ذات  قام  فقد 
باالعتداء الجنسي، على طفٍل صغير لم يتجاوز عمره 

أكثر من ثالث سنوات!! 
وفي مّرٍة أخرى تعّرض إلحدى قريباته، وُتدَعى 
الفاضح،  الجنسي  بالتحّرش  عّمه،  ابنة  »سبانيتا«: 
فَشكتْه يومئٍذ لوالدها الضابط، الذي تقّدم على الفور 
أِحيل  هناك  ومن  بالحّي،  الشرطة  قسم  إلى  ببالغ 
المتّهم »كاماهارا« إلى القضاء الُمختّص، فنال العقاب 

 اإعداد: وجيه ح�سن

الالزم على فعلته النّكراء، بالحبس لمّدة ستة أشهر 
في سجن األحداث، مع أخذ تعّهد خّطي، والتزام منه 
الفعل  هذا  مثل  لممارسة  يعود  لن  أنه  والده،  ومْن 
القريبات والبعيدات، ويومها لم يتنازل  الّشائن، مع 
عّمه خالل تلك المّدة عن إسقاط الحّق الشخصي أبداً! 
»كاماهارا« للعمل في إحدى  انتقل  وبعد سنوات 
إمارات الدولة، بعد تمّكنه من الحصول إذن الدخول 
»الفيزا«، وحصوله على اإلقامة الرسمية في الدولة، 
بمركز  األزياء،  متاجر  أحد  في  يعمل  شَرَع  بعدما 

تجارّي مرموق )مول( يقع وسط المدينة.
عادِتها  إلى  دائماً  تعود  »حليمة  كانت  ولّما   
استغلَّ  »كاماهارا«،  فإّن  بالمثَل،  َورَد  كما  القديمة«، 

ذات مّرة، وهو في ساعات العمل، الفرصة سانحًة، 
بعد  ما  وقت  في  الّزبائن«،  من  المكان  »خلّو  وهي 
الظهر، أي في فترة القيلولة، حيث تخّف في العادة 

حركة البيع والشراء.
وفي هذا الوقت الّضائع، قام »كاماهارا«، بحركة 
المالبس  قياس  غرفة  إلى  »التسلّل  وهي:  غريبة، 
»تصوير  حاول  إْذ  الّستار،  وراء  من  النسائية« 
امرأة خليجية، أثناء تبديل مالبسها«، إال أّنها بدافع 
الوعي والحذر وسرعة البديهة لديها، شعرْت بحركة 
ُمِريبة الفتة، صادرة عْن شخٍص ما، فعادت وارتدْت 
ثيابها بأسرع من لْمح البصر، واستغاثت على الفور 
»السكيورتي«،  أي  التجاري«،  المركز  بعناصر »أمن 

في غرفة الِقياس!   
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والذين تمّكنوا مْن إيقاف »كاماهارا«، وحْجزه مؤقتاً، 
إلى حين وصول إحدى دوريات شرطة »التحرّيات 
األمن  »مسؤول  اتصل  بعدما  الجنائية«،  والمباحث 
الشاب  واقتِيد  القريب!  الشرطة  بمركز  الُمول«،  في 
الُمخاِدع »كاماهارا« إلى مركز الشرطة، وهناك َرَوى 
الواقعَة  الجنائية«   والمباحث  »التحرّيات  لضابط 
َدَوَران، فجاءت  أو  لّف  دونما  وتفاصيلها  بحيثياتها 

األوامر بتوقيفه على ذّمة القضية! 
وُقّدم الشاب الموقوف إلى »النيابة العامة«، والتي 
أحالتْه بدورها إلى »محكمة الجنايات«، بتهمة: »هتْك 
الِعْرض باإلكراه والِحيلة والِخداع، والتلّصص ِخلَْسة 

على زبونات المحّل«! 

أجرمُت بحّق نفسي أوالً، وبحّق هذه المرأة العفيفة 
كلَّ  تجاوزُت  قد  غبائي،  لجهلي، وفرط  وأنني  تالياً، 
أمامكم،  أقف  أنا  واألْعراف.. وها  واللياقات  الحدود 
فلتقّرروا بحّقي ما تشاؤون، عسى أْن أنصلُح وأتوب، 
الّصواب،  جاّدة  وإلى  وعقلي،  ُرشدي  إلى  وأعود 
وهذه  واألباطيل،  التّرهات  هذه  مثل  عْن  فأقلع 
المواقف الّدنيئة الّساقطة، التي جعلْت حياتي - منذ 
بالمتاعب واآلهات  َمآلى  األصلي -  بلدي  كنُت في 

والعقوبات(!!.
وأثناء نقله إلى مبنى »النيابة العامة«، ومن خالل 
»كاماهارا« دمعاً  الشرطة، ذرفت عينا  نافذة سيارة 
َسِخيناً، حين وقَع بصره مصادفًة على تلميٍذ صغير، 
كتفيه  على  حقيبته،  يحمل  ذويه،  باب  أمام  يقف 
تفكير  ذهب  إذ  المدرسة،  باص  بانتظار  الطرّيين، 
األهل،  بيت  إلى  البعيد،  إلى  هناك،  إلى  »كاماهارا« 
حيث تذّكر أخاه الصغير »بوباي«، صاحب السنوات 
السّت، وهو يتأّبط حقيبته المدرسية، ذاهباً كّل يوم 

إلى مدرسته في الصباح!
»كاماهارا«  المتهم  سرَد  العامة«،  »النيابة  وفي 
تفاصيل ما جرى من دون زيادة أو نقصان، معترفاً 
بما ُنِسَب إليه من اتهام، وطالما أّن »االعتراف سيّد 
العامة،  النيابة  فإّن  الحقوقيون،  يقول  كما  األدلّة«، 
الجنايات«  »محكمة  إلى  المتهم  بإرسال  أمرت 
جزاءه  ولينال  الّشائن،  الفعل  هذا  على  لمحاكمته 
العادل، على ما اقترفتْه نفسه األّمارة بالّسوء واألذى، 

بحّق امرأة عفيفة محترمة! .
أمام  بإفادته  »كاماهارا«   المتهم  أدلى  وبعدما 
المحكمة، وبعد التشاور بين القضاة، فقد تّمت إدانته 
العادل:  المحكمة  حكم  فجاء  الّشاذ،  تصّرفه  على 
)إيداع المتهم »كاماهارا« إحدى المؤسسات العقابيّة 
وُتلغى  أشهر،  ستة  لمّدة  الدولة  في  واإلصالحيّة 
إقامته في الدولة، ويسّفر إلى بلده األصلي مباشرة، 

بعد انتهاء فترة محكوميّته(.
»كاماهارا«، وتصّرفه  المتهّور  الشاب  وفي حالة 

الطائش الُمْخِزي، يقول أحدهم:

»أعوُذ برّبي مَن الُمْخِزياِت يوَم تَرى الّنفُس أعماَلها«.
              »َوَخفَّ الَمواِزيُن بالكافِريَن  وُزلِزلِت األْرُض ِزلَزاَلها«. 

 

• األسماء والشخصيات املذكورة 
في القصة مستعارة، وأي تشابه مع أسماء 
وشخصيات أخرى هو محض صدفة.

المرأة  مع  بالتحقيق  العامة«  »النيابة  قيام  ولدى 
أقوالها:  في  جاء  فقد  إليه،  المشار  البالغ  صاحبة 
بأنها توّجهْت إلى أحد محالت األزياء داخل المركز 
من  واختارت   ، المدينة  وسط  الَمْرموق،  التجاري 
غرفة  إلى  فتوّجهت  وأعجبها،  لها  راَق  بنطاالً  هناك 
بخلع  قامت  أْن  وبعد  وُمعاينته،  لتجربته  القياس 
وراء  وخْشخَشة  ُمِريبة،  بحركة  ُفوِجئت  مالبسها، 
وقع  الباب،  أسفل  إلى  عينيها  َرَمْت  وحينما  الباب، 
بصُرها في الحال على هاتف نّقال مصّوب نحوها، 
حينها صرخْت صرخة مدوّية بال شعور منها، وقد 
انتابها ذعر وقشعريرة ال حدود آلثارهما واألصداء! 
ضابط  أمام  أقوالها  سردّيات  في  وأضافت 
سيدي،  يا  كاملة  ثيابي  ارتديُت  »عندها  التحقيق: 
سوى  أمامي  أجد  فلم  القياس،  غرفة  من  وخرجُت 
رجلَي أمن، بلباسهما المعروف، يراقبان بحذر ووعي 
التجاري«،  »المركز  والّسكنات، ضمن  الحَركات  كّل 
واقعة  حقيقة  لهما  شرحُت  بعدما  بهما،  فاستعنُْت 

التلّصص مْن ألفها إلى يائها! 
وصول  بانتظار  ونحن  معهما،  ذهبُت  وعندما 
دورية الشرطة، وقَع بصري على العامل اآلسيوي، 
القياس،  غرفة  إلى  بالدخول  بدايًة  لي  سمح  الذي 
بالقضية،  المتّهم  هذا هو  بأّن  األمن،  فأبلغُت رجلَي 
القياس،  غرفة  من  خروجي  وقت  العامل  كان  فقد 
من  كان  فما  باِدَيين،  وارتياب  بذعٍر  نحوي  ينظر 
الّرجلين إاّل أْن أسَرَعا للقبض عليه، إلى حين وصول 
التي قبضت عليه في الحال، وذلك  دورية الشرطة، 
القضية،  مالبسات  الدورية  لعناصر  رويُت  بعدما 
»التحرّيات  ضابط  أمام  وهناك  جرى«.  ما  وحقيقة 
والمباحث الجنائية« في مركز الشرطة، ولدى توجيه 
مْن  أمامه  يكن  لم  المتهم،  للعامل  األسئلة  من  عدد 
سبيل أو مفّر، سوى االعتراف بعظمة لسانه، بما قام 
به مْن عمٍل دنيء ساقط، ال يمّت لألخالق والتربية 
واآلداب العاّمة بأّية صلة، حيث قال من دون إكراه 
قمُت  بأنني  سيدي،  يا  أمامكم  )أعترُف  ضغط:  أو 
هاتفي  بوساطة  إليها،  المشار  المرأة  بتصوير  فعالً 
النّقال، وذلك أثناء خلِعها مالبسها، في غرفة القياس، 
وعلى  الغرفة  هذه  على  باإلشراف  ُموّكالً  لكوني 
هذا الجناح كلّه، وألنني أحّب الجنس اللطيف، أعني 
النساء، حّد الهوس والجنون والعشق!! وقتئٍذ قْمُت 
بوضع الكاميرا على وضعية الفيديو، »كان هذا كلّه 
بكّل تأكيد، من وساوس الشيطان وأالعيبه«، ُمستغالً 
أّي  الضائع، من  الوقت  بهذا  المكان  الفرصة، وخلّو 
أماَم  وأعترف  كان،  ما  وهذا  الجنسين،  من  زبون 
بأنني  األشهاد،  رؤوس  وعلى  سيدي،  حضرتكم 



العدد 559 يوليو 342017

أكثر  من  الجنائية  المسؤولية  موانع  تعد 
العام،  والرأي  الشارع  تشغل  التي  الموضوعات 
التي  التساؤالت  عن  نسمع  ما  كثيراً  إننا  حيث 
تدور حول هذا الموضوع، ولعل أهمها مسؤولية 
التي  واألفعال  الجرائم  عن  النفسي  المريض 
يرتكبها، فلعلنا نسمع كثيراً مقولة: »أنا أتعالج عند 

دكتور نفسي ما يرومون يسون لي شيء«.
كما أن أول دفاع يدافع به المجرم عن فعله هو 
أنني مريض نفسيا، ولمعرفة ما إذا كان المريض 
النفسي يعفى من العقوبة أم ال، فإننا سنستعرض 
تطرقت  التي  وتعديالته  العقوبات  قانون  مواد 
قانون  حدد  حيث  الجنائية،  المسؤولية  لموانع 
الجنائية  المسؤولية  موانع  اإلماراتي  العقوبات 

كالتالي:
1- فقد اإلدراك واإلرادة.

2- فقد التمييز.
3- الضرورة واإلكراه.

فقد االإدراك واالإرادة

موانع  أكثر  من  هو  واإلرادة  اإلدراك  فقد  لعل 
الجرائم  في  إليها  التطرق  يتم  التي  المسؤولية 
فاقداً  يعتبر  الذي  الشخص  هو  فمن  الجنائية. 
القياس لمعرفة  لإلدراك واإلرادة؟ وما هو معيار 

حمد �سامل ال�سام�سي 

المسؤولية  من  ُمعفى  الشخص  هذا  كان  إذا  ما 
الجنائية أم ال؟ وهل يستفيد المريض النفسي من 

هذا النص؟.
نرجع  فإننا  التساؤالت،  هذه  على  ولإلجابة 
من   )60( المادة  نصت  حيث  القانون،  لنصوص 
يسأل  »ال  أنه  على  االتحادي  العقوبات  قانون 
جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً اإلدراك 
غيبوبة  أو  العقل  في  عاهة  أو  لجنون  اإلرادة  أو 
ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً 
أو تناولها بغير  عنه  كان نوعها أعطيت له قسراً 
علم منه بها، أو ألي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد 

اإلدراك أو  اإلرادة. 
فإنه  الذكر،  آنفة   )60( المادة  نص  على  وبناًء 
من  أو  المجنون  إال  يساءل جنائية  ال  أنه  يتضح 
به عاهة في العقل، ولم يشمل المشرع المريض 
النفسي العادي في عدم مساءلته، حيث إنه يوجد 
فرق كبير بين المجنون أو من به عاهة في العقل، 
مصاباً  يكون  قد  الذي  النفسي  المريض  وبين 
على  تؤثر  لم  ما  نفسية  اضطرابات  أو  باكتئاب 

إدراكه وإرادته.
ولمعرفة ما إذا كان هذا المرض النفسي يفقد 
المريض إدراكه أم ال، فإننا نحتاج لمعرفة معنى 
لإلدراك،  التعريفات  من  العديد  وهناك  اإلدراك، 

ولعل أسهلها وأقربها للعقل هو أن اإلدراك يعني 
»القدرة على فهم األشياء التي يراها الشخص أو 
يحسها«، فإن كان المريض يفهم ويعي ما يدور 
حوله، فإنه يساءل عن جميع أفعاله أمام القانون 
حتى وإن كان المرض النفسي يضعف إدراكه أو 
 )60( المادة  في  أكمل  المشرِّع  إن  حيث  إرادته، 
العاهة  الذكر »إذا لم يترتب على الجنون أو  آنفة 
العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة 
أو  اإلدراك  أو ضعف في  أو غيرها سوى نقص 
اإلرادة وقت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.
يساءل  الفاعل  أن  السابق  النص  من  ويتضح 
جنائياً، ولكنه يستفيد من عذر مخفف، أما لو كان 
قد تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة 
بمحض إرادته، فإنه ال يستفيد من العذر المخفف، 
تناولها  قد  كان  إذا  مشدداً  ظرفاً  ذلك  ويعد  بل 
 )61( المادة  لنص  تطبيقاً  جريمة  ارتكاب  بغية 
من القانون ذاته أعاله، والتي نصت على أنه »إذا 
أو  عن عقاقير  ناتجاً  اإلرادة  أو  اإلدراك  كان فقد 
مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره 
وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت 
قد وقعت بغير تخدير أو سكر، فإذا كان الجاني قد 
تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمداً 
ظرفاً  ذلك  عد  وقعت  التي  الجريمة  ارتكاب  بغية 

موانع المسؤولية الجنائية 
ومسؤولية المريض النفسي

أوراق قانونية

باحث قانوني إدارة مدارس الشرطة في شرطة أبوظبي



35 العدد 559 يوليو 2017

للعقوبة«. ومن المهم ذكره أنه ال يساءل  مشدداً 
ارتكبها وهو في  إذا  للجريمة  ارتكابه  الفاعل عن 
حالة سكر أو مواد مخدرة أعطيت له قسراً، حيث 
موانع  أحد  هو  واإلكراه  مكرهاً  تناولها  قد  إنه 

المسؤولية الجنائية.

فقد التمييز

التساؤالت،  من  للكثير  يحتاج  ال  التمييز  فقد 
النوع من موانع  القياس في هذا  إن معيار  حيث 
إثباته،  يسهل  الذي  العمر  معيار  هو  المسؤولية 
حيث نصت المادة )62( من القانون نفسه أعاله 
على أنه »ال تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن 
السابعة من عمره،  اتم  الجريمة قد  ارتكاب  وقت 
وتثبت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت 
جهة التحقيق أو المحاكمة طبيباً مختصاً لتقديرها 

بالوسائل الفنية«.
ومن الواضح أن فقد التمييز ال يحتاج منا لبذل 
التي  الفئة  جهد كبير لشرحه والتوسع فيه لتحديد 
ما  متى  إنه  النص، حيث  هذا  في  المشرع  يقصدها 
ثبت أن الشخص لم يكن قد اتم السابعة من عمره 
عن  جنائياً  يساءل  ال  فإنه  الجريمة،  ارتكاب  وقت 
فعله الذي قام بارتكابه حتى وإن تم القبض عليه أو 
اكتشاف الجريمة بعد بلوغه لسن السابعة، فالعبرة 
هي في وقت ارتكاب الجريمة، ولكن يجب التنويه بأن 

العبرة بالتاريخ الشمسي في احتساب عمر مرتكب 
الجريمة وقت ارتكابها، حيث نصت المادة )10( من 
القانون نفسه أعاله على أنه »تحسب المدد والمواعيد 
المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي 

ما لم ينص القانون على غير ذلك«.

ال�سرورة واالإكراه

هي  المحظورات  تبيح  الضرورات  قاعدة  لعل 
في  المشرع  عليه  نص  الذي  المانع  هذا  أساس 
يساءل  »ال  أعاله  نفسه  القانون  من   )64( المادة 
ضرورة  إليها  آلته  جريمة  ارتكب  من  جنائياً 
من  ماله  أو  غيره  نفس  أو  ماله  أو  نفسه  وقاية 
خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن إلرادته 
دخل في حلوله«. ومن الواضح بأن حفظ الحياة 
والمال والعرض هو من أهم األشياء عند اإلنسان، 
لهذا  ارتكابه  كان  لو  جنائياً  يساءل  ال  وبالتالي 
يسرق  كمن  ماله،  أو  نفسه  على  حفاظاً  الفعل 
من  أو  جوعاً،  الموت  من  خوفاً  أكالً  ليشتري 
سيارته  إتالف  ينوي  كان  بضرب شخص  يقوم 
المسؤولية  موانع  شملت  كما  للمال،  حفظ  فهذا 
لو كان ارتكاب الجريمة حفاظاً على نفس أو مال 
من  والدته  إلنقاذ  دواء  بسرقة  يقوم  كمن  الغير، 
الموت، أو دخول شخص لمنزل الغير إلطفاء نار 
قد اشتعلت فيه، كما وأن المادة )64( آنفة الذكر 

أكملت »كما ال يساءل جنائياً من أُلجئ إلى ارتكاب 
جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي، ويشترط في 
الحالتين أال يكون في قدرة مرتكب الجريمة منع 
الخطر بوسيلة أخرى، وأن تكون الجريمة بالقدر 
الواضح  معه«.ومن  ومتناسبة  لدفعه  الضروري 
أن المادة السابقة أعفت من ارتكب جريمة نتيجة 
إكراه مادي أو معنوي كمن يقوم باغتصاب أنثى 
تحت تهديد السالح من قبل شخص آخر، وال يجد 

مفراً من ارتكاب هذه الجريمة.
من  لإلعفاء  يشترط  أنه  المالحظ  ومن 
المسؤولية أال يكون هناك أي حل آخر أمام الفاعل 
سوى تنفيذ تلك الجريمة، فلو تم تهديده من قبل 
القيام بكسر زجاج سيارة ما متوقفة  الغير على 
أمام مجمع سكني، وقبل القيام بهذا الفعل مرت 
االستنجاد  يستطيع  وكان  أمنية،  دورية  بجواره 
بها قبل ارتكاب الفعل، ومع ذلك قام بارتكاب ذلك 

الفعل، فال يستفيد من اإلعفاء.
والجدير بالذكر أن المشرع أدرج صغر السن 
تحت باب موانع المسؤولية الجنائية، وصغر السن 
الثامنة  بلوغ  وحتى  السابعة  سن  تمام  من  هو 
عشرة من عمره، ولكن صغر السن ال يعفي من 
يخفف  قد  أنه  من  بالرغم  الجنائية  المسؤولية 
الخاصة  النصوص  عليها  يطبق  حيث  العقوبة، 

بقانون األحداث الجانحين.
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قضايا و أحكام مرجعية

هل يمكن أن يفلت الجناة من العقاب بالرغم من 
ثبوت ارتكابهم للجريمة؟

بارتكاب  النساء  من   »17« العامة  النيابة  اتهمت 
التالي:-  النحو  على  وذلك  بالبشر،  االتجار  جريمة 
باستدراج  قمن  الثالثة  إلى  األولى  من  المتهمات 
الدولة  إلى  آسيوية  من جنسية  األخريات  المتهمات 
في  بالعمل  بإيهامهن  واالحتيال  الخداع  طريق  عن 

مهن مشروعة. 
باستقبال  قامتا  والثالثة  الثانية  المتهمتان   -
المجني عليهن وحجزهن في شقق خاصة وإجبارهن 
على ممارسة الدعارة داخل تلك الشقق أو نقلهن إلى 
مقابل  الدعارة  في  الراغبين  بالرجال  خاصة  أماكن 

مبالغ مالية يتفق عليها. 
- المتهمات من الرابعة إلى السابعة عشرة اعتدن 
على ممارسة الدعارة مع الرجال بال تمييز لقاء مقابل 

نقدي. 
ألحكام  طبقاً  معاقبتهن  العامة  النيابة  وطلبت 
الشريعة اإلسالمية ومواد قانون العقوبات االتحادي 
المعدل بالقانون رقم »34« لسنة 2005 ومواد القانون 
مكافحة  شأن  في   2006 لسنة   »51« رقم  االتحادي 
جرائم االتجار بالبشر، وكذلك مواد من القانون رقم 
األجانب  وإقامة  دخول  شأن  في   1973 لسنة   »6«
 »1« رقم  الكحولية  المشروبات  قانون  من  ومواد 

لسنة 1976 مجتمعة. 
بإدانة جميع  قضت محكمة أول درجة حضورياً 

المتهمات وأصدرت أحكامها على النحو التالي: 

اإعداد: حامد حمجوب

- الحكم على المتهمة األولى بالسجن لمدة »15« 
عاماً مع اإلبعاد وغرامة قدرها خمسون ألف درهم. 

- الحكم على المتهمتين الثانية والثالثة لمدة ثالث 
سنوات مع اإلبعاد. 

إلى األخيرة  الرابعة  المتهمات من  الحكم على   -
بالسجن لمدة ثالث سنوات واإلبعاد. 

وقضت  األحكام  هذه  عليهن  المحكوم  استأنف 
الحكم  بتأييد  حضورياً  أبوظبي  استئناف  محكمة 

المستأنف. 
والثانية  األولى  عليهن  المحكوم  يرتض  لم  ولما 
والثالثة والخامسة والسابعة والثامنة والثالث عشرة 
والرابعة عشرة والخامسة عشرة هذا الحكم األخير 
تقدمن بالطعن عليه عن طريق النقض، وقدمت النيابة 
العامة مذكرة رأت في ختامها رفض جميع الطعون 

موضوعاً. 
لقد فات على النيابة العامة، وهي تدفع بمذكرتها 
تلك نصوص واضحة في قانون اإلجراءات الجزائية 

تتعلق بالنظام العام، والتي تقرأ كاآلتي: 
أمام  أخرى  إبداء أسباب  المادة »246«: ال يجوز 
بيانها في  التي سبق  تلك  النقض غير  المحكمة في 
الميعاد المقرر للطعن، ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض 
تبين  إذا  نفسها،  تلقاء  من  المتهم  لمصلحة  الحكم 
فيه  المطعون  الحكم  أن  باألوراق  ثابت  مما هو  لها 
على  مبني  أو  العام  بالنظام  يتعلق  بعيب  مشوب 
تأويله  أو  تطبيقه  أو على خطأ في  القانون  مخالفة 
وفقاً  مشكلة  تكن  لم  أصدرته  التي  المحكمة  أن  أو 

للقانون أو لم تكن لها والية الفصل في الدعوى أو إذا 
صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم 

يسري على واقعة الدعوى. 
»المادة »4«: يجب أن يكون لكل متهم في جناية 
معاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع 
عنه في مرحلة المحاكمة، فإذا لم يوكل المتهم محامياً 
عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابالً 

لجهده وذلك على النحو المبين في القانون. 
وللمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت 
للدفاع  له محامياً  تنتدب  أن  المحكمة  يطلب من  أن 
عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام. 
المنتدب أعذار أو مواقع  المحامي  وإذا كان لدى 
تأخير  بدون  إبداءها  عليه  فيجب  بها  التمسك  يريد 
إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت األعذار يندب 

محام آخر. 
ونصت المادة »194«: يجب على المحامي المنتدب 
أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة 
أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإال حكم عليه بغرامة 
بالمحاكمة  اإلخالل  عدم  مع  درهم  ألف  تجاوز  ال 
التأديبية إذا اقتضتها الحال، ويعتبر الحكم الصادر 

بالغرامة نهائياً. 
وللمحكمة إعفاءه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه 
عذراً مقبوالً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو 

أن ينيب غيره«. 
بناًء على ما تقدم من نصوص رأت محكمة النقض 
أن لها حقاً في أن تنقض الحكم لمصلحة المتهمات 

حق استعانة المتهم بمحام
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من تلقاء نفسها بعد أن تبين لها مما هو ثابت في 
األوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب يعيب يتعلق 
يتولى  محاٍم  للمتهمات  يكن  لم  إذ  العام،  بالنظام 
الدفاع عنهن في سائر إجراءات المحاكمة. ولما لم 
يكن للمتهمات محاٍم لم تقم المحكمة بتعيين محام 
منتدب من قبلها وأن تتأكد بأن المحامي سواء كان 
موكالً أو منتدباً أن يدافع عن المتهمات دفاعاً حقيقياً 
عليها  معاقب  بجناية  االتهام  أن  بحسبان  شكلياً  ال 
في  خطورته  له  أمر  الجسيمة  العقوبة  هذه  بمثل 
مرحلة المحاكمة، وهي المرحلة الحرجة في الدعوى 
الجزائية التي تحدد مصير المتهم والقول ببراءته أو 

إدانته. 
وترى محكمة النقض أن الدفاع الحقيقي ال يتحقق 
من  المحاكمة  إجراءات  متتبعاً  المحامي  كان  إذا  إال 
أولها إلى آخرها سواًء كان ذلك بشخصه أو ممثالً 
بمن ينوب عنه حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة 
فترة  طوال  إجراءات  من  اتخذته  وما  تحقيقات  من 
المحاكمة بما يكفل له معاونة المتهم معاونة إيجابية. 
فإذا تمت محاكمة المتهم من دون حضور محام 

بجانبه للدفاع عنه أو حضر ولم يقدم دفاعاً حقيقياً 
على النحو المتقدم، فإن حق االستعانة بمحام الذي 
ذكرها  السابق  النصوص  بمقتضى  المشرِّع  أوجبه 
ر عن  لضمانه لحق المتهم في الدفاع يكون قد قصَّ
بلوغ غايته وتعطلت الحكمة من تقريره، مما يصف 
العام  بالنظام  المتعلق  بالبطالن  المحكمة  إجراءات 
وامتداد هذا البطالن إلى الحكم الصادر في الدعوى. 
المتهمات  أحالت  قد  العامة  النيابة  كانت  ولما 
األولى  الجنايات الرتكاب  إلى محكمة  األول  الثالث 
جريمة من جرائم االتجار بالبشر والمتهمتين الثانية 
وطلبت  والمساعدة،  باالتفاق  الشتراكهما  والثالثة 
اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  طبقاً  معاقبتهن  النيابة 
القانون االتحادي رقم »51« لسنة  والمادة »2« من 
2006 في شأن مكافحة جرائم االتجار بالبشر والتي 

تقرأ: 
االتجار  جرائم  من  أياً  ارتكب  من  كل  »يعاقب   
هذا  من   »1« المادة  في  عليها  المنصوص  بالبشر 
القانون بالسجن المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس 
سنوات، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في األحوال 

اآلتية:
1- إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو 
قيادة  أو تولى  إجرامية منظمة  أدار جماعة  أو  نظم 

فيها أو دعا لالنضمام إليها.
من  أو  طفالً  أو  أنثى  عليها  المجني  كان  إذا   -2

المعاقين.
صحبه  أو  الحيلة  بطريق  الفعل  ارتكب  إذا   -3

استعمال القوة... إلخ.
المتهم  بجانب  محام  حضور  بوجوب  وللقول 
في مرحلة المحاكمة للدفاع عنه، ال ينظر إلى الحكم 
العقوبة  إلى  ينظر  بل  فعالً،  المتهم  على  الصادر 
السجن  »وهي  اإلحالة  مواد  في  عليها  المنصوص 

المؤبد في هذه القضية«.
ولما كان أيضاً من الثابت أمام محكمة أول درجة 
أن المحامي الذي حضر تطوعاً عن المتهمتين الثانية 
التي  األدلة  في  إنه يشكك  قوله  اقتصر  قد  والثالثة 
تثبت االتهامات المنسوبة إليهما وطلب أجالً لتقديم 
مذكرة للدفاع عن المتهمتين، إال أن المحكمة قررت 

حجز الدعوى للحكم.
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أمام  المذكور  المحامي  أبداه  ما  أن  شك  وال 
الغرض  يحقق  ال  المتقدم  السياق  على  المحكمة 
الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن 
المتهم في مثل تلك الجنايات وفقاً للمادة »1 - 4« من 
قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي. لكل ذلك حكمت 
أمام  المحاكمة  إجراءات  ببطالن  النقض  محكمة 
البطالن  هذا  واستطالة  درجة  وثاني  أول  محكمتي 
لمخالفتهما  فيه  والمطعون  االبتدائي  الحكمين  إلى 
قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام 
جميعاً  للطاعنين  واإلحالة  نقضه  يوجب  بما  العام 
وكذلك باقي المتهمات المحكوم عليهن وعددهن »15« 
لم  أنهن  رغم  االستئنافية،  الخصومة  في  طرفاً  ُكنَّ 
يقررن الطعن بالنقض، لوحدة الواقعة وحسن سير 
العدالة دونما حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من 

الطاعنين. 
الخبير في  البشرى  األمين  الدكتور محمد  وعلق 
شرطة أبوظبي والمحاضر بمعهد اإلمارات للجنسية 
ُتعد جرائم  التالي:  النحو  على  الحكم  على  واإلقامة 
االتجار بالبشر آفة الزمت اإلنسان من أقدم العصور، 

وسببت له اإلذالل في كثير من أنحاء العالم. 
وأشكاالً  صوراً  بالبشر  االتجار  ظاهرة  وتأخذ 
تسهم في تدمير قطاعات كبيرة من المجتمعات في 

الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء. 
بالبشر  االتجار  تشكل جرائم  أن  المؤسف  ومن 
مصادر  من  ومصدراً  العالمي  االقتصاد  في  رقماً 

الدخل القومي لبعض الدول. 

الدولي  القرن العشرين بدأ المجتمع  وفي أواخر 
اتفاقية  بإصداره  الظاهرة  بمكافحة  االهتمام  يولي 
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
االتجار  مكافحة  بروتوكول  وإلحاقها   2000 لعام 
بالبشر وبروتوكول مكافحة تهريب األشخاص ومن 
الجرائم ضد  من  بالبشر  االتجار  جرائم  اعتبار  ثم 
اإلنسانية. وتبع هذا االتجاه إصدار العديد من دول 
العالم التشريعات التي تجرم االتجار بالبشر وتعاقب 

الجناة فيها بعقوبات رادعة. 
وكانت دولة اإلمارات العربية المتحدة في مقدمة 
لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  على  الموقعة  الدول 
إلى  وترجمتها  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة 
االتحادي رقم  القانون  تمثلت في  تشريعات وطنية 

»51« لسنة 2006.
ورغم اهتمام معظم دول العالم بمكافحة االتجار 
تلك  مردود  أن  إال  فيها،  الجناة  ومالحقة  بالبشر، 
ألسباب  المنشود  المستوى  دون  من  ظل  التدابير 

أهمها.
 - جرائم االتجار بالبشر من الجرائم المنظمة عبر 
الوطنية األكثر سرية وتقف خلفها عصابات الجريمة 

المنظمة التي يصعب مالحقتها دولياً.
اإلثبات  وقواعد  الشكلية  التشريعات  قصور   -  
التي تنظر إلى جرائم االتجار بالبشر مثل غيرها من 

أنماط الجرائم التقليدية.
 - صعوبة توفير أدلة اإلدانة في قضايا الدعارة 

التي تشكل نسبة كبيرة من جرائم االتجار بالبشر.

البحث  ورجال  المحققين  مهارات  ضعف   -  
الجنائي في مجال جمع االستدالالت وتقييم األدلة.

بمكافحة  المعنية  الشرطة  أجهزة  أن  شك  وال 
الكتشاف  مقدراً  جهداً  بذلت  قد  بالبشر  االتجار 
وتوفير  فيها  الجناة  وضبط  المنظمة  الجريمة  هذه 
لجميع  الموجهة  التهم  إلثبات  الالزمة  االستدالالت 
المتهمين مما دفع عدداً من المتهمات إلى االعتراف 
بالبشر.  المتاجرين  حقائق ضد  وكشف  بجرائمهن 
التحريات  رجال  ينتبه  ال  أن  المؤسف  من  ولكن 
قانون  نصوص  إلى  النيابة  وأعضاء  والتحقيقات 
اإلجراءات الجزائية التي كفلت حقوق المتهمين بأن 
يكون لهم محامون يدافعون عنهم، دفاعاً حقيقياً في 
جميع مراحل المحاكمة كمتطلب من متطلبات النظام 

العام.
إن وضوح القضايا وتوفر األدلة وإقرار المتهمين 
في  سبباً  يكون  أن  ينبغي  ال  لهم  الموجهة  بالتهم 
دفاعاً  المتهم  عن  يدافع  محام  تعيين  شرط  إهمال 

جاداً وحقيقياً.
والتحقيق  التحري  أجهزة  انتصار  أن  كما 
وقناعاتهم بنجاح القضية ال ينبغي أن يؤدي إلى 
إجراءات  في  العام  النظام  على  يؤثر  ما  إهمال 
تضيع  ال  حتى  مراحلها  جميع  في  التقاضي 
في  خاصة  العقاب،  من  الجناة  ويفلت  الجهود 
مثل هذه الجرائم المنظمة التي أصبحت ُتعد من 

الجرائم ضد اإلنسانية. 
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يمثل  الشباب  إن  القول  يمكن  بدء،  ذي  بادئ 
أمل المجتمع وعدة المستقبل، لذلك يجب إعدادهم 
لتولي المسؤولية في جميع القطاعات، مع االهتمام 
والعشرين،  الواحد  القرن  مع  للتعامل  بإعدادهم 
لذلك يجب وضع البرامج واتخاذ اإلجراءات التي 
السلوك  نحو  االتجاه  من  لوقايتهم  مدخالً  تمثل 

االنحرافي. 
يقدر حجم الشباب حسب البيانات اإلحصائية 
بنسبة )47%( في دول مجلس التعاون الخليجي 
مقارنة بأعداد السكان البالغين )52,692,736 مليون 
نسمة(، األمر الذي يدعو الكثير من الباحثين إلى 
االهتمام بالشباب عامة، وبالشباب الجامعي خاصة 
في المجتمعات الخليجية، باعتبارهم الرافعة التي 
للتفاعل  واالستعداد  بالوعي  تتميز  أن  يفترض 
تحدث،  التي  والتحوالت  المجتمعية  القضايا  مع 
الرئيسة  العناصر  وأحد  األحداث  قلب  في  فهم 

د.عادل عبد اجلواد الكردو�سي

خبري بوزارة تنمية املجتمع يف دولة االإمارات

للتواصل  قابليتهم  بسبب  بالعولمة  تتأثر  التي 
العصرية  المعرفة  أدوات  مع  اليومي  واالحتكاك 

وتقنياتها الحديثة.
سنتناول أهم المفهومات المستخدمة، ثم بعض 
من  الشباب  وقاية  وإجراءات  االنحراف،  أسباب 
االنحراف.   فمفهوم الوقاية يعني التدخل المبكر 
الجرائم  ارتكاب  من  والمجتمعات  األفراد  لحماية 
ترتكب  أن  يحتمل  أو  يتوقع  التى  واالنحرافات 
العوامل  على  بالقضاء  مستقبالً  حدوثها  وتفادي 
التى تسبب أو تهيئ أو تساعد أو تعجل بارتكابها. 
في  وردت  -كما  لغة  الشباب  كلمة  وتعني 
البن  العرب  لسان  ومنها  العربية  القواميس 
والقوة  الحيوية  بمعنى:  والفتاء،  -الفتوة  منظور 
والديناميكية. والمعنى ذاته ورد في قواميس اللغة 
اإلنجليزية، فكلمة youth تعني: أول الشيء، بمعنى 
البروز  هو  للشباب  اللغوي  فالمعنى  حيوي.  أنه 

وهو  اختالفها.  على  اإلمكانات  وتوقد  والنماء، 
معنى أقرب ما يكون من حيث قدرته التعبيرية عن 

طاقات الشباب وحيويتهم وخروجهم إلى الدنيا.
لوصف  عادة  »انحراف«  مصطلح  ويستخدم 
االعتداءات«،  أو  »الجرائم  أحياناً  عليه  يطلق  ما 
ويتوقف تحديد االنحراف على القوانين المعمول 

بها في كل مجتمع. 

بع�ض اأ�سباب االنحراف:

نتعرف على بعض األسباب التي تؤدي ببعض 
الشباب لالتجاه إلى طريق االنحراف، والتي تتمثل 
في مخالطة األشخاص المنحرفين وتعلم السلوك 
االنحرافي منهم، أو عدم قيام الوالدين بدورهم في 
تربية األبناء فتأتي الشخصية غير السوية،... إلخ 

هذه األسباب.   
تؤكد نظرية المخالطة الفاصلة أو المتفاوتة أن 

وقاية الشباب 
من االنحراف
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اكتساب الشخص للسلوك االنحرافي يتوقف على 
مخالطته  ومدة  االنحرافية،  لألفكار  تعرضه  مدة 
المخالطة،  وكثافة  االنحرافي،  السلوك  لمرتكبي 
الشخص  تعلم  طريقة  أن  »سذرالند«  ويؤكد 
تعلمه  طريقة  عن  تختلف  ال  االنحرافي  للسلوك 

للسلوك السوي.
تشير إحدى الدراسات إلى أن مسببات انحراف 
الشباب بصفة عامة عدم وفاء األسرة بالتزاماتها 
في تربيتهم التربية السليمة، وذلك ألسباب عديدة 
منها انشغال األب عن أبنائه وعدم وجود الوقت 
الكافي لديه لمتابعتهم وإصالح شأنهم، ال سيما 
تربية  على  قادرة  غير   - الغالب  -في  األم  وأن 
األبناء لوحدها من دون مساعدة األب. إن األسرة 
مسؤولية  -مسؤولة  واألم  -األب  بعموديها 
خالل  من  وذلك  الشباب،  انحرافات  عن  مباشرة 
غياب التوجيه واإلرشاد وعدم توفر القدوة والمثل 

في األسرة مما يدفع بعض الشباب إلى االنحراف. 
التالية:  األسباب  ألحد  االنحراف  يرجع  قد 
والبعد  اإلسالمي  الدين  تفسير  في  االنحراف 
وعدم  النسبي  والحرمان  اإلسالم،  وسطية  عن 
المساواة في المجتمع، ومخالطة أصدقاء السوء، 
ووجود علة نفسية أو عقلية أو نتيجة اإلحباطات، 
مؤسسات  داخل  الصحيحة  التربية  وضعف 

المجتمع »األسرة، التعليم، اإلعالم، ...إلخ«. 

اإجراءات وقاية ال�سباب من االنحراف:

للمخاطر التي تنتج عن انحراف الشباب  نظراً 
تأتي أهمية اتخاذ إجراءات الوقاية من هذا الطريق، 
حفاظاً على فئة الشباب، ألن هذه الفئة تمثل عماد 
البناء في المستقبل وهي ستتولى قيادة المجتمع 

في المستقبل في جميع أبعاد الحياة.  
وللحد من انتشار مظاهر االنحراف يلزم اآلتي:

ومخاطر  أضرار  حول  الشباب  توجيه   •
االنحراف.

• التخطيط لملء أوقات الفراغ.
المنحرفين  مع  التعامل  في  التساهل  عدم   •

سلوكياً.
• تفعيل التعاون بين البيت والمدرسة.

• المساهمة في إحباط االعتداءات بين الطالب 
داخل المدرسة.

• تفعيل دور مجالس اآلباء.
وتم اقتراح استراتيجية تعزز الوقاية كاآلتي:

• استراتيجية إعالمية: تطرح مشكالت الشباب 
ويديرها مختصون في العلوم النفسية والتربوية 

واالجتماعية.
• استراتيجية تربوية تكوينية: لتفعيل المؤسسة 
والتكويني  التربوي  المستوى  لرفع  التربوية 
وثقافياً  ومهنياً  علمياً  أخالقياً  للشباب وتحصينه 
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ليتكفل بنفسه وبمشاريعه المستقبلية.
والجامعية  التربوية  المؤسسات  تنشيط   •
ومراكز التكوين المهني بالبرامج الثقافية العلمية 

والرياضية لمساعدة الشباب على االندماج.
اإلدماج:  وإعادة  إدماجية  استراتيجية   •
مؤسسات  في  واالنخراط  العمل  فرص  بتوفير 
المجتمع ونشاطاته االجتماعية، الثقافية، التربوية 

والرياضية.
• استراتيجية تنسيقية وتعاونية بين القطاعات 
التربوية والثقافية والرياضية والقضائية واألمنية 

لمحاصرة بؤر االنحراف.
• استراتيجية ردعية وعقابية: لمعالجة مشكالت 

الشباب بتنبي العقاب الردعي ضد المنحرفين.
مراكز  بين  وبحثية:  علمية  استراتيجية   •
والقضائية  األمنية  والمؤسسات  الجامعية  البحث 
والمجتمع المدني لدراسة الظواهر واقتراح الحلول 

لها.
جميع  وتقديم  األساسية،  الحاجات  وتلبية 
الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، واإلعالمية، 
الرسمية  المجتمع  مؤسسات  وتنسيق  وتعاون 

وغير الرسمية بما يؤدي إلى عدم دخول الشباب 
إلى طريق السلوك االنحرافي، ألن االهتمام بالبعد 
وقوع  حتى  االنتظار  من  فائدة  أكثر  الوقائي 

الشباب في دائرة االنحراف.
األسرة  دور  بتفعيل  االهتمام  يأتي  لذلك 
ألنهم  الشباب؛  فئة  وبخاصة  أبنائها  وقاية  في 
وهم  المستقبل  وكل  الحاضر  نصف  يمثلون 
يعتمد  والتي  والوطن،  لألسرة  الحقيقية  الثروة 
عليها الوطن في تحقيق التنمية البشرية بمختلف 

أبعادها. 
أبنائها  تجاه  لألسرة  الوقائي  الدور  إن  القول 
من الشباب، يتمثل في مساعدة هؤالء من خالل 
لتحصين  كوسيلة  التوعوي  باألسلوب  االهتمام 
هذه الفئة، ومن ثم منعهم من الدخول إلى طريق 
واقتصادياً  اجتماعياً  ذلك  لكلفة  نظراً  االنحراف، 

على األسرة والمجتمع. 
وقاية  التربية كإحدى طرق  تأتي عملية  كذلك 
الشباب بتوجهاتها التي تعتمد في أحد جوانبها على 
تزيد حصيلتهم  التي  والمعلومات  البيانات  تقديم 
المعرفية، وتعزز قيمهم اإليجابية وسلوكياتهم بما 

التنشئة لديهم، وُيسهم في توعيتهم  يدعم عملية 
من األمور التي تهددهم وتهدد المجتمع، فالتربية 
الذاتي للشباب، وتسهم في تكوين  تعزز الضبط 
الجانب الصالح والسوي لهذه الفئة في المجتمع.

كما أن وسائل اإلعالم تقوم بدورها في توعية 
الصحيحة  األخبار  بنشر  االنحراف،  من  الشباب 
وتقديم المعلومات التي ُتسهم في نشر الوعي، بما 
يساعد في تحقيق عملية تحصين الشباب ومن ثم 

الوقاية لهذه الفئة والمجتمع.
خالصة القول إن االهتمام بالوقاية يمثل أولوية 
مستهدف  بعضهم  ألن  الشباب،  تجاه  وبخاصة 
وهي  الهشة،  الفئات  من  يعد  اآلخر  وبعضهم 
)بدنياً، واجتماعياً،  التغيرات  بالكثير من  تمر  فئة 
بدورها  األسرة  تقوم  أن  يجب  لذلك  ونفسياً(، 
ووسائل  التعليمية،  المؤسسة  وكذلك  الوقائي، 
التي  اإلعالمية  الحمالت  وتنفيذ  بتخطيط  اإلعالم 
بمشاركة  الشباب،  وتحصين  توعية  إلى  تهدف 
وتعاون جميع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير 
الرسمية في هذا المجال، كأساس لوقاية الشباب 

من االنحراف.  
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في  الركائز  أهم  من  والمحاكم  القضاة  يعتبر 
المجتمعات  الرتباطهم بحياة األفراد والمجتمعات 
والجماعات  األفراد  منازعات  تسوية  لتوليهم 
لضمان استقرار الحياة والعيش واألمن ولتحقيق 
العدالة في المجتمع. ولما كانت المحاكم هي موطن 
العدل بمضمونه وفحواه، كان القضاة هم آلية هذا 
الطريق واألداة التي بها تغدو كل أمة أعز مقدساتها 
وأغالها، ويضحي القضاء مقوماً من أغلى مقومات 

حضارتها وأسماها.
كما أن تقّدم الشعوب يقاس بمدى تقدم القضاء، 
وإذا كان التخصص في كل مجاالت العلم والعمل 
أصبح سمة العصر الحديث فإن تخصص القاضي 
بمستوى  لالرتقاء  عنها  غنى  ال  ضرورة  أصبح 
القضائية  النظم  من  كثير  أخذت  وقد  األداء. 
تعّدد  بعد  القضاة  تخّصص  بمبدأ  المعاصرة 
التشريعات وتشّعبها ألن كل فرع منها يرتكز على 
فقه خاص ويحتاج إلى فهم عميق وخبرة واسعة، 

ومنها ما يلي:
المتعلّقة  التشريعات  من  القاضي  تمكين  يجب 

بالفرع الذي يتخّصص فيه، فكلما تنّوعت وتشّعبت 
على  وأصبحت  المنازعات  تشّعبت  التشريعات 

درجة عالية من التنّوع والتعقيد.
من  خاص  فرع  لتطبيق  القاضي  انقطاع  إن   -
فروع التشريع والتفّرغ لمعالجة مسائله المتنوعة 
سير  وحسن  القانون  تطبيق  دّقة  في  تأثيره  له 

العدالة.
- تخّصص القاضي يؤّدي إلى تبسيط إجراءات 
إنجاز عمله في وقت أسرع  التقاضي وُتمّكنه من 

وبكفاءة عالية.
أحكامه  أسباب  صياغة  من  القاضي  تمكين   -
ضبط  ضمانات  من  ُتعّد  وهي  وُيسر  بسهولة 

األحكام.
هيئة  بأنها  المتخصصة،  المحكمة  وتعرف 
قانون، بدرجة  بناء على  أو  بقانون  قضائية تنشأ 
تشكيالت  إطار  في  تدخل  وهي  ابتدائية.  محكمة 
المحاكم العادية، ويقتصر نطاق واليتها القضائية 
القضايا  من  ومحددة  معينة  أنواع  أو  نوع  على 
طبيعة  ذات  تكون  ما  غالباً  والتي  والمنازعات، 

المكانية  واليتها  نطاق  يتسع  وقد  تقنية.  فنية 
اختصاص  دائرة  من  أوسع  مساحة  لتشمل 
المحكمة  على  ويقوم  العادية.  االبتدائية  المحكمة 
عالياً  تخصصاً  متخصصون  قضاة  المتخصصة 
وقد  بنظرها.  المحكمة  تختص  التي  المسائل  في 
مع  تتوافق  خاصة  إجرائية  قواعد  المحكمة  تطبق 

طبيعتها التخصصية.
وترتيباً على ما سبق، إن فلسفة إنشاء محكمة 
متخصصة في قضايا المخدرات تقوم على فلسفة 
مؤداها أن هناك بعض أنواع المنازعات والقضايا 
بسمات  تتميز  والتي  المخدرات  بقضايا  الخاصة 
خاصة، تتطلب وجود محكمة متخصصة تنظرها، 
تحقيقاً لفكرة العدالة الناجزة، وفهماً أوفى لطبيعة 
عناصر  ومشاركة  والقضايا  المنازعات  هذه 

متخصصة بجوار قضاة متخصصين في نظرها.
قدرة  يكسبه  معينة  لفترة  القاضي  فتخصص 
المخدرات  قضايا  جوانب  فهم  في  وفاعلية  أكبر 
بطريقة  حلها  على  قادراً  ويكون  أبعادها،  بكل 
المنظم  القانون  ابتغاها  التي  األهداف  بها  تتحقق 

إنشاء محكمة متخصصة 
في قضايــا المخدرات

الرائد �سامل عبيد اخلال�ض العامري  

مديرية مكافحة املخدرات يف �سرطة اأبوظبي

افاق
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الجرائم، ويساعد ذلك في تخفيف  النوع من  لهذا 
العبء الملقى على المحاكم العادية التي تنظر كل 
متخصصة  محكمة  بفكرة  واألخذ  القضايا ,   أنواع 
مراعاة  في  أيضاً  يساعد  المخدرات  قضايا  في 
قضايا  بها  تتسم  التي  والسمات  االعتبارات 
المخدرات، وذلك فيما يتعلق بشأن تشكيل المحكمة 
واختصاصاتها والسلطات المخولة لقضاتها األمر 
لتطوير  المستقبلية  الرؤية  على  تأكيداً  يأتي  الذى 
وتحسين األداء األمني والقضائي بدولة اإلمارات، 
مما سيكون له مردود قوي ألعمال القضاء وإعداد 

قضاة مختصين في مجال قضايا المخدرات.
القضاة  إلعداد  التأهيلي  الجانب  عن  فضالً 
المتوقع  القضايا  على  وتدريبهم  المختصين 
جلب  الترويج،  االتجار،  التعاطي،  مثل  نظرها 
التعاطي، جلب بقصد االتجار، جلب بقصد  بقصد 
بقصد  حيازة  التعاطي،  بقصد  حيازة  الترويج، 
معاهد  خالل  من  وغيرها  الترويج،  أو  الترويج 
في  بالخارج  تدربيهم  بدورات  إلحاقهم  أو  تدريب 
أنظمة قضائية مشابهة، ناهيك عن ضرورة مراعاة 

الخصوصية في بعض الدعاوى، وأهمية النظر فيها 
من قبل قضاة مختصين بهدف سرعة الفصل فيها. 
في  متخصصة  محكمة  إنشاء  من  القصد  إن 
قضايا المخدرات هو الوصول إلى استقرار األحكام 
األحكام  تلك  في  الثقة  درجة  ورفع  القضائية 
متخصصة  محكمة  فوجود  إليها.  والطمأنينة 
في  محوري  دور  له  سيكون  المخدرات  بقضايا 
رائدة  »محاكم  إيجاد  في  الطموحة  الرؤية  ترجمة 
بما  المخدرات،  قضايا  في  تفصل  عالمياً«  متميزة 
فهذه  للمجتمع  والرفاهية  للناس  السعادة  يحقق 
على  ملموسة  إيجابية  آثار  على  تنطوي  الخطوة 
والقضائي  القانوني  بالنظام  الثقة  تعزيز  مستوى 
الناجزة،  العدالة  لمفهوم  وتكريساً  ودولياً  محلياً 
الخدمة  تقديم  بكفاءة  لالرتقاء  كوسيلة  تعد  كما 
على  يؤخذ  إذ  الوقت،  اختصار  ومنها  القضائية، 
نظر  في  البطء  العامة،  والمحاكم  العادية  المحاكم 
الدعاوى وطول إجراءات سيرها ونظرها، وهو ما 

يؤدي إلى إطالة أمد النزاع.  
ولهذه األسباب أصبح إنشاء محكمة متخصصة 

التطبيق  ملحه  ضرورة  المخدرات  قضايا  في 
واالقتصادية  العصرية  التطورات  لمواكبة 
وكون  كافة،  الحياة  نواحي  في  والتكنولوجية 
يقوم  التي  الركائز  أهم  يمثالن  والقضاء  القانون 
على معيارها متطلبات اإلنسان كافة في المجتمعات 
كافة. فالمادة )65( مكرر )3( من المرسوم بقانون 
اتحادي رقم )8( لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام 
القانون االتحادي رقم )14( لسنة 1995 في شأن 
مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: تختص 
المحاكم االتحادية الكائنة بمقر عاصمة االتحاد من 
عليها  المعاقب  الجرائم  في  بالفصل  غيرها  دون 
متى  القانون  هذا  من   )49(  ،)48( المادتين  بنص 
كان ارتكابها بقصد االتجار، باإلضافة إلى الجرائم 

المرتبطة بها ارتباطاً ال يقبل التجزئة
الدعوى  تقام  »ال   1  :)43( المادة  نصت  كما 
المؤثرات  أو  المخدرات  متعاطي  على  الجزائية 
العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه 
أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة عالج 
اإلدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه 
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تقرر  أن  إلى  لديها  فيودع  الوحدة،  لدى  للعالج 
الوحدة إخراجه.

المزايا والمردودات التي يحققها إنشاء محكمة 
متخصصة في قضايا المخدرات بدولة اإلمارات

أ-المحاكم المتخصصة كوسيلة لالرتقاء:
الخدمة  تقديم  كفاءة  حيث  من  أوالً-االرتقاء 

القضائية:

اأ-اخت�سار الوقت:

تأتي فكرة إنشاء محكمة متخصصة في قضايا 
بين  التوفيق  صور  أو  مظاهر  كأحد  المخدرات 
اختصار الوقت وتحقيق العدالة، عن طريق ما يلي:
- جعل عدد القضايا المعروضة عليها-بالشك-
والعامة  العادية  المحاكم  مع  بالمقارنة  قليالً  عدداً 
عدد  قلة  وأن  القضايا.  أنواع  كل  في  تنظر  التي 
المتخصصة سيترتب عليه  المحكمة  أمام  القضايا 
اختصار الزمن أو الوقت المخصص للنظر والفصل 

في النزاع.
- كما يتحقق اختصار الوقت من واقع تقارب 
المحاكم  أمام  القضايا  نظر  جلسات  مواعيد 
لقلة  نتيجة  أيضاً  هو  التقارب  وهذا  المتخصصة 
عدد القضايا. فبدالً من أن تؤجل المحكمة القضية 
ندب  أو  شاهد  استدعاء  أو  مرافعة  لسماع  شهراً 
خبير أو إجراء تحقيق، فإنه سيختصر هذا الوقت 
إلى النصف، إذ ال تزاحمها قضايا من أنواع أخرى 

تنتظر دورها التخاذ إجراء مماثل فيها.

ب-تي�سري االإجراءات

 يغلب على إجراءات نظر القضايا أمام المحاكم 
اإلجراء.  في  والشكلية  والتعقيد  اإلطالة  طابع 
القضائية هي  الدعوى  أن  إلى  مرده  التعقيد  وهذا 
الحقوق.  القتضاء  اإلنسان  عرفها  وسيلة  أفضل 
فتبدأ الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة 
المختصة وقيدها في سجالت المحكمة، ثم إعالن 
الخصوم بصحيفتها وتلقي ردودهم عليها وتحديد 
فيها  الخصوم  مرافعات  وسماع  لنظرها،  جلسة 
الحال  يقتضيه  قد  وما  ودفوعهم  دفاعهم  وأوجه 
من اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، والى إن 

يصدر الحكم فيها.
أو  المحكمة  خلق  من  ليست  اإلجراءات  وهذه 
وضعها  قانونية  نصوص  هي  وإنما  قضاتها، 
على  ورتب  والقاضي  المحكمة  بها  ألزم  المشرع 
في  تمثل  إجرائياً  جزاًء  منها  الجوهري  مخالفة 
بطالن اإلجراء وإهدار آثاره ومفاعيله. وقد يترتب 
الدعوى أو عدم قبولها  على مخالفتها عدم سماع 
في  المتخصصة  المحاكم  وألن  جوازها.  عدم  أو 
فإنها  متخصصة،  دوائر  هي  االتحادي،  القضاء 
مقيدة بالقواعد واإلجراءات العامة التي تحكم نظر 
القانون  يفرد  مالم  نوعها،  كان  أياً  القضايا  سائر 

إجراء خاصاً بنوع معين من القضايا والمنازعات.

ج-حتقيق اجلودة

فمعظم  المحدد:  الوقت  في  الخدمة  أداء    -
الخدمات القضائية محددة بمواعيد وآجال محددة 

ومعينة في القانون، ومخالفتها من طرف الموظفين 
المكلفين القيام بها، ال يؤدي إلى تأخر أداء الخدمة 
فحسب بل إلى تفويت حق المتعامل وإلحاق الضرر 
التي ال تتقيد بمواعيد أو  الخدمات  به. وحتى في 
آجال، فإن التأخر عن أدائها خالل وقت مقبول يؤثر 

على مؤشر مقياس كفاءة األداء للمحكمة.
عن  المتعامل  رضاء  يمثل  المتعاملين:  رضاء   -
للجودة. والمتعاملون  ثانياً  طريقة أداء الخدمة مقياساً 
مع المحاكم إما متقاضون أو متلقو خدمة أو شركاء. 

ولكل فئة من هذه الفئات رضاؤه الخاص.
- فالمتقاضون هم الذين يتعاملون مع المحاكم 
من خالل نزاعاتهم المطروحة على القضاء، ولكل 
لصالحه  الحكم  يصدر  أن  في  الخاص  أمله  منهم 
الذي ُيمثل قمة رضائه. لكنه كذلك ينتظر أن ينظر 
من  إطار  وفي  أكفاء،  قضاة  طرف  من  نزاعه  في 
الشفافية، وخالل فترة زمنية معقولة، وفي ظروف 

انتظار ومراجعة مريحة.
- أما متلقو الخدمة، فهم أولئك األشخاص الذين 
يطلبون من المحكمة خدمة قضائية، كطلب إصدار 
شهادة بعدم قيد قضية، أو طلب صورة من وثيقة 

أو مستند يكون المتلقي صاحب شأن فيه...إلخ.
من  ثالثة  كفئة  المحكمة  شركاء  ويأتي   -
الشركاء:  أبرز  ومن  متعددون.  وهم  المتعاملين، 
واألمن،  الشرطة  المحلية،  والنيابات  المحاكم 
وزارة الداخلية، المعاهد القضائية، كليات الشريعة 
والقانون. ورضاء هذه الفئة من المتعاملين يكون 
وإيجاد  مباشرة،  اتصال  قنوات  خلق  طريق  عن 
آليات فاعلة لتبادل المنافع المؤسسية بينها وبين 

المحكمة.
الخدمة  تقديم  أدوات  حيث  من  ثانياً-االرتقاء 

القضائية:
أ-تدريب وتنمية مهارات أعوان القضاء:

المحكمة  موظفي  من  فئة  هم  القضاء  أعوان 
يؤدون أعماالً تعين القضاة على التفرغ ألداء عملهم 
القضائي. هؤالء الموظفون هم الكتبة والمحضرون 

لدى  المعينون  والخبراء  والطباعون  والمترجمون 
موظفي  غير  من  األعوان  يكون  وقد  المحاكم. 
بجداول  المقيدين  والخبراء  كالمحامين  المحكمة 
الخبراء لدى وزارة العدل. وعلى عاتق هؤالء يقع 
بدءاً  المحكمة  في  والقلمي  الكتابي  العمل  تسيير 
من قيد الدعوى وتقدير قيمتها وإعالن صحيفتها 
سّر  أمانة  أعمال  بتولي  مروراً  أوراقها،  وسائر 
الصادرة  القرارات  تنفيذ  ومتابعة  المحكمة،  دوائر 
وإصدار  وطباعتها  األحكام  بتنفيذ  وانتهاًء  عنها، 
الشهادات لمن يهمه األمر.... وغيرها من األعمال 

غير القضائية.
ب-استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة:

مثلما يكون االرتقاء بالخدمة القضائية من خالل 
إعداد طاقم مدرب ومؤهل من رجال أعوان القضاء، 
األدوات  استخدام  عبر  كذلك  يتم  االرتقاء  فإن 
والوسائل والتقنيات الحديثة مثل أجهزة الحاسوب 
الذكية،  والهواتف  المختلفة،  وأشكالها  بأنواعها 
والطاقات اإللكترونية والماسحات الضوئية وأجهزة 
تخزين المعلومات والبيانات. وكذلك اإلنترنت وما 
يوفره من خدمات وبرامج ومعلومات. وغيرها من 
والوسائل  األدوات  هذه  وتوفر  الحديثة.  الوسائل 
في  والسرعة  الخدمة  في  الدقة  استخدامها،  عند 
اإلنجاز والبساطة في التشغيل واالستعمال. وألن 
عنصر  على  تقوم  المتخصصة  المحاكم  فكرة 
تصاحب  الفكرة  هذه  فإن  العمل،  في  التخصص 
المستخدمة  أو  المكملة  أو  الالزمة  األعمال  جميع 
في العمل، وسيلة لالرتقاء بالخدمة القضائية مثلما 
أن المحاكم المتخصصة هي ذاتها وسيلة لالرتقاء 

والعدالة.
ج-تخصص القضاة العلمي والمهني:

   النظر في الدعاوى والمنازعات والفصل فيها 
بحكم قضائي بات وملزم، خدمة قضائية يقوم بها 
القضاة. وكفاءة هذه الخدمة تقوم على عدة عوامل 
من أهمها تخصص القضاة. ويأتي هذا التخصص 

من خالل تدريب القضاة وتأهيلهم علمياً وعملياً.

افاق
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الشرطة العالمية

يكمل فريق البحث في السجن أول عملية مسح 
مستخدماً كلب أثر تم تدريبه حديثاً على اقتفاء أثر 
الهواتف المتحركة وحقيبة كبيرة تحتوي على أنواع 
الهواتف كافة، من أجهزة الطي القديمة الطراز إلى 

أحدثها من الهواتف الذكية.

وماذا بعد؟

 هناك مطبوعة جديدة على اإلنترنت ينشرها مركز 
تكنولوجيا التميز التابع للمعهد الوطني للمؤسسات 
الجنائية  األدلة  »دليل  عنوان  تحمل  اإلصالحية 
اإلصالحية«،  المؤسسات  في  المتحركة  للهواتف 
السؤال.  ذلك  على  محتملة  إجابات  تقدم  والتي 
وبصفة عامة، يناقش المنشور أهمية الطب الشرعي 
ويقدم  السجون  إلى  المهربة  المحمولة  للهواتف 
اقتراحات حول كيفية تطوير الوكاالت لبرامج الطب 
الشرعي الخاصة بها، حيث إن العديد من المختبرات 

االتحادية والفيدرالية تربكها التراكمات الضخمة. 
مركز  في  برنامج  مدير  شيفر،  جون  يقول 
المسؤولين  تسمع  ما  »غالباً  التميز:  تكنولوجيا 
يقولون كل ما علينا القيام به هو التشويش عليهم 
الهواتف  تلك  وتحويل  الخطوط  على  السيطرة  أو 
فهم  إلى  االفتقار  هذا  أن  إال  تنفع،  ال  أجهزة  إلى 

التكنولوجيا هو مصدر قلق حقيقي«. 
ويتابع قائالً: »حتى عند قطع القدرة على إجراء 

الهواتف  استخدام  يمكن  يزال  ال  صوتية،  مكالمة 
لكثير من األشياء األخرى مثل التقاط الصور الثابتة، 
وإرسال  النصوص  ومعالجة  الفيديو،  وتصوير 
تسمح  الهواتف  بعض  المحلية.  النصية  الرسائل 
يساعد  مما  االتصاالت،  شركة  اختيار  للمستخدم 
هذه  كل  المراقبة.  أنظمة  تجاوز  على  مستخدمها 
يتم  أن  ويجب  خطراً،  عامالً  تعتبر  أن  يجب  األمور 
اعتبار الهواتف مهربة. لقد كنت دائماً أدعو الستعادة 
يتم  ال  حتى  الشرعي  الطب  تحليل  وإجراء  العتاد 

فقدان األدلة المحتملة«.
يقول جو روسو، مدير مجلس إدارة مركز التميز: 
إلى  تصل  المهربة  المحمولة  الهواتف  مشكلة  »إن 

أبعاد وبائية. يجب أال تنحصر المهمة في استعادة 
ذكائها.  قيمة  لتعظيم  أيضاً  وإنما  الهواتف وحسب، 
التي  الهواتف  هذه  في  البيانات  من  الكثير  هناك 
وتؤدي  اإلجرامية  األعمال  عن  تكشف  أن  يمكن 
أيضاً  البيانات  تساعد  أن  ويمكن  االعتقاالت.  إلى 
واألشخاص  السجناء  بين  الصالت  تحديد  في 
المؤسسات  في  المسؤولون  يحتاج  المجتمع.  في 
أن  يمكن  المصادر  الجهاز  أن  فهم  إلى  اإلصالحية 

يعطيك الكثير من المعلومات«.
المهربة  المحمولة  الهواتف  »ألن  قائالً:  ويضيف 
المرافق  من  العديد  فإن  نسبياً،  جديدة  ظاهرة 
إنهم  الشرعي.  الطب  بعد  تستخدم  ال  اإلصالحية 
األدوات  كل  استخدام  كيفية  تعلم  إلى  بحاجة 
جمع  مجرد  ليست  العملية  لهم.  المتاحة  والموارد 
الهواتف المصادرة، ووضعها في صندوق وإعطائها 

للجمعيات الخيرية«.
بتكنولوجيا  المعني  العمل  فريق  ويقوم 
المؤسسات اإلصالحية التابع للمعهد الوطني للعدالة 
الحاجة كأولوية منذ ثالث  يلبي هذه  بتطوير منتج 
تقاعد  الذي  شيفر،  الفريق  وكلف  تقريباً،  سنوات 
اإلصالحيات  إدارة  مع  الخدمة  من  عاماً   31 بعد 
وشمل  الجهد.  هذا  بقيادة  بنسلفانيا،  والية  في 
لألجهزة  السوق  عن  استقصائية  دراسة  المشروع 
وعمليات  المتاحة،  والمراجع  المتاحة،  والبرمجيات 

األدلة الجنائية 
للهاتف المتحرك وجمع المعلومات

إعداد/ حاكم خريي 

الأدلة اجلنائية للهواتف املتحركة ت�ساعد ال�سرطة يف فح�س الأجهزة املهربة للعثور على اأدلة حمتملة

قبل ع�شر �شن�ات، مل تفكر 

امل�ؤ�ش�شات الإ�شالحية كثريًا يف 

اله�اتف املحم�لة، ولكن عليها 

الآن بذل جه�د كبرية لردع 

ذلك
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الخبراء  مع  والتعاون  اإلنترنت،  شبكة  على  البحث 
المتخصصين في الموضوع، وشمل ذلك خبراء في 
أيضاً  بعضهم  )كان  اإلصالحية  المؤسسات  مجال 
من ذوي الخبرة في مجال األدلة الجنائية للهواتف 
المتحركة(، فضالً عن خبراء تكنولوجيين مهرة. كما 
قدم المشاركون في سلسلة من ثالث حلقات دراسية 
حول التعامل مع الجوانب المختلفة لمشكلة الهواتف 
إجاباتهم  خالل  من  معلوماتهم  المهربة،  المحمولة 

على استطالعات الرأي عبر اإلنترنت.
موضوع  ظهر  األدوات،  هذه  كل  خالل  ومن 
مشترك واحد: يتشاطر العديد من العاملين في مجال 
استخدام  من  النزالء  منع  بأن  اعتقاداً  اإلصالحيات 
الهواتف، سواء من خالل شكل من أشكال المراقبة 
أو من خالل تحديد مواقع األجهزة المهربة، هو كل 

ما يلزم لمعالجة المشكلة.

الهواتف  »لقد شاركت في مكافحة  يقول شيفر: 
أن  أستطيع  ال   . مبكر  وقت  منذ  المهربة  المحمولة 
أقول إنني فوجئت بنقص الوعي بأهمية المعلومات 
المحمولة  الهواتف  على  المخزنة  المحتملة  األمنية 
المتحركة.  للهواتف  الجنائية  األدلة  وأهمية  المهربة 
لرفع الوعي بهذا األمر  وأعتقد أن هناك حاجة حقاً 

المهم«.
ويعمل دليل األدلة الجنائية للهاتف المتحرك في 
الوعي  هذا  مثل  زيادة  على  اإلصالحية  المؤسسات 
المطلوب من خالل شرح فوائد األدلة لبرنامج األدلة 
التقنيات  واستعراض  المهربة،  لألجهزة  الجنائية 
الهواتف  فحص  على  الوكاالت  لمساعدة  المتاحة 
المطلوبة  للموضوعات  وتبويب  المهربة،  المحمولة 
الجنائية  باألدلة  خاص  داخلي  برنامج  لتأسيس 
ذات  القانونية  للمسائل  وموجز  المحمول،  للهاتف 

الصلة والسوابق القضائية ذات الصلة.
ال  أنه  الناس  يعرف  أن  المهم  »من  شيفر  يقول 
مشاكلهم.  جميع  ستحل  واحدة  تكنولوجيا  توجد 
والسجون،  األمن  مجال  في  آخر  شيء  أي  فمثل 
تحتاج إلى نهج متعدد الجوانب وأهم شيء في هذا 

المنهج منع وصول الهواتف إلى السجون«.
تفكر  لم  سنوات،  عشر  قبل  روسو:  يقول 
المؤسسات اإلصالحية كثيراً في الهواتف المحمولة، 

ولكن عليها اآلن بذل جهود كبيرة لردع ذلك«.
هو  الداخلية  القدرات  تعزيز  »إن  قائالً:  ويتابع 
أمر ينبغي أن تنظر فيه كل وكالة إذا كان هناك أي 
نوع من مشكالت الهواتف المتحركة المهربة. ولكن 
تكريس  ينبغي  فال  قليلة  التهريب  كانت حوادث  إذا 
موارد كبيرة لمجابهتها بل يمكن االعتماد على موارد 

خارجية. 



العدد 559 يوليو 502017

اإعداد: ح�سني البادي

هل �سبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�سهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..
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وقام الشيخ زايد »رحمة الله عليه« وسّماها الجارية 
وهو اسم للبنت الصغيرة الشابة، وكما تعرف أنت 
والجميع أن الشيخ زايد »رحمه الله« يحب األسماء 
والمعاني الحلوة والجميلة، وألجل هذه تجده َغيّر 
الكثير من المسميات التي كان القبليون قد سموها 
والتي ال تناسبنا حالياً مثل محضر »شدق كلب« 
من  هم  ألنهم  »المرر«  جد  على  »مروان«  سماها 
يسكنها، وفي ليوا أيضاً غيَّر اسم »يوحمار«وسماه 
تقول  ما  تذكره  يوم  الحصان  ألن  »يوحصان« 

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هكذا  الزمن،  يغيرها  ال  التي  الذهبية  كالعملة 
الكثير  يزال  فال  الجميع،  يعرفهم  كما  المناصير 
العربية  منهم يعيشون حياتهم األولية وبصفاتهم 
األصيلة والكرم المشهور عنهم واألخالق الحميدة، 
بن  ومنصور  هزاع  بالوالدين  التقينا  »ليوا«  وفي 
بن سالمين  بن حمد  محمد  بن  بن حمدان  ناصر 
استقبالنا وإخوتهما  واللذين  المنصوري  بن حمد 
وأبناء عمومتهما بكل ترحاب وكرم يعجز اللسان 
في  أخذانا  وقد  عليهم،  والثناء  شكرهم  عن 
ذكرياتهما مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيَّب الله ثراه« وأخبرانا عن رحالت القنص 
التي رافقاه فيها في البالد وخارجها، كما أطلعانا 
على بعض جوانب الحياة في »محاضر ليوا« التي 
وهي  »جو«  جمع  وهي  »بالجواء«  قديماً  ُتعرف 
ُتعرف  والتي  »يو«  تنطق  والتي  والموارد  اآلبار 
»اليوا«  المناصير  وينطقها  ليوا«  »بمحاضر  حالياً 

أي »الجواء«.
بدأ منصور حديثه عن المحضر الذي يعيشون 
»الياريه«  وتنطق  »الجارية«  محضر  وهو  فيه 
والتي اسمها في األصل »قعيسه«، وقعيسة تعني 
»الحرمة العيوز« الجالسة في مكانها وما تتحرك، 

»زايد عّمر المدن 
خالل رحالت القنص في الخارج«

َكِرمت، وفي العين تجده غير اسم »العوهة« وهي 
اسم لألرض الممحلة التي ال يوجد فيها شجر وال 
اسمها  وأبدل  وقام  السابقة،  طبيعتها  وهي  نبت 
الوردة  تفتح  تعني وقت  والتي  »الفوعة«  وسماها 
جنات  من  جنة  اليوم  صارت  المنطقة  هذه  ألن 
األرض بفضل الشيخ زايد »رحمه الله« و»اليازية« 
الذي  األصلي  موطنهم  أي  سالمين  آل  منقع 
انتشروا منه، وهي منقعهم وموروثهم من سنين 
بعيدة وأصل قبيلتهم وفيها نخلهم وقد توارثوها 
ببيت  العرب  عند  يعرف  بيتنا  ونحن  جد،  عن  أباً 
راعي العشو من آل سالمين ويعرفوننا أيضاً بـ »آل 
أم الشيخ  ميثه« )ميثاء( وهي ميثاء بنت سالمين 
خاله  بنت  من  تزوج  الذي  األول  زايد  بن  خليفة 
وأنجب ولده الشيخ محمد بن خليفة والد الشيوخ 
حمدان ومبارك وطحنون وسرور وإخوتهم، ونحن 
رباعة  الشيوخ  وعيشة  حياة،  وعيشتنا  حياتنا 
»عطيات«  شرهات  لنا  وكانت  وحريمنا،  رجالنا 
عند الشيوخ ونحن مقلطين »مرقبين« عندهم ولنا 
مكانة عند كل الحكام والشيوخ، وكانت أسماء ابن 
خرباش الرحمي المنصوري وحميد بن عمهي من 
الرييالت من آل بورحمة وابن غانم موضوعة في 

هزاع ومنصور بن ناصر املنصوري
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»رحمة  األول  زايد  بن  خليفة  الشيخ  عند  جدول 
السيد  عند  شرهات  ألجدادنا  وكانت  عليه«،  الله 
أهلنا كل سنة يقصدون  تيمور، وكانوا  بن  سعيد 
السيد ويعطيهم الشرهة، وكانت أسماؤهم مسجلة 
بن  محمد  بن  حمدان  جدنا  مثل  عندهم  دفتر  في 
وسالمين  عفصان  بن  علي  بن  وسيف  سالمين 
بن  محمد  بن  ومبارك  بن سالمين  ومبارك  وعلي 
سالمين ومحمد بن سالمين راعي الضويمر، وهذا 
كانت عنده تفق )بندقية( وزانته )طلقاتها( ما توقع 

األرض يا تصيب ريال أو تصيب فرسه أو ناقته.

زايد اخلري

وكانت  خير  في  ربينا  نحن  هزاع  الوالد  يقول 
حياتنا في غنى ورخاء والحمد لله، وكانت األرزاق 
تأتينا من الله وبفضل شيوخنا وحكامنا الله يرحم 
الباقين، وكانوا إن كانت عندهم  الماضين ويحفظ 
لهم،  األخرى  وتركوا  واحدة  أعطونا  تمر  قلتين 
نصف  معانا  تناصفوها  واحدة  عندهم  كانت  وإن 
وترد  لهم  تسير  ركابنا  وكانت  لنا،  ونصف  لهم 
مرافيع وعليها من كل رزق ويطرشون )يرسلون( 
فضل  من  وعايشين  والسالح  والخيل  الركاب  لنا 
الله وثم فضلهم، ولم يكونوا قط وال زالوا مخلين 
علينا قصيرة، واستمرت عوايد آل بوفالح إلى وقت 
الشيخ زايد وهو مثل ما سموه العرب »زايد الخير« 
وفعالً هو الخير كله ومثل ما شاف الجميع فأينما 
يحل، يحل الخير معه وأينما يسمع بحاجة إنسان 
ودينه  ألصله  ينظر  وال  ونجدته  لمساعدته  يهب 

ينظر  عليه«  الله  »رحمة  وكان  ولونه،  وطائفته 
إليه كإنسان له ما لنا وعليه ما علينا، ولهذا تسمع 
البالد، بالد  الدولة في كل  بمساعداته ومساعدات 
عرب وإسالم وغيرهم وال يفرق بين أحد، والقبليون 
من أهلنا لم تكن أبوابهم تغلق وإن ذهب الرجال من 
البيوت في شغلهم فكانت النساء يرحبن بالضيفان 
تأخر  وال  تقلّط  ما  اللي  والحرمة  )الضيوف(، 
»إبكمه«،  ونسميها  معزّبها  بيت  في  حرمة  ليست 
الولد منها يوم يكبر ويقبض العصا ويثور  وكان 
يطنف بالبوش وغنمنا، واألول يطنف قريب والتالي 
بعيد، وتشوفه يطنف ويسقي ويحفر الماء ويحلب 
منطقتنا  وكانت  المقانيص  نقنص  وكنا  البوش، 
هذه وما حولها من يوان ومحاضر مليئة باألريام 
والظباء والدماني والوضيحي واألرانب والحبارى 
والكروان، وكنا نقنص بالطيور والتفقان )البنادق( 
يكفينا  ما  نقنص  وكنا  النعام،  آثار  نشوف  وكنا 
ويكفي ربعنا وأهلنا ولم تكن علينا قصيرة، ولهذا 
ال ترى أهلنا وأهل البر المولي قد دخلوا الغوص 
وال عرفوه أبد وال قربوه في حياتهم، ألن الغوص 
للناس الضعاف )الذين ليس لديهم عمل( وإال نحن 
ولله الحمد ظهرنا في أرض زينه وكل شي عندنا 
متوفر حتى صيد البحر كان يأتينا مثل »الكسيف 
والعوال« »أسماك مجففة«، وعندما كان يأتينا أحد 
من الرميثات في منطقة العين أيام كنا نحضر هناك 
ويقلط عليك ثالث أو أربع يواني )شواالت( تتباشر 
به العرب ألنها تأكله بدل أكل المعتاد وهو الرطب 
واللبن، وكنا نأكل من ذاك »الكسيف والعوال« إلى 

»يقويك«  يسنك  منه  تأكل  ويوم  »إصفري«  وقت 
وتغدي »تصبح« أقوى من العفاريت.

زايد واملقاني�ض

يقول الوالدان منصور وهزاع: نحن إلى الحين 
سنة  وكل  نتركها  وال  والمقانيص  القنص  نحب 
عادتنا نسير المقناص، وكنا قبل الموسم يطرشنا 
»يرسل« لنا الشيخ زايد »رحمة الله عليه« طيوراً 
»صقوراً« وكذلك يرسل لنا صاحب السمو الشيخ 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الله«، وسمو الشيخ سلطان بن زايد وسمو الشيخ 
منصور بن زايد وسمو الشيخ طحنون بن محمد 
والشيوخ كل واحد منهم يطرش لنا الطيور، وما أن 
أو طيرين  منها طيراً  أنا  آخذ  الطيور حتى  تصلنا 
والربع،  العم  وعيال  العيال  على  أوزعه  والباقي 
يأتينا في مواسم  الله«  الشيخ زايد »رحمه  وكان 
القنص، وكنا نقنص في »الحمرة« في بقعة الذروي 
والخرسعة  والرقيعة  وبوقرين  والشرفا  والقناعي 
وبطحا وبوهفاف وحليب وفوهيد وبويويني وبدع 
بن يديد، والسبيعي، وأم الحب واليماني وهذه كنا 
ننشد فيها نشيدة عدها واحد منصوري وأذكر منها 
 ... يهب  ومرة  يسند  مرة  الحب  أم  »غزيل  قوله: 
قبيب الخصور كأنه من ظبا سيح اليماني«، وهذه 
فيها  ينبت  وكان  أهلنا  وسكن  موارد  كلها  البقع 
يربنه  والظبا  الريم  وكان  والزهر  والقرنه  النصي 

وُيقيلن في الغاف.
له  المغفور  أخذ  السبعينيات  بدايات  وفي 

خلف بن أحمد العتيبة، الشيخ سلطان بن سرور الظاهري، الشيخ زايد بن سلطان »رحمه اهلل«، ومبارك بن قران املنصوري في 
إحدى رحالت الصيد باسكوتلندا عام 1968.
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العراق  إلى  بالسفر  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن 
قنص  وبعدها  مقانيصها  في  للقنص  والسعودية 
المغرب،  في  قنصنا  وبعدها  وباكستان  إيران  في 
وحالياً نحن نقنص مع الشيوخ في موريتانيا والتي 
ذلك  في  فقنصنا  عمنا  بني  من  واحد  لنا  مدحها 
اعتقدنا  األولى،  المرة  في  ذهبنا  وعندما  الموسم، 
أنه لم يسبقنا إليها أحد، وعندما وصلنا إلى الفندق 
رأينا العرب هناك، رأينا العامري والكتبي والدرعي 
والحبابي والمناصير من كل عرب أناس هناك، ولم 
يخلونا في حالنا، فهذا يعزمنا على الغداء وهذا على 
برنا  مثل  شفناه  البر  إلى  ذهبنا  وعندما  العشاء، 
وعربهم من أخير العرب بدو وأجواد، ولهم إبل مثل 
إبلنا وأرضهم سيوح فيها العشوب والنبت والسمر 
الحبارى  من  أكبر  وهي  الحبارى  وفيها  والغيفان 
التي نخبرها في إيران وباكستان والعراق، وشفنا 
الضبا والكبش البربري وقنصنا في سيارات فيها 
بطيورنا  وقنصناها  محطوطة  »السالح«  الشوازن 
والحبر  والضبا،  الحبر  وصدنا  )بنادقنا(  وتفقانا 
ويوم  وملّحناه،  شريح  سويناها  والضبا  فورناها 
رجعنا من مقناص موريتانيا أرسلت من الحبارى 
التي قنصناه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد وعند الغداء اتصل بي واحد من بني عمي وقال 
الشيوخ يتخبرون بماذا اصطدتم الحبارى؟، فقلت 
له: بطيركم »سويد« الذي طرشتوه لي من عامين، 
و»سويد« هذا طير عجيب وهب ريح واصطدت به 
سنتين وقيضته، وفي السنة الثالثة سرنا القنص به 

وياه عقاب وشله وكله.

زايد معّمر البالد

عليه«  الله  »رحمة  زايد  الشيخ  قنص  أول  كان 
يارخان«  »رحيم  تسمى  منطقة  في  باكستان  في 
فيها  سكن  ال  شاسعة  عن صحراء  عبارة  وكانت 
الباكستانيون  البدو  يسكنها  وكان  عمران،  وال 
الُرّحل، وكان ُيبنى للشيخ زايد عريش وهو مسكن 
النخيل، وكنا نحن نحيط بسكنه  مبني من سعف 
ونسكن في خيام، وبعد ذلك بسنتين أو أكثر، أخذ 
الشيخ زايد قطعة أرض كبيرة وبنى فيها مسكناً له 
ولربعه ومرافقيه في رحالت القنص، وأمر »رحمة 
من  القصر  سور  طرف  في  ُيبنى  بأن  عليه«  الله 
التجارية،  والدكاكين  المحالت  من  عدد  الخارج 
األسر  بتوزيعها على  قام  ُبنيت وُجهزت  أن  وبعد 
المنطقة  تلك  في  تعيش  التي  الباكستانية  البدوية 
الدكاكين  تلك  بفتح  األهالي  وقام  بها،  يحيط  وما 
وملؤوها بالبضائع وبدأت الحياة تدب في المنطقة 
المنطقة  في  تستقر  واألسر  القبائل  تلك  وأخذت 
الله  »رحمة  زايد  الشيخ  وكان  بيوتها،  وتبني 
أو  القنص  المنطقة في مواسم  عليه« عندما يصل 
زيارات  في  باكستان  يزور  عندما  أو  الصيف  في 
رسمية يقوم بتوزيع مبالغ مالية تصل إلى عشرة 
ويأمرهم  مرافقيه  كل  على  وأكثر  دوالر  آالف 
من  بالشراء  المبالغ  هذه  ويصرفوا  يذهبوا  بأن 
المحالت  أصحاب  يستفيد  أن  بغية  المحالت،  تلك 
والدكاكين، ألن حالتهم كانت ضعيفة وكان يقسم 
على مرافقيه بأنه يحرم عليهم دوالر واحد مما في 
أيديهم إن لم يصرفوه هناك، وكان ربعه يذهبون 

إلى تلك المحالت ويشترون من كل محل بضاعة 
إليه  ويعودون  سياراتهم  في  ويحملونها  معينة 
ويخبرونه بأن بعض البضائع يحتاجونها والبقية 
ال يحتاجونها فيأمر »رحمة الله عليه« بشحن هذه 
ومنها  أبوظبي  إلى  وإرسالها  بالطائرات  البضائع 
حيث  المحتاجة  العالم  بالد  مختلف  إلى  ترسل 
كان »رحمة الله عليه« يساعد البالد التي تصيبها 
مشاكل طبيعية مثل »المجاعة أو زلزال أو فيضان« 
وغيرها، فقد كان »رحمة الله عليه« قلبه كبير ويحن 
ويعطف على البشر والحيوان والنبات، وال يرضى 
أن يرى نفسه في نعمة بينما يحيط به من يحتاج 
إلى أي ضرورة من ضرورات الحياة، وأنظر اآلن 
إلى منطقة »رحيم يار خان« كيف أصبحت مدينة 
وكيف  البشر،  من  اآلالف  عشرات  يسكنها  كبيرة 
أن الشيخ زايد »رحمة الله عليه« أحيا هذه المنطقة 
الحياة  سبل  لهم  ووفر  فيها  التي  الناس  وأحيا 
كتابه  في  يقول  وتعالى  سبحانه  والله  الكريمة، 
جميعاً«  الناس  أحيا  فكأنما  أحياها  »ومن  العزيز: 
صدق الله العظيم.. وهذا إن شاء الله كله في ميزان 
حسناته، وفعل مثل هذا العمل في إيران والمغرب 
وسقاها  بذرة  فيها  بذر  التي  البالد  من  وغيرهما 
حتى كبرت وصارت شجرة كبيرة يستظل تحتها 

بشر كثيرون.

=================================
• نشرت هذه الحلقة في العدد 455

إحدى رحالت الصيد في باكستان مطلع السبعينيات
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أكثر من مجرد تحصين

ضفاف

الله في عون المسؤولين عن التربية والتعليم لدينا في عصرنا هذا، فلم يعد دورهم مقصوراً كان 
على تعليم الطلبة »مع حمد قلم« كما كان يحدث قبل عقود أربعة، عندما كان المعلم يستخدم 
السبورة والطباشير، وكان الطالب يستخدم القلم، فقد تراجع دور القلم، ولم يعد هو وسيلة 
الكتابة األولى في أيدي الطلبة والطالبات، واختفت السبورة، وحلت محلهما أجهزة اآلي باد 
والكمبيوتر والهواتف الذكية. لذلك وجدت وزارة التربية والتعليم نفسها أمام تحد جديد، ومواد جديدة فرضت 
نفسها عليها، وأصبح تدريسها ضرورة وليس ترفاً، بعد أن اتسع مجال الحصول على المعارف، ولم يعد الكتاب 
التواصل، وأتاحت للصغار  التعلم واالطالع على األخبار، بعد أن تطورت وسائل  المطبوع وحده هو وسيلة 
والكبار االطالع على كل ما يحدث في أنحاء العالم بكبسة زر واحدة، على جهاز يحمله اإلنسان في يده، وينقله 

معه حيثما ذهب، يرافقه آناء الليل وأطراف النهار، وال ينفك يقدم له كل يوم المزيد من اإلبهار.
لهذا قامت وزارة التربية والتعليم، بتعليمات من القيادة العليا للدولة، بإدخال مادة »التربية األخالقية« في مناهج 
التعليم، بعد أن اخترقت وسائل التواصل الحديثة منظومتنا األخالقية، وبدأت تمارس دوراً سلبياً في تشكيل أخالق 
أبنائنا ومفاهيمهم، خاصة أولئك الصغار الذين ُولِدوا في عصر مختلف، وبيئات مختلفة عن تلك التي ُولِد ونشأ فيها 
جيل ما قبل االتحاد، والجيل األول لدولة االتحاد، فكان هذا قراراً سليماً، أتى في الوقت المناسب، ليعيد التوازن إلى 
حياتنا، ويسترجع ما بدأنا نفقده أو نبتعد عنه من أخالق مجتمعنا المستمدة من تعاليم ديننا، من دون أن يحدث هذا 

تعارضاً مع النهضة التي تشهدها بالدنا، أو يعوق التقدم الذي تحرزه في كل المجاالت.
وقبل أيام كشفت وزارة التربية والتعليم عن توجهها لطرح برنامج »التربية اإلعالمية« ضمن المناهج الدراسية. 
الطفرة  العلم ظهر بسبب  هذا  إن  الجديدة،  المادة  يعلن عن طرح هذه  والتعليم، وهو  التربية  معالي وزير  وقال 
من  واسعة  إلى شريحة  ليصل  الذكية،  الهواتف  إلى  الشخص  من  مباشرة  األخبار  وبث  الحاصلة،  التكنولوجية 
األفراد، الفتاً إلى أن األسلوب السهل في النشر أصبح يتطلب تزويد الطلبة بمهارات جديدة تواكب متطلبات العصر 
اإلعالمي. وأوضح أنه تم تشكيل فريق في وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الوطني لإلعالم، للبحث 
في كيفية إثراء الميدان التعليمي بفكر إعالمي ناقد جديد، بحيث يطبق في المناهج الدراسية بطريقة أفقية، أي ليس 
كمادة مستقلة، ولكن من خالل تضمين مواد دراسية مختلفة للمهارات المطلوبة لتنمية هذه القدرات لدى الطالب 
اإلماراتي، وجعله قادراً على التمييز بين األخبار الموثوقة واألخبار الكاذبة واإلشاعات، وتعريف الطلبة على كيفية 

التدقيق فيها ومقارنتها.
رغم كل الجهود التي بذلتها وزارات التربية والتعليم، على مدى عقود طويلة من تاريخ التعليم في عالمنا العربي، 
إال أن الجماعات والتنظيمات المتطرفة استطاعت أن تخترق عقول بعض شبابنا من خالل وسائل التواصل الحديثة، 
قتلة، يفخخ  إلى متطرفين وإرهابيين  لتحول أصحابها  العقول، وتعيد تشكيلها،  المنحرف في هذه  وتبث فكرها 
بعضهم نفسه كي يقتل أناساً أبرياء ال ذنب لهم، مشوهين بذلك، ليس صورة الدين اإلسالمي الحنيف فقط، وإنما 
صورة اإلنسان المسلم المسالم النبيل، الذي ينبذ العنف والقتل، ويحترم اإلنسان ألنه إنسان، أّيًا كان عرقه أو لونه 

أو دينه.
لذلك نتمنى أن تنجح وزارة التربية والتعليم في مسعاها لتدريس التربيتين األخالقية واإلعالمية، حفاظاً على 
شبابنا ومجتمعاتنا، ومستقبل أوطاننا، التي لن نستطيع المحافظة عليها، مالم نحصن عقول شبابها ضد األفكار 
الهدامة، ونقيم حولها سياجاً من الوعي يحميها من المعلومة الخبيثة، ومن كل محتوى يتعارض مع القيم واألخالق 
والمفاهيم التي تأسس عليها هذا الوطن، وسيبقى وفياً لها، ألن أمة ال تحصن عقول أبنائها ضد األفكار الخبيثة هي 
أمة ضعيفة معرضة لزوال قيمها، وألن نهضة بال قيم هي نهضة هشة سريعة االشتعال، ونحن في بلدنا هذا نبني 

نهضة نتطلع ألن تكون رصيداً، ليس لهذا الجيل فقط، وإنما لكل األجيال.
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ورد خبر هذه الرحلة في كتاب بعنوان: »رحلة 
مسقط«،  إلى  البصرة  من   - العربي  الخليج  عبر 
وكان هذا المصور قد ترك عدداً من الصور التي 
التقطها أثناء رحلته من البصرة إلى الكويت وقطر 
وأبوظبي ودبي إلى أن وصل إلى مسقط، كما أنه 

ترك مذكراته عن هذه الرحلة. 
لقي  وهناك  اليمن،  إلى  سافر   1909 عام  وفي 
منشورة  غير  والمذكرات  الصور  وبقيت  حتفه. 
وبيتر  نيبا  »أنكريت  النشر:  أمر  تولى  أن  إلى 
للسياحة  أبوظبي  هيئة  إن  وثم  هربسترويت«، 

والثقافة قامت بترجمة الكتاب ونشره. 
الرائع  الكتاب  وقد اقتطفنا أهم ما جاء في هذا 

وعلقنا على بعضها، آملين اإلفادة منها.
ويسكنها  جداً،  واسعة  مدينة  الكويت   *
»30.000« نسمة وشوارعها نظيفة، ويتم بشكل 
بكرة  في  بالماء  ورشها  الشوارع  كنس  منتظم 

النهار.
 

الرحلة االأوىل: اإىل الكويت

هرمان  غادر   ،1903 6/ديسمبر/  يوم  في 
الشامي  سفره  رفيق  ومعه  البصرة  بورخارت 
بهما  أقلع  شراعياً،  مركباً  واستقال  إبراهيم،  أبو 
باتجاه الخليج العربي، عبر نهر شط العرب، وكان 
بورخارت قد أخذ معه عدته وما يحتاجه من كاميرا 
كبيرة الحجم وأفالم، وكان عليه أن يحافظ عليها 

من الجو الحار الرطب. 
بيده  يحمل  كان  الكويت،  إلى  وصل  وعندما 
في  الموجود  البريطاني  القنصل  من  رسالة 

رحلة المصور األلماني بورخارت 
من البصرة إلى مسقط ) 1 / 3 (

الشيخ مبارك الصباح
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البصرة، إلى حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح 
الذي أحسن استقباله، واستضافه في قصره، حيث 
أفرد له غرفة ويقول بورخارت، إن الشيخ استقبله 
الطريقة  على  مؤثثة  وكانت  االستقبال  قاعة  في 
وهناك  المنجدة،  األثاث  قطع  حيث  األفرنجية، 
شاهد صورة فوتوغرافية للعائلة المالكة البريطانية 
الشيخ  إن  وقال  أدوارد(،  والملك  فكتوريا  )الملكة 
الكويت، وإنهم  األلمان زاروا  من  بأن عدداً  أخبره 
تحدثوا عن خط السكة الحديدية الذي سوف يمتد 
من برلين إلى إستانبول ثم إلى بغداد، وسأله إن 
كان هذا الخط سيصل إلى الكويت، لكن بورخارت 

اعتذر بأنه ال علم له بهذا الموضوع. 
ويستطرد بورخارت بالحديث عن الشيخ مبارك، 
في  باصطحابي  أتباعه  أحد  الشيخ  فيقول:»أمر 
جولة عبر المدينة، ولما عدت إلى قصر الشيخ وهو 
كبير جداً ويتألف من عدة أبنية، وجدت أن غرفتي 
الكبيرة كانت قد أعدت وُجهزت بحشية ومالءات، 
الصابون  من  ولوحاً  منشفة  وجدت  أنني  حتى 
الصوم  شهر  كان  الوقت  أن  ورغم  األلماني، 

من جانبنا البد من الحديث ولو بشكل مختصر 
عن المرحوم الشيخ مبارك الصباح الذي التقى به 
مبارك  الشيخ  فنقول:»يعرف  بورخارت،  صاحبنا 
الصباح بلقب )مبارك الكبير( وهو السابع من حكام 
الكويت، ويعتبر أول مؤسس للكويت الحديثة، تولى 
األمر عام 1896، وانتقل إلى رحمة الله عام 1916«، 
وفي عام 1899، اعترفت به بريطانيا حاكماً مستقالً 
في الكويت. وفي 27/أكتوبر/1913 منح امتياز نفط 
الكويت إلى شركة نفط بريطانية. وشهدت الكويت 
العصرية،  البريدية  الخدمات  بداية  عصره  في 
تجاري عظيم، وتم  امتالكها ألسطول  على  عالوة 
دخلت  ثم  والالسلكي.  للتلغراف  مكتب  افتتاح 
ألول مرة إلى الكويت الخدمات الطبية الحديثة، إذ 
أطباء  قبل  الكويت من  أول مستشفى في  بناء  تم 
للتعليم، ففي عام 1911 تم  بالنسبة  أما  أمريكيين. 
افتتاح المدرسة المباركية، حيث جرت الدراسة فيها 
كان عهده - رحمه  الحديثة. عموماً  الطريقة  على 
الله - عهد استقرار ولم تعد الكويت كرة في مهب 
الدولة  أو  األوروبية  الدول  تتقاذفها مطامع  الريح 

مسلم  غير  اعتباري  على  كنت  لكنني  »رمضان«، 
أنال وجبات طعامي بانتظام. 

أتبعه  أن  مني  وطلب  الشيخ  جاء  الظهر  وبعد 
وتوسد مقعده في القاعة الواسعة المفروشة التي 
على جدارها صورتا الملكة فكتوريا والملك أدوارد، 
)اللورد  الهند  حاكم  زيارة  عن  الحديث  وتطرق 

كروزن(. 
واصفاً  فيقول  بالحديث،  بورخارت  ويستطرد 
ويسكنها  جداً،  واسعة  مدينة  »الكويت  البلدة: 
بشكل  ويتم  نظيفة،  وشوارعها  نسمة   »30.000«
بكرة  في  بالماء  ورشها  الشوارع  كنس  منتظم 
النهار، ويقوم الشيخ بتفقد المدينة عدة مرات في 
فرسه،  صهوة  ممتطياً  أو  عربة  في  راكباً  اليوم 

ويقال إن األمان فيها مطلق تماماً. 
ثم قام بورخارت بالتقاط صورة الشيخ مبارك 
الصباح، كما التقط صورة سوق المدينة، وصورة 
/14 يوم  وفي  الصباح.  مبارك  الشيخ  صّقار 
ديسمبر/1903، قام بتوديع الشيخ مبارك واستقل 

سفينة أبحرت به إلى البحرين. 

vv

سوق الفحم في الكويت
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شرقي  في  محلياً  المتصارعة  القوى  أو  العثمانية 
الجزيرة العربية، وقد برهن مبارك بالدليل القاطع 
على أنه رجل دولة محنك عمل في ميدان السياسة 
وراء  يهدف من  كان  وما  العصر،  يالئم روح  بما 

ذلك إال المحافظة على كيان الكويت واستقاللها. 
وعندما انتقل إلى - رحمه الله - خلف ولدين 

هما جابر وجاسم. 

الرحلة الثانية: اإىل البحرين

غادر بورخارت الكويت يوم 1903/12/14، وبعد 
إبحار بطيء لمدة سبعة أيام، وصل إلى البحرين، 
وأقام هناك لمدة أسبوع في منزل ممثل الحكومة 
الشيخ عيسى  البريطانية ثم تم استقباله من قبل 
بن علي آل خليفة في قصره. وكان هذا الشيخ قد 
تولى أمر البحرين عام 1869، وفي عام 1901 قام 

بنقل بعض مهام الحكم إلى ولده أحمد. 
عندما  بأنه  رحلته،  واصفاً  بورخارت  يقول 
ركب السفينة التي سوف تقله إلى قطر، فإن عدداً 
كبيراً من البحارة أبحروا معه وغايتهم العمل في 
خمس  الصالة  يؤدون  البحارة  وكان  البحرين، 
مرات في اليوم ويقضون الوقت بشرب القهوة أو 
إصالح األشرعة. وإذا هبت ريح عاصفة فيقومون 
بطي األشرعة ونضح ماء البحر إلى الخارج لذلك 
فترة  خالل  الحر  فإن  جداً،  مرهقة  حياتهم  تبدو 

الغالب  في  يكون  الذي  البرد  مع  بالتناوب  النهار، 
إلى  تؤدي  المبهرة  والشمس  الليل،  خالل  قارساً 
البحارة كالخلل في األسنان،  علل جسدية تصيب 

وبالدرجة األولى تنتشر أمراض العيون. 
كيلومتراً   650 حوالي  الجزيرة  مساحة  تبلغ 
مربعاً، وفيها الوكالة السياسية البريطانية يحميها 
جندياً،  عشرون  وعددهم  »السباهية«  عسكر 
والبحرين مركز الغوص على اللؤلؤ، وال توجد هناك 
اسمها  واحدة  ألمانية  عدا شركة  تجارية  شركات 
»ونكهاوس«، والنقود المعدنية السائدة هي الربية 
اسمها  العاصمة  تريزا.  ماريا  ورياالت  والكران 
المنامة وتقع على الجزيرة التي تحمل االسم ذاته 
وفيها حوالي )20.000( من السكان وتوجد هناك 
دار الوكالة البريطانية مع مكتب البريد واإلرسالية 
األمريكية التي تضم مستشفى الئقاً وجيد التجهيز، 
والمناطق المجاورة خصبة ومزروعة بعناية بفضل 
األرجاء. وشيخ  بوفرة في كل  التي تجري  المياه 
البحرين يقيم في جزيرة المحرق، وتبدو هذه البلدة 

على القدر ذاته من سكان المنامة. 
وقد صادف أن حل عيد الفطر فقد قمت بمرافقة 
والتقطت  عيسى،  الشيخ  بزيارة  البريطاني  المقيم 
صورة له وهو محاط بأوالده كما التقطت صورة 

ولده ولي العهد ابنه البكر الشيخ أحمد. 
الصور،  من  آخر  عدد  بالتقاط  بورخارت  قام 

مثل صورة المسجد القديم ذو المنارتين، والتقط 
صورة ألحد الشوارع، حيث المباني مبنية إما من 
حجر المرجان المستخرج من البحر، أو مبنية من 

جريد سعف النخيل )العرشان(. 
متجهاً  البحرين  غادر   1903/12/24 يوم  وفي 
ركب  بل  سفينة،  ظهر  على  ليس  ولكن  قطر،  إلى 
سفينة أخذته إلى بلدة العقير على ساحل األحساء، 

ومن هناك سافر على ظهر جمل إلى قطر. 
وقبل أن نسترسل بالحديث عن سفرته إلى 
قطر، نتوقف برهة للحديث عن المرحوم الشيخ 
الذي  البحرين  آل خليفة حاكم  عيسى بن علي 
التقاه صاحبنا بورخارت فنقول:»تولى المرحوم 
عيسى بن علي، األمر في البحرين عام 1869، وله 
من العمر 21 عاماً وحينما تسلم دفة الحكم، كان 
على معرفة بأوضاع البالد، وما سادها قبله من 
فتن ومؤامرات، فعمل بحزم وتدبير لنشر راية 
العدل، وبذلك بدأت البحرين باالستقرار وسمي 
عهده بالعصر الذهبي. وكان عدد سفن الغوص 
سفينة،   2000 بلغت  قد  البحرين،  ألهل  التابعة 
تأسيس  تم  كما  ربية«.  مليون   30« بلغ دخلها 
دائرة بلدية المنامة، عالوة على تأسيس دائرة 
تأسيس مدرسة  تم  والمحاكم وكذلك  الشرطة 
1923، كان  »الهداية«. وفي عام  نظامية اسمها 

قد طعن بالسن فتنازل عن الحكم البنه أحمد. 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مع عدد من أعوانه
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زمان الوصلتحقيق

الرحمن  عبد  أنشأها  ضاحية  اسم   » الزهراء   «
مدينة  وجعلها  قرطبة،  مدينة  جانب  إلى  الناصر 
بعده«  من  الحكم  »وابنه  هو  بها  واعتنى  مصغرة، 
في  الجديدة  المنشآت  من  فكانت  فائقة  عناية 
واألسواق  والمساجد  بالمباني  وعمرت  األندلس، 
والحدائق ومرافق الدولة المختلفة، فقد كانت رديفاً 
ذكرها  وقد  جانبها..  إلى  معمارية  ودرة  للعاصمة، 
ثم  والشعراء  واألدباء  والجغرافيون  المؤرخون 

اعتنى بها اآلثاريون إلى هذه األيام. 

 »1« 
ورد أكثر من رواية عن فكرة إنشاء هذه المدينة، 
تقول:  باألقاصيص،  أشبه  هي  غريبة  واحدة  منها 
إن إحدى الجواري تركت ماالً كثيراً فخصصه عبد 
الرحمن الفتكاك األسرى فلم يجدوا للمسلمين أسيراً 
عبد  جواري  من  وهي  »الزهراء«،  فأشارت  واحداً 
إلى  تبنى ضاحية  بأن  عنده  أثيرة  وكانت  الرحمن، 

جانب قرطبة وأن تسمى باسمها. 
وتاريخ األندلس المدّون يشير إلى أن قرطبة في 
عصر عبد الرحمن المزدهر ضاقت بأهلها وصارت 
مطردة  عناية  هذا  ووافق  التوسع،  إلى  حاجة  في 
فأمر  والعمران  البناء  في  الرحمن  عبد  عند  عالية 
ببناء هذه الضاحية، ومن شعر عبد الرحمن في بناء 

الزهراء هذه القطعة: 
همم الملوك إذا أرادوا ذكرها

               من بعدهم فبألسن البنيان
 أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم

                 ملك حماه حوادث األزمان؟
إن البناء إذا تعاظم شأنه

               أضحى يُدل على عظيم الشان

ذكريات الزهراء

لذاته  العمران  أهمية  في  مذهب  أو  فلسفة،  وهي 
ولضروراته وأهميته في تخليد مشيده وبانيه، ومن 
الرحمن  عبد  وإن مشروع  ذلك،  تعليل  في  قيل  هنا 
الملك  بواعث  إلى  يرجع  هذا  العمراني،  الناصر 
والترفع  الملك،  فخامة  عرض  وإلى  والسياسة، 
»التعالي« بمظاهره وخصائصه عن المظاهر العامة 

لعاصمة مكتظة زاخرة. »أي قرطبة«. 

 »2« 
اآلن« في  الباقية  »وأطاللها  القديمة  الزهراء  تقع 
الشمال الغربي من قرطبة على نحو ستة أميال منها، 
بدأ  وقد  العروس«،  بـ»جبل  يعرف  جبل  سفح  في 
ابنه  إلى  الرحمن  عبد  325هـ. وعهد  البناء في سنة 
ستكون  »التي  الزهراء  بناء  على  باإلشراف  الحكم 
مقر الخالفة الجديد«، واختار لذلك أمهر المهندسين 
األندلس،  أهل  من  والفنانين  والصناع  والمعماريين 
أصناف  إليها  وجلب  والقسطنطينية،  بغداد  ومن 
المرية  من  والوردي  واألخضر  األبيض  الرخام 
وتونس  إفريقية  قرطاجنة  ومن  »باألندلس«،  ورية 
إليها  وجلب  والقسطنطينية،  الشام  ومن  »قرطاج«، 
أربعة آالف وثالث مئة وأربعاً  الرخام  من سواري 
والمشرفين  العمال  عدد  وكان  سارية،  وعشرين 
الصخر  من  لها  وُيعد  رجل.  آالف  عشرة  العاملين 
المنحوت نحو ستة آالف صخرة في اليوم، وُقّدرت 
النفقة على بنائها بثالث مئة ألف دينار كل عام طوال 
عهد الناصر عدا ما أُنفق عليها أيام ابنه الحكم.. وكان 
في المباني قصر منيف للخليفة بالغ الفخامة تحيط 
به الحدائق من كل جهة، وأنشأ الناصر فيه مجلساً 
جوانب  وزينت  الخالفة«..  بـ»قصر  ُسمي  ملوكياً 
وسطه  وفي  البديعة،  والصور  بالتماثيل  القصر 

صهريج مملوء بالزئبق تتردد فيه أشعة الشمس. 
وهو  الزهراء،  قصر  في  مقامه  الناصر  وزّود 
بأنفس   » بـ»المؤنس  المعروف  الشرقي  الجناح 
الشهير  الحوض  فيه  ونصب  والذخائر،  التحف 
قيصر  من  إليه  أُهدي  الذي  بالذهب  المنقوش 
القسطنطينية، وكان الوزير أحمد بن حزم قد جلب 
عشر  اثنا  عليه  يقوم  رائعاً  آخر  حوضاً  الشام  من 
تمثل  وهي  بالجواهر،  المرصع  الذهب  من  تمثاالً 
بعض الطيور والحيوانات ترسل من أفواها الماء إلى 

الحوض. 
الفنانون  صنعه  ما  لبعض  األوصاف  هذه 
الخالفة  وقصر  الزهراء،  مباني  في  والمعماريون 
من  عدد  أخبار  بها  تواترت  الجامع  والمسجد 
كتاب  صاحب  ونقل  غريبة.  كانت  وإن  المؤرخين، 
لم  أنه  الرطيب«  األندلس  غصن  من  الطيب  »نفح 
يبن في أمم اإلسالم مثل هذه المباني، وال مثل هذا 

القصر في الروعة واألناقة والبهاء. 

 »3« 
بني  الجامع:  المسجد  الزهراء  أعالم مباني  ومن 
يوم  كل  فيه  يعمل  وكان  يوماً،  وأربعين  ثمانية  في 
ألف من العمال والصناع والفنانين، وزّوده بأعمدة 

وقباب فخمة ومنبر رائع الصنع والزخرف. 
للوحوش  فسيحة  مجاالت  الزهراء  في  وأنشئت 
متباعدة الساح، ومسارح للطير مظللة بالشباك »على 

طريقة حدائق الحيوان«. 
السالح،  لصنع  عظيمة  دار  »الزهراء«  في  وأقيم 

وأخرى لصنع الزخارف والحلّي. 
الناصر، حتى بلغت  أبوه  أتم الحكم ما بدأه  وقد 
سنوات العمل في هذه المدينة المصغرة الرائعة نحو 

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي
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أربعين عاماً. لقد غدت منزل الملك والخالفة منذ تم 
بناء القصر سنة 329هـ فكانت »إلى جانب قرطبة« 

أول منزل للخالفة اإلسالمية في األندلس. 
الخالفة  يتلقبوا بلقب  لم  أن بني مروان  ومعلوم 
الخالفة  ظهرت  فلما  العباسي.  الخليفة  لوجود 
عبد  أعلن  العباسية  الدولة  شأن  وضعف  الفاطمية 
األندلس،  في  الخالفة  316هـ  سنة  الناصر  الرحمن 
مّر  وحين  خلفاء،  ثالثة  اإلسالم  عالم  في  فصار 
والزهراء  قرطبة  على  عوقل  ابن  الرحالة  الجغرافي 
وذكر  المدينتين،  بين  اتصلت  قد  العمارة  رأى 
مسجدها الجامع وسورها الذي يتخلله سبعة أبواب 
للزهراء  المغرب  في  ليس  »إنه  قاله:  ومما  حديدية، 

نظير في الفخامة والحسن«. 

 »4« 
السحرية  كالمدن  تكون  تكاد  التي  المدينة  هذه 
لم تعمر طويالً، فقد أهملها الحاجب المنصور الذي 
تولى إدارة البالد فعلياً تحت اسم الخليفة هشام بن 
الحكم، وأراد مضاهاة »الزهراء«، فبنى على الطرف 
الشرقي من قرطبة مدينة سماها »الزاهرة« على نهر 
الوادي الكبير، ونتج عن هذا إهمال الزهراء، والتفات 

اإلدارة إلى الزاهرة. 
ولكن المباني والقصور وسائر العمائر تعرضت 
األندلس  في  المسماة  المدة  بدء  مع  كبيرة  لنكبة 
بالفتنة، فقد نهبت وسلبت وحطم كثير من مبانيها 

سنة 401هـ. 
التاريخ،  »الزهراء« في ذمة  دخلت  فشيئاً  وشيئاً 
وقد نقل الشيخ محيى الدين بن عربي »وهو أندلسي 
األصل من مرسية« أبياتاً قال إنه قرأها على بعض 

جدران الزهراء، وقد صارت خربة وهي: 

ديار بأكناف المالعب تلمع
                 وما إن بها من ساكن وهي بلقع

ينوح عليها الطير من كل جانب
                 فيصمت أحياناً وحيناً يرجع

ً فخاطبت منها طائراً متغردا
                 له شجن في القلب وهو مروع؟

فقلت: على ماذا تنوح وتشتكي؟
                فقال: على دهر مضى ليس يرجع! 

وبقيت أطالل الزهراء قائمة مدة طويلة، وذكرها 
اإلدريسي الجغرافي الشهير في معجمه الذي وضعه 
في منتصف القرن السادس الهجري »منتصف القرن 
الثاني عشر الميالدي«، وذكرها ياقوت الحموي في 
السابع  القرن  أوائل  »ألفه  البلدان  معجم   : كتابه 
العربية  اإلدارة  من  الزهراء  وخرجت  الهجري«.  
حين  »1236م«  633هـ  سنة  األندلس  أهل  وحكم 
سقطت قرطبة بيد اإلسبان، وطويت أسطع صحف 
في  الخالفة  وصحف  اإلسالمية  العربية  الحضارة 
Medi� :»ساألندل وعادت الروح إلى أطالل »الزهراء

باآلثار  المهتمة  اإلدارات  اهتمت  فقد   na Azzahra
بالتنقيب في مواقع مدينة الزهراء القديمة، ومايزال 
أ. عنان حين  بين حين وآخر كما ذكر  قائماً  العمل 
مّر على وصف بقايا آثار الزهراء في كتابه: »اآلثار 

األندلسية الباقية«. 

 »5« 
ودخلت مدينة الزهراء »وما كان فيها من المعمار 
األدب  كتب  والبستاني«  البنائي  الجمال  ومالمح 
وبساتينها  الزهراء  حدائق  أن  ويبدو  ونثره،  شعره 
للناس  مرتاداً  طويالً  زماناً  بقيت  الرائعة  الممتدة 

يتنزهون هناك، ويقضون أوقاتاً ممتعة في ظاللها. 

أكثر من  463هـ«  »توفي  زيدون  ابن  وقد ذكرها 
مرة في شعره كقوله من قصيدة: 

أال هل إلى الزهراء أوبة نازح
                 تقضت مبانيها مدامعه نزحا

مقاصير ملك أشرقت جنباتها
                 فخلنا العشاء الجون أثناءها صبحا

الزهراء »وابن زيدون قرطبي«  إلى  فهو يتشوق 
»األسود«  الجون  الليل  إن  ويقول  محاسنها  ويذكر 
هو في الزهراء كالصبح من اإلنارة التي تسطع فيها 
»من القناديل والثريات« وهذا يعني استمرار نوع من 
الحياة والحيوية في الزهراء على رغم النكبة الكبيرة. 
مجاالً  وبساتينها  بحدائقها  الزهراء  وكانت 
والدة   « فيها  ذكر  زيدون،  البن  مشهورة  لقصيدة 
البساتين  تلك  وجعل  المعروفة  األموية  األميرة   »
والحدائق وسائر ما فيها مالذاً لذكرياته... ذكريات 

والدة وذكريات الزهراء، ومن تلك القصيدة: 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا

                واألفق طلق ووجه األرض قد راقا
وللنسيم اعتالل في أصائله

                 كأنه رق لي فاعتل اشفاقاً
والروض عن مائة الفضي مبتسم

                 كما شققت عن اللبات أطواقا
نلهو بما يستميل العين من زهر

                 جال الندى فيه حتى مال اعناقا
أيام عّزها، وفي ما بعد ذلك  الزهراء في  لقد كانت 
ومعالمها  مبانيها  ووصف  الشعراء،  الستيحاء  مجاالً 
اسم  ويبقى  وجنانها.   حدائقها  بظالل  واالستظالل 
»الزهراء« عالمة بارزة في تاريخ األندلس وفي معالمها 
الجغرافية واآلثارية، هي عالمة على حضارة أمة كان 

لها شأن، وكان له دور بارز في تاريخ أوروبا أيضاً. 
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مع كل ما تلقاه رجال الشرطة 
من تقدير وتكرمي من صاحب 

السمو رئيس الدولة، فإن أعظم 
وأغلى هداياه لهم كانت أوسمة 

عيد اجللوس التي منحها 
سموه لهؤالء الذين عايشوا 

اليوم العظيم الذي تولى فيه 
مسؤولية احلكم، ورافقوا 

مسيرته املظفرة على مدى 
اثني عشر عاماً.. وتلقى رجال 
الشرطة أعظم وأغلى هدايا 

زايد بكل الشكر والتقدير.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: خالد الظنحاني

األرشيف

اإلمارات تشارك يف املؤمتر العريب السادس لقادة الرشطة

تخريج دورة جديدة من مدريب الرياضة واملشاه

مؤمتر الوقاية من املخدرات

بدولة  الداخلية  وزارة  شاركت 
أعمال  في  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المؤتمر العربي السادس لقادة الشرطة 
 13 من  الفترة  بدمشق خالل  عقد  الذي 
إلى 18 مايو 1978، وقد تشكل وفد دولة 
اإلمارات العربية المتحدة برئاسة العقيد 
الداخلية  وزارة  وكيل  خميس  خلفان 
وعضوية العقيد جمعة على مدير شعب 
خميس  سالم  محمد  والرائد  االتصال، 
مدير مدرسة تدريب الشرطة بالوزارة، 

الحوسني  أحمد  حسن  أول  والمالزم 
مدير العالقات العامة.

خميس  خلفان  العقيد  ألقى  وقد 
وكيل وزارة الداخلية ورئيس وفد دولة 
المؤتمر  المتحدة في  العربية  اإلمارات 
العربي السادس لقادة الشرطة العربية 
خطاباً في جلسة العمل األولى للمؤتمر 
اإلمارات  دولة  لرأي  عرضاً  تضمن 
الموضوعات  في  المتحدة  العربية 

المطروحة أمام المؤتمر.

الداخلية احلفل  ال�شيخ مبارك بن حممد وزير  �شهد �شمو 

الذي اأقيم مبدر�شة ال�رشطة باأبوظبي لتخريج دفعة جديدة 

من مدربي امل�شاة ومدربي الريا�شة والكاراتيه الذين تلقوا 

دورة تدريبية باملدر�شة ا�شتمرت اأربعة �شهور.

ويبلغ عدد اخلريجني من مدربي امل�شاه 17 مدربًا، وعدد 

اخلريجني من مدربي الريا�شة والكاراتيه ثمانية مدربني.

اأوائل خريجي  الدفعة من بني  اأفراد هذه  اختيار  وقد مت 

امل�شاه  يف  املتفوقني  امل�شتجدين  ال�رشطة  دورات 

كمدربني  الدورة  اجتياز  بعد  لإحلاقهم  وذلك  والريا�شة، 

مبدر�شة تدريب ال�رشطة باأبوظبي.

اأول  املالزم  بـاإيفاد  قراراً  الداخلية  وزير  �شمو  اأ�شدر 

واملباحث  التحقيقات  مدير  الذهب  حممد  عبداهلل 

اأحمد  واملالزم  لل�رشطة،  العامة  باملديرية  اجلنائية 

الداخلية حل�شور  وزارة  مرتب  من  احلو�شني  �شالح 

من  للوقاية  والع�رشين  الرابع  الدويل  املوؤمتر 

زيوريخ  يف  عقد  والذي  املدمنني  وعالج  املخدرات 

حتى   25/6/1978 من  الفرتة  خالل  ب�شوي�رشا 

.1/7/1978

مبارك يشهد تخريج دفعة جديدة من الرشطة

وزير  حممد  بن  مبارك  ال�شيخ  �شمو  �شهد 

اأقيم مبدر�شة تدريب  الداخلية احلفل الذي 

ال�رشطة  دورة  لتخريج  بال�شارقة  ال�رشطة 

طلبة  ودورة  ع�رشة  الثالثة  امل�شتجدين 

خريجي  عدد  ويبلغ  الثانية،  املو�شيقى 

الدورتني 130 �رشطيًا م�شتجداً، من بينهم 

25 من خريجي مدر�شة املو�شيقى.

طابور  بدخول  التخريج  حفل  بداأ  وقد 

هذا  واأعقب  الحتفال،  ميدان  اإىل  العر�ض 

ولدى  له،  التحية  واأداء  العلم،  دخول 

و�شول �شمو وزير الداخلية قام اخلريجون 

الوزير  التحية ل�شموه، ثم قام �شمو  باأداء 

العر�ض  وبداأ  اخلريجني،  على  بالتفتي�ض 

الع�شكري للخريجني بنظام ال�شري البطيء، 

املرور  مع  العادي،  ال�شري  اإىل  التحول  ثم 

باملن�شة واأداء التحية.
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االجتماع الرابع لعمداء كليات ومعاهد الشرطة

وزارة الداخلية تشارك في مؤتمر أمن المطارات والطائرات

قررت وزارة الداخلية اإيفاد العقيد �شقر غبا�ض مدير 

عام كلية ال�رشطة، اإىل اململكة العربية ال�شعودية على 

الكليات  لعمداء  الرابع  الجتماع  حل�شور  وفد  راأ�ض 

من  العربية،  الدول  يف  الأمنية  واملدار�ض  واملعاهد 

املقرر عقد اجتماع يف الريا�ض يف 13 يوليو احلايل، 

املقدم  الوفد  وي�شارك يف  وي�شتمر على مدى يومني. 

بال�شارقة،  ال�رشطة  مدر�شة  مدير  حممد  عبيد  �شامل 

والنقيب علي جا�شم حممد بكلية ال�رشطة.

لمسؤولي  الثالث  االجتماع  في  الداخلية  وزارة  شاركت 
أمن المطارات والطائرات بدول مجلس التعاون والذي عقد 
وترأس   1987 فبراير   17  -  15 الفترة  من  دبي  إمارة  في 
وفد الوزارة المقدم إسماعيل القرقاوي مدير أمن مطار دبي 
والرائد  الزعابي،  سعيد  الرائد  الوفد  عضوية  في  وشارك 
أحمد عيالن، ومالزم محمد خليفة، ومالزم أول محمد عيد، 
وقطر  وعمان  البحرين  دول  وفود  االجتماع  في  وشارك 
التعاون  مجلس  لدول  العامة  األمانة  من  ووفد  والكويت 

الخليجي.
في  الثاني  االجتماع  الماضية  السنة  في  عقد  قد  وكان 
المملكة العربية السعودية وأوصى بضرورة عقد اجتماعات 
المطارات والطائرات على أن تستضيف  أمن  دورية بشأن 

االجتماع وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون.

التدريب العملي لطلبة كلية الشرطة بإدارة شرطة أبوظبي

العامة  بالإدارة  للتنظيم  العامة  اللجنة  ناق�شت 

لل�رشطة باأبوظبي يف اجتماعها برئا�شة العميد حمد 

�شعيد مدير عام ال�رشطة توزيع طلبة الدفعة الأوىل من 

مر�شحي كلية ال�رشطة على خمتلف الإدارات والأق�شام 

ملمار�شة التدريب العملي يف خمتلف جمالت واأن�شطة 

واأعمال قوة ال�رشطة والأمن خالل الفرتة من 4 يوليو 

اإىل 13 اأغ�شط�ض القادم.

وتقرر اإعداد برامج تدريبية للمر�شحني، واطالعهم على 

كيفية اإدارة الأعمال املختلفة. وقد مت توزيع املر�شحني 

على اإدارة �رشطة العا�شمة، واإدارة املرور والرتخي�ض، 

واإدارة احلرا�شات، وق�شم التحريات واملباحث اجلنائية، 

الت�شالت،  وق�شم  ال�شجون،  وق�شم  اجلنائية،  والأدلة 

�شيتلقون  الذين  الطلبة  عدد  ويبلغ  الذاتية،  وق�شم 

التدريب 14 طالبًا.

تهنئة إلى القيادة الرشيدة، 
وإلى الشعب املؤمن بوحدته 

وامللتف حول قيادته، فلقد 
أمكن اجتياز األزمة، لتعود 

إلى إمارة الشارقة احلبيبة روح 
األخوة والصفاء، ولتكون كما 

كانت دائماً لبنة قوية في 
صرح دولة الوحدة، فحمداً 

هلل على نعمة األخوة.
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يونيو

استقبل صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل« أخاه صاحب اجلاللة 

السلطان قابوس بن سعيد 
سلطان عمان الشقيقة في 

قصر البحر. ودار احلديث خالل 
اللقاء حول العالقات األخوية 

الوطيدة وسبل تنميتها 
وتطويرها. ومت التوقيع على 

اتفاقية احلدود الدولية النهائية 
بني دولة اإلمارات وسلطنة 

عمان من شرقي العقيدات إلى 
الدارة على اخلليج العربي.

2
0
0
2

ا�شتقبل اللواء �شمو ال�شيخ �شيف بن 

زايد اآل نهيان وكيل وزارة الداخلية 

الأمني  نوبل  رونال  معايل  مبكتبه 

ال�رشطة  الدولية  للمنظمة  العام 

اجلنائية »الإنرتبول«.

من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

الهتمام  ذات  الأمنية  املو�شوعات 

الداخلية  وزارة  بني  امل�شرتك 

واملنظة الدولية لل�رشطة اجلنائية. 

ويف نهاية اللقاء مت تبادل الهدايا 

التذكارية.

كما ا�شتقبل �شموه يف مكتبه اللواء 

البحري  الأ�شطول  قائد  �شوجيموتو  ما�شاهيكو  بحري 

من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  ومت  اليابان.  يف  الثالث 

املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

زار العميد الركن عبد الرحمن �شالح �شلواح مدير عام 

ل�رشطة  العامة  الإدارة  الداخلية  بوزارة  اجلنائي  الأمن 

�شري  على  لالطالع  امليدانية  جولته  اإطار  يف  عجمان 

بالإدارات  اجلنائي  والبحث  التحريات  اإدارة  يف  العمل 

العامة لل�رشطة بالدولة.

وتاأتي هذه الزيارة بتوجيهات من معايل الفريق الركن 

الدكتور حممد بن �شعيد البادي وزير الداخلية، واللواء 

الوزارة  وكيل  نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 

والأمن،  ال�رشطة  اأجهزة  بني  والدائم  الفعلي  بالتوا�شل 

وتدعيم التعاون الأمني وحتقيق الأمن وال�شتقرار.

تراأ�ض �شعادة اللواء اأحمد �شام�ض حممد وكيل الوزارة 

الذي  الجتماع  والإقامة  اجلن�شية  ل�شوؤون  امل�شاعد 

الداخلية  وزارة  خطة  ملناق�شة  الوزارة  مقر  يف  عقد 

لتنظيم اإقامة العمالة الوافدة داخل الدولة.

الداخلية  وزارة  دور  مناق�شة  الجتماع  خالل  ومت 

للم�شاهمة يف اإيجاد احللول املنا�شبة لتنظيم العمالة 

الوافدة، كما مت مناق�شة دور كل اإدارة من اإدارات وزارة 

الداخلية يف حل هذه امل�شكلة من خالل قيامها باأداء 

مهامها على اأكمل وجه، واتخاذها اإجراءات حمدودة، 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�شيق  التعاون  وتعزيز 

داخل  الوافدة  العمالة  لإقامة  املنظمة  الأطر  لو�شع 

الدولة

سيف بن زايد يستقبل األمني العام لإلنرتبول

العميد شلواح يزور رشطة عجامن

مناقشة تنظيم إقامة العاملة الوافدة داخل الدولة

اللواء  سعادة  استقبل 
الظاهري  سعيد  هالل 
الداخلية  وزارة  عام  مفتش 
وزارة  من  وفداً  مكتبه  في 
برئاسة  اللبنانية  الداخلية 
العميد الركن محمود الرضا 
من ديوان المدير العام لقوى 
وعضوية  الداخلي،  األمن 
من  داوود  الياس  العميد 
الداخلية  وزير  معالي  مكتب 
المقابلة  خالل  وتم  اللبناني، 

بين  المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد  بحث 
وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين. كما استقبل العميد 
سيف محمد بخيت نائب المفتش العام وفد وزارة الداخلية 

اللبنانية، حيث قام بجولة داخل مكتب المفتش العام شملت 
التحقيق  وإدارة  والمتابعة  التوجيه  وإدارة  التفتيش  إدارة 

والشكاوى.

اللواء هالل الظاهري يستقبل وفدًا من الداخلية اللبنانية
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بدايات

العقيد �شيف مبارك الناخي مدير عام التخطيط والتدريب بوزارة الداخلية اأثناء حفل تخريج الدورة التاأ�شي�شية العا�شرة للغة الإجنليزية 

الذي اأقيم مبدر�شة تدريب ال�شرطة بال�شارقة عام 1987. 

اأقيم يف مدر�شة تدريب ال�شرطة بال�شارقة عام 1978.اأفراد من فرقة مو�شيقى ال�شرطة اأثناء حفل تخريج دورة ال�شرطة امل�شتجدين الثالثة ع�شرة ودورة طلبة املو�شيقى الثانية، الذي 
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مع  يتفق  ما  تجد  أن  مستجدة  كل  تستطيع 
ميولها، لهذا عليها العمل والعمل والعمل لتثبت أنها 

جديرة بهذه المؤسسة الشرطية.
لعسكريات  ضوء  نافذة  الميدان  في  نساء 
استطعن أن يكن الرقم الصعب، وأن يخدمن الدولة 
بإخالص واجتهاد وتميز، وتحل علينا في هذا العدد 
النقيب منيرة يوسف سالم الحمادي التي ستحدثنا 

عن تجربتها الشرطية الممتدة لـ22سنة. 
بداياتها:  عن  الحمادي  منيرة  النقيب  تقول 
الشرطي،  للمجال  دخولي  فكرة  عارضت  أسرتي 
بنات  كأغلب  التدريس،  امتهن  أن  تطمح  وكانت 
العائلة، أو أعمل في مجال التمريض، ولكني وقتها 
الشرطي،  العمل  عن  »بروشور«  تصفحت  كنت 
به،  التحق  أن  أريد  الذي  المجال  هذا  أن  فقررت 
في  العامة  القيادة  في  العمل  في  التحقت  وفعالً 
شرطة أبوظبي في تاريخ 10 أكتوبر 1995، ووجدت 
أفخر  كيف  علمني  الذي  »الدريس«  ارتدي  نفسي 
بذاتي وطبيعة عملي وبكوني إماراتية تخدم تراب 
الوطن، وبهذا أكون أول شخص من عائلتي يلتحق 

بالعمل الشرطي.
وتكمل قصتها قائلة: عند التحاقي بالشرطة كنت 
التحقت  لهذا  فقط،  العامة  الثانوية  شهادة  أحمل 
بدورة عسكرية، وكانت أول رتبة أعلقها هي رتبة 
رقيب، وأول وظيفة لي كانت في مدرسة الشرطة 
النسائية، فقد حققت المركز األول في الرماية، لهذا 
فرع  في  عملت  وبعدها  بها،  للعمل  اختياري  تم 
مدير  وظيفة  استلمت  وبعدها  الدارسين،  شؤون 
القلم في مدرسة الشرطة النسائية، لقد قضيت في 

النقيب منيرة الحمادي:
اإلخالص هو سر النجاح

العمل هناك أكثر من خمس سنوات.
وبعد ذلك انتقلت إلى إدارة حماية المنشآت 
الحكومية والدبلوماسية في قسم شؤون األمن، 
وكنت المسؤولة عن الشرطة النسائية ومهامهن 
المختلفة في االحتفاالت والمراسم، وبعد سنة 
مدير  مكتب  إلى  نقلت  القسم  هذا  في  كاملة 
اإلدارة، وكنت رقيب أول في تلك الفترة، وبعد 
القلم، واستلمت مهام  إلى  انتقلت  فترة بسيطة 

مدير القلم بها. 
قالت:  عملها،  أثناء  دخلتها  التي  الدورات  وعن 
هذا  والتفتيش،  الشغب  دورات  من  العديد  دخلت 
الشغوفين  من  فأنا  اإلدارية،  الدورات  بجانب 
لعملي،  الفقري  العمود  ألنها  اإلدارية  بالدورات 
أخذتها  التي  الوظيفية  التأهيلية  الدورات  فبعض 

كانت تمتد لسنة كاملة.
في 2008 التحقت بدورة عسكرية وحصلت فيها 
على المركز األول في المجموع العام، والثاني في 
وبعدها   ،2009 في  مالزماً   وتخرجت  األكاديمي، 
انتقلت للعمل في مديرية شرطة العاصمة في مكتب 
مدير اإلدارة وبعدها عدت مرة أخرى إدارة حماية 
المنشآت الحكومية والدبلوماسية وتم تعييني مدير 
فرع شؤون الموظفين، وبعد سنة كاملة أصبحت 

مديرة مكتب مدير اإلدارة.
العين  بجامعة   2009 عام  في  التحقت  أني  كما 
للعلوم والتكنولوجيا وحصلت على ليسانس قانون 

بامتياز وترفعت في 2010 إلى مالزم أول.
المنشآت  حماية  إدارة  في  15سنة  قضيت 
الحكومية والدبلوماسية، وبعدها انتقلت إلى اإلعالم 

أنا  واآلن  اإلدارية،  للشؤون  فرع  كمدير  األمني 
ضابط في اإلعالم األمني.

وتتابع النقيب منيرة: خدمت إلى اآلن 22سنة في 
والحراسات  الشرطة  مدارس  بين  انتقلت  القيادة، 
ومديرية شرطة العاصمة واإلعالم األمني، حصلت 
خاللها على 7 أوسمة هي وسام الخدمة المخلصة، 
ووسام الخدمة الطويلة، ووسام التقدير من الدرجة 
كما  أيضاً،  مرتين  التميز  وسام  مرتين  الثانية 
حصلت على الموظف المثالي في 2006، وشاركت 
في 2012 في جائزة وزارة الداخلية عن األُم المثالية 

وفزت فيها على مستوى القيادة.
وهنا ال أستطيع أن أغفل أن زوجي الذي يعمل 
في القيادة العامة للشرطة ويساندني ويفتخر بي 

وبعملي ويسعد لطموحاتي الوظيفية واألكاديمية.
وفي نهاية الحوار سألتها عن أحالمها، فقالت: 
أن  أتمنى  كثيرة  أحالمي  الحمادي:  منيرة  النقيب 
اآلن  والكفاءة،  االجتهاد  بذات  العمل  في  استمر 
أدرس في المعهد القضائي حتى أتمكن من مزاولة 
مهنة المحاماة بعد تقاعدي من الشرطة، إذ أعتقد أن 
حياتي كلها تشكلت في الشرطة لهذا بعد التقاعد لن 
اختار ميداناً أبعد، لهذا قررت أن تكون المحاماة هي 

خطتي المستقبلية.
وعن النصيحة التي تقدمها للمستجدات، قالت: 
الشرطة مجال واسع وكبير ومتنوع وفيها العديد 
من اإلدارات واألقسام والفروع لهذا تستطيع كل 
عليها  لهذا  ميولها،  مع  يتفق  ما  تجد  أن  مستجدة 
بهذه  جديرة  أنها  لتثبت  والعمل  والعمل  العمل 

المؤسسة الشرطية الرائدة.

نساء في الميدان

إعداد : الرا الظرا�سي - ت�سوير : حممد علي
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المتميزون

المتميز  وأداؤه  والتزامه  وانضباطه  أمانته 
والمقيمين  للمواطنين  واألمان  األمن  توفير  في 
جعلته محط أنظار الجمهور في وسائل التواصل 
واهتمامه  لحرصه  التكريم  فاستحق  االجتماعي، 
بتنظيم  أكمل وجه  تأدية واجبه على  وتفانيه في 

حركة السير خالل تساقط األمطار.
من  عبدالله  حسين  رمضان  أول  العريف  إنه 
مرتب اإلدارة العامة للمرور التابعة للقيادة العامة 
لشرطة دبي، من مواليد 1964، متزوج ولديه أربعة 
أبناء، التحق بالقيادة العامة لشرطة دبي عام 1983، 
وعمل في أماكن عديدة حيث كان بداية مسؤول 
حرس الباب في مركز بر دبي لمدة ثالث سنوات، 
برج  في  ثم  ومن  الحراسات،  قسم  في  وسنتين 
واحدة،  سنة  لمدة  التجاري  دبي  مركز  راشد 
وبعدها  في المستشفى اإليراني ثالث سنوات في 
قسم الحوادث، وما يقارب 23 سنة من عام 1990 
إلى 2012 في مرور المشاة في شارع الضيافة في 
دبي، ومن ثم انتقل إلى العمل في دبي مول في 
انتقل في  الدوريات األمنية والمخالفات، ومن ثم 

أمن الطرق لمدة سنة.

اإعداد: اأماين اليافعي

خضع رمضان حسين لدورات عديدة ومختلفة 
خالل خدمته في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان 
يهوى لعب كرة القدم إال أنه أصيب مرة في ساقه 

فتوقف عن اللعب.

و�سام 

وكرم سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد 
العام لشرطة دبي، بحضور العقيد جمال البناي، 
والمقدم  بالوكالة،  للمرور  العامة  اإلدارة  مدير 
بر  دوريات  إدارة  مدير  القايدي،  الله  عبد  محمد 
دبي، العريف أول رمضان حسين عبد الله محمد 
انتشر  الذي  للمرور،  العامة  اإلدارة  مرتب  من 
وهو  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  له  مقطع 
بمنطقة  التقاطعات  أحد  في  السير  حركة  ينظم 
جميرا أثناء تساقط األمطار بغزارة، وذلك بسبب 

عطل في اإلشارات الضوئية للتقاطع.
بمثابة  كان  سعادته  تكريم  رمضان:  وقال 
الوسام الفخري الذي أعتز به، والذي كان حافزاً 
خدمة  في  والعطاء  الجهد  من  المزيد  لتقديم  لي 

الجمهور.

ويحدثنا عن ظروف ذلك اليوم قائالً: بينما كنت 
اإلشارات  إحدى  بتعطل  بالغاً  تلقيت  عملي  في 
تساقط  أثناء  دبي  شوارع  أحد  في  الضوئية 
المتضرر،  الموقع  إلى  فأسرعت  بغزارة،  األمطار 
اتجاهات  ثالثة  في  السير  حركة  بتنظيم  وُقمت 
الست ساعات،  يقارب  ما  الضوئية  اإلشارة  على 
اللواء  سعادة  من  هاتفي  باتصال  فوجئت  ثم 
دبي،  لشرطة  العام  القائد  المري  خليفة  عبدالله 
والتزامي  فيه على جهودي وانضباطي  يشكرني 
في تأدية عملي، وهذا االتصال أدخل السعادة إلى 
قلبي وأنساني التعب فشكرت سعادته، وأكدت له 
أنني لم أقم إال بالواجب، فالوطن يستحق منا كل 
من  منا  يستحقه  ما  كل  لتقديم  واالجتهاد  الجهد 

تضحيات.
واالجتهاد  بالعمل  زمالءه  رمضان  وينصح 
بجد  العمل  في  واألمانة  التميز  وراء  والسعي 
إلى  للوصول  واحد  كفريق  والعمل  واجتهاد 
الرضا، وأن ال يقفوا عند حد معين أو عند صعوبة 
تواجههم إذ ال بد من المواجهة وتخطي العقبات 

من أجل الوصول لمبتغاهم.

العريف أول رمضان: 
مكالمة هاتفية أدخلت السعادة إلى قلبي
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الرياضات  من  األسماك  صيد  هواية  تعتبر 
الشعبية حول العالم، ولها تاريخ طويل، وكما هو 
كطريقة  بدأ  الذي  األسماك،  صيد  يعتبر  معروف 
للعيش على هذا الكوكب وتحول من حرفة مع مرور 
الزمن ومع تغير نمط الحياة، واتساع رقعة العمل 
وتعقدها أصبح هواية للعديد من الناس، فاإلنسان 
الذي بدأ مع صيد األسماك هذه الحياة لم يستطع 
أن يهجر هذه المهنة الذي أكل منها لقرون طويلة، 
واخترع ألجلها العديد من الطرق لصيد األسماك، 
لم يستطع أن ينكر هذا الفضل، لهذا استمر متمسكاً 
بهذه المهنة التي كانت مصدر عيش له في السابق، 
الناس،  من  العديد  يمارسها  هواية  اآلن  وأصبحت 
 100 من  يقرب  ما  هناك  أن  تؤكد  فاإلحصائيات 
مليون شخص حول العالم يمارسون هذه الهواية.

النقيب  هو  المهنة  خارج  باب  من  العدد  ضيف 
الجريمة  قسم  في  الضابط  الجنيبي  محمد  خليفة 
المنظمة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية 

في شرطة أبوظبي.
األسماك  هواية صيد  إن  الجنيبي  النقيب  يقول 
هي هواية النفس الطويل، ألنها الهواية التي تعتمد 

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

على صفاء النفس ودقة الترقب واالنتظار، والحكمة 
والترقب،  والهدف،  والزمان  المكان  اختيار  في 
خاصة الترقب للمجهول، لذلك الفضاء األزرق الذي 
يعلم النفس السكينة، للوقت الذي يتعلم منه الصياد 
من  يستفيد  أنه  كما  والطمأنينة،  والهدوء  األلفة 
...تخترق سكون  البحر  تغازل  التي  الصنارة  تلك 

األزرق وتحاول جلب الصيد والرزق.
الجنيبي:  قال  األسماك،  صيد  كيفية  وعن 
الخطاف،  الطعم في  نعلق  عندما نصطاد األسماك 
نريد  الذي  األسماك  نوع  على  يعتمد  الطعم  وهذا 
اصطياده، وبعدها نلقي به إلى البحر، يترك الطعم 
األعلى  إلى  الطعم  يهز  وقد  القاع،  إلى  ليسقط 
واألسفل، أو يسحب بهدوء، األمر الذي يؤدي إلى 

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

على بعض أدوات التنبيه الحديثة.
صيد  في  يستخدم  الذي  الطعم  أنواع  عن  أما 
يكون  وقد  الخاص،  ُطعمها  فلكل سمكة  األسماك، 
جذباً  أكثر  الحي  والطعم  ميتاً،  أو  حياً  الُطعم 
الصيد  موسم  أن  الجنيبي  وأضاف  لألسماك. 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الرسمي 
وبعض  مايو،  شهر  حتى  ويمتد  أكتوبر  من  يبدأ 
الصيد  الى  الذهاب  في  يرغبون  الذين  األشخاص 
الفترة من أكتوبر إلى  في أبوظبي يمكنهم اختيار 
مايو لرحلة الصيد. ومع ذلك، فإن رؤساء المراكب 
في  بالذهاب  ينصحونك  الخبرة  ذوي  والصيادين 
الفترة بين نوفمبر وفبراير، حيث تتنوع األسماك 
الموجودة هناك خالل تلك الفترة، واألسماك التي 
يمكنك اصطيادها في أبوظبي هي الهامور والكنعد 

والكوبيا والضلعة والشعري والربيب )جش(.
ضمن  حصراً  الترفيهي  الصيد  ممارسة  يمكن 
المناطق المسموحة والمحددة جغرافياً والمرّخصة 
من قبل السلطة المختصة لدواعي السالمة واألمن، 
أما المناطق التي ال يسمح فيها الصيد فهي المناطق 

التي توجد فيها الفتات »ممنوع الصيد«.

الجنيبي: 
هواية صيد األسماك 

هي هواية النفس الطويل

خارج المهنة
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أصحاب الهمم

واإلرادة  العزيمة  صاحب  عند  مستحيل«  »ال 
القوية، هكذا بدأ ذيبان سالم المهيري حديثه لـ»999«، 
فهو البطل الرياضي الذي قهر اإلعاقة وحقق الكثير 

من األلقاب في مسيرته الرياضية. 
ونشأ   ،1970 عام  العين  مدينة  في  المهيري  ولد 
واإليثار  الحب  على  معها  تربى  أسرة  أحضان  في 
وتقدير الكبار. إال أن حادث سير في عام 1994 على 
طريق العين أبوظبي أحدث تحوالً كبيراً في حياته، 
بعد إصابة في السلسلة الفقرية حالت من دون تمكنه 

من السير على قدميه.
إال أن عزيمته وإرادته القوية لم تجعله يستسلم 
أدرك  وهناك  بريطانيا،  إلى  السفر  فقرر  لإلعاقة، 
التحول اإليجابي في شخصيته تماماً، فقد تدرب 
على قيادة السيارة، وحصل على رخصة القيادة 
الخاصة، ثم التحق بكلية »هيرويت كولج« لدراسة 
علوم تقنية المعلومات، وحصل على دبلوم تقنية. 
وفي تلك األثناء انتسب لناٍد رياضي تابع للكلية، 
ومارس رياضة رفع األثقال وكرة السلة، متحدياً 
الصعاب، ومتكيفاً مع ظروفه الجديدة، وقفز فوق 

حواجز اإلعاقة.
وبعد إكمال فترة العالج والتعليم، عاد ذيبان إلى 
أرض الوطن معتمداً على نفسه في نمط حياة جديدة، 
فاتجه عام 1999 إلى الرياضة وأصبح عضواً في نادي 
العين ألصحاب الهمم، الذي تم تطويره بالتعاون مع 

 اإعداد: خالد الظنحاين

من  ليصبح  اإلنسانية،  للرعاية  العليا  زايد  مؤسسة 
الهمم.  بأصحاب  الخاصة  الرياضية  األندية  أفضل 
المران  من  طواالً  ساعات  النادي  هذا  في  أمضى 
والتدريبات الشاقة احتملها، لتتكلل جهوده بإنجازات 

باهرة لذاته ولناديه الذي احتضنه وللوطن العزيز.
وبعد افتتاح مركز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل 
ذوي االحتياجات الخاصة »أصحاب الهمم« في مدينة 
العين عام 2002، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، التحق في الدفعة الثانية للدارسين في 
مجال  في  التخصص  شهادة  على  وحصل  المركز 
في  وظيفة  على  بعدها حصل  والتصميم،  الغرافيك 
وزارة الداخلية، وتحديداً في نادي ضباط العين الذي 

يعمل فيه إلى اآلن.

اإجنازات

الرياضية  البطوالت  العديد من  في  المهيري  فاز 
التي شارك فيها، منها، ذهبية رمي القرص في بطولة 
في  القرص  المفتوحة، وذهبية رمي  الدولية  هولندا 
في  العربية  األلعاب  بطولة  من  العاشرة  النسخة 
بطولة مجلس  في  القرص  رمي  ذهبية  ثم  الجزائر، 
وذهبية  الشارقة،  في  جرت  التي  الخليجي  التعاون 
مانشستر،  في  بريطانيا  بطولة  في  القرص  رمي 
في  البارلمبية  اآلسيوية  األلعاب  دورة  وذهبية 

ذلك من  وغير   ،2010 ديسمبر  في  الصينية  غوانزو 
تجعله  ولم  الباهرة،  واإلنجازات  الذهبية  الميداليات 
هذه اإلنجازات وتلك يبتعد عن نصح وتوجيه األجيال 

الحالية بروح البطل وحنو األب واألخ الكبير.
وفي المجال اإلداري، تم تعيينه عضواً في مجلس 
إدارة أصحاب الهمم ورئيس لجنة المنتخبات، حيث 
للنادي  سر  كأمين  الممتد  عطاءه  المهيري  يقدم 
لرياضة  اإلمارات  »اتحاد  مستوى  على  أما  الكبير. 
أصحاب الهمم« فيحتل المهيري منصب األمين العام، 
ألصحاب  القوى  أللعاب  الوطني  المنتخب  وعضو 

الهمم في رمي القرص.
في حين أنه يرى أن التحدي الجديد بالنسبة له 
لرياضة  اإلمارات  التحاد  عاماً  أميناً  بصفته  اليوم 
لفرسان  القوية  المشاركة  يكمن في  الهمم  أصحاب 
الفريق  لها  التي تأهل  البرازيل  أولمبياد  اإلرادة في 
المشاركة  من  والهدف  الطموح  أن  مؤكداً  مؤخراً، 
الميداليات  تحقيق  هو  أخرى  مشاركة  وأي  الدولية 
التي حظي  األولى  المراكز  على  والمحافظة  الذهبية 
البطوالت  في  له  مشاركتين  آخر  في  الفريق  بها 
القوى  رافعات  العبي  تأهل  إلى  مشيراً  الدولية. 
النقبي،  أحمد خميس نوري ومحمد خميس وهيفاء 
القائد في  بالكامل ومحمد  الرماية  إلى جانب فريق 
سباق الـ 100 متر إلى أولمبياد البرازيل إنجاز كبير 

للرياضة اإلماراتية.

ذيبان المهيري.. 
بطل رياضي قفز فوق حواجز اإلعاقة



وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة عيد الفطر المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة
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شخصيات

ولكنها  وينفري،  غيل  أوربا  الحقيقي  اسمها 
صاحبة  وهي  وينفري،  أوبرا  باسم  تشتهر 
برامج  ومضيفة  أمريكية  إعالمية  إمبراطورية 
حوارية، وممثلة، ومنتجة، وصاحبة أعمال خيرية. 
وينفري  »أوبرا  التلفزيوني  ببرنامجها  تشتهر 
األعلى  التلفزيوني  البرنامج  كان  الذي  شو«، 
على  يبث  وكان  التاريخ،  في  نوعه  من  تصنيفاً 
  .2011 وحتى   1986 من  المتحدة  الواليات  صعيد 
سميت »ملكة جميع وسائل اإلعالم«، وقد صنفت 
حالياً  وهي  السود،   األمريكيين  أغنى  من  بأنها 
المليارير االسود الوحيد في أمريكا الشمالية، كما 
أنها صنفت بأنها المرأة األكثر نفوذاً في العالم في 
عام 2013، وحصلت على وسام الحرية الرئاسي 
الدكتوراه  وشهادات  أوباما  باراك  الرئيس  من 

الفخرية من جامعتي دوك وهارفارد.

إعداد/ حاكم خريي 

ولدت وينفري في 29 يناير 1954 في حي فقير 
من أرياف والية ميسيسيبي إلى أم مراهقة هجرها 
داخل  حي  في  الحق  وقت  في  تربت  ثم  زوجها 
المدينة. وقد ذكرت أنها تعرضت للتحرش خالل 
حامالً  وأصبحت  المبكرة  ومراهقتها  طفولتها 
طفلها  أن  إال  العمر  من  عشرة  الرابعة  في  وهي 
لم يعش طويالً. بعد ذلك أرسلتها أمها لتعيش مع 
والدها الحالق في والية تينيسي، وهناك حصلت 
على عمل في محطة اإلذاعة المحلية وهي ال تزال 
األخبار  تقديم  في  وبدأت  الثانوية  المدرسة  في 
كانت  عاماً.   19 سن  في  وهي  المحلية  المسائية 
طريقة أدائها العاطفي سبباً في انتقالها إلى تقديم 
حقق  أن  وبعد  اإلذاعة،  في  الحوارية  البرامج 
برنامجها نجاحاً وشهرة أطلقت أوبرا شركة إنتاج 

خاصة بها تببع أعمالها على مستوى دولي. 

كانت  أوبرا  أن  إلى  وأبحاث  دراسات  وتشير 
لبرامج  االعترافية  الصيغة  ونشر  ابتكر  من  هي 
كسرت  والتي  الشخصية،  الحوارية  التابلويد 
الكثير من المحرمات التي كانت سائدة في المشهد 
اإلعالمي األمريكي في القرن العشرين وسمحت 
اإلعالم  وسائل  على  بالظهور،  المثلي  للمجتمع 
القرن  تسعينيات  منتصف  وبحلول  الرئيسة. 
الماضي، أعادت ابتكار برنامجها مع التركيز على 
األدب، والتحسين الذاتي، والروحانية. على الرغم 
من انتقادها إلطالق ثقافة االعتراف، وتعزيز أفكار 
المساعدة الذاتية المثيرة للجدل، ونهج يركز على 
العاطفة، إال أن الكثيرين أشادوا بها بتغلبها على 
الشدائد في حياتها لتصبح نافعة لآلخرين. كان 
أن  لدرجة  األمريكي هائالً  المجتمع  تأثيرها على 
بعض التقديرات تشير إلى أن دعمها لباراك أوباما 

ملكة اإلعالم
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انتخابي  أكثر من مليون صوت  أسهم في منحه 
خالل االنتخابات الرئاسية عام 2008. 

الثروة  الشخصية
الثانية  أوبرا مليونيرة وهي في سن  أصبحت 
يذاع  الحواري  برنامجها  أصبح  عندما  والثالثين 
تتفاوض  وبدأت  المتحدة  الواليات  مستوى  على 
وأسست  البرنامج  ملكية  حقوق  على  للحصول 
 41 بلغت  عندما  بها.  الخاصة  اإلنتاج  شركة 
عاماً أصبحت ثروتها تقدر بـ 340 مليون دوالر، 
وحلت محل الممثل الكوميدي باعتبارها األمريكية 
السوداء الوحيدة على قائمة فوربس 400. تنامت 
ثروتها حتى بلغت 800 مليون دوالر بحلول عام 
السود  األمريكيين  أغنى  وينفري  لتكون   2000
مادة  أصبحت  أنها  لدرجة  العشرين  القرن  في 
على  تركز  إلينوي  الجامعي في جامعة  للتدريس 
كانت   2006 لوينفري. وفي عام  التجاري  النجاح 
وينفري صاحبة أعلى أجر تلفزيوني في الواليات 
دوالر  مليون   260 حوالي  بلغ  حيث  المتحدة  
حصل  الذي  المبلغ  أضعاف  خمسة  أي  سنوياً، 
كاول  سايمون  الموسيقي  التنفيذي  المدير  عليه 
الذي جاء في المرتبة الثانية. وبحلول عام 2008، 

ارتفع دخلها السنوي إلى 275 مليون دوالر. 
لألثرياء  الدولية  فوربس  قائمة  أدرجت  وقد 
وينفري باعتبارها الملياردير األسود الوحيد في 
العالم من 2004 إلى 2006 وأول مليارديرة سوداء 
حجم  بلغ   ،2014 عام  وبحلول  العالم.  تاريخ  في 
ثروة وينفري اكثر من 2.9 مليار دوالر متجاوزة 
ميج ويتمان الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة »إي 

باي« كأغنى امرأة عصامية في أمريكا. 

األقاب

التلفزيونية وموقع  إن  إن  واطلقت شبكة سي 
امرأة  »أقوى  لقب  وينفري  على  اإللكتروني  تايم 
أمريكان  »ذي  مجلة  سمتها  فيما  العالم«  في 
سبيكتاتور« أكثر النساء نفوذاً في العالم. وقالت 
عنها مجلة »تايم« إنها واحدة من أكثر 100 امرأة 
الكاتبة  عنها  وقالت  العشرين.  القرن  في  نفوذاً 
وينفري  إن  داود  مورين  الشهيرة  الصحفية 
»تتمتع بمصداقية أكثر من الرئيس«. فيما مضت 
مجلة »فانيتي فير« في وصف قصة نجاح أوبرا 
وينفري قائلة: »تتمتع أوبرا وينفري بنفوذ ثقافي 
أو  أو سياسي  أي رئيس جامعة  نفوذ  أقوى من 

قائد ديني باستثناء البابا ربما«. 
وقال عنها النجم التلفزيوني بيل اورايلي: »هذه 
في  النساء  أقوى  لتصبح  العدم  من  جاءت  امرأة 
العالم على ما أعتقد .. فكل من يظهر في برنامجها 
يستفيد بصورة هائلة على الفور. إن لها متابعين 
قامت  وهي  وبموهبة  بمصداقية  وتتمتع  أوفياء 
بذلك كله لوحدها لتصبح فاحشة الثراء وواسعة 

النفوذ«.
جورنال  ستريت  وول  صحيفة  وصاغت 
مصطلح »أوبرافيكاشن«، ويعني االعتراف العلني 
خالل  من  النفسي.  العالج  أشكال  من  كشكل 

االعتراف بالتفاصيل الحميمة حول مشاكل وزنها، 
الجنسي،  واالعتداء  المضطربة،  الحب  وحياة 
والبكاء مع ضيوفها، عزت مجلة تايم إلى وينفري 
الفضل في خلق شكل جديد من اإلعالم المعروف 
باسم »الحوار الجمعي« كونه مختلفاً عن »الحوار 
الشهير  البرامج  مقدم  ابتكره  الذي  التقريري« 
أدركت  وينفري  إن  المجلة  وقالت  دوناهو.  فيل 
وما  عام  هو  ما  بين  المزج  على  التلفزيون  قدرة 
المعلومات  ونقل  الغرباء  ربط  مع  خاص،  هو 
عبر موجات األثير العامة، ونحن غالباً ما نشاهد 
أفراد  وكأحد  منازلنا.  خصوصية  في  التلفزيون 
األسرة، فإنه يرافقنا في وجبات الطعام ويتحدث 
الظهيرة.  بعد  ما  فترة  في  وحيدون  ونحن  الينا 
وبفهم هذا التناقض، جعلت أوبرا الناس يهتمون 
وينفري،  عبقرية  تكمن  وهنا  بهم،  تهتم  ألنها 
وسوف يكون إرثها، بالتغييرات التي أحدثتها في 
برنامجها الحواري التي سوف تستمر في تخلل 

ثقافتنا وشكل حياتنا«.
أسلوب  لتأثير  وجوداً  المراقبون  الحظ  كما 

على  »أوبرافيكشن«  االعترافات  في  أوبرا 
إن  مثالً:  نيوزويك  مجلة  قالت  حيث  السياسة 
كان  كلينتون  بيل  السابق  األمريكي  الرئيس 
»الرجل الذي جلب أسلوب أوبرا  في االعترافات 
والتأيير النفسي على الساحة السياسية«. وقال 
نيوزويك: »في كل مرة يقوم فيه زعيم سياسي 
ما أو مقدم برامج بالظهور والتحدث عاطفياً على 
شاشة التلفزيون، فإنه يعبر عن عبادة االعتراف 
مهدت  وقد  ابتكارها.  على  أوبرا  ساعدت  التي 
إفصاحات وينفري عن وزنها )الذي بلغ ذروته 
عند 108 كجم( الطريق لظهور إعالميات بدينات 
أخريات مثل روزان بار وروزي أودونيل وستار 
جونز. والحظت مجلة »مس« في نوفمبر 1988 
أنه »في وسط تعتبر فيه البدانة محرمة، تمكنت 
فقط  يحتفي  في وسط  من شق طريقها  أوبرا 
صفات  تحمل  والتي  القوام  الرشيقة  بالسيدة 
جمال البيضاوات، إال أن وينفري جعلت المرأة 
البدينة مثيرة وأنيقة بثوبها الطويل الرائع ولغة 

الجسد السهلة والدالل المبهج«.
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باألمس القريب هللت تكبيرات العيد ومألت مسامع األمة اإلسالمية 
النفحات  حامل  الخير  رمضان  والبركات،  الخير  شهر  ودعنا  أن  بعد 
الطيبة. فقلما تجد أحداً من المسلمين في هذا العالم إال وقد المس ولمس 
فضل هذا الشهر الكريم، واحتضنته نفحاته الخيرة التي لها شعور ال 
يستطيع إنسان وصفه كما يجب، ولكن يصفه حسب شعوره ويعجز 

عن ترجمته كيفما يشعر به.
ها قد أقبل العيد الذي ينتظره الصغار والكبار ببهجة وسعادة، بفرحة 
وبسمة تثلج الصدور وتريح النفوس. فعندما يرتدي األطفال مالبسهم 
الجديدة بألوانها المبهجة المفرحة التي يفوح منها عبير الفرحة وأكسير 
ترتسم  السماء عندما  الطيف في  ألوان  تمثل  السعادة وكأن فرحتهم 
أو  الحياة  بألوانها الخالبة وكأنها تعبر عن فرحة السماء بها، فتعود 

بمعنى أدق تعود روح الحياة للنفوس والقلوب. 
والسعادة  الفرحة  عن سر  ويبحث جاهداً  يتعجب  الناس  من  كثيرٌ 
التي تعم العالم اإلسالمي في هذه األيام الخيرة. ولعل السر يكمن في 
أن هذه الفرحة ناتجة عن الوحدة التي جمعت أكثر من مليار مسلم 
في عبادة واحدة مخلصة في وقت واحد، وشعور هذه الماليين 
بوحدة مشاعرها. فالعيد ال يكون عيداً إال إذا شمل أكبر عدد 
من الناس الذين يتمتعون بنفحات من باعث السعادة وخالق 
البهجة الذي هو أقرب إلى اإلنسان من حبل وريده، فلله 

المثل األعلى.
مراعاة  دون  من  جميعاً  الناس  يتصافح  عندما 
الختالفات أو فوارق، وعندما ينحي الجميع في هذا 
اليوم ويتغاضى الكثير عن حقه، وتجد حالة من 
وكأن  العيد  يوم  صبيحة  في  والنقاء  الصفاء 

البركة حلت على الكون وانتهت الخصومات كافة، تشعر جيداً بمعنى 
البراءة الربانية واإلخالص الفطري الذي يسمو فوق أي وصف دنيوي 

ويرقى ألعلى المراتب األخالقية.
حتى السعادة التي يشعر بها األطفال مختلفة تماماً عن غيرها في 
دوماً  المتعالية  والصيحات  الجديد  بزيها  الفرحة  تجد  األخرى،  األيام 
التي تعبر عن حالة خاصة وبهجة نادرة قد تكون وحيدة في العام كله 

وقد تتكرر مرة أخرى.

عناق الفكرة

نفحات الخير

كلمات وري�شة: د. �شمر ال�شام�شي

samar@samararts.com
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شعر/ الدكتور محمد حسانني

إلى أرض اإلماراِت

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

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

باتساعها  اللغة  كــل  للشاعر 
وبجمالياتها، وهو عبر قنوات التلّقي 
من قراءة ومعايشة وخبرة يستطيع 
أن يوظف  يبني معجمه، وعليه  أن 
املفردات مبا يتناسب مع النص وال 
يقحمها فتبدو القصيدة مكتظة مبا 

يشوه جمالها.

شيخة املطيري
شاعرة إماراتية

احلـــضـــاراِت مــهــد  ــى  إلـ اإلمــــــاراِت  أرِض  ــى  إلـ

الــشــعــوِب كــل  احــتــضــنــت  ــي  ــت ال األرض  ــى  إلـ

تنشراألمن ساطعًة  شمس’العدل  سمائها  في 

شامخاً املــجــد  ــروح  صـ بــنــوا  ــام’’  ــظ ع أســســهــا 

ــِز ــع ــا أبـــنـــاء زايــــــَد اخلـــيـــِر وراشــــــد ال ــي ف

ــة ــ ــال ــ ــا األص ــ ــع ــ وشـــــارقـــــى اجلـــــــــوِد وم

ــًة ــرمـ ــكـ لـــقـــد ورثـــــتـــــم عـــــن اآلبـــــــــــاِء مـ

ــٍد ــج ــاه مــــن م ــ ــنـ ــ فــهــيــا لـــنـــكـــمـــَل مــــا ورثـ

ومتسكوا قــادتــكــم  حـــول  ــوا  ــف ــت وال فــهــبــوا  أال 

ــا أبــــوابــــهــــم غـــيـــر مــــوصــــدٍة ــنـ ــامـ ــكـ حـ

أولها الــصــفــوف  فــي  كــانــوا  ــادي  ــن امل نـــادى  إذا 

ــوا أســــوداً عــلــى األعـــــداِء زائــــرًة وكــانــوا ــان ك

ــه ــادتـ ــن قـ ــ ــوط ــ ــظ لـــهـــذا ال ــفـ ــاحـ ــم فـ ــهـ ــلـ الـ

وحـــدتـــه احلـــبـــيـــب  ــن  ــ ــوط ــ ال ــلـــى  عـ وأدم 

ــِم ــه ــل ــل اإلمـــــــــــارات ك ــ ــ ــى أه ــلـ وســـــــام عـ

ــطـــوالِت  ــبـ والـ ــزِة  ــ ــع ــ وال ِالـــكـــرامـــِة  أرض  ــى  ــ إل

ــاِت ــافـ ــل اخلـ ــاِت وتـــســـامـــت فــــوق كـ ــغـ ــلـ ــل الـ كـ

البرياِت بــني  التسامح  وتعانق’حلم  ــَب  احل تنشر 

الــصــفــحــاِت  أروع  ــوِر  ــنـ الـ بـــحـــروف  ــروا  ــطـ وسـ

الفضـــــــــــــل ونــعــيــمــي  ــِم  ــل ــع ال ــي  ــم ــاس وق

ــل الــشــهــامــِة والـــشـــجـــاعـــِة واملـــــــروءاِت ــ ــا أه يـ

ــاِت  ــركـ ــتـ ــم’ الـ ــ ــظ ــ ــي أع ــ وعـــــــزاً وحـــــضـــــارًة ه

ــاراِت ــ ــض ــ ــارًة تــســامــي كــــَل احل ــ ــض ــ ونــبــنــي ح

املــكــيــداِت   كــل  مــن  واملــنــعــة  الــقــوة  ففيها  بوحدتكم 

ــاِت ــايـ ــكـ ــشـ ــِل الـ ــ ــك ــ ــة’ ل ــوحـ ــتـ ــفـ ــم مـ ــهـ ــوبـ ــلـ وقـ

ــداءاِت  ــن ال كــل  لــبــوا  بأبنائهم  بدمائهم  بــصــدورهــم 

ــاِت ــاج احل ذوي  الــضــعــفــاِء  عــلــى  ــاً  ــان ــن وح ــاً  ــام س

ــاِت ــانـ ــطـ ــبـ ــر الـ ــيـ ــم خـ ــهـ ــئ لـ ــ ــي ــ ووفـــقـــهـــم وه

ــاِت ــي ــل ــب ــل ال ــن كـ ــه ورخــــــاءه واحــفــظــه مـ ــنـ وأمـ

ــاق اإلمـــــــاراِت ــشـ مـــن عـــاشـــٍق مــخــلــٍص مـــن عـ
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شعر/ شواهق جند طفلة العصفور
ــْور ــُح ــْن ــل َم ــْي ــل ــى الَّ ــ ـــْه ِمـــْن ِدَج اْلــَفــِجــْر َكـــنِّ
ـــْور الـــنُّ َشـــاَفـــْت  ال  ْو  َظــلْــَمــا  ْوِمـــَشـــاِعـــٍر 
ــْور ــ ـ ــْك احْلُ ــْوِنـ ــُيـ ــْن ْعـ ــ ــْه ِم ــِعـ ْمـ ــدَّ ـــْت الـ ـــلَّ ِتَ
ــــــّد َمـــْنـــُثـــْور ــى اخْلَ ــْتـــَســـاَقـــْط َعـــلَـ ْر ِيـ الــــــدِّ
ــْور ــُف ــْص ــا ِطــْفــلِــٍة َتــْبــِكــْي َعــلَــى َمــــْوت َع َيـ
ــْور ــُت ــْس ــك َم ــْن ــا َع ــَق ــشِّ ــْدر ال ــ ــْي َص ــِت ــلِ ــْف َيـــا ِط
ُزْور ِضْحَكَها  ــَرى  َتـ ــْه  ــفِّ الــشِّ ِتــْضــَحــْك  َلــْو  ْو 
ــْول: ــُقـ ــتــر ِوْتـ ــْح الــسِّ ــَض ــْف ــْن ِعـــُيـــْوِنـــْي ِت ــك ل
ــْول ــ ٍ ْوُطـ ــْرض  ــ ــا َعـ ــَه ــلَّ ِك ـــَراِيـــْب  هـــذي الـــتَّ
ــت َمـــْخـــُذْول ــَوْقـ ــَدا ِمـــْن َجـــاِيـــْر اْلـ ــ ــْي ِغ ــِب ــلْ َق
ــد َمـــْجـــُدْول ــْع ــِب ــْن اْل ــْي ُرْوِحـــــْي ِمـ ــّم ِفـ ــَهـ ِواْلـ
ــْول ــَقـ ـــــْة اْلـ ــِزْل جَلَّ ــ ــِت ــ ــْع ــ ــْي ِتـــُقـــْول ْوِت ــِبـ َتـ
ــــْول ــاْم ِوْيــــَعــــاِوْد احْلَ ــ ــ ْوَتـــْقـــِفـــي ْبــَهــا األيَّ
ــْول ــ ــه ُط ــف ــاي ــّن ــل ــّم ِل ــ ــشِّ ــ ــاْل ال ــ ــَبـ ــ ـ ــْن اجْلِ ــ ِمـ
ُزْول َداخـــلـــْي..  اْلـــِوَجـــْع  َهـــّم   ٍ ــي  ــْرِكـ ِمـ ــا  َيـ
َمــْســؤول؟ ْوح  ــرُّ الـ ِشَقا  ــْن  َع اللّى  ِمْنُكْم  ــْن  ِم

ــه ــ ــَوال ــ ــٍم َظــــامِلِــــْيــــِنــــْه َخ ــ ــْي ــ ــِت ــ ِطــــْفــــٍل ِي
ــه ــال ــَب ــْع ِح ـ ــطَّ ــْوم َقـ ــ ــَي ــ ـــى اْلــــِوَصــــاْل اْل َحـــتَّ
ــه َجــال ــْن  ــ ِم ْوالَ  َقـــــــْدِرْك  ــْن  ــ ِم ــّط  ــ َح ــا  ــ ْوَمـ
ــه ــال ــَم ــْن َج ــ ــَدى ِمـ ــ ــنِّ ــ ــه ال ـــلْـ ِواْلــــــــــَوْرد َبـــلَّ
ــه ــال ــْك ْوَحـــالـــْتـــه َح ــلِـ ــْبـ ــى َقـ ــَكـ ــْي ِبـ ــِبـ ــلْـ َقـ
ــه ــال ِظ ــٍف  ــ ــِرْيـ ــ ِمـ َدْوٍح  ِلـــــْك  َكــــــاْن  َلـــــْو 
ــه ــال ــضَّ ــال ــْح َفـــْرِحـــِتـــْي ِب ــ ــاِم ــ ــْم َم ــ ــْرِس ــ َت
ــه ــال ــَه َج ــْي  ــ ِفـ َدامٍِي  ــْة  ــ ــاِل ــ ــَه ــ اجْلَ َراِعـــــــْي 
اْحــِتــَمــالــه ــّو  ــ ُقـ َزاْد  ِبــــَصــــْدٍر  ــْد  ــَهـ ــْشـ ِتـ
ــه ــ ــَدال ــ ــّق ْوَع ــ ــَح ــ ـــْه ِب ــا ِتــــْرَجــــْح اْلـــِكـــفِّ ــ َم
ــه ــؤالـ ــٍل ِسـ ــ ــْي ــ ــا ِكـــــّل َل ــَهـ ــْيـ ــلَـ ــَرْح َعـ ــ ــْطـ ــ ِيـ
ــه ــال ــَص ِن إالَّ  ــى  ــَقـ ِبـ ــا  ــ َم ِمـــْنـــَهـــا  ِوْيــــــــُرْوح 
ــالـــه ــَسـ ــْزم ْوِبـ ــ ــَع ــ ْنـــَيـــا ْب ـــــاِهـــــْد الـــدِّ ِوْتَ
ــه ــال ــَع ــِف ــْون اْن ــُتـ ــِهـ ــْن الـــــّدمْي اْلـ ــ ــا ِم ــَهـ ــْيـ ْوِفـ
ـــْك.. ِجــَمــالــه ــنْي ِمـــنِّ ــَعـ ْوَكـــْفـــِكـــْف ِدُمـــــْوع اْلـ
ــْي ِظـــالـــه..! ــ ــْي ِف ــِن ــلِّ ــِظ ــاْب ْي ــَحـ ــْه ِسـ ــ ــا ِب َمـ

شعر/ آمنة حزمون ـ اجلزائر

خاتُم الُرْسِل
لل�ساعرات فقط:

ــَك فــــي ُوُجــــــــــــوِدي ِقــبــلـــــًة ــ ــج ــ ــْه ــ ــُت َن ــ ــل ــ ــع ــ وَج
ــا ــ ــه ــ ــَراَج ــ ــُل فــــي الــــــُفــــــؤاِد ِس ــ ــِمـ ــ َعــــْمــــيــــاُء حْتـ
ــِف َقـــــــِصـــيـــــــدٍة ــ ـــ ــ ـــ ــ ــُذ أْل ــــ ــنـ ــــ ــــــي َرأيــــــُتــــــَك ُمـ إنِّ
ــًة ـــ ـــ ــي ـــ ــِكّ ـــ ُوِلــــــــــــــدْت لــَتـــــْتـــــلُـــــو ُســـــــــــوَرًة َم
ــــــي ــِتـ ـ ــنَّ ي ُثـــــــــمَّ أُْعــــِطـــــــــي ُغـ وأُِطــــــيــــــُل َمــــــــدِّ
ــُظ َعـــــــْجـــَزَهـــــــا ــــ ــفـ ــلْـ ــُر األْشــــَعـــــــــاُر َتـ ــــ ـ ــوتَّ ــَتـ ــــ َتـ
ــّم ُيـــْســـِكـــتـــــــِنـــي الــُبـــــَكــا ــ ـــ ــ وأُقـــــــــوُل أْحــــمــــَد ُث
ــى َخـــــــــدِّ الــــَهــــَوى ــ ــلَ ــ ــي ع ــمـ ــــ ــْهـ رْقــــــراقــــــة؟ َتـ
َمـــــــــّرًة ــَدِة  ــ ـــ ــ ــي ــ ــِص ــ ــَق ــ ال ــي  ــ ــ ِف ــراءى  ــ ــ ـــ ــ ــ َت وإذا 
ُق َمـــــــــاَل بـــَشـــوِقـــــــِه ــُب املُــــــــــــــْزرَّ ــ ــ ــوَك ــ ــ ــَك ــ ــ وال
ــاَدُه ــــ ــيـ ــــ ــدْت ِمـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاَه ــ ــِب َش ــ ـــ ــ ــواِك ــ ــَك ــ ــلُّ ال ــ ـــ ــ ُك
ــأَْت ــ ــاج ــ ــَف ــ ت املَـــــجـــــوِس  أْرِض  فــــي  والــــــّنــــــاُر 
ــْم ــه ــِع ــي ــم ُهـــــــــَو خــــــامُت الــــــُرْســــــِل الــــــِكــــــراِم ج
ــا ــَن ـــ ـــ ــه ـــ ــى َخــلـــــيـــــِل إَل ــ ــ ــب؟ َيـــعـــــــوُد إَل ــــ ــَسـ نـ
ــقَّ ُفـــــــــــــــؤاَدُه ــــ ــــ ــُل َشـ ــريـ ــــ ــــ ــْبـ قـــــــْد جـــــــاءُه ِجـ
ــا ـــ ــهـــ ــــــة؟ قـــــــْد أْرضـــــــعـــْتـــــــُه بــحــبِّ ــَمـ ــيـ ــلـ وحـ
ــْت تــــــــدرُّ َحــلــيــَبــهـــــا ــ ــ ــاَن ــ ــ ـــــــوُق َمــــــا ك والـــــــنُّ
والــــــــُبــــــــوُر أثــــــَمــــــرت احلــــــيــــــاُة بـــجـــوفـــهـــا
ــِه ــ ــ ــراِق ــ ــ ـــــعـــــُف َحــــــــنَّ إلـــــيـــــِه َبـــــعـــــَد ِف والـــــسَّ
ــــــُه وَنــــــــــــــــَراُه ِفـــــــي أْحـــــاِمـــــَنـــــا وُنــــــِحــــــبُّ
ــــــــــــــُه املـــــــَثـــــــُل املُــــــخــــــلّــــــُد ِذكــــــــــــُرُه وألنَّ
ــان الـــــذي ــ ــح ــ ــب ــ ــُه؟ ُس ــ ــ ــل ــ ــ أوَحـــــــــى إلـــــْيـــــه ال
ــٍل َلـــــُه ــ ــريـ ــ ــبـ ــ وِحـــــــــــــراُء يــــــْذكــــــُر َقـــــــــــْوَل ِجـ
ــا ــ ــَهـ ــ ــُروِحـ ــ ــــــــرْتــــــــُه بـ ــة؟ قـــــــْد دثَّ ــ ــجـ ــ ــديـ ــ وخـ
ــًة ــ ــاي ــ ــك ــ يـــــا غـــــــــاَر ثــــــــــْوٍر هـــــــْل ذكــــــــــرَت ِح

ــــــْه ــاُم الـــبـــْوَصـــــــلَـ ــهـ ــــ ــــ ــا َكـــــــاَن يـــلـــزُمـــنـــي ِسـ ــ م
ــْه ـــ ــلَ ـــ ــُب ــن ـــ ــُر ُس ــــ ــصـ ــْبـ كـــــــَيـــمـــامـــــــٍة َزْرقـــــــــــاَء ُتـ
ــْه ــلـ ــَمـ ــْسـ ــَب َبـ ــجـ ــْنـ ــُتـ ــي ُوِلـــــــــــَدْت لـ ــ ــق ــ ــاِف ــ ِفـــــي َخ
ــْه ــ ــلَ ــ ــئ ــ ــي ُفـــــضـــــوَل  األْس ــ ــلِ ــ ــي ــ ــَرِت ــ فـــُيـــِجـــيـــَب ت
ــْه ــلَـ ــَفـ ــقـ ــــَفــــاِه املُـ وْقـــــــَت الــــــُوُصــــــوِل إَلــــــى الــــشِّ
ــْه ــ ــلَ ــ ــَص ــ ــْق ــ ــاُت َنــــْحــــو املِ ــ ــم ــ ــل ــ ــَك ــ وُتـــــــهـــــــْروُل ال
ــْه ــــ ــدَلـ ــْسـ ــــ ــوُع املُـ ــ ــــ ــ ــُدُمـ ــ َرْقــــــراقــــــة؟ ِتـــلـــــــك الـ
ــْه ــلَـ ــتـ ــشـ املَـ وروَد  َعــــَطـــــــــٍش  ِمـــــــْن  فــــَتــــُبــــلَّ 
ــْه! ــ ــل ــ ــَم ــ ــا َمــــــا أج ــ حـــــــاَر اجلـــــمـــــاُل وَقــــــــــال: يـ
ــى يـــْحـــِمـــلَـــــــْه ــــ ـ ــتَّ ــــ ــُخ َحـ ــ ــــ ــ يـ ــرِّ ــ ــَح املِـ ــ ـــ ــ ــرّن ــ ـــ ــ وَت
ــْه ــ فـــَبـــَكـــْت ِمــــــَن احُلــــســــِن الـــــــِذي قـــــْد َكـــــــاَن َل
ــْه ـــ ـــ ــلَ ـــ ــَع ـــ ــش ــا ويـــــــُوقـــُد ِم ــه ــُئ ــف ـــ ــْط ـــــــور ُي بـــالـــنُّ
ــــــــلَــــــــْه كــلَّ ــارِم  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَك ــ ـــ ــ ــاملَ ــ ب ــي  ــ ــال ــ ــع ــ املَ َربُّ 
ــْه ـــ ــل ـــ ــْد كــّم ـــ ـــ ـــ ــُه ق ــــ ــلـ ــف؟ أْصـ ــريـ ــــ ــرع؟ َشـ ــ ــ ف
ــْه ــ ــل ــ ــّس ــ وَغ َرواُه  قــــــْد  زْمـــــــــــزَم  َمــــــــاء  ــن  ــ مـ
ــْه ــلـ ـ ــبَّ ــــــِة  قـ والـــــقـــــلْـــــُب  ِفــــــي ُرْكـــــــــــِن امَلــــــبَّ
أثـــقـــلَـــْه َمــــــا  َحــــــاِفــــــٍل  ــرٍع  ــ ــ ــِض ــ ــ ب غـــــــــَدْت  و 
ــْه ــ ــلَ ــ ــلَّ ــ ــاَء وظ ــ ــمـ ــ ـ ــسَّ ــ والــــغــــيــــُم قــــــْد تــــــــرَك الـ
ــْه ــلـ ـ ــلَّ ــِل وبـ ــ ــي ــ ــِخ ــ ــنَّ ــ وَبـــــَكـــــى َعــــلَــــى َكـــــِتـــــِف ال
ــْه ــ ــل ــ ــثَّ ــ ــِذِب الـــــــــوْجـــــــــداُن ملَّـــــــا َم ــ ــ ــكـ ــ ــ لـــــــْم يـ
ــْه ــ ــل ــ ــث ــ ــي الــــــوجــــــود األم ــ ــ ــَى ِفـ ــقـ ــبـ ــتـ ــى لـ ــ ــن ــ ــْف ــ ن
أْنـــــــزَلـــــــْه ِعـــــــــزٍّ  وداَر  ــِه  ــ ــي ــ ــل ــ ع أْثـــــــَنـــــــى 
اْقــــــــــــرأ فـــــــآيـــــــاُت الــــــكــــــتــــــاِب ُمـــــرّتـــــلـــــْه
زّمــــلَــــْه و  ــاَف  ــ ــَغـ ــ ــِشـ ــ الـ َمـــــــدَّ  ــْد   ــ ــ ق والــــقــــلْــــُب 
ــْه ــ ــ ــل ــ ــ األَرَم ــوِت  ــ ــُب ــ ــَك ــ ــْن ــ ــع ــ ال ــِت  ــ ــْي ــ ــب ــ ِب َدارْت 
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أدب عالمي
ريلكه

ُعرف الشاعر األلماني راينر ماريا ريلكه المولود بمدينة 
براغ التشيكية في عام 1875 منذ صباه المبكر بحساسيته 
العزلة  إلى  الشديد  وميله  به،  المحيط  العالم  إزاء  المفرطة 

واالنقطاع إلى التأمل. وبعدما تأكد من عدم قدرته على االنضمام إلى حياة 
الجماعة قرر أن يحيا حياًة بوهيميًة متفردة عمادها الشعر والفّن والترحال. تناول 
ريلكه في أدبه الشعري والنثري موضوعات مختلفة، إال أن ما يتميز به أسلوب 
الكيفية  إنما  الذاتية،  وتجاربه  الحياتية  للوقائع  استعراضه  فقط  ليس  هو  ريلكه 
التي عالج بها الموضوعات اإلنسانية الجوهرية، وذلك عبر رؤية فلسفية عميقة 
غير قابلة لالندثار، ومنها موضوعات الحّب والطفولة والحنين واألمل والكراهية 
والبؤس والعزلة والصداقة والموت. ولعل مفردات الحنين والموت والعزلة كانت 
طاغية على إبداع الشاعر والناثر في أعماله المبكرة، إثر تجارب قاسية خاضها في 
العسكرية وطالق  المدرسة  األكبر، وخروجه من  طفولته وصباه كوفاة شقيقته 
مالته  »يوميات  القصوى في  ذروتها  نثرياً،  المعاناة وجدت،  تلك  أن  بيد  والديه. 

الورتس بريغه«.
والشيء الوحيد الذي يمكن أن يعتبر تجاوزاً للذات المبتلية بالمعاناة عند ريلكه 
هو كشف هذه الذات، أي تعريتها إلى حّد ما، ثم تجسيدها جمالياً، وكان الفنّان 
إعادة صياغة  إلى  الساعين  أوائل  أورفيوس، هو من  اإللهي،  والمغني  اإلغريقي، 
الذات والذي استعار ريلكه اسمه ليضعه عنواناً آلخر عمل شعري له »سونيتات 

إلى أورفيوس«.
كان ريلكه قد وقع في بداية حياته األدبية تحت تأثير الفلسفة الوجودية ممثلًة 
لم  أعمال ريلكه  أن  بيد  الذي حاول ريلكه محاكاة تأمالته.  بنيتشه وكيركيغارد 
تقتصر على تمثّل الفلسفة الوجودية، إنما عالجت قضايا إنسانية كبرى مثل الدين 
التي  البارزة  المالمح  والسياسية والثورة االشتراكية والتغيير االجتماعي. ومن 
اتسمت بها أعماله، هو المسعى »األخالقي« الحثيث لتحويل األدب إلى دين قائم 
على الحّب.. وأصيب ريلكه بمرض سرطان الدم، اللوكيميا، ففارق الحياة عام 1926 

في قرية فال مونت بالقرب من بحيرة جنيف.

»الفتيات املضيئات«
ال تدرك بعد شئياً من خريف الروض،

فيه تمشي الفتيات المضيئات ضاحكات،
فقط أحياناً يقبلك مثل تذكاٍر بعيٍد، لطيٍف

هواء العنب..
يصغين، وواحدةٌ بانشراح تغني

أعنية مؤلمة عن اللقاء ثانية.
في هواء خفيض تتمايل الغصون،

مثلما حين يلّوح أحدهم الوداع عند الدرب
تقف الورود في األفكار؛

يشاهدن صيفهّن يمرض، 
وأياديه تنحني

بهدوء من أدائه النّاضج.

بحور القوافي

أعالم عربية
مريد البرغوثي 

شاعر فلسطيني ولد في 8 يوليو/ تموز 1944 
الضفة  في  الله  رام  قرب  غسانة  دير  قرية  في 
الغربية، تلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية، 
وسافر إلى مصر عام 1963 حيث التحق بجامعة 
القاهرة وتخرج في قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 
إسرائيل  فيه  احتلت  الذي  العام  وهو   ،1967 عام 
الذين  الفلسطينيين  ومنعت  الغربية  الضفة 

تصادف وجودهم خارج البالد من العودة إليها.
»نجحت  الله«:  رام  »رأيت  الصيت  الذائع  كتابه  في  البرغوثي  يقول 
في الحصول على شهادة تخّرجي وفشلُت في العثور على حائط أعلِّق 
عليه شهادتي«. ولم يتمكن من العودة إلى مدينته رام الله إال بعد ذلك 
بثالثين عاماً من التنقل بين المنافي العربية واألوروبية، وهي التجربة 

التي صاغها في سيرته الروائية تلك.
رضوى  المصرية  الروائية  من  متزوج  البرغوثي  أن  ذكره  والجميل 
عاشور أستاذة األدب اإلنجليزي بجامعة عين شمس بالقاهرة ولهما ولد 

واحد هو الشاعر واألكاديمي تميم البرغوثي.
وقد نشر ديوانه األول عن دار العودة في بيروت عام 1972 بعنوان: 
»الطوفان وإعادة التكوين« ثم نشر ديوان آخر عن دار رياض الريس في 
بيروت بعنوان »منتصف الليل« عام 2005. أصدرت له المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر مجلّد األعمال الشعرية عام 1997.
ناجي  الراحل  الفلسطيني  الرسام  على  تعّرف  الستينيات  أواخر  في 
العلي واستمرت صداقتهما العميقة بعد ذلك حتى اغتيال العلي في لندن 
في  بإسهاب  استشهاده  وعن  ناجي  شجاعة  عن  كتب  وقد   ،1987 عام 
كتابه رأيت رام الله ورثاه شعراً بعد زيارة قبره قرب لندن بقصيدة أخذ 

عنوانها من إحدى رسومات ناجي »أكله الذئب«.
واحدٌ هو سيرته الروائية  نثريٌّ  للبرغوثي 12 ديواناً شعرياً، وكتابٌ 
»رأيت رام الله«، نذكر منها: »الطوفان وإعادة التكوين»1972، »فلسطيني 
في الشمس« 1974، »نشيد للفقر المسلح« 1977، »األرض تنشر أسرارها« 

1978، »قصائد الرصيف« 1980، »طال الشتات« 1987.

صمت احلـرب
العائلة الجـالسة تحت شجرة التـوت

توقفت فجأة عن تناول الغـداء.
فقد ظهر الجنديـان.

-)هل جئتما العتقـاله مرة أخرى؟(-
ابتسم الجندي، رفع بندقيته األوتوماتيكية

شد بها أقرب الفـروع.
بتلذذ واستغـراق، تناوبا على التوت،

حبة لـه وحبة لزميلـه
عيونهما وعيون العـائلة

مشتبكة كـأنها في حرب بال صوت!
وبعصبيـة ال تخفى

هز الجندي الغصن العـامر
انتشر التوت األحمر على الحوش الترابي.

بدون أيـة كلمة
غادر الجنديان ورددت السماء قهقهاتهما العـالية

أصغر األطفـال
ذو السنوات الثالث والمريول المزركش

حـاول أن ينهض.

لم تدر األم إن كان يريد مطـاردة الجنديين
أم انه، ببساطة، قد شبع.

لكنها، على أية حال، أجلسته في مكانه
وأشـارت بيدها للجميع:

أكمـلوا غـداءكم!
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اأمثال �سعبية:

سيل ما يبلك، ما يهمــك
أنت منه شيئاً  بلد ناس آخرين ال تستفيد  ينزل على  الذي  املطر  أن  أي 
واملقصود منه أن املواضيع واملشاكل التي يعاني منها غيرك ال تعني لك شيئاً 

ولذلك اهتم بشؤونك فقط وال تتدخل في شؤون غيرك. 

احلي يحييك، وامليت يزيدك غنب
معنى هذا املثل أن الشخص الفطني الذكي يريحك ويزيل همك وكأنه يعيد 

احلياة لك أما الشخص الكسول األحمق فيزيدك تعباً وهماً.

كلمة ومعنى:

الدراعة

يقول الشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان:
سايل على الدراعة 

             عند وهجات الّدوق
والدراعة عند بعض أهل اإلمارات خصوصاً أهل أبوظبي ومنطقة الظفرة 
تعني ثوب المرأة الواسع، وهي كلمة فصيحة عربية تعني ذات المعنى، ولقد 

جاء في اللسان:
الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيْه. ودرعت 
الصبية إذا ألبست الدرع، وادرعته لبسته، ودرع المرأة بالدرع: ألبسها إياه.

مشقوقة  جبة  وقيل:  تلبس،  التي  الثياب  من  والمدرع: ضرب  والدراعة 
المقدم، والمدرعة: ضرب آخر وال تكون إال من الصوف خاصة، فرقوا بين 

أسماء الدروع والدراعة والمدرعة الختالفها في الصنعة.

كنايات مالحية:

إحلق وطّبع 
إلحق: إتبع: الحق بنا إن كنت تستطيع تقال بصيغة التحدي. 

وطبع: أي عندما تلحق بنا أغرق مركبنا. 
هذه الكنية تطلق على وجه التحدي فيقولها النوخذة الحق بنا ولنر من 

يطبع )يغرق( مركبه أوالً فإن كنت تستطيع أن تغرق مركبنا فافعل ذلك؟
األنواء،  وكل  والرياح،  العواصف  التحدي  مركبنا  قائالً:  المدني  أورده 
األسفار  مراكب  لكل  يتصدى  وجبروته،  وقسوته  البحر  غضب  يتحدى 
والغوص، مركبنا ينادي كل بحارة العالم ويتحداهم أن يلحقوا به ويسبقوه، 
فإذا استطاعوا اللحاق به والتقدم عليه، فلهم اآلمان بعد ذلك أن يغرقوه، لقد 

بلغ االعتداد بالنفس لبحارتنا قمته. 
وقد أورد هذا اللفظ في كتاب: األمثال الشعبية المالحية وعلق عليه الكاتب: 
ألحد  التحدي  بصيغة  فيقولون  مراكبهم  بسرعة  يتباهون  النواخذة  بعض 
النواخذة من معارفهم الحقني طبع مركبنا، وقد كان هناك الكثير من المراكب 
كان  الذي  البوسطجي  ربابنتها مثل يوسف  بالشرعة واشتهر  التي عرفت 
يقطع الطريق من القطيف على البحرين مرتين في كل يوم في رقم قياسي 
وذلك في جالبوت صغير، وهناك اسماء لمراكب ثقيلة اشتهرت بعدم سرعتها 
وقد وردت سيرها في الكتب المالحية فكانت أشبه بقصص خيالية محشوة 

بالمبالغات، وهي في واقع األمر حقيقة. 
والمثل يقال للتحدي والتنافس في السرعة

عبارات:

شقلباني 
المتقلب في كالمه  للرجل  الحضر وتقال  ألفاظ  إماراتية تعد من  مفردة 

ورأيه، فالن شقلباني أي متقلب الرأي

هب ريح

»اإن الإجناز الأكرب والأعظم الذي نفخر به، هو بناء اإن�سان الإمارات واإعداده 

الدول  اإىل م�ساف  به  والو�سول  بناء وطنه  وي�سهم يف  مكانه،  ليحتل  وتاأهيله 

املتقدمة.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
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صناعة الثقافة.. 
طريق 

المستقبل

حتقيق: خالد الظنحاني 
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األفكار  من  الكلي  النسيج  هي  الثقافة 
واالتجاهات  والتقاليد  والعادات  والمعتقدات 
وأساليب  القيم  كذلك  وهي  ما،  مجتمع  فـي 
وطريقة  والعادات  السلوك  وأشكال  التفكير 
ابتكارات  من  منها  ينتج  ما  وكل  المالبس، 
فـي حياة المجتمع. والثقافة يتعلمها كل فرد 
من أفراد المجتمع في عملية اسمها “التنشئة 
االجتماعية”، وهي باختصار تعني ذلك الجزء 
من البيئة الذي صنعه اإلنسان بنفسه ونّظمه 

بخبراته وتجاربه. 
وليست  صناعة  تعد  الثقافة  الغرب  في 
أن  كما  للجميع  الثقافة  نخبوية،  وال  ترفاً 
نعيش  اإلمارات  في  ونحن  للجميع،  التعليم 
التداول  الثقافي، فحجم  الربيع  اليوم مرحلة 
مليار  حوالي  باإلمارات  الكتاب  سوق  في 
درهم، وبالتالي فإن الثقافة لها دور كبير في 

استشراف المستقبل.
في ضوء هذا الطرح، استطلعنا آراء بعض 

المثقفين حول مفهوم الثقافة، وطرحنا أسئلتنا 
التالية، هل الثقافة صناعة أم اكتساب؟ وهل 

هي طريق ناجع إلى المستقبل؟
رئيس  السالمي  الله  عبد  محمد  سعادة 
تطرق  بالفجيرة  المدني  الطيران  دائرة 
في  صناعتها  وكيفية  الثقافة  مفهوم  إلى 
استشراف المستقبل عبر التركيز على القراءة 
وصناعة الثقافة، ووضع آليات لتنمية المعرفة 
يمكن من خاللها تحقيق التنمية الشاملة، بما 
الوصول  في  الرشيدة  الحكومة  رؤية  يحقق 
إلى سعادة المجتمع في مختلف فئاته، مشدداً 
االنخراط  على  المجتمع  تشجيع  أهمية  على 
الحوافز،  من  مجموعة  عبر  القراءة  عالم  في 
وبمساندة من األسرة ومؤسسات المجتمع. 

وأكد على أهمية الندوات الثقافية في إثراء 
الحوار بين أبناء الدولة، وتسليط الضوء على 
أبرز المواضيع التي تهم المجتمع اإلماراتي، 
الوحدة  على  التأكيد  في  دورها  عن  فضالً 

الواحد،  المجتمع  أبناء  بين  واللحمة  الوطنية 
إلى ضرورة وضع محفزات للشباب  مشيراً 
تعاضد  عبر  القراءة،  إلى  جذبهم  في  تسهم 
التي تعمل على صناعة  المجتمع،  مؤسسات 

ثقافة وطنية تستشرف المستقبل.
جمال  والناشر  الكاتب  أوضح  وفيما 
من  العديد  تمتلك  اإلمارات  دولة  أن  الشحي 
الدولية  الكتب  ومعارض  الثقافية  المدن 
والمؤسسات الثقافية الحكومية واألهلية، التي 
والعلوم،  الثقافة  نشر  في  رائد  بدور  تقوم 
وإثراء الحركة الثقافية، وإحياء التراث الشعبي 
والمحافظة عليه، مشيراً إلى إمكانية أن تصبح 
اإلمارات منتجاً للثقافة في المستقبل القريب 
في  الرشيدة  القيادة  نهج  على  استمرت  إذا 
تشجيع القراءة ونشر الثقافة عبر المبادرات 

الوطنية الثرية والمتنوعة.
وأشار الشحي إلى مشروع مكتبة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي 

حممد ال�شالمي: 

�شرورة و�شع 

حمفزات لل�شباب 

ت�شهم يف جذبهم 

اإىل القراءة

جمال ال�شحي: 

الإمارات �شت�شبح 

منتجًا للثقافة يف 

امل�شتقبل القريب

حممد املهري: 

حا�شرنا الي�م نتاج 

ثقافتنا القدمية 

ونتاج حا�شرنا 

امللهم مل�شتقبلنا
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تعد المكتبة األكبر عربياً، لما تحتويه من أكثر 
من 3 ماليين عنوان، كما تمثل نواة لإلبداع 
بالثقافة  المهتمين  لكل  وملتقى  والمعرفة، 
الحضارة  وتاريخ  للتراث  ومتحًفا  والعلوم، 

اإلنسانية.
تطوير  من  االستفادة  أهمية  إلى  وأشار 
الكتب، واالستفادة من تجارب  عمليات نشر 
الدول في دعم القراءة، مستعرضاً تجربة دولة 
سنغافورة في هذا اإلطار، من خالل وصولها 
إلى مجتمع قارئ عبر إنشاء المكتبات في كل 
تتفاعل  التي  النشر،  مؤسسات  ودعم  مكان، 
عمليات  أجل  من  القارئ  مع  مباشر  بشكل 

التطوير المستمرة.
وأكد الشحي أن الكتاب الجيد يفرض نفسه، 
والمحتوى الجيد يجد طريقه، لكن النشر اليوم 
مهنة مختلفة، هناك فرق بين النشر والطباعة، 
أدق  أن يعرف  بد  الفيلم ال  فالناشر كمخرج 
التفاصيل ويعرف نبض السوق، الناشر ليس 
المحرك  وهو  مكتبة،  صاحب  وليس  مطبعة 
الرئيس لهذه الصناعة، وتشتيت الناشر بين 
تفاصيل ال تنتمي إلى لب عمله مضيعة للوقت 
الوطن  في  الكاتب  على  أن  والجهد، موضحاً 

كتبها  التي  مشاغب”  “يوميات  سلسلة 
وهي  خميس،  محمد  الكاتب  مع  باالشتراك 
موجهة لليافعين وتدور فكرتها حول الشاب 
اإلماراتي فيصل الذي انتبه أهله إلى مشاغبته، 
يقرأ  فصار  بالقراءة  يعاقبوه  أن  وقرروا 
ويلخص الكتب حتى بدأ يحب القراءة، وصدر 

منها خمسة أجزاء. 
أدب  الكبير في  النقص  إلى  الشحي  ولفت 
 12 بين  ما  العمرية  الفئة  وخاصة  الناشئة، 
إلى 18 عاماً في الوطن العربي، ولذلك اختار 
الكتابة إلى هذه الفئة ألنها األغلبية، فمجتمع 
لهم  نكتب  ال  فلماذا  شاب،  مجتمع  اإلمارات 
أن الكتابة لهذه الفئة  ونكتب لألقلية؟، مؤكداً 
إلى  الوصول  تستهدف  فهي  جداً،  صعبة 
وال  وتجربتهم،  الخاصة  لغتهم  لديهم  فتيان 
بد أن ننزل ألعمارهم ونقدم لهم المستقبل. 
بأنها سحر وعشق  القراءة  الشحي  ووصف 
ومتعة، وهي ليست خياراً بل حاجة ضرورية 

تؤدي تطور المجتمعات.

غر�ض املا�سي

الكاتب محمد المهري اتفق مع الشحي في 

حممد خمي�ص: 

املحافظة على اله�ية 

الثقافية وتقاليد 

وتراث الأجداد طريقنا 

للم�شتقبل

العربي أن ينتبه أكثر إلى الترويج، فالمؤلف 
اليوم في حالة تفاعلية مع القارئ، فلماذا ال 

يستفيد منها؟. 
في  األدبية  تجربته  إلى  الشحي  وأشار 

الكلمة و الظل
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التي  الثقافة  أهمية  جوانب عديدة، وأكد على 
من  استلهمت  والتي  الماضي  في  غرست 
أفكار المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، 
وحكام  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
والحفاظ  المعرفة،  إنتاج  في  اإلمارات  دولة 
مستعرضاً  الثقافية،  اإلمارات  هوية  على 
كلمة الشيخ زايد »من ليس له ماض، ليس له 
حاضر وال مستقبل«، مشيراً إلى أن حاضرنا 
اليوم هو نتاج ثقافتنا القديمة ونتاج حاضرنا 

سيكون الملهم الرئيس لمستقبلنا.
وشدد المهري على أهمية نقل الحوار إلى 
لتكريس  الواحدة  العائلة  بين  المنزل  داخل 
الثقافة اإلماراتية األصيلة، الفتاً إلى أن الثقافة 
عقلية وليست مهارة، والعقلية تحقق النجاح، 
تنجح  أن  الضرورة  من  ليس  المهارة  بينما 

دائماً.
مجاراة  علينا  يفرض  الواقع  إن  وأضاف، 
االجتماعية  والتغيرات  الحضري  التطور 
خالل  من  إال  لذلك  سبيل  وال  المتالحقة، 
الحفاظ على الهوية الوطنية واتباع النهج الذي 
وضعته قيادتنا الرشيدة بأن الثقافة هي التي 

تحقق الثراء المعرفي.
التي  المحفزات  أبرز  إلى  المهري  وأشار 
من  بها  انطلق  والتي  القراءة  على  تساعد 
األسرة أوالً ثم تحديد ماذا نقرأ؟، إضافة إلى 
أهمية العنوان وشكل الكتاب في عملية الجذب 

للقراءة.

مركز عاملي

بدوره أكد الكاتب محمد خميس على دور 
الوطنية،  والمبادئ  القيم  تكريس  في  الثقافة 
بأن  اإلمارات  دولة  مكانة  من  عّزز  ما  وهو 
تكون مركزاً عالمياً للثقافة والمعرفة، مشيراً 
الوطنية  بالهوية  االعتزاز  دعم  أهمية  إلى 
التراث والعادات  الشباب، والحفاظ على  بين 

والتقاليد اإلماراتية األصيلة.
التساؤالت  من  مجموعة  خميس  وطرح 
التي انصبت في ماهية تعريف مفهوم الثقافة 
الثقافة  المستقبل؟ وهل  ودورها في صناعة 
وكيف  اجتماعي؟  موروث  أنها  أم  تصنيع 
بين  واالعتزاز  الفخر  صفة  تعزيز  يمكن 
أم  مهارة  الثقافة  وهل  اإلماراتي؟  الشباب 
ظاهرة  بأن  تساؤالته  خميس  وختم  ترف؟ 
المجالس الثقافية منتشرة في اإلمارات، فهل 
الثقافية في  الحركة  اإلمارات  أن تقود  يمكن 

الوطن العربي؟ 
القراءة  على  التركيز  أهمية  إلى  وخلص 
المنتشرة في  الثقافية  من خالل المؤسسات 
األخالقي  التربوي  الدور  وتحفيز  الدولة، 
بين الشباب في المحافظة على قيم التسامح 
واالحترام النابعة من هوية اإلمارات الثقافية 
استشراف  بهدف  األجداد  وتراث  وتقاليد 

المستقبل.
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محطة  بدأت  أن  منذ  الفيلم  هذا  رحلة  تابعت 
الدورة  في  )كان(  مهرجان  في  األولى  انطالقه 
قبل الماضية، حيث افتتح )اشتباك( للمخرج محمد 
دياب قسم )نظرة ما( بينما هذا العام اختير محمد 
دياب، ضمن أعضاء لجنة التحكيم قسم )نظرة ما(، 
فيها عربي  التي يشارك  النادرة  المرات  وهي من 
التحكيم ومن أشهر من سبق دياب في  في لجنة 
تلك اللجنة قبل نحو عامين، المخرجة اللبنانية نادين 
لبكي،  حصد دياب في هذه الدورة جائزة ال عالقة 
)كان(،  بمهرجان  بعيد  أو  قريب  من  لها  مباشرة 
وهي جائزة )أفضل مخرج وكاتب( على المستوى 
الذي  العربية  السينما  مركز  ينظمها  التي  العربي 
انطلق من )كان(، ليواصل بعد ذلك نشاطه الداعم 
الفنية في  للفيلم العربي، ولتواجدنا على الخريطة 

أهم المهرجانات.
سبق لـ)اشتباك( أن حصل على 21 جائزة في 
عدد من المهرجانات العربية والعالمية، وهكذا احتل 
المركز األول في عدد الجوائز التي حصل عليها من 
لفيلمه  المخرج وجد  أن  كما  المهرجانات،  مختلف 
سوقاً في الخارج للعروض التجارية، حيث كانت له 

محطة في أكثر من دولة أوروبية.
عندما يتناول فيلم لحظة فارقة في تاريخ وطن 
مثل ثورة 30 يونيو التي حررت مصر من محاولة 
فريق للسيطرة عليها فتحرك الشعب رافضاً ُحكم 
اإلخوان وأسقطهم ليعود لمصر وجهها الذي يعبر 
عن طبيعتها المتسامحة التي تفتح ذراعيها لتحتضن 

كل األفكار على شرط أن تصب لصالح الوطن.
الفيلم يطرح العديد من القضايا خارج الشريط 
العمل  الممكن أن نشاهد  السينمائي، منها هل من 
نعيشها؟  التي  التاريخية  اللحظة  بمعزل عن  الفني 

الماضي  على  ُنطل  أبينا  أم  كلنا شئنا  بالتأكيد ال، 
القريب من شباك اللحظة التي هي بطبعها متخمة 
بأفكارنا، التي تم تكوينها عبر تراكم السنوات، ال 
أتصور أن مشاهدي )اشتباك( سوى وهم يريدون 
للوطن التحرر والحرية بعيداً عن هذا الفريق الذي 

كان يريد اختطاف الوطن . 
يراه  بما  وقناعاته  أفكاره  عادة  يمزج  المتلقي 
حتى على المستوى الشخصي منها، لو كنت تحب 
عن  فنياً  عمالً  وشاهدت  بجنون  األطرش  فريد 
بأن  إحساسك  من  تتخلص  لن  حافظ  الحليم  عبد 
فريد كان األحق بالتكريم، والعكس أيضاً صحيح، 
وهذا هو ما حدث مثالً مع أحمد زكي قبل العرض 
 ،2002 خان  لمحمد  السادات(  )أيام  لفيلم  الخاص 
باعتباره بطل ومنتج  البداية  عندما قرر أحمد في 
تدخل  أن  قبل  فيها،  يقول  يافطة  يضع  أن  الفيلم 
إلى دار العرض برجاء أن تترك على الباب أفكارك 
فوق  تنهال  أن  يخشى  زكي  أحمد  كان  المسبقة، 
رأسه اإلشاعات، وتتهمه بالكفر بالتجربة الناصرية 
 )56 الناصر في )ناصر  بعد تجسيده لجمال عبد 
لمحمد فاضل الذي عرض عام 1996، ألنه قدم فيلماً 
عن حياة )السادات( الذي كان يمشي على طريق 
عبد الناصر بـ)استيكة(، وتراجع في النهاية أحمد 
عكسياً  دوراً  كانت ستلعب  التي  الفكرة  تنفيذ  عن 
الفني  العمل  وترك  التوجس،  من  لمزيد  ستؤدي 
لديه  كانت  مؤٍد  النهاية  في  فهو  نفسه،  يدافع عن 
كممثل رغبات ال تنتهي في أن يتقمص عشرات من 
البساطة مع  بتلك  يتعامل  الشخصيات، بعضها ال 
الفن، بل كثيراً ما تتم إضافة الكثير من االسقاطات 
سجال  إلى  الفني  العمل  لتحيل  النص،  خارج 
وصراع يتجاوز حقيقة حدود الشريط السينمائي 

ستوب!

)اشتباك( يحلق بعيداً في سماء اإلبداع!!

اإخراج

نيللي كرمي

خالد كمال

مي الغيطي

حممد دياب

بطولة
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زمن )االأوتوجراف( اجلميل!

انتهى ماراثون مسلسالت رمضان، ليبدأ بعد ساعات قليلة سباق أشد خطورة ووعورة، 
إنه صراع بين كبار النجوم على العيدية، من يأخذ القسط األكبر، والقضمة األكثر اتساعاً 
في اإليرادات، لدينا أربعة من كبار نجوم الشباك يتصارعون، محمد رمضان، وأحمد السقا، 
وتامر حسني، ومحمد هنيدي، لن أحدثكم عن األفالم األربعة ألني لم أشاهدها حتى كتابة 
هذه السطور، وربما يصبح لنا لقاء بعد قليل عنها في تلك المساحة، ولكني أتوقف أمام 

مشهد تكرر على مدى ربع قرن، وبالتأكيد سيتكرر هذه المرة أيضاً.
تلك  في  تتواجد  أن  تحاول  ال  أنصحك  الخاصة؟  العروض  في  نجومنا  شاهدت  هل   
المناسبات، إذا كنت من هؤالء الذين يفضلون أن يحتفظوا في خيالهم بصورة مثالية لهذا 
مشاهير،  أنصاف  بالمناسبة  وبينهم  منهم  عدداً  بأن  تفاجأ  النجمة، سوف  تلك  أو  النجم 
النافرة  عضالتهم  تستوقفك  كامل،  فريق  بل  واحداً  ليس  جارد  ببودي  أنفسهم  أحاطوا 
وأياديهم المتشابكة، وفي علم قراءة الجسد هذا يعني ال تقترب وإال، أكيد تعرف ما الذي 
تعنيه)وإال(، خاصة لو أضيف لها نظرة بها عين )حمراء( حتى لو لم تكن في الحقيقة حمراء 

فأنت ستراها حمراء.
كثيراً ما تتواجد عشرات الكاميرات ومئات من الصحفيين في مثل هذه العروض، مقدمو 
البرامج يتدافعون بحثاً عن مادة مجانية، حديث لنجم ليعرضوه على موجة تلك القناة، من 
حق الفنان بالطبع االعتذار، ولكنه ليس بحاجة إلى هذا العدد الضخم من الحراس، حيث 
يبدو الموقف وكأنه الزفة الصاخبة التي يريد أن يقول الفنان من خاللها أنا مشهور، فيزداد 
التدافع حوله، هل تشعر مثلي بنفور بعد أن ترى النجم خلف هذا السور البشري المكون 

من هؤالء المفتولي العضالت، بينما هو فقط يرفع يده ملوحاً لجمهوره من بعيد لبعيد.
في الماضي كان النجوم يتواجدون في األماكن العامة، وأقصى ما يمكن أن يحدث هو أن 
تجد من ُيمسك بـ )أوتوجراف( يطلب من النجم توقيعه، طبعاً في السنوات األخيرة صار 
األوتوجراف مثل الديناصور المنقرض، ومصيره هو المتحف، بعد أن أزاحته جانباً الصورة 
وفي  األوتوجراف،  بزمن  لحقت  بالمناسبة  أنا  العصر،  لغة  هي  أصبحت  التي  )السلفي( 
المرحلة الثانوية كنت أحرص على أن أحصل على كلمة من فنان أو العب كرة ألتباهى بهذا 
السبق بين أصدقائي، نجوم الزمن الماضي كان من السهل جداً التواصل معهم، أتذكر أول 
لقاء صحفي أجريته في حياتي كان مع الرائعة تحية كاريوكا، كنت لم أبلغ بعد الثامنة عشرة 
من عمري طالب بالسنة األولى كلية إعالم جامعة القاهرة وأتدرب في مجلة )روزاليوسف( 
الحوار  وأسجل  الشاي،  احتسي  معها  كنت  الساعة   من  أقل  وبعد  تليفونياً،  بها  اتصلت 
بالكاسيت في شرفة منزلها المطل على نيل القاهرة، الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، 
كان يرد مباشرة على التليفون األرضي في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، فلم يلحق 

الموسيقار الكبير بعصر المحمول.
لم يكن في بيت عبد الوهاب سوى الخادم والسفرجي، بينما نجوم هذا الزمن، لديهم 
الصحفيين  من  محدود  لعدد  إال  يسمحون  وال  والمستشارين  المساعدين  من  عشرات 
بااللتقاء بهم، كثيراً ما استمع لشكوى عدد من الصحفيين  واإلعالميين والتي تتلخص في 
أن  هؤالء الحراس يمنعونهم من االقتراب، زمن )األوتوجراف( الجميل كان أكثر حميمية 

ودفئاً من زمن) السيلفي(!!

وما يرمي إليه.
الحالة  يغتال  المسبق  السياسي  الجدل 
السينمائية، نحن أمام شاشة سينما تملك سحراً 
وألقاً، الفيلم الذي تجري أحداثه بعد ثورة 30 يونيو 
في األيام القليلة التي واكبت الثورة مع تواجد نوع 
من القالقل في الشارع المصري، حرص سياسياً 
يحكمنا فصيل  أن  للثورة، ورفض  االنحياز  على 
سياسي مرفوض من المصريين، ألنه يريد أخونة 
مدنية،  دولة  مصر  أن  متجاهالً  الدولة  مفاصل 
الفيلم ال يصدر أحكاماً مباشرة على أحد ويتركك 
أنت تصدر الحكم، وُيظهر الجانب اإلنساني لدى 
في  الواقعة  تبدو  الداخلية،  جنود وضباط  بعض 
جانب منها وكأنها تستعيد ما وثقه الكاتب الكبير 
جالل الدين الحمامصي عن واقعة في الستينيات 
بتوع  )احنا  السبعينيات  نهاية  في  فيلماً  صارت 
األتوبيس( إخراج حسين كمال، الفيلم كانت لديه 
رؤيته التي جمعت بين الرؤية السياسية والحالة 

االجتماعية فنحن نتحدث أساساً عن بشر.
الذي مضى  األتوبيس(  بتوع  )احنا  أن  وأظن 
من  حيزاً  يشغل  كان  عاماً   40 نحو  إنتاجه  على 
)اشتباك(  أن  ذلك  معنى  ليس  المخرج،  تفكير 
حالة  ولكن  )األتوبيس(،  على  تنويعة  أو  صدى 
الفيلم القديم ربما شكلت دافعاً ال شعورياً لصناعة 
العنف  لنبذ  يدعو  مجمله  في  الفيلم  )اشتباك(، 
مي  مع  تتعاطف  كريم  نيللي  نجد  وهكذا  تماماً، 
الغيطي، وفي الوقت نفسه تمارس عملها كممرضة 
إلنقاذ الجميع، درجة عالية من المعايشة في األداء 
الدرامي لنيللي، ومي ومحمد جمال، وخالد كمال، 
هند  ديكور  في  إبداعية  ولمحات  مالك،  وأحمد 
حيدر، وتصوير أحمد جبر ومكساج الصوت الذي 
ريم  ومالبس  عدنان،  ألحمد  محورياً  دوراً  لعب 
النفسية  اإلشارات  من  العديد  حملت  التي  العدل 

للشخصيات.
رهان الفيلم أن يقدم إبداعه داخل تلك المساحة 
الضيقة التي هي عربة الترحيالت، وهذا استتبع 
بالطبع صعوبة في التنفيذ بحكم محدودية المكان، 
ولكن المخرج أحال ضيق المكان إلى رحابة في 

التعبير.
بالمساحة  مقيداً  ظل  ولكنه  الديكور،  بالطبع 
اإلبداع  مستوى  على  طبعاً  هذا  نفسها،  الواقعية 
التقني، ولكن ما استوقفني تلك العالقات اإلنسانية 
التي تفجرت على كل المستويات فكرياً ونفسياً، 
أن ضيق المكان أحد عوامل  من المعروف علمياً 
تفشي العنف بين األفراد، وهكذا نرى العمل الفني 
وهو يقدم شخصياته وما تبطنه بعيداً عن مكياج 
المشاعر، فكانت الفرصة مهيأة لكي نعايش فيلماً 
يغوص في تفاصيل كل الشخصيات مع اختالف 
مشاربها، وهكذا حقق )اشتباك( حالة استثنائية 
في  عالية  لمسافات  وحلق  النفسي  البوح  من 

اإلبداع الفني!!

أكشن

طارق ال�سناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com
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سياحة

يزداد كل سنة عدد السياح الذين يختارون 
وجهات سياحية جديدة خارجة عن المألوف، 
والشهب  النجوم  مراقبة حركة  مثل: سياحة 
ككسوف  الطبيعية  والظواهر  الفضاء،  في 

الشمس وخسوف القمر.
سياحة  وهواة  منظمي  اختيار  ويدخل 
الفضاء  في  والشهب  النجوم  حركة  مراقبة 
والظواهر الطبيعية، في إطار السياحة العلمية 
فالسائح  والعالجية،  والترفيهية  والثقافية 
يحصل خالل زيارته هذه الوجهات السياحية 
الجديدة والخارجة عن المألوف على معلومات 
مهمة عن النجوم والفضاء والظواهر الطبيعية، 
ويستمتع  والثقافية،  العلمية  معارفه  فتزداد 
كما  ذلك،  ترافق  التي  الترفيهية  باألجواء 
يمكن أن يكون ذلك عالجاً لبعض المشكالت 
النفسية التي قد يعاني منها السائح، فمراقبة 
التي  الطبيعية  والظواهر  والشهب  النجوم 
أوجدها الله سبحانه وتعالى، تولد في نفس 
هذا  من  صغير  جزء  بأنه  القناعة  السائح 
الكون العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، 
روحانية  أجواء  في  يدخل  السائح  وتجعل 
والراحة  والهدوء  والصفاء  بالتأمل  متميزة 

النجوم والظواهر الطبيعية..
وجهات سياحية خارجة عن المألوف

اإعداد: �سايل اأبوفار�ض 

واألمان والطمأنينة والسالم. 

اأف�سل االأماكن 

بسياحة  القيام   السائح  يستطيع  وحتى 
الطبيعية،  والظواهر  والشهب  النجوم  مراقبة 
ال بد له من أن يختار، باالستعانة بالشركات 
من  النوع  هذا  في  المتخصصة  السياحية 
النجوم  لمراقبة  المناسبة  المواقع  السياحة، 
والشهب والظواهر الطبيعية، وال بد أن تكون 
الضوئي«،  »التلوث  من  نظيفة  المواقع  هذه 
والطرقات  المباني  أضواء  عن  وبعيدة 
فرص  بعض  تحجب  قد  التي  والمركبات 

المشاهدة والمراقبة والتصوير.
المتخصصة  السياحية  الشركات   وترشد 
الدول،  من  عدد  في  تقع  أماكن  إلى  السياح 
أفضل  وتعتبر  فوقها،  السماء  بنقاء  وتتميز 
مراقبة  بسياحة  للقيام  العالم  في  األماكن 
ومن  الطبيعية،  والظواهر  والشهب  النجوم 

أبرزها:
بأمريكا  تشيلي  في  تقع  أتاكاما:  صحراء 
الجنوبية، وتمتد على شكل شريط يبلغ طوله 
966 كيلومتراً، ويوازي المحيط الهادي الذي 
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يحدها من الغرب، بينما تحدها جبال األنديز 
من الشرق.

 وصحراء أتاكاما هي عبارة عن هضبة 
كيلومتر   105000 مساحة  تغطي  مرتفعة 
الحرارة  درجة  بانخفاض  وتتميز  مربع، 
فيها، والتي تصل إلى درجة الصفر المئوي، 
بشكل  الصحراء  هذه  في  األمطار  وتنعدم 
في  األجف  المنطقة  تعتبر  لذلك  تام،  شبه 
يمكن  العالم  في  أفضل مكان  العالم، وهي 
ظرف،  بأنقى  السماء  رؤية  فيه  للسائح 
فيستطيع مراقبة النجوم والشهب والظواهر 

الطبيعية بكل سهولة.
 غاالوي فوريست بارك: تقع في إسكتلندا 
بالمملكة المتحدة، وتعد أشهر وجهة سياحية 
في المملكة لمراقبة النجوم والشهب والظواهر 
هذه  يقصد  الذي  للسائح  ويمكن  الطبيعية، 
وبرج  نجم   7000 من  أكثر  مراقبة  المنطقة 

وكوكب في الفضاء. 

في  جزيرة  أكبر  وهي  تينيريف:  جزيرة 
حيث  من  اإلسبانية  الكناري  جزر  مجموعة 
المساحة)قرابة 2035 كيلومتراً مربعاً( وعدد 
عاصمة  و  نسمة(،  مليون  )قرابة  السكان 
تينيريف«،  دي  كروس  »سانتا  هي  الجزيرة 
الجميلة  بشواطئها  الجزيرة  هذه  وتتميز 

وجبالها البركانية.
ماليين   5 حوالي  الجزيرة  هذه  ويزور   
عبر  إما  إليها  يصلون  سنة،  كل  سائح 
الموانئ  عبر  أو  فيها  الموجودين  المطارين 
البحرية. وينظم في الجزيرة كل سنة »كرنفال 
يستفيد  والذي  تينيريف«،  دي  كروز  سانتا 
السياح خالله بالقيام بسياحة مراقبة النجوم 
والشهب والظواهر الطبيعية بالقرب من جبل 
فيه  ويقع  إسبانيا،  في  جبل  أعلى  وهو  تيد، 
ثالث أكبر بركان في العالم على ارتفاع 3718 
متراً فوق مستوى سطح البحر. وتعتبر هذه 
الجزيرة واحدة من بين أفضل المواقع حول 

السياحة، وذلك بسبب  النوع من  العالم لهذا 
فيها  السماء  وصفاء  التلوث  نسبة  انخفاض 

ليالً. 
وقد بنت سلطات الجزيرة مرصد تينيريف 
وأتاحت  السياحة،  من  النوع  هذا  لتسهيل 
للسياح فرصة التخييم في حديقة تيد الوطنية، 
والتي لقبت بأفضل وجهة سياحية في العالم 
درب  بمشاهدة  واالستمتاع  النجوم  لرصد 

التبانة.
هذه  تتميز  اإليرلندية:  كيري  مقاطعة 
كالجبال  جميلة  طبيعية  بمعالم  المقاطعة 
واإلطاللة على المحيط األطلسي، وتعتبر هذه 
يقصدها  التي  األماكن  أجمل  من  المقاطعة 
والظواهر  والشهب  النجوم  مراقبة  سياح 
االسترخاء  يستطيعون  حيث  الطبيعية، 
من  فيها  وما  الرائع،  السماء  بمنظر  والتمتع 
نجوم وشهب من داخل كارفانات مجهزة لهذا 

الغرض. 

سياحة
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جبل مونا كيا البركاني:  يقع في جزر هاواي 
بالواليات المتحدة األمريكية على ارتفاع ما 

يقارب 4214 متراً فوق مستوى سطح البحر، 
ويعني اسمه بلغة سكان هاواي األصليين 
»الجبل األبيض«، وهو أعلى جبال جزيرة 

أوكيناي.
وبعكس البركان المجاور وهو بركان مونا 
لوا النشيط، فإن بركان مونا كيا  الموجود في 
هذا الجبل هو بركان خامد، ويقدر عمره بنحو 
 4000 قبل  له  نشاط  آخر  وكان  مليون سنة، 

إلى 6000 عام.
ويوجد على قمة جبل مونا كيا أكبر مرصد 
المراصد  العالم، بنته مجموعة من  فلكي في 
العالمية. ويقصد السياح هذا المرصد للقيام 
بمراقبة النجوم والشهب والظواهر الطبيعية. 
مدينة ترومسو: تقع شمال النرويج، وهي 
مدينة  أكبر  وهي  الشمال،  بباريس  تلقب 
هذه  إلى  السياح  يصل  النرويج،  شمال  في 
ويقع  الدولي،  ترومسو  مطار  عبر  المدينة 
معظم المدينة على جزيرة صغيرة على دائرة 
داخل  مربعاً  كيلومتراً   350 مساحتها حوالي 
عن  بالبر  وترتبط  الشمالية،  القطبية  الدائرة 

طريق جسر ونفق تحت الماء. 
أفضل  واحدة من  ترومسو  مدينة  وتعتبر 
مراقبة  هواة  من  للسياح  العالم  في  األماكن 
تختفي  حيث  الفريدة،  الطبيعية  الظواهر 
 26 المدينة تحت األفق من  الشمس في هذه 
وتشكل  عام،  كل  من  يناير   15 إلى  نوفمبر 

أما  لالحتفال.  مناسبة  إليها  الشمس  عودة 
في فصل الصيف، فال تغرب الشمس من 18 
مايو وحتى 26 يوليو، وتسمى بظاهرة شمس 
منتصف الليل، ويقام سباق ماراثون سنوي 
يسمى ماراثون شمس منتصف الليل يشارك 
فيه عدد من الرياضيين والسياح من مختلف 
أنحاء العالم، وال يحدث ظالم حقيقي في هذه 
المدينة بين أواخر أبريل ومنتصف أغسطس 
من  عدد  زيارة  للسياح  عام.ويمكن  كل  من 
والمتحف  ترومسو  متحف  مثل  المتاحف 
القطبي، والتي تضم معروضات تتناول هذه 

الظواهر الطبيعية الفريدة. 
المنطقة  في  تقع  األمريكية:  أيداهو  والية 
المتحدة  الواليات  من  الغربية  الشمالية 
األمريكية، وتجاورها واليات مونتانا وايومنغ 
وأوريغون.  وواشنطن  وويوتا  ونيفادا 
وتشترك في جزء صغير من الحدود الكندية 

عدد  يبلغ  البريطانية.  كولومبيا  مقاطعة  مع 
سكان قرابة 1.6 مليون نسمة، وتبلغ مساحتها 
في  ترتيبها  ويقع  مربعاً،  كيلومتراً   216440
المساحة،  حيث  من  عشر  الرابع  المركز 
السكان  عدد  حيث  من  والثالثين  والتاسع 
وعاصمة  الخمسين،  األمريكية  الواليات  بين 

الوالية وأكبر مدنها هي مدينة بويزي.
أيداهو هي والية جبلية بشكل شبه كامل، 
روكي،  جبال  من  مساحات  على  وتحتوي 
وحوالي 38 في المئة من أراضيها تحت إدارة 
خدمة الغابات في الواليات المتحدة، أكثر من 
أمريكية أخرى، ولكل هذا تستقبل  أي والية 
السياح  من  العديد  سنة  كل  أيداهو  والية 
بشكل  الشمس  مراقبة كسوف  في  الراغبين 
خاص والفضاء بشكل عام من داخل حدائقها 
والجبال  المرتفعات  أو من  الوطنية  وغاباتها 

المنتشرة فيها.
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من هنا وهناك

عارضة األزياء الهولندية سندي كمبرلي تقدم مجموعة جديدة من »فلومار« 
خالل حفل مبدينة برشلونة اإلسبانية )جيتي(

طفالن يتلوان القرآن الكريم خالل شهر رمضان في مسجد بمنطقة غزني بأفغانستان )جيتي(

 عشرات القتلى ذهبوا ضحايا احلريق الهائل الذي أتى على برج غرينفل 
في لندن )جيتي( 
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أول شرطي 
روبوت عامل 

في العالم يقف 
في وضعية 

استعداد قبل 
إطالق مدفع 
اإلفطار في 

دبي )جيتي( 

أول سيارة مصممة ومصنعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
خالل شحنها على منت طيران اإلمارات إلى فرنسا، لتعرض 

خالل سباق التحمل »لومان 24 ساعة« الشهير )من املصدر(

يابانيون يحتفلون بمهرجان »تشاغو أوماكو« للحصان في مدينة 
تاكيزاوا والذي يعود تاريخه ألكثر من مائتي عام )جيتي( 

سفن الحاويات كما بدت في مضيق سنغافورة، حيث بدأت هذه الدولة الصغيرة 
تخرج من ركود اقتصادي استمر لعامين )جيتي(
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سودوكو
الكلمات المتقاطعة

تراثيات 
خرج عمر بن عبيد الله يوماً وكان من املشهورين بالكرم والسخاء وبينما هو في طريقه مر بحديقة 
بستان ورأى غالما مملوكاً يجلس بجوار حائطها يتناول طعامه فاقترب كلب من الغالم فأخذ الغالم 
يلقي إلى الكلب بلقمة ويأكل لقمة وعمر ينظر إليه ويتعجب مما يفعل فسألهعمر: أهذا الكلب كلبك؟ 
قال الغالم: ال، قال عمر: فلَِم تطعمه مثل ما تأكل؟ فرد الغالم: إني أستحي أن يراني أحد وأنا آكل 
من دون أن يشاركني طعامي. أُعجب عمر بالغالم, فسأله: هل أنت حر أم عبد؟ فأجاب الغالم: بل 
أنا عبد عند أصحاب هذه احلديقة فانصرف عمر ثم عاد بعد قليل فقال للغالم: أبشر يافتى فقد 
أعتقك الله وهذه احلديقة أصبحت ملكاً لك قال الغالم بسعادة ورضا: أُشهدك أنني جعلت ثمارها 
لفقراء املدينة. تعجب عمر وقال للغالم: عجباً لك أتفعل هذا مع فقرك وحاجتك إليها؟ رد الغالم: إني 

ألستحي من الله أن يجود علّي بشيء فابخل به. 

حكم وأقوال
• أصحاب املبادئ يعيشون مئات السنني وأصحاب املصالح ميوتون مئات املرات..

• حري باملرء عندما يخطئ بوقاحه أن يعتذر بشجاعة. 
• إن بليت مبن ال خلق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل.. 

ابتسامات 
الزوجة لزوجها: هل تقسم أن تقول لي الصدق على سؤالي؟

الزوج: أقسم أن أقول الصدق.
الزوجة : لو هاجمنا أنا وأمي ذئب فمن ستساعد أوالً؟

الزوج: الذئب طبعاً!!
• بخيل شارك في برنامج مسابقات فسألوه:

أكمل ما يلي: إكرام الضيف... 
 فأجاب على الفور إكرام الضيف دفنه!!

نزهة

 اأفقيًا 

1– صحابي جليل من سادة الخزرج. 

عاصمة   – األقدام  على  سير   -  2
الشمال اللبناني.

3 – ماركة إلكترونيات )م( – من أنواع 
اللحوم.

 - سميكة  غير  معدنية  شرائح   –  4
وحدة قياس. 

5 – يدعم بالمال )م( – دين مالي
6 – من األحجار الكريمة. 

أو  قول  إنجاز   – بالهجوم  يقوم   –  7
تصرف عفوي مباشر. 

8 – حرف موسيقي - خاط الثوب - 
صاح بصوت عال )م(. 

9 – الشعلة من النار – يعالج بالدواء.
10 – من قصص القرآن الكريم.

 
عموديًا

1 – ملكة آشورية حكمت دولة ما بين 
النهرين.

2 – محبين – خفيفة الحركة. 
3 – لقب شاعر عباسي ولد في حمص 

- رطب بالماء.
4 – أكثر قوة – تناول القليل من الماء.

5 – وحدة أوزان )م( – نواب المجلس.
ضعيف   – )م(  بالرجاء  يتوسل   –  6

وسخيف األلفاظ والمعاني. 
مناطق  إحدى   – أبجدي  حرف   –  7

إمارة رأس الخيمة – اكتمل )م(.
 – القرنيات  فصيلة  من  شجر   -  8

تسبب بها ندرة األمطار.
شمال  حلف  منظمة  أرشد-   –  9

األطلسي.
10 – من علوم الطبيعة تعرف به أخالق 

وطبائع البشر )م( – لسان النار. 

1 3
7 2 6 4 8

4 9 3 5 6
3 4 8 2
4 1 6 9 3

6 8 9
5 7 8 4 2

3 7
2 5

 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم

اإىل 9 خانات �سغرية امالأ اخلانات بالأرقام

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

يف كل مربع كبري وكل خط اأفقي وعمودي. 
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كلمات رباعية

تطابق الكلمات

-

4 3 2 1 
I I 

2 

3 
-- - I 

----
4 

- � I 

 

 
 أفقي وعمودي

 أفقيا وعموديا تكتب مرادفات ومعاني الكلمات حسب التسلسل الرقمي
 
منع بشكل قاطع  – 1  
سهل أمره – 2  
يرغب بالشيء  – 3  
وكالة أنباء روسية  – 4  
مادة للتحلية – 5  
مال بنفسه – 6  
من أعمال الزراعة – 7  
مخبأ سري )م(  – 8  

 

1 – منع بشكل قاطع. 
2 – سهل أمره.

3 – يرغب بالشيء. 
4 – وكالة أنباء روسية. 

1 – رتبة عسكرية.
2 – من الكتب السماوية.

3 – مدينة فلسطينية.
4 – أطراف األصابع. 

أفقي وعمودي

 

 

 

 كلمات رباعية 
) دولة تكتب مرادفات ومعاني الكلمات حسب اتجاه السهم ضمن مربع الرقم  تقرأ الكلمة المطلوبة 

 أوروبية (
 رهائن حرب – 1
 يعتزم على الشيء – 2
 جزيرة اماراتية – 3
 فريضة اسالمية – 4
 نتقن – 5
 يطأ بالقدم – 6
 لون الظالم  – 7

 

2 1 

 د 7 6 5 4 3

 و

 ح

متاهة الكلمات 

5 – مادة للتحلية.
6 – مال بنفسه.

7 – من أعمال الزراعة.
8 – مخبأ سري )م(. 

سالحف – قرين – بيروت – حدس – دينار – حروب – حوار – فرس – 
فرزدق – شك – كابوس – قدر – حلف – إكسفورد.

1 – رهائن حرب.
2 – يعتزم على الشيء.

3 – جزيرة إماراتية.
4 – فريضة إسالمية.

5 – نتقن.
6 – يطأ بالقدم.

7 – لون الظالم. 

تكتب مرادفات ومعاين الكلمات ح�سب اجتاه ال�سهم �سمن الدوائر 

تقراأ الكلمة املطلوبة 

اأجب على معاين ومرادف الكلمات اأفقيًا 

وعموديًا ح�سب الت�سل�سل الرقمي

اأكتب مرادفات ومعاين الكلمات

التي تكتب وتقراأ اأفقيًا وعموديًا بذات الوقت

الكلمات لها مكانها املنا�سب داخل ال�سكل.

اأعد ترتيبها بال�سكل ال�سحيح
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الرئة بسبب وصول  أنسجة  التهاب في  الرئة هو عبارة عن  التهاب  مرض 
بسبب  يكون  وأحياناً  البكتيريا،  أنواع  من  نوعاً  يكون  وعادة  معين،  ميكروب 
الهوائية فإنه  الحويصالت  الميكروب في  أو فطريات، وعندما يستقر  فيروس 
يبدأ بالتكاثر وتمتلئ الرئة بالسوائل وكرات الدم البيضاء لمحاربة هذه البكتيريا، 
ومن الممكن أن يصيب هذا االلتهاب فصاً أو أكثر، وتتراوح خطورتها ما بين 

المعتدلة إلى المهددة للحياة أحياناً.
وعن أنواع االلتهاب الرئوي وذلك حسب الجرثومة المسببة للمرض، يقول 
الطبية«  الخدمات  »إدارة  في  األطفال  طب  أخصائي  صبحي  محمد  الدكتور 
الرئوي  االلتهاب  أوالً:  أنواع، وهي:  إلى ثالثة  إنها تنقسم  أبوظبي  في شرطة 
البكتيري، وهو أكثر أنواع االلتهاب الرئوي شيوعاً، وينقسم إلى نوعين: تقليدي، 
انفونزا،  وهيموفيلس  وستافيلوكوكسي،  النيموكوكس،  مثل  بكتيريا  وتسببه 
بكتيريا  تقليدي، وتسببه  غير  الثاني  والنوع  والسيدوموناس،  أو،  وإي كوالي 

مايكوبالزما نبمونيا.
وسببه  األطفال،  عند  ظهوره  ويزداد  الفيروسي،  الرئوي  االلتهاب  ثانياً: 
الفيروسات، وهناك أنواع من االلتهابات الرئوية الفيروسية التي تكون شديدة 

االنتشار واألكثر خطورة، مثل: االلتهاب الرئوي الالنمطي سارس.
ثالثاً: االلتهاب الرئوي الفطري، وهو نادر الحدوث، وقد يظهر عند المرضى 

الضعيفي أو العديمي المناعة، مثل اإليدز.
االلتهاب  وجود  مكان  الرئوي حسب  االلتهاب  أن  الدكتور صبحي  يضيف 

ينقسم إلى: أوالً: االلتهاب الرئوي المقطعي أو 
في  موجوداً  االلتهاب  يكون  وفيه  الموضعي، 
النسيج الرئوي لجزء محدد من الرئة، وثانياً: 
االلتهاب الرئوي الشعبي، وهو شائع الحدوث 
عند األطفال وكبار السن، وفيه يكون االلتهاب 
التي  الصغيرة  الهوائية  الشعب  في  منتشراً 

تتشعب منها الحويصالت الهوائية.
متعددة،  مسببة  عوامل  الرئوي  ولاللتهاب 
المحلي  المجتمع  من  اكتسابه  يتم  ما  ومنها: 
عن طريق التنفس، مثل البكتيريا والفيروسات 
والفطريات، وهناك االلتهاب الرئوي المكتسب 

من المستشفيات، وتحدث بعد دخول المستشفى 
بـ 48 ساعة وتسببها البكتيريا، وهناك كذلك االلتهاب الرئوي التنفسي، والذي 
يحدث بسبب دخول جسم غريب إلى الرئة مثل الطعام والشراب أثناء األكل أو 

الشرب والتقيؤ.

اأعرا�سه

أن  ويذكر  الرئة،  التهاب  وعالمات  أعراض  إلى  صبحي  الدكتور  ويتطرق 
ثانياً:  بكثرة،  البلغم  وجود  مع  السعال  في  أوالً:  تتمثل  الرئة  التهاب  أعراض 

اإعداد: اأمرية الرئي�سي

عالج االلتهاب الرئوي

 د. محمد صبحي

صحة
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 ما هو فحص »وقاية«؟
هيئة  تقدمه  مجاني  وقائي  فحص  هو  »وقاية«  فحص   -
ويتم  المرخصة،  الطبية  المراكز  طريق  عن  أبوظبي   - الصحة 
تقديم هذا الفحص لحاملي بطاقة »ثقة« الذين تبلغ أعمارهم أو 
تزيد على 18 عاماً.  إن فحص »وقاية« هو الخطوة األولى التي 
الصحية،  على حالتهم  التعرف  في  األفراد  على مساعدة  تعمل 
اتخاذ  على  مساعدتهم  ليتم  الصحي  وضعهم  لمتابعة  تمهيداً 

ممارسات تسهم في تحسين صحتهم من أجل الوقاية من أمراض 
القلب واألوعية الدموية.

يشمل فحص »وقاية« االستبيان والفحص السريري والفحوصات 
القلب  أمراض  إلى  تؤدي  قد  التي  الخطورة  لعوامل  المحددة  الطبية 

واألوعية الدموية، وذلك خالل زيارة واحدة للمركز الصحي.
 ما أهمية فحص »وقاية« 

أنهم يعانون من  - في حاالت كثيرة، ال يدرك وال يشعر األفراد 
عوامل الخطورة المسببة ألمراض القلب واألوعية الدموية.

ال  أنها  »أي  الصامتة  األمراض  فمنها  متنوعة،  الخطورة  عوامل 
وارتفاع ضغط  كالسكري  واضحة«  أعراض صحية  أية  في  تتسبب 
العوامل التي  الدم وزيادة نسبة الكوليسترول والسمنة.وهناك أيضاً 
ترتبط باألنماط السلوكية للحياة كالغذاء الصحي وقلة النشاط البدني 

والتدخين.
 كيف يمكن معرفة نتائج فحص »وقاية«؟ 

- خالل خمسة أيام من تاريخ إجراء الفحص، يحصل الفرد على 
تقرير مفصل من المركز الطبي الذي قام بإجراء الفحص فيه، ويوضح 
التقرير الوضع الصحي العام للفرد »درجة وقاية«، كما يعرض التقرير 

نتائج الفحوصات المشار إليها سابقاً وفقاً للفئات التالية: 
اللون األخضر: يعني أن نتائج الفحوصات طبيعية.

اللون األصفر: يعني أن نتائج الفحوصات مرتفعة نسبياً »قد تشكل 
بعض الخطر«.

»ضمن  جداً  مرتفعة  الفحوصات  نتائج  أن  يعني  األحمر:  اللون 
معدالت خطرة«.

الطبي بشرح  المركز  المختصون في  يقوم  التقرير،  وبعد صدور 
النتائج ومناقشة سبل تحسين الوضع الصحي الحالي من خالل تعزيز 
ممارسات األشخاص وعاداتهم اليومية الصحيحة وتصحيح الخاطئة 
منها، واقتراح السبل العالجية الممكنة في الحاالت التي تستدعي ذلك 
بحيث يتم وضع خطة متكاملة لكل شخص، كل حسب احتياجاته، ويتم 

متابعة تطبيق الخطة أو إيجاد بدائل مناسبة حسب الحاجة.
 مميزات فحص »وقاية«؟

- إجراء الفحص حسب أدق المعايير المتبعة عالمياً.
- مجانية الفحص للفئة التي سبق ذكرها.

- إتاحة اختيارات عدة من المراكز الطبية الحكومية والخاصة في 
إمارة أبوظبي إلجراء الفحص.

- إجراء جميع الفحوصات خالل زيارة واحدة للمركز الطبي.

- الحصول على تقرير نتائج فحص وقاية خالل 5 أيام عمل.
- حجز موعد متابعة للحاالت التي تكون نتائج فحصها غير طبيعية 

»فئتي األصفر واألحمر« خالل أسبوعين من تاريخ استالم النتائج.

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

alyafi3@gmail.com

»وقاية«
ب

وا
ج

و
ل 

وؤا
�س

ألم الصدر مع السعال وأخذ النفس بعمق، ثالثاً: حمى وتعرق، رابعاً: قشعريرة، 
التقيؤ  ثامناً:  الصداع،  سابعاً:  العام،  االجهاد  سادساً:  التنفس،  ضيق  خامساً: 

والغثيان.
تشخيص  ويمكن  واضحة،  تكون  الرئوي  االلتهاب  أعراض  أن  على  ويؤكد 
المرض بأخذ التاريخ المرضي والفحص السريري بواسطة السماعة، منوهاً أنه 
للتمكن من تحديد مدى انتشار االلتهاب البد من عمل أشعة سينية للصدر، وفي 
بعض األحيان يطلب أخذ عينة من الدم لألطفال، والبلغم عند الصغار لعمل زراعة 

مخبرية لتحديد نوع الميكروب المسبب لاللتهاب.

خماطره

وعن الخطورة المترتبة في حالة استفحال المرض أو إهماله، يذكر الدكتور 
تلقوا  الذين  األصحاء  لألطفال  تحدث مضاعفات  ال  الحاالت  غالبية  أن  صبحي 
الحاالت  الرئوي في بعض  االلتهاب  يؤدي  قد  والعناية، ولكن  المناسب  العالج 
إلى مضاعفات مثل االنسكاب البلوري، وهو تجمع سائل في الفراغ بين الرئة 
سحب  يتطلب  مما  البلوري،  للغشاء  الصديدي  االلتهاب  أو  الصدري  والقفص 
الغشاء  تحت  هوائي  تجمع  يحدث  وأحياناً  بأنبوب خاص،  الصدر  من  الصديد 
البلوري مع بعض الميكروبات المسببة، ومن المضاعفات األكثر خطورة انتشار 
الميكروب في الجسم مثل الدورة الدموية أو التهاب غشاء القلب أو العظام أو 

المفاصل أو االلتهاب السحائي أو التهاب األنسجة الرخوة.

العالج

ويشير إلى أن عالج التهاب الرئة يهدف إلى القضاء على الجراثيم المسببة 
له، ومنع حدوث المضاعفات، وقد تحتاج بعض الحاالت الشديدة إلى اإلقامة في 
المستشفى، وبعضها يمكن عالجه في المنزل، والحاالت التي تحتاج إلى اإلقامة 
في المستشفى، هي: كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، واألطفال الذين 
الذين يشكون من حمى شديدة  المرضى  وكذلك  3 سنوات،  عن  أعمارهم  تقل 
أو من حرارة أقل من المستوى الطبيعي، والمرضى الذين يعانون من صعوبة 
يشكون  الذين  والمرضى  الدم،  في  األوكسجين  مستوى  انخفاض  مع  التنفس 
من انخفاض مستوى ضغط الدم وزيادة سرعة التنفس، وأخيراً المرضى ذوو 

المناعة الضعيفة المكتسبة مثل اإليدز أو بسبب العالج الكيميائي.
ويضيف الدكتور صبحي: أن المضاد الحيوي المناسب يعتبر من أهم الطرق 
العالجية، وفي الماضي كان مرض االلتهاب الرئوي من األمراض المميتة قبل 
اكتشاف المضادات الحيوية، حيث يؤخذ المضاد الحيوي حسب تعليمات الطبيب 
من 10 أيام إلى أسبوعين على األقل، ويشعر المريض بتحسن خالل 3 إلى 4 أيام 
من العالج، ويجب على األم أن تهتم بإعطاء الطفل سوائل كافية ودواًء مخفضاً 
لدرجة الحرارة، كما وننصح الطفل بالراحة التامة في المنزل مع االمتناع عن 
ممارسة األلعاب الرياضية، كذلك على األم مراقبة تنفس الطفل ومراجعة الطبيب 
عند حدوث أي ضيق في التنفس أو زرقة، ألنه في بعض الحاالت، سيحتاج الطفل 
إلى استنشاق األوكسجين أو سحب الصديد من التجويف البلوري حتى يتماثل 
تماماً للشفاء، مؤكداً على ضرورة إبعاد الطفل عن مصادر العدوى بالميكروبات، 
مثل: األماكن المزدحمة، وكذلك عن األشخاص المصابين بنزالت البرد والسعال، 
ويجب أن تهتم األم بتغذية الطفل، وتراعي أال تقدم له األغذية الصلبة التي قد 
البرد  بنزالت  الطفل  إصابة  عند  المناسب  بالعالج  واالهتمام  بالشرقة،  تصيبه 

والعدوى الفيروسية.

الوقاية منه

وللوقاية من التهاب الرئة، يقول الدكتور صبحي: يمكن الوقاية من اإلصابة 
بالتهاب الرئة، من خالل، أوالً: أخذ لقاح اإلنفلونزا الموسمي، ثانياً: التطعيم ضد 
ذات الرئة لكبار السن والمرضى الذين يحتاجون لإلقامة فترة طويلة بالمستشفى 
أو في دور الرعاية الصحية، ثالثاً: االلتزام بجدول التطعيمات العالمي لألطفال، 
رابعاً: اإلقالع عن التدخين، خامساً: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي 
يساعد في تحسين المناعة، سادساً: البقاء في المنزل عند اإلصابة بنزالت البرد.
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تغذية

يجب  طفيفة  أو  من حروق خطيرة  تعاني  عندما 
أن تضع شيئاً واحداً بعين االعتبار، وهو أن جسمك 
إلى  يحتاج  الغذائي  الماء، ونظامك  يعاني من نقص 
دعم  إلى  تحتاج  سوف  الرطوبة،  خسارة  تعويض 
بدورها ستساعد  التي  بالمغذيات اإلضافية  جسمك 
إذا كان جسمك  في تعزيز عملية الشفاء )االلتئام(، 
مغطى بالتقرحات نتيجة الحروق بالتالي فإن جسمك 

يفقد الماء ويجب عليك تعويض هذا الفقد.
وتنصح خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير األديب 
مديرة إدارة التغذية المجتمعية في مستشفى »توأم« 
التابعة لشركة أبوظبي صحة، بأن من أهم النصائح 

المفيدة لعالج الحروق بشكل أسرع مع الغذاء: 
الفواكه،  وعصائر  الماء  من  الكثير  شرب   -  1
تحتوي  وبالتالي  باأللياف،  الغنية  الفواكه  وتناول 
والصوديوم  السوائل  الماء،  من  عالية  نسبة  على 
والبوتاسيوم جميعها تلعب دوراً رئيساً في الحفاظ 

اإعداد: اأماين اليافعي 

على مستوى الماء وتعزيز صحتك.
2 - عندما يتعرض جلدك للحروق، فإن األنسجة 
هي الجزء الرئيس الذي يتعرض للتلف، لهذا السبب 
يجب عليك أن تتناول الغذاء الذي يساعد في تعزيز 
وتجديد األنسجة، البروتينات اإلضافية وأيضاً الزنك 
والسعرات الحرارية تساعد على تعزيز نمو األنسجة 

وصحة أفضل.
3 -  الزنك يساعد في تعزيز الجهاز المناعي، نجده 
والخضراوات  الفواكه  الروب،  المحار،  اللحوم،  في 
الخضراوات  تناول  عليك  يجب  ذلك  إلى  باإلضافة 
إلى  الفيتامينات  »ج«،  فيتامين  توفر  التي  والفواكه 
وتخفيف  الصحة  تعزيز  في  تساعد  الزنك  جانب 
التئام  في  تساعد  وبالتالي  بالحروق،  اإلحساس 

وشفاء الجلد )البشرة( بشكل أسرع.
4 - تجنب المشروبات التي يعتمد تكوينها على 
الكافيين مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، 

الجسم،  من  الرطوبة  تزيل  ألنها  والشاي،  والقهوة 
وتسبب جفاف الجلد، الكحول له التأثير نفسه، ويجب 

تجنبها من أجل السماح للجلد بالشفاء )بااللتئام(.
المزيد  يفقد جسمك  الكحول  تشرب  عندما   -  5
من الماء على شكل تعرق أو تبول مما يقلل من كمية 
الماء في الجلد، في حالة الحروق قد يؤدي الجفاف 

إلى الموت. 
وكذلك  البقر  لحوم  ومرق  كالدجاج  الغذاء   -  6
البشرة  تغذية  في  تساعد  كلها  الخضراوات  مرق 
والحفاظ على الماء في جسمك وبالتالي هي مفيدة 

عندما تعاني الحروق.

 احلروق والفيتامينات

تصنف الحروق حسب شدتها حتى يتم عالجها 
اولى وثانية وثالثة والعوارض  فهنالك حرق درجة 
العدوى  ضد  للجسم  حاجز  هو  والجلد  تختلف، 

الغذاء 
لعالج الحروق 
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وإن  حتى  الجلد  يتأثر  فعندما  لذلك  والبكتيريا، 
تعرض لحرق طفيف يمكن أن تنشأ مضاعفات لذلك 
الفوري والمناسب  العالج  الحصول على  المهم  من 
عملية  في  الفيتامين  مكمالت  تساعد  وقد  للحروق، 
حبوب  باستخدام  البدء  قبل  ولكن  الجسم،  شفاء 
الفيتامينات للشفاء من الحروق، اسأل مقدم الرعاية 

الطبية للحصول على اإلرشاد أو االستشارة.

اخلطوة 

يساعد فيتامين )ج( في تعزيز نمو أنسجة جديدة 
جرعة  تناول  الجديدة.  واألنسجة  الجلد  ويقوي 
إلى  مرتين  )ج(  فيتامين  حبوب  من  مليغرام   1000
المركز  به  أوصى  ما  حسب  اليوم  في  مرات  ست 
قد  الزائدة  الجرعات  إن  ميريالند،  لجامعة  الطبي 
تسبب اإلسهال وإن حدث هذا فقلل من كمية الجرعة 
المتناوله حتى تشفى من اإلسهال. المصادر الغذائية 
لفيتامين )ج( تشمل: البرتقال، جريب فروت، طماطم، 
األوراق الخضراء، السكواش الشتوي والعنب البري.

اخلطوة

على  مباشرة  )هـ(  فيتامين  يستخدم  أن  يمكن 
الجلد بمجرد نمو الجلد الجديد على حروق ملتئمة. 
فتح وكسر  الصحة ميشيجن  نظام  وتقترح جامعة 
كبسولة فيتامين )هــ( ووضعه على الحروق مرتين 
إلى ثالث مرات في اليوم. وكمكمل بالفم الجرعات 
 800 إلى   400 هي  الفيتامين  هذا  من  بها  الموصى 
وحدة دولية في اليوم ويمكنك أيضاً الحصول على 
فيتامين )هــ( في نظامك الغذائي من خالل تناولك 
والمانجو  والبروكلي  السوداني  الفول  وزبدة  للوز 

والسبانخ.
الجروح،  اللتئام  ضروري  أمر  السليمة  التغذية 
متوازن  غذائي  نظام  إتباع  يتم  أن  يعني  وهذا 
المكسرات،  الحبوب،  الخضراوات،  الفواكه،  يتضمن 
الدهون  مثل  الصحية  والدهون  األلبان  البروتينات، 
 3 األوميغا  وحمض  المشبعة  والدهون  األحادية 
الدهني. بشكل عام، كما أوضح مستشفى كليفالند 
أن الجسم يحتاج إلى مغذيات معينة اللتئام الحروق 
استهالك  في  زيادة  تتضمن  وهي  أفضل  بشكل 
البروتين، فيتامين )A( فيتامين )C( والزنك، تضمن 
األغذية نسبة عالية من هذه المغذيات يعطي الجسم 

األدوات التي يحتاجها إلصالح أو التئام الجروح.

الربوتني

التئام  من  تعزز  المتناولة  البروتين  كمية  زيادة 
أفضل للجروح، ومن هذا الغذاء اللحوم، والدواجن.

المناعي،  الجهاز  لوظائف  ضروري  البروتين 
يعتبر  الواقع  في  األنزيمات،  وإنتاج  الجلد،  صحة 
الوقود الالزم لمعظم وظائف الجسم،  البروتين هو 
لتزويد  جيدة  البقر  ولحم  الغزال  لحم  مثل  اللحوم 
الجروح،  اللتئام  يحتاجه  الذي  بالبروتين  الجسم 
الرومي،  والديك  الدجاج  مثل  الدواجن  وكذلك 
التونة  وسمك  الجمبري  مثل  البحرية  والمأكوالت 

وسمك القد والهلبوت.

اأغذية الطاقة واملجموعات الغذائية 

للم�ساعدة يف �سفاء اجلروح

الحليب،  البيض،  البقوليات،  اللحوم،  البروتين:   -
الروب وخاصة اليوناني، التوفو )جبنة فول الصويا(، 

مكسرات الصويا ومنتجات بروتين الصويا.
الحمضية،  والعصائر  الفواكه   :C فيتامين   -
البطاطا  الفلفل،  الطماطم،  الطماطم، عصير  الفراولة، 
الكرنب  القرنبيط،  البروكلي  السبانخ،  المخبوزة، 

والملفوف.
- فيتامين A: اللون األخضر الغامق، الخضراوات 
الورقية، الخضراوات الصفراء أو البرتقالية، الشمام، 

منتجات األلبان المدعم، الكبد والحبوب المدعمة.
الحمراء  اللحوم  المدعمة،  الحبوب  الزنك:   -

والمأكوالت البحرية.
اإذا كنت ال تاأكل جيداً

1 - تناول من 5 إلى 6 وجبات صغيرة في اليوم، 
حاول  اليوم،  في  كبيرة  وجبات   3 تناول  من  بدالً 
الوجبات  بين  وخفيفة  صغيرة  وجبات  تتناول  أن 
الرئيسة للحصول على تغذية كافية. اجعل الوجبات 
الخفيفة مغذية، مثال: الجبن مع البسكويت، كوب من 
سندويشة   ½ الفواكه،  مع  األبيض  الجبن  الحليب، 
في  السوداني  الفول  زبدة  مخفوق،  حليب  صغيرة، 

البسكويت أو الكرفس، الفواكة أو عصائر الفواكة.

الشفاء  خالل  الجيد  الطعم  ذات  األطعمة  بعض 
تكون غير مغذية، حاول استبدالها مع أطعمة تحتوي 
فيتامينات،  البروتينات،  من  جيدة  مصادر  على 
الجاهز  المرق  من  سعرات حرارية والمعادن، فبدالً 

مثالً جرب شوربة خضراوات باللحم البقري.
2 - إذا كانت هناك تغيرات في الطعم، جرب تنوع 
األغذية لتعرف ما هو مناسب لك. قد تجد أن األطعمة 
بشكل  تؤثر  القليلة  الرائحة  ذات  واألطعمة  الباردة 
أفضل مثال: الجبن، الحبوب، المقبالت الجبنية كجبن 
أو سلطة  الدجاج  أو  الرافيولي والجبن والمعكرونة 

التونة تكون ألذ من لحوم البقر.
3 - استخدام المكمالت الغذائية إذا لم ينفع شي 
المكمالت  األدوية، كل  تتوافر في محال  آخر، وهي 
تستسغ  لم  إذا  لذلك  الذوق،  في  تختلف  الغذائية 
المذاق األول جرب من شركة أخرى وأيضاً أمزجها 
األيسكريم  أو  المجففة  الفواكة  او  الفواكة  بالحليب، 

قد يجعلها ألذ.
إذا كان لديك مرض السكري أو تعاني من ارتفاع 
الدم استمر في مراقبة مستويات  السكر في  نسبة 
جيدة  مراقبة  وجود  كثب،  عن  الدم  في  السكر 
لمستويات السكر في الدم يساعد في التئام الجروح 
الطبيب أو  إلى زيارة  العدوى. قد تحتاج  وقد يمنع 
اختصاصيي تغذية للمساعدة في السيطرة على نسبة 

السكر في الدم من خالل النظام الغذائي واألدوية.
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تحقيق

يسلط الكتاب الضوء على بعض الشعراء واألدباء العرب الذين نظروا لواقعهم العربّي املؤلم والغصة متأل 
األلم  من  به  يشعرون  ملا  الوحيد  املتنفس  وتكون  أوجاعهم  عن  لتعبر  املجال  أفسحوا ألقالمهم  وقد  قلوبهم، 
واألوجاع التي تزخر بها أوطانهم، وجتعل واقعهم املرير مصدر إلهام شعري ينبع من القلب ليصل إلى القلوب، 
إليه األوضاع في وطنهم العربّي  فالشعراء العرب يبوحون مبا يجول بخواطرهم من هموم وأوجاع ملا آلت 

الكبير.
ويقدم هذا الكتاب نخبة من ُشعراء العرب مّمن كان لهم صدى واسع ملا كتبت أقالمهم عن أوجاع وطنهم 
أبرز هؤالء  املرير، وما تشهده منطقتهم من مآس، ومن  العربّي  الواقع  من  عميقاً  الذي ينزف َجرحاً  العربّي 
إبراهيم طوقان، أحمد مطر، محمود درويش، معني  الكتاب حسب احلروف األبجدية:  الذين أوردهم  الشعراء 

بسيسو، نزار قباني.

ُشعراُء الَغَضِب الَعَربّي.. وروائع من قصائدهم

الناشر: مكتبة مالك، ودار خالد اللحياني، عّمان ومكة املكرمة، 2016، الطبعة األولى، 312 صفحة. 

يشير الكتاب إلى أن الكثير من أعمال »الزعيم« كانت حتمل رسائل سياسية من احلاكم وليست إليه. ويعّد هذا 
أول كتاب يتقصى بهذا العمق واإلحاطة أبرز جوانب سيرة عادل إمام، وعالقتها بالسياق االجتماعي والسياسي، 

وهو يعّد قراءة متأنية بعيدة عن إطالق األلقاب عن النجم األوحد، والفنان األكثر جماهيرية.
ويتجاوز الكتاب النقد الفني والسينمائي باملعنى التقليدي، ليستعيد املشهد العام الذي شهد حتوالت عاصفة 
أنه يضعنا في قلب املشهد. ويرى  منذ منتصف السبعينيات، وال يزال االنهيار الذي خلقته مستمراً، واألهم 
املؤلف - وهو ناقد ومترجم سينمائي معروف- أنه بقدر ما اكتسبت أفالم عادل إمام خالل الثمانينيات من 
شعبية هائلة، فإنه كان يتم جتاهلها من جانب النقد اجلاد بالرغم من أنها كانت على أقل تقدير تستحق التحليل 
االجتماعي للتأثير »السياسي« الذي حتققه، ولم يكن غريباً بالطبع أن يتعامل اإلعالم الرسمي مع هذه األفالم 
بالتعالي املصطنع، أو حتى باحلّط من شأنها أحياناً، حتى إنه لم تتم في تلك الفترة دعوة بطلها ولو ملرة واحدة 

ملناسبة رسمية أو مهرجان ثقافي.
ومع فيلم »اللعب مع الكبار« - يظهر املنعطف، فيقول املؤلف - بدأْت بالفعل حقبة اللعب مع الكبار، فبدا 
كما لو أنه قد مت اكتشاف الدور الذي يقــــوم به هذا النـــجم والتأثير الذي ميارسه على جمهوره، فتحوَّل 
موقفهم جتاهه من النقيض إلى النقيض، فكأنهم أدركوا أنه ميكن »توظيف« جنوميته، ليجعلوه ينطق بأفكارهم 
ومفاهيمهم املغلوطة، أو املسطحة بفرض حسن النيات، عن قضايا حيوية، مثل اإلرهاب أو الدميوقراطية أو عالقة 

الشعب بالسلطة.
ويرى الكتاب أنه إذا كان اجلانب السلبي ملالمح شخصية البطل يصطبغ بظالل رومانتيكية عند عماد حمدي 
أو عبد احلليم حافظ، فإن ذلك اجلانب يعبر في أفالم عادل إمام عن حزن تاريخي، أو باألحرى عن تاريخ كامل 
من البؤس والشقاء، االقتصادي واالجتماعي، ظلت الشخصية املصرية مع ذلك، وبفضل تالزم عناصر السلب 

واإليجاب فيها باقية حتى اليوم.

سياسة عادل إمام »رسائل من الوالي«

الناشر: كتاب الهالل، القاهرة، مارس 2017، الطبعة األولى، 342 صفحة.

تاأليف: �سامر حميي الدين ح�سيمة

تاأليف: اأحمد يو�سف

قراءات
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يصف الكتاب رحلة السلطان خليفة بن حارب سلطان زنجبار في عام 1937 إلى أوروبا أو لبريطانيا العظمى 
تحديداً، وقد كان الغرض من الزيارة حضور حفل تتويج الملك جورج السادس ملك بريطانيا العظمى، في زمن 
كانت فيه زنجبار محسوبة من المستعمرات البريطانية أو من مناطق النفوذ البريطاني، ويتضح ذلك من الوشاح 

الذي أهداه الملك جورج للسلطان ليرتديه في المراسم والمناسبات الرسمية وعليه شعار بريطانيا العظمى.
ويهتم الكتاب بوصف أحداث الرحلة بشكل تفصيلي كونه مرافقاً للسلطان، ما جعل الكتاب يتحول في بعض 

صفحاته إلى دفتر تسجيل وقائع الرحلة.
الرحلة  الكتاب- عن مسار  بمراجعة  قام  الذي  النبهاني -  كتبها وليد بن سعيد  الكتاب من مقدمة  يتألف 
وأهميتها، ثم توالت فصول الكتاب الخمسة وفق مسار الرحلة، كالتالي: مغادرة زنجبار، وباريس، ولندن، ثم 

مصر، فالعودة إلى زنجبار، واختتم الكتاب بالمالحق والفهارس الفنية.
وفيما ورد عن مصر يورد الكتاب: مصر مدينة قديمة يتخللها النيل، فيها مساجد عظيمة جداً شاهقة وواسعة، 
وطرق مصر القديمة ضيقة جداً، والطرق الحديثة واسعة معتدلة على مّد البصر، وعلى جوانب طرقها الُسُرج 
الكهربائية، وفي كل يوم يزداد العمران والتنظيم فيها...، وفي مصر شركات للنسج والزراعة والصيد، والبنك 
األهلي المعروف، ويتصف أهل مصر بالتعاضد والتعاون والمحبة لبعضهم بعضاً، وقد جمعت كلمتهم على حب 
الوطن، وفي مصر مدارس عديدة للمصريين واألجانب، تحتوي على أكثر فنون العلم، مثل: علم اللسان وعلم 

األبدان، وعلم الطب والحساب، والرجال والنساء يجّدون في طلب العلم.

رحلة السلطان خليفة بن حارب إلى أوروبا

الناشر: وزارة التراث والثقافة، مسقط، 2016، الطبعة الثانية، 160 صفحة.

يستعرض الكتاب أبرز الفنون الشعبية السائدة في منطقة الخليج، مؤكداً أهمية التوثيق والتعريف بها قبل 
أن يطويها النسيان، فيعّرف الكتاب بجملة من آالت العزف الشعبية مصحوبة بالشرح واإلشارة الى الطقوس 
التي يجري العزف فيها، ومن بينها: إيقاعات عرفت بفن الفنجري الشديدة االتصال بركوب البحر وفن الغوص 
تحديداً، وفن النوبان أو الطنبورة والتي يجري عزفها على آلة موسيقية وترية آتية من أصول نوبية إفريقية 
وفدت إلى الخليج العربي عبر تطور العالقة التجارية مع الصومال وزنجبار، وتطّرق الكتاب لرقصة الليوة، 
وموسيقى القربة، وفن الصوت الخليجي، مشيراً إلى دور األصوات الكويتية في تطوير هذا النوع من الفنون، 
كما عرج المؤلف على فني: السامري والخماري، وهما من أشهر الفنون الدارجة في الخليج وشبه الجزيرة 
العربية، ثم واصل الكتاب استعراض نماذج من الفنون الحركية كالعرضة، ورقصات الكاسر، ورقصة المناديل، 
فضالً عن فن البستة، وقد عزز المؤلف مواضيع كتابه بالصور الشخصية لبعض الفنانين من عازفين ومطربين، 

وآالت العزف، والرقصات التراثية.
ويتطلع المؤلف في تعريفه بهذه الفنون الشعبية إلى التوثيق والتأصيل والتوصيف الذي ال يخلو من الدقة 
والبساطة والوضوح في تفسير حركات موسيقية أمام القارئ العادي، مبيناً في الوقت ذاته مفردات هذه الفنون 
الشعبية وأنواعها وآالتها وإيقاعاتها، فضالً عن عالقة اإليقاعات والجمل اللحنية باألداء الحركي المصاحب لتلك 

األلحان واإليقاعات.
ويختم المؤلف دراسته بالعديد من التوصيات التي تتوخى وضع أساس متين لحفظ الموروث الموسيقي، 
وتدوينها لغايات التجديد والتطوير، وترويجها في فضاءات عالمية وذلك عبر إيجاد جيل جديد ينهض بتلك 

الموسيقى وتعزيز الوعي واالرتقاء بها لتظل عالقة في الذاكرة.
والجدير بالذكر أن مؤلف الكتاب مجيد مرهون )1945 – 2010( قد أنجز خالل مسيرته الموسيقية مجموعة 
من األعمال الفنية المتنوعة، وكتب العديد من األبحاث والدراسات والمقاالت التي صدرت في مؤلفات موسوعية، 

وقد أعد هذه الدراسة في كتاب - تم توزيعه مع مجلة الفنون الكويتية - ابنه رضا المرهون.

الموسيقى الشعبية في الخليج العربي

الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، هدية مجلة الفنون 2016، الطبعة األولى، 75صفحة.

تاأليف: �سعيد املغريي

تاأليف: جميد مرهون 
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علوم و تكنولوجيا

أن  العينين  معصوب  كان  إذا  للمرء  يمكن  هل 
في  زميله  أو  زوجته  أو  والدته  رائحة  على  يتعرف 
العمل؟ وبالطبع ليس المقصود رائحة عطر نسائي أو 

كولونيا الحالقة أو رائحة منظف المالبس.
يمتلك كل منا »طبعة رائحة«  فريدة ومميزة عن 
اآلخرين والتي تتكون من آالف المكونات العضوية، 
حياتنا،  خفايا  عن  نفحة  الجزيئات  تلك  تقدم  حيث 
إذ تكشف عن العمر وما يتعلق بعلم الوراثة، كذلك 
أسلوب الحياة ومسقط الرأس وحتى عمليات األيض 

التي تكون وراء حياة كل منا.
الصينيون  الطبيون  الممارسون  استخدم  وقد 
عمليات  خالل  المريض  رائحة  القدماء  واليونانيون 
األبحاث  أكدت  كما  المرض.  وتحديد  التشخيص 
وهواء  ما  شخص  جلد  رائحة  أن  الحديثة  الطبية 
تنفسه والسوائل الجسدية يمكنها أن توحي بالمرض 
الصادر عن  التنفس  هواء  أن  كما  منه.  يعاني  الذي 
رائحته مثل  تبدو  المثال  السكر على سبيل  مريض 
رائحة التفاح العفن، ووفقاً لتقرير أحد الخبراء فإن 
رائحة جلد مريض التيفوئيد تشبه كثيراً رائحة الخبز 

الطازج.
 ولكن يجب القول إن أنف الطبيب ومدى قدرته 
األكثر دقة،  األداة والوسيلة  أنه  الشم ال يعني  على 
فحتى الكالب التي يعرف عنها البراعة في استنشاق 
للتشتيت  تتعرض  عليه  والتعرف  السرطان  مرض 
وعدم التركيز. كما يحاول الباحثون ومنذ عدة عقود 
استشعار  جهاز  على  الحصول  كيفية  على  التعرف 
للرائحة يتصف برخص الثمن والسرعة والدقة في 

ترجمة: د. ح�سن الغول

التشخيص والتمتع بالثقة. 
إذ  النجاح،  بعض  يحقق  بدأ  األمر  هذا  أن  ويبدو 
يقول بيلي بويل المؤسس المشارك ورئيس العمليات 
االستشعار  أجهزة  وصانع  أولستون  مدينة  في 
الكيميائية في كامبردج في إنجلترا. »إنك ترى حالياً 
يمكننا  ولهذا  التكنولوجيا،  مجال  في  وتقارباً  ميالً 
اآلن القيام بالعديد من الدراسات التحليلية على نطاق 
واسع، للحصول على بيانات ستساعدنا على التأكد 

من أن تحليل الرائحة له استخدام حقيقي«.
قام  حيث  إلكترونياً  مهندساً  بويل  السيد  ويعمل 
بتأسيس شركة مع اثنين من أصدقائه في عام 2004 
األسلحة  عن  للكشف  االستشعار  أجهزة  لتطوير 
الزبائن  من  العديد  لصالح  والمتفجرات  الكيميائية 
أنه  إال  المتحدة.  الواليات  العالم ومنهم حكومة  في 
إثر إصابة زوجته كيت غروس بسرطان القولون في 
عام 2012 بدأ اهتمامه يتحول إلى أجهزة االستشعار 
الطبية بهدف التوصل إلى كشف اإلصابة بالسرطان.
تستطع  لم  التي  زوجته  إن  بويل  السيد  وقال 
 2014 عام  أواخر  في  وتوفيت  للمرض  التصدي 
مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يمتد بها العمر لو 

تم اكتشاف إصابتها بالسرطان في مرحلة مبكرة.
ثالثة  مبلغ  بجمع  أولستون  مدينة  قامت  وقد 
تكنولوجيا  تطوير  أجل  من  دوالر  مليون  وعشرين 
المتخصصين  إلى  األمر  وإسناد  الروائح  تحليل 
الصحة  قامت هيئة  ذلك  األمر. عالوة على  في هذا 
الوطنية البريطانية بتمويل نحو ثالثة آالف محاولة 
تحليلية بهدف اختبار جهاز االستشعار في أولستون 

المتعلق بتشخيص سرطان الرئة.
مع  السيليكون  من  رقاقة  عن  عبارة  الجهاز  هذا 
ذهبية  كهربائية  وأقطاب  متنوعة  معدنية  طبقات 
الشكل  في  تبدو  الذي  الوقت  وفي  الحجم،  صغيرة 
مثل بطاقة ذاكرة الهاتف المحمول فإنها تعمل مثل 

مصفاة كيميائية.
تخضع  فإنها  الرائحة  عينة  في  الجزيئات  أما 
البداية للتأيين إذ يتم شحنها ثم يستخدم تيار  في 
االهتمام  كيماويات  بتحريك  فقط  ليقوم  كهربائي 
الرقاقة  في  المحفورة  القنوات  عبر  التشخيصي 

بهدف اكتشافها.
أن  تريد  ما  تبرمج  أن  »يمكنك  بويل:  ويقول 
تشمه، وذلك فقط عن طريق تغيير البرمجيات، فنحن 
نستطيع استخدام األداة في التجارب التي نقوم بها 
على مرض السرطان إال أنه يمكن استخدام تلك األداة 
و  أخرى  أشياء  عن  للبحث  قبل شركائنا  من  أيضاً 
سبر أغوارها مثل مرض األمعاء الذي يصيب المرء 

بالتهيج السريع«. 
وتجري الشركة أيضاً تجربة تضم 1400 موضوع 
عن سرطان  للكشف  وورويك  جامعة  مع  بالتعاون 
القولون من عينات البول وفي الوقت نفسه الكشف 
عما إذا كانت شرائحها تستطيع المساعدة في تحديد 
أفضل األدوية لعالج مرضى داء الربو عن طريق فرز 

وتصنيف الجزيئات في هواء تنفسهم.
يتم  مشابهة  تشخيصية  تكنولوجية  وهنالك 
الكيميائي حسام حايك  المهندس  قبل  تطويرها من 
السيد حايك  بالسرطان بشكل ما. يقول  تأثر  الذي 

أنف ذكي 
لتشخيص األمراض بالشم
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وهو بروفيسور في معهد تكنولوجي: »يعاني زميلي 
الذي يشاركني حجرتي في الكلية من مرض سرطان 
من  كان  إذا  ما  معرفة  في  أرغب  جعلني  مما  الدم، 
الممكن استخدام جهاز استشعار في عملية العالج، 
لكني أدركت بعد ذلك أن التشخيص المبكر قد يكون 

مهماً مثله في ذلك مثل العالج نفسه.
وتستخدم آلة الشم التي يستخدمها السيد حايك 
من  تتكون  التي  االستشعار  أجهزة  من  مجموعة 
الكربونية  النانو  أنابيب  أو  الذهبية  النانو  جزيئات 
حيث يكسوها جميعاً روابط وأدوات استقبال جزيئية 
حيوية  مؤشرات  تحديد  على  العالية  بالقدرة  تتمتع 

معينة للمرض الموجود في هواء الزفير.
وفي حال إنزلقت تلك المؤشرات الحيوية باتجاه 
الروابط فإن جزيئات النانو وأنابيب النانو تتعرض 
للتورم أو االنكماش، كما تتغير خالل عملية الشحن 
المكسب  وهذا  بينها.  المرور  بهدف  الكهربائية 
عملية  إلى  تحويله  يتم  التوصيل  في  الخسارة  أو 

تشخيص. 
يقول السيد حايك: «نحن نرسل جميع اإلشارات 
الى جهاز الحاسوب والذي سيقوم بتحويل الرائحة 
إلى المرضى المعرضين له«، وأضاف: »ومع وجود 
في  أفضل  اآللة  تصبح  الصناعي  الذكاء  من  نوع 
تشخيص كل حالة يتم اكتشافها، كما أن هذه اآللة 
ال تقوم فقط بالكشف عن جزيئات محددة قد توحي 
بوجود مرض ما، بل تكون قادرة أيضاً على شم كل 

المادة السائلة الكيميائية التي تقوم بإنتاج الرائحة«.
ويبدو األمر مماثالً لعملية شم برتقالة، فدماغك ال 
يميز بين الكيماويات التي تقوم بإنتاج الرائحة، وبدالً 
من ذلك فإنك تشم المجموع كله حيث يتعرف دماغك 

عليها جميعا بصفتها برتقالة.   
وقد قام السيد حايك ورفاقه بنشر ورقة في مجلة 
الجمعية الكيميائية األميركية للنانو في ديسمبر 2016 
على  قادرة  الذكية  النانو  مجموعة  أن  فيها  أظهروا 
التمييز بين 17 مرضاً مختلفاً بدرجة من الدقة تصل 
مشاركين   1404 نحو  هنالك  وكان  بالمائة.   86 الى 
في هذه التجربة إال أن حجم العينة لكل مرض كان 
صغيراً جداً، كما كانت اآللة في أفضل حاالتها في 

تمييز بعض األمراض عن غيرها. 
وفي الواليات المتحدة استلم فريق من الباحثين 
وجامعة  الكيميائية  للحواس  مونيل  مركز  من 
شهر  في  دوالر   815000 بـ  تقدر  منحة  بنسلفانيا 
فبراير من العام الحالي من مؤسسة كليبيرغ لتطوير 
استشعار  لجهاز  مبدئي  بنموذج  المتعلق  العمل 
سرطان  مرض  عن  الكشف  يمكنه  والذي  الرائحة 

المبيض في عينات من بالزما الدم.
وقد اختار الفريق البالزما ألنها ال تشبه هواء 
للفساد  التعرض  سهولة  في  البول  أو  التنفس 
أو  الحمية  نظام  مثل  خارجية  عوامل  قبل  من 
الكيماويات البيئية والتي تشمل منتجات التنظيف 

أو التلوث.

وبدالً من وجود الروابط فإن أجهزة االستشعار 
تعتمد على أجزاء من الحمض النووي بهدف اإلنزالق 
شارلي  ويقول  الرائحة.  جزيئات  إلى  والوصول 
جامعة  في  الحيوي  النانو  مركز  مدير  جونسون 
»إننا  واإلنتاج:  الخلق  يقود جهود  والذي  بنسلفانيا 
للعمل  لفهمنا  وفقاً  تعمل  األداة  نجعل  أن  نحاول 
الخاص بشفاء الثدييات حيث يعطي الحمض النووي 

عادة مواصفات فريدة من نوعها لهذه العملية«.
من  فرق  قامت  المجموعات  تلك  إلى  إضافة 
أجهزة  بتطوير  واليابان  وسويسرا  النمسا 
األمراض.  تشخيص  أجل  من  الرائحة  استشعار 
الطب  في  المهندسة  ديفيس  كريستينا  وتقول 
كاليفورنيا  جامعة  في  والمحاضرة  الحيوي 
الرائحة  استشعار  جهاز  تطوير  في  تسهم  والتي 
لتشخيص المرض: »أعتقد أن حقيقة رؤيتك للكثير 
واألكاديمي  التجاري  المستويين  على  النشاط  من 
الهدف، ووفقاً  من تحقيق  أننا نقترب كثيراً  يظهر 
لتقييمي فإننا نحتاج إلى إطار زمني يتراوح مابين 
ثالث إلى خمس سنوات قبل أن تصبح تلك األدوات 

متوفرة لدى األطباء«.
يرى  حيث  المكثف  تنافسهم  الباحثون  ويواصل 
الجميع أن هنالك إمكانيات إلنقاذ أرواح البشر، وحول 
ذلك يعلق السيد جونسون قائالً: »سيكون أمراً رائعاً 
المتنافسين وقد  من  أن نرى أحداً  لالهتمام  ومثيراً 

وصل إلى القمة في هذا المجال«. 
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إشراقات إيمانية

الدنيا  سعادة  فيها  المسلمين  أمور  لوالة  والطاعة  السمع 
وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون على 

إظهار دينهم وطاعة ربهم
أمران  يكتنفه  أن  حياته  في  اإلنسان  يناله  ما  أعظم  إن 

عظيمان التوفيق والحفظ.
فلوال التوفيق ما كان لإلنسان حظ من نيل سعادة الدارين 

وال تخلق بمحاسن األخالق وال وصول ألعلى الدرجات.
ثم  وصوب  حدب  كل  من  الفتن  لتجاذبته  الحفظ  ولوال 
أَنَكاثاً( )النحل:92(.  ٍة  ُقوَّ َبْعِد  َغْزلََها ِمن  َنَقَضْت  مآله )َكالَّتِي 
ْمآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه  أو)أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسبُُه الظَّ
َسِريُع  َواللَُّه  ِحَساَبُه   اُه  َفَوفَّ ِعنَدُه  اللََّه  َوَوَجَد  َشيْئاً  َيِجْدُه  لَْم 

الِْحَساِب )النور: 39(.
من  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  أخبر  كما  فالسعيد 
جنب الفتن، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين 
القلوب وذرفت منها  التي وجلت منها  األصلين في موعظته 
العيون، فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه 
قال، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت 
منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها 
وجل  عز  الله  بتقوى  أوصيكم  قال  فأوصنا،  مودع  موعظة 
منكم  يعش  من  فإنه  عبد  عليكم  تأمر  وإن  والطاعة  والسمع 
فسيرى اختالفاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن 

كل بدعة ضاللة رواه أبو داود والترمذي. 
غزيرة  القدر  جليلة  لوصية  عظيم  بيان  الحديث  هذا  ففي 

المعنى تضمنت: 
أوالً: عالقة اإلنسان بربه.

ثانياً: عالقة اإلنسان مع اآلخر.
ثالثاً: المخرج من الفتن إذا أقبلت بظلمتها وسوادها.

أما األول فهو تقوى الله تعالى، وهي وصية الله لألولين 
ِمن  الِْكتَاَب  أُوُتواْ  الَِّذيَن  يْنَا  َوصَّ » َولََقْد  تعالى:  قال  واآلخرين 

َقبْلُِكْم َوإِيَّاُكْم أَِن اتَُّقواْ اللَّهَ «.  
والتقوى هو نور يقذفه الله تعالى في قلب اإلنسان يبصر 
به الخير من الشر، قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة 
الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله 

على نور من الله تخاف عقاب الله.
فاجتناب كل فعل أو قول يرزي بفاعله هو من التقوى، قال 
أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن التقوى فقال: هل أخذت 
طريقاً ذا شوك قال: نعم، قال: فكيف صنعت، قال: إذا رأيت 
الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه، قال: ذاك التقوى.

 وفي هذا يقول ابن المعتمر :  
خل الذنوب صغيرها ••• وكبيرها فهو التقي 

واصنع كماش فوق أر ••• ض الشوك يحذر ما يرى 
ال تحقرن صغيرة ••• إن الجبال من الحصى 

ما  منها  وكان  المتقين  ربنا سبحانه صفات  لنا  بين  وقد 
َوالْيَْوِم  ِباللَِّه  آَمَن  َمْن  الْبِرَّ  أخبر سبحانه: قال تعالى: » َولَِكنَّ 
اآلِخِر َوالَْمآلِئَكِة َوالِْكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآَتى الَْماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي 
َوِفي  آِئلِيَن  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبَن  َوالَْمَساِكيَن  َوالْيَتَاَمى  الُْقْرَبى 

إَِذا  ِبَعْهِدِهْم  َوالُْموُفوَن  َكاَة  الزَّ َوآَتى  الَة  الصَّ َوأََقاَم  َقاِب  الرِّ
رَّاء َوِحيَن الْبَأِْس أُولَئَِك  اِبِريَن ِفي الْبَأَْساء والضَّ َعاَهُدواْ َوالصَّ

الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن«.  
فمن تلكم الصفات الوفاء بالعهد ومفهومه: )مالزمة طريق 

المواساة، ومحافظة عهود الخلطاء(.
وقيل: هو )الصبر على ما يبذله اإلنسان من نفسه، ويرهن 

به لسانه، والخروج مما يضمنه، وإن كان مجحفاً به(.
وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعهد: »َوأَْوُفوا ِبالَْعْهِد 

إِنَّ الَْعْهَد َكاَن َمْسؤوالً« »اإلسراء: 34«.
 قال الراغب: الوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب 
والغدر  مًعا،  والفعل  اللسان  الوفاء صدق  أنَّ  وذلك  والجور، 
يختصُّ  والوفاء  العهد  نقض  الكذب  مع  فيه  ألنَّ  بهما،  كذب 
باإلنسان، فمن ُفِقد فيه فقد انسلخ من اإلنسانية كالصدق، وقد 
جعل الله تعالى العهد من اإليمان، وصيره قواًما ألمور الناس، 
فالناس مضطرون إلى التعاون وال يتمُّ تعاونهم إال بمراعاة 
التعايش،  وارتفع  القلوب،  لتنافرت  ذلك  والوفاء، ولوال  العهد 
م الله تعالى أمره فقال تعالى: )َوأَْوُفواْ ِبَعْهِدي أُوِف  ولذلك عظَّ
ِبَعْهِدُكْم َوإِيَّاَي َفاْرَهبُوِن( »البقرة: 40«، وقال تعالى: )َوأَْوُفواْ 

ْم( »النحل: 91«. ِبَعْهِد اللِّه إَِذا َعاَهدتُّ
فأهل التقوى هم أهل الوفاء والصدق واألمانة قال تعالى 
»َوالُْموُفوَن  البقرة:  المتَّقين في سورة  في عالمات وصفات 
َوِحيَن  اِء  رَّ َوالضَّ الْبَأَْساِء  ِفي  اِبِريَن  َوالصَّ َعاَهُدوا  إَِذا  ِبَعْهِدِهْم 
»البقرة:  الُْمتَُّقوَن«  ُهُم  َوأُولَئَِك  َصَدُقوا  الَِّذيَن  أُولَئَِك  الْبَأِْس 
َراُعوَن«  َوَعْهِدِهْم  أِلََماَناِتِهْم  ُهْم  »َوالَِّذيَن  تعالى:  وقال   .»177

»المؤمنون: 8«.
والوفاء بالعهد من صفات األنبياء والمرسلين قال تعالى: 
َوَكاَن  الَْوْعِد  َصاِدَق  َكاَن  إِنَُّه  إِْسَماِعيَل  الِْكتَاِب  ِفي  »َواْذُكْر 

َرُسوالً َنبِيّاً« »مريم: 54«.
إَِذا َعاَهُدوا(  ِبَعْهِدِهْم  ومن سمات أهل اإليمان )َوالُْموُفوَن 
النيرة  العقول  ألهل  صفة  بالعهد  والوفاء  »البقرة:177«، 
الَِّذيَن   )19( اأْلَلْبَاِب  أُولُو  ُر  َيتََذكَّ )إِنََّما  قال سبحانه:  الحكيمة 
ُيوُفوَن ِبَعْهِد اللَِّه َواَل َينُقُضوَن الِْميثَاَق )20( »الرعد: 19 � 20« 
والعهد يسأل صاحبه عنه قال الله تعالى: »َوأَْوُفوا ِبالَْعْهِد 
العهد  نقض  ومن   ،»34 »اإلسراء:  َمْسُؤوالً«  َكاَن  الَْعْهَد  إِنَّ 
وأخلف الوعد فقد اتصف بالخيانة والغدر، وهي من خصال 

النفاق: 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: )أربع من كّن فيه كان منافقاً خالصاً، 
وإذا  غدر،  عاهد  وإذا  أخلف،  وعد  وإذا  كذب،  حّدث  إذا  من 
خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 

النفاق حتى يدعها( رواه البخاري ومسلم .
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم قال: )آَيُة المنافق ثالثٌ: إذا حدَّث كذب، وإذا َوَعد 

أخلف، وإذا اْؤُتمن خان(، متفق عليه.
زاد في رواية لمسلم: )وإن صام وصلَّى، وَزَعم أنه مْسلِم(، 
وبين صلى الله عليه وسلم عاقبة الخائن الغادر الناقض للعهد 
يوم  في  والعار  والخزي  القلب  وقسوة  باللعنة  موعود  أنه 

المنجيات
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القيامة. 
يثَاَقُهْم لَعنَّاُهْم َوَجَعلْنَا  قال تعالى: )َفبَِما َنْقِضِهم مِّ
َوَنُسواْ  َواِضِعِه  مَّ َعن  الَْكلَِم  ُيَحرُِّفوَن  َقاِسيًَة  ُقلُوَبُهْم 
نُْهْم(  لُِع َعلََى َخآِئنٍَة مِّ ُرواْ ِبِه َوالَ َتَزاُل َتطَّ ا ُذكِّ مَّ ا مِّ َحّظً
»المائدة: 13«. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من أخفر 
مسلماً فعليه لعنة الله والمالئكة والناس أجمعين، ال 

يقبل منه صرف وال عدل( رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: )إن الغادر ينصب الله 
له لواء يوم القيامة، فيقال: أال هذه غدرة فالن( رواه 
البخاري ومسلم.  قال األحنف: ال صديق لملوٍل، وال 
وفاء لكذوٍب، وال راحة لحسوٍد، وال مروءة لبخيٍل، وال 

سؤدد لسيئ الخلق.
كان  لإلخوان،  يِف  لم  من  الحكماء:  بعض  وقال 
مغموز النسب.  وقال ابن حزم: إنَّ من حميد الغرائز 
لمن  وإنَّه  الوفاء،  األخالق...  وفاضل  الشيم  وكريم 
األصل  طيب  على  البراهين  وأوضح  الدالئل  أقوى 
الالزم  بالتفاضل  يتفاضل  وهو  العنصر،  وشرف 
للمخلوقات... وأول مراتب الوفاء أن يفي اإلنسان لمن 
يفي له، وهذا فرض الزم وحق واجب... ال يحول عنه 

إال خبيث المحتد، ال خالق له وال خير عنده.
والجود،  العدل،  من  مركب  الوفاء  أيضاً:  وقال 
يقارض  ال  أن  الجور  من  رأى  الوفي  ألنَّ  والنجدة، 
من وثق به، أو من أحسن إليه، فعدل في ذلك، ورأى 
الحظ،  من  الوفاء  عدم  له  يقتضيه  بعاجل  يسمح  أن 
لما يتوقَّع من عاقبة  فجاد في ذلك، ورأى أن يتجلَّد 
الوفاء؛ فشجع في ذلك. وعن عوف الكلبي أنه قال: آفة 

المروءة خلف الموعد. 
الله  صلى  النبي  قول  في  الثانية  الوصية  وأما 

ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع 
الله عنه  أنس رضي  أهله( رواه مسلم.  وعن  األمر 
قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه 
الله عليه وسلم:  الله صلى  وسلم قالوا: قال رسول 
)ال تسبوا أمراءكم وال تغشوهم وال تبغضوهم واتقوا 

الله( رواه ابن أبي عاصم.
الذين  أولئك  عاقبة  وسلم  عليه  الله  صلى  ويبين 
الجماعات  أو  المقيتة  الحزبية  أحضان  في  ارتموا 
من  أو  وأضلوا،  فضلوا  الفتن  أثارت  التي  المضللة 
سخر القلم والمال دعما ونصرة ألفكارهم وأهوائهم 
فله وزرها ووزر  اإلسالم سنة سيئة  في  فمن سن 
من عمل بها إلى يوم القيامة، عن أبي هريرة رضي 
قال:  أنه  سلم  و  عليه  الله  النبي صلى  عن  عنه  الله 
)من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة 
جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو 
يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية 
وال  فاجرها  و  برها  يضرب  أمتي  على  خرج  ومن 
يتحاشى من مؤمنها وال يفي لذي عهد عهده فليس 

مني ولست منه( رواه مسلم. 
وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القيامة  يوم  الله  لقي  طاعة  من  يداً  )من خلع  يقول: 
وال حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 

جاهلية(. 
قال اإلمام البربهاري: وإذا رأيت الرجل يدعو على 
السلطان فاعلم أنَّه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل 

يدعو للسلطان بالصالح فاعلم أنَّه صاحُب ُسنَّة.
فالسعيد من اتقى الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب 
المعاصي والشبهات، وتخلق بمحاسن األخالق ولزم 

طاعة ولي أمره. 

جاءت  وقد  األمر،  لولي  والطاعة  السمع  وسلم  عليه 
الكثيرة تبين وجوب طاعة ولي األمر في  النصوص 
سره  في  ومكرهه  منشطه  في  اإلنسان  أحوال  كل 

وعالنيته في ليله ونهاره.
وأن الخروج عليه أو نقض بيعته أو خيانته أو غشه 
أو عصيانه كل ذلك من الكبائر التي يعاقب اإلنسان 

عليها.
َها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا  قال تعالى: )َيا أَيُّ
َشْيٍء  ِفي  َتنَاَزْعتُْم  َفإِْن  ِمنُْكْم  اأْلَْمِر  َوأُولِي  الرَُّسوَل 
وُه إِلَى اللَِّه َوالرَُّسوِل إِْن ُكنْتُْم ُتْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم  َفُردُّ

اآْلِخِر َذلَِك َخيْرٌ َوأَْحَسُن َتأِْويالً( )النساء:59(.
وروى اإلمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب 
خمسكم  وصلوا  الله  )اتقوا  يقول:  الوداع  حجة  في 
إذ  وأطيعوا  لكم  ما  زكاة  وأدوا  شهركم  وصوموا 

أمركم تدخلوا جنة ربكم(.
أمور  لوالة  والطاعة  السمع  وأما  رجب:  ابن  قال 
مصالح  تنتظم  وبها  الدنيا  سعادة  ففيها  المسلمين 
العباد في معاشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم 
الله  وطاعة ربهم كما قال علي بن أبي طالب رضي 
إن  فاجر  أو  بر  إمام  إال  يصلحهم  ال  الناس  إن  عنه 
كان فاجراً عبدالمؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى 
أجله. وقال الحسن في األمراء هم يلون من أمورنا 
والحدود  والثغور  والعيد  والجماعة  الجمعة  خمساً 
الدين إال بهم وإن جاروا أو ظلموا  والله ما يستقيم 
أن  مع  يفسدون  مما  أكثر  بهم  الله  يصلح  لما  والله 

والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر .  
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: )دعانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيما 
أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 

ي�سرنا ا�ستقبال ا�ستف�ساراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�سرعية، الأ�سئلة والأجوبة من املركز الر�سمي لالإفتاء يف الهيئة 

العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف.

فتاوى الناس

بريد إلكتروني: alshurta@hotmail.com- فاكس: 4194499 -02 ص.ب: 38999 

س: أنا كنت أقاطع أهل زوجي ملشاكل عائلية، وعندما اعتمرت طلبت العفو 
والسماح من أم زوجي إال أنها عادت وقاطعتني بعدما رجعنا من العمرة، ومع 
دخول شهر رمضان هل أكون من الذين ال يرفع رب العاملني أعمالهم؟ أرجو 

الرد.
أن تصلحوا ذات  بينكم، والمفروض  أن يحفظكم ويصلح ذات  الله  فنسأل 
بينكم، كما في قوله تعالى: »فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 
المؤمنون إخوة فأصلحوا  إن كنتم مؤمنين« »األنفال:1«، وقوله تعالى: »إنما 
بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون« »الحجرات: 9 - 10«. واإلثم يقع على 
الطرف الذي يرفض المصالحة، وإذا كانت الخصومة بسبب اعتداء معنوي أو 
مادي فيجب إزالة هذا االعتداء باالعتذار وإعادة الحقوق ألصحابها، وال تتركوا 
الخصومة تستمر ألن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين، كما جاء في 
الحديث الشريف عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: »أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: 
إصالح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة«. رواه أبو داود والترمذي 

وابن حبان في صحيحه، وعن َجاِبٍر رضي الله عنه َقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى 
الُْمَصلُّوَن ِفي َجِزيَرِة  َيْعبَُدُه  أَْن  أَِيَس  َقْد  يَْطاَن  َيُقوُل: »إِنَّ الشَّ َعلَيِْه َوَسلََّم،  اللُه 
الَْعَرِب، َولَِكْن ِفي التَّْحِريِش َبيْنَُهْم« أخرجه مسلم، وال يجوز أن تمتد الخصومة 
ألكثر من ثالثة أيام إال ألسباب استثنائية، وذلك حذراً من فساد ذات البين التي 
اها النبي صلى الله عليه وسلم بالحالقة التي تحلق الدِّين، والفضل والثواب  سمَّ
يسهِّل  فذلك  المرونة،  بإبداء  ننصحك  ولذلك  اإلصالح،  إلى  يبادر  لمن  يكون 
تحقيق اإلصالح المطلوب، ونحن نستقبل شهر رمضان الذي ينبغي فيه إزالة 
الخصومات وتصفية القلوب طلباً لرضا الله عز وجل، والمسامحة مع استمرار 
القطيعة ال معنى لها، وفي ذلك ننقل لكم حديث أَِبي ُهَرْيَرَة أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى 
اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: )ُتْفتَُح أَْبَواُب الَْجنَِّة َيْوَم ااِلْثنَيِْن َوَيْوَم الَْخِميِس َفيُْغَفُر لُِكلِّ 
َعبٍْد اَل ُيْشِرُك ِباللَِّه َشيْئاً إاِلَّ َرُجالً َكاَنْت َبيْنَُه َوَبيَْن أَِخيِه َشْحنَاُء َفيَُقاُل أَْنِظُروا 
َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا أَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا أَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا( 
أخرجه مسلم. وورد مثل ذلك عن ليلة النصف من شعبان. واإلثم يقع على 

المعتدي أو المصر على الخصومة، والله تعالى أعلم.
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في
المقص

عن شهدت  صدر  األول  تاريخيين،  قرارين  فترة  قبل  اإلمارات  في  الرياضية  الساحة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وهو قرار معني بدمج أندية »األهلي« و»الشباب« 

و»دبي« تحت مسمى جديد هو نادي »شباب األهلي دبي«. 
والقرار الثاني صدر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
األعلى لالتحاد حاكم الشارقة، وهو قرار معني بدمج ناديي »الشارقة« و»الشعب« تحت مسمى جديد 
هو نادي »الشارقة«، علماً بأن فكرة دمج األندية لم تكن سابقة في تاريخ أندية اإلمارات، وتحديداً 

أندية إمارتي دبي والشارقة.
ففي عام 1970 تم دمج ناديي الشباب والوحدة في دبي تحت مسمى نادي »األهلي«، وبعد 3 سنوات 
تقريباً، تم ضم نادي »النجاح« إلى نادي األهلي. وفي أوائل السبعينيات من القرن الماضي، تم في 
إمارة دبي دمج ناديي »دبي« و»العربي« تحت مسمى نادي »الشباب«. وفي إمارة الشارقة وتحديداً 

في عام 1974 تم دمج ناديي »العروبة« و»الخليج« تحت مسمى نادي »الشارقة«.
أما نادي الشعب الذي دمج مع نادي الشارقة حالياً، فقد كان هو اآلخر قد تم دمجه مع النادي 

»العماني« في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
 كل ما سردته فقط هو لمحة تاريخية عما سبق هذا الدمج الجديد لألندية في إمارتي دبي والشارقة.

والمعنوية  المالية  الحقوق  جميع  نقل  تضمنا  أنهما  نرى  الجديدين،  الدمج  قراري  إلى  وبالعودة 
الحكومات  من  الممنوحة  السنوية  المالية  المخصصات  وإجمالي  المكتسبة  واالستثمارات  واألدبية 
المحلية في كل من إمارتي دبي والشارقة لتلك األندية المدمجة، تقيد جميعها بأسماء األندية الجديدة.

كيان  إلى تشكيل  الدمج سيوصل  أن  نجد  االقتصادي،  الجانب  من  القرارين  استعرضنا  ما  وإذا 
اقتصادي جديد، يمتلك جميع الموارد واألصول لألندية الموجودة، مما يجعل منها كياناً رياضياً يملك 
مصادر دخل مالية قوية من خالل االستثمارات التي ستدر بدورها أمواالً كثيرة للرعاية والصرف على 
جميع المناشط الرياضية، وتكون بذلك نموذجاً لألندية الناجحة، هذا بطبيعة الحال من الجانب المالي.

وإذا تطرقنا إلى الجانب الفني، فسيتم استقطاب الكفاءات الرياضية المميزة في تلك األندية، لتجتمع 
وتصبح في ناد واحد، مما ينتج عنه تشكيل فرق قوية تستطيع أن تحقق نتائج رائعة محلياً وإقليمياً 
وقارياً، عالوة على توحيد الخبرات اإلدارية في ناد واحد، والتي ستكون بدورها داعماً للجانب اإلداري، 

وهو عصب الحركة الرياضية من حيث الفكر والتخطيط ووضع االستراتيجيات.
ومن أبرز النتائج اإليجابية للدمج زيادة القاعدة الجماهيرية لتلك األندية تحت المسمى الجديد، ناهيك 

عن استقطاب الخبرات الفنية المميزة في مختلف األلعاب الرياضية.
المشاريع  من  مزيد  وإقامة  التحتية،  البنية  تطوير  أيضاً  سيتم  الجديد،  المشروع  هذا  ظل  وفي 

الرياضية لخدمة الصرح الجديد.
وفق الله سبحانه وتعالى أنديتنا ورياضتنا في خدمة أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة

دمج األندية أبرز خطوات التصحيح

علي حميد
Ali_humaid99@hotmail.com
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جديدة  مرحلة  اإلماراتية  القدم  كرة  دخلت 
دمج  إعالن  بعد  السبعينيات  حقبة  بها  استعادت 
اسمي  حمال  جديدين  كيانين  في  أندية  خمسة 
وهي  الرياضي،  والشارقة  دبي،  األهلي  شباب 
خطوة أثارت الكثير من التساؤالت حول أسبابها، 
ال سيما وأنها طالت أندية عريقة، وبحيثياتها توقف 

عداد تاريخ ناديين كبيرين هما الشباب والشعب.
حسب القرار األول، ُيدمج ناديا الشباب ودبي 
اسم  يحمل  واحد  كيان  في  األهلي  النادي  مع 
الشيخ  سمو  برئاسة  -دبي،  األهلي  شباب  نادي 
عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان 
محمد  بن  مكتوم  الشيخ  سمو  ويعاونه  دبي، 
أول  نائباً  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
للرئيس، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم نائباً ثانياً للرئيس، ويعني ذلك أن بطوالت 
الشباب ودبي تحفظ باسمهما القديم، وأن األهلي 
يحتفظ بإنجازاته وتجير للكيان الجديد، كونه هو 

المستحوذ على رخصتي الشباب ودبي.
واألمر نفسه ينطبق على الشارقة الذي استحوذ 
للكيان  ستجير  بطوالته  فإن  لذلك  الشعب،  على 

الجديد »الشارقة الرياضي«.
ومما ال شك فيه فإن عمليتي الدمج تركت الكثير 
من التساؤالت عن اإليجابيات والسلبيات، وإن كان 
قادرين  يكونان  كيانين  إنشاء  ورائها  من  الهدف 
على المنافسة بأعلى مستوى، وتمثيل إمارتي دبي 

والشارقة بأفضل ما يكون محلياً وخارجياً.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
المنافسة  أمر  على  شدد  الله«  »رعاه  دبي  حاكم 
»الهدف  أن  سموه  أكد  عندما  مستوى  أعلى  على 
كرة  فرص  ودعم  الرياضية،  المسيرة  تعزيز  هو 
كبرى  بفرق  دعمها  يجب  التي  اإلماراتية  القدم 
تحقق إنجازات تليق باسم الدولة في المحافل كافة، 
وضمن أكبر البطوالت«، وتابع سموه: »نسعى لبناء 

فريق قادر على المنافسة قارياً وعالمياً«.
كما أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد 
أصدر  عندما  نفسه،  الهدف  على  الشارقة  حاكم 
قراراً ينص على دمج نادي الشعب ونادي الشارقة 
في كيان واحد يحمل اسم )نادي الشارقة الثقافي 
الرياضي(، وذلك بهدف االرتقاء بمستوى الرياضة 
خدمة  وتضافرها  الجهود  وتوحيد  اإلمارة،  في 

لجميع الرياضات واأللعاب الجماعية والفردية.

تقنني امل�ساريف

أندية  ثالثة  في  والمالية  الفنية  الجهود  توحيد 
الكيانين  قوة  على  إيجابياً  أثراً  سيترك  اثنين،  أو 
هذه  فإن  المقابل  وفي  وعملياً،  معنوياً  الجديدين 
للكرة  العام  المسار  عن  فصلها  يمكن  ال  العملية 
أطلت كلمة  األخيرة، حيث  السنوات  اإلماراتية في 
»الهدر المالي« برأسها في السنتين األخيرتين على 

الزلزال! 
كرة القدم الإماراتية ت�ستعيد حقبة ال�سبعينيات يف الدمج ملواجهة التحديات

حتقيق: علي حممد 
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الدراهم،  من  الماليين  صرفت  األندية  أن  اعتبار 
جني  دون  من  االحتراف«  »عصر  سمي  ما  على 
أي مردود، وقد كان سمو الشيخ حمدان بن راشد 
المالية، واضحاً  وزير  دبي  نائب حاكم  مكتوم  آل 
في هذا المجال عندما كشف في إحدى تصريحاته 
نصف  تجاوزت  األندية  أحد  »ديون  أن  الصحفية 

مليار درهم«. 
وقال سموه: »االحتراف عندنا مجرد اسم، من 
أين  من  يعلمون  ال  أشخاص  هم  الصرف  يتولى 
نادياً  فتجد  الموسم  ينتهي  أحياناً  األموال،  تأتي 

يعاني من ديون تبلغ نصف مليار درهم«.
مرحلة  تدخل  اإلماراتية  القدم  كرة  هي  وها 
جديدة، فليس تفصيالً أن تعود كلمة الدمج للتداول 

من جديد فيها بعدما عرفتها في فترة السبعينيات 
من القرن الماضي، حيث تعد الفرق الـ 14 المشاركة 
في دوري المحترفين في الموسم الماضي، والـ 12 
بين  نتاج عمليات دمج  الثانية  األخرى في دوري 
فرق عدة، وذلك من أجل تنظيم اللعبة بعد إشهار 

االتحاد اإلماراتي لكرة القدم عام 1971.
وفي حالتي دمج األندية الخمسة حاليا اختلف 
الهدف، حيث جاء الدمج لتقنين المصاريف السيما 
المالي  الهدر  بسبب  أطلقت  التي  الصرخة  بعد 
ووصل  اللعبة،  على  فيه  المبالغ  وإنفاقها  لألندية 
والذي  االتحادي،  الوطني  المجلس  إلى  صداها 
معايير  »بوضع  الماضي  أبريل  شهر  في  أوصى 
القدم،  كرة  وشركات  أندية  على  المالية  للرقابة 

قانون  حسب  عليها،  الحوكمة  معايير  تطبيق  مع 
الشركات التجارية المعتمد«.

للهيئة  العام  األمين  الملك  عبد  إبراهيم  وكان 
تصريحات  في  كشف  والرياضة  للشباب  العامة 
صحفية خالل شهر يناير الماضي عن أن الصرف 
مليار   2.5 يبلغ  القدم  كرة  على  لألندية  السنوي 

درهم.
السنوي،  االنفاق  »متوسط  الملك:  عبد  وقال 
أنديتنا  95%من  لـ  درهم  مليون   200 عن  يقل  ال 
الرغم  وعلى  الموسم،  في  األقل  على  المحترفة، 
من ذلك ال نرى مردوداً يوازي تلك المبالغ، ولكن 
ما يقدم من مردود فني يوازي 20% من حجم ما 
ينفق، ما يعني أن هناك 80% نسبة في الهدر المالي 
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بميزانيات األندية«.
وتابع عبد الملك: »معظم أنديتنا مديونة، واتحدى 
مديون،  غير  ناديه  أن  ويجزم  مسؤول،  يظهر  أن 
أنديتنا مديونة، بينما %40  لذلك أرى أن 90% من 

من تلك األندية وصلت إلى حد األفالس«.

الهواية واالحرتاف

الهواية  نظام  اإلماراتية من  القدم  وانتقلت كرة 
إلى االحتراف في عام 2009، ودفعت أنديتها على 
درهم  مليارات   10 من  أكثر  سنوات  تسع  مدى 
حسب اإلحصاءات من دون أن تجني في المقابل 
المباريات تكون  أي مردود، على اعتبار أن معظم 
مع  التعاقد  صفقات  أن  كما  للمشجعين،  مجانية 
العبين أجانب تعد األعلى في المنطقة بعد الصين، 
لنجوم  بالنسبة  المحليين  الالعبين  عقود  أن  عدا 

الفئة األولى تجاوزت الـ 14 مليون درهم سنوياً.
بخطوات  القدم  لكرة  اإلماراتي  االتحاد  وبدأ 
المجالس  مع  وتواصل  المجال،  هذا  في  حاسمة 
الرياضية الثالثة في أبوظبي ودبي والشارقة، ومع 
لتشكيل  األخرى  األربع  اإلمارات  يمثلون  أعضاء 
»لجنة عليا للحوكمة مهمتها فرض الرقابة المالية 

على األندية محترفين وهواة«.

فوائد الزلزال

وعلى الرغم من أن بعضهم وصف قراري الدمج 
بـ»الزلزال«، إال أن المفارقة كانت اعتبار ذلك أمراً 
إيجابياً لألسباب التي تم ذكرها، وبعيداً عن العاطفة 
أنديتها،  دمج  قرار  على  تحفظت  التي  الجماهيرية 
فإن قراري الدمج في دبي والشارقة وجدا ردود 
أفعال إيجابية، على الرغم من أنه شمل أندية عريقة 

مثل: األهلي )15 بطولة دوري وكأس(، والشارقة 
)13 بطولة( والشباب )7 بطوالت(، في حين يعد 
من  األولى  الدرجة  في  حالياً  يلعب  الذي  الشعب 
الفرق صاحبة الشعبية الكبيرة، بعدما سبق أن لعب 

له نجم القرن في اإلمارات عدنان الطلياني.
وكان االتحاد اإلماراتي لكرة القدم من المرحبين 
الحكيم  بالقرار  فيه  رحب  بياناً  وأصدر  بالدمج، 
ستنعكس  القرار  »هذا  أن  مؤكداً  الدمج،  لعمليتي 

فوائده على الكرة اإلماراتية بصورة عامة«.
القاسمي  الرحمن  عبد  بن  سالم  الشيخ  ورأى 
الدمج يصب  أن »قرار  الشعب  نادي  إدارة  رئيس 
في مصلحة إمارة الشارقة«، وأن الدمج كان متوقعاً 
في زمن االحتراف بخاصة مع المبالغ التي دفعت 
دمج  قرار  وأن  القدم،  كرة  لعبة  على  وصرفت 

الشعب والشارقة سيصب في مصلحة الناديين«.
الشباب،  نادي  إدارة  رئيس  القمزي  سامي  أما 
)نادي  الجديد  الكيان  سيساعد  »القرار  أن  فأكد 
شباب األهلي دبي( في مواجهة متطلبات االحتراف 
التي باتت تشكل عبئاً على الجميع، وأن قرار الدمج 
الفترة  تتطلب  حيث  الجميع،  مصلحة  أجل  من 
القادمة تضافر الجهود، من أجل صنع تاريخ جديد 

في كرة اإلمارات«.
تصحيح  بمثابة  »القرار  القمزي:  وأضاف 
كان  الماضية،  الفترة  في  حدثت  سلبية  ألوضاع 
لها تأثير غير إيجابي في كرة القدم بشكل خاص 
القرار سيعزز  المالية واالقتصادية،  الناحيتين  من 
من قوة الكيان االقتصادي للنادي الجديد في ظل 
استغالل األصول الثابتة التي تملكها األندية الثالثة 

)األهلي والشباب ودبي(«.
الخطة  سيخدم  الدمج  »قرار  أن  وأوضح 

وفق  الرياضي  دبي  مجلس  قبل  من  الموضوعة 
الخطة  في  اإلنفاق  ترشيد  إلى  الرامية  سياسته 
عن  الحكومي  الدعم  برفع   2021  -  2016 الحالية 
األندية، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية تعتمد على 
وبقية  القدم  كرة  أنشطة  على  الصرف  في  ذاتها 

األنشطة األخرى«.
على  سينعكس  ذلك  أن  الدمج،  إيجابيات  ومن 
سوق  في  المعروضين  الالعبين  قاعدة  زيادة 
الجديدين  الكيانين  أن  اعتبار  على  االنتقاالت 
لكل  األول  الفريق  في  العباً   30 سيستوعبان 
منهما، بينما نحو 90 العباً سيتوزعون على أندية 
زيادة  يعني  مما  األولى،  والدرجة  المحترفين 
الجودة عند فرق أخرى، كما سيشكل فرصة إلعادة 
التضخم  بعد  الطبيعي  إلى وضعه  الالعبين  سوق 

المبالغ فيه في العقود خالل السنوات السابقة.

توقعات

شك  بال  دبي«  األهلي  »شباب  نادي  وسيكون 
هو األكثر خطفاً لألنظار في الفترة المقبلة السيما 
إيجاد  على  الجديدة  توليفته  خالل  من  قادر  وأنه 
فرق منافسة في كل األلعاب السيما في كرة القدم 

والسلة واليد.
الالعبين  أبرز  الحالي  األهلي  فريق  ويضم 
لتشكيلة  استدعاؤهم  تم  ثمانية  منهم  اإلماراتيين، 
وعبد  هيكل،  العزيز  عبد  وهم:  اإلمارات،  منتخب 
إسماعيل،  ووليد عباس، وخميس  العزيز صنقور، 
وحبيب الفردان، وإسماعيل الحمادي، وأحمد خليل، 
وماجد ناصر، وسيضاف إليهم الحقا دولي سابق 

هو ماجد حسن الذي يتعافى حالياً من اإلصابة.
ومنهم  قوية،  إضافة  الشباب  العبو  وسيكون 



111 العدد 559 يوليو 2017

مباراة  خاض  الذي  للمنتخب  استدعيا  دوليان 
تايالند ضمن تصفيات مونديال 2018، وهما: حسن 
يملك عناصر جيدة  كما  إبراهيم، ومحمد مرزوق، 
سالم  المرمى  حارس  مثل:  منها  االستفادة  يمكن 
محمد  ومانع  عايض  محمد  والمدافعان  الله،  عبد 

وغيرهم.
وتقرر أن يقود الكيان الجديد الروماني كوزمين 
من  قادر  وهو  لألهلي،  الحالي  المدرب  أوالريو 
على   2011 منذ  اإلمارات  كرة  في  وجوده  خالل 
قيادة شباب األهلي دبي بأفضل صورة ال سيما 
سواء  الالعبين  جميع  امكانات  جيداً  يعرف  وأنه 

الذين دربهم في األهلي أو القادمين من الشباب.
كما أن النادي الجديد سيحظى قريباً بملعب على 
وتقرر  العالمية،  المواصفات  حسب  عال  مستوى 
دبي  لنادي  السابق  الملعب  أنقاض  على  يشاد  أن 
سيحمل  المعلومات  وبحسب  العوير،  منطقة  في 
نحو  وسيكلف  راشد«،  بن  محمد  »استاد  اسم  
متفرج،  ألف  لستين  ويتسع  درهم،  مليارات  ثالثة 
عن  مرتفع  ملعب  أول  تصميمه  حسب  وسيكون 

األرض في العالم.
وبالنسبة لأللعاب األخرى، فإن فريق السلة في 
نادي »شباب األهلي دبي« سيكون األقوى محلياً، 
على اعتبار أن األهلي والشباب سيطرا على اللعبة 
في اإلمارات خالل السنوات األخيرة، ويضمان في 
صفوفهما عشرة العبين دوليين في حال اتحدا في 
فريق واحد، فسيشكالن قوة ال تقهر في الدوري 

اإلماراتي.
على  اليد،  كرة  فريق  على  ينطبق  نفسه  واألمر 
اعتبار أن األهلي هو ضمن أندية النخبة على صعيد 
اللعبة في اإلمارات، في حين يملك الشباب الكثير 
من الالعبين الجيدين الذين يمكن أن يسهموا في 
أعلى  على  بعناصر  ورفده  الجديد،  الفريق  تقوية 

مستوى.
سيسري  بالتأكيد  القدم،  كرة  على  ينطبق  وما 
ناحية  من  األخرى  واأللعاب  واليد  السلة  على 
من  الفائضين  بالالعبين  اإلماراتية  الفرق  رفد 
قوة  من  سيعزز  مما  دبي«،  األهلي  »شباب  فرق 

البطوالت، وسيعطيها إثارة أكثر.

فوائد اأقل

كرة  صعيد  على  فنية  فوائد  إعطاء  يمكن  وال 
القدم للكيان الخاص بنادي الشارقة الرياضي، على 
اعتبار أن الشعب هو من فرق الدرجة األولى واحتل 
المركز السادس في بطولة الهواة، ولم يمتلك العبين 
إماراتيين جيدين، لذلك ستكون نواة الفريق الجديد 
مؤلفة في معظمها من العبي الشارقة الذي احتل 
على صعيد  األخيرة  السنوات  في  متأخرة  مراكز 

دوري المحترفين.
الكيان  فان  الفني،  الضعف  مقابل  في  ولكن 
سيوفر  ما  وهو  أكبر،  بميزانية  سيصبح  الجديد 
سيولة مالية سيستخدمها نادي الشارقة الرياضي 

لدعم صفوفه.
حيث  األلعاب،  جميع  على  ينطبق  نفسه  واألمر 
العبي  من  استفادة  أقل  الجديد  الفريق  سيكون 

واللتين  واليد،  السلة  لعبتي  من  القادمين  الشعب 
تعدان من األلعاب المميزة في نادي الشارقة.

وكان قرار الدمج بين ناديي الشارقة والشعب 
وضع جميع األمور التنظيمية بيد مجلس الشارقة 
قبل  الجديد  للمولود  بالتحضير  المكلف  الرياضي 
المهمات  به  ستناط  الذي  إدارته  مجلس  تشكيل 
يمثل  قوي  لفريق  التأسيس  أجل  من  المستقبلية 
إمارة الشارقة خير تمثيل في جميع األلعاب السيما 

كرة القدم.
وكان عبد العزيز النومان األمين العام لمجلس 

ميزانية  توفير  سيتم  أنه  أكد  الرياضي  الشارقة 
مضاعفة ليقوم مجلس اإلدارة الجديد بمهماته على 
أكمل وجه، بما يتناسب مع الطموح المرصود لكيان 

»الشارقة الرياضي«.
الرياضي بحملة إعالمية  الشارقة  وقام مجلس 
عبر وسائل التواصل االجتماعي وعبر تصريحات 
وتوحيد  الجديد،  الكيان  دعم  أجل  من  مسؤوليه 
جماهيره السيما وأن الدمج طال ناديين كانا يعدان 
منافسين تقليديين كشأن كل الفرق الجارة، والتي 

تنتمي لمدينة واحدة.
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الحصري  الوكيل  للسيارات«،  »الطاير  قامت 
دولة  في  »فيراري«  لسيارات  الرسمي  والمستورد 
اإلمارات، بالكشف عن سيارة »فيراري 812 سوبر 
فاست« أمام نخبة من كبار الشخصيات. وتم إطالق 
معرض  في   »Superfast  812« سوبرفاست   812
جنيف الدولي للسيارات في مارس الماضي وبذلك 
تكون الطاير للسيارات أول وكيل لسيارات فيراري 
على مستوى العالم تقوم بإطالق السيارة الجديدة 

مباشرة بعد معرض جنيف الدولي للسيارات. 
»التحول  شعار  تحت  الفعالية  هذه  تنظيم  وتم 
تاريخ  إلى  إشارة  في  عشر«  الثاني  البعد  إلى 
المكونة  السيارات  محركات  في  العريق  »فيراري« 

من 12 أسطوانة V12. وتم استخدام عناصر متنوعة 
تجسد الرقم 12 لتسليط الضوء على قوة محرك هذه 

السيارة. 
»فيراري« في  نائب رئيس  وقال حسام حسني، 
شركة »الطاير للسيارات«: »إنها لحظة رائعة بالنسبة 
يشهدوا  أن  اإلمارات  دولة  في  »فيراري«  لعشاق 
 12 محركات  من  مارانيلّو  إبداعات  أحدث  إطالق 
لسيارات  وكيٍل  أول  نكون  أن  ويسعدنا  أسطوانة. 
سوبر   812« سيارة  يطرح  العالم  في  »فيراري« 
أهمية  على  يؤكد  الذي  األمر  العمالء،  أمام  فاست« 
السوق اإلماراتية بالنسبة لعالمة الحصان الجامح. 
إلى  ونتطلع  واسع،  باهتمام  السيارة  حظيت  وقد 

رؤيتها قريباً على طرقات الدولة«.
المميز،  »برلينيتا«  طراز   عن  الكشف  ويكتسب 
والذي يعمل بمحرك من 12 أسطوانة بشكل حرف 
V، أهمية كبيرة من حيث تكريسه اإلرث العريق لـ 
»فيراري« في محركات V12 والذي يعود إلى فترة 
»فيراري«  تزال  عاماً. وال   70 قبل  الشركة  تأسيس 
لم  الذي  الوحيد  السيارات  مصنع  هذا  يومنا  حتى 
إنتاج سيارات رياضية  الفترة عن  تلك  ينقطع طيلة 

بمحركات من 12 أسطوانة.
 12 من  جديد  بمحّرك   Superfast  812 تستعين 
أسطوانة بشكل V سعة 6.5 ليتر يولّد 800 حصان، 
به  تحتذي  أن  يجب  الذي  المرجع  بذلك  لتشّكل 

سيارات

فيراري 812 بمحرك 800 حصان!

إعداد/ حاكم خريي 
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بمحّرك  الرياضية  السيارات  فئة  في  السيارات 
بوضعية أمامية وسطية. وتولّد السيارة هذه الطاقة 
 8500 تبلغ  دوران  سرعة  عند  الضخمة  الحصانية 
دورة في الدقيقة، فتحظى بذلك بطاقة محددة تبلغ 
سيارة  أّي  تعجز  أرقام  وهذه  حصاناً/ليتر.   123
للطرقات  أنتِجت  وسطية  أمامية  بوضعية  بمحّرك 
األداء  منح  على  وتحرص  منافسته،  عن  العادية 
األقصى الممتع الذي لطالما شّكل ميزة انفردت فيها 
سيارات فيراري V12 بتاريخها المجيد. ويبلغ العزم 
األقصى 718 نيوتن/ متر عند سرعة 7000 دورة في 
الدقيقة، وُيتاح 80 % من هذا العزم ابتداء من سرعة 
3500 دورة في الدقيقة، فتتحّسن بذلك قدرة القيادة 

والتسارع حتى عند سرعات دوران منخفضة.
ومكّونات  أنظمة  على   Superfast  812 تحتوي 
قيادة  أسلوب  تمنحها  التطّور  في  غاية  تحّكم 
وتماسكاً ال مثيل لهما. فهي سيارة فيراري األولى 
أو  الكهربائي«  المؤازر  »المقود  نظام  تضّم  التي 
اعتمدته  وقد   ،)EPS )Electric Power Steering
مقاربة هندسية ال مساومة  تعتمد  التي  فيراري، 
فيها، من أجل استغالل إمكانيات السيارة أفضل 
التكنولوجيا  هذه  دمج  خالل  ومن  استغالل. 
بديناميات  اإللكترونية  التحّكم  أنظمة  بالكامل مع 
األحدث  الخامسة  النسخة  بينها  )ومن  السيارة 
أو  الجانبي  االنزالق  بزاوية  التحكم  نظام  من 

»Side Slip Control«، تصبح االستفادة من طاقة 
السيارة الهائلة أسهل وأمتع عند القيادة. وتضّم 
نظام  األولى  للمرة  السيارة  في  التحّكم  أنظمة 
Vir� »2.0 قاعدة العجالت القصيرة االفتراضية«
الذي يضّم   PCV أو   tual Short Wheelbase 2.0
من  تزيد  التي  البرمجيات  من  مطّورة  نسخة 
رشاقة القيادة وتقّصر من أوقات االستجابة أكثر 
وخاص  جديد  بلون  السيارة  إطالق  وتم  فأكثر. 
السنوية  بالذكرى  احتفاًء  سينتانتا«  »روسو  هو 
فيراري  عرض  وتم  فيراري.  لتأسيس  السبعين 
812 سوبر فاست في حلبة ياس مارينا بأبوظبي 

ضمن فعالية تحدي فيراري في أبريل.
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هذا أقل ما يمكن أن نعبر به عن حبنا ووالئنا للوطن الغالي اإلمارات، الذي منحنا الكثير ويعني لنا األكثر، في 
الوقت الذي تخلت فيه شعوب عن أوطانها، تاركة إياها في مفترق طرق ال تعرف أين تسير وأي اتجاه تتخذ يوم 

غابت أقدام أبنائها التي توقعت لها ثباتاً، وغابت سواعدهم التي تطلعت ألن تكون للوطن سواعد.
وتتطلب  الحذر،  وتوخي  والتوجيه،  التخطيط  إعادة  تتطلب  التحديات  هذه  بتحديات عظيمة،  كلها  المنطقة  تمر 
مواقف تظهر الصديق من العدو، وتظهر المساند من المتخاذل، وهو ما حرصت عليه دولة اإلمارات في سياستها 
وتوجهاتها خاصة في هذا التوقيت الحرج الذي نشهد فيه نحن أبناء الخليج انشقاقاً عن الصفوف، وتغيراً في 

المواقف وتراجعاً في المبادئ. 
ما تتخذه دولة اإلمارات من قرارات، وما تصل إليه من نتائج ينبغي أن يوضع في اعتبارنا كمواطنين نتحمل 
مسؤولية توحيد الصفوف، وااللتزام التام بسياسة دولتنا، وقرارات قيادتنا، من دون إتاحة الفرصة ألي كان التدخل 

في شؤوننا أو التجمهر ضدنا. 
لقد أكدت دولة اإلمارات في قضية مقاطعة قطر السياسية أن التعاون الخليجي والتوحيد بين صفوفه ال يمكن 
أن يكون إال بمواقف واحدة، في كل القضايا، من دون وجود مساومة أو مؤامرات في الخلف تستهدف مصالح 
أي دولة من دول الخليج..  فالمكاسب السياسية والتاريخية واالجتماعية التي حققتها دول »الخليج« ينبغي الحفاظ 

عليها بتوحيد الصفوف والسياسات والمواقف ضد من يستهدف مصالحنا ومصالح العالم بأكمله. 
 الخطأ وارد، والعقل يفرض تصحيح الخطأ وتعديل المواقف، واالعتذار، وهو المأمول من دولة »قطر« اليوم قبل 
الغد. فوضع دول الخليج مع قطر وما آلت إليه السياسات، شّمت بنا الحاقدين والمغرضين الذين كانوا ينتظرون 
الدولي  التعاون  ورفض  اإلرهابيين  وإيواء  التصعيدية  بمواقفها  وقطر  خليجية،  كدول  وحدتنا  من  للنيل  فرصة 

لتسليمهم خلقت أزمة كانت المتورط األكبر فيها قبل غيرها. 
 التفريط باألخوة والعالقات الخليجية يأتي لصالح من في هذا الوقت والظروف؟ كيف تفرط دولة خليجية بهكذا 

عالقات سياسية وتاريخية واجتماعية واقتصادية؟ 
 األسباب التي أدت إلى قطع العالقات مع قطر مهمة وتتضارب مع المصالح اإلقليمية والدولية، وال نستبعد 
توجهات دولية جديدة مستقبالً في توسيع دائرة المقاطعة مع قطر، فهو قرار سياسي له تداعيات تتعدى الحكومة 

القطرية إلى الشعب القطري وعالقاته األصيلة مع شعوب الخليج وهو المؤسف حقاً.
ثقافة »البيت متوحد« تربينا عليها ويفترض أن تستوعب قطر حجم المصيبة التي أخرجت فيها شعبها من البيت 
الخليجي، وتربينا أيضاً على طاعة والة أمورنا واالنقياد لتوجيهاتهم واحترام قراراتهم التي نثق ثقة تامة بأنها 

لحمايتنا والحفاظ على مصالحنا السيما وقد غدر القريب بنا. 
ومن أجل هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا أن يكون بأعيننا، نقول لهذا الوطن نحن عصاك التي ال تعصاك، 
ونحن خلفك مؤيدين ومنتصرين لما فيه وحدتنا وصالح أمورنا، بعيداً عن شق الصفوف والخروج عنها، فمن الخير 

فيه ألهله ال خير فيه لغيره، فليس هناك من هو أعز من الوطن أهالً.
حفظ الله دولة اإلمارات عزيزة بدينها، قامة مستعليه بمبادئ وّثقتها، ومرتكزات عززتها في أبنائها الذين ال 

يرتضون بديالً عن الوحدة والتعاون في زمن غلب عليه التفكك والتنافر..

»عصاك اللي ما تعصاك«! 

عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي
maysarashed@gmail.com
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