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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

ب�صورة  وم��رئ��ي  وم�صموع  مطبوع  م��ن  كافة  ب�صنوفه  الإع��ام��ي  امل�صهد  تغري 

دراماتيكية خالل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية مع الثورة املعلوماتية التي طالت كافة 

الفقري  العمود  واإيجابياتها  ب�ضلبياتها  الإنرتنت  اأ�ضبحت  فقد  احلياة.  جمالت 

ملجالت ل تعد ول حت�ضى من الأن�ضطة الب�ضرية ومنها الإعالم الذي كان الأكرث 

تاأثرًا بالثورة الرقمية. 

ومع ظهور مواقع التوا�ضل الجتماعي برز عدد ل يح�ضى من الإعالميني اجلدد 

العامل  من  مكان  اأي  يف  النا�س  ماليني  اإىل  والنت�ضار  الو�ضول  من  ا�ضتفادوا  الذين 

بطرفة عني، يوؤثرون فورًا على توجهات وقرارات النا�س ب�ضورة مل ي�ضهدها التاريخ 

�ضع�ضعا  بحيث  مبكان  الأهمية  من  كانا  الهائالن  والنت�ضار  النجاح  هذا  قبل.  من 

باتت تهددها  التي  اليومية  ال�ضحف  الإعالمية، وخا�ضة  املوؤ�ض�ضات  اأعرق  مراكز 

اإغالق  ن�ضمع عن  التوا�ضل الجتماعي حتى يف وجودها ف�ضرنا  الإنرتنت وو�ضائل 

هذه اجلريدة وتلك ال�ضحيفة رغم اأنها كانت ت�ضدر من �ضنني طويلة. 

ثورة الإعالم الرقمي برغم ميزاتها وح�ضناتها الكثرية، اأفرزت الغث وال�ضمني، 

رغم اأن الكفة متيل اأكرث اإىل الغث،اإذ ميكن لأي �ضخ�س كان، اأن يفتح قناة رقمية 

يرثثر فيها ليل نهار كرث عدد متابعيه اأم نق�ضوا.

طبعًا ثمة الكثري من الأفراد املتميزين الذين �ضخروا هذه التكنولوجيا اجلديدة 

لبث املفيد واجلديد واملهم جلمهور املتابعني، اإل اأن بع�ضهم جعلها مطية لل�ضخافة 

والتفاهة والرثثرة وبث الإ�ضاعات والأخبار الكاذبة من دون اأدنى �ضعور بامل�ضوؤولية 

وخطورة الإعالم اجلديد وتاأثريه على ال�ضارع. 

يف هذا العدد ن�ضلط ال�ضوء على هذه الظاهرة مع الرتكيز على م�ضتخدمي من�ضة 

التوا�ضل الجتماعي »�ضناب �ضات« التي �ضهدت يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية انت�ضارًا 

اختلط  حتى  الطالح  وفيهم  ال�ضالح  فيهم  جنومًا  لنا  واأف��رزت  منطقتنا،  يف  وا�ضعًا 

احلابل بالنابل، اإل اأن ترمومرت النجاح فيه هو يف عدد املتابعني ولي�س يف امل�ضمون 

غالبًا، الأمر الذي يثري الكثري من الت�ضاوؤلت عن امل�ضوؤولية الجتماعية وامل�ضاءلة 

وال�ضوابط املطلوبة يف بيئة ل ميكن �ضبطها متامًا. 

عند  والديون  القرو�س  مو�ضوع  نتناول  اأي�ضًا  �ضبطه  ي�ضعب  اآخر  مو�ضوع  ويف 

الأفراد، حيث نلتقي مع خرباء ماليني ملحاولة الإجابة على ال�ضوؤال الذي ي�ضغل 

على  ال�ضهلة  الإجابة  اأن  ورغم  املالية.  حياتنا  ن�ضبط  كيف  وهو  الكثريين،  بال 

احلاجة  اأن  اإل  متامًا،  وجتنبها  القرو�س  من  الق��رتاب  بعدم  هي  ال�ضوؤال  ه��ذا 

ومتطلبات احلياة الع�ضرية جتعل من القرتا�س �ضرًا ل بد منه، مما يجعلنا نقدم 

يف هذا التحقيق بع�س اخلطوط العري�ضة املفيدة للتعامل مع واقع نرزح فيه حتت 

القرو�س. 

كما يحفل هذا العدد من جملتكم املف�ضلة بالعديد من املوا�ضيع املفيدة والغنية 

وغريها  والريا�ضة  وال�ضحة  والقانون  وال�ضيا�ضة  التاريخ  جمالت  يف  باملعلومات 

الكثري، اآملني اأن جتدوا فيها املتعة والفائدة كعهدكم مع »999« دائمًا. 

وحيَّاكم اهلل.  
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد  
ي�ضدر مرا�ضيم اأمريية

أصدر صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
بصفته  الله«  »حفظه  الدولة 
حاكماً إلمارة أبوظبي مرسوماً 
حمد  معالي  بتعيني  أميرياً 
رئيساً  السويدي  احلر  محمد 

جلهاز أبوظبي للمحاسبة.
كما أصدر سموه مرسومني 
معالي  بتعيني  آخرين  أميريني 
الزعابي  جاسم محمد بوعتابه 
التنفيذية  اللجنة  ملكتب  رئيساً 
التنفيذي،  املجلس  في  وعضواً 
عيد  سعيد  معالي  وتعيني 
الغفلي عضو املجلس التنفيذي 
رئيساً لهيئة أبوظبي لإلسكان.

أصدر  السياق،  هــذا  وفــي 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايــد  بن 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
للقوات املسلحة رئيس املجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي قراراً 
محمد  جاسم  معالي  بتعيني 
للجنة  رئيساً  الزعابي  بوعتابه 

التنفيذية.

.. وبتوجيهاته 71.6 مليون جرعة تطعيم ألطفال باكستان ضد الشلل

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله«، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة بتقدمي املساعدات اإلنسانية 
جمهورية  في  الوقائية  برامجه  وتعزيز  الصحي  القطاع  ودعم  والتنموية 
باكستان اإلسالمية، أعلنت إدارة »املشروع اإلماراتي ملساعدة باكستان« عن 
النتائج السنوية حلملة اإلمارات للتطعيم ضد شلل األطفال في مرحلتها الثالثة، 
وإقليم  بختونخوا،  بإقليم خيبر  منطقة   66 في   2016 عام  نفذت خالل  والتي 

املناطق القبلية فتح، وإقليم بلوشستان، وإقليم السند في باكستان. 
وبحسب النتائج، فقد جنحت احلملة مبرحلتها الثالثة في إعطاء 71 مليوناً 
و597 ألفاً و908 جرعات تطعيم ضد مرض شلل األطفال لـ 10 ماليني و673 ألفاً 

و875 طفالً باكستانياً. 
وأشارت إدارة املشروع إلى أن احلملة تنفذ في إطار مبادرة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة الستئصال مرض شلل األطفال في العالم، ومتثل ترجمة لتوجيهات 
القيادة احلكيمة بتعزيز اجلهود الرامية للحد من انتشار األوبئة، والوقاية من 

التداعيات الصحية السلبية التي يعاني منها األطفال. 
وأوضحت اإلدارة أن احلملة هي دليل على االلتزام بالنهج واملبادئ اإلنسانية 
ملساعدة الشعوب احملتاجة والفقيرة، وتطوير برامج التنمية البشرية، واالهتمام 

باإلنسان وفئة األطفال احملتاجني للرعاية الصحية الوقائية. 

وكان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
قد قدَّم في عام 2013 مبلغ 440 مليون درهم )120 مليون دوالر( مساهمة من 
عام  بحلول  األطفال  العاملية الستئصال مرض شلل  سموه في دعم اجلهود 
2018، مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان، حيث أكد سموه 
لدى اإلعالن عن هذه املساهمة، أن إنقاذ األطفال من أمراض ميكن الوقاية منها 

هو عمل إنساني عظيم ال يتحقق إال بتكاتف وتعاون اجلميع. 
كما أشار سموه إلى أن دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة وتوجيهات 
صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« تسعى دائماً إلقامة شراكات عاملية 
العالم  التاريخية ال تزال أمام  الفرصة  الدولية املهمة، وأن  حلل هذه القضايا 
في ظل  املقبلة  الست  السنوات  األطفال خالل  على مرض شلل  كلياً  للقضاء 
االنخفاض الكبير في حاالت اإلصابة بهذا املرض املوهن عاملياً، وأن املجتمع 
الدولي قادر في هذه اللحظة احلاسمة على مواجهة هذا التحدي للقضاء على 

مرض شلل األطفال، وحتقيق منفعة دائمة لألجيال املقبلة. 
وتعد هذه املساهمة ثاني مساهمة يقدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
أنحاء  إلى األطفال في جميع  للحياة  املنقذة  اللقاحات  آل نهيان إليصال  زايد 

العالم. 
عن شراكة  ومليندا جيتس«  »بيل  أعلن سموه ومؤسسة   ،2011 عام  ففي 
استراتيجية مت خاللها تقدمي مبلغ إجمالي قدره 100 مليون دوالر مناصفة بني 
الطرفني لشراء وإيصال اللقاحات احليوية لألطفال في أفغانستان وباكستان. 
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد  
ي�ضهدان افتتاح معر�ضي »اآيدك�س« و»نافدك�س«

نائب رئيس الدولة يشهد »خلوة الخير«

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
وصاحب  الله«،  »رعــاه  دبي  حاكم  ــوزراء  ال
ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
ومؤمتر  ملعرض  الرسمي  االفتتاح  املسلحة 
 ،13 الـ  دورته  في  »آيدكس«  الدولي  الدفاع 
 »2017 »نافدكس  البحري  الدفاع  ومعرض 
الرئيس  فخامة  بحضور  الرابعة،  دورته  في 
السوداني عمر حسن البشير، وذلك على أرض 

»مركز أبوظبي الوطني للمعارض«.
بن  حمدان  الشيخ  سمو  االفتتاح  حضر 
دبي،  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد 
سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ  وسمو 
الشارقة،  حاكم  ونائب  عهد  ولي  القاسمي 
ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  وسمو 
عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن 
راشد املعال ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ 
محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد 

رأس اخليمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم في املنطقة 
الغربية، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة املجلس الوطني االحتادي.
كما حضر االفتتاح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل احلاكم في 
املنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور 
بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس املجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
أمناء »مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية«، 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 حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي 

عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
الدكتور  الشيخ  نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية، وسمو  آل  زايد بن سلطان 
سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ 
محمد بن خليفة آل نهيان عضو املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو الشيخ 
أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس األعلى ملجموعة طيران 
اإلمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة، ومعالي محمد بن أحمد 
املسلحة  القوات  قادة وضباط  من  وعدد  الدفاع،  لشؤون  دولة  وزير  البواردي 

واملسؤولني.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
على  نوعها  من  األكبر  الذهني  العصف  جلسة  اخلير«-  »خلوة 
مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة مبشاركة أكثر من مائة 
شخصية، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وشخصيات 
مجتمعية ونخبة من رموز العمل اخليري واإلنساني والتنموي 

في الدولة. 
وناقشت اخللوة التي دعا إليها سموه بشكل واسع ومستفيض 
سبل ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وصاحب السمو نائب رئيس 
الدولة»رعاه الله«، ورؤيتهما لوضع إطار تنموي مستدام للخير 

في دولة اإلمارات. 
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
الدولة  رئيس  السمو  بتوجيهات صاحب  اخلير  عام  »إن  الله«: 
كدولة  مكانتنا  اخلير، سيرسخ  زايد  أبناء  وبعطاء  الله«  »حفظه 

وشعب باعتبارنا األكثر عطاء عاملياً«.
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أخبار الوطن

محمد بن زايد 
يبحث مع الب�ضري تعزيز العالقات الأخوية 

.. ويعزي بشهيدي الواجب الظهوري والمزروعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة مع فخامة الرئيس عمر 
العالقات  الشقيقة  السودان  جمهورية  رئيس  البشير  أحمد  حسن 
األخوية وسبل تطويرها، والقضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

املشترك.
جاء ذلك خالل استقبال سموه في أبوظبي فخامة الرئيس البشير 

والوفد املرافق له.
ورّحب سموه بفخامة الرئيس السوداني والوفد املرافق له، معرباً 
جتمع  التي  األخوية  العالقات  مسار  بتطور  سعادته  عن  سموه 
الشيخ خليفة بن  السمو  اهتمام وحرص صاحب  البلدين في ظل 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« على دعم هذه العالقات 
وتطويرها، مبا يخدم املصالح املشتركة للبلدين والشعبني الشقيقني.
اإلمــارات  دولة  بني  القائم  التعاون  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
العربية املتحدة وجمهورية السودان في مختلف اجلوانب السياسية 
هذا  بتطوير  الكفيلة  والسبل  والثقافية،  والتنموية  واالقتصادية 

التعاون آلفاق أوسع وأرحب.
دولة  بزيارة  سعادته  عن  السوداني  الرئيس  فخامة  وأعــرب 
اإلمارات، مؤكداً حرص بالده على تعزيز عالقاتها األخوية مع دولة 
اإلمارات ملا فيه خير وصالح البلدين الشقيقني، ومعرباً عن تقديره 
للدور الكبير الذي تقوم به دولة اإلمارات في دعم القضايا العربية، 

واحملافظة على أمن واستقرار وهوية املنطقة.

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة واجب العزاء في شهيدي الواجب راشد علي محمد 
الظهوري الذي استشهد في عملية إعادة األمل مع قوات التحالف العربي الذي 
تقوده اململكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن، والشهيد عبيد 
جوهر عبيد املزروعي الذي ارتقت روحه إلى بارئها خالل قيامه مبهمة تدريبية 

اعتيادية داخل الدولة. 

جاء ذلك خالل زيارة سموه ملجلس عزاء الشـــهيد الظهوري في منطقـــة 
كلباء  منطقة  في  املزروعي  الشهيد  عزاء  ومجلس  اخليمة،  برأس  وادي شعم 

بالشارقة. 
و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته ألسرة وذوي الشهيدين، سائالً الله العلي القدير أن يتغمدهما 

بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.
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اإلعالن عن تحالف أمني دولي مقره أبوظبي

بحضور محمد بن راشد.. سيف بن زايد  
يتحدث يف القمة العاملية للحكومات 2017

أُعلن في العاصمة أبوظبي، وبحضور الفريق سمو 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
الوزراء وزير الداخلية، ووزراء داخلية وممثلي 6 دول 
مبثابة  يكون  أمني  حتالف  إقامة  عن  ودولية،  عربية 
مجموعة عمل دولية ملواجهة اجلرمية املنظمة والعابرة 
والسنغال  وإسبانيا  إيطاليا  من  كالً  يضم  للقارات، 
للدولتني  باإلضافة  املغربية،  واململكة  البحرين  ومملكة 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  للتحالف،  املؤسستني 
أبوظبي  العاصمة  من  ويتخذ  الفرنسية،  واجلمهورية 

مقراً ألمانته العامة.
ونقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  حتيات  للمجتمعني، 
وأخيه  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

الله«، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.

حضر اإلعالن املشترك معالي وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ 
راشد بن عبدالله آل خليفة، ومعالي عبدالله داوود ديالو وزير الداخلية واألمن 
الشرطة االحتادية وممثل  فيليبو ديسبنزا مدير عام  السنغالي، وسعادة  العام 
وزير الداخلية اإليطالي، وسعادة جان كلود غوايا وكيل وزارة الداخلية الفرنسية، 
وسعادة خوزيه أوجينيو ساالريش السفير اإلسباني ممثالً لوزير الداخلية ململكة 

إسبانيا، وسعادة نورالدين بوطيب األمني العام لوزارة الداخلية املغربية.
اجلنائية  الشرطة  عام  مدير  العميمي  عجالن  حمد  العميد  حضره  كما 

مدير  الظاهري  دملوج  بن  حميد  محمد  والعميد  الداخلية،  وزارة  في  االحتادية 
عام االستراتيجية وتطوير األداء بالوزارة، ومن مملكة البحرين الشقيقة سعادة 
اللواء مهندس رياض عيد عبدالله مدير عام ديوان وزارة الداخلية، والعميد ركن 
حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات والتدريب، 
الوطنية والعقيد أمادو المني  ومن السنغال بيير مندي مدير مراقبة األراضي 
دين رئيس خلية مكافحة اإلرهاب، ومن فرنسا باتريس فاليه رئيس مكتب شمال 
أفريقيا والشرق األوسط، ومن إيطاليا دانييال باجليزي مديرة العالقات الدولية 
املركزية  للمديرية  الدولي  اإلرهاب  مكافحة  دائرة  مدير  وكالوديو جوليزارانو 
للشرطة الوقائية، وعدد من ضباط وزارات الداخلية ومسؤولني من الدول السبع.  

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
الوزراء حاكم دبي »رعاه  رئيس مجلس 
الله«، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية في كلمته التي ألقاها أمام 
من  »إن   :2017 للحكومات  العاملية  القمة 
العالم  دول  في  القرار  صانعي  أولويات 
السعي احلثيث لتحقيق االستدامة الشاملة 
األخالقية  القيم  جانب  السيما  لشعوبها 
الستدامة  ــن  األم األســاس  هي  والتي 

األوطان«.
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وأكد 
رائدة  تعتبر  اإلمارات  أن  نهيان  آل  زايد 
في هذا املجال منذ نشأتها على يد املغفور 
حتى  اخلير«  »زايد  تعالى  الله  بإذن  له 

وصلت اليوم إلى عمل مؤسسي ونهج سياسي ومجتمعي شامل.
وحتدث سموه في كلمته حتت عنوان: »استدامة وطن« حول االستدامة مبنظور 
استراتيجي شامل، مستنداً إلى الشرائع السماوية ومرتكزات الفالسفة واملفكرين. 
األوطــان  استدامة  تواجه  التي  التحديات  ألبــرز  أمثلة  سموه  واستعرض 

والتحديات  املصاعب  هذه  ملثل  واقعية  أمثلة  إلى  متطرقاً  الصعد،  مختلف  على 
وكيفية  الشاملة،  االستدامة  لتعزيز  سعيها  في  اإلمارات  مسيرة  واجهتها  التي 
تغلبها عليها بفضل قيادتها احلكيمة ووعي شعبها األصيل وموروثاته العربية 

واحلضارية الراسخة.
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الشهر  اإلمارات  دولة  شهدتها  كبرى  أسئلة 
للحكومات  العالمية  القمة  انطالق  مع  المنصرم 
وإقليمياً  محلياً  اهتماماً  استقطبت  والتي  دبي،  في 
وعالمياً واسعاً، سيما وأن كوكبة من زعماء العالم 
حلوا ضيوفاً على هذا المحفل السنوي المهم الذي 
العربية  الدول  أمام  التنمية  درب  رسم  إلى  يهدف 
هذا  وكل  التشاؤم  هذا  كل  وسط  المستقبل  نحو 
من  بكثير  يحيط  الذي  الخراب  هذا  وكل  العجز 
العالمية  القمة  انطلقت  العربي. وقد  العالم  حواضر 
بحضور صاحب  الخامسة،  دورتها  في  للحكومات 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
»رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«، 
نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
متحدثاً   150 ضمت  واسعة  وبمشاركة  المسلحة، 
في 114 جلسة، وبحضور أكثر من 4000 شخصية 

إقليمية وعالمية من 139 دولة. وعقد صاحب السمو 
حوارية  جلسة  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
لحضارتها  العربية  المنطقة  استئناف  إمكانية  حول 
أكد فيها أن انشغاله بحالة العالم العربي ليس وليد 
إلى  سموه  وجهها  صريحة  برسالة  بدأ  بل  اليوم، 
الحكومات العربية منذ أكثر من 12 عاماً، مفادها أن 
»عليكم أن تتغيروا أو أنكم ستغيرون«. وقدَّم سموه 
النصح للمسؤولين في الحكومات العربية بضرورة 
إلى  سموه  مشيراً  واإلنجاز،  الوقت  على  المحافظة 
أن الرؤية ال تكفي وال بد من التخطيط الذي يواكبه 
الحكومات  في  الفساد  أن  على  شدَّد  كما  التنفيذ، 

والدول هو سبب التخلف ويجب التخلص منه.
بالعديد  تزخر  اإلمارات  »دولة  أن  سموه،  وأكد 
صاحب  وأخي  بها  أفخر  منجزات  المنجزات..  من 
وإخواننا..  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
يتمثل في  اإلطالق  إنجاز على  أكبر  أن  أعتقد  ولكن 

شيء..  كل  على  قادر  فاإلنسان  اإلنسان،  صناعة 
إنسان  والمال..  االقتصاد  إدارة  على  قادر  إنسان 
ما يسعدنا«. وفي  األوائل وهذا  إلى مصاف  وصل 
بن  محمد  الشيخ  السمو  أكد صاحب  ذاته،  السياق 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، أن اإلمارات بقيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه 
الله«، كرَّست سياسات ورؤى وطنية صنعت الفارق 
في حياة شعبنا والمقيمين على أرضها، وصوالً إلى 

السعادة والرخاء والريادة.
وفي سؤال حول تفاؤل سموه بمستقبل المنطقة، 
قال: »إننا اليوم نتحدث عن استئناف الحضارة وهو 
أمر يحتاج تعاوناً من الجميع.. مضيفاً سموه ال بد 
الحضارة  مهد  هي  المنطقة  فهذه  األمل،  وجود  من 
يصنع  الذي  هو  فاإلنسان  متفائل..  وأنا  اإلنسانية 
اإلنسان  نجح  وإذا  والمال  واالقتصاد  الحضارات 

متابعة: »999« - دبي

متابعات

استئناف الحضارة العربية
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الماضي  في  حضارة  بناء  في  والمسلم  العربي 
ما  وحول  استئنافها«.  على  جديد  من  قادر  فهو 
ينقص العالم العربي للدفع بالحضارة واستئنافها.. 
اإلمكانات  لديه  العربي  »العالم  أن  سموه  أوضح 
المطلوبة كافة..اإلمكانات البشرية المؤهلة والمتعلمة 
والموارد.. الخصبة  األراضي  يمتلك  واألموال.. 

الحكومات  إدارة  اإلدارة..  إال  ينقصه  وال  واإلرادة 
التحتية..  والبنية  البشرية  والموارد  واالقتصاد 
الرياضة«.  إدارة  العناصر.. حتى  أهم  فاإلدارة هي 
لهذا  إدارتنا  في  كبيراً  فشالً  هناك  أن  وأضاف، 
المجال.. نحن حوالي 300 مليون شخص.. وأميركا 
300 مليون شخص أيضاً.. ولكن انظروا كم حصدوا 
هم من ميداليات األولمبياد وكم حصدنا نحن.. لدينا 

فشل في بعض المواطن ويجب إصالحه فوراً.
المؤامرة  بنظرية  وتصديقه  سموه  إيمان  وحول 
وأن المؤامرات من جعلت العرب في موقعهم.. قال 
تعتقدون  كنتم  وإذا  بالمؤامرات  أؤمن  »نعم  سموه: 
أن الدول ال تتآمر على بعضها بعضاً فأنتم على غير 
دراية.. يتآمرون عليك ألنك تخطط بحكمة لمحصلة 
بلدك وشعبك ويحاربونك لذلك..المؤامرات موجودة 
ولكن ال نستطيع  الزمان..  آخر  وإلى  التاريخ  ومنذ 
إلقاء اللوم على المؤامرات.. يجب أن تجتهد وتحاول 
المؤامرات.. فهي  أن تصل لما تريد في ظل وجود 
المؤمرات  من  للعديد  تعرضت  وبالدنا  موجودة 

لحرب  وتعرضت  اإلعالمية  والحرب  واالنتقادات 
اقتصادية ولكن لم نتوقف وما تزيدنا المؤامرات إال 
إصراراً«.  وفي رده على تساؤل حول مسيرة مجلس 
التعاون الخليجي، قال سموه: »في الماضي كان بطيئاً 
وكانت هناك مواقف ممتازة ووقوف أعضاء المجلس 
مع بعضهم بعضاً كان واضحاً في كثير من األمور 
ووقفته في احتالل الكويت وتحرير الكويت معروفة، 
لقد وقف للكويت وجاء بالعالم معه في تلك الوقفة. 
اليوم هناك فرق عمل مشتركة وبحسب معرفتي فإن 
المجلس بقيادة الملك سلمان وكل القيادات في دول 
مجلس التعاون أرى بأنه سيكون له أثر على األمة 
العربية وكل الدول في المستقبل.. وأجزم أنه خالل 
السنوات األربع القادمة سنعمل في المجلس بمقدار 

ما عمل في العقود األربعة الماضية«.
بمشروع  رأيه  حول  سؤال  عن  سموه  وأجاب 
السوق العربية المشتركة ولماذا ال يقوده، وهل يؤمن 
الحديث  توقفوا  أن  نصيحتي  اليوم  قال سموه  به؟ 
عن السوق العربية المشتركة، هذا حلم قديم، ووزراء 
التجارة مازالوا يحلمون بالسوق العربية المشتركة. 
اليوم العالم تغير وأصبح سوقاً عالمياً مشتركاً. أقول 
لهم اتركوا خطابات السبعينيات، واتركوا حلماً قديماً 

وانفتحوا على العالم.
سوق  ظل  في  فقط  الجيران  على  االنفتاح  لماذا 
مثالً  سموه  وضرب  الحدود،  أنهت  واحدة  عالمية 

اليوم  »طائراتنا  قائالً:  الوطنية  الطيران  بشركات 
تحمل مسافرين من البرازيل إلى الصين. وطائرات 
مضيفاً  العالم«،  حول  مطاراً   260 تشغل  أخرى 
والتجارة  العالم..  دول  كل  من  تأتي  »السياحة  أن 
مع  بل  أشخاص  عدة  تجارة  مع  ولسنا  مفتوحة.. 
لشراء  طلبات  لدينا  اليوم  كبيرة..  مفتوحة  تجارة 
منفتح  العالم  اليوم  درهم..  مليار   100 بــ  طائرات 
أميركا  إلى  نصدرها  الصين  من  بضاعة  نأخذ 

وأفريقيا وأميركا الجنوبية«.
وحول رأي سموه في جامعة الدول العربية.. قال 
»إن الجامعة العربية يجب أن تكون جامعة بالمعنى 
الحقيقي.. ونصيحتي أن تفتح مجاالً للشباب العربي 
الشيء  هذا  على  وتساعدهم  الجديدة  والمشاريع 
وتفتح المجال للمتخصصين ألن العديد من الشباب 
أن  يجب  والجامعة  الجديدة  واألفكار  الروح  لديهم 
تجمع القلوب العربية وأنا أقترح أن يكون لها فرع 
للشباب في دولة اإلمارات ونحن مستعدون إلطالق 
ليصبحوا  خبراتنا  من  وإعطائهم  تدريبية  دورات 
رغبة  »شائعة  وحول  واإلدارة«.  للقيادة  جاهزين 
معمر  زمن  ليبيا  في  جديدة  عاصمة  بناء  في  دبي 

القذافي«..
المشروع  ليبيا عن  أنه بعد تخلي  أوضح سموه 
وأراد  بالقذافي  اتصل  عنها  الحظر  ورفع  النووي 
نقول  وبالطبع ال  دبي..  ليبيا مثل  إنشاء مدينة في 
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ال ألشقائنا العرب وأرسلنا وفداً لمتابعة الموضوع 
وعرضوا المشروع على الرئيس الراحل القذافي كان 
ومستشفيات  وجامعات  متكاملة  مدينة  عن  عبارة 
أردنا  وعندما  متكاملة..  سكنية  وأحياء  ومدارس 
البدء بالتنفيذ ظهرت الصراعات وأصبح الجميع يريد 
حصة منه، ولذلك لم ينفذ المشروع.. ولكن لو كان 
وليبيا..  ألفريقيا  اقتصادية  مدينة  هناك  لكانت  نفذ 
الفساد يعيق أي تقدم. وفي سؤال حول دور اإلعالم 
أكد سموه أن لديه العديد من األصدقاء اإلعالميين، 
مضيفاً أن ألفاً و300 محطة في الدول العربية تقدر 
تكلفتها بــ 30 مليار دوالر.. فجزء من اإلعالم حرض 
على الثورات وبعض المحطات التي تحولت إلى منابر 
طائفية وتحريضية تغذي الصراعات والشعوب بدأت 
وجود  في  االجتماعي  التواصل  قنوات  نحو  تتجه 

قنوات تحريضية وطائفية.
وحول تطور المرأة في العالم العربي قال: »قيل 
الطاقة  من  فقط  المئة  في   17 يمثلن  النساء  إن  لي 
العاملة في العالم العربي.. وهنا في دولة اإلمارات 
70 في المئة من النساء من خريجات جامعات وفي 
الحكومة قرابة 70 في المئة يعملن في الحكومة وثلث 
مجلس الوزراء من النساء ولدينا بعض النساء بألف 
رجل.. المرأة نصف المجتمع.. فال رئة واحدة وال يد 
واحدة وال قدم واحدة تستطيع العمل دون النصف 
في   50 تمثيلها  سيبلغ  المرأة  أن  اآلخر..وأبشركم 

المئة في مجلس الوزراء في المستقبل القريب.
وفي سؤال حول كيفية تطوير الحضارة من خالل 

إبعاد الدين عن السياسة.. قال سموه: »قبل اإلسالم 
فجاء  بعضاً  بعضها  وتغزو  تتحارب  القبائل  كانت 
تذكرون  وكلكم  الحضارة..  قصة  وبدأت  اإلسالم 
أن الحضارة اإلسالمية قدمت الكثير للعالم بأسره.. 
ولكن اليوم هؤالء الذين لديهم نصف المعرفة يقتلون 
بعضهم باسم القرآن والدين ويفجرون أنفسهم في 
أوروبا وأميركا باسم الدين.. وفهمهم للدين خاطئ، 
فاإلسالم سمح وهو سالم للعالمين وهم كل الناس 
من  هم  فقط..  المسلمون  وليس  األرض  وجه  على 
ذلك  ونسب  النساء  وسبي  الرجال  قتل  يريدون 

للدين.. وهم ال يفقهون في الدين شيئاً«.

روؤى وطنية

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
للقوات  القائد األعلى  أبوظبي نائب  نهيان ولي عهد 
المسلحة أن اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
كرَّست سياسات ورؤى وطنية وصلت بشعب الدولة 
أن كلمات  إلى  السعادة والرخاء، مشيراً سموه  إلى 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
تحمل  للحكومات  العالمية  القمة  الله«، خالل  »رعاه 
لمستقبل  النجاح  مكامن  وتستشرف  راقياً  فكراً 

شعوب المنطقة.
وقال سموه في تدوينات عبر الحساب الرسمي 
ألخبار سموه على »تويتر«: »اإلمارات بقيادة أخي 

خليفة كرَّست سياسات ورؤى وطنية صنعت الفارق 
في حياة شعبنا والمقيمين على أرضها وصوالً إلى 

السعادة والرخاء والريادة«.
أخي محمد  كلمات  وأضاف سموه: »وجدت في 
ويستحث  الهمم  يستنهض  راقياً  فكراً  راشد  بن 
العزائم ويستشرف مكامن النجاح لمستقبل شعوب 
هذه  تأتي  الراهنة  التحديات  خضم  وفي  المنطقة، 
ألمتنا  وتجلياته  المشهد  قلب  في  لتضعنا  الكلمة 
بقدرتنا على قلب الموازين  العربية، لنتشبث جميعاً 
لصالح شعوبنا«، موضحاً سموه: »حكومة اإلمارات 
بقيادة ورؤية أخي محمد بن راشد أضحت نموذجاً 
والمتميز وساحة  الممنهج  المؤسسي  للعمل  عالمياً 

خصبة لالستثمار في العقول«.

القيم اأ�سا�س بناء الأوطان

وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله«، قال الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
العالمية  القمة  أمام  ألقاها  التي  كلمته  في  الداخلية، 
القرار  صانعي  أولويات  من  »إن   :2017 للحكومات 
االستدامة  لتحقيق  الحثيث  السعي  العالم،  دول  في 
األخالقية،  القيم  جانب  السيما  لشعوبهم،  الشاملة 

والتي هي األساس األمتن الستدامة األوطان«.
هذا  في  رائدة  تعتبر  اإلمارات  أن  سموه  وأكد 
الله  بإذن  له  المغفور  يد  على  نشأتها  منذ  المجال 
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عمل  إلى  اليوم  وصلت  حتى  الخير«،  »زايد  تعالى 
مؤسسي ونهج سياسي ومجتمعي شامل.

القمة  ألقاها أمام  التي  وتحدث سموه، في كلمته 
في يومها الثاني تحت عنوان »استدامة وطن«، حول 
إلى  مستنداً  شامل،  استراتيجي  بمنظور  االستدامة 
الفالسفة والمفكرين،  الشرائع السماوية ومرتكزات 
التي  التحديات  ألبرز  أمثلة  سموه  استعرض  كما 
تواجه استدامة األوطان على مختلف الصعد، متطرقاً 
والتحديات  المصاعب  هذه  لمثل  واقعية  أمثلة  إلى 
لتعزيز  سعيها  في  اإلمارات  مسيرة  واجهتها  التي 
بفضل  عليها  تغلبها  وكيفية  الشاملة،  االستدامة 
وموروثاته  األصيل  الحكيمة ووعي شعبها  قيادتها 

العربية والحضارية الراسخة.
السمو  لصاحب  والتقدير  الشكر  توجيه  وبعد 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، راعي 
لحدث  توضيحية  بعرض رسمة  ابتدأ سموه  القمة، 
بن  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  يمثل 
من  عدد  مع  ثراه«،  الله  »طيَّب  نهيان،  آل  سلطان 
معاول  يحملون  وهم  الثمانينيات،  نهاية  أنجاله 
في  تاريخياً  )أثراً(  لهم  بدا  ما  الكتشاف  وفؤوساً 
جزيرة »صير بني ياس« أثناء رحلة لهم هناك، وبدأ 
لهيب  تحت  العمل  موجهاً  بنفسه،  المتواصل  الحفر 
شهر يوليو الحارق.. وتم بالفعل الحقاً تحديد الموقع 
لجزر  األثري  المسح  خالل   1992 عام  مرة  ألول 
الله  بإذن  له  المغفور  تعليمات  على  بناًء  أبوظبي، 

تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »رحمه الله«، 
إلى  لدير مسيحي يعود  تاريخي  بناء  والكشف عن 
القرن السابع الميالدي قبل كنيسة الشرق المعروفة 
من  ويعد  الشرقية،  السريانية  الكنيسة  باسم  أيضاً 
في  كبيرة  أهمية  تكتسب  التي  التاريخية  المواقع 
المجموعات  دولة اإلمارات، حيث يلقي الضوء على 

البشرية التي استوطنت الجزيرة منذ آالف السنين.
االكتشاف على عمق وتأصيل  بهذا  ودلل سموه 
المنطقة وشعوبها إلرثهم الحضاري الطويل، وعراقة 
الضاربة جذورها  والتعايش والسالم  التسامح  قيم 
جذب  مركز  اليوم  أصبحت  التي  األرض  هذه  في 
أثبت  والثقافات والديانات، حيث  الحضارات  لجميع 
باحثو اآلثار أن جزيرة صير بني ياس ظلت مأهولة 
بالسكان على مدى أكثر من 7500 عام، وعثر حتى 
اآلن على أكثر من 36 موقعاً أثرياً منذ أن بدأت أعمال 

المسح والتنقيب األثرية في الجزيرة.
والرسائل  الشرائع  استناد  إلى  سموه  وأشار 
السماوية إلى األسس األخالقية كبنى وركائز أساسية 
في المجتمعات التي توجهت إليها، وفي بناء القوانين 
والتشريعات الناظمة لعملها، ومع تطور المجتمعات 
ازدادت الحاجة إلى تنظيم القيم واألخالقيات والعمل 
المجتمعي، بدالً من العمل الفردي من خالل منظومة 
حياة أوسع وأشمل أساسها األخالق والفضائل، وهذا 
كافة  السماوية  والتعليمات  الشرائع  عليه  زت  ركَّ ما 
الله  إليها والذين أرسلهم  الرسل، ودعوا  التي نقلها 
لتصحيح االعوجاجات في مسار الشعوب، ولتمكين 

اإلنسان الُموكل من الله بإعمار األرض على اإلدارة 
الكون، واستغاللها  االستدامة في  لعناصر  الناجحة 
بقيادة  اإلمارات،  أن  سموه  وأكد  استغالل.  أحسن 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، »حفظه الله«، تؤكد أهمية القيم واألخالقيات 
والمقترنة  األوطان  واستدامة  بناء  في  اإلنسانية 
والتي  والعدل،  واألخالق  والخير  كالقوة  ببعضها، 
أكد عليها مفكرو وفالسفة العالم الذين لم يخرجوا 
آرائهم  بناء  في  واألخالقي  القيمي  اإلطار  هذا  عن 
ومعتقداتهم، حتى أن بعضهم أرجع انهيار كثير من 
الحضارات والمجتمعات لوجود خلل يمس المنظومة 

األخالقية فيها.
وقال سموه، إن دول العالم على مر التاريخ تفاوتت 
في اعتمادها على نظام قيمي وأخالقي راسخ، ومنها 
ومن  المنظومة،  لهذه  وحرصاً  اهتماماً  أعطى  من 
بينها دولة اإلمارات العربية المتحدة صاحبة التاريخ 
العربي  موروثها  إلى  المستندة  الحضاري  واإلرث 
اإلسالمي ومجموعة القيم واألخالقيات األصيلة التي 

تميز مجتمعات المنطقة.
النقبي  ريم  اإلماراتية  بالشابة  سموه  واستعان 
إنسانية  تجربة  عن  للحديث  باليابان  تدرس  التي 
الياباني،  اليابانية، وهي تجربة الشعب  مهمة باللغة 
مستدلة على أن التطور الحضاري والمعرفي يجب 
ودونها  راسخة،  وأخالقيات  قيم  إلى  يستند  أن 
حيث  لهما،  معنى  وال  التطور  أو  للتقدم  مجال  ال 
مع  تتناقض  ال  الحداثة  أن  اليابانية  التجربة  أثبتت 
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األخالق، بل كل منهما يشترط وجود اآلخر ويدور 
تحقيقه  تم  الذي  اإلبداع  وإن  وانعداماً،  ظهوراً  معه 
مرتبط بالعادات والتقاليد وعالقة الفرد بقيادته العليا 

ورموزه الوطنية الخالدة.
تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  أن  وأضاف سموه، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيَّب الله ثراه«، 
أرجع أسباب تميزه عند سؤاله عن ذلك إلى 3 أشياء 
رئيسة، وهي: التعليم في الكتَّاب والسنع من مجالس 
موجهاً  المدرسة،  األم  وإلى  وأسفارهم  الرجال 
تحياته إلى »أم اإلمارات«، سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيس األعلى 
األعلى  المجلس  رئيسة  األسرية  التنمية  لمؤسسة 
اإلجابة  هذه  إن  سموه،  قائالً  والطفولة،  لألمومة 
أن  تؤكد  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  للمغفور 
منبع أخالقنا في الدولة هو ديننا وتقاليدنا وتاريخنا 
إطار  في  األساس  وهي  العامة،  التربوية  ومناهجنا 
الحديث عن أي مشاريع استدامة، الفتاً إلى أن األم 
لألبناء،  األخالقية  البيئة  ومرتكز  البيت  عمود  هي 
في  األمس  أمهات  لعبته  الذي  الدور  سموه  مقدراً 
سموه  وأكد  والمجتمع.  األسرة  قيم  منظومة  بناء 
على  والمحافظة  االنفتاح  عنصري  بين  التوازن  أن 
للمجتمعات  الحقيقي  التطور  مفتاح  والتقاليد،  القيم 
والموازنة بين الفرد والجماعة، مشيراً هنا سموه إلى 
أن »األب المؤسس« أدرك هذه الحقيقة باكراً برسم 
األسرة  تماسك  سر  هي  التي  المتوازنة  المنظومة 
هاجساً  فكانت  المتوحد،  بيتها  وجوهر  اإلماراتية 
يتحدث  قصيراً،  فيلماً  كما عرض سموه  له.  رئيساً 
األسس  هذه  عن  ثراه،  الله  طيب  زايد،  الشيخ  فيه 
على  القائمة  البشر  بين  التعامل  في  واألخالقيات 

أخالقيات وثوابت قيمية.

التجربة الإماراتية

التجربة  إلى  حديثه  في  سموه،  وتطرق 
االستدامة  وبناء  واالزدهار  النمو  في  اإلماراتية 
الحقيقية من دون اإلخالل بالمرتكزات واألساس 
صاحب  بقيادة  اإلمارات  عملت  حيث  األخالقي، 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
وبرامج  مشاريع  بناء  على  الله«،  »حفظه  الدولة، 
عمل  إلى  تحويلها  بهدف  األخالقيات،  لترسيخ 

مؤسسي لضمان استدامة األوطان.
وأضاف سموه أن دولة اإلمارات قدمت وأطلقت 
لتعزيز  تهدف  استراتيجية  وبرامج  مبادرات 
صفوف  في  األصيلة  اإليجابية  القيم  وغرس 
أبنائها بأعمارهم كافة، معرجاً سموه على عدد من 
الشيخة  سمو  مبادرات  بينها  ومن  البرامج،  هذه 
فاطمة بنت مبارك »أم اإلمارات« في تمكين المرأة 
اإلماراتية، ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ 
أبوظبي نائب  محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
القائد األعلى للقوات المسلحة الذين وضعوا رؤية 
عمل  إلى  األخالقيات  منظومة  لتحويل  متكاملة 

مؤسسي لضمان استدامة األوطان.
المبادرات،  هذه  أهم  بعض  سموه  وعدَّد 

والسعادة وشؤون  التسامح  وزارات  كاستحداث 
الشباب، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن اإلماراتي 
لرسم التوجه العام للدولة، وبرنامج خليفة لتمكين 
الطالب »أقدر« والمسرعات الحكومية التي تظهر 
مفردة  وإلغاء  بالشباب،  وإيمانها  بالقيادة  ثقتنا 
قرر  عندما  اإلماراتي،  القاموس  من  »المستحيل« 
بأن  قائم  تحٍد  إلى  تحٍد  إضافة  الوزراء  مجلس 
إجراء  فيها  المطلوب  الزمنية  الفترة  أصبحت 
التسريع 3 أشهر بدالً من سنوات. وتابع سموه 
الحديث عن منجزات الدولة الحضارية، وأشار إلى 
إطالق مادة التربية األخالقية لتكون جزءاً رئيساً 
مدارس  على  وتعميمها  أبنائنا،  تربية  مناهج  من 
العامة والخاصة كافة، ألهميتها اإلنسانية  الدولة 
وتعزيز  ترسيخ  وتستهدف  كافة،  للشعوب 
اإلنساني  اإلسالمي  اإلمارات  تاريخ  استدامة 
الحديث  حين  سموه،  ودعا  أبنائها.  بين  األصيل 
للتعرف  متاحفها  زيارة  إلى  اإلمارات،  تاريخ  عن 
إلى أصالتها وعراقتها الضاربة في التاريخ، مشيراً 
إلى »ساروق الحديد« ومتحفه الذي يعود تاريخه 
لـ3000 عام )ق.م(، داعياً سموه الحضور جميعاً 

لزيارته.
التجربة  عن  حديثه  معرض  في  سموه  وأكد 
القدوة  قيادتنا  أننا نستمد من  اإلماراتية وقيمها، 
القدوة  لنا  يشكلون  فهم  التعامل،  في  الحسنة 
الحميدة  لألخالق  األمثل  والنموذج  الصالحة 
سموه  عارضاً  والريادة،  والتميز  والتواضع 
السمو  صاحب  فيهما  يظهر  معبرتين  صورتين 
عهد  ولي  السمو  وصاحب  الدولة  رئيس  نائب 
موقفين  وفي  عفويتين،  لقطتين  في  أبوظبي 
مختلفين تظهران تواضع سموهما وكرم أخالقهما 
النبيلة والمثل اإلنسانية التي يغرسانها بأفعالهما 

في نفوس األبناء.

الأخالقيات

ثم تطرق سموه إلى أن األخالقيات التي بنيت 
ومرت  اختبارها،  تم  قد  الوطن  استدامة  عليها 

بحنكة  اإلمارات  لتخرج  وتضحيات،  بتحديات 
كل  في  كيانها  وتوحد  أسرتها  وتماسك  قيادتها 
مرة أقوى من السابق، وتضيف إنجازاً بعد إنجاز 

ومساهمة في البناء اإلنساني.
وأكد سموه أن حادثة قندهار مثال بارز، حيث 
استهدفت أيدي الشر والظالم يد الخير اإلماراتية 
مشاريع  افتتاحها  ووقت  اإلنسانية،  بعثتها  عبر 
عدوانهم  فأسفر  والمساكين،  األيتام  تستهدف 
عن استشهاد كوكبة من أبنائنا المتسلحين بقيمنا 
وأخالقنا العربية اإلسالمية، فكان الرد من القيادة 
بأننا  واحد  وبصوت  وشعبها  للدولة  الرشيدة 
ماضون في نشر قيم الخير والتسامح والسالم، 
وهي القيم التي تربينا عليها، وستستمر مساعداتنا 
إلى المحتاجين في األرض، وسنواجه الشر بالخير 

وبيٍد من حديد ونالحقه في كل مكان.

ق�صة جناح

على  آخر  كمثال  فيلماً  سموه  عرض  ثم 
األوطان  استدامة  إلى  الساعي  النهج  استمرارية 
رغم التحديات عبر النموذج الفردي، يشرح قصة 
عن  بحث  اإلعاقة  ذوي  من  إماراتي  شاب  نجاح 
التحسين  فرص  عن  وليس  الحقيقي،  االستثمار 
والتحديات  المصاعب  على  وتغلب  فقط،  المادية 
التي تواجهه، مواصالً عمله في وزارة الخارجية، 
السمو  قبل صاحب  من  تكريمه مؤخراً  تم  حيث 
الدولة بعد أن كشف برنامج سموه  نائب رئيس 
وأخالقه  الشاب  هذا  تميز  السري  للمتسوق 
التي  ومبادئه  وأخالقه  لقيمه  وتجسيده  الرفيعة 
وعقله،  قلبه ووجدانه  في  وانغرست  عليها  تربى 
فقدم نموذجاً مشرفاً لألخالقيات والقيم اإلماراتية 
وحب اإلماراتيين للعمل ومساعدة اآلخرين، مؤكداً 
سموه أن اإلمارات تذخر بمثل هذه النماذج التي 

تصلح كقصص للنجاح.
وأضاف سموه كمثال آخر، ولكن على المستوى 
المجتمعي بالقول، إنه ومثلما تتعرض دول وقارات 
ألمراض صحية نتيجة نقل فيروسات من حيوانات 
خارجية، ومنها ما أصاب أوروبا في القرن الرابع 
عشر ميالدي وأدى لوفاة الماليين، تتعرض أيضاً 
تشبه  ألمراض  المجتمعية  ومنظومتها  الدول 
بطرق  الدول  وتواجهها  عملها  في  الفيروسات 
مختلفة، ولكن التمسك بالقيم واألخالقيات، حسب 
تعبير سموه، هو ما يشكل المناعة القوية ويرسخ 

استدامة األوطان.
حيث  التحديات،  عن  الحديث  سموه  وواصل 
أشار إلى »فيروس« تعرضت له اإلمارات وحاول 
المس باستدامة وطننا، وهذا المرض البغيض وفد 
اإلماراتي  الجسم  واستهدف  الخارج  من  إليها 
االستراتيجي  الدولة  بمخزون  ولكن  المتماسك، 
من أبنائها المتسلحين باألخالق اإلماراتية وبقيم 
المواطنة اإليجابية واإلدراك والوعي، حيث مثلت 
كل  ضد  الحقيقي  المناعة  جهاز  المعطيات  تلك 
الفيروسات واألمراض المجتمعية، وتغلبنا جميعاً 
بعزيمة  خارجين  أخرى،  مرة  الشر  قوى  على 
أقوى، وعازمين على تعزيز استدامة وطننا الغالي.



������� ��� ������.indd   53 6/26/16   7:07 AM



السيرك األصفر!
�ضعود جنم بع�س م�ضتخدمي تطبيقات التوا�ضل الجتماعي، خا�ضة 

»�ضناب �ضات« يثري ت�ضاوؤلت حول قيمتهم احلقيقية للمجتمع

الغالف

حتقيق/ الرا الظرا�سي

 العدد 555 مارس 202017



21  العدد 555 مارس 2017

فتحت وسائل التواصل االجتماعي »السوشيال 
األبواب  كل  وأخواتها  »سناب شات«  مثل  ميديا« 
أو  قيود  هناك  تعد  لم  للجميع،  مصاريعها  على 
أصنام، أو حتى مقدسات يمكن استثناؤها في هذا 

العالم المتاح بكل سهولة للجميع.
مخرجات  أهم  ميديا«  »السوشيال  طوفان 
األلفية الجديدة، التي جعلتنا فعالً نتقاسم -بمعنى 
الكلمة- كل شيء بسرعة البرق، الصالح والطالح، 
ما  منزلي في مكان  أكون في  أن  ببساطة  فيمكن 
وببعض  زر  وبكبسة  الشمالي،  الكرة  بنصف 
أو  افريقيا،  قلب  آخرين في  أحدد سلوك  الترهات 

أعالي جبال التبت.
لم يعد هناك منطق.. لم يعد هناك خط واضح 
أو صح مفهوم، الجميع يتحدث، الجميع )يشيّر(، 

الجميع )يتبع( الجميع!.

ماليين  ما  فيديو  يحصد  قد  دقيقة  في 
حشده  عن  تعجز  عاماً  رأياً  ويخلق  المشاهدات، 

كبريات الشركات المتخصصة في صنع القرار.
الكبيرة  السياسية  األفكار  تجاوز  الموضوع 
يمتلك  شخص  أي  أصبح  المهمة،  االقتصادية  أو 
المفكر..  الفاشن..  القائد..  يكون  أن  ذكياً  هاتفاً 

السياسي.. باختصار الـ)االيدول(.
من  أكثر  االفتراضي  العالم  هذا  في  هنا  الغث 
للوراء..  العودة  نستطيع  نعد  لم  ولكن  السمين.. 
تجعلنا  لم  حياتنا..  ميديا«  »السوشيال  دخلت 
أفضل كما يعتقد بعضهم، وإنما نقلنا من خاللها 
صناعة  إلى  زر  كبسة  بقدرة  لتتحول  عيوبنا  كل 

كبيرة.. نعم إنها صناعة التفاهة والوهم.
يكفي نظرة لنعرف من هم مشاهير الـ »سناب 
شات« أغلبهم مراهقون أو فارغون أو لم يحققوا 

جوكة: امل�شكلة احلقيقية 

يف عامل »�شناب �شات« 

تكمن يف دعم املوؤ�ش�شات 

لهوؤالء امل�شاهري 

الفارغني 

الظاهري: املتابعون 

املراهقون ينجذبون 

ب�شهولة مل�شدري 

التفاهة يف الـ»�شناب 

�شات«

الهاملي: قمة التناق�ض 

بني املبادئ التي يروج 

لها اأ�شحاب ح�شابات 

»�شناب �شات« يف 

العلن، واالأفعال التي 

ميار�شونها على اأر�ض 

الواقع

أي نجاح حقيقي في حياتهم، مجرد كلمات رنانة 
فارغة من أي فكرة، مع هذا ماليين المتابعين الذين 
ملبسه  طريقة  يقلدون  )ايدول(  هؤالء  من  جعلوا 

ومأكله وحياته.
لكن أين هم قادة المجتمع في الثقافة واإلعالم 

واالجتماع؟ وأين تأثيرهم في العالم االفتراضي؟
تحقيقنا هذا نافذة على هذا السيرك الذي افتتحه 
التواصل  تطبيقات  من  وغيره  شات«،  »سناب 

االجتماعي علينا.

جتارة جديدة!

عبيد  علي  البارز،  اإلماراتي  اإلعالمي  يرى 
االجتماعي  التواصل  مواقع  استغالل  أن  الهاملي، 
إحدى  في  حساب  رأسمالها  جديدة،  تجارة  هو 
وسائط التواصل االجتماعي، غالباً ما يكون »سناب 
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الغالف

شات«، وقدرة على التحدث إلى المتابعين وربطهم 
موضوعات  واختيار  اليوم،  مدار  على  بالحساب 
يفضل أن تكون ذات طابع محلي، إذا أراد صاحب 
الحساب تحقيق أكبر نسبة من المتابعين المحليين، 
وانتقاء الكلمات بعناية فائقة، كي يكون لها تأثير 

على من يستمع إلى صاحب الحساب.
بتكوين  العملية،  تبدأ  هكذا  الهاملي:  ويوضح 
جمهور واسع من المتابعين، والتّماس مع القضايا 
األرباح،  تبدأ مرحلة جني  التي تهمهم، وبعد ذلك 
وهي أرباح كبيرة ال تخطر على البال، خاصة وأن 
رأس المال والتكلفة معدومتان تقريباً. ولكن كيف 

تأتي هذه األرباح؟ 
الحساب  هذا  صاحب  يصبح  الوقت،  بمرور 
شخصية إعالمية واجتماعية مرموقة، يتردد اسمه 
إلى  وُيدعى  المجالس،  له  على كل لسان، وُتفسح 
المؤتمرات والمنتديات، كما يصبح له رأي مسموع 
ومؤثر. وهنا تبدأ عملية استثمار صاحب الحساب 
التي  والشعبية  إليها،  وصل  التي  المكانة  لهذه 
اكتسبها، فيبدأ في طلب مبالغ تبدأ صغيرة مقابل 
المحال  أو زيارة بعض  البضائع،  لبعض  الترويج 
الطابع  ذات  المنشآت  من  وغيرها  والمطاعم، 
التجاري، ثم تأخذ هذه المبالغ في االرتفاع بمرور 
إلى هنا  الحساب.  الوقت، واتساع شهرة صاحب 
هو  المقبول  غير  ولكن  مقبوالً،  األمر  يكون  ربما 

الحسابات  أصحاب  فيبدأ  الطمع،  دائرة  تتسع  أن 
مبالغ  طلب  في  العالية  المتابعة  ذات  المشهورة 
الهدف  اجتماعية،  خدمات  تقديم  مقابل  خيالية 
الضارة،  اآلفات  بعض  من  المجتمع  حماية  منها 
إلى خدمة  الهادفة  المطبوعات  لبعض  الترويج  أو 
المجتمع، خاصة وأنهم يطرحون أنفسهم كأصحاب 
مبادئ ومواقف أخالقية ورسل خير وإصالح في 
بين  فيه  يفرقون  ال  الذي  الوقت  في  المجتمع، 
الرسالة التي يّدعون أنهم يحملونها، والتجارة التي 
يقالن  ال  وانتهازية  بجشع  يمارسونها  أصبحوا 
عن جشع وانتهازية بعض التجار الذين يستغلون 
إلى  ويحولونها  استغالل،  أسوأ  البشر  حاجة 
أرقام في أرصدتهم. وهذه هي قمة التناقض بين 
الحسابات  هذه  أصحاب  لها  يروج  التي  المبادئ 
أرض  على  يمارسونها  التي  واألفعال  العلن،  في 
الواقع، محطمين بذلك الصورة التي يعرفها عنهم 
الناس، ومحولين وسائط التواصل االجتماعي التي 
قدمتهم للمجتمع إلى وسائل لتحقيق أرباح طائلة 

على حساب المثل واألخالق التي يرّوجون لها.

غزو ف�صائي

اما اإلعالمي أحمد جوكة، فيصف ما يحدث اآلن 
بأنه »غزو فضائي« للمجتمع اجتاح حتى األطفال، 

وأصبح يحدد طريقة حياتنا.

)سناب  عالم  في  الحقيقية  المشكلة  ويقول: 
شات( تكمن في دعم المؤسسات لهؤالء المشاهير 
اإلعالميين  وتجاهل  التطبيق  هذا  في  الفارغين 
في  الوعي  إحداث  على  القادرين  الحقيقيين 

المجتمع.
على  تركز  المؤسسات  أن  جوكة  ويرى 
مصالحها المادية وتهتم بالربح السريع، من خالل 
جذب متابعي هؤالء المشاهير لالستفادة في بيع 
االجتماعية  المسؤولية  بذلك  متجاهلين  منتجاتها، 
لهم في تقديم رسائل تخدم المجتمع وتساعد على 
أصبحت  الشركات  أن  ويوضح  وتقدمه.  تطوره 
تستخدم هؤالء المشاهير في عالم )سناب شات( 
لترويج منتجاتها لتستفيد من المتابعين من دون 
االهتمام لحقيقة من هم هؤالء المشاهير، فتصنع 
لهم  الدعاية  في  وتساهم  حقيقيين،  نجوماً  منهم 
واالحتفاء بهم وإذا رأيت رصيدهم في الحياة فهو 

صفر، فبال هواتف هم بال أي قيمة حقيقية.
يتقاضون  أنهم  أيضاً  واألغرب  قائالً:  ويتابع 
التوعوية،  الحمالت  لبعض  للترويج  خيالية  مبالغ 
ولكنهم يظهروا لنا صورة مغايرة على أنهم أناس 
رائعون ومتطوعون في خدمة المجتمع، وطبعاً أنا 

هنا أتحدث عن بعضهم وليس الكل.
الفارغين  هؤالء  أن  أرى  قائالً:  حديثه  ويختم 
التوعية  في  لإلعالميين  الحقيقية  المكانة  أخذوا 
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العامين  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  االجتماعي  التواصل  منصات  استخدام  ارتفع 
الماضيين. ووفقاً لمسح أجرته »كانتار تي ان اس« كانت هناك زيادة بنسبة 60 في المائة لمستخدمي 

انستغرام في و53 في المائة بالنسبة للسناب شات – وهي أرقام أعلى من المتوسط العالمي.
وأظهر االستطالع أيضاً أن المستخدمين في اإلمارات العربية المتحدة أكثر تسامحاً مع اإلعالنات 

عبر اإلنترنت وتتبع العالمات التجارية لسلوكياتهم.
يقول مايكل نيكوالس المدير العالمي في كانتار: إن صعود انستغرام وسناب شات يعكس رغبة 
الناس في الحصول على محتوى ترفيهي فوري من األصدقاء والزمالء وأصحاب النفوذ، والتي غالباً 

ما تكون معززة بالفالتر المضحكة والتحرير.

رسالة،  صاحب  فاإلعالمي  المجتمع،  وخدمة 
ولكثافة  المالي  للربح  يطمح  فقط  فهو  اآلخر،  أما 

المتابعين بغض النظر على الهدف الذي يقدمه.

م�سيعة للوقت! 

أن  يعتبر  الظاهري  حارب  والمثقف  الكاتب 
للوقت،  حقيقية  مضيعة  ميديا«  »السوشيال 
فالكاتب والمثقف يقضي أغلب األوقات في القراءة 
أو اإلنتاج األدبي لخدمة مجتمعه، وال يجد الوقت 
وقت  تلتهم  التي  الحديثة  اإلعالمية  األدوات  لهذه 
مردود  لها  يكون  أن  دون  من  الحقيقي  المبدع 
المثقف  عند  فالوقت  األدبي،  النتاج  على  حقيقي 
أغلى ما يملك، لهذا يحافظ عليه في العمل األدبي 
متابعة  أو  إرسال  في  وليس  يبقى  الذي  الحقيقي 
بعض الكلمات والفيديوهات التي تموت بعد دقائق 

من عرضها.
بمختلف  ميديا  السوشيال  مع  تعامله  وحول 
وسائطها يقول الظاهري: ال يهمني كثرة المتابعين 
وإنما نوعيتهم، نحن هنا نخدم الثقافة نعمل ألجل 
المجتمع اإلماراتي، نكتب ونتعلم ونقيم الفعاليات 
الثقافية ونبذل الجهد لغد أفضل لشبابنا اإلماراتي 
المراهقين  المتابعين  لرفع سقف  ولدولتنا، وليس 
بسهولة  ينجذبون  الشديد  األسف  مع  الذين 

لمصدري التفاهة في الـ»سناب شات«.
وللفقاعات  للوهم  صناعة  إنها  قائالً:  ويصفها 

زيادة امل�صتخدمني



 العدد 555 مارس 242017

الغالف

الهوائية الفارغة، فإذا عملنا دراسات حقيقية سنجد 
للمجتمع،  مفيداً  شيئاً  تقدم  ال  الوسائط  هذه  أن 
السطحية  األفكار  تعمم  وإنما  المجتمع  تخدم  وال 

وهوامش األمور.

�سقف املتابعني

إال أن اإلعالمية ندى الرئيسي، التي دخلت عالم 
ولديها  فقط  أشهر  ثمانية  منذ  شات«  »السناب 
مختلفة  نظر  وجهة  فلديها  تقريباً،  متابع  ألف   62
مشاهير  أن  يعتقد  بعضهم  إن  تقول:  إذ  قليالً 
لقناعاتهم  يروجون  الغالب  في  شات«  الـ»سناب 
هؤالء  أن  الحقيقة  ولكن  الخاصة،  وأفكارهم 
فإن  آخر،  بمعنى  متابعيهم،  الحتياجات  يروجون 
عين المشهور تكون على المتابع، فهو يعرف جيداً 
ماذا يريد فيقدم له ما يريد ليضمن والءه ومتابعته 
السناب  مشاهير  إن  قائلة:  وتضيف  المستمرة. 
المتابعين  بزيادة عدد  شات يكونون مهتمين جداً 
أي  فيقدمون  األضواء،  تحت  وجودهم  ليضمنوا 
المتابعين،  سقف  لرفع  مضحك  أو  مبتذل  شيء 
المشتعلة  الخالفات  هذا  كالمي  على  دليل  وخير 
تكشف  التي  واألسرار  والفضائح  الجميع  بين 
الحرب  بهذه  األسف-  -مع  مستمتع  والجمهور 
سريعة  نظرة  وتكفي  المشاهير،  بين  الالأخالقية 

ألغلب »سنابات« المشاهير لتؤكد صحة كالمي!
وتعترف الرئيسي أنها دخلت هذا العالم لتنشر 

أن  تعرف  ألنها  اإلعالمي  الحقل  في  أعمالها 
التلفزيون، كما كان  الجمهور يعزف عن مشاهدة 
يفعل في السابق وأصبح يكتفي بالهاتف واللقطات 
السريعة التي توصل المضمون في أقل وقت، لهذا 
فقط  مفتوحاً  يكون  ال  حتى  المجال  لهذا  اتجهت 
قائلة:  حقيقي  محتوى  أي  من  الفارغين  للتافهين 

ومطاعم  تهريج  عن  عبارة  »السنابات«  أغلب 
دون  من  شخصيات  وتحليل  ومكياج  ومالبس 
دراسة.. فقط مجرد كالم، اما المحتوى اإليجابي 
مسؤولية  وهذه  جداً  فنادر  الشديد  األسف  مع 
اإلعالميين، عليهم أن ينشطوا أكثر في هذا المجال 

لتثقيف وتوعية المجتمع.

أصبح موقع »سناب شات« للتواصل 
واحداً من األسواق اإللكترونية الشهيرة 
بعد  المنتجات من خالله، وذلك  لترويج 
المملكة  التي حققها في  الكبيرة  الشهرة 
السعوديين  إن  السعودية، حيث  العربية 
استخداماً  العربية  الشعوب  أكثر  هم 
العديد  بدأت  فقد  ولذلك  سناب،  لموقع 
من المؤسسات في التسابق للتعاقد مع 
نجوم سناب شات لتقديم إعالناتهم من 

خالل سناباتهم.
حجم  أن  صحفية  تقارير  وكشفت 
المملكة  اإلنفاق على سوق األسناب في 
بلغ 51 مليون ريال، وأن األسنابي الواحد 
االعالن  يقدم  سناب شات  مشاهير  من 
6 سنابات مدة  8500 ريال مقابل  بقيمة 
ومتوسط  واحدة،  دقيقة  منها  الواحد 
إلى  تصل  الشهر  في  األسنابي  دخل 
المتوقع  ومن  سعودي.  ريال  ألف   250
أن يزيد حجم اإلعالنات المطروحة عبر 
القادمة،  الفترة  خالل  شات«  »سناب 
خاصة مع ولع السعوديين به، وانتشاره 
النجوم  من  العديد  وظهور  كبير،  بشكل 

الجدد عبر الموقع الشهير.

كعكة الإعالنات!

الرئي�شي :اأغلب 

»ال�شنابات« عبارة 

عن تهريج ومطاعم 

ومالب�ض ومكياج 

وحتليل �شخ�شيات 

من دون درا�شة
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تحقيق

على  العالم  أنحاء  في جميع  السمكية  األرصدة 
وشك االنهيار بسبب التأثيرات المزدوجة المتمثلة 
ويحذر  الجائر،  األسماك  وصيد  المناخ  تغير  في 
العلماء من أن يؤدي ذلك إلى انتشار سوء التغذية 
على نطاق واسع في جميع البلدان األكثر فقراً في 

المناخات المدارية.
من  بالمائة   93 من  أكثر  المحيطات  استوعبت 

الحرارة الناتجة عن النشاط البشري منذ سبعينيات 
القرن الماضي، وفقاً لتقرير االتحاد العالمي للحفاظ 

على الطبيعة ومواردها.
ويشير التقرير إلى أن زيادة »مذهلة حقاً« في 
درجة الحرارة قد تسببت في فوضى في البحار، 
التي  والبكتيريا  الخطرة  الميكروبات  تتكاثر  حيث 
جنب  إلى  جنباً  الدافئة،  المياه  في  الكوليرا  تحمل 

مع الطحالب السامة التي يمكن أن تسمم األسماك 
الشعاب  أن  كما  عليها.  يقتاتون  الذين  والبشر 
المرجانية التي توفر موئالً لربع األنواع البيولوجية 
بينها  أنواع، من  وُتجبر  تموت  العالم  في  البحرية 
السالحف والطيور البحرية واألسماك على االنتقال 

إلى المياه الباردة باتجاه القطبين.
ويرى الخبراء الذين يجرون أبحاثاً حول مصائد 

»قاعًا صفصفًا«

اإعداد: حاكم خريي

ال�ضيد اجلائر لالأ�ضماك يف بحار العامل  ينذر بكارثة
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األسماك في العالم أن تقرير االتحاد العالمي للحفاظ 
على الطبيعة ومواردها، الذي جمعه 80 عالماً في 12 
دولة، سقط بصوت خافت على كومة متزايدة من 
الدراسات الخاصة بهم، التي تبين أن صيد األسماك 
الجائر يفتك بالفعل باألرصدة السمكية في جميع 

أنحاء العالم.
يقول ديرك زيلر، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث 
مقاطعة  في  فانكوفر  في جامعة  من حولنا  البحر 
كولومبيا البريطانية، إنه من الصعب محاولة إقناع 
الدول بتقليص الصيد إلى معدالت مستدامة. وكما 
البحار  فإن  الجائر،  األسماك  صيد  مع  الحال  هو 
التي تعاني االحترار لن تؤثر على الجميع بالقدر 

نفسه.
بجامعة  مكتبه  في  مقابلة  خالل  وتساءل 
االنسانية  االخبار  شبكة  مع  البريطانية  كولومبيا 
ايرين: »من هم الذين سيدفعون الثمن حقاً؟ البلدان 

الفقيرة النامية في المنطقة المدارية«.
وبعد أكثر من عشر سنوات من البحث، نشر زيلر 
وزميله دانيال بولي أدلة دامغة في وقت سابق من 
العام المنصرم عن الحجم الحقيقي للصيد الجائر 
على المستوى العالمي. وأشارا إلى أن الكثير من 
األسماك  على  يعتمدون  النامية  البلدان  في  الناس 
كمصدر للبروتين وللمغذيات الدقيقة التي ال غنى 
يتم  التي  األسماك  تكون  ما  وغالباً  للصحة.  عنها 
صيدها محلياً هي المصدر الوحيد لتلك المغذيات 
إمكانية  لديهم  ليست  الناس  هؤالء  ألن  الدقيقة، 
الحصول على المغذيات الدقيقة من اللحوم والبيض 

والفيتامينات التكميلية واألسماك المستوردة.
الباحثين في جامعة  انتباه بعض  وقد لفت هذا 
مصائد  أهمية  يدرسون  كانوا  الذين  هارفارد، 
النتائج  وُنشرت  معاً  وتواصلوا  للتغذية.  األسماك 
بمجلة  مقال  في  المشتركة  ألبحاثهم  األولية 
حذر  الماضي.  العام  يونيو  شهر  في  »نيتشر« 
األرض  من سكان  بالمائة   11 نحو  أن  من  المقال 
يمكن أن يخسروا المغذيات الدقيقة األساسية ألن 

األسماك التي يعتمدون عليها بدأت تختفي.
تهدف  دائماً  األسماك  إدارة مصائد  كانت  “لقد 
إلى تعظيم العائد االقتصادي، أو العوائد المستدامة 
نأخذها  أن  يمكن  األسماك  من  كمية  أكبر  لتوفير 
إلى  أننا بحاجة  إلى األسواق. نحن نرى  وندخلها 
الموارد  إلى  للنظر  بحاجة  نحن   - تحول  رؤية 

البحرية على أنها قضية صحية،” كما أفاد زيلر.

كيف و�سلنا اإىل هنا؟

التي  المشكلة  تفاقم  من  يزيد  المناخ  تغير  إن 
بدأت بالفعل منذ 70 عاماً.

ُتدار مصائد األسماك في العالم كمورد اقتصادي 
ال ينضب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما أدى 
وقد  األسماك.  هائل في صناعة صيد  توسع  إلى 
التي  المعضلة  إلى  الضيق  التفكير  هذا  أوصلهم 
بالمعدل  الصيد  استمر  وإذا  اليوم.  يواجهونها 
نفسه، فإن العديد من األرصدة السمكية في جميع 

أنحاء العالم سوف تنهار تماماً.
المذهلة،  النتائج  تلك  إلى  الوصول  أجل  ومن 

بيانات  إطار  خارج  يبحثوا  أن  الباحثين  على  كان 
الصيد التجارية التي تقدمها الدول لمنظمة األغذية 
تضمنت  والتي  المتحدة،  لألمم  التابعة  والزراعة 
ثغرات حجبت الحقيقة الكئيبة للوضع، وسمحت لنا 

بالحفاظ على وهم أن مصائد األسماك ال تنضب.
فإنها  النتائج،  خطورة  من  الرغم  على  ولكن 
الحكومات  على  يتعين  إذ  أيضاً،  الحلول  توفر 
العالمي  الصيد  إلى  النظر  أن تكف عن  والوكاالت 
جديدة  سياسات  وتضع  فقط،  اقتصادي  كمورد 
إلدارة مصائد األسماك على نحو أفضل وإبعادنا 
عن حافة الكارثة. كما يجب أن تضغط المجموعات 
التي تدافع عن القضايا الصحية والبيئية - بما في 
ذلك، برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة 

العالمية - من أجل اتباع قواعد تنظيمية أقوى.
إلى  للتوصل  العلماء  على  أيضاً  ضغط  وهناك 
البيانات التي تبين بدقة مدى األزمة التي يواجهها 
»البحر  زيلر وزمالؤه في مشروع  ويبذل  العالم. 

من حولنا« محاوالت لعمل ذلك بالتحديد.
وقبل ما يزيد قليالً على عقد من الزمان، تعاقد 
في  األمريكي  األسماك  مصائد  مجلس  معهم 
التي يصطادها  األسماك  كميات  في  للنظر  هاواي 
الجزر  الكفاف في  الحرفيون وصيادو  الصيادون 

األمريكية في المحيط الهادئ.
وتجدر اإلشارة إلى أن معظم البيانات عن تلك 
المصائد لم يتم جمعها من قبل. وعندما تم إنشاء 
منظمة األغذية والزراعة في نهاية الحرب العالمية 
الثانية، ومنحها مسؤولية تجميع وتوحيد البيانات 



تحقيق

الوطنية عن صيد األسماك، كانت مصائد األسماك 
الصغيرة هذه تعتبر غير ذات أهمية - وقد ظل هذا 

الموقف سائداً إلى حد كبير حتى اليوم.
عندما أضاف علماء جامعة كولومبيا البريطانية 
البيانات التي كانوا قد جمعوها من مصائد أسماك 
الكفاف والمصائد الحرفية في جزر هاواي وساموا 
أن  وجدوا  الشمالية،  وماريانا  وغوام  األمريكية 
بيانات الصيد الرسمية كانت أقل بكثير من البيانات 
األسماك  مصائد  شملت  والتي  تجميعها  المعاد 
السمكية  األرصدة  أن  إلى  هذا  ويشير  الصغيرة. 
من  متوقعاً  كان  مما  أكثر حدة  بمعدالت  تنخفض 

قبل.
مصائد  على  مماثلة  أبحاثاً  يجري  زيلر  وبدأ 
تكن  لم  التي  الهادئ  المحيط  بلدان  في  األسماك 
ُتدار بنفس الكفاءة المتوافرة في الواليات المتحدة. 

وتوصل إلى النتائج نفسها.
وبناًء على ذلك، قلنا، حسناً، ربما نكون بحاجة 
لعمل ذلك في كل بلدان العالم، وهكذا ولد مشروع 

»الصيد المعاد تجميعه«، كما قال.
جامعة  في  الباحثون  كان   ،2015 عام  وبحلول 
كولومبيا البريطانية قد أنهوا قاعدة البيانات المعاد 
تجميعها األولى من نوعها عن الصيد في كل بلد 

الماضية.  الستة  العقود  تغطي  والتي  العالم،  في 
إنها تجمع البيانات الوطنية التي تلخصها وتقدمها 
جمعها  تم  التي  تلك  مع  والزراعة  األغذية  منظمة 
من مصائد األسماك غير المعلن عنها، بما في ذلك 
مصائد الكفاف والمصائد الترفيهية والحرفية )أي 
المحلية(،  األسواق  تغذي  أسماك صغيرة  مصائد 
المهمل من بعض مصائد األسماك  الصيد  وكذلك 

األكبر حجماً في كل بلد.
وبولي  زيلر  نشر  العام،  هذا  من  يناير  وفي 
في  بحثية  ورقة  في  إليها  توصال  التي  النتائج 
مجلة »نيتشر«. ووفقاً للبيانات التي أعلنتها منظمة 
الصيد  بلغ  البلدان،  عن  نيابة  والزراعة  األغذية 
البحري العالمي ذروته عند مستوى 86 مليون طن 
التابعة  الصيد  بيانات  قاعدة  1996. ولكن  في عام 
الصيد  أن  إلى  تشير  حولنا  من  البحر  لمشروع 
طن  مليون   130 مستوى  عند  ذروته  بلغ  العالمي 

في ذلك العام.
المعاد  للبيانات  وفقاً  العالمي،  الصيد  أن  نجد 
تجميعها بين عامي 1950 و2010 كان أعلى بنسبة 
50 بالمائة مما تشير إليه البيانات التي تم إبالغها 
بقوة  يتراجع  وأنه  والزراعة،  األغذية  منظمة  إلى 
أكبر منذ بلوغ الصيد ذروته في تسعينيات القرن 

الماضي، كما أفاد الباحثان.

عدد القوارب يف البحر اأكثـر مما ينبغي

وعلى الرغم من أن الناس في المجتمعات األكثر 
بسبب  متناسب  غير  بشكل  يعانون  سوف  فقراً 
انهيار األرصدة السمكية، فإنهم ليسوا المسؤولين.
»في هذه اللحظة، هذه نتيجة اإلفراط في صيد 
األسماك، وأساساً قدرات الصيد المفرطة لألساطيل 
من  تأتي  الصناعية  األساطيل  ومعظم  الصناعية. 
أن  إلى  مشيراً  زيلر،  أكد  كما  المتقدمة«،  البلدان 

قدرات الصيد المفرطة مدفوعة بالدعم الحكومي.
الخصوص  وجه  على  الصين  أسطول  نما  لقد 
بسرعة منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو توسع 

يغذيه بالفعل الدعم الحكومي.
والجدير بالذكر في هذا الشأن أن دعم الوقود 
الذي  دوالر  مليار   6.4 مبلغ  من  بالمائة   94 شكل 
وفقاً   ،2013 عام  في  أسطولها  إلى  الصين  قدمته 
لدراسة نشرت في شهر يونيو الماضي في مجلة 
»السياسة البحرية«. وأضافت الدراسة أن الصين 
تعد حالياً أكبر منتج للمأكوالت البحرية في العالم 
وأن نحو 95 بالمائة من دعمها »يضر باالستدامة«.

قدمتها  شكوى  في  المتحدة  الواليات  وقالت 
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إلى منظمة التجارة العالمية في 15 أبريل الماضي 
إن الصين رفضت اإلفصاح عن أية معلومات عن 

برامج الدعم الخاصة بها.
وأكدت الشكوى أن »حالة مصائد األسماك في 
العالم التي يرثى لها قد أدت إلى دعوات إلى اتباع 
الذي  األسماك،  مصائد  دعم  لتنظيم  أكبر  قواعد 
وقدرات  األسماك  صيد  في  اإلفراط  في  يساهم 

الصيد المفرطة«.
األسماك  صيد  مشكلة  قبول  تم  حين  وفي 
الجائر الناجم عن قدرات الصيد المفرطة لألساطيل 

ومحافل  العالمية  التجارة  منظمة  في  الصناعية 
أخرى، فإن الحلول ال تأتي بسرعة.

والزراعة  األغذية  منظمة  تعقد  عامين،  وكل 
األسماك.  مصائد  لجنة  يسمى  عالمياً  مؤتمراً 
األسماك  مصائد  لجنة  اعتمدت   ،2014 عام  وفي 
المبادئ التوجيهية الطوعية إلدارة مصائد األسماك 
بعد  إليها  التوصل  تم  اتفاقية  وهي  الصغيرة، 

سنوات من الدعوة.
أساساً  »إنهم  زيلر:  قال  نفسه،  السياق  وفي 
يبدؤون تمهيد الطريق للقول بأن المصائد العالمية 

ال تتعلق باألساطيل الصناعية التي تجوب محيطات 
لشركات صيد  أو  لألغنياء  ثروات  وتحقق  العالم، 
األسماك الكبيرة. يجب أن تكون مصائد األسماك 

للسكان المحليين كأولوية قصوى«.
مع ذلك، فإن المبادئ التوجيهية ليست إلزامية. 
فالدول ليست ملزمة بإلغاء نظام الدعم الخاص بها 
من أجل وقف صيد األسماك الجائر، ومنح األولوية 
األساطيل  من  بدالً  الصغيرة  الصيد  لمجتمعات 

الصناعية.
داخلياً  واسعة  خطوات  عديدة  بلدان  تخطو 
أن  زيلر، مضيفاً  أفاد  كما  الدعم،  هذا  مع  للتعامل 
الالعبين الكبار مثل الصين وأوروبا ال يفعلون ذلك.

قطار جامح

التوصل  من  العالم  تمكنت حكومات  إذا  وحتى 
في  اإلفراط  ملزمة ضد  إجراءات  حول  اتفاق  إلى 
استغالل مصائد األسماك، فإنها سوف تضطر إلى 
عليها  السيطرة  ستكون  أخرى  لمشكلة  التصدي 

أصعب بكثير.
وفي هذا الصدد، قال زيلر: »إن الشيء الوحيد 
الذي من المحتمل أن يكون بمثابة قطار جامح هو 

تغير المناخ«.
على  للحفاظ  الدولي  االتحاد  تقرير  ويشدد 
بتعبيرات  النقطة  هذه  على  ومواردها  الطبيعة 
صارخة نادراً ما يلجأ إليها العلماء: »قد يتبين أن 

احترار المحيط هو أكبر تحد خفي يواجه جيلنا«.
وحتى المناقشات بشأن تغير المناخ على أعلى 
التقرير.  أشار  كما  البحار،  أهملت  قد  المستويات 
لكن عالمات التحذير موجودة في كل مكان حولنا، 
سطح  من  بالمائة   70 تشكل  التي  المحيطات  في 
حرارة  درجات  كانت  الماضي،  العام  في  األرض. 
المحيطات هي األكثر سخونة منذ بدء تسجيلها قبل 
التي تم فيها  الرابعة  المرة  136 عاماً، وكانت هذه 

كسر الرقم القياسي منذ عام 2005.
من جانبه، يرى زيلر أن كل هذا يؤكد فكرة أن 
تكون  أن  يمكن  ال  الكبيرة  االقتصادية  المصالح 
بعد  األسماك  مصائد  إدارة  في  الوحيد  المتحكم 

اآلن.
وأضاف: »أن عدداً أكبر من المنظمات - داخل 
قد   - الحكومات  وضمن  المتحدة  األمم  منظومة 
أن مصائد األسماك ليست نشاطاً  أصبحت تدرك 
وسوف  بيئية،  قضية  إنها  فحسب.  اقتصادياً 
يعلمون على نحو متزايد أيضاً أنها قضية صحية«.

تغيير  في  الشديد  البطء  من  الرغم  وعلى 
تحسن  مع  لألمل  سبباً  زيلر  يرى  السياسات، 
المتزايد  والفهم  البلدان،  من  العديد  في  اإلدارة 
غير  المنظمات  من  أكبر  عدد  أصبح  لقد  لألزمة. 
مناصرة  مجال  في  يشارك  العاملة  الحكومية 
ما يفرض ضغطاً  المحلية، وهو  الصيد  مجتمعات 

شعبياً على الحكومات.
أنه  أمل في  أنا متفائل بحذر. لدي  ولذلك نعم، 
سيبقى البني أسماك ليتناولها في يوم من األيام. 
صيد  ويحب  عمره  من  عشرة  الحادية  في  إنه 

األسماك، كما قال زيلر.

صياد في سيراليون يفرغ حصيلة صيده.

صيد األسماك يمكن أن يصبح من الماضي البعيد بالنسبة لمثل هذه القرية في تايالند
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عاماً  لبنان خطراً  في  المخدرات  ظاهرة  تزداد 
من  أنواع  إنتاج  استمرار  حيث  من  آخر،  بعد 
عصابات  قبل  من  المخدرة  والحبوب  المخدرات 
في  والمتورطين  المدمنين  عدد  وتزايد  إجرامية، 
الترويج والتهريب والتجارة داخل لبنان ومنه إلى 

الخارج، وبالتالي تزايد عدد الموقوفين منهم.
مكافحة  لمكتب  األمنية  الجهود  مع  وبالتوازي 
الجمعيات  جهود  تستمر  لبنان،  في  المخدرات 
مجاالت  في  المخدرات  ضد  اللبنانية  األهلية 

التوعية والتأهيل والمكافحة.
بلغ عدد المدمنين على المخدرات في لبنان عام 

كرة الثلج
املخدرات يف لبنان.. ظاهرة تزداد خطرًا.

حتقيق: �سايل اأبوفار�س

2016 وبحسب إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية 
24 ألفاً، أي 0.6% من إجمالي عدد السكان البالغ 
4 ماليين. في حين بلغت نسبة اإلدمان بين طالب 
النسبة  أعمار  وتراوحت   .%3.5 نحو  المدارس 
األكبر من المدمنين بين 26 و35 عاماً، مع مالحظة 
تتجاوز  لم  ممن  المدمنين  الشباب  عدد  تزايد 
 %80 على  المدمنون  ويتوزع  عاماً،   18 أعمارهم 

ذكوراً و20% إناثاً.
في  المنتشرة  المخدرات  أنواع  أبرز  ومن 
لبنان: »الحشيشة« بسبب استمرار زراعتها غير 
الشرعية وغير القانونية في بعض قرى محافظة 

المخدرة،  الحبوب  تليها  لبنان،  الهرمل في  بعلبك 
مادة  مشتقات  من  وهي  »الكبتاغون«،  وتحديداً 
»األمفيتامين«، ثم »الكوكايين« و»الهيروين«، حيث 
ال تزال توجد مصانع سرية في مدن وقرى لبنانية 

إلنتاج الحبوب والمواد المخدرة. 

توقيف و�سبط  

لبنان  في  المخدرات  مكافحة  مكتب  ويتعاون 
في العمليات األمنية الناجحة التي يقوم بها ضد 
المدمنين والمروجين والمهربين والتجار، مع عدد 
من الجهات األمنية واألهلية اللبنانية، ومع الجهات 

تحقيق
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جوزيف حواط: 

جمعية »جاد« ت�شارك 

يف التوعية واملكافحة 

وتعاوننا وثيق مع 

االإمارات  

العربية والدولية المعنية.
وأفاد مكتب مكافحة المخدرات في لبنان بأنه 
 2016 عام  الناجحة  األمنية  عملياته  خالل  تمكن 
من ضبط 12.7  مليون حبة كبتاغون، و7637 كغ  

حشيشة، و184 كغ كوكايين، و51 كغ ماريجوانا.
وأضاف المكتب، أنه خالل عام 2016، وبالمقارنة 
الموقوفين  المتعاطين  عدد  ارتفَع   ،2015 عام  مع 
من 2781 إلى 3669، وحولت نسبة 2% منهم فقط 
للعالج، وارتفع عدد المرّوجين الموقوفين من 612 
 ،171 إلى   132 من  الموقوفين  والتّجار   ،718 إلى 

والمهّربين الموقوفين من 92 إلى 112.
 3511 التالي:  الشكل  على  الموقوفون  وتنوع 

لبنانياً، و1185 عربياً، و13 أجنبياً.
قانون  وفق  الموقوفين،  هؤالء  محاكمة  ويتم 
والذي   ،1998 عام  الصادر  لبنان  في  المخدرات 
ينص على التالي : ُيعاقب بالحبس من ثالثة أشهر 
إلى  ليرة  مليوني  من  وبالغرامة  سنوات،   3 إلى 
أو  أحرز  أو  حاز  من  كل  لبنانية،  ليرة  ماليين   5
دون  من  الخطورة،  شديدة  ضئيلة  مادة  اشترى 
ضآلتها  وكانت  التعاطي،  وبقصد  طبيّة  وصفة 
تسمح باعتبارها مخصصة لالستهالك الشخصي، 
على  إدمانه  ثبت  من  نفسها  للعقوبة  ويتعّرض 
العالج  إلجراءات  يذعن  ولم  المادة،  هذه  تعاطي 
المنصوص عليها، من الباب الثاني والجزء الثاني 
من هذا القانون، ويجوز منح المحكوم عليه وقف 
تنفيذ العقوبة المقضي بها أو إعفاؤه من تنفيذها 
وخضع  التكرار  بعدم  تعهد  أو  قاصراً،  كان  إذا 
لتدابير العالج أو الرعاية التي فرضتها المحكمة، 
المهنيين  من  الفاعل  كان  إذا  العقوبة  وتشدد 

العاملين في مجال الصحة. 
للمخدر  مستهلك  بين  القانون  هذا  يفرق  وال 
من  حاجته  بتأمين  مدفوعاً  للترويج  يضطر  قد 
قد  كبير  وتاجر  صغير،  مروج  وبين  المخدرات، 
تساوي  حيث  مخدرات،  لعصابة  رئيساً  يكون 

العقوبة في القانون الحالي بين هؤالء جميعاً.

توعية وتعاون 

وللتعريف بدور الجمعيات األهلية اللبنانية في 
التقت »999«  المخدرات،  التوعية ومكافحة  مجال 
مع  جوزيف حواط رئيس جمعية  »جاد« )شبيبة 
الجمعيات  من  تعتبر  والتي  المخدرات(،  ضد 
تأسيسها  منذ  لبنان  في  المجال  هذا  في  الرائدة 
وثيقة  تعاون  بعالقات  ترتبط  والتي   ،1981 عام 
العربية  اإلمارات  دولة  في  المعنية  الجهات  مع 
دبي،  لشرطة  العامة  القيادة  ومنها  المتحدة، 
وهيئة  أبوظبي،  في  للتأهيل  الوطني  والمركز 

الهالل األحمر اإلماراتية.
من  هي  »جاد«  جمعية  أن  حواط  وأوضح 
التي  العربي  الوطن  في  األهلية  الجمعيات  أُّول 
التوعية  المخدرات على كل صعد  تعنى بمكافحة 
والعالج والتأهيل، والمتابعة والتدريب والمكافحة، 

للجمعيات  العربي  االتحاد  في  عضو  والجمعية 
مرض  بمكافحة  أيضاً  وتعنى  الحكومية،  غير 
على  واإلدمان  )اإليدز(  المكتسبة  المناعة  نقص 
الجمعية تتعاون  أن  الكحول والتدخين. وأضاف، 
بمجال  لبنان  في  المعنية  الجهات  من  عدد  مع 
وإقامة  والتدريب  المخدرات  ومكافحة  التوعية 
المخدرات  مكافحة  مكتب  مثل:  العمل،  ورش 
العامة  والمديرية  اللبناني،  الداخلي  األمن  وقوى 
لألمن العام، والمديرية العامة للجمارك، والقضاة، 
ونقابة المحامين، والمدارس والجامعات، وغيرها.. 
من  عدد  على  القبض  في  الجمعية  أسهمت  وقد 
المتورطين بالمخدرات، وضبط كميات من الحبوب 
للبنان أو لدول عربية  الموجهة  المخدرة  والمواد 
وأجنبية أخرى، وشجعت الجمعية العديد من أسر 
المدمنين على توجيه أوالدهم المدمنين للعالج في 
استقبل  كما  األخرى،  العالج  مراكز  أو  الجمعية 
متحف الجمعية 4 آالف طالب مدرسة اطلعوا على 
محتوياته التي يبلغ عددها 7 آالف قطعة ولوحة 
فنية جمعت من 90 بلداً في العالم  بهدف التوعية 

من أخطار المخدرات  والكحول والتدخين ومرض 
اإليدز، كما لدى الجمعية مختبر لتطوير األبحاث 
وتعمل  والتدخين،  والكحول  بالمخدرات  المعنية 
نوعه  من  األول  المعلومات«  »بنك  مشروع  على 
من  سيتيح  والذي  العربي،  الوطن  مستوى  على 
خالل التطبيقات الهاتفية الذكية االطالع على كل 

ما يتعلق بالمخدرات في العالم باللغة العربية.
»جاد«  جمعية  بين  التعاون  عالقات  وعن 
العربية  اإلمارات  دولة  في  المعنية  والجهات 
تعاون  عالقات  لدينا  حواط:  أجاب  المتحدة، 
وزارة  دبي في  لشرطة  العامة  القيادة  مع  وثيقة 
الداخلية اإلماراتية، ممثلة بمعالي الفريق ضاحي 
خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في 
دبي،  والمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، ممثالً 
بمديره العام سعادة الدكتور حمد الغافري، وهيئة 
الزيارات  بتبادل  ونقوم  اإلماراتية  األحمر  الهالل 
المدمنين،  وتأهيل  عالج  في  العالمية  والخبرات 
والمعارض  والمؤتمرات  الندوات  في  والمشاركة 
والمناسبات العالمية، مثل اليوم العالمي لمكافحة 

المخدرات، ويوم الشباب العالمي.
وأشار حواط إلى أن نسبة النساء المتورطات 
العربي  الوطن  في  كما  لبنان  في  بالمخدرات 
عام،  كل  تزداد  وتجارة  وتهريباً  وترويجاً  إدماناً 
فقد ارتفعت من 11% إلى 30% من المتورطين ـ 
وهذا مؤشر خطر جداً، ألن المرأة هي األم واألخت 
في  والعاملة  لألجيال  والمربية  والزوجة  واالبنة 

المجتمع.
كما أشار إلى أن عمر المدمنين على المخدرات 
أصبح ينخفض إلى 15 عاماً، خصوصاً مع انتشار 
لبنانية  عصابات  تنتجها  التي  الكبتاغون  حبوب 
دول  إلى  وتهربها  لبنان  في  وتنشرها  ودولية، 
عربية وأجنبية أخرى، وهو ما حذرت منه منظمة 
المعني  المتحدة  األمم  ومكتب  العالمية  الصحة 
يمكن  الكبتاغون  فحبوب  والجريمة،  بالمخدرات 
وتعاطيها  أدوية  علبة  في  أو  الجيب  في  وضعها 
العام  ونصف  عام  وخالل  وتهريبها،  ترويجها 
تمكن مكتب مكافحة المخدرات واألجهزة األمنية 
األخرى في لبنان من منع تهريب 72 مليون حبة 

كبتاغون إلى الخارج.
الحكومية  الجهات  حواط،  جوزيف  ودعا 
والصحة  الداخلية  وزارات  مثل  المعنية  اللبنانية 
الجمعيات  مع  التعاون  إلى  االجتماعية  والشؤون 
لمواجهة  موحدة  وطنية  خطة  لوضع  األهلية 
مروجي  بعض  لجوء  من  حذر  كما  المخدرات. 
الشرطة  أمام  االدعاء  إلى  المخدرات  وتجار 
والقضاء في لبنان أنهم مجرد متعاطين للمخدرات 
عن  بدالً  ويحولوا  ويسجنوا،  يحاكموا  ال  حتى 
ذلك إلى مراكز العالج. ورحب بإقامة ورش عمل 
مجانية حول المخدرات في أي مؤسسة في لبنان 
ترغب بتوعية وتدريب موظفيها،  مشبهاً مواجهة 
عدد  زاد  فكلما  تكبر،  التي  الثلج  بكرة  المخدرات 

الشركاء تغلبنا أكثر على المخدرات.
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ورشة  صاحب  عاماً(   23( محمود  كان  عندما 
الصناعية  املناطق  إحدى  في  السيارات  إلصالح 
أظفاره،  نعومة  منذ  بدأ  األصلي،  بلده  في  بالدولة، 
إلصالح  ورشــة  في  ــام«  »دّحـ والــده  مع  العمل 

السيارات.
بداية لم ُيستََشر، فقد وجد ثياب العمل حاضرة، 
إذ فّصلها له والده لدى أحد اخليّاطني، دون علمه، 
بدالً من أْن يجّهز له ثياب املدرسة، ملتابعة حتصيله 
ويلتقي  واألقــالم،  والدفاتر  الكتب  برفقة  العلمي، 
زمالَءه وأصحابه، في باحة املدرسة، وعلى مقاعد 

الدراسة!
يوقظ  كان  »دّحام«  الوالد  أّن  واألَمّر،  واألْدهى 
ولده »محمود« باكراً بطريقة قاسية بغيضة، ليبدأ 
بالتّعب  ُمفَعمة  الورشة،  في  جديدًة  حياًة  الطفل 

والّضنى، وهو ال يزال َغّضاً، َطِريَّ الُعود. 

عقوبة 

و»محمود«  الــوقــت،  عربُة  تدحَرجْت  وهكذا 
الصغير، ما ينفّك يتلّقى األوامر الّصارمة من والده، 
معاملة  ساهمت  فقد  مراهقاً،  أصبح  أْن  بعد  حتّى 
والده السيّئة له، وقمعه املستمّر، بتوّجهه إلى أشياء 
أخرى، يفّرُغ بوساطتها شحناِت الكبْت التي يعيشها، 
الوحيدة  الساعة  تلك  الوحيد،  متنّفسه  كان  حيث 
يلعب  الغداء، وهو  فترة  ِخلسًة وقت  يقضيها  التي 
»األتاري«، في منزل قريبه »سعيد«، وهما يقطنان 
مبنزلني متجاورين، لكن من دون أْن يعلم أحدٌ بذلك!
إلى أْن سأل األب عنه فجأة باتصال هاتفي، حيث 
مّرة  لم يحضر وال  »أْروى«: »محمود  األم  أجابت 
بقصد  للبيت  ُيرسله  والده  كان  الغداء«، حني  على 
تناول الغداء مع أمه، ومن ثّم العودة ملزاولة العمل 

في الورشة!.
أين  أعــرف  ال  العبارة،  »بصريح  األم:  وقالت 

يقضي محمود فرصة الغداء، يا زوجي العزيز!«. 
في  انتظره  وأْزَبد،  أْرَعد  األب،  جنوُن  ُجّن  وهنا 
الورشة، حامالً بيده قضيباً ثخيناً من احلديد، يلّوح 
به بالهواء، كان الّشرُر يتطاير من عينيه، والغضب 

ميأله »مْن رأِسه ألساِسه« كما ُيقال! 
لم ينتِه األمر عند ضْرب األب لولده ضرباً ُمبرِّحاً 
ُمؤذياً، بل كان العقاب األشّد واألْمَضى، عندما قّرر 
منْع ولده من الذهاب إلى البيت، لتناول الغداء مع 

والدته، وطلب منه أْن يبقى في الورشة حتى وقت 
املساء، حيث يصطحبه معه إلى البيت!

يزداد  الدنيا  على  »محمود«  املراهق  حقد  وكان 
ويتعالى، فالّرغبة الوحيدة املُفرحة في حياته، خنَقها 
مْن  يعمل  اآللــي:  كالّرجل  الشاب  فأصبح  والــده، 
املغيب،  وقت  حتى  النّهار«،  »رابعة  الشمس  بزوغ 
ليعاود في اليوم التالي، ما فعله في يومه السابق، 

فاحلياة أصبحت لديه روتينيّة وقاسية! 

القف�س الذهبي

يق إاّل الَفَرج«، فعلى  يقولون في املثل »ما بعد الضِّ
 20 الشاب »محمود« )وعمره حينها  أّن  مْن  الّرغم 
فإّنه  امرأة،  أّية  على  حياته  في  يتعّرف  لم  عاماً(، 
وجد نفسه، وقد حّدد له والداه يوم زفافه، علماً أنه 
ال يعرف عروسه املُنتَظرة، ولم يَر وجهها من قبْل 

البَتّة.
الّزواج مْن فتاة تدعى » هناء،  ولكنّه أُجبر على 
18 عاماً«، ابنة أحد أصدقاء والده، وهو أحد زبائن 

الورشة.. 
ومع غرابة كّل ما جرى، فقد وجدها »محمود« 
املُملّة،  الّرتيبة  حياته  منط  لتغيير  ذهبية  فرصة 
)وعمره  مستقلّة  حياة  للعيش  الدولة  إلى  والسفر 
حينها 21 عاماً(، حيث استأجر مسكناً مْن غرفتني 
ورشــة إلصالح  وفتح  الــدولــة،  مــدن  إحــدى  في 
السيارات في إحدى املناطق الصناعية احمليطة بهذه 

املدينة.
وجهه،  فــي  تبتسم  الدنيا  شــَرَعــت  وبالفعل 
بتهذيبها  الّزوجة  ِنْعَم  هناء«   « زوجته  كانت  فقد 

وعاطفتها، وُخلقها القومي. 

اأمام ال�ّسا�سة

»محمود«  إقامة وعمل  على  وبعد مرور سنتني 
في الدولة، توفي والده مبرٍض ُعضال، األمر الذي 
ترك أمام »محمود« )وعمره حينها 23 عاماً( فرصة 
أكبر ليكون ُحّراً أكثر، فقد كان والده في حياته سيفاً 

ُمصلتاً على عنقه، واآلن حتّرَر مْن كّل ذلك متاماً! 
ففي الصباح يذهب »محمود« متأّخراً إلى ورشته 
الصناعية،  املنطقة  في  السيارات  اخلاصة إلصالح 
وفي الليل على طول ساعاته، كان يتسّمُر في منزله 
املستأجر أمام »البالي ستيشن«، بعدما أتقن اللعب 

عليها.
وبتصّرفاته  به  ضاقْت  املهذبة،  زوجته  ولكّن 
الصبيانية َذْرَعاً، والتي كانت تتحّمل مزاجه السيِّىء، 
حال  في  الــدائــم،  وصراخه  املتأّخرة،  وطفولته 

خسارته! 
وبالفعل أصبح شخصاً »ُمْدمناً« على هذه اللعبة 
الّصبيانية، ويجلس لساعات، أمام لعبته املفّضلة، من 
وبطفلته  وبزوجته،  البيت،  بشؤون  يهتّم  أن  دون 
الوحيدة »هبة«، التي صار ُعُمُرها ما يقارب السنتني!
ولم تستمّر األمور على حاٍل واحدة! فقد اضطّرت 
قريباتها  إحدى  بيت  إلى  ليالً  للذهاب  مرة  زوجته 
ألّم  طارئ  مرض  بسبب  نفسها  املدينة  في  املقيمة 
مالئمة  الظروف  تكن  لم  وطبعاً  هــذه،  بقريبتها 
زوجها،  عند  تركتها  فقد  معها،  الطفلة  الصطحاب 
ون، وحتت نظره ورعايته، نائمة على  باحلفظ والصُّ
سريرها اخلشبي، بينما األب كان في غياب تام عْن 

كّل ذلك، متسّمراً أمام لعبته العزيزة على قلبه.
زوجته  مغادرة  على  الساعة  يقارب  ما  وبعد 
لم جتد  نومها،  الطفلة »هبة« من  استيقظت  البيت، 
ساخناً  بكاء  وتبكي  تصرخ  أخــذت  قربها،  أّمها 
وتقترب من والدها »محمود« املشغول باللعب، أّما 
هو فلم يكن يعيُر ابنته الصغيرة أّي اهتمام، أو أْدنى 
رعاية! بل كان يوّبُخها ويدفعها بيده بعيداً عنه كلما 
لقد  »اخرسي،  بانزعاج واضح:  قائالً  منه،  اقتربت 
إْن خِسْرُت سأضربك ال  الثانية..  للمرحلة  وصلُت 

محالة«. 
وبالطبع كانت طفلته ال تستوعب حرفاً مّما يقوله 

والدها، ولم تكْن تأبه لكّل تهديده ووعيده! 
أكثر من  الهستيرّية  ولم ميِض على هذه احلال 
والبكاء،  التهديد  عاصفة  هدأت  حتى  ساعة،  ربع 
الوالُد،  استدار  وحني  رهيًب،  صمًت  املكاَن  وساَد 
ُمرِسالً نظَره نحو طفلته، ليعرف سبب انقطاعها عن 
الصراخ والعويل، أُسقط بيده، للمشهد الفظيع الذي 
رآه.. كانت ابنته الصغيرة مرميّة على األرض، بينما 
كان الدم ينزف من جبينها، فحملها على َعَجٍل ألقرب 

طبيٍب ملُعاينتها.
وبعدما عرف الطبيب أّن اجلرح البليغ في رأس 
االرتطام باألرض بسبب دفع والدها  الطفلة سببه 
لها بقوة بعيداً عنه، سارع إلى إبالغ مركز شرطة 

احلّي. 

ندم أب!
اإعداد: وجيه ح�سن
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شرطة  مبركز  اجلنائي«  التحقيق  »قسم  وفي 
احلّي، انهار األب »محمود« متاماً، وقال بهستيريا 
عن  أرضاً  أوقعتها  »نعم  عال:  وبصوت  واضحة، 
قصد، ابنتي الغالية هبة، وكدت أقتلْها، سامحني يا 

رّب«.!
وأحيل الوالد »محمود« إلى القضاء، ليتّم تقدير 
وتسببه  استهتاره،  جزاء  يستحقها،  التي  العقوبة 
الربيع،  َوْرِد  بعمر  وهــي  لطفلته،  بليغ  بجرح 

وبطهرانيّة املطر. 
فقد  اجلريحة،  الطفلة  والدة  »هناء«،  زوجته  أّما 
لدى  احليّة،  القلوب  يدمي  ِمـــدراراً،  دمعاً  ذرفــْت 

سماعها ذاك النّبأ األليم.. 
ومن املستشفى، خرجت الطفلة بعد انتهاء فترة 

عالجها لترعاها أّم ملتاعة بفلذة كبدها الوحيدة..
 أّما األب املعتدي العب »البالي ستيشن« البطل، 
املؤسسات  إحدى  في  فترة  بقضاء  عليه  فقد حكم 

العقابية واإلصالحية في الدولة بعد إدانته مبمارسة 
بجرح  لها  والتسبب  طفلته،  على  اجلسدي  العنف 
بحق  اقترفه  ما  على  الندم  ينفعه  لم  وبعدما  بليغ، 

طفلته وزوجته ونفسه. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

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

هو محض صدفة. 
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ترجمة: د.ح�سن الغول

نهر الموت
برحلة  يقوم  إيتسوورث  روبرت  الشاب  كان 
النهر األخضر »غرين ريفر«  قاربه في  على من 
قرب مدينة سياتل األميركية في اخلامس عشر من 
أغسطس عام 1982، عندما اصطدمت عيناه بجثتي 
النهر، وعندما حاول  امرأتني طافيتني على سطح 
انتشالهما انقلب قاربه واضطر للسباحة إلى ضفة 
وأخبره  دراجة  يقود  رجالً  شاهد  وهناك  النهر، 
باألمر، وطلب منه االتصال بالشرطة الذين قدموا 
إلى املكان، وأخضعوه الستجواب سريع. وخالل 
لفتاة شابة، وكان  ثالثة  التفتيش عثروا على جثة 
طريق  عن  قتلن  الضحايا  جميع  أن  الواضح  من 
قد  ديبورا  تدعى  أخرى  فتاة  جثة  وكانت  اخلنق، 
عثر عليها في النهر قبل أيام قليلة من ذلك. وخالل 
خمسة أشهر كانت السلطات احمللية قد عثرت على 
ست جثث لفتيات في مياه النهر، وكان اخلنق سبب 
الوفاة، ما جعل التحريني على قناعة بوجود قاتل 
متسلسل خلف تلك اجلرائم، حيث مت تشكيل قوة 
مهام خاصة تضم عدداً من التحريني من مقاطعة 
مكتب  من  املساعدة  طلبت  التي  كاونتي  كينغ 

التحقيقات الفيدرالي.
املعلومات  كثرة  بسبب  ببطء  التحقيقات  جرت 
كما خضع  البيانات،  لفحص  أجهزة  توافر  وعدم 
املئات من سكان املنطقة لالستجواب، إال أن النتائج 
التي كانت ضعيفة أشارت إلى أن معظم الضحايا 
عملن في مجال الدعارة، كما مت استجواب عدد من 
الفتيات اللواتي يعملن في هذه املهنة، حيث أظهرن 
إحداهن  أن  إال  الشرطة،  مع  التعاون  في  تــردداً 
تشارلز  ويدعى  ــزاراً،  ج يعمل  رجــالً  أن  ذكــرت 
كالرك، ويقود شاحنة صغيرة زرقاء اللون تودد 
هددها  جواره  إلى  العربة  استقلت  وعندما  إليها، 
مبسدسه واعتدى عليها، ثم قاد الشاحنة، وهي إلى 
جانبه وبدافع اخلوف على حياتها متكنت الفتاة من 

الهروب، بعد أن سجلت رقم لوحة الشاحنة.
بعد أسبوعني قالت الفتاة ديبرا إيستيس البالغة 
اخلامسة عشرة من العمر: إنها تعرضت لالعتداء 
من قبل سائق شاحنة صغيرة زرقاء إثر تهديده 
لها بالقتل، ما دفع قوة املهام اخلاصة إلى اعتقال 
كالرك وتفتيش منزله وسيارته، حيث عثرت على 
بأنه  الرجل  اعترف  التحقيق  وخالل  مسدسني، 
اعتدى على الفتاتني، إال أنه قدم حجة غياب قوية 
تؤكد عدم تورطه في القتل. ومت بعد ذلك التحقيق 
مع سائق شاحنة آخر اشتبه بأن يكون هو سفاح 

النهر األخضر، وذلك إثر اختفاء شابتني في املنطقة 
ذاتها. 

من  الشرطة  كثفت   1982 عــام  شتاء  خــالل 
الذين أصبحوا  الشاحنات  مراقبة سائقي  عمليات 
ذاته عثر  الشك، وفي سبتمبر من عام  دائرة  في 
كان  التي  لوفورن  جيزيل  الليل  فتاة  أشالء  على 
أنه  إال  الشاحنة،  إحدى ضحايا سائق  أنها  يعتقد 
لم يتم التوصل إلى أية نتائج ملموسة، وفي ربيع 
1983 كان اليأس قد دب في نفوس احملققني الذين 
كيبيل،  بوب  يدعى  بخبير  لالستعانة  اضطروا 
واملعلومات  للتقارير  دقيقاً  فحصاً  أجرى  والذي 

والتحليالت وأقوال الشهود.
الفتاة  في مايو من العام ذاته، عثر على رفات 
عن  كيلومترات  عدة  تبعد  غابة  في  آن«  »كارول 
قد  القتيلة  أن  إلى  التحقيقات  ــارت  وأش النهر، 
تكون إحدى ضحايا سفاح »غرين ريفر«، وخالل 
الصيف أعلن عن اختفاء تسع فتيات، وبعد شهور 
على  ذلك  بعد  وعثر  أُخريات،  تسع  اختفت  قليلة 
اختفاء  أعلن عن  جثث ثمان منهن. وفي ديسمبر 
إجمالي  وبلغ  غامضة،  ظروف  في  فتيات  خمس 
عدد اجلثث التي عثر عليها 18 جثة.  وفي فبراير 
1984 عثر على جثة إحدى الفتيات املختفيات قرب 
مكب للقمامة، وفي الشهر التالي، مت اكتشاف عدة 
أسابيع  التعرف على هوياتهن. وبعد  فتيات، ومت 
قليلة عثر صبيان على هيكل عظمي لفتاة في إحدى 

الغابات، والتي مت حتديد هويتها. 
خالل الشهور التالية، أعرب السفاح تيد باندي 
الذي كان ينتظر تنفيذ عقوبة اإلعدام في زنزانته 
بالسجن عن استعداده للمساعدة في التعرف على 
يعرف ضحاياه  القاتل  هذا  أن  رأى  حيث  القاتل، 
جيداً، وأنه رمبا قتل عدداً أكبر من الذي أعلن عنه، 
القاتل.  إلى معرفة  تؤد  لم  باندي  أن مساهمة  إال 
وبالرغم من أن عمليات القتل تناقصت إال أنها لم 
ديسمبر  إلى  أكتوبر  من  الفترة  وخالل  تتوقف، 
1984 عثر على جثتي فتاتني فقط، ما جعل العدد 
اإلجمالي لضحايا جرائم »غرين ريفر« يصل إلى 
31 ضحية، بينما كان ال يزال هنالك نحو 14 امرأة 

مختفية. 
الفتاة  جثة  بقايا  على  عثر   ،1985 مارس  في 
أكثر  قبل  اختفت  قد  كانت  التي  رويس«  »كاري 
رفات  على  عثر  يونيو،  منتصف  عامني، وفي  من 
تلك  على  العثور  ورغم  هويتهما،  وُحددت  فتاتني 

رئيس  مشتبه  أي  هنالك  يكن  لم  أنه  إال  اجلثث، 
بعد، وخالل أشهر قليلة اكتشف رفات ثالث فتيات 
في أماكن مختلفة، وفي عام 1986 عثر على جثث 
عام  وفي  متنوعة.  مناطق  في  لضحايا  مختلفة 
1987 بدأت الشكوك حتوم حول رجل يدعى غاري 
ريدجواي الذي كان له عالقات ببعض فتيات الليل، 
وفي أبريل من ذلك عام فتشت الشرطة منزله، إال 
أنها لم تعثر على أية أدلة تؤدي إلى القبض عليه، 
وبعد فترة قصيرة عثر على رفات إحدى الضحايا 
بالقرب من نهر »جرين ريفر«، ومت معرفة هويتها 

وتاريخ اختفائها.
في عام 1988 عثر على أكثر من عشرين جثة 
لفتيات قتلن في مدينة سان دييغو، ما يشير إلى 
والية  إلى  جرائمه  نقل  األخضر  النهر  سفاح  أن 
كاليفورنيا، وخالل شهور مت التوصل إلى مشتبه 
به جديد يدعى ويليام ستيفينس، وعثر في منزله 
قيادة،  ورخص  ائتمان  وبطاقات  مسدسات  على 
لعدم  سراحه  وأُطلق  لالستجواب،  خضع  حيث 
مرور  وبعد   2001 أبريل  وفي  أدلة ضده.  وجود 
نحو عشرين عاماً على جرائم النهر األخضر، قام 
الرئيس اجلديد لفرقة املهام اخلاصة بفتح ملف تلك 
اجلرائم مرة أخرى مستعيناً بأساليب تكنولوجية 
ــة  واألدل البيانات  فحص  أعيد  حيث  متطورة، 
وإرسال عينات إلى املختبر، وفي سبتمبر أظهرت 
النتائج احتمال تورط غاري ريدجواي في أربع من 

تلك اجلرائم، وعلى الفور أُلقُي القبض عليه. 
في  يعمل   1949 عام  في  ولد  الذي  غاري  كان 
طالء الشاحنات ومع الوقت امتلك عدداً منها، كما 
بالنساء،  اهتماماً  يبدي  وكان  مرات  ثالث  تزوج 
كراهية  يبدي  كان  وإن  منهن،  املنحرفات  خاصة 
بعد  خنقاً  قتلهن  في  لذة  يجد  كان  حيث  لهن، 
االعتداء عليهن، وخالل وجوده في السجن حاول 
ادعاء البراءة في وقت كان الرأي عام ينتظر موعد 
الذي  غاري  تفادى   2003 نوفمبر  وفي  محاكمته. 
كان في الرابعة واخلمسني من العمر حكم اإلعدام 
املعنية تتضمن  السلطات  عندما أجرى صفقة مع 
اعترافه بقتل 48 فتاة معظمهن قتلن خالل السنوات 
1982 - 1984 مقابل صدور حكم ضده بالسجن 
العفو،  من  وحرمانه  مرة  وأربعني  لثمان  املؤبد 
وهو أمر أدى إثر صدوره إلى إثارة غضب أهالي 
الضحايا الذين كانوا يرغبون في أن يكون اإلعدام 

هو العقوبة املناسبة لهذا القاتل.
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الخيانة الزوجية
اإعداد : حامد حمجوب

أقامت الزوجة عالقة غير شرعية مع رجل آخر 
في بيت الزوجية، فتقدم الزوج بطلب إلى احملكمة 
طالباً الطالق للضرر من دون أن يتحمل أي تبعة 
مادية من تبعات هذا الطالق أو أي حق من حقوق 

الزوجية كالنفقة أو مؤخر الصداق أو نفقة العدة.
ومتت إدانة الزوجة أمام احملكمة مبوجب الدعوى 

اجلزائية ومت تأييدها أمام محكمة االستئناف.
الزوجة  تصرف  أن  احلكم  حيثيات  في  وجاء 
ال  فادحاً  ضرراً  ضده(  )املطعون  بالزوج  أحلق 
يستطيع معه االستمرار باحلياة الزوجية،ناهيك عن 
الضرر األدبي حيث ال يأمن الزوج بعد ذلك على 
نفسه وال على أوالده من خيانتها، وألجل ذلك فإن 
الزوج يطلب من هيئة احملكمة تطليقها من دون أن 
يتحمل أي تبعات مادية بعد هذا الطالق بحرمانها 
من النفقة ومؤخر الصداق وإسقاط حضانتها عن 
بناته لعدم أهليتها، وهذا ما حكمت به احملكمة فعالً.

الدكتور مصطفى جنيب أستاذ الشريعة  وعلق 
احلكم  على  الشرطة« سابقاً  »كلية  اإلسالمية في 
اخليانة  أن  فيه  الشــك  مما  التالي:  النحو  على 
احلضانة:  النتهاء  مقنعاً  سبباً  تعتبر  الزوجية 
ألن  احلاضنة  األم  حضن  من  احملضونني  ونزع 
من املتفق عليه عند فقهاء الشريعة وفقهاء القانون 
أن من أهم شروط احلضانة: )أن تكون احلاضنة 
أمينة في الدين( مبعنى أن تكون ملتزمة بأحكام 
الشريعة اإلسالمية وآدابها وأخالقها فال حضانة 

صفتها مربية لبناته الثالث ثم تعود لتطالب بالنفقة 
لفي  هذا  البنات،وإن  وحضانة  الصداق  ومؤخر 

القياس بديع ! 
وهو  احلضن  من  مشتقة  اللغة  في  واحلاضنة 
إلى  الطفل  أو اجلنب، ألن احلاضنة تضم  الصدر 

صدرها وترعاه.
وأما في الشريعة اإلسالمية،فاحلضانة )بالفتح 
ال  الذي  الطفل  تربية  على  القيام  الكسر(تعني  أو 
طعامه  تدبير  من  شؤونه  وبرعاية  بأمره  يستقل 
أو  يهلكه  مما  ووقايته  وتنظيفه  ونومه  وملبسه 
يضره من قبل من له حق بذلك من األقارب في 

املدة التي ال يستغني فيها عن النساء.
الكبير  حضانة  الفقهاء  عند  احلضانة  وتشمل 
والعاجز واملجنون ،كما تشمل الصغير، ولكنها إذا 

أطلقت فتشمل الصغير خاصة.
في  جاء  كما  تعني  فاحلضانة  القانون  وفي 
املادة )142(: )حفظ الولد وتربيته ورعايته مبا ال 
النفس(  على  الوالية  في  الولي  مع حق  يتعارض 
الشريعة  علماء  بإجماع  هذه  واحلالة  فاحلضانة 
أمور  من  ألنها  للمحضونني  حقاً  تعتبر  والقانون 
من  إلى  مفتقراً  يخلق ضعيفاً  الطفل  ألن  الرعاية، 
يحضنه ويكفله ويربيه حتى ينفع نفسه ويستغني 
الصغير  حفظ  منها  الغرض  ألن  غيره،  عن  بذاته 

ومراعاة مصلحته.
وبعد أن عرفنا معنى احلضانة نشير بعجالة إلى 

د. مصطفى جنيب

لفاسق، وأي شيء أكبر فسقاً وفظاعًة من أن تقيم 
وفي  آخر  رجل  مع  غير شرعية  عالقة  احلاضنة 
بيت الزوجية، وأين هذا من اآلداب واألخالق التي 

تتسم بها تربيتنا في هذا املجتمع املسلم .
واحملور الذي تدور عليه هذه القضية التي بني 
أيدينا هو عدم توفر شروط احلضانة وإن شئت 
فقل اخليانة الزوجية والبعد عن األمانة في تربية 
باخليانة   ) )احلاضنة  الزوجة  بإدانة  احملضونني، 
هذا  وتأييد  األولى،  الدرجة  أمام محكمة  الزوجية 
احلكم أمام محكمة االستئناف ،وال جند أكثر ضرراً 
)مادياً وأدبياً(على الزوج املدعى عليه في هذا املقام 
هذه  من  تبقى  أن  أبداً  يعقل  فال  اخليانة  هذه  من 
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أهم شروطها وننظر مدى توافرها في تلك الطاعنة 
بإيجاز فيما يلي:

ألنه  ملجنون  حضانة  فال  عاقلة  تكون  أن   –  1
بحاجة إلى من يحتضنه ويشرف عليه.

2 _ أن تكون قادرة على احلضانة، فال حضانة 
ن ألنهم ال يستطيعون القيام  لعاجز أو مقعد أو ُمسِّ

على شؤون الطفل.
ألنه  معد  مبــرض  مريضة  تكون  ال  أن   –  3

يتجاوزها إلى احملضون.
4 – أن تكون أمينة في الدين،فال حضانة لفاسق 

أو زان ألنه ليس بأمني.
5 – أن تكون رشيدة فال حضانة لسفيهة مبذرة 

حتى ال تتلف مال احملضون.
كما جاءت هذه الشروط مفصلة في املادة)145( 
هذه  عن  بجملتها  تخرج  ال  وهــي  القانون  من 
الشروط.. ونترك في هذا املقام لكل قارئ منصف 
أن ينظر بعني الواقع أين الطاعنة من هذه الشروط؟

إننا جندها عكس ذلك متاماً, خاصة فيما يتعلق 
بالعفة باعتبارها أهم شروط احلضانة، فهي ُمدانة 
ومبادئ  بالعرض  ماسة  بجرمية  )نهائي(  بحكم 
مالها من  لها  أسلفنا وهذه اجلرمية  كما  األخالق 
،ماال ينكره  الفرد واألسرة واملجتمع  الضرر على 

أحد عاقل. 
اإلسالمية  الشريعة  فقهاء  مع  قليالً  ولنقف 
وبيان  الفقهية  املصطلحات  هذه  ملعرفة  والقانون 

الشريعة  ألحــكــام  هــذه  دعــواهــا  موافقة  مــدى 
والقانون. 

فالنفقة في اللغة مشتقة من الفعل نفق ينفق نفقاً 
أي: نفد، والنفقة هي ما ينفقه الرجل من الدراهم 
ونحوها وعند املالكيةما به قوام معتاد حال اآلدمي 
لكفاية  ينفق  الذي  املال  وتعني:  دون سرف(  من 
من ميونه طعاماً وكسوة وسكناً وتوابعها )مواهب 

اجلليل 196/4(
بالنشوز،  النفقة تسقط  أن  الفقهاء  عليه  والذي 
عالقة  له  فيما  زوجها  الزوجة  تعصي  أن  مبعنى 

عليها مما أوجبه عقد النكاح.
ومن أهم ما أوجبه عليها هذا العقد أن ال تأذن 
بدخول منزل الزوجية ألحد ال يريد زوجها دخوله 
مما غير النسب، فما بالك بدخول رجل أجنبي إلى 
كما  غير شرعية  عالقة  معه  وتقيم  الزوجية  بيت 

جاء في هذه القضية.
فإن هذا يوجب الطالق ويسقط حقها في النفقة 
ومؤخر الصداق ونقصد به )املهر املؤجل ملا بعد 
الدخول( فإن هذا يسقط بسبب هذه اخليانة، ألن 
الطالق جاء بسبب من الزوجة من دون الزوج، فلم 
تعد زوجة له فتسقط عنه النفقة وتوابعها )بدائع 
الصنائع 16/4(ويؤكد هذا أيضاً ما جاء في املادة 
)71( من القانون في بيان احلاالت التي تسقط فيها 

نفقة الزوجة عن زوجها.
وبعد هذا،فإن الطاعنة طالبت بالنفقة واحلضانة.. 

ولكن احملكمة لم تسمع دعواها ولم تلتفت لكالمها 
فما كان منها إال أن ترفض هذا احلكم وتطعن فيه 

من جديد وحجتها في ذلك:
هذا  تطبيق  في  اخلطأ  في  احملكمة  وقوع   –  1

القانون. 
من  ليست  بها  قامت  التي  اجلرمية  إن   –  2
الزوج  يدعي  كما  العرض  على  الواقعة  اجلرائم 
)املطعون ضده(، بل هي من مقدمات تلك اجلرائم 

)وتفاصيلها موجودة في ملف القضية(
يطالب  ضــده(  )املطعون  ــزوج  ال أن  كما   –  3
باحلضانة وال تتوفر فيه شروط استحقاقها فليس 
عنده من النساء من يقوم على خدمة البنات الثالث 

وهذا يعتبر مخالفاً للقانون ويجب نقضه .
بعني  وأخذتها  الطعون  هذه  احملكمة  ودرست 

االعتبار وجاء الرد على هذه األقوال بأن :
أمانتها،  في  مطعون  الطاعنة  الزوجة  هذه   –  1
قطعي  بحكم  االستئناف  محكمة  أمام  ذلك  وثبت 

وبات .
2 – كما أنه محكوم عليها بجرائم مخلة بالشرف 
فهي بعيدة كل البعد عن األمانة والنزاهة وحسن 
اخللق وال يخفى على أحد أن هذه األمور مخالفة 
األخــالق  ومــبــادئ  والقانون  الشريعة  ألحكام 
على  الكثير  الشيء  الضرر  من  وفيها  الكرمية 
تربية احملضونات، وألجل ذلك يترتب على الطاعنة 
جبر ما تسببت به من أضرار على املطعون ضده 
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وحرمانها من النفقة ومؤخر الصداق واحلضانة.. 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  يتناسب  وهــذا 
والقانون وخاصة أحكام فقه املالكية املعمول به في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وعدم  البنات  بحضانة  لتمسكها  بالنسبة  وأما 
احلضانة  لهذه  ضده(  )املطعون  األب  صالحية 
يعيش  بأنه  وتأكدت  احملكمة  هذه  لدى  ثبت  فقد 
ويقيم مع أمه وأخته، كما أن عنده من النساء ما 
يقوم على خدمة ونظافة البيت ولهذا يعتبر صاحلاً 
البنات  حلضانة  أبــداً  تصلح  ال  وأنها  للحضانة، 
إذ  البلد،  الشريعة والقانون وأعراف هذا  في نظر 
هنا  ومن  فاضلة..  أخالق  وال  نزاهة  وال  أمانة  ال 
فقد جاء حكم احملكمة بعد قناعتها التامة حلصول 

الضرر للزوج )املطعون ضده( وأنها غير صاحلة 
حلضانة البنات، فدفعت بحضانتهن إلى األب بعد 
التأكد من توفر شروط احلضانة وصحتها الالزمة 
وأخته(  النساء)أمه  من  عنده  أن  وخاصة  لألب، 
ومن يقوم على خدمة احملضونات وحسن رعايتهن 

وتربيتهن.
لم  ألنها  دعواها  برفض  احملكمة  استندت  كما 
تستطع أن تقدم أي دليل على صحة دعواها، ولم 
تقدر في الوقت نفسه أن تنفي ما ثبت ضدها أمام 
الزوجية  باخليانة  اتهامها  من  االستئناف  محكمة 

بإقامة عالقة غير شرعية مع شخص آخر.
ولهذا نستطيع القول: إن ما تقدمت به ال يعدو 
ال قيمة له، وكالماً مرسالً  كونه جدالً موضوعياً 

ال دليل على صحته وخاصة إذا علمنا أن حملكمة 
املوضوع سلطة تقديرية في فهم الدعوى والنظر 
والتسديد مبا يعرض أمامها من قضايا، فال تصدر 
حكمها إال بيقني ثابت »بعيداً كل البعد عن الشك و 
االحتمال بعد أن ينقدح في ذهن القضاء صحة ما 
ذهب إليه من حكم ال يخالف الشريعة أو القانون .

وأخيراً، نستطيع القول: إن مصلحة احملضونني 
فوق كل اعتبار ومقدمة على مصلحة غيرهم سواء 
التمسك  أن  اجلميع  وليعلم  األم،  أم  األب  أكــان 
تقدير  سلطة  في  املوضوعية  واملجادلة  بالنقاش 
احملكمة وخاصة إذا علمنا أن هذا النقاش يتعارض 
مع مصلحة احملضونني ال يصلح أبداً لالحتجاج به 

أمام احملكمة العليا.
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التي  املواضيع  من  الطبية،  املسؤولية  تعتبر 
الزمت ممارسة الطب منذ قدمي الزمان، وعلى مدى 
كنتيجة طبيعية  وتنوعت صورها  تعددت  العصور 
لتطور مهنة الطب ووسائل التشخيص والعالج في 

التخصصات كافة. 
وتثار املسؤولية الطبية، عندما يدعي املريض أن 
الطبيب تخلف عن بذل العناية الالزمة، أو مخالفته 

واجباته والتزاماته القانونية.
األخطاء  من  املرضى  شكاوى  الزديــاد  ونتيجة 
الطبية، فقد اهتمت الدول بسن وتطوير التشريعات 
اإلمارات  دولة  وفي  الطبية.  باملسؤولية  اخلاصة 
 )4( رقم  االحتادي  القانون  املتحدة، صدر  العربية 
عالج  حيث  الطبية،  املسؤولية  بشأن   2016 لسنة 
حيث  من  للمسؤولية  املختلفة  اجلوانب  القانون 
يستوجب  التي  الطبي، واحملظورات  اخلطأ  تعريف 
وحاالت  فيها  الوقوع  عن  االمتناع  الطبيب  على 
اإلعفاء منها. وعرف القانون اخلطأ الطبي بأنه ما 

يرتكبه مزاول املهنة نتيجة أي من األسباب التالية:
بها في  اإلملام  املفترض  الفنية  باألمور  1. جهله 

كل من ميارس املهنة من ذات درجته وتخصصه.
2. عدم اتباعه األصول املهنية والطبية املتعارف 

عليها.
3. عدم بذل العناية الالزمة.

4. اإلهمال وعدم اتباعه احليطة واحلذر.
ولقيام املسؤولية الطبية ال بد من حتقق شرطني؛ 
أولهما حدوث أذى أو ضرر للمريض، واآلخر توافر 
ووفقاً  الطبي.  واخلطأ  الضرر  بني  السببية  عالقة 
للقانون تنتفي املسؤولية الطبية في احلاالت اآلتية:

األسباب  من  أي  نتيجة  الضرر  يكن  لم  إذا   .1
احملددة باملادة رقم )6( من القانون.

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل املريض   .2
للتعليمات  اتباعه  عدم  أو  للعالج  رفضه  أو  نفسه، 
إليه من املسؤولني عن عالجه، أو  الطبية الصادرة 

كان نتيجة لسبب خارجي.

ويحظر القانون معاجلة املريض من دون رضاه 
طارئاً  طبياً  تدخالً  تتطلب  التي  احلاالت  عدا  فيما 
سبب  ألي  املوافقة  على  احلصول  فيها  ويتعذر 
ومهدداً  يكون مرضه معدياً  التي  أو  األسباب،  من 
املريض  برضا  ويعتد  العامة،  السالمة  أو  للصحة 
ناقص األهلية بالنسبة للفحص والتشخيص وإعطاء 
اجلرعة األولى من العالج، على أن يبلغ أي من أقارب 
املريض أو مرافقيه بخطة العالج. كما يقع الطبيب 
في املسؤولية الطبية إذا امتنع عن عالج املريض في 
احلاالت الطارئة أو االنقطاع عن عالجه في جميع 
األحوال إال إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب، 
أو كان االمتناع أو االنقطاع راجعاً ألسباب خارجة 

عن إرادة الطبيب.
ويحظر القانون أيضاً االمتناع عن عالج مريض 
عن  خارجة  حالته  تكن  لم  ما  مصاب  إسعاف  أو 
اختصاص الطبيب، وعليه في هذه احلالة أن يجري 
له اإلسعافات األولية الالزمة ثم يوجهه إلى الطبيب 

أحكام المسؤولية الطبية 
في القانون اإلماراتي

دكتور اأحمد عبد املجيد احلاج
مستشار وزارة الداخلية - محاضر كلية الدراسات العليا
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املريض إن كان كامل األهلية أو من أحد الزوجني 
اجلراحية،  العملية  إلجراء  املريض  أقارب  أحد  أو 
الطبية احملتملة  باآلثار واملضاعفات  وبعد تبصيره 
التي قد تترتب على اجلراحة، ويعتبر أهالً للموافقة 
كل من أمت الثامنة عشرة سنة ميالدية ما لم يكن 
عدمي األهلية. وفي حال تعذر احلصول على موافقة 
حتى  املريض  أقارب  من  أي  أو  زوجه  أو  املريض 
املعالج،  الطبيب  من  بتقرير  يكتفى  الرابعة  الدرجة 
وطبيب آخر من ذات املنشأة الصحية ومديرها يؤكد 
حاجة املريض للعملية اجلراحية شريطة أن جترى 

اجلراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية.
وضماناً للمحافظة على املرضى ومراعاة لألحكام 
املقررة ملكافحة األمراض السارية، ال يجوز للطبيب 
كانت  إذا  إال  الصحية  املنشأة  من  املريض  إخراج 
الطبية  لألصول  حالته الصحية تسمح بذلك، طبقاً 
أخرى  منشأة  إلى  نقله  بغرض  أو  عليها  املتعارف 
النقل  مستلزمات  توافر  شريطة  عالجه  الستكمال 

عملية  من  املريض  تضرر  وعدم  السليم،  الصحي 
النقل او بناء على طلب املريض إذا كان كامل األهلية 
النصيحة  دون  من  بعواقب خروجه  تبصيره  رغم 
الطبية ويؤخذ منه إقرار كتابي بتحمله املسؤولية، أو 
مبوجب موافقة كتابية من أحد األطباء في املنشأة 
إذا كان املريض ناقصاً أو عدمي األهلية، وبإقرار من 
وليه أو وصيه مبسؤولية نقله إلى منشأة صحية 

أخرى.
القانون  يحظر  املريض،  خلصوصية  وحماية 
إفشاء أسرار املريض التي يطلع عليها الطبيب أثناء 
قد  املريض  كان  سواء  بسببها،  أو  املهنة  مزاولة 
عهد إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه، أو كان الطبيب 
قد اطلع عليه بنفسه، إال إذا كان إفشاء السر بناء 
على طلب املريض أو موافقته أو ملصلحة الزوج أو 
وقوع  ملنع  أو  منهما،  ألي  وأبلغ شخصياً  الزوجة 
هذه  في  اإلفشاء  ويكون  عنها،  اإلبالغ  أو  جرمية 
إذا كان  أو  الرسمية املختصة فقط،  احلالة للسلطة 

املختص أو أقرب منشأة صحية إذا رغب في ذلك. 
كما ال يجوز للطبيب استعمال وسائل غير مرخص 
بها، أو غير مشروعة في التعامل مع احلالة الصحة 
للمريض. أو أن يصف للمريض أي عالج قبل إجراء 

الكشف السريري عليه.
وال يجوز مبوجب القانون القيام بإجراءات طبية 
أو عمليات جراحية غير ضرورية للمريض من دون 
موافقته أو موافقة ذويه إال في احلاالت الطارئة التي 
تستلزم التدخل اجلراحي الفوري الالزم إلنقاذ حياة 
اجلسيمة  املضاعفات  ولتجنب  اجلنني  أو  املريض 
اجلراحة  يجري  الذي  الطبيب  يكون  أن  على  لهما 
مؤهالً إلجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته 
العملية، ودرجة دقة وأهمية العملية اجلراحية وأن 
جترى الفحوص والتحاليل املختبرية الالزمة للتأكد 
من أن التدخل اجلراحي ضروري ومناسب لعالج 
للمريض  الصحية  احلالة  أن  من  والتحقق  املريض 
تسمح بإجراء اجلراحة مع أخذ موافقة كتابية من 
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أو سلطة حتقيق  من سلطة قضائية  الطبيب مكلفاً 
رسمية بالدولة باعتباره خبيراً، إذا استدعته إحداهما 
كشاهد في حتقيق أو دعوى جزائية أو كان الطبيب 
مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمني أو 
من جهة العمل ومبا ال يجاوز الغرض من التكليف 
وكان  الصحية،  اجلهة  من  طلب  على  بناء  كان  إذا 
الهدف من إفشاء السر حماية الصحة العامة أو كان 
الغرض من ذلك دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة 
حتقيق أو أية جهة قضائية حسبما تقتضيه حاجة 

الدفاع.
كما يحظر القانون الكشف السريري على مريض 

من جنس آخر من دون حضور طرف ثالث وبغير 
تقتض  لم  ما  ذلك،  على  املسبقة  املريض  موافقة 
الضرورة ما يخالف ذلك وال يجوز إيواء املرضى 
في غير األماكن املعدة لذلك، عدا ما تقتضيه احلاالت 
إجراء  عدم  إلى  الطبيب  مسؤولية  ومتتد  الطارئة. 
الشخص  انتماء  كان  إذا  إال  اجلنس  تغيير  عمليات 
اجلنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بني ذكر أو أنثى، 
أو أن تكون له مالمح جسدية مخالفة خلصائصه 
يتم  أن  على  واجلينية  والبيولوجية  الفسيولوجية 
التثبت من ذلك بتقارير طبية، ومبوافقة جلنة طبية 

متخصصة.

 كما تقتضي مسؤولية الطبيب عدم إنهاء حياة 
املريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب 
أجهزة  رفع  يجوز  ال  كما  عليه.  الوصي  أو  الولي 
القلب والتنفس  إذا توقف  إال  املريض  اإلنعاش عن 
املخ  وظائف  جميع  توقفت  أو  ونهائياً،  تاماً  توقفاً 
الدقيقة  الطبية  للمعايير  وفقاً  ونهائياً،  تاماً  توقفاً 
رجعة  ال  التوقف  هذا  بأن  األطباء  ورأى  املقررة، 
بعدم  الطبيعة  الوفاة  السماح بحدوث  فيه. ويجوز 
حالة  في  للمريض  الرئوي  القلبي  اإلنعاش  إجراء 
االحتضار، شريطة أن يكون املريض يعاني مرضاً 
غير قابل للشفاء منه غالباً وأن تستنفد كافة طرق 



العالج مع إثبات عدم جدوى العالج في مثل هذه 
إجراء  بعدم  املعالج  الطبيب  ينصح  وأن  احلالة، 
اإلنعاش القلبي الرئوي. إضافة إلى قرار من ثالثة 
املريض  مصلحة  أن  األقل  على  استشاريني  اطباء 
وعدم  الطبيعية  الوفاة  بحدوث  السماح  تقتضي 
إجراء االنعاش القلبي الرئوي، وال يشترط في هذه 
أو  وليه  أو  املريض  موافقة  على  احلصول  احلالة 
الوصي عليه. على أنه ال يجوز االمتناع عن إجراء 
االنعاش في حالة طلب صريح من املريض ولو كان 

اإلنعاش غير مجد لعالجه.
االستنساخ  عمليات  ــراء  إج القانون  ويحظر 

والتطبيقات  والتجارب  األبحاث  وإجراء  البشري، 
القانون  كما يحظر  كائن بشري.  استنساخ  بقصد 
إجراء أبحاث أو جتارب طبية على اإلنسان إال بعد 
من  بذلك  كتابي  تصريح  على  واحلصول  موافقته 
اجلهة املختصة. كما مينع القانون تركيب األعضاء 
من  التأكد  بعد  إال  شخص  جسم  في  الصناعية 
مالءمتها له وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه 
لتقبلها. وللمحافظة على النسل وعدم خلط األنساب 
نص القانون على عدم جواز إجراء التقنية املساعدة 
إال  رحمها  في  زرع جنني  أو  للمرأة  اإلجناب  على 
من الزوجني وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة، 

الشرعي  الزواج  قيام  أثناء  ذلك  يكون  أن  وبشرط 
بينهما. ومبوجب القانون ال يجوز القيام بأي عمل 
أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إال بناء على طلب أو 
مبوافقة الزوجني، كما ال يجوز القيام بأي عمل أو 
تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إال بناء على رأي 
جلنة طبية متخصصة ال تقل عن ثالثة أطباء بأن في 
احلمل أو الوالدة خطراً محققاً على حياة األم، وبعد 

موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
عملية  أية  إجراء  الطبيب  على  القانون  ويحظر 
إجهاض أو تقدمي شيء من شأنه إجهاض حامل إال 
إذا كان في استمرار احلمل خطراً على حياة احلامل، 
حياتها  إلنقاذ  أخــرى  وسيلة  أية  هناك  تكن  ولم 
طبيب  مبعرفة  اإلجهاض  يتم  وأن  اإلجهاض  غير 
متخصص في أمراض النساء والوالدة على أن يتم 
احلامل  توقيع  على  مشتمالً  بذلك  محضر  حترير 
على  احلصول  تعذر  حالة  في  وليها  أو  وزوجها 
موافقتها، وال تشترط موافقة أي منهم في احلاالت 
الطارئة التي تتطلب تدخالً جراحياً فورياً. كما يجوز 
اإلجهاض إذا ثبت تشوه اجلنني تشوهاً خطيراً غير 
قابل للعالج بحيث يؤدي إن ولد حياً إلى أن تكون 
أن  وبشرط  وألهله  له  آالماً  وتسبب  سيئة  حياته 
وأال  الزوجني،  من  كتابي  بطلب  اإلجهاض  يكون 
يكون قد مر على احلمل مائة وعشرون يوماً. وأن 
يثبت التشوه بتقرير جلنة طبية تضم استشاريني 
واألطفال  ــوالدة  وال النساء  أمــراض  تخصص  في 

واألشعة.

الطبيعة القانونية للم�سوؤولية الطبية

قيام  على  والقضائي  الفقهي  اإلجماع  انعقد 
والتقصير  اخلطأ  عن  للطبيب  املدنية  املسؤولية 
هذه  وظلت  للمرضى،  معاجلته  أثناء  منه  الصادر 
املسؤولية محالً للعديد من اآلراء الفقهية والتطبيقات 
القضائية، لتحديد طبيعتها، هل هي مسؤولية عقدية 
أم مسؤولية تقصيرية؟ حيث يرى جانب من الفقه 
أنها مسؤولية تقصيرية، مستندين إلى أن املسؤولية 
ال تكون عقدية إال إذا وجد عقد صحيح بني املريض 
الطبيب  إخــالل  نتيجة  الضرر  وكــان  والطبيب، 
الالزمة  العناية  بذل  في  املتمثل  العقدي  بالتزامه 
ملعاجلة املريض. بينما يرى رأي آخر أنها مسؤولية 
العقد  عقدية، فالطبيب وإن كان ال يلتزم مبقتضى 
العملية  أو بنجاح  بينه وبني مريضه بشفائه  الذي 
التي يجريها له، إال أن العناية املطلوبة منه تقتضي 
األصول  مع  تتفق  ويقظة  صادقة  يبذل جهوداً  أن 
العلمية املستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن 
كل تقصير في مسلكه الطبي ال ميكن أن يقع من 
طبيب في مستواه املهني وجد في الظروف نفسها 
من  الرغم  وعلى  املسؤول.  بالطبيب  أحاطت  التي 
الطبية  املسؤولية  تكييف  في  السائد  فالرأي  ذلك، 
واملجمع عليه فقهياً وقضائياً، إن مسؤولية الطبيب 
عن أخطائه املهنية، إمنا هي مسؤولية عقدية. ولكي 
أن  البد  عقدية  مسؤولية  الطبيب  مسؤولية  تكون 
واملريض  الطبيب  بني  صحيح  عقد  هناك  يكون 

بجميع أركانه وشروطه. 
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آفاق

ر�سا اإبراهيم حممود
باحث

فلسفـة اإلرشـاد 
ودورها في عالج حاالت اإلدمان

مجال  فــي  ــاد  اإلرشـ فلسفة  منهجية  تقوم 
اإلدمان مرض  أن  اإلدمان، على  معاجلة مشاكل 
ويــؤدي  ونفسياً،  جسدياً  املدمن  يدمر  معقد 
جلعله  األسرية،  عالقته  في  فجوة  وجــود  إلى 
أسرته،  مع  التفاعل  عمليات  خالل  متوافق  غير 
بكيفية  متبصرة  غير  أيــضــاً  أســرتــه  ويجعل 
وبسبب  التعاطي،  مشكلة  مع  املالئم  التعامل 
وملشكلة  التعاطي  ملشكلة  الشمولية  الطبيعة 
األفضل  فاملعاجلة  ــان،  اإلدمـ مبــرض  اإلصــابــة 
في  املتعاطي  احتياجات  تلبية  على  العمل  تتطلب 
كثير من املجاالت، اجلسدية والعاطفية والروحية 
إضافة إلى احلاجات الذاتية والتي يجب االلتزام 
ودفع  لدعم  املعاجلة  في  املشاركني  قبل  من  بها 
التعاطي والتخلص  املتعاطي للتخلص من سلوك 
من اإلدمان، وتوجد مؤسسات وجماعات عالجية 
مبقدورها مساعدة مدمني املخدرات على اإلقالع 
عن هذه العادة، وذلك بالتنسيق مع مساعدة طبية 

لإلقالع النهائي.

مهمني،  عنصرين  النهج  هذا  فلسفة  وتتضمن 
هما اإلقرار من قبل األسرة بأن إدمان املخدرات 
مرض، ومن قبل املتعاطي باالقتناع بأن االستقامة 
هي طريق التخلص من سلوك التعاطي ومن مرض 
إدمان املؤثرات العقلية، وهذان العنصران مييزان 
هذا النهج عن أشكال املعاجلات األخرى املستخدمة 
في الوقت احلالي، كما تعتمد منهجية االستشارات 
نظر  ضــرورة  إلى  التعاطي  حــاالت  معاجلة  في 
املخدرات  إدمــان  إلى  املجال  هذا  في  املرشدين 
التي  القليلة  املرضية  احلاالت  من  واحداً  بصفته 
بأمناط  مقارنة  عليها،  يسيطر  أن  الفرد  يستطيع 
وعلى  الفرد،  يختارها  قد  التي  األخرى  السلوك 
فهم  من  لتتمكن  احلقيقة  هذه  تدرك  أن  األسرة 
تتعامل معه على نحو  املتعاطي، ولكي  سلوكيات 

فّعال.

من املمكن اإر�ساد الأ�سرة

بحاجة  أو  للحماية  بحاجة  األسرة  أن  يجد  قد 

للمساعدة لضبط سلوك املتعاطي، وقد يجد أنه من 
املمكن إرشاد األسرة إلحداث تغيير في التعامل، 
املشكلة، ويعتمد منوذج  مما يساعد على معاجلة 
اإلرشاد املعياري املوجه ملساعدة األسر على كيفية 
التعامل األمثل مع حالة التعاطي على إجراءات عدة، 
فهو يعمل أوالً على مساعدة األسرة جلعل املريض 
معترفاً بوجود املشكلة، ومن ثم اكتشاف ما يرتبط 
بها من تفكير غير عقالني، وهذا التدخل والتعامل 
من قبل األسرة ليس تدخالً جماعياً، بل يتم فقط 
عبر من هو مؤهل من أفرادها ووفق رؤية متيز 

األدوار األسرية واألدوار العالجية واإلرشادية.
تعاونية  بأدوار  أفراد األسرة  بقية  تقوم  بينما 
حسب ما يتطلبه وضع املشكلة، ولذلك ينبغي على 
املرشد أن يدرس خصائص أفراد األسرة احمليطني 
باملتعاطي، وأن يتعرف على مواقفهم السابقة مع 
املتعاطي، وعليه أن يختار شخصاً بعينه من أفراد 
األسرة ليكون مبثابة املعالج واملتابع للمتعاطي في 
وتوجيه  يتم حتفيز  أن  ينبغي  إذ  األسرة،  محيط 
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وإرشاد األسرة على تشجيع املريض ومساعدته 
على حتقيق عوامل االمتناع، والعوامل التي تساعد 
على احملافظة على هذا اإلقالع، علماً بأن هذا النهج 
اإلرشادي املوجه لألسرة يلزم كل أفراد األسرة 
بتطوير مهارات تعامل واحترام التفكير واجتاهاته، 
التعاطي  عن  اإلقــالع  على  املريض  قدرة  لتنمية 

بصورة مستمرة.
وضمن هذا النموذج اإلرشادي في مجال عالج 
الفعال  العنصر  املريض هو  فإن  اإلدمان،  مشكلة 
إلحداث التغيير، وحينما تنجح األسرة أو املرشد 
لديه  ويتكون  معترفاً مبشكلته  املريض  في جعل 
يكون  أن  فينبغي  العالج،  لدخول  وقابلية  اجتاه 
املريض هو الشخص الذي يتحمل مسؤولية العمل 
حينما  األسرة  وعلى  الشفاء،  برنامج  جناح  على 
تتعامل مع مشكلة مريض التعاطي أن تتبصر بهذه 
احلقيقة، ولكن األسرة قد تعمل بأساليب خاطئة 

على إفشال هذا البرنامج.
لذلك ينبغي على املرشد أن يحدد األدوار الفاعلة 

بفاعلية  املشاركة  ميكنها  وكيف  األسرة  لتدخل 
أن  ومع  التغيير،  هذا  إحداث  نحو  املريض  لدفع 
اإلقالع عن التعاطي هو مسؤولية املريض نفسه، 
إال أن املريض يحتاج إلى دعم كبير من اآلخرين 
وأفــراد  واملــرشــدون  االستشاريون  فيهم  مبن 
أسرته، فضالً عن زمالئه وغيرهم ممن يساعدون 

في تقدمي العالج لإلقالع عن اإلدمان.

جل�سات للتعامل مع حالت الإدمان

عبر  األســر  تعليم  على  الدليل  فكرة  تعتمد 
التعامل  املتابعة في كيفية  مجموعة من جلسات 
زرع  كيفية  وعلى  ــان،  اإلدم حــاالت  مع  األمثل 
التعاطي  حـــاالت  ــواء  ــت واح الــعــالج  قــنــاعــات 
واالنحراف املبكر، كما يتم توضيح كيفية تبصير 
واألسس  باخلطوات  اإلدمان  ومريض  املتعاطي 
املساعدة في حتقيقه لالمتناع عن التعاطي، وقد 
في  متخصصة  رؤية  وفق  الدليل  هذا  بناء  مت 
السعودي على  باملجتمع  التعاطي  مجال مشاكل 
العديد من اخلبرات في  املثال، وبناء على  سبيل 
مجال استشارات اإلدمان الهاتفي ووجهاً لوجه، 
اإلرشــادي  النهج  هــذا  فلسفة  تطوير  مت  وقــد 
واالستشاري بطريقة تتوافق مع معايير اإلرشاد 
األساسية، ومع طبيعة مشكلة اإلدمان مبا يحقق 

نتائج ملموسة إلى حد بعيد.
واملالحظ أنه قد روعي عند تصميم هذا النموذج 
اإلرشادي فلسفة خطوات عاملية في مجال عالج 
اإلدمان، حيث عنصر املشاركة األسرية في توجيه 
خطوات  وفق  معه  والتعامل  املتعاطي  واحتواء 
موثوق بها من أجل مساعدة املريض على تخطي 
اإلنكار والتأرجح لقبول العالج، وهما العنصران 
الرئيسان لنموذج االستشارة واإلرشاد املنصوح 
به محلياً ملعاجلة مشاكل التعاطي ولزرع قناعات 
بصفتها  التعاطي  عن  واالمتناع  العالج  قبول 
التعاطي  مشاكل  من  للتخلص  الفعالة  الوسيلة 

وإدمان املخدرات.
وميكن اتباع هذه املنهجية في اإلرشاد ملعاجلة 
أو  املتعاطي  الفرد  مع  سواء  التعاطي،  سلوكيات 
بكيفية تطبيقها، وخاصة من قبل  لتوجيه أسرته 
األسر التي ترغب في التعامل مع مشكلة أحد أفراد 
النموذج  هذا  تقدمي  املمكن  ومن  بفاعلية،  األسرة 
اإلرشادي واالستشاري بشكل مستقل عن غيره 
تقدميه  ميكن  كما  األخــرى،  املعاجلات  أنواع  من 
لتفعيله جنباً إلى جنب مع خدمات عالجية إضافية 

أخرى حسب احلاجة إليها.
وميكن تطبيق هذه املنهجية ملعاجلة اإلدمان في 
العيادات اخلارجية باملراكز العالجية املتخصصة، 
للتعاطي في دور اإلصالح  املعاجلة  وعبر برامج 
كما  العمل،  مؤسسات  وعبر  التعليم  بيئات  وعبر 
وعبر  الهاتفية  االستشارات  عبر  تطبيقها  ميكن 

مراكز االستشارات األهلية.

النتكا�س ل يعني الف�سل

أن  تعني  املزمنة  املخدرات  تعاطي  طبيعة  إن 
احلدوث،  محتمل  أمر  املخدرات  لتعاطي  العودة 

لغيره  املشابهة  االنتكاسة  معدالت  لشيوع  نظراً 
السكري  داء  مثل  املزمنة،  الطبية  األمــراض  من 
أو ارتفاع ضغط الدم أو الربو على سبيل املثال، 
وهي التي تتشابه معه في املكونات الفسيولوجية 
والسلوكية، حيث إن عالج األمراض املزمنة ينطوي 
على ضرورة تغيير السلوكيات العميقة، واالنتكاس 
ال يعني فشل العالج، إذ إنه بالنسبة ملريض اإلدمان 
باألخص تظهر أن االشتياق ملعاودة تعاطي املخدر 
هي إشارة إلى أن املريض بحاجة إلى إعادة تكرار 
العالج، أو بحاجة إلى إعادة التأهيل، أو أن هناك 

حاجة إلى عالج بديل يجب البحث عنه.

العالج ال�سلوكي يعزز فاعلية الأدوية

املتعاطي  مشاركة  على  السلوكي  العالج  يقوم 
في البرنامج العالجي لتعديل اجتاهاته وسلوكياته 
املرتبطة بتعاطي املخدرات، ويزيد من حجم مهاراته 
احلياتية التي قد تعينه على التعامل مع الظروف 
الضاغطة واملسببات احمليطة التي قد تولد اشتياقاً 
فضالً  هذا  التعاطي،  على  للمخدرات وحتثه  قوياً 
من  تعزز  أن  تستطيع  السلوكية  املعاجلة  أن  عن 
واالستمرار  االلتزام  في  وتساعد  األدوية  فاعلية 
السلوكي  العالج  عن  أما  العالجي،  بالبرنامج 
اإلدراكي فيسعى هذا العالج إلى مساعدة املرضى 
بتجنب ومعاجلة املواقف التي من احملتمل أن تدفع 
بهم مرة أخرى لتعاطي املخدرات، وعن احملفزات 
الدافعة فهي تستخدم للتعزيز اإليجابي مثل تقدمي  
مكافآت أو امتيازات من أجل البقاء من دون تعاطي  
حضور  على  للمواظبة  املريض  ولدفع  املخدرات، 

جلسات اإلرشاد واملشاركة فيها.

الإميان اأهم العنا�سر واأولها

يعتبر اإلميان عنصراً من أهم العناصر وأولها، 
وهو وثيق الصلة للتخلص من مشكالت املجتمع 
من  العديد  توجد  اإلسالمي  ديننا  وفــي  كافة، 
اجلوانب الكاملة والشاملة التي تساعد على تنمية 
الروحي  اجلانب  فلسفة  وتقوم  الروحي،  اجلانب 
واالنفتاح  الصدق  هي  مبادئ  ثالثة  على  العاملية 
واالستعداد، وهذا يعني أن العنصر الروحي الذي 
حياة  وإنقاذ  للشفاء  فرصة  لديه  اإلميان  يغذيه 
املريض، ويعد اإلقالع عن املخدرات اخلطوة األولى 
للوصول إلى الهدف النهائي والتخلص من اإلدمان 
من  الذات  احترام  ضرورة  بدوره  يتطلب  والذي 

خالل الصدق مع النفس واآلخرين.
أو  اإلميــان  يتضمن  الروحي  العنصر  أن  كما 
وهو  النفس  مع  أعظم  بشيء  باالرتباط  الشعور 
بالله سبحانه وتعالى، وهذا يتفق متاماً  االرتباط 
النفسي،  العالج  في  احلديثة  النماذج  بعض  مع 
غير  نفسية  معاجلات  أي  من  فاعلية  أكثر  ولكنه 
التدين،  روحية، ويسمى عاملياً عالج اإلدمان عبر 
مستوى  على  البلدان  من  عدد  في  ُمطبقاً  وبات 
العالم، ويعتبر أحد مناهج معاجلة اإلدمان، وبناًء 
اإلرشاد  الروحي في  اجلانب  فإن دور  ذلك  على 
أكثر  يكون  أن  إلى  اإلدمان مييل  ملعاجلة  الفردي 

تركيزاً من العديد من اجلوانب األخرى.
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الشرطة العالمية

)األسلحة  الـ»سوات«  فرق  مستقبل  سيتأثر 
والقتلة  المجرمين  بتكتيكات  الخاصة(  والتكتيكات 
فالرماة  القانون،  إنفاذ  عمليات  يواجهون   الذين 
النشطون والقتلة كانوا وال يزالون هم القوة الدافعة 
في طريق فرق الـ»سوات«، وسيستمر هؤالء الناس 

في القتل ألسباب عديدة ومختلفة.
ولكن  ثمة واحداً مؤكداً: »سوات« ستلعب دوراً 
به  يفكر  عما  النظر  بغض  االستجابة،  في  كبيراً 
القاتل وقت وقوع الهجوم، فماذا يحمل المستقبل 

ل»سوات«؟ 
فيما يلي ستة توقعات:

1. »سوات« ستلعب دوراً رئيساً في التدريب

الـ»سوات«  فرق  مدربي  ستقود  األحداث  هذه 
فريق  أفراد  خارج  من  عناصر  تدريب  على 
دورات  لتطوير  استدعاؤهم  وسيتم  »سوات«. 
هو  الدورات  لهذه  النهائي  والهدف  لمجتمعاتهم، 
في  اإلصابات  من  للتقليل  أو  أحداث،  وقوع  منع 

حال وقوع أزمات.
سيقوم مدربو »سوات« بتدريب المزيد والمزيد 
من العناصر الميدانيين أيضاً. في عالم الغد، فإن 
من  ألي  العناصر  هؤالء  من  أي  مواجهة  فرصة 
من  وأكثر  احتمال  من  أقل  ستكون  القتلة  هؤالء 
أرجحية. مع أخذ هذا في االعتبار، فإن العديد من 
القدرات  تحسين  على  »سوات« سيعملون  مدربي 

التكتيكية لكل عنصر من عناصر االستجابة األولى 
في البالد.

سترى دورات »سوات«، وقد زاد عدد الحضور 
فيها، ليس فقط من قبل أعضاء فريق »سوات« في 
على  المستجيبين  أول  من  أيضا  ولكن  المستقبل، 
مستوى الدوريات. وسيتم إرسال عناصر الدورية 
هؤالء من قبل قادة ذوي رؤية يدركون التهديدات 
التدريب  الميدان.  عناصر  تواجه  التي  المحتملة 
سيسمح لهؤالء العناصر اكتساب المهارات الالزمة 

لمواجهة تلك التهديدات والقضاء عليها.
وسنرى تزايد نسبة المهارات التكتيكية لعناصر 
»فورت  دروس  إن  الضرورة.  بدافع  الدوريات 

6 توقعات حول مستقبل »سوات«

اإعداد: حاكم خريي 

يتعني على فرق »»�ضوات«« التيقظ للم�ضتقبل من اأجل ال�ضتعداد لالأ�ضواأ
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الشرطة  عناصر  استوعبها  قد  و»جارالند«  هود« 
في البالد. فالمعارك الحديثة ستقرر في ثوان من 
قبل عناصر الدورية، وليس خالل ساعات من قبل 
على  سيكونون  الدوريات  عناصر  »سوات«.  فرق 

خط الجبهة في »الحرب على اإلرهاب«.
حصرياً  كان  ما  اعتماد  بالفعل  نشهد  ونحن 
في  المستجدة  للعناصر  »سوات«  بتكتيكات 

أكاديميات الشرطة في جميع أنحاء البالد.
ستبقى  »سوات«  في  التواصل  أُسس   .2

أساسية
إلنقاذ  الـ»سوات«  فرق  استدعاء  سيتواصل 
غالية  الحياة  وألن  الخطيرة.  الحاالت  في  األرواح 
لدى فرق »سوات«، سيكون المفاوضون جزءاً مهماً 

من كل فريق »سوات«، كما كان الحال دائما.  
على  قدراتهم  تطوير  المفاوضون  سيواصل 
عاطفياً  المضطربين  األفراد  مع  الفعال  التواصل 
الفريق  أعضاء  سيدربون  أنهم  كما  األزمات،  في 
التكتيكي وعناصر االستجابة األوليين على مهارة 

التواصل الفعال مع الناس الواقعين في أزمة.
3. اخترع خيارات جديدة غير قاتلة

القانون  منفذي  رغبة  كانت  التاريخ  مر  على 
تجنب استخدام القوة القاتلة كلما أمكن ذلك. على 
المثال، كان وايات إرب يفضل »التجميس«  سبيل 
بدل اطالق النار على المشتبه به. والتجميس  هو 
ضرب المشتبه به في أم رأسه بالمسدس ما يسبب 
له اإلغماء. هذا األمر قد يثير الدهشة اليوم، ولكنه 

كان خياراً أكثر إنسانية في القرن التاسع عشر.
تحسينات  نرى  سوف  القريب،  المستقبل  في 
التحكم  أجهزة  عن  فضالً  الخاصة،  الذخائر  على 

الكهربائية.
في  بقوة  الخاص  والقطاع  الجيش  ويشارك 
قاتلة  من  أقل  جديدة  خيارات  الكتشاف  األبحاث 
تعتبر عملية وتكتيكية لالستخدام من قبل المكلفين 
الكبير  الخيار  يلوح  األفق  وفي  القانون.  بإنفاذ 
القادم األقل من قاتل إلنفاذ القانون، وأياً كان هذا 
الخيار، فإنه بالتأكيد سيتم اختباره ميدانياً من قبل 

»سوات«.
ً 4. المتفجرات ستصبح أكثر شيوعا

سيصبح التحييد والتحقيق واالستخدام التكتيكي 
المستقبل.  في  انتشاراً  أكثر  الناسفة  للعبوات 
يتم  وسوف  قنابل،  سيحاولون صنع  المهاجمون 
استدعاء فرق »سوات«/ تفكيك المتفجرات لقيادة 

عمليات االستجابة.
5. الوكاالت ستستخدم فرقاً مشتركة

ضرورية  تعتبر  التي  المعدات  بعض  تكلفة  إن 
باهظة  أصبحت  الجهوزية  عالي  »سوات«  لفريق 
بالنسبة لمعظم الوكاالت. وبما أن الكثير من هذه 
المعدات نادراً ما تستخدم إال أنها تكون ضرورية 
ال  الحقيقية  القصة  فإن  معينة،  أوقات  في  للغاية 
بل  المتاحة  والتكنولوجيا  المعدات  بأنواع  تتعلق 
بين  بالجمع  وحتى  والتعاضد  بالتعاون  تتعلق 
الفرق بما يسمح للوكاالت الحصول على المعدات 

والتكنولوجيا.
ال تستطيع كل وكالة امتالك مركبة إنقاذ مدرعة، 

مع  وكاالت  من  مجموعة  تتعاون  عندما  ولكن 
بعضها عندئذ يمكنها الحصول على واحدة لتكون 
متاحة ألي منها عند الحاجة. هذا ينطبق على خبراء 
طيار،  دون  من  والطائرات  والروبوتات،  اإلنترنت، 
والتصوير الحراري، وفرق القنابل، وأنظمة إطالق 
ومعدات  المتفجرات،  وقدرات  الكيماوية،  الذخائر 

تتبع نظام تحديد المواقع، والقائمة تطول.
6. إقرار قانون جديد للسوابق القضائية

مجلدات  ظهور  على  حفز  التقنيات  هذه  ظهور 
من السوابق القضائية الجديدة. وألن هذه األدوات 
صناعة تتنامى في مجال إنفاذ القانون، سيكون من 
الضروري ليس فقط لمعرفة ما السوابق القضائية 

الموجودة التي تنظم استخدام تكنولوجيا معينة في 
الميدان، ولكن أيضاً لتوقع االتجاه الذي تسير إليه 
المحاكم. ال أحد يريد أن يكون الوكالة التي كانت 
سبباً لسابقة قضائية سيئة إلخوانهم في السالح. 

المستقبل آت: استعد لألسوأ
التكنولوجية،  التطورات  عن  النظر  بغض 
إنفاذ  عناصر  فيه  يقتحم  الذي  الوقت  سيأتي 
لمواجهة  األبواب  عالياً  تدريباً  المدربين  القانون 
كان  ومهما  المجرمون.  يشكلها  التي  التهديدات 
قادة  جميع  على  يتعين  فإنه  المستقبل،  يخبئه  ما 
فرق »سوات« ترقب المستقبل من أجل االستعداد 

لألسوأ بقدر استعدادهم لألفضل.
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هل �ضبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�ضان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �ضبق لقائد اأن كانت 

�ضمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�ضهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين
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املناسبة، وخالل  بهذه  لتهنئته  زايد  الشيخ  والدي 
اللقاء أصر »رحمه الله« على عودة والدي للسكن 
فعد  أهلك  ونحن  بالدك  »هذه  قائالً:  أبوظبي،  في 
إلى حيث نشأت«، وهو ما حصل بالفعل، فقد أمر 
الشيخ زايد لوالدي بعدد من املساكن الشعبية وقد 

عاد جميع األهل واحلمد لله.

جمل�س �سورى

كنت  عندما  زايد  بالشيخ  لي  لقاء  أول  وأذكــر 

عبد احملسن فهد الدوسري

على ألسنتهم وفي قلوبهم

ضيف هذه احللقة، شخصية رياضية مرموقة، 
ولع بالرياضة منذ صغره ومتيز بشغفه بالتعليق 
من  األول  الرعيل  من  واحداً  يعد  وهو  الرياضي، 
الرياضة  عالم  في  انخرطوا  الذين  اإلمارات  أبناء 
وواكبوا النهضة الرياضية في الدولة منذ بدايتها، 
واإلجنازات  بالبطوالت  احلافلة  مسيرتها  ورافقوا 
حتى اليوم.. كان والده يحرص على حضور مجلس 
الشيخ زايد، رحمه الله، وكان يأخذه معه إلى ذلك 
املجلس العامر باخلير واملعرفة والرأي السديد، إنه 
املساعد  العام  األمني  الدوسري  فهد  احملسن  عبد 
للشؤون الرياضية في الهيئة العامة لرعاية الشباب 
وانطباعاته  شهادته  نص  يلي  وفيما  والرياضة، 

وذكرياته مع الشيخ زايد »طيب الله ثراه«.
أنا من مواليد جزيرة دملا في أبوظبي، سافرت 
حياتي  وبدأت  قطر،  إلى  أسرتي  مع  صغير  وأنا 
أن  إلى  هناك،  الدين  مدرسة صالح  في  الدراسية 
مع  ألعــود  االبتدائي  الرابع  الصف  إلى  وصلت 
نفسه  العام  في  رأسي  مسقط  إلى  ثانية  أسرتي 
الذي تولى فيه املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
مقاليد  ثراه،  الله  نهيان، طيب  آل  بن سلطان  زايد 
زار  حيث   ،1966 عام  أبوظبي  إمــارة  في  احلكم 

الدوسري:   عبدالمحسن 

زايد بذر البذرة الرياضية األولى في 
الدولة ونحن اليوم نجني ثمارها

الوالد إلى مجلس الشيخ  صغيراً، حيث ذهبت مع 
زايد وكان في »قصر مبارك« كما يسمونه، وأثناء 
السالم عليه، سأل والدي: هذا ولدك؟ فأجاب: نعم 
الله«:  العمر هذا ولدي، وأضاف »رحمه  يا طويل 
هو موجود في أبوظبي واالَّ في قطر، فأجاب: »نعم 
موجود وحتت أمر الشيوخ«.. فتبسم »رحمه الله« 

لي وجلسنا جانباً. 
مجلس  حضور  على  يحرص  والــدي  كان  لقد 
الشيخ زايد، »رحمه الله«، وكان يأخذني معه إلى 
املتعلقة  األمور  كل  يناقش  كان  الذي  املجلس  هذا 
وهذا  الفتية،  لدولتنا  كلها  احلضارية  بالنهضة 
املجلس كان مبثابة ملتقى للشورى وتبادل اآلراء 
هذا  حضور  على  حريصاً  والدي  وظل  واألفكار، 
املجلس حتى مع تقدم العمر وضعف نظره، وفي 
أحد األيام كنا قد هممنا باخلروج من قصر البحر 
بعد انتهاء املجلس وأمسكت بيد والدي، فإذا بالشيخ 
زايد »رحمه الله« يوصيني ببر الوالد ويقول لي: 
ترى ما أوصيك في أبيك، هو الذي رباكم، الله الله 
العمر،  يا طويل  فأجبته: حاضر  أبداً،  تهده  فيه ال 

نحن تربيتك وتربية الوالد وما لنا غنى عنكم. 
لقد صدق من قال إن املجالس مدارس، إذ تعلمت 
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من مجلس الشيخ زايد الكثير، وغيرها من املجالس 
فمن  الكبر،  أو  الصغر  في  ســواء  ارتادها  التي 
واملؤثرة  الكبيرة  الشخصيات  على  تعرفنا  خاللها 
وأكسبتني املعارف وجتارب الكبار وتعلمت فنون 
اإلدارة واحلكمة والصبر والوطنية واإلخالص في 

العمل.

اآخر لقاء

بالشيخ  لي  لقاء  آخر  أذكر  ذاته،  السياق  وفي 
زايد، وكان في قصر املقام مبدينة العني، حيث كان 
»رحمه الله« يشاهد ألبوماً للصور ووقع بصره على 
هذا  ملرافقيه:  فقال  الدوسري،  فهد  والدي  صورة 
فهد، وين عياله مب موجودين في الدولة؟ فأجابوه: 
بال يا طويل العمر، فهد وإخوانه موجودون، فطلب 
خلفون  بن  أحمد  بن  سعيد  بي  اتصل  بنا.  اللقاء 
القبيسي مدير التشريفات آنذاك، فقال لي: »الشيوخ 
باكر  لزيارته، وتعال  يسألون عنكم، فجهز نفسك 
الدوسري  أحمد  وأخــوّي  أنا  ذهبنا  الغداء«،  على 
وكان سفيراً للدولة في النمسا، وسلطان، فشاهدناه 
»رحمه الله« يجول في استراحة املقام، لكنه لم يعد 

دخلنا  أننا  املهم  إلى قصره،  بل دخل  املجلس  إلى 
زايد  بن  منصور  الشيخ  بسمو  والتقينا  املجلس 
الوالد؟  تريدون  بنا وسألنا: هل  نهيان، فرحب  آل 
فقال  رؤيتنا،  وطلب  عنا  سأل  هو  نعم  فأجبنا: 
الوالد دخل ليرتاح، وُرتب لنا لقاء آخر، وكان في 
استراحة الريف بأبوظبي، وصلنا إلى املجلس وكان 
في استقبالنا سعيد القبيسي وعلي الكعبي، فقدمانا 
إلى الشيخ زايد: هذا عبداحملسن ولد فهد يا طويل 
وليش  أنت  وين  أبوي:  بعتاب  عليَّ  فسلم  العمر، 

العمر،  طويل  يا  يديك  بني  أنا  فأجبته:  تيينا؟   ما 
واللي تامر عليه، وانصرفت، ثم استدعى أخي أحمد 
سفيرنا في النمسا وأخذ يتحدث إليه عن أوضاع 
الله«  »رحمه  ألنه  واملجتمعية،  السياسية  النمسا 
من محبي النمسا، ثم قال ألخي: خبر عّمك )وهو 
يقصدني( بأن ال ينقطع عن مجلس الرجال، وفي 
الشيخ  السمو  صاحب  املجلس  حضر  األثناء  تلك 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
فتحدثت معه حول  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
يا بوخالد خبر  له:  فقلت  زايد،  الشيخ  والده  عتب 
الوالد إني مب منقطع عنكم، دامي معاكم وال هناك 
قطيعة، فرد عليَّ ضاحكاً: »ال خلّه يعتب عليك وإذا 
ضربك بعد زين، ألنك وحداوي« )ويقصد أشجع 

نادي الوحدة(. 

راعي الريا�سة

بالرياضة،  زايــد  الشيخ  اهتمام  وبخصوص 
كانت  فقد  يطول،  املــوضــوع  هــذا  في  فاحلديث 
األهلي  هي  الفترة  تلك  في  أبوظبي  في  األندية 
في  والتضامن  والعني  واالحتاد  والوحدة  والفالح 

كان زايد حري�صًا

على دعم ال�صباب، 

ودائمًا ما يو�صي

بهم خريًا 
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العني واخلالدية »اجلزيرة حالياً«، والبطني ونادي 
بن  مبارك  الشيخ  األخير  يــرأس  وكــان  الشرطة 
رئيس  أول  وهو  الداخلية،  وزير  نهيان  آل  محمد 
الدولة، حيث كان  القدم على مستوى  الحتاد كرة 
ولعبة  الطائرة  كرة  نهائيات  يحضر  زايد  الشيخ 
البلياردو أيضاً، ذلك أن نادي الشرطة يقيم بطوالت 
لهاتني الرياضتني  فيهما، وكان »رحمه الله« محباً 
يحضر  كــان  فقد  ذلــك،  عن  فضالً  وميارسهما. 
املهرجان السنوي لطلبة املدارس الذي تقيمه الهيئة 
يوم  مبناسبة  والرياضة  الشباب  لرعاية  العامة 
اجللوس 6 أغسطس، ويتحدث مع الطلبة وينصحهم 

ويرشدهم ملا فيه اخلير لهم وألسرهم ووطنهم.

�سلبوخ

أثناء انعقاد الدورة األولى لبطولة كأس اخلليج، 
عام 1982 في أبوظبي، حضر »رحمه الله« عدداً من 
منتخبنا  النهائي، وقد حصل  كما حضر  املباريات، 
في تلك البطولة على املركز الثالث، وأذكر أنه كان 
بيننا وبني قطر مباراة حتديد املركز الثالث التي فزنا 
بها، وكان العبنا الوطني »صلبوخ« جنم املباراة وقد 

على  أصر  لكنه  حينها،  دماً  ونزف  برأسه  أصيب 
اللعب إلى نهاية املبارة بعد أن أسعف بربط رأسه 
زايد،  الشيخ  وبحضور  التتويج،  وعند  بالشاش، 
الله« من قميصه بحنو أبوي وقال  أمسكه »رحمه 
له: أنت ولد موهوب والعب مميز، ما قصرت والله 
يعطيك العافية، وكرمه مبائة وخمسني ألف درهم، 
وكان مبلغاً كبيراً آنذاك، وهو ما رفع من معنويات 

»صلبوخ« وشجعه على العطاء والتألق الرياضي.

دعم ال�سباب

الشباب،  دعم  على  حريصاً  الله«  »رحمه  كان 
مع  لقائه  في  وأذكر  بهم خيراً،  ما يوصي  ودائماً 
وزراء الرياضة اخلليجيني، بحضور األمير فيصل 
بن فهد آل سعود »رحمه الله« شدد على الوزراء 
في  النواحي،  جميع  في  الشباب  بفئة  باالهتمام 
خبرات  من  واالستزادة  واملعرفة  والثقافة  التعليم 
اآلخرين بتشكيل رحالت إلى دول العالم يطلعون 
منها،  والتعلم  الشعوب  ثقافات  على  خاللها  من 
واكتساب كل ما هو مفيد وبعيد عن اللغو والضياع 
والكراهية واملخدرات وغيرها من أمور تسيء إلى 

»رحمه  دأبه  هو  وهذا  ووطنهم،  وأسرهم  الشباب 
الله« في االهتمام بالشباب، وقال بهم كلمات وكتب 
بهم أشعاراً وقصائد، ومن أقواله بهذا الشأن: »إن 
األولى  املكانة  له  تكون  أن  بالشباب البد  اهتمامنا 
فهؤالء الشباب هم اجلند وهم املوظفون وهم أمل 

املستقبل«.
في احلقيقة احلديث عن الشيخ زايد خصوصاً 
في  نحصره  أن  نستطيع  ال  الرياضي  املجال  في 
دقائق أو ساعات أو حتى في كتاب، فرحمه الله بذر 
البذرة احلسنة األولى، ونحن اليوم جنني ثمارها، 
فها هي الرياضة في دولة اإلمارات مثلها مثل كل 
مدار  فعلى  الفتية،  دولتنا  في  الناجحة  القطاعات 
كل  وعلى  عديدة  إجنازات  حققت  املاضية  العقود 
املستويات فما حتقق في كرة القدم مثالً يعد إجنازاً 

رائعاً لم حتققه العديد من دول العالم، 
 حيث لعبنا في األوملبياد وحصلنا على ميداليات 
كأس  إلى  وصلنا  كما  وبرونزية،  وفضية  ذهبية، 
وحصلنا  اخلليج  بطولة  وحققنا   1990 عام  العالم 
على ثاني آسيا ورغم ذلك فالطموح لدينا ليس له 

حدود في املستقبل
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الدنيا بخير، هذه هي العبارة التي أخذت أرددها، بعد أن قرأت اخلبر الوارد مازالت 
من اململكة العربية السعودية حول صاحب املخبز السعودي غازي حسن، 
الذي قرر االستغناء عن احملاسبني وكاميرات املراقبة في مخبزه، ووضع 
صندوقاً كتب عليه »خذ ما تريد وادفع ما تريد«. صاحب املخبز، الذي أطلق 
على الصندوق اسم »صندوق الثقة«، قال إن إيرادات املخبز قد ارتفعت بعد االستغناء عن احملاسبني، فقد أثبت 
الناس أنهم أهل للثقة. وأوضح أن الفكرة جنحت، لذلك لم يكتف بالصندوق فقط، بل قام بتعليق لوحة كتب عليها 
عبارة »من ال ميلك قيمة اخلبز فليأخذه مجاناً«. كما طلب ممن لم يجد لديه نقوداً صغيرة أن يؤجل الدفع إلى 

وقت الحق، ووجه موظفيه إلى عدم احلديث مع الزبائن. 
التجربة أثبتت جناحها بعد مرور عام ونصف العام على بدء تطبيقها، كما يقول صاحب املخبز، الذي يقوم كل 
شهر بجمع األموال من الصندوق. وقد لقيت فكرة »صندوق الثقة« إشادة واسعة من قبل مستخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي، الذين أثنوا على اهتمام صاحب املخبز بذوي الدخل احملدود، أما أنا فشعرت بفرح غامر 
وأنا أقرأ اخلبر، بكل ما حمله معه من إحساس بأن الدنيا ما زالت بخير، لكن شعوراً باحلزن تسلل إلى نفسي، 
في غمرة فرحي هذا، ألننا غدونا نفرح مبا هو طبيعي ومتوقع، كأننا نعيش في كوكب انقرضت فيه املبادئ 
والقيم، ولم يعد لها وجود إال في خيال بعضهم، أو في الكتب والروايات التي تتحدث عن زمن آخر لم نعشه، 
أو أدركنا طرفاً يسيراً منه. جتربة جعلتنا نشعر بأن الدنيا ما زالت بخير، فالثقة والصدق واألمانة، وغيرها من 

القيم األخالقية ما زالت باقية، رغم كل ما تسلل إلى حياتنا من غش وشك وخيانة.
رمبا ألننا من جيل كنا نسمع فيه من آبائنا وأجدادنا أن الكلمة تربط اإلنسان، وأن شعرة من حلية الرجل 
تعتبر ضماناً لكلمته، يضعها ويذهب ليعود في الوقت احملدد موفياً بوعده، فأصبحنا نعيش في زمن صارت 
البنوك  الشيكات هي الضمان الوحيد، ورمبا ال تضمن اإلنسان أحياناً، فيتم رفضها ما لم تكن مصدقة من 
الصادرة منها. لذلك كان وقع خبر صاحب املخبز لدينا مختلفاً، يذّكرنا بذلك الزمن اجلميل الذي كنا نسمع عنه، 
ورمبا أدركنا طرفاً منه، قبل أن تداهمنا املدنية بكل ما فيها من مساوئ، رغم محاسنها الكثيرة التي ال نحصي 
لها عدداً، فقد أضافت حلياتنا رفاهية لم يكن يعرفها آباؤنا وأجدادنا، ووفرت لنا وسائل عصرية َسهَّلت حياتنا، 
التي  الذي مينحها رونقها وصفاءها، وكل األشياء اجلميلة  لكنها سلبتنا أشياء ثمينة، كانت هي عطر احلياة 

أصبحنا نفتقدها.
»صندوق الثقة« الذي وضعه صاحب املخبز ليس مجرد فكرة، ولكنه إحياء لقيمة أخالقية كادت تندثر وال 
يبقى لها أثر في حياتنا، لذلك علينا أن نعممها وننشرها في األركان والزوايا كلها، وقبل هذا كله في نفوسنا، 
حتى تصبح خبزنا الذي نأكله، وقهوتنا التي نشربها كل صباح، والهواء الذي منأل به رئتينا، وعندما تصبح لدينا 
»صناديق ثقة« كثيرة، تعيد اجلمال الذي نفتقده إلى حياتنا، عندها فقط سوف نشعر بالسعادة احلقيقية، وننزع 

عن وجوهنا األقنعة التي نرتديها، ونطرد الزيف والنفاق واملجامالت من حياتنا.
أين ذهبت الشعرة؟ سؤال تدفعنا إلى طرحه على أنفسنا اليوم مبادرة صاحب مخبز، أراد أن يختبر ثقة زبائنه 
فلم يخذلوه، وأثبتوا له ولنا أنهم أهل للثقة، ما يعني أن الدنيا ما زالت بخير، وأن األخالق باقية ما بقيت احلياة، 
وأننا نحن الذين نتغير نحو األفضل عندما نقرر أن نكون أوفياء لفطرتنا وأخالقنا، وللمبادئ املغروسة داخل 

نفوسنا، وأننا عندما نوضع على احملك ونتعرض للحظة اختبار مثل هذه، نظهر أجمل وأنقى ما في نفوسنا.
شكراً غازي حسن، فقد جعلتنا نخجل من أنفسنا، وكشفت اجلانب اجلميل فينا، وأعدت االعتبار لشعرة ذلك 

العربي الذي كاد يفقد الثقة بشعرته، فلك منا ومنه الشكر والتقدير واالمتنان كله.

إعادة االعتبار للشعرة

ضفاف
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ويخططان النقالب في زجنبار إلنهاء حكم العرب 
بني  شغب  حوادث  وقعت   1961 عام  ففي  هناك، 

العرب واألفارقة قتل فيها سبعون عربياً.
بن  خليفة  بن  عبدالله  السيد  السلطان  انتقل 
حارب إلى رحمــة الله، وفي يوم 1 يوليو 1963 
مت اإلعــالن عــن تولي أمـــر البالد ابنه جمشيد 
حالة  في  البالد  وكانت  خليفة،  بن  عبدالله  بن 
احلزبان  كان  فبينما  السياسية،  الفوضى  من 
للحكم  باملرصاد  يقفان  األفريقيان  السياسيان 
تخطط  بريطانيا  كانت  زجنــبــار،  في  العربي 
لالنسحاب من هناك وتسليم احلكم إلى السلطان 
الشريط  سلمت  بذلك،  تقوم  أن  وقبل  جشميد، 
الذي كان حتت سلطة حكومة زجنبار  الساحلي 
كينياتا.  جومو  يحكمها  كــان  التي  كينيا  إلــى 
عبدالله  بن  جمشيد  اجلديد  السلطان  أن  ورغم 
كان قد درس في كلية فكتوريا في مصر، وفي 
اجلامعة األمريكية في بيروت، وخدم في البحرية 
البريطانية ملدة سنتني، درس بعدها اإلدارة العامة 

البالد  أمر  تولى  حارب  بن  خليفة  وفاة  بعد 
 )1963-1960( سنوات  لثالث  عبدالله  ابنه  بعده 
وعرقية  سياسية  انقسامات  ظهرت  عهده  وعلى 
عبيد  بقيادة  سياسي  حزب  برز  فقد  البالد،  في 
كارومي وهو من زجنبار من أصل أفريقي، وأطلق 
إلى  يدعو  »أفروشيرازي« وكان  على حزبه اسم 
مواقف  متخذاً  زجنبار،  حكم  من  األفارقة  متكني 
عام  ففي  اإلجنليز.  ومن  السلطة  من  متشددة 
حارب،  بن  خليفة  السلطان  عهد  على  أي   ،1959
قيام  عن  وأعلن  البالد،  علم  بحرق  كارومي  قام 
حزبه، ثم ظهر حزب آخر في زجنبار، اسمه حزب 
»األمة« بقيادة عبدالرحمن محمد بابو، وأعلن عن 
يبشر  وراح  شيوعي،  حزب  بأنه  الداخلي  نظامه 
األفريقية  اليساري عالوة على توجهاته  بنشاطه 
السياسيان  احلزبان  وراح  العرب،  حلكم  املناوئة 
روسيا  الشيوعية،  الدول  مع  باتصاالت  يقومان 
والصني وأملانيا الشرقية، عالوة على اتصاالتهما 
بالقوى الثورية اجلديدة التي ظهرت في أفريقيا، 

االنقالب المشؤوم

صفحـات من تاريخ حكم العـرب لزنجبار
وأجزاء من شرقي أفريقيا 1699 - 1964 

علي بن محسن البرواني
 آخر رئيس وزراء عربي في زجنبار
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في بريطانيا، فكان يبدو أنه سيكون مؤهالً لقيادة 
الزجنية -  الثورة  جديدة في زجنبار، لكن قوى 
الشيوعية، كانت أقوى منه. ففي يوم 19 ديسمبر 
1963 انسحبت بريطانيا من زجنبار، ومت اإلعالن 
حكم  حتت  مستقلة  مملكة  بأنها  زجنبار،  عن 
السلطان جمشيد بن عبدالله، وكانت وفود الدول 
التهنئة  لتقدمي  وفودها  إلرسال  تتهيأ  األوروبية 
للسلطان، وباشر بعضها الوصول يوم 7 ديسمبر 
الشيوعية  األفريقية  القوى  لكن  نفسه  العام  من 
كانت تنظر لذلك االستقالل على أنه نصر للعرب 

فقط.
وفي يوم 2 يناير 1964 ، أي بعد أقل من شهر 
واحد لالستقالل وقع احلدث الذي غيَّر التاريخ في 
زجنبار، ففي صباح ذلك اليوم قام )جون أكيلو( 
بشرطة  التحق  أوغندي،  أصل  من  أفريقي  وهو 
املعارضة،  بأحزاب  عالقة  على  وكــان  زجنبار، 
وراح  تنزانيا،  في  نايريري  بجوليوس  وكذلك 
يخطط لثورة تنهي حكم العرب، فاستعان مبرتزقة 

الذي  املشؤوم  االنقالب  بذلك  اعترفت  والوحدة، 
أنهى حكماً عربياً في شمالي أفريقيا، امتد من عام 
1699 إلى عام 1964، أي أكثر من مئتني وخمسني 

عاماً.
قال الشيخ خالد بن مهنا البطاشي في قصيدة 

)مرثية زجنبار(
وشيخ  جــهــرا  تستباح  ــادة  غـ

رمــِس حتــت  وبــاســل  مستهان 
ــه ــوي ــى أب ــل ــغــي ع ــب ــم ي ــي ــت وي

وغــالم تــزدريــه أحــجــار نكِس
نصفني العلج  يشقه  ورضــيــع 

ــِس ــل ركـ ــه كـ ــن ــأم ــى ب ــغ ــب وي
ــدر سيقت  ــب ال كــأنــهــا  ــاة  ــت وف

نحِس اخللق  سيئ  حتــت  ــة  أم
سليٍب  ومــــاٍل  نــهــب  ــوت  ــي وب

ووحوش تعدو بال خوف حرِس
ــي وال ديــن ــراع مــالــهــا ذمـــة ت

ــِس ــ ــف رج ــي ــل شــيــوعــيــة ح

أفارقة، وخطط للثورة مع الشرطة في زجنبار.
وفي صباح ذلك اليوم، اجتاحت قواته العاصمة، 
وراحت ترتكب أفظع املجازر بحق العرب والهنود 
هناك، وبلغ عدد القتلى اآلالف، ليس أقل من ألفي 
قتيل، واستبيحت النساء العربيات، وانطلق احلقد 
املظاهر  كل  إلنهاء  الشيوعي  احلقد  مع  الزجني 
فسالت  البالد،  في  واإلسالمية  العربية  واملآثر 

الدماء وحل اخلراب والتدمير في كل مكان.
كان  إيطالياً  ــداً  وف أن  الصدف  ُحسن  ومــن 
موجوداً هناك يوم االنقالب، فصور بعض الصور 

املريعة عن جثث القتلى املرمية في الشوارع.
من  فقد متكنوا  وعائلته،  السلطان جمشيد  أما 
الهرب إلى سفينته املوجودة في البحر، أبحروا إلى 
ُعمان، ثم إلى إجنلترا حيث طلبوا اللجوء السياسي 

فيها.
كــارومــي،  عبيد  زجنــبــار  فــي  احلكم  استلم 
وبسرعة اعترفت به الدول الشيوعية، ومما يدمي 
للعروبة  حامية  أنها  تدعي  عربية  دوالً  أن  القلب 

املدفعية الساحلية في زجنبار
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قليالً  فيه  وما  باألندلس  المشارقة  اهتمام  ظل 
مدة طويلة من الزمن، وانشغلوا بما عندهم، وكان 
في  منها-  كثير  إلينا  -وصل  مؤلفات  عندهم 
والحمقى  األذكياء  وأخبار  والمواقف  الطرائف 
والمغفلين والهفوات النادرة، ال تكاد تجد لألندلس 

فيها جانباً.
وُكتب التواريخ واألدب وأخبار األدباء والعلماء 
والطرائف،  والمواقف  باألخبار  حافلة  األندلسيين 

وهي لو جمعت الجتمع منها أكثر من كتاب.
وهذه نبذٌ من بعض األخبار األندلسية.

»1«
الرحمن،  عبد  بن  مروان  األندلس  شعراء  في 
وهو من ساللة عبد الرحمن الناصر، اقترف جريمة 
عاماً،   18 وطال حبسه  فحبس  أسرته،  داخل  قتل 
ويبدو أن أمره ترك للحاجب المنصور محمد بن 
أبي عامر الذي كان يدير الدولة أيام خالفة هشام 
الناصر. ورفع مروان  الرحمن  بن الحكم بن عبد 
هذا رقعًة »طلب استرحام« إلى الحاجب المنصور، 
فكانت رقعته بين الرقاع في مجلس المنصور. قال 
الخبر: كان عند المنصور في المجلس نعامة تألف 
بالرقاع في وعاٍء، فتذهب  المجلس. وصار يرمي 
النعامة وتأتي إليه برقعة بعينها. كرر ذلك مراراً 
والنعامة ال تجيء إال بها على رغم خلط الرقاع كل 
مرة. فأثار ذلك عجب المنصور، وفتح الرقعة فوجد 
فيها طلب مروان بإطالق سراحه والعفو عنه. قال 
الخبر وقد ذكره أكثر من مؤرخ ثقة »كالحميدي« 
إن المنصور لم يملك إال أن يطلقه بعد ذلك الموقف.
الرحمن  الملك، مروان بن عبد  أبو عبد  وعرف 
المرواني من ذلك اليوم بمروان الطليق، أو بـ»طليق 

النعامة«! 
وقد بقي لمروان مجموع شعري صغير مطبوع.

»2«
األندلسي  الفقيه  كان أحمد بن سعيد بن حزم 

طرائف أندُلسّية

بن حزم(  أبي محمد  األديب  المؤرخ  الفقيه  )والد 
وزيراً للحاجب المنصور، وقد روى أبو محمد عن 
جماعة من أصحاب أبيه عن أبيه أنه كان مّرة في 
معه،  اإلدارة  يتابع قضايا  وهو  المنصور،  مجلس 
الحكم  قصر  خارج  كانت  امرأة  من  إليه  فوصلت 
فلما  السجين،  ابنها  إلطالق  استعطاف  رسالة 
لقد  وقال:  غضباً،  استشاط  الرقعة  المنصور  قرأ 
ذكرتني به، وينبغي أن ُيصلب. وكان المنصور قد 
حقد على الرجل ألسباب لم يذكرها الخبر، ولكنها 
كانت كما يبدو عند الحاجب أسباباً كافية، فتناول 
»ُيْطلُق«.  القلم وكتب في أسفل رقعة االسترحام: 
قال الرواة البن حزم االبن: فأخذ أبوك القلم وجعل 
المنصور  إليه  فالتفت  الرقعة..  أسفل  في  يكتب 
وسأله ماذا تفعل؟ قال أكتب إلى صاحب السجن 
إلطالق الرجل. قال ومن أمر بهذا؟ )يستغرب أن 
يكون الوزير يخالف أوامره( قالوا فرد أبوك الرقعة 
إلى المنصور، وقرأ »يطلق« فقال بل ُيصلَب! هات 
القلم: فأخذه مغضباً، ووقع بخطه ثانية: »ُيطلق«، 
فعاد أبوك يكتب كما فعل أول مّرة، فحرد المنصور 
بل  صوته  يرفع  وهو  ثالثة  وقال  شديداً  حرداً 
واشتد غضب  أيضاً.  »ُيطلق«  كتب  ولكنه  ُيصلب! 
فرّد  ثالثة...  والدك  كتابة  من  المنصور  الحاجب 
غضب  سكن  »ُيطلق«،  بخطه:  وعليها  الرقعة  إليه 
المنصور، وسكت ثم قال متعجباً: نعم ُيطلق على 

رغمي!!
فمن أراد الله إطالقه ال أقدُر أنا على صلبه.

- وأطلق سراح الرجل!

»3«
األندلس  على  الوافدين  اللغويين  األدباء  من 
بالحاجب  واتصل  قرطبة  نزل  البغدادي،  صاعد 

المنصور، فقّربه وضمه إلى من كانوا معه.
وفي أخباره - كما روى الحميدي عن شيخه ابن 
حزم وكان مؤرخاً وعارفاً بأحوال علماء زمانه - 
أنه أهدى إلى أبي عامر المنصور أيالً )من الغزالن( 

وسّماه »غرسية« على اسم أحد ملوك الروم، وكتب 
مع األّيل قصيدة قال فيها:

يا حرز كل مخّوف وأمان كل
                   مشرٍد، ومعّز كل مذلل

جدواك إن تخصص به فألهله
                 وتّعم باإلحسان كل مؤّمل

إلى أن قال:
موالي مؤنس غربتي متخطفي

                    من ظفر أيامي، ممنّع معقلي
عبد نشلت بضبعه وغرسته

                    في نعمة أهدى إليك بأيل
سميته »غرسية« وبعثته

                    في حبله ليتاح فيه تفؤلي

يقول إن المنصور أنقذه من أزمة غربته، وزاد 
بحبل،  مربوطاً  األيل  هذا  يهديه  وهو  إنعامه  في 
وسماه على اسم أحد الملوك األعداء »غرسية بن 
أو كما قال  في جنده،  قوياً  شانجه«. وكان منيعاً 
ابن حزم: »أمنع من النجم« واتفق أن أُسر غرسية 
هذا في اليوم الذي أرسل فيه صاعد األيل المسمى 
باسم ذلك الملك، فكان ذلك من عجائب الدنيا التي ال 
يكاد يتفق مثلها! قال: »وهكذا فليكن الجد )الحظ( 
صاعد  تفاؤل  وصدق  والمصحوب!.  للصاحب 
بأسر »غرسية« المذكور في مصادفة قّل أن يتكرر 

مثلها!«.

»4«
باب سماه  حزم  البن  الحمامة  طوق  كتاب  في 
»باب من أحب في النوم« وبدأ الكالم بأن لكل حب 
أني شاهدته  لوال  أسبابه شيءٌ  قال: »ومن  سبباً، 
لم أذكره، لغرابته، وذلك أني دخلت يوماً على أبي 
مفكراً  فوجدته  صاحبنا،  زياد  بن  عمار  السري 
مهموماً، فسألته عما به. فتمنع ساعة ثم قال لي: 

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي
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أعجوبة ما سمعت قط! قلت: وما ذلك؟ قال رأيت 
قلبي  ذهب  وقد  فاستيقظت  فتاًة،  الليلة  نومي  في 

فيها، وإني لفي أصعب حال من ُحبها!.
قال ابن حزم: ولقد بقي هذا الرجل نحو شهر 
من الزمان مهموماً مغموماً ال يهنئه شيء إلى أن 
لُمته، وقلت له: من الخطأ العظيم أن تشغل نفسك 
ثم  يوجد!  ال  بمعدوم  وهمك  وتعلق  حقيقة،  بغير 
سألته: هل تعلم من هي؟ قال: ال والله، قلت له: إنك 
لم تره  إذ تحب من  البصيرة  الرأي مصاب  لقليل 
قط، وال خلق، وال هو في الدنيا، ولو عشقت صورة 
من صور الحمام )أي الصور التي كانت ترسم في 
الحمامات تزييناً( لكنت عندي أعذر. قال: فما زلت 

به حتى سال، وما كاد!
النفس  حديث  من  عندي  وهذا  حزم:  ابن  قال 
وتخيّل  التمني،  باب  في  داخل  وهو  وأضغاثها، 

الفكر، وفي ذلك أقول:
يا ليت شعري من كانت؟ وكيف َسرْت

                     أطلعة الشمس كانت أم هي القمر؟
أظنه العقل أبداه تدبَّرُه

                      أو صورة الرّوح أبدتها لي الِفَكُر
أو صورة ُمثّلت في النفس من أملي

                       فقد تخيّل في إدراكها البََصُر!

»5«
من القضاة الذين تولوا قضاء قرطبة، صهيب بن 
منيع، وكان نقش خاتمه الذي يوقع به على الرقاع 

والصكوك وغيرها :
يا عليماً كل َغيِْب

         كن رؤوفاً بُصَهيِْب
الحاجب  عند  غفوة  صهيباً  أدركت  أن  واتفق 
موسى بن ُحدير، وكان من عظماء الدولة األموية، 
خاتمه  باختالس  موسى  أمر  صهيب  غفل  فلما 

وأحضر نقاشاً، فنقش تحت البيت المذكور:
واستر العيب عليه

           إن فيه كلَّ َعيِْب
مداعبًة من الحاجب للقاضي! قال الخبر، وختم 
القاضي بالخاتم، وفيه الزيادة المذكورة زماناً حتى 

فطن له، وعرف الخبر!!

»6«
بن  عبدالله  محمد  أبو  األندلسي  المحّدُث  روى 
بوادي  وكان  المشرق،  إلى  رحلته  في  أنه  أسد. 
القرى أُعطى ثيابه المرأة، تغسل الثياب، قال فجاءت 

بها بعد ذلك، فلما أعطته إياها قالت:
أعط األجير أجرُه وينصرْف

                 إن األجير بالهوان معترف!

قال: فحفظت عنها الشعر، وزدتها على أُجرتها 
قيراطاً!

- والشعر من مشطور الرجز )أحد أنواع بحر 
الرجز في العروض العربي(.

»7«
قرطبي:  وهو  عبدالله،  بن  مصعب  ترجمة  في 
أديب محّدث إخباري أن بعض أهل األدب بقرطبة 

أنشده:

الحمد لله على أنني
               كضفدع في وسط اليمَّ

إن هي قالت مألت حلقها
                أو سكتت ماتت من الغّم

قال: وكان بعض أصحابنا ينشدني البيت األخير 
متمثالً به على وجه آخر وهو:

إن نطقت ألجمها ماؤها
              أو سكتت ماتت من الغّم!

هو  واليّم  ظاهر.  رمزي  مقصد  الشعر  وفي   -
البحر.

»8«
كان األندلسيون يهتمون بالنباتات العطرية زينة 
وفائدة ولهم أخبار في إهداء بواكير الورد وغيره. 
والورد ذو رمزية خاصة، مرة جيء إلى الحاجب 
وكان  البواكير،  من  بوردة  مجلسه  في  المنصور 
صاعد بن الحسن اللغوي البغدادي نزيل األندلس 

حاضراً، فقال على البديهة:
أتتك أبا عامر وردة

             يحاكي لك المسك أنفاسها
كعذراء أبصرها ُمبصر

              فغطت بأكمامها راسها
فاستحسن المنصور ما جاء به صاعد، وتابعه 
أحد  العريف،  بن  القاسم  أبو  فحسده  الحاضرون 
عامر!  أبا  يا  فقال  حاضراً،  وكان  قرطبة  أدباء 
)أحد  األحنف  بن  للعباس  من قصيدة  الشعر  هذا 
شعراء العصر العباسي( فأنكر ذلك صاعد بشدة، 
وقال: إنما هو شهر ابن ساعته، فوعد ابن العريف 

ظهر  على   - قال  كما  المكتوب-  النص  بإحضار 
قطعة  الطريق  في  وصنع  وخرج،  عنده.  كتاب 
تصلح أن يكون البيتان منها، وقصد إلى صاحب له 
يتقن الخط المشرقي، وجاؤوا بحبر يوهم أن النص 
مكتوب من مدة، ورجع إلى المجلس قبل أن يتفّرق 

الحاضرون، وأنشدهم:

عشوت إلى قصر عباسة
                 وقد جّدل النوم حراسها

فألفيتها وهي في خدرها
                 وقد صرع الُسكر أُناسها

فقالت: أساٍر على هجعة؟
                 فقلت: بلى! َفَرمْت كاسها

ومّدت إلى وردة كفها
               يحاكي لك المسك أنفاسها

كعذراء أبصرها مبصر
               فغطت بأكمامها راسها

وقالت: خف الله ال تفضحن
                     في ابنة عمك عباسها

فوليت عنها على غفلة
                 وما ُخنُْت ناسي والناسها!

فخجل صاعد، وحلف... فلم يقبل منه. وافترق 
المجلس على أنه سرقها!!

كتاب  وله  كثيرة،  أخبار  األندلس  في  ولصاعد 
وربما  جداً،  ذكياً  وكان  طبع.  وقد  »الفصوص«، 

وضع في اللغة ما ليس منها.. 
قول  من  »التََّمْرُكل«  كلمة  المنصور  مّرة صنع 

الشاعر:
ال تحسب المجد تمراً أنت آِكلُه

فقال:  »التََّمْرُكل«  عن  سأله  صاعد  دخل  فلما 
تقول العرب... وتابع، والمنصور يضحك، فإنه هو 

الذي نحت الكلمة الختبار صاعد!!
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48القرصنة والقراصنة عبر التاريخ 

إدوارد إنجالند.. 
القرصان الطيب!

ترجمة: د. ح�سن الغول

بوصول  إنجالند  إدوارد  القرصان  علم  عندما 
قرر  البهاما  لجزيرة  الجديد  البريطاني  الحاكم 
الرحيل عنها حفاظاً على حياته حيث أبحر صوب 
والشجاعة  الذكاء  من  وبالرغم  الهندي.  المحيط 
اللتين يتصف بهما إال أنه ارتكب خطيئة في نظر 
أعدائه  تجاه  قلبه  طيبة  في  تمثلت  والتي  اآلخرين 
وليونته في اتخاذ القرارات بشأنهم، وقد أدت رقة 
المشاعر هذه إلى قيام طاقم القراصنة العاملين معه 

بالثورة عليه ونفيه إلى جزيرة مهجورة. 
وبالرغم من شراسة هذا القرصان في المعارك 
والذكاء الذي يتمتع به كقبطان بحري إال أن نقاط 
ضعفة كانت مغايرة لمعايير القسوة التي اشتهرت 
بها حياة القراصنة، إذ حقق هذا القرصان نجاحاً 
عادياً في مهنته إال أنه فقد سفينته وطاقمه عندما 
أظهر بعض الرأفة إزاء بحارة الجانب المعادي الذين 
يتضور  األخيرة  أيامه  قضى  كما  بأسرهم.  قام 
لمدغشقر  التابعة  الجزر  إحدى  أزقة  في  جوعاً 
اشتهر  لرجل  ومأساوية  مزرية  نهاية  وكانت 

بالشجاعة والطيبة وحسن التعامل مع اآلخرين.
ومثل الكثير من القراصنة ساد الغموض جذور 
إنجالند وأصوله، إال أنه وفقاً لبعض المؤرخين ولد 
في أيرلندا حامالً اسم إدوارد سيغار، حيث اختار 
التجارية  المراكب  أحد  متن  على  بحاراً  يعمل  أن 
حياته  وكانت  لها،  قاعدة  جامايكا  من  تتخذ  التي 
العملية كبحار عادي تسير بشكل قانوني وشرعي، 
انتهى عندما تعرض لألسر من  الجزء  أن هذا  إال 
القرصان  يقودها  القراصنة  من  مجموعة  قبل 

»كريستوفر ونتر«.
»نيوبروفيدانس«  إلى  القراصنة  عاد  عندما 
اختار  غنائمهم وأسراهم  البهاما ومعهم  في جزر 
عائلته  اسم  بتغيير  وقام  إليهم  االنضمام  إدوارد 
ماضيه.  طمس  بهدف  إنجالند  إلى  سيغار  من 
حتى  ونتر  القرصان  قيادة  تحت  يعمل  واستمر 
يوليو 1718 حتى وصول الحاكم وودز روجرز إلى 

صورة  في  إنجالند  إدوارد 
»التاريخ  كتاب  في  نشرت  له 

العام للقراصنة
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تتجاوز  البضائع  من  شحنة  متنها  على  وجدوا 
يمثل  مبلغ  وهو  استرليني  جنيه  ألف   75 قيمتها 
القبطان ماكراي وطاقمه  أما   .1720 ثروة في عام 
لعشرة  الشاطىء  على  االختباء  من  تمكنوا  فقد 
أيام إال أنه بسبب نقص كميات الطعام والماء التي 
بمثابة  األمر  وكان  استسالمهم.  أعلنوا  بحوزتهم 
مقامرة حيث إن 37 من طاقم »كسندرا« تعرضوا 
مصرعهم  لقوا  قرصاناً   90 نحو  بينما  لإلصابة 
القراصنة  كان  وإذا  »فانسي«.  السفينة  متن  على 
قد احتفلوا لعدة أيام باالنتصار الذي حققوه وفي 
الذين  لرفاقهم  االنتقام  على  نفسه صمموا  الوقت 
بين  جرى  الذي  الجدل  أن  إال  المعركة  في  قتلوا 
إنجالند وجون تايلور أدى إلى ترجيح كفة إنجالند 
الذي دعا إلى نبذ فكرة اللجوء للعنف وقام بإطالق 

سراح »ماكراي« وطاقمه.
تايلور  قاد  الخطوة  هذه  على  غاضب  رد  وفي 
تمرداً يدعمه معظم الطاقم ضد إنجالند حيث تمكن 
من إقصائه عن موقعه كقائد للقراصنة، وإثر ذلك 
تم نفي إنجالند مع ثالثة من مساعديه المخلصين 
في مطلع عام 1721 إلى جزيرة صغيرة تقع بالقرب 
ورفاقه  إنجالند  عانى  حيث  مدغشقر،  من ساحل 
الذى دفعه  الحياة األمر  الفقر الشديد ومرارة  من 
إلى التسول بحثاً عن لقمة العيش ولم يحتمل ذلك 

وتوفي بعد فترة قصيرة. 

نيوبروفيدانس لمطاردة القراصنة ولم يجد إدوارد 
ما يفعله سوى الهروب على متن مركب كان ضمن 
الغنائم التي استولى عليها رفاقه من القراصنة وبدأ 
العمل كقرصان لحسابه الخاص واختار طاقماً من 

القراصنة للعمل معه.
قبالة  وأبحر  األطلسي  المحيط  »إنجالند«  عبر 
اآلزور  جزر  من  قادماً  ألفريقيا  الغربي  الساحل 
الرحلة  تلك  وتمكن خالل  فيرد  كيب  باتجاه جزر 
السفن  من  الغنائم  من  العديد  على  االستيالء  من 
التجارية التي كانت تبحر في المنطقة . وكان من 
بينها سفينة ضخمة تحمل اسم »بيرل« والتي جعل 
إنجالند منها سفينة قيادته بينما أبقى على سفينته 
القراصنة  واصل  كما  مساعدة.  كسفينة  القديمة 
حيث  األفريقية  السواحل  من  بالقرب  إبحارهم 
اقتربوا من الساحل الغيني واستولوا على العشرات 
من المراكب كانت إحداها تعرف باسم »فيكتوري« 
والتي منحت كهدية إلى القرصان جون تايلور وهو 

أحد أفراد الطاقم العامل مع إنجالند .

ن�سر بطعم العلقم

رجع إنجالند وتايلور إلى مدغشقر عبر جزيرة 
والتي  مدغشقر  من  الشمال  إلى  الواقعة  جوهانا 
للقراصنة،  المهمة  القواعد  إحدى  تشكل  كانت 
السابع  في  الميناء  من  إنجالند  اقترب  وعندما 
هناك  وجد   1720 عام  أغسطس  من  والعشرين 
تابعتان  واثنتان  هولندية  إحداها  سفن  ثالث 
تمكنت  حيث  اإلنجليزية،  الشرقية  الهند  لشركة 
السفينتان الصغيرتان من الهروب إال أن السفينة 
»كسندرا« التي كانت مسلحة بشكل جيد اشتبكت 
في قتال مع سفينة القراصنة »فانسي«، بينما قام 
»فيكتوري«  السفينة  متن  وعلى  جهته  من  تايلور 
بمطاردة السفن الفارة. أما إنجالند الذي كان على 
متن سفينته »فانسي« فقد اشتبك في قتال ضار 
القبطان  يقودها  كان  التي  »كسندرا«  السفينة  مع 
السكوتلندي »جيمس ماكراي« حيث كان القصف 
المدفعي المتبادل الذي استمر عدة ساعات يتم من 

خالل مسافة قصيرة .
وقد أظهر طرفا القتال شجاعة فائقة وتصميماً 
على كسب المعركة، إال أنه في نهاية المطاف تمكنت 
حسم  من  الجيد  التسليح  ذات  القراصنة  سفينة 
»ماكراي«  القبطان  هرب  بينما  لصالحها  المعركة 
جسيمة  بأضرار  أصيبت  التي  بسفينته  مبتعداً 
الذين  طاقمه  بأفراد  ليلتحق  الشاطىء  إلى  متجهاً 

تمكنوا من النجاة.
القراصنة من طرفهم أرسلوا زورقاً لالستيالء 
حيث  ذلك  في  ونجحوا  »كسندرا«  السفينة  على 

لوحة تظهر إدوارد إنجالند خالل المعركة التي دارت بين سفينته »فانسي« وسفينة »كسندرا«
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وجه جديد في شرطة الشارقة.. 
اسمها مرمي يوسف، تعمل 
مفتشة مبطار الشارقة مع 
أخرى غيرها، باإلضافة إلى 

أربع من الشرطيات يعملن في 
التحقيقات اجلنائية والسجن، 
واجلميع يشكلن نواة الشرطة 

النسائية بالشارقة، بعد أن 
دخلت فتاة اإلمارات إلى هذا 

اجملال وأصبحت شرطية. 

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

1
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مارس

األرشيف

زايد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 

بن �سلطان اآل نهيان رئي�س الدولة 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  والقائد 

بتاريخ  ل�شنة 1978   1 رقم  القرار 

ا�ستكمال  ب�ساأن   1978 يناير   20

تنظيم القوات امل�سلحة. 

ا�ستكمال  القرار  وي�ستهدف 

واإعادة  امل�سلحة،  القوات  توحيد 

الربية  القوات  بدمج  تنظيمها 

كاماًل  دجمًا  والبحرية  واجلوية 

واإلغاء  امل�ستويات،  جميع  على 

قيادات املناطق الع�سكرية الغربية 

بحيث  والو�سطى،  وال�سمالية 

تتحول قواتها اإىل األوية وت�سكيالت 

ارتباطًا  ترتبط  نظامية  ع�سكرية 

العامة  بالقيادة  ومبا�رشاً  ع�سويًا 

للقوات امل�سلحة. 

الإدماج طبقًا لتو�سيات  ويتم هذا 

املجل�س  �سكلها  التي  اللجنة 

مرحلة  لتنفيذ  لالحتاد  الأعلى 

امل�سلحة  القوات  تنظيم  ا�ستكمال 

الد�ستوري  التعديل  مع  ومت�سيًا 

الذي اأقره املجل�س الأعلى يف عام 

1976، والذي ين�س على اأن للدولة 

م�سلحة  قوات  اإن�ساء  حق  وحدها 

برية وبحرية وجوية. 

اأ�ساد �سمو الفريق ال�سيخ خليفة بن زايد 

ويل العهد ونائب القائد الأعلى للقوات 

التي  الأخرية  بالقرارات  امل�سلحة 

الدولة،  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدرها 

ا�ستكماًل لدمج القوات امل�سلحة. 

تاأتي  القرارات  هذه  اإن  �سموه:  وقال 

كاآخر خطوة تنظيمية تختم بها عملية 

جمموعها  يف  وهي  قواتنا،  توحيد 

ينا�سبنا  الذي  الأف�سل  الإطار  ت�سكل 

ل�سنوات مقبلة عدة. 

لوكالة  حديث  يف  �سموه  واأ�ساف 

اأن  اأنه مل يكن معقوًل  اأنباء الإمارات، 

يكون لدينا جيو�س عدة داخل الدولة 

الدولة  رئي�س  �سمو  اأن  واأكد  الواحدة. 

منذ  ي�سعون  كانوا  احلكام  واإخوانه 

لتحقيق  الحتاد  لقيام  الأوىل  اللحظة 

�سبب  وكان  امل�سلحة،  القوات  وحدة 

يف  الرغبة  هو  احلدث  هذا  تاأخري 

واأن�سب  احللول  اأف�سل  اإىل  الو�سول 

التنظيمات. 

مبارك يستقبل خريجي دورة معهد الجوازات 

خليفة يشيد باستكمال دمج القوات المسلحة 

استكمال دمج القوات المسلحة على مختلف المستويات 

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ مبارك 

بن حممد وزير الداخلية 24 

من رجال ال�رشطة العاملني 

للهجرة  العامة  بالإدارة 

اجتيازهم  بعد  واجلن�سية 

التدريبية  الدورة  بنجاح 

التي تلقوهــــا باململكــــة 

وقد  ال�سعوديــة،  العربيـة 

عام  ملدة  الدورة  ا�سـتمرت 

درا�سات  خاللهـا  وتلقـــوا 

عمليــًا  وتدريبًا  نظريـــة 

جمالت  خمتلف  تنــاول 

العمــل و�ســــوؤون اجلوازات 

والهجــــرة،  واجلن�سيـــــة 

اإجــــراءات  يف  و�ساركــــوا 

دخول الوافدين اإىل اململكة 

من  ال�سعوديـــة  العربـيـة 

احلجاج خالل مو�سم احلج 

املا�سي. 
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شهدت مسقط عاصمة 
سلطنة ُعمان حدثاً أمنياً 
مهماً متثل في إقرار وزراء 

الداخلية بدول مجلس 
التعاون لالستراتيجية 
األمنية الشاملة التي 

وصفها معالي اللواء حمودة 
بن علي وزير الدولة للشؤون 

الداخلية بأنها إجناز أمني 
خليجي مهم، وبداية جديدة 

لالنطالق نحو حتقيق األهداف 
املنشودة على طريق األمن 

واالستقرار. 

1
9
8
7

مارس

العميد خلفان خميس يستقبل
معالي إبراهيم الصبحي 

نتائج دورة الرماية السنوية لقيادة الشرطة االحتياطية 
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ا�ستقبل �سعادة العميد خلفان خمي�س وكيل وزارة الداخلية 

العليا  اللجنة  عام  اأمني  ال�سبحي،  حمود  اإبراهيم  معايل 

للموؤمترات ب�سلطنة عمان. 

وقدم �سعادة وكيل وزارة الداخلية التهنئة اإىل معايل الوزير 

الُعماين مبنا�سبة تويل من�سبه اجلديد ومتنياته بالتوفيق. 

ال�سكر والتقدير ملا بذله من جهود  اأعرب ملعاليه عن  كما 

ال�سيا�سية  لل�سوؤون  م�ساعد  عام  كاأمني  عمله  فرتة  خالل 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 

مدير  عبداهلل  �سهيل  العميد  �سهد 

والعميد  الداخلية،  وزارة  عام 

ال�رشطة  قائد  عبداهلل  �سعيد 

الحتياطية دورة الرماية ال�سنوية 

قيادة  نظمتها  التي   1987 لعام 

منطقة  يف  الحتياطية  ال�رشطة 

اخلتم على طريق اأبوظبي العني. 

و�سارك يف دورة الرماية خمتلف 

ال�رشطة  و�رشايا  وف�سائل  وحدات 

فيها  وا�ستخدمت  الحتياطية 

ر�سا�سات الكال�سنكوف واجلي. بي. 

اأم وامل�سد�سات. 

قام  الرماية،  دورة  نهاية  ويف 

بتوزيع  عبداهلل  �سهيل  العميد 

الفرق  على  واجلوائز  الكوؤو�س 

باملركز  الأوىل  امل�سفحات  �رشية  وفازت  الفائزة، 

وجاءت  اأم،  بي.  اجلي.  بر�سا�سات  الرماية  الأول يف 

�رشية امل�ساة الأوىل يف املركز الثاين، و�رشية امل�ساة 

الثالثة يف املركز الثالث.   

سمو الشيخ سرور بن محمد 
يفتتح النادي الجديد إلدارة الجنسية والهجرة 

العدد 555 مارس 2017

افتتح �سمو ال�سيخ �رشور بن حممد رئي�س ديوان 

�سمو رئي�س الدولة نادي اإدارة اجلن�سية والهجرة 

امل�سوؤولني  من  عدد  الفتتاح  وح�رش  باأبوظبي، 

وال�سباط بوزارة الداخلية. 

ال�رشيط  بق�س  �سموه  قام  الحتفال،  بداية  ويف 

التقليدي، اإيذانًا بافتتاح النادي، ثم قام بجولة 

داخل النادي تفقد خاللها املرافق والأن�سطة التي 

ي�سمها النادي. 

كما �سهد �سمو ال�سيخ �رشور بن حممد مباراة يف 

الكرة الطائرة بني فريقي الإدارة العامة لل�رشطة 

باأبوظبي واجلن�سية والهجرة، والتي انتهت بفوز 

فريق الإدارة العامة لل�رشطة باأبوظبي. 
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حتت رعاية صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة، شهد سمو الشيخ 

سلطان بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

حفل تخريج الدفعة الثانية 
عشرة من الطالب املرشحني 

واجلامعيني في كلية الشرطة، 
والتي تضم 170 طالباً منهم 
16 طالباً من الطالب املوفدين 
من الدول العربية الشقيقة. 

2
0
0
2

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، والفريق 

اأول �سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 

والع�رشين  ال�ساد�سة  الدورة  تخريج  حفل  الدفاع،  وزير 

يف  الكلية  مبقر  الع�سكرية  الثاين  زايد  كلية  ملر�سحي 

بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  احلفل،  �سهد  كما  العني.   مدينة 

ال�سيخ  و�سمو  اخليمة،  راأ�س  حاكم  نائب  القا�سمي  �سقر 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �سلطان 

والفريق الركن طيار �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ال�سيخ طحنون بن  امل�سلحة، و�سمو  القوات  اأركان  رئي�س 

حممد اآل نهيان، ممثل حاكم اأبوظبي يف املنطقة ال�رشقية 

نائب رئي�س املجل�س التنفيذي، والعميد الركن �سمو ال�سيخ 

و�سمو  الأمريي،  احلر�س  قائد  نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان 

ال�سيخ حممد بن خليفة اآل نهيان، ومعايل ال�سيخ نهيان 

بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 

دائرة  رئي�س  نهيان  اآل  مبارك  بن  ال�سيخ حمدان  ومعايل 

الطريان املدين باأبوظبي، و�سعادة عبداهلل امل�سعود رئي�س 

املجل�س ال�ست�ساري الوطني. 

الداخلية  وزارة  اأوفدت 

الر�سمية  احلج  بعثة 

العربية  اململكة  اإىل 

فري�سة  لأداء  ال�سعودية 

�ساحب  نفقة  على  احلج 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد 

القائد  نائب  اأبوظبي 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 

وكان يف وداع البعثة لدى 

مغادرتها املطار الأمريي يف اأبوظبي العميد الركن علي 

املعنوي  والتوجيه  العالقات  اإدارة  مدير  النعيمي  را�سد 

بوزارة الداخلية. 

نادي �سباط  املقدم عبداهلل فرحان مدير  البعثة  وتراأ�س 

ال�رشطة يف اأبوظبي، و�سمت »137« �سخ�سًا من العاملني 

يف وزارة الداخلية. 

زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  اللواء  من  بتوجيهات 

حممد  العميد  كرّم  الداخلية،  وزارة  وكيل  نهيان  اآل 

عام  مدير  نائب  باأعمـــال  القائم  اجلنيبي  خمي�س 

�رشطة اأبوظبي، منتخب �رشطة اأبوظبي لكـــرة القدم، 

حل�سولــــه على كاأ�س احتاد املوؤ�س�ســـات احلكومية 

للمو�سم 2002/2001م. 

واأ�ساد العميد اجلنيبي بهذا الإجناز باعتباره تتويجًا 

جلهود اللجنة الريا�سية العليا ودعم القيادة ال�رشطية 

اإعداد  مهمًا من عنا�رش  باعتبارها عن�رشاً  للريا�سة، 

رجل ال�رشطة بدنيًا وذهنيًا ونف�سيًا. 

خليفة بن زايد وحممد بن راشد 
يشهدان حفل ختريج مرشحي كلية زايد العسكرية 

بمكرمة من خليفة بن زايد 
بعثة »الداخلية« تؤدي مناسك احلج 

رشطة أبوظبي تفوز بكأس املؤسسات لكرة القدم
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بدايات

نيابة عن رئي�س الدولة �سمو ال�سيخ مبارك بن حممد وزير الداخلية ي�سلم اأو�سمة عيد اجللو�س للع�سكريني الذين كانوا

 يف خدمة قوة ال�سرطة والأمن باإمارة اأبوظبي يف 6 اأغ�سط�س 1966. 1978

�سرطة اأبوظبي تفوز ببطولة ال�سرطة للرماية على الأطباق 1978
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هي أول فرد من عائلتها تقتحم العمل العسكري، 
تبادر أن تكون الرقم واحد في العائلة بدخول هذا 

المجال الجديد بالنسبة لعائلتها.
منى  أول،  المساعد  تقول  قرارها  وعن حيثيات 
التي تعمل موظفة خدمة  الحمادي  جاسم سلطان 
إدارة  تتبع  وهي  اإلدارات،  مجمع  في  العمالء 
في  يعمل  أبي  والدبلوماسية:  الحكومية  المنشآت 
عن  تختلف  اهتمامات  لها  وأسرتي  النفط  قطاع 
حلمي الذي بدأ معي في مقاعد الدراسة. كان حلمي 
العسكري  الزي  أرتدي  شرطة  ضابط  أكون  أن 
وأخدم وطني، وحلمي أن أكون الفتاة التي تحقق 
في  أتردد  لم  لهذا  إيجاده،  في  وتساهم  القانون 
االلتحاق بالعمل الشرطي، وأسرتي كانت متفهمة 
عثرة  حجر  تقف  ولم  وساندتني،  لحلمي  جداً 
معي في  العكس كانت دائماً  في طريقي، بل على 

قراراتي.
13عاماً،  مدار  على  الشرطية  تجربتها  وعن 
تقول المساعد أول منى جاسم الحمادي: التحقت 
وظيفة  أول  وكانت   ،1995 عام  الشرطي  بالعمل 
مهام  وكانت  الخالدية  مركز  في  الشرطة  في  لي 
كحارسة  التوقيف  قسم  في  تتمحور  عملي 
للموقوفات، وبعد عامين انتقلت للعمل في المطار 
»قسم التفتيش«، ثم انتقلت إلى المؤسسة العقابية 
للحراسات  العامة  اإلدارة  إلى  ثم  واإلصالحية، 

منى الحمادي: 
نجحت في بيتي وعملي 

ألني شخص محبُّ للنجاح

مختلف  في  اشتغلت  حيث  الخاصة،  والمهام 
المنشآت والمباني  أقسامها وفروعها، مثل حماية 
خدمة  في  أعمل  وحالياً  الحراسات،  و  والتفتيش 

العمالء.
عندما  الحمادي:  تحكي  عملها  بدايات  وعن 
التحقت في الشرطة كنت وقتها فتاة أنهت دراستها 
اإلعدادية، قررت أنه يجب أن أحقق حلم طفولتي، 
الدورة  دخلت  حيث  بالعسكرية،  التحقت  لهذا 
العمل  وحب  االنضباط  علمتني  التي  العسكرية 
والطموح، ووعدت ذاتي وقتها أن أكون رقماً فّعاالً 

في حياتي وعملي.
وخالل عملي الشرطي، تعلمت الكثير عن الواجب 
والمسؤولية، وكيفية أداء األعمال المختلفة بمنتهى 
في  بالدراسة  التحقت  والجدية،  والجاهزية  الدقة 
على  حصلت  سنوات  ثالث  وبعد  العامة،  الثانوية 

شهادة الثانوية العامة.
وعن تجربتها الطويلة في الشرطة، تقول: قضيت 
إلى اآلن  13 عاماً في العمل الشرطي تدرجت فيه، 
واشتغلت في العديد من األقسام والفروع، وتعلمت 
العمل  آليات  رأيت  طويلة،  خبرة  واكتسبت  الكثير 
العمل،  من تطور هذا  تتغير وتتطور، وكنت جزءاً 
وأشعر بالفخر أني جزء من هذه المنظومة الشرطية 
الرائدة، وأطمح أن يلتحق أبنائي في العمل الشرطي 

لخدمة وطنهم.

المساعد أول منى الحمادي، هي زوجة وأم لستة 
وأصغرهم  سنة  عشرة  ست  يبلغ  أَكبرهم  أطفال 
خمسة أشهر، وعن حياتها العائلية والوظيفية تقول: 
النجاح ال ُيقسم، على اإلنسان أن يكون ناجحاً في 
وجدياً  متزناً  يكون  أَن  عليه  حياته،  مناحي  كل 
ومدركاً لقيمة العمل وقيمة العائلة، وأَن يكون متزناً 
أن  أيضاً  وعليه  الجانبين،  في  العطاء  على  وقادراً 

يجتهد لينجح، النجاح القيمة الحقيقية ألي إنسان.
بيتي  في  نجحت  أنا  قائلة:  الحمادي  تضيف 
وعملي ألني شخص محب للنجاح، أعمل بال كلل أو 
تذمر، أعمل ألني أدرك جيداً مسؤولياتي وواجباتي، 

سواء في بيتي أو في عملي وأعمل جاهداً للنجاح.
دخلت المساعد أول منى جاسم سلطان الحمادي 
العديد من الدورات، مثل: دورات مكافحة الشغب، 
ضبط  إجراء  دورة  األمني،  الحس  تنمية  ودورة 
إدارة  متطلبات  دورة  بجانب  هذا  الجودة،  وثائق 
المنهج  ودورة  المهنية،  والصحة  السالمة  نظام 
النزاعات،  وإدارة  االتصال  ومهارات  النظامي 
باإلضافة إلى وسائل وأساليب حماية األطفال من 
اإلنترنت،  بواسطة  الجنسي  التحرش  و  االعتداء 
االعتداء  وقاية  سياسة  تطبيق  ضوء  على  وذلك 
العديد  على  وحصلت  اإلنترنت،  بواسطة  الجنسي 
التميز،  شهادة  أهمها  كان  والتي  الشهادات،  من 
تقديراً ألدائها الوظيفي المتميز في مجال الشرطة 
واألمن . وعن حلمها، تقول: أحلم أن أكون عنصراً 

قيماً في مجتمعي وفي عملي وبيتي.
وعن الزي العسكري وحياتها الشرطية، توضح 
المساعد أول منى الحمادي: أؤمن أنه ال يوجد عمل 
متعة  العمل  منه،  أصغر  أنا  آخر  أو  منه  أكبر  أنا 

حقيقية ال يعرفها إال السعداء والناجحون.
في  باإلخالص  زميالتها  الحمادي  وتنصح 
العمل، والتسلح بالعلم، والمثابرة الدائمة، قائلة إن 
للنجاح،  األسرع  الطريق  واالجتهاد  والجد  الصبر 
وفي  عملها  في  قدوة  تكون  أن  العسكرية  فعلى 

مجتمعها ومضرب األمثال.

نساء في الميدان

اإعداد: الرا الظرا�سي  - ت�سوير: عي�سى اليماحي

الدورة الع�شكرية علمتني االن�شباط وحب 

العمل والطموح، ووعدت ذاتي اأن اأكون رقمًا 

فّعااًل يف حياتي وعملي
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المتميزون

ضيف هذا العدد من املتميزين هي املالزم أول 
على  حصلت  املطروشي،  محمد  الله  عبد  حليمة 
التكرمي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
املجال  في  املتميزة  جلهودها  تقديراً  دبي،  حاكم 

اإلداري. »999 « أجرت معها هذا احلوار: 
حياتك  عن  نبذة  القراء  اأعطيت  هال   •

وم�سريتك املهنية يف ال�رشطة؟ 

من  املطروشي،  محمد  عبدالله  حليمة  اسمي   -
مواليد 1975 متزوجة ولديَّ )5( أطفال، حاصلة على 
بكالوريوس إعالم وعالقات عامة بامتياز مع مرتبة 
الشرف من جامعة »عجمان للعلوم والتكنولوجيا« 
القيادة   – الداخلية  وزارة  في  أعمل   ،2014 سنة 
املرور والدوريات  إدارة   – الفجيرة  العامة لشرطة 
– فرع التوعية واإلعالم، باإلضافة للعمل في قسم 
االستراتيجية باإلدارة العامة للعمليات الشرطية – 
ومحاضر معتمد في القيادة ضمن برنامج »أقدر« 
لتمكني الطلبة، ومن هواياتي قراءة الكتب والروايات 
والبحث عن اجلديد من األفكار لتطبيقها في العمل 

واملنزل وعمل املقارنات املعيارية ألفضل املمارسات.
التحقت بالعمل في وزارة الداخلية 1997، وعملت 
في املنشآت العقابية واإلصالحية ملدة أربع سنوات، 
في  والدوريات  املرور  إدارة  في  عملت  ذلك  وبعد 
التوعية واإلعالم  القلم وبعد تخرجي عملت بفرع 
في عام 2014 وحتى تاريخه، وحالياً نظير متيزي 
العامة  ــاإلدارة  بـ االستراتيجية  بقسم  التحقت 

للعمليات الشرطية باإلضافة إلى عملي بالفرع. 
• �سفي لنا �سعورك خالل التكرمي ؟ 

إلى  لوصولها  وفرحتها  بأمي  فرحتي  طغت   -
هذا املكان ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي. لم أشعر بفرح الفوز في هذه 
اللحظة بقدر سعادتي بأمي، إحساس لم أعشه في 
الفرحة كانت فرحة ال  حياتي بأن أرى أمي بهذه 
توصف كانت أعني الناس في املدرج مليئة بالدموع 
واجلميع متأثر باملوقف بعد يوم وأنا أشاهد الصور 
اإلجناز  وبقيمة  الفوز  بفرحة  أحسست  واألفــالم 

الذي قمت به. 

ا�ستحققت  التي  الأعمال واجلهود  • ما هي 

عليها هذا التكرمي؟ 

عمله،  في  الله  يرضي  مبا  اجلميع  يعمل  قد   -
استمتع  إذ  كبيرة،  لدرجة  عملي  أحب  أنا  ولكن 
بالعمل ليل نهار، وأحاول أن أبدع وأمتيز عن غيري 
في أداء العمل أحب العمل اجلماعي، وأبحث دائماً 

عن املعرفة وكل ما هو جديد .
كما أني ال أخجل من سؤال أي أحد عن املعلومة، 
معارفي  أنقل  أن  أحب  والصغير  الكبير  أناقش 

لغيري. 
مثل  األوسمة  العديد من  أني حاصلة على  كما 
وسام »التميز« لسمو الوزير ملرتني ووسام املقيمني 

للجوائز اخلارجية للوزارة )مرتني( وغيرهما.
• ما الن�سائح التي تقدمينها ملنت�سبي وزارة 

الداخلية للتميز يف اأعمالهم؟

- أنصح بالعمل اجلاد والبحث عن اجلديد مع 
أهمية توثيق العمل والشهادات والدخول في فرق 
العمل، وكما أنصح بأن يذكر اإلنسان ما قدم له من 

الغير وأن يحفظ اجلميل ويرد اخلير باخلير.

اإعداد: اأماين اليافعي

المطروشي:
لم أشعر بفرحة التكريم بقدر فرحتي بأمي
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مجموعة اإلمارات المتقدمة لالستثمارات
Emirates Advanced Investment Group LLC
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خارج المهنة

كلنا نعرف من هو الصداح حمد العامري، الذي 
عيدها  في  الدولة  احتفاالت  في  »الــعــازي«  قدم 
السمو  صاحب  رعاية  حتت  واألربعني  اخلامس 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
ورؤساء  وزعماء  الدولة  قيادات  وبحضور  الله«، 

الدول العربية والصديقة ضيوف الدولة.
كان صوت العامري يشق الفضاء يصنع الفرح 
والفخر في النفوس، املاليني شاهدت احلفل املهيب 
حمد  الصداح  بصوت  استمتعنا  الشاشات..  عبر 
العامري وهو يحلق بالفضاء بشموخ، يترمن بحب 

البالد وأمجادها.
حمد  اإلمــاراتــي  الفنان  هو  من  يعلم  اجلميع 
الذي  الرومانسية  بأغنياته  امتعنا  الذي  العامري 
»تزعل  منها  أغنية   100 من  وأكثر  البومني  سّجل 
واراضيك«، »ما فاز قلبي فيك ما فاز« و »أوكسجني« 
الفنية  مشاعره  ترجمت  التي  االغاني  من  وغيرها 
وقدرته على اكتساح قلوب اجلماهير احملبة للطرب 

اإلماراتي األصيل.
الفنان حمد العامري، الذي بدأ حياته الفنية من 
مصاف  في  يعتبر  الشالت(،  )قصيد  غناء  خالل 
الفنانني اإلماراتيني املشهود لهم بتمكنهم في الغناء، 
وهو أيضاً من الفنانني الشعبيني الذين أسهموا في 

املستوى  على  اإلماراتي  للفن  احمللية  الهوية  نشر 
العربي.

ومع هذا ال يعلم جمهور العامري أن هذا الفنان 
املبدع هو أحد أفراد شرطة أبوظبي.

يقول حمد العامري: منذ الطفولة تعلقت بالغناء 
وبأداء الشالت، أحببت اللون الشعبي وأخلصت له، 

ولهذا متيزت به.
يقول الفنان العامري: إن الوسط الفني اإلماراتي 
مختلف  في  املتميزة  األصــوات  من  بالكثير  غني 
واإلمارات  الشعبية،  وغير  منها  الشعبية  املجاالت 

والدة بكل اخلير واجلمال دائماً.
األصيلة  الشعبية  األغاني  أن  العامري  يوضح 
إلى  تعود  أغنيات  فهناك  اآلن،  إلى  مازالت مطلوبة 
اخلمسينيات وال تزال حية وتسمع حتى اآلن في 
أغاني  من  العديد  وهناك  اللون،  هذا  محبي  أذهان 
ملهمات  من  تعتبر  و)ميحد حمد(  بالروغة(  )علي 

الغناء الشعبي في اإلمارات. 
يتذكر بداياته ويقول: كنا مجموعة من الشباب 
للفن والطرب الشعبي، وكنا نؤمن  املتحمسني جداً 
نقضي  الشعبية،  الغنائية  الثقافة  من  جزء  أننا 
الوقت كله تقريباً في الغناء وتعلم أصوله وقواعده 
عمقاً  أكثر  أصبحنا  واخلبرة  الوقت  ومع  وحرفته، 

ودرايًة بتقنيات الغناء.
باخلوف  يشعر  كان  أنه  العامري  حمد  يعترف 
اجلمهور  ملالقاة  ألن  اجلمهور،  مالقاة  فكرة  من 
رهبة يصعب جتاوزها، ففي البدء كان اخلوف من 
على  تغني  لتسمعك  تأتي  التي  الكبيرة  اجلماهير 

خشبة املسرح، وهنا في هذه املرحلة اخلطأ بألف.
إلى  اخلــوف  هذا  يتحول  الوقت  ومع  ويتابع: 
تنتظر  التي  كلها،  اجلماهير  هذه  جتاه  مسؤولية 
ملالقاة  تكون  لهذا  بصوتك،  ومتتعهم  تطربهم  أن 
على  دليل  ألنها  جتاوزها  يصعب  رهبة  اجلمهور 

اهتمام الفنان بجمهوره.
سألنا الفنان حمد العامري عن النهج الفني الذي 
العامري:  فقال  املقبلة،  الفترة  في  اعتماده  يعتزم 
سأعتمد على األغاني املنفردة، فأنا أُعطي كل أغنية 
إلى  لتضاف  والصفاء  والتركيز  املجهود  في  حقها 
أعمالي الفنية املتميزة، ليس مهماً الكثرة في العمل 
الفني بقدر األهم وهو اإلبداع وترك بصمة مختلفة 
اجلديد  وتقدمي  الفنية،  الساحة  في  اآلخرين  عن 

واملختلف واملتميز. 
وعن أحالمه يقول: حلمي حتقق في 2 ديسمبر 
املاضي وأنا أُغني بحضور حكام اإلمارات وأشدو 

إلماراتنا احلبيبة.

اإعداد: الرا الظرا�سي

العامري:
تعلقت بالغناء منذ الطفولة وأحببت اللون الشعبي!
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في قلوبنا

عارف محمد إبراهيم حبيبي، شاب إماراتي نشأ 
وترعرع في إمارة دبي، كان لهذه اإلمارة الطموحة 
أثر كبير في حياته العلمية واإلنسانية. عنده طموح 
ال حدود له، وتغمر اإليجابية قلبه وروحه، فهو الولد 
الثامن من حيث الترتيب العائلي ألسرته املكونة من 
عشرة أبناء من الذكور واإلناث، باإلضافة إلى أبيه 
وأمه اللذين علماه حب احلياة، كانا يعدانه ملستقبل 
صفوف  يتقدم  الذي  اإلمــارات  بوطنه  يليق  باهر 
أن  »الشك  حبيبي:  يقول  عاملياً.  املتطورة  الــدول 
للوالدين دوراً عظيماً في تنشئتي على اخللق احلسن 
والصبر وحتمل املصاعب، فهما اللذان علماني الكثير 
أمام حتديات  أقف صلباً  احلياة جعلتني  أمور  من 
والرفق  احلنان  وافر  من  عليَّ  أغدقا  لقد  اإلعاقة، 
دروب  أشق  جعلني  ما  الهمة،  وشحذ  والرحمة 

احلياة بتفاؤل وإرادة قوية وعزمية صلبة«.
عام  سبتمبر  في  ولد  الذي  حبيبي  عارف  وجد 
من  والتقدير  واالهتمام  الرعاية  أنواع  كل   ،1986
أسرته وإخوته وأقاربه واحمليطني به، وقد امتألت 
من  الحقاً  مكنته  التي  اإليجابية  بالطاقة  روحــه 
التصدي لإلعاقة التي حصلت له جراء حادث سير 
بصحبة  كان  حيث   ،2006 عام  الشارقة  مدينة  في 
التاسعة  يتجاوز  ال  آنــذاك  عمره  وكان  عمه،  ابن 
عشرة. احلادث تسبب له بكسر في بعض فقرات 
العمود الفقري، إضافة إلى ضربة قوية في النخاع 
الشوكي، وهو ما شل حركته وأقعده على كرسي 
بأمور احلياة  القيام  إلى عجزه عن  متحرك، وأدى 
احلادث  يقع  أن  قبل  ميارسها  كان  التي  الطبيعية 
األليم، وهو اليزال يعاني من آالم النخاع الشوكي 
إلى اليوم برغم رحالت العالج الطويلة التي قطعها 

في أوروبا. 
يقول حبيبي: »كنت قبل احلادث الذي سبب لي 
بتفاؤل ومحبة،  للحياة  متطلعاً  يافعاً  اإلعاقة، شاباً 
وبعد أن ابتالني الله بهذه اإلعاقة، لم أيأس ووقفت 
أسرتي  ومبساندة  أزال،  وال  التحديات  أمام  صلباً 
تهيئة نفسي واألخذ  الكبير، عملت على  واهتمامها 
الله  الله ونحن نؤمن بقضاء  إرادة  إنها  باألسباب، 
وقدره، لكن اإلنسان مبا أعطاه الله من عقل وتدبير 
يسعى إلى التخلص من كل املعوقات والتحديات في 
حياته، ذلك أن استمرار الدعم واملساندة من األهل 
من  بكثير  إعاقتي  على  أتغلب  جعلني  واألصدقاء 

الرجاء والتفاؤل ومحبة احلياة«.
ذاتي  بتطوير  أفكر  بدأت  ذلك  »بعد  ويضيف: 
الـ24  بالدفعة  فالتحقت  والعمل،  العلم  مجال  في 
لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  إدارة  في  للدارسني 

فيها ستة أشهر، حيث  املعاقني، ودرست  وتشغيل 
كمبيوتر،  فني  احلاسوب،  مجال  في  تخصصت 
وتخرجت منه عام 2013، واحلمد لله أن اإلدارة توفر 
لنا كل ما نحتاجه من مواصالت وسكن وغيرها من 

أمور سهلت علينا الكثير من الصعاب«.
ويذكر حبيبي أنه بعد تخرجه من مركز وزارة 
الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة، 
دراسته  إلكمال  الدولة  ــدارس  م بإحدى  التحق 
التحق  ثم  الثانوية،  الشهادة  على  الثانوية وحصل 
قيادة  شهادة  على  وحصل  عديدة  علمية  بدورات 
على  تساعده  تخصص  وشهادة  اآللــي  احلاسب 
العمل اخلاص فى مجال تكنولوجيـا املعلومات، ثم 
بدأ رحلة البحث عن العمل التي طالت إلى يومنا هذا.

يهوى حبيبي السفر، فهو رحالة يقضي أوقاته 
عن  فضالً  العالم،  أقطار  مختلف  مبعالم  مستمتعاً 

ذلك، فإنه يحب رياضة السباحة والتنس والرماية، 
اخلاصة  احمللية  البطوالت  من  عدد  في  دخل  فقد 
بالرماية عندما كان عضواً في نادي دبي للمعاقني، 
البطوالت  إحدى  في  الثالث  املركز  على  وحصل 
احمللية، وهو ال يزال ميارس هواياته املفضلة، لكنه 
بعيداً عن البطوالت حالياً ألسباب صحية. في حني 
أن طموح عارف حبيبي ليس لديه حدود فهو يخطط 
هندسة  بتخصص  اجلامعية  دراسته  الستكمال 
عمل  فرصة  يجد  أن  يتمنى  كما  حتديداً،  كمبيوتر 
ليصل من خاللها إلى التميز املهني والوظيفي بأعلى 
اإلعاقة  ذوي  من  إلخوانه  ليثبت  وذلك  املستويات، 
أوالً، وللناس في املجتمع ثانياً، أن اإلعاقة ال تقف 
حاجزاً أمام إبداع اإلنسان ومتيزه، بل إن اإلنسان 
السوي هو من ميلك اإلرادة القوية التي تدفعه قدماً 
لتغيير حياته وحياة اآلخرين من حوله إلى األفضل.

اإعداد: خالد الظنحاين

عارف حبيبي:

أقف صلبًا أمام تحديات اإلعاقة
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يعتبر اإلعالمي السعودي عبد الرحمن الراشد 
العرب وأكثرهم جرأة  الصحفيين  ألمع  من  واحداً 

وإثارة للجدل.
ولد الراشد عام 1956، كان يشغل منصب مدير 
عام قناة العربية منذ عام 2004 حتى استقالته منها 
مجلس  في  عضواً  تعيينه  وتم   2014 نوفمبر  في 
بشكل  يكتب  وهو  سي«،  بي  »ام  مجموعة  إدارة 
منتظم في جريدة »البيان«، وكذلك يكتب في جريدة 
تحريرها  ترأس  أن  التي سبق  األوسط«  »الشرق 

قبل عمله في قناة العربية.
في  العمل الصحفي منذ كان طالباً  الراشد  بدأ 
المنهجية،  غير  النشاطات  خالل  من  المدرسة 
ليلتحق  العامة  الثانوية  شهادة  على  وحصل 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  إلى  دراسية  ببعثة 
الجامعة  في  السينمائي  اإلنتاج  درس  حيث 
إدارة  تولى   1980 عام  وفي  بواشنطن،  األمريكية 

مكتب صحيفة »الجزيرة« السعودية في العاصمة 
األمريكية.

بعد خمس سنوات انتقل إلى المملكة المتحدة بعد 
لألبحاث  السعودية  المجموعة  في  للعمل  التحاقه 
»المجلة«  مجلة  تحرير  لرئيس  كنائب  والتسويق 
وبعد  لندن،  من  الصادرة  األسبوعية  السعودية 
سنتين تقلّد منصب رئاسة التحرير في المجلة حتى 
عام 1998 حين ُعيّن رئيساً لتحرير جريدة الشرق 

األوسط اللندنية.
في عام 2003 قدم عبد الرحمن الراشد استقالته 
والتسويق«،  لألبحاث  السعودية  »المجموعة  من 
»العربية«  قناة  إلدارة  عرضاً  بعدها  وتلقى 
اإلخبارية، والتي يقع مقرها في مدينة دبي لإلعالم. 
خلفاً   2004 بداية  في  رسمياً  الراشد  تعيين  وتم 

لصالح القالب.
حصل الراشد على لقب اإلعالمي العربي األكثر 

تأثيراً ونفوذاً في المنطقة العربية والعالم بحسب 
وجاء   ،2006 لعام  بيزنيس  أرابيان  مجلة  تصنيف 
تاسعاً ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية نافذة 
في التصنيف العام لكل الفئات المهنية في المجلة 
في  ذاتها  القائمة  في  اسمه  على  وحافظ  نفسها، 

العامين 2007 و2008.
ألكثر  التميز  بوسام  فاز   ،2013 عام  في 
الشخصيات تأثيراً في العالم من المجلس الدولي 
السياسية  والدراسات  والتحكيم  اإلنسان  لحقوق 
المجلس  واالستراتيجية من خالل تصويت دشنه 
محمود  محمد  الدكتور  السفير  إشراف  تحت 

الجمسي.
وكرَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
عبد  السعودي  اإلعالمي  الله«  »رعاه  دبي  حاكم 
العام اإلعالمية  الراشد، بجائزة شخصية  الرحمن 

رجل األحداث

اإعداد/ حاكم خريي
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في  وزعت  التي  العربية  الصحافة  جوائز  ضمن 
ختام »منتدى اإلعالم العربي« الـ 15 العام الماضي.
بشخصية  تكريمه  بعد  مقاله  في  الراشد  قال 
العام: »يجب علَّي االعتراف بأن الجائزة ال تخصني 
وحدي، ألن كل ما حققته كان عمالً جماعياً، سواء 
في المطبوع أو التلفزيوني أو الوثائقي أو الرقمي 
والتواصلي .. والمعارك التي خضتها بعضهم دفع 
وظيفة  تكن  لم  برحمته.  الله  تغمدهم  لها،  حياته 

روتينية ولم نكن في منافسة مهنية محترمة«. 
يعلم كل من عمل معه مدى عشقه لهذه المهنة، 
ارتباطه  إن  إذ  األول،  عائلته  مكّون  أصبحت  التي 
بساعات العمل، ليس بالجسد فقط، لكنه يدق أبوابه 
وتنتهي مع  الزمن،  عينه في صباحات  افتتاح  مع 
إسدال ستار الجفون على عين الخبير، فهو المراقب 
والمشاهد  االتصال  أجهزة  عبر  وتقنياً  جسداً 
لمهنته  عامالً  المشاهدين،  وآراء  أعين  خالل  من 
وصالحها، بما يتجاوز 15 ساعة يومياً، سواء في 

مجلته، أو صحيفته، أو قناته، أو منتجاته.
خالل مسيرته اإلعالمية أسهم الراشد في تغيير 
قواعد اللعبة اإلعالمية، وهو دائماً كان مع التوازن 
وتقديم وجهتي النظر إلى المتلقي العربي حتى لو 
أثار حفيظة بعضهم الذين اعتادوا أن يكون اإلعالم 
العربي في قالب معين. يعرف الراشد أهمية اإلعالم 
وهو الذي قال في مقابلة مع »نيويورك تايمز« في 
يناير 2008: إن التلفزيون هو من جعل أسامة بن 
كانت  التي  الشرائط  إلى  يشير  وكان  نجماً،  الدن 
تتنافس تلفزيونات على إذاعتها، وأسهمت في جذب 
اللعبة فحتى  قواعد  الراشد  غير  للقاعدة.  مجندين 
المنافسون توقفوا عن استخدام تعبيرات المقاومة 
تعبير  واستخدموا  سالحاً،  يحمل  من  كل  على 
وحرص  شهيداً،  يقتل  من  كل  يعد  ولم  مسلحين، 
خالل  من  لإلرهاب  اإلنسانية  التكلفة  إبراز  على 

برنامج صناعة الموت في »العربية«.
إثارة  يخشى  ال  لكنه  هادئ  الشخصي  طبعه 
في  الشهيرة  مقاالته  في  دائماً  يفعل  مثلما  الجدل 
»الشرق األوسط«. حرص رغم أعباء منصب إدارة 
في  المكتوبة  بزاويته  االحتفاظ  على  إخبارية  قناة 
»الشرق األوسط« التي خاض معها بامتياز وتألق 
في معارك تغطية أحداث 11 سبتمبر 2001 وحرب 
عربية  صحيفة  كأول  ودخولها   2003 في  العراق 
بين بوش  الرئاسة  انتخابات  هناك ومعركة  تطبع 
في  ثانية  بطبعة  الصحيفة  قامت  وآل جور، حيث 

وقت متأخر في زخم هذه األحداث.
يقول عثمان العمير، صاحب الموقع اإللكتروني 
لـ»الشرق  األسبق  التحرير  ورئيس  »إيالف« 
تقرير  في  الراشد  الرحمن  عبد  واصفاً  األوسط«، 
أكبر  كنت  وإن  عمر،  رفيق  »هو  األوسط:  للشرق 
بصحيفة  ترافقنا  في  الشرف  لي  وكان  سناً،  منه 
إلى  انتقل  وهو  لندن،  إلى  انتقلت  )الجزيرة(، 
للجريدة في واشنطن،  واشنطن، وأصبح مسؤوالً 

وأنا في لندن«.

حزم الراشد حقائبه نحو لندن، ألن العمير الذي 
له  أتاح  »المجلة«  لتحرير  رئيساً  وأصبح  سبقه 
الفرصة الذهبية، بعد أن تسلح بكل المعرفة الثرية 
بالعمل في عام  التحق  أمريكا،  للصحافة من بالد 
1985 في مجلة »المجلة« التابعة للشركة السعودية 
التحرير،  لرئيس  نائباً  لندن  من  والنشر  لألبحاث 

وشهد عصراً مميزاً للمجلة العربية الرائدة.
كانت »المجلة« األسبوعية معقدة العمل، وكانت 
تمثل تحدياً كبيراً ألن القارئ المتجه لشرائها عليه 
أن يجد محتوى مختلفاً يستحق عناء الشراء، ألنها 
متنوعة  وعناوين  شاملة  موضوعات  إلى  بحاجة 

وفقاً لتبويبها وزمنها.
رئيسا  أصبح  »المجلة«  في  عامين  وبعد 
حاور  أعوام،  عشرة  قرابة  فيها  ومكث  لتحريرها، 

خاللها عدداً من الزعماء والسياسيين الكبار.
في عام 1998 تبوأ عبد الرحمن الراشد، رئاسة 
اإلنتاجي  العمل  تاركاً  األوسط«  »الشرق  تحرير 
األسبوعي في »المجلة« نحو العمل اليومي، فحافظ 
على أسلوب وشخصية الصحيفة التي تركها سلفه 

ورفيق دربه، عثمان العمير. 
عام  بعد  رئاسة»العربية«  تسلم   2004 وفي 
من انطالقتها، وكانت ال تزال تجمع بعض بنيتها 

وتؤسسها وتبني هيكلتها اإلدارية البشرية وبعض 
برامجها، فجاءها بعد فترة قصيرة من تولي وزير 
اإلعالم األردني األسبق، صالح القالب، مهمة البدء 
رحلة  من  استقال  أن  بعد  الراشد،  ليأتي  لعام، 
»الشرق األوسط«، لينطلق إلى عشقه التخصصي، 
الشاشة، حامالً في روحه الطموح كله والتخطيط 
الذي عمل عليه إبان دراسته في الواليات المتحدة.

له،  واضحة  الصورة  كانت  األولى  الوهلة  منذ 
صياغة  أولها  مسارات:  ثالثة  على  الراشد  فعمل 
سياسة تحريرية تتميز بها تختلف عن »الجزيرة«، 
وثانيها ضخ أكبر كم من األسماء الشابة غالبيتهم 
ينتجون  اليوم  وهم  عاماً،  الثالثين  يتجاوزوا  لم 
اسم  وضع  وثالثها  والنشرات،  والبرامج  األخبار 

»العربية« على الخريطة العالمية كمنبر عربي.
بعد فوز عبد الرحمن الراشد بجائزة الصحافة 
جائزة  وهي  اإلعالمية،  العام  كشخصية  العربية 
بلهجة  أعوام،  عشرة  قبل  العمير  عثمان  حصدها 
به  الفخر يتحدث العمير عن الراشد: »واثقٌ كثيراً 
المناصب  هو  والدليل  المواهب،  متعدد  رجل  ألنه 
في  أيضاً  ونجاحه  منجزات،  تحداها وجعلها  التي 
هناك  ألن  عاماً،  ثالثين  منذ  الساحة  على  التواجد 

أُناساً ال يستطيعون مقاومة الزمن«
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عندما جتتمع القوة واجلمال والسحر اخلالب في مخلوق واحد، فال بد 
أن تخطر ببالنا اخليل، وما تشتمل عليه من مواصفات ال يكاد العقل البشري 

يستطيع استيعابها. 
في صورة هذا العدد، جند تنوعاً بني صنوف اخليول املوجودة بكادرها، 
سواء في اختالف األلوان أو الهيكل اجلسماني لتلك اخليول، وما يتضمنه 
املكان من طبيعة خالبة وأشجار باسقة وكأنها تعبر عن سمو هذا املخلوق 

ورفعته.
قد يسرح اإلنسان بخياله وكأنه يعيش في غابة أو مزرعة خيول، وقد 
يرى بعضهم في هذه اللوحة وحدًة ال يستطيع اإلنسان االستمرار بها، بينما 
حقيقة الشعور الذي ينتاب اآلخرين ممن يتأملون أبعد وأعمق في معاني 
أفراد هذا  عليها بني  املتعارف  والغربة  الوحدة  ليست  إنها  يقول:  الطبيعة 
الكوكب. فعندما يصادق اإلنسان اخليول ويستطيع إجراء احلوار الصامت 
معها، ويتفهم طبيعتها، يكون نتاج فهمه واستنباطه لتلك اللغة هي الوقوف 
على مدى الصفاء والنقاء والبركة التي حتيطه من معايشته لهذا املخلوق 

العجيب.
إن ترويض أو تدريب أي كائن حي على وجه البسيطة، سواء أكان 
بشراً أو حيواناً من األمور الصعبة، ومن املستحيالت أن يروض إنسان 
أي مخلوق أو يدربه إال إذا تفهم طبيعته وشخصيته، بحيث يشعر 
بفرحه وحزنه، يستجيب النطالقته وكآبته، ومييز بني احتياجاته 
استعداده  بني  التفرقة  يستطيع  اللمس،  وحتى مبجرد  وأدائه. 
جمال، وصداقتها  يدانيه  ال  اخليول  فجمال  جاهزيته.  وعدم 
قلما يجدها بشر بني سائر املخلوقات، فهي األنيس والونيس 

واملنقذ في األزمات.
يذكرنا ذلك بقول الشاعر غازي القصيبي: 

أرأيت دمع اخليل؟ كم من عبرٍة 
في الروِح لم تعلْم بها األهداب! 

هكذا اخليول فهي املشهورة في الصبر والدقة والسرعة والقوة والدم 
األصيل، وهذا االرتباط الوثيق بينها وبني البشر جعلها أكثر تعلماً وطاعة 
بالطريقة  اخليول  مع  لاللتزام  حالياً  اخليول  مربي  يدفع  ما  وهذا  لهم، 
التقليدية نفسها املعتمدة على االحترام وتبادل املشاعر، وكأنك تتعامل مع 

أرقى أنواع البشر. 
كدق  وصهيلها  للملهوف  جندة  ميزان،  وللقوة  عنوان  للجمال  فاخليل 
الدفوف في أعراس البشر. عندما يشتد الوطيس في املعارك كنت جتدها 
وعندما  اإلدبار.  تعرف  ال  معني،  خير  وكأنها  فارسها  تؤازر  مقبل،  خير 
يستشهد فارسها جتدها أول من يحتد عليه وكأنها زوجة أصيلة فارقها 
زوجها ونصفها اآلخر، وقد تفقد حياتها حزناً عليه. فهي الوفاء في أكمل 
ر  ُتسخَّ والسالم،  احلق  يسود  فعندما  معانيه.  أنقى  في  والصفاء  صوره 
ر اخليل خلوض املعارك  اخليل ألعمال املزرعة، وعندما يسود الباطل ُتسخَّ

فهي حقاً رمز للقوة واجلمال.

عناق الفكرة

كلمات وري�سة: د. �سمر ال�سام�سي

samar@samararts.com

القوة والجمال
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شعر/ عارف البرديسي - مصر

أنا الجيش

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

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

الشعر الشعبي هو أحد الروافد الغنية لرصيد 
العربي، وهو جزء أصيل من تراث األمة،  الشعر 
للوجدان  التي تؤرخ  اإلبداعية احلية  املدونة  وهو 

والروح واحللم.

حبيب الصايغ
أديب إماراتي

ــي ــدان ــواَك الـــيـــوَم وْج ــ غـــرْســـُت فـــوق ه

ــِب شــامــخــًة ــل ــق ــا فــي شــغــاِف ال ــودن ــن ج

باسلًة احلـــّق  ــي  ف قــصــصــاً  لــكــم  ــي  ــك أْح

ــا ــهـ ــاء أْروعـ ــ ــا ج ــا مـ ــن ــاُة ه ــ ــي ــ ــا احل ــ أن

ــي وفـــي جسدي ــوب ث ــي  ف ــارُة  ــه ــط ال ــا  أنـ

ــا ــَهـ ــِمـ ـ شـــْهـــمٌ أنــــا آدمـــــــّيٌ حْتــــت أْنُ

ــاَل مـــْوِعـــُدَهـــا ــ ــمــا َطـ ــُة مــْه ــق ــي أنـــا احلــق

ُصنعْت ــى  األس فــي  عــقــوالً  أْبــنــي  بالفْكِر 

ــل زاحـــفـــًة ــْهـ ــا رأْيــــــُت جـــيـــوش اجلـ ــ ملّ

ــرِت األْعــــــــداُء عـــاجـــزًة ــ ــا جـ لـــــوالَي مـ

ــٍم رح ذو  األْرِض  فـــوق  عـــّم  ــا  م ــوالَي  ــ ل

مْنتقًدا ــِح  ــْب ــُق ال ــُل  ــْع ِف ــاَر  صـ ــا  م ــوالَي  ــ ل

نــســقٌ وال  ــرٌ  ــ ــ أْم يــْهــتــدي  ــا  مـ ــوالَي  ــ ــ ل

ــْت بـــاحُلـــّب والــــدةٌ ــن ــض ــا ح لـــــوالَي مـ

َمــَدحــوا أْو  الــُعــْمــُي  هجاني  أْن  هــّزنــي  مــا 

ــي ومــْنــطــلــقــي ــراس ــب ــَك ن ــم ــل ــُت ح ــلْ ــع ج

ــن شــْرفــتــي عــْشــقــي هـــوى وطني ــّل م أطـ

ــّلٌ يــســامــرنــي ــ ــا خـ ــي فـ ــل ــْي ــل أمـــضـــي ب

ــا وهــنــا ــن ــي َهــــا ه ــال ــح ــدٌ ب ــي ــع أنــــا س

يْشبهني الـــروح  شفيف  الشهيد  مــّنــي 

ــي ــاّن ــي وِخ ــال ــي ــبَّ أْج ــ ــي يــْحــصــَد احُل ك

ــرٍّ ســـاح احلــــّر أْوطـــانـــي ــب فـــي كـــّل ش

ــي ــن أْرضــــي مــن األْعـــمـــاِق آذانـ ــا ابـ أنـ

ــي ــان ــاُع أحْل ــقـ ــنــقــي إْيـ ــوُق فـــي ُع ــط ــال ف

ــانــي ــف ــذا الـــعـــالـــُم ال ــ ــا الـــبـــقـــاُء وهـ ــ أن

ــي ــان ــص وأْغ أْوراقــــــي  بــطــوالت  أْروي 

جناحان َزالــــْت  لـــْو  الــــرأَس  ــَي  ــن أْح ــن  ل

ــٍف عـــاِن  ــ ــْدن ــ وشــــّيــــدْت أثــــــًرا فـــي م

اْرتــقــى مــن فــْيــِض إمياني ســْيــُف اجلــهــاِد 

ــي ــ ــاّن ــ وِخ إْخـــــوانـــــي  ــَل  ــاعـ ــفـ تـ وال 

بــانــي أْو  ــاَم  ــ قـ ــاءٌ  ــ ــن ــ ِب ــاَم  ــقـ ــتـ اسـ وال 

ــي وأْلــــوانــــي ــالـ ــكـ ــأْشـ ــّدى بـ ــ ــع ــ ــا ت ــ ملّـ

ــا بـــشـــرٍّ كـــــّل نـــْقـــصـــاِن ــنـ ــْيـ فـــمـــا رمـ

ــى كـــــّل عــــــــْدواِن ــاشـ ــتـ ولـــيـــدهـــا فـ

ــوُب الــبــســيــطــة مـــن حـــْســـٍن وإتـــقـــاِن ــ ث

ــرّي ألْجــــــــــواٍء وأزمــــــــاِن ــ ــاظـ ــ ــي نـ ــ ف

ــي ــ ــزان ــ لــقــد خـــلـــْقـــُت ألْفــــراحــــي وأْح

ــقـــانـــي ويـــلْـ ــاُه  ــ ــ ــق ــ ــ ألْل أنــــيــــسٌ  وال 

ــي ووْجـــدانـــي ــاق ــم ــي تــفــاصــيــل أْع ــوح ب

الثاني الــعــالــم  ــي  ف ــا  ــرًق ــْش م أْبــصــْرُتــُه 
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شعر/ حنان آل فاضل

شعر/ د.حنني عمر - اجلزائر

ماذا بعد

الوردة الذابلة

سكني غدرك في احلشا تتربع
سلمت يداك بقدر ما أتوجع

كم ذا أقول ملهجتي ال تعشقي
فالعشق من دمعاتنا يترصع
حذرت قلبي من هواك وناره

لكن قلبي ال يرى أو يسمع

يا من حلبك قد رهنت مشاعري
فخسرت عمرا ال أظنه يرجع

إني غفرت لك الذنوب جميعها
وأدنتني ظلماً فماذا أصنع

وزرعت دربك بالورود فدستها
فخسارة وردي وما لك أزرع

يا من شغلت بقطعه ووصاله
والعني من ذكراه شوقاً تدمع

يا من أضيق بحبه وغرامه
وبقربه كل املضائق أوسع

ضاعت بنا سفن الهوى وبحاره
واملوج ينزلني إليه ويرفع

الله ما أقوى اشتياقه ذا الذي
ذبح الفؤاد فصافحته األضلع

مازال في ليل املدينة عطره
ميشي فأمشي من ورائه أتبع

لل�ضاعرات فقط:

ــك ــ ــاَدْتـ ــ ــْر َعـ ــ ــ َتــــْخــــِلــــْف ِمــــــَواِعــــــْيــــــِدْك َعــــَلــــى َغـ

ــك ــ ْت ــدَّ ــ ــسَ ــ � ـــــــَبـــــــاْب  ْوَل�ـــــــسْ ْلـــــــــِعـــــــــْذِرْك  ْر  اآَدوِّ

َغــْلــَطــْتــك ــــْوف  ا�ــــسُ ْوَل  َواْنـــــَتـــــْظـــــِرْك  اأْعــــــــــِذْرك 

ــك َوْرَدْتـــــــــــك ــ ــْي ــ ــاِب ــ ــَب ــ ــسِّ ــ ــ� ــ ِذْبــــــَلــــــْت َعــــَلــــى ِكـــــــّل ال

ــك ــ ْتـ ــدَّ ــ َمـ ــنْي  ــ ــ ــبِّ ــ ــ ــِح ــ ــ امْلِ ْدُرْوب  َعــــــــْن  ــْر  ــ ــسَ ــ ــ� ــ ــْق ــ ِت

ــك ــ ــْت ــ ــَظ ــ ــْت ْبــــــَيــــــْوم َلْ ــ ــ ــنَّ ــ ــ ِوَداِعـــــــــِتـــــــــْك َلــــــــْو َح

ْتــــــــــك َوَردَّ َخـــــَيـــــاِلـــــْك..  ْكــــــَرى  الــــــذِّ ْت  َمــــــــرَّ ِواْن 

ــــــْتــــــك ــْك ْوَزلَّ ــ ــِلـ ــ ــْعـ ــ ــب ِفـ ــ ــْلـ ــ ــَقـ ــ ــــــِكــــــْن ِيــــِبــــْيــــح اْلـ مَيْ

!!.. َواَنـــــــــا َعــــَلــــى َجــــْمــــر اْنـــــِتـــــَظـــــارك اأَعــــــــــــــاِنْ

!!.. ــْك اأَمـــــــــــــاِنْ ــ ــ ــاَلِت ــ ــ ْه ِمــــــْن َغ ــْك اأِعـــــــــــدِّ ــ ــ ــْرِح ــ ــ َج

!.. ــــــــَواِنْ ــّد الــــــــثِّ ــ ــِعـ ــ ـــــا ِتـ ـــــْر�ـــــسَ ــــــَظــــــاِتــــــْي اْلَ ْوَلْ

ــى َوْجـــــــــــه الـــقـــيـــقـــه َمــــــَعــــــاِنْ ــ ــ ــَل ــ ــ َبـــــــاَنـــــــْت َع

ِجـــــَنـــــاِنْ َمـــــــَراِبـــــــْع  يِفْ  ــــْوِنــــْك  ِغــــ�ــــسُ ــْت  ــ ــسَ ــ ــ� ــ ــْب ــ ِي

ِزَمــــــــــاِنْ ْوَتـــــْنـــــِكـــــْر  ــْك  ــ ــسِ ــ ــا� ــ ــسَ ــ ــ� ــ اْح َتــــْقــــِتــــْل  َل 

ــاِنْ ــ ــَكـ ــ ــْح ِمـ ــ ــاِفـ ــ ـ ــسَ ــ ــــْي.. اإْذِكـــــــــــــــْرِنْ ْو�ـ ِلــــْلــــَمــــا�ــــسً

ــَواِنْ ــ ــِمـ ــ ــْلـ ــ ـــِفـــْن ِلـ ــــــِكــــــْن ِتـــــُعـــــْود اأْغـــــَلـــــى الـــ�ـــسِّ ْومَيْ
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أدب عالمي

أنطونيو هيرنانديث بيريث 
في  بيريث  هيرنانديث  أنطونيو  العاملي  الشاعر  ولد 
احلادي والعشرين من مايو عام 1909 بـ»سانتا كروث دي 
تينيريفي« إحدى جزر الكناري، بعد سنة من ميالده انتقلت 
املجللة  تشاعيبها  احتضنته  التي  »ياغواخاي«  إلى  أسرته 
بكل أحالم العشرين ربيعاً. وابتداًء من سنة 1933 استقرت 
 5 رقم  اللجنة  ترأس  بكوبا، وهناك  »كايبارين«  مدينة  في 

للمنطقة الثانية، وأشرف على إدارة إحدى فرق التضامن.
ساهم بيريث وتعاون مع العديد من املجالت األدبية، كما أحرز بعض اجلوائز 
اإلقليمية، كانت في عمومها عن إبداعه الشعري والقصصي. وفي مسابقة يوليوز 
اللجنة، وذلك في عامي 1969و1973.  السنوية حظيت قصائده مرتني على تنويه 
كما فاز ديوانه »فجأة تخرج مع صوتك« ببجائزة »أونياك« لسنة 1970، وفي سنة 

1973حصل على توصية اللجنة أيضاً.
الوجدان  أودية  من  يترقرق  والصدق،  والعفوية  بالبساطة  بيريث  ميتاز شعر 
امللتهبة، ويزخر بالصور الشعرية اجلميلة والعميقة، وبالرؤى النابضة بكل جتاريب 
اإلنسان وبأحاسيسه املسكونة بالهم اليومي، بكل إشراقات احللم واحلب واألمل، 
تدين  ورؤى  واألحداث. صور  لألشياء  السحرية  بالدالالت  احملمول  وبالهاجس 
البؤس، اجلوع، الظلم، االستغالل بكل أشكاله املطرزة بالرغبات البذيئة، صور تعري 
وجه اإلمبريالية البشع، ومتزق أقنعة التماثيل الرمادية، في قصائد تستمد نسغها 
من التفاصيل الصغيرة، حيث تفتح هموم اإلنسان املباشرة أزرارها، وتتصاعد حدة 
املعاناة كي ميارس القلق األسمى شغبه موشحاً بالصفاء.. قصائد ترافق اإلنسان 
البسيط في حياته، وتفتح في أقسى حلظات االحتراق فضاءات وآفاق خصيبة، 
قصائد  وهمومه  العشق  نبض  األقاصي  إلى  حاملة  برتقالية،  أنهار  تنفجر  حيث 
متاوج أسئلة، وتشرع شرفات كي تنطلق عصافير احلب واحللم اخلالب، يضيء 
لسنابل  والغيم  واخلصب  األمل  شبابيك  وتفتح  الوجدان،  ودهاليز  الروح  أقبية 
املستقبل البكر، وللنسمات ولأللوان الطيف احلبلى باملطر األخضر، وللفجر املنتظر.

من ق�صيدة »الأ�صجار«:

ثَـث.  ِصـي اجْلُ ـي، َكاَنـِت األَْشَجـاُر حَتْ أُمِّ
َتِعبَـِت األَْشَجـاُر ِمـَن اإلِْحَصـاء. 

َرأَْت »الَْسييـرَّا« الرَِّجـاَل 
ـلَيْل.  َيْكبُـُروَن ِمـَن الظُّ

رأََْتُهـْم مَيُْصـوَن َنْحـَو إِْشَراَقـِة النََّهـار، 
َرأَِت األَْبَطـاَل َيْقتَِحُمـوَن ُصُخـوَر اآللَِهـة. 

َسِمْعـُت الْبَنَـاِدَق 
ُم لَُغـًة َجِديـَدة.  َتتََكلَـّ

ـِق َشِهيـداً،  ُولِـَد الْبََطـُل ْفـي التَّأَلُّ
ُولِـَد ِبَجبِيـٍن َطاِهـر. 

ُثـمَّ َبنَـاِدَق أُْخـَرى 
بَـْت ِبالـدَِّم الْبَاَحـات،  َخضَّ

َواألَْرِصَفـة، 
َكـاَن الَْقْصـُف َعنِيفـاً، 

ِدَئـة  َوَكاَنـِت النََّواِفـُذ الصَّ
ُع إِلَـى َعاِصَفـِة الـدَّم  َتتََطلَـّ

َمـاُء مَتِْضـي َخْرَسـاء َنْحـَو »الَْسيِيـرَّا«  َكاَنـِت السَّ
ثَـث،  ِصـي اجْلُ َوَكاَنـِت األَْشَجـاُر حَتْ

َتِعبَـِت األَْشَجـاُر ِمـَن اإلِْحَصـاء. 

بحور القوافي

أعالم عربية

مساعد الرشيدي  
ولد الشاعر السعودي الراحل مساعد الرشيدي 
في مدينة الدمام عام 1382هـ، وقضى أول فترات 
طفولته في الكويت. ودرس في »خميس مشيط« 
من  انتهى  اجليش.  في  يعمل  ــده  وال كان  حني 
الوطني  احلرس  بكلية  والتحق  الثانوية  املرحله 
وتخرج ضابطا وعمل في مدينة جدة حتى وصل 

إلى رتبة عميد في احلرس الوطني السعودي.
في فترة املراهقة الحظ والده ميول مساعد للشعر فنصحه بعدم قراءة 
الشعر، إال أن الفطرة الشعرية لديه كانت قوية، فهو قد نشأ في عائلة 

معروفة مبيولها الشعرية، فأمه كانت شاعرًة وعمه ووالده أيضاً.
إلى  كان يحن  الفترة  أمريكا، وفي هذه  إلى  ملدة سنة  ابتعث مساعد 
عقدت  الشتا«.  من  املعروفة »حزين  قصيدته  بكتابة  فقام  كثيراً،  وطنه 
ملساعد الكثير من الندوات الشعرية سواء داخل السعودية أو خارجها. 
كما استضيف في أكثر من برنامج تلفزيوني أحدها كان برنامج )دانات( 
مع جناح املساعيد على قناة أبوظبي. وأجريت معه لقاءات صحفية، كذلك 
قناة  على  رمضان  هال  يا  برنامجه  في  العلياني  علي  املذيع  استضافه 
روتانا خليجية. وفي لقاء صحفي سئل األمير بدر بن عبد احملسن عن 

أفضل شاعر فذكر مساعد الرشيدي. 
وللشاعر مساعد الرشيدي ديوانا شعر هما »سيف العشق« و»حبات 
من  العديد  مع  الرشيدي  مساعد  الشاعر  تعاون  وقد  ثلج«.  على  رمان 
وراشد  اجلميري  وأحمد  عبدالله  وعبداملجيد  عبده  محمد  مثل  املطربني، 

الفارس ومحمد السليمان وطالل سالمة وعباس ابراهيم. 
يوم  فجر  الوطني  للحرس  الطبية  العزيز  عبد  امللك  مدينة  في  توفي 
اخلميس املوافق 12 يناير 2017، بعد معاناة مع املرض، عن عمٍر يناهز 56 
عاماً. وقد أقيمت الصالة عليه بعد صالة العصر في جامع الراجحي في 
الرياض. حضر الصالة األمير متعب بن عبد الله آل سعود وزير احلرس 
الوطني، وعدد من شعراء اخلليج. وقد دفن في مقبرة النسيم بالرياض..

مناذج من ق�سائد الر�سيدي

الرمي مذيل  يا  عبس  ساليل  حنا 
مليحه ــا  ي ــوغــى  ال مقابيس  حنا 

حنا ساليل )قاسم اخليل( و)دليم( 
رجيحه ــد  ــاي ــك امل ــوم  يـ فــزعــاتــنــا 

*****

يــنــجــرح قــلــب لــكــن تــرتــفــع هامه 
راسي انحنى  وال  ملوت  اني  والله 

ــه  ــط دوام لــو رمــانــي زمــانــي وس
راسي واجلبل  شديده  العواصف 

*****

والسوده والصيف  الغال  تذكرين 
ــد ــرع ــالن وال ــ  ملـــة الـــبـــرق واخلـ

سوده وسلهمة  القصيد  تذكرين 
ــد واح وال  مثله  ــا  م كـــان  واحـــد 
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اإن املواطنة لي�ضت اأخذًا با�ضتمرار، اإنها عطاء قبل كل �ضيء، اإنها بذل ي�ضل حتى مرحلة 

اإفناء الذات يف �ضبيل الوطن لأن املواطنة م�ضوؤولية اأيا كان موقع املواطن.

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

اأمثال �سعبية:

- اتق شّر من أحسنت إليه.. 
يضرب باإلنسان الذي تقدم له اخلير، ويقابلك بالسوء. 

- اتقولك هات لو في السجن اتبات.. 
يضرب باملرأة التي يهمها أن حتصل على ما تريد وال تفكر من أين سيأتي 

زوجها بهذه األموال، حتى لو تطلب ذلك تعريضه للسجن. 

- أحبك يا ولدي قال أحبك يا نافعي.. 
يضرب بالصديق البعيد عن العائلة، ويسعى ملصلحتها ويحب اخلير لها. 

اإلنسان يحب كل من نفعه وسعى في مصلحته. 

كلمة ومعنى:

رخوم
قال الشاعر الكبير مبارك بن حمد العقيلي: 

عدى اللوم من ال الن في كل شدة
ذرى وفي  عزيز  عز  في  والزال 
يهمني  فيما  بــرجــواك  ــا  أن إلهي 
لك احلمد يا موالي والشكر والثنا

وال رد عن مجراه شروا رخومها
جنومها  بليل  بانت  ما  الّسو  من 
عسى حجتي تعلوا بلطفك بيومها 
على كل حال ما غشى العني نومها
قال العقيلي في البيت األول، إن اللوم يتعدى، أي بعيد عّمن ال يلني في 
الشدائد. أما الرخوم، فهم ال يبتعدون عن مجرى اللوم، والرخوم يعني بهم 
الناس إذا فسدوا، فاإلنسان إذا كان على غير خلق وشجاعة يسمى رخمة 
وهو نوع من الطيور يعتاش على اجليف وال يصيد كالصقر، والتسمية عربية 

فصيحة، فقد جاء في اللسان: 
والرخمة: طائر أبقع على شكل النسر خلقة، إال أنه مبقع بسواد وبياض 

يقال له األنوق، واجلمع رخم ورخم: قال الهذلي: 
فلعمر جـــدك ذي العواقـــب حتى        انت عنــــــد جوالـــب الرخــــــم
ولعمر عرفـــك ذي الصمــاح، كما        عصــب السفـــار بغضبــة اللهم

وخّص اللحياني بالرخم الكثير: قال ابن سيده: وال أدري كيف هذا، إال أن 
يعني اجلنس: قال األعشي: 

يا رخمــــا قــــاظ على مطلـــــوب        يعجـــــل كف اخلـــاري املطـيب

كنايات مالحية:

»كاسور ملّة« 
كاسور: أحد أنواع أسماك اخلليج، كما يسمى كاسوري، واجلمع كواسير. 

ملة: زبادية وتسمى أيضاً » غضارة «. 
قد تكون سمكة الكاسور متأل في حجمها الزبادية، على أن التشبيه هنا 
هو ترغيب األطفال في تناول شيء اليرغبون فيه، حيث إن بعض أو معظم 

األطفال يزهدون في أكل بعض األسماك وخاصة الصغيرة. 
تضرب هذه الكناية في الترغيب في ما يزهد فيه البعض. 

 »كأنه دغس« 
الدغس: الدلفني. 

يعد الدلفني في الثدييات احلساسة، والتي ميكنها التعايش مع اإلنسان وال 
تؤذيه، بل إنها تنقذ اإلنسان من الغرق، ويتمثل البحارة هنا بالدلفني، »الدغس« 
على أنه يقفز إلى سطح املاء كي يتنفس، ويستمر على ذلك وملسافات طويلة، 
وقد كان البحارة قدمياً يعتقدون أن الدغس يرافقهم في رحالتهم البحرية 

ويشبهون به ألسلوب حياته. 

عبارات:

احلالة كسيفة
ويقال »احلالة جسيفة« باللهجة اإلماراتية، وتعني أن احلالة سيئة، مثل 

ضيق املسكن، وقلة املأكل، أو أن الشخص ال ميلك شيئاً من املال.

هب ريح
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الكلمة و الظل

له  عفيفي،  علي  الدكتور  المصري  المؤرخ 
العديد من اإلسهامات التاريخية المتعلقة بالجزيرة 
المؤرخين  العربية، والتي توقف خاللها أمام أهم 
حديثه  وفي  بزيارتها.  قاموا  الذين  والرحالة 
لـ»999«، يتعرض ألهم هؤالء الرحالة الذين قاموا 
بزيارة دولة اإلمارات، وأبرز المحطات التي توقفوا 
تربطه صداقة شخصية  أمامها، ومنهم من كانت 
بالمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، مؤسس دولة اإلمارات وراعي نهضتها.

قراءة  معايير  إلى  اإلشارة  الحديث  يغفل  ولم 
بينه وبين  المؤرخ، والعالقة  التاريخ، ومواصفات 
المبنية  التاريخية  الروايات  الفنان، ومدى صدقية 
بأعمال درامية، إلى غيرها من محاور، جاءت على 

النحو التالي:
إلقبال  تفسيرك  ما  التاريخي،  السياق  وفق   •

الرحالة الغربيين على زيارة دولة اإلمارات؟
لدولة  المتميز  الجيواستراتيجي  الموقع   -
الغربيين،  الرحالة  من  الكثير  إليها  اإلمارات جذب 
شخصياتهم،  وتنوعت  أهدافهم،  تفاوتت  الذين 
من  الكثير  قدموا  حيث  جنسياتهم،  وتعددت 
المعلومات عن شؤون وأوضاع المجتمع اإلماراتي، 
جرى  واآلخر  أصدروها،  كتب  في  نشر  بعضها 
ممولي  إلى  رفعت  سرية  تقارير  في  تسجيله 
التفاصيل  من  الكثير  سجلوا  أنهم  إال  رحالتهم، 
المهمة، وكانوا شهود عيان على الحياة اليومية البن 
لسكانها،  واالجتماعية  القبلية  والتركيبة  اإلمارات، 

خاصة أنهم اهتموا كثيًرا بالجوانب االجتماعية.
في  اإلمارات  ذكروا  الذين  الرحالة  أول  من   •

مؤلفاتهم؟
- يأتي أول ذكر لإلمارات في كتابات الرحالة 

الرحالة  كتابات  في  المعاصرين  األوروبيين 
البرتغالي بيدرو تكسيرا، الذي قام برحالته خالل 
دقيًقا  وصًفا  قّدم  حيث   ،1605  -  1580 الفترة 
ونعتها  وموانئها،  عمان  ساحل  إمارات  لسواحل 

ببالد »صيد اللؤلؤ«. 
• من أهم الرحالة الذين قاموا بزيارة اإلمارات، 

والمحطات التي توقفوا أمامها؟
ألماني  أصل  من  الدنماركي  العالم  منهم،   -
إطار  في  اإلمارات  زار  الذي  نيبور،  كارستن 
 ،1765 أوروبا في عام  إلى  الهند  رحلة عودته من 
اليومية،  الحياة  على  للدولة  زيارته  خالل  وركز 
عن  الكثير  نعرف  ومنها  دقيقة،  كتاباته  فجاءت 
عادات وتقاليد أبناء اإلمارات من المأكل والملبس 
والمسكن، وترك خلفه خريطة للخليج تعد األولى 

من نوعها في التاريخ الحديث.

المؤرخ علي عفيفي لـ »999«: 

موقع اإلمارات المتميز جذب الرحالة الغربيين 

حوار: طه علي – القاهرة
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كما زار الدولة الرحالة اإلنجليزي وليم جيفورد 
ما  المتصالح،  عمان  زار ساحل  عندما  بالجريف، 
بين سنتي 1862 - 1863، وجمع مادة أصيلة من 
أفواه الناس ومن مالحظاته الشخصية، وعاد ومعه 
والحكمة.  بالمغامرة  مليء  للجزيرة  دقيق  وصف 
ويورد تجربته في اإلمارات في الفصل السادس 
وشرقي  أواسط  في  »رحلة  كتابه:  من  عشر 
موسى،  أبو  جزيرة  فيصف  العربية«،  الجزيرة 
ومدن  ودبي،  أبوظبي  بين  المحصور  والساحل 
السكان  أن  الخيمة، ويذكر  والشارقة ورأس  دبي 
هناك »يتميزون بشجاعة يبالغ الناس في بسالتها 

وعنفوانها«.
توماس  بيرترام  اإلنجليزي  الرحالة  كما وصل 
رحلة  في  الخالي،  الربع  من  قادًما  اإلمارات  إلى 
 ،1931 عام  وبدايات   1930 عام  أواخر  بين  امتدت 
وامتازت رحلته بأنه سجل القصص الشعبية، وقدم 
معلومات قيمة عن ذلك الجزء من الجزيرة العربية، 
وتقاليدهم،  وعاداتهم  السكان  بدراسة  اهتم  إذ 

ولهجاتهم، ورقصاتهم الشعبية.
• في العصر الحديث، من هي الشخصية التي 
لتأثيراتها  عندها،  وتتوقف  الدولة،  إلى  رحلت 

اإليجابية؟
البريطاني ويلفريد ثيسجر  الرحالة  أن  أذكر   -
في  الخالي،  الربع  لصحراء  مجتازاً  اإلمارات  زار 
وال  دبلوماسياً  يكن  ولم   ،1946  -  1945 شتاء 
لدراسة  سعى  أنثربولوجيا،  عالم  وإنما  عسكرياً، 
في  ورافقهم  للبدو،  والمعنوية  المادية  الحضارة 
ترحالهم. وقد عاد لإلمارات مرة أخرى عام 1977 
الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  من  بدعوة 
التي  الحياة  أن  فيذكر  نهيان،  آل  بن سلطان  زايد 
تضمنها كتابه الرمال العربية قد اختفت تماماً إلى 
اإلمارات  شملت  الحداثة  مظاهر  وأن  رجعة،  غير 
كافة، وتغير المجتمع البدوي من قبل التكنولوجيا 
الحديثة والسيارات والنفط. وتوفي ثسيجر في عام 

2003 وقد كان صديًقا شخصيًا للشيخ زايد.

قراءة التاريخ 

توثيقه  تم  ما  أن  تعتقد  هل  آخر،  سياق  في   •
تاريخياً قد أصبح من المرجعيات التي ال ينبغي 

المساس بها؟
للقراءة  قابلة  غير  ثابتة  مرجعيات  توجد  ال   -
التاريخ.  في  والتحليل  والتأويل  القراءة  وإعادة 
من  أكثر  للقراءة  قابل  التاريخي  الحدث  أن  ذلك 
مرة وبأكثر من رؤية، وفق ما يستجد من وثائق 
تكن  لم  جوانب  تكشف  قد  وكتابات  ومخطوطات 
معلومة وواضحة لمن قام بتوثيقه سابقاً، فالتاريخ 

يمثل لوناً خاصاً من ألوان الفكر. 
• ما هي الضمانات الواجب توافرها في المؤرخ 

ليكون أميناً على ما يؤرخه؟
- لكي يكون المؤرخ أميناً، فإنه يجب أن ُيجنب 
ذاتيته قدر المستطاع، وتتوقف عملية التأريخ على 
المادة  غزير  اإلطالع  واسع  كان  فكلما  المؤرخ، 
والحضارات  وبالثقافات  باللغات  ملماً  العلمية 
التاريخية،  القيمة  لها  كتابته  كانت  كلما  المختلفة، 

تقييم  ويتوقف  الشخصية،  ملكاته  إلى  باإلضافة 
شخصية  على  كبير  حد  إلى  المكتوب  التاريخ 
المؤرخ ومدى تعمقه في فهم قضايا عصره، ومدى 
وتجنب  ولغته،  العصر  أساليب  معرفة  من  تمكنه 
تلوين  عدم  وعليه،  الضعيفة.  والمراجع  المصادر 
أو  السياسية  لمذاهبه  أو  التجاهاته  طبقاً  األحداث 
الدينية، وأن يلتزم الحياد في تناوله لألحداث فال 
الدليل  امتلك  إذا  إال  اآلخر  ينضم لجانب من دون 

القاطع.
• هل يمكن للمؤرخ أن ينزلق برأيه خال سرده 

التاريخي؟
- من الضروري أن يكون المؤرخ صادقاً فيما 
يعتقد، وأن يبين في كتاباته أن هذا رأيه واعتقاده 
ُيعارضه  ممن  لغيره  الفرصة  يتيح  وبذلك  هو، 
بالصبر  يتحلى  وأن  نظره،  رأيه ووجهة  إبداء  في 
والجلد، وأن يمتلك ملكة النقد، ويمتلك عقالً واعياً 

مرتباً منظماً، وإحساساً وذوقاً وعاطفًة وخياالً.
البحث  منهج  اتباع  عليه  يجب  هذا  كل  وفوق 
البحث  لمنهج  تخضع  ال  كتابات  فأي  التاريخي، 
التاريخي تفتقد إلى الصحة إلى حد بعيد، وتحتاج 

إلى التدقيق والتمحيص من جديد.

  الدراما التاريخية 

تاريخياً،  عنه  التعبير  يتم  ما  أن  تعتقد  هل   •
أن  يمكن  بالدراما،  أم  الرواية  أو  بالشعر  سواء 

يكون دعًما للسياق التاريخي ذاته؟
أو  التاريخية،  الرواية  اعتبار  الممكن  من   -
للسياق  دعماً  التاريخي  الفيلم  أو  المسلسل 
التاريخي، وقراءة للتاريخ، ولكن إذا ما كان تقديم 
ذلك العمل بعيداً عن األهواء الشخصية، واألهداف 

السياسية، وجنب كاتبها ذاتيته.

وخير دليل على ذلك روايات حائزة على جائزة 
نوبل التركي أورهان باموق، فرواية »اسمي أحمر« 
العاصمة  إلى  الغربية  الحداثة  وصول  لنا  تصور 
العثمانية في رأس األلفية الثانية للهجرة، والصراع 
جيدة،  تأريخية  بصورة  والجديد،  القديم  بين  ما 
وكذلك روايات نجيب محفوظ، الثالثية: »السكرية، 
قصر الشوق، بين القصرين«، تصور لنا المجتمع 

المصري خير تصوير.
على  حازا  االثنين  أن  سنجد  معاً،  تأملنا  ولو 
جائزة نوبل في األدب، ولعل هذا خير دليل على أن 
الروائي إذا ما استمد من تراثه وتاريخه رواياته، 
األدباء  فكل  العالمية،  إلى  طريقه  يكون  ذلك  فإن 
الحائزين على »نوبل«، والتي ُتعّد أهم جائزة أدبية 
إبداعاتهم،  في  التراث  استلهموا  رفيعة،  عالمية 
وانطلقوا من مكوناته المحلية، وتوظيف األدب في 

أعمالهم اإلبداعية. 
ومن زاوية أخرى، يمكن اعتبار الرواية والشعر 
مصدراً تاريخياً، من دون أن يقتصر هذا المصدر 
والوثائق  اآلثار  من  فقط  المادي  الجانب  على 
العتباره  لألدب  يتعداها  وإنما  والمخطوطات، 
الكاتب  يستطيع  ال  قد  زوايا  عن  يعبر  فكرًيا  لوًنا 
الشعبية  الروايات  وكذلك  عنها صراحة،  اإلفصاح 
الشعبي  والقصص  الشعبي  والتراث  الشفهية، 

وغيرها من مواد التراث والموروث الشعبي.
• ما مدى االرتباط بين المؤرخ والفنان؟

فإذا  واضح،  والفنان  المؤرخ  بين  االرتباط   -
عن  صفحات  ليسطر  بقلمه  ُيمسك  المؤرخ  كان 
فإن  والشعوب،  األمم  وحضارات  وأمجاد  تراث 
فنية  تحفاً  ليُبدع  وألوانه  بفرشاته  ُيمسك  الفنان 
تؤرخ لتراث وحضارة األجداد، كالهما واحد، فإن 
في  الغوص  في  اتفقا  أنهما  إال  األداة  في  اختلفا 
أعماق الماضي البعيد الستنطاق األحجار والجدران 
والبقايا الصامتة لتراث األجداد، الذي ُيمثل سجل 
تاريخهم وحضارتهم الضاربة في الماضي بعمق 

عبر الزمن والعصور البعيدة.
معاً،  الصفتان  الفنان  في  اجتمعت  ما  وإذا 
لتراث  والتدوين  والتأريخ  واالبتكار،  اإلبداع  أي 
وحضارة وطنه، فإنه تسكنه بالتالي روح اإلبداع 
واالبتكار اإلنساني وتسمو به ليستلهم منها تحفاً 

فنية بديعة معبرة تؤرخ آلثار بلده.
األحداث  تأريخ  استقاء  يتم  كيف  برأيك،   •

والسير التاريخية؟ 
- تأريخ األحداث والسير التاريخية يستمد مادته 
الدليل  باعتباره  اآلثاري،  الشاهد  من  المصدرية 
التاريخي،  الحدث  عن  نتج  الذي  الملموس  المادي 
ثم من الوثيقة باعتبارها المادة المصدرية األولى، 
فالوقائع كائنة في الوثائق، ومتى ضاعت الوثائق 

ضاع التاريخ.
التحليل  على  تقوم  ال  التاريخية  والمعالجة 
والسجالت،  الوثائق،  بوجود  تجري  بل  فحسب، 
والمستندات الالزمة، في حين يرى بعضهم أنه ال 
ينبغي تقديس الوثيقة ألنه إذا ما تفحصنا الوثائق 
بدقة نرى أنه ما من وثيقة بوسعها أن تخبرنا أكثر 

مما أراد كاتبها. 

الدراما تدعم 

االأحداث التاريخية 

ب�شرط االأمانة العلمية 
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على مدى يتجاوز خمسة أعوام أن نلتقي شهرياً في تلك املساحة، كان تعودنا 
أبداً  أنه ال توجد  التحرير هو  إدارة  األعزاء في  االتفاق مع األصدقاء 
ممنوعات، وأن أكتب كل ما يعن لي بحرية مطلقة، وكتبت ولم أكبت 
العزيزة  املجلة  املعهودة، على صفحات  بكل صراحتي  شيئاً، ومتتعت 
على قلبي، كنت بالفعل أترقب هذا اللقاء الشهري مع القراء بشغف وحرص، فهي نافذة تتمتع بقدر كبير 
من املصداقية لدى القراء، أنا أنشر زوايا في أكثر من جريدة مثل »الشرق األوسط« الدولية، و»املصري 

اليوم« املصرية، وظلت ملجلة »999« طبيعتها وحالتها اخلاصة. 
اخترت عنواناً للباب »شيء في قلمي«، أتناول فيه ما هو أقرب لقضية أو موقف مطروح تعددت 
فيه اآلراء، ورمبا أكون أنا شخصياً قد أدليت فيه بدلوي من قبل، ولكن ال يزال هناك شيء ما يحتاج 
إلى إطاللة أخرى، بزاوية مختلفة، عادة ما تتعدد بداخلي مع بداية كل شهر األفكار، ثم انتقي واحدة 
معلناً على طريقة أرشيميدس »وجدتها وجدتها«، عندما اكتشف قانون الطفو فصرخ باليونانية قائالً: 

»يوريكا يوريكا«.
تناولت أفالماً عربية مهمة وممتعة، أيضاً لم نغفل الرديء، الفنانون الذين أسعدونا كان لهم نصيب، 
وأيضاً الذين أَتعسونا واجهناهم بضراوة، املهرجانات شكلت جزءاً حميماً مع كل القضايا الفنية التي 

تتجدد دوماً.
مثالً في عيد ميالد شكسبير عندما بلغ 400 عام، كان السؤال: هل شكسبير شعر بالسعادة أم ال، 
بعد أن منح الدنيا كل هذا اإلبداع، وأصبح هو مصدر سعادة البشرية بكلماته التي أوحت حتى بالكثير 

ألطباء علم النفس الكتشاف سيكولوجية اإلنسان، ولكن هل كان الرجل سعيداً في حياته؟.
عندما اكتشفت أن الزمن يسرق أعمارنا كتبت مقاالً عنوانه: »أنا من ضيع في األفالم عمره«، بينما 
املوسيقار محمد عبد الوهاب يغني »أنا من ضيع في األوهام عمره«، تناولت مثالً جمود مالمح وجوه 
النجمات الالتي يردن للزمن أن يتوقف بهن، فيلجأن للحقن واجلراحة، فيخسرن احلاضر ويشوهن 

املاضي، وغيرها وغيرها من القضايا الشائكة والشائقة!. 
طبيعة احلياة وإيقاعها يكمن في التغيير، دائماً ما نسعى للبحث عن اجلديد واملختلف، احلياة متنحنا 
دائماً زاوية رؤية جديدة، نعم ال يزال العديد من األفكار في عقلي والكثير من احلروف لم أضغطها بعد 
على »الكيبورد«، إال أن لّدًي رغبة لكي أقفز فوق السور، فلماذا ال نقفز معاً، مساحة صفحة ستصبح 
صفحتني في الشهر القادم، والباب اجلديد سيحمل عنوانك »أكشن واستوب«، سنجد إطاللة أخرى على 
أفالم العالم حتمل عنوان: »استوب«، وأيضاً سنجد عمود »أكش« يرصد املشهد الفني والثقافي برمته 
لنعرف بالضبط أين نقف، السينما ستأخذ حيزاً تستحقه بالطبع على املستوى العاملي والعربي، ومن 
حسن احلظ أن السينما العربية استطاعت أن تكون حاضرة على اخلريطة العاملية رمبا لم نستطع أن 
نحقق كل ما كنا نتطلع ونصبو إليه، ولكن من املهم أن نقول إن تلك هي اخلطوة األولى في رحلة األلف 
ميل، والتي أجنزنا من خاللها حتى اآلن خطوات ال بأس بها، في السنوات األخيرة يكفي أن نراجع 

األفالم اخلليجية التي مت إنتاجها لندرك أن هناك خطوات جادة حتققت.
سوف ننتقل في الباب اجلديد بني املشاعر واإلبداع، فال ميكن أن ننسى اإلنسان املتلقي للفن، نعم ال 

يزال لديَّ أشياء في قلمي سوف جتدونها بداية من الشهر القادم في »أكشن وأستوب«!!.

 وال يزال هناك
»شيء في قلمي«!!

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«

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
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الديمقراطية  نيبال  جمهورية  عاصمة  كاتماندو 
االتحادية هي أبرز الوجهات السياحية في النيبال 
خصوصاً، وفي قارة آسيا والعالم عموماً، لغناها 
بالمعالم السياحية الطبيعية والتاريخية والحديثة. 

النيبال عام 2008،  عندما تغير نظام الحكم في 
اسم  إلى  النيبال  مملكة  اسم  من  البالد  وتحولت 
حرص  االتحادية،  الديمقراطية  نيبال  جمهورية 
على  اإلبقاء  على  الجديد  الجمهوري  النظام 
يعود  التي  المدينة  للبالد، وهي  كاتماندو عاصمة 
تأسيسها إلى القرن الثامن الميالدي، وتحديداً إلى 
نيبالية،  أكبر مدينة  723 ميالدي، وهي حالياً  عام 

مربعاً، وهي  51 كيلومتراً  إذ تبلغ مساحتها قرابة 
أكبر تجمع سكاني حضري في النيبال، إذ يبلغ عدد 
سكانها أكثر من مليون نسمة، أغلبهم من الهندوس، 

ثم من البوذيين، وتوجد أقلية من المسلمين.

موقع متميز 

في  متميز  جغرافي  بموقع  كاتماندو  وتتمتع 
البالد على  النيبال، فهي تقع في وسط  جمهورية 
البحر،  سطح  مستوى  فوق  متر   1400 ارتفاع 
الهماليا،  جبال  قمم  وبين  كاتماندو،  وادي  داخل 
وتحيط بها 4 جبال رئيسة هي: جبل شيفابوري، 

وجبل  ناغارجوم،  وجبل  فولتشوويكي،  وجبل 
من  اسمها  المدينة  استمدت  وقد  تشاندراغيري. 
»معبد كاتماندو« أو »المعبد الخشبي«، والذي بني 

عام 1596 ميالدي.
يتصف مناخ كاتماندو بالبرودة وتساقط األمطار 
والثلوج في فصلي الخريف والشتاء، ويتنوع ما بين 
البارد والمعتدل خالل فصل الربيع، وما بين الحار 
متوسط  ويتراوح  الصيف،  والمعتدل خالل فصل 
درجات الحرارة في كاتماندو بين 10 درجات شتاء 
إلى  السياح  و30 درجة صيفاً، لذلك يستمر توافد 
الذين  فالسياح  السنة،  فصول  كل  في  كاتماندو 

كاتماندو.. 
مدينة تعانق الجبال

اإعداد: �سايل اأبوفار�س 

سياحة
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زيارة  أو  العطالت  بهدف قضاء  النيبال  يقصدون 
األماكن الطبيعية والتاريخية والدينية والحديثة ال 
بد أن يقصدوا كاتماندو بداية، وحتى هواة المغامرة 
وتسلق جبال الهماليا والتزلج على الثلج ال بد أن 
يمروا أوالً بكاتماندو، فالسياح يصلون إلى النيبال 
عن طريق مطار »تريبوفان الدولي« في كاتماندو 
أو جبال  األخرى  النيبالية  المدن  يقصدوا  أن  قبل 

الهماليا. 

منوذج للتعاي�س 

التعايش  عن  مصغراً  نموذجاً  كاتماندو  وتمثل 
متعدد  النيبالي  الشعب  لدى  والديني  الحضاري 

األعراق واألديان، إذ تتنوع لغات سكان كاتماندو، 
النيبالية  اللغة  بينها  لغة   40 حوالي  إلى  وتصل 
اللغات  غالبيتهم  ويتحدث  للبالد،  الرسمية  اللغة 
النيبالية والمغولية والهندية، كما يتحدث عدد كبير 
أجنبية  لغات  السياحي  المجال  في  العاملين  من 
والصينية  واأللمانية  والفرنسية  اإلنجليزية  مثل 

والكورية وغيرها.
األكثر  الديانة  الهندوسية  المعابد  جانب  وإلى 
انتشاراً في كاتماندو والنيبال، يجد السائح المعابد 
انتشر  فقد  تاريخية.  إسالمية  ومساجد  البوذية، 
اإلسالم في كاتماندو والنيبال عن طريق التواصل 
مع التجار المسلمين العرب والكشميريين، ثم عن 

الملوك  من  عدد  بها  قام  التي  الفتوحات  طريق 
المسلمين الهنود في القرن الثالث عشر الميالدي، 
مسجد  يوجد  كاتماندو  النيبالية  العاصمة  وفي 
أو  كاتماندو«  وجامع  »مسجد  يسمى  للمسلمين 
منطقة  في  ويقع  كاتماندو«،  في  الجمعة  »مسجد 
»تري  جامعة  قرب  العاصمة،  وسط  باغ  سوق 
النيبال،  في  الجامعات  أكبر  من  وهي  شاندرا«، 
مدرسة  وفيه  السابق،  نيبال  ملك  قصر  وقرب 

للتعليم الديني تستخدم اللغة العربية.
تأدية  المسلمون  السياح  يستطيع  وبينما 
الصلوات جماعة في هذا المسجد بكل راحة وسالم 
أتباع  يقوم  النيباليين،  المسلمين  أشقائهم  مع 
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سياحة

المدينة  أرجاء  في  بالمرور  والبوذية  الهندوسية 
وفرق  المزينة  العربات  مع  االحتفالية  بالمواكب 

الرقص االحتفالي الديني. 

معامل �سياحية 

المعالم  من  عدد  على  كاتماندو  مدينة  تحتوي 
المتميزة  والحديثة  والتاريخية  الطبيعية  السياحية 
على الرغم من الدمار والضرر اللذين لحقا ببعض 
البالد عام  الذي ضرب  الزلزال  المعالم بفعل  هذه 
2015، ومن المعالم السياحية التاريخية التي تدمرت 
دارهارا«  »برج  هناك  الزلزال  بفعل  كاتماندو  في 
التاريخي، والذي كان قد أعيد بناؤه عام 1936 بعد 

الزلزال الذي ضرب البالد عام 1934.
إنعاش  لجنة  تألفت   ،2015 عام  زلزال  وبعد 
السياحة في النيبال بتوجيه من المدير العام لوزارة 
القطاع  عن  ممثلين  وبوجود  النيبالية،  السياحة 
الخاص ورئاسة مجلس السياحة في النيبال، والذي 
أسس »صندوق إنعاش السياحة والتراث األثري« 
برأسمال كبير، وتكفل هذا الصندوق وخالل فترة 
قصيرة بإعادة بناء معظم األماكن التراثية والبنية 
النيبال  تلقت  كما  بالسياحة،  المتصلة  التحتية 
مساعدات مالية ولوجيستية دولية في هذا المجال.

كاتماندو،  في  الباقية  السياحية  المعالم  ومن 
والتي ال يزال يقصدها السياح، هناك:

الستقبال  افتتاحه  أعيد  وقد  كاتماندو:  وادي 
 ،2015 عام  زلزال  من  قصيرة  فترة  بعد  السياح 
وذلك بإشراف مباشر من وزير السياحة النيبالي، 

والمعابد  التاريخية  بالمواقع  مليء  الوادي  وهذا 
إلى  تعود  نقوش  فيه  ووجدت  القديمة،  والمدافن 
2000 سنة، مما يدل على قدم سكن اإلنسان في هذا 
الوادي، ويحتوي غابات جميلة فيها أنواع متعددة 
من األشجار مثل أشجار البلوط والزان والصنوبر 
حتى  الوادي  في  جميالً  يكون  والمنظر  وغيرها.. 
في فصل الخريف عندما تتساقط أوراق األشجار. 
من  متعددة  أنواعاً  تحتوي  األحالم:  حديقة 
األشجار والنباتات والزهور، وبركة كبيرة مسورة 

النيبالي  الملك  إن  ويقال  بوخارى«،  »راني  اسمها 
»يراتاب ماال« بناها لزوجته التي كانت حزينة بعد 

وفاة ابنها عام 1667 ميالدي. 
مدينة  وسط  في  الساحة  تقع  دوربار:  ساحة 
القصور  من  عدداً  وتضم  القديمة،  كاتماندو 
والمعابد التاريخية، وقد وضعت هذه الساحة على 
الئحة التراث العالمي من قبل منظمة »اليونيسكو« 
بعض  وتضرر  تدمير  من  الرغم  وعلى  العالمية، 
 2015 عام  زلزال  بسبب  الساحة  هذه  في  المباني 
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يمكن  جيدة  حالة  في  مبان  هناك  تزال  ال  أنه  إال 
للسياح زيارتها.

معبد باشوباتيناث: يقع على بعد 5 كيلومترات 
المزارات  أقدس  أحد  ويعتبر  كاتماندو،  وسط  من 
بأسطحه  ويتميز  والعالم،  النيبال  في  الهندوسية 
المعبد  هذا  وضع  وقد  والفضة،  بالذهب  المطلية 
منظمة  قبل  من  العالمي  التراث  الئحة  على  كذلك 

»اليونيسكو« العالمية.
ويحتفل النيباليون الهندوس من الرجال والنساء 
فى  طقوسه  تتمثل  والذي  كاثا«،  »براتا  بمهرجان 
معبد  أمام  »باجماتي«،  نهر  بمياه  الجسد  غسل 
أجل  من  النهر  بمياه  للتبرك  »باشوباتيناث« 

الحصول على حياة زوجية سعيدة.

تذكارات وهدايا 

وفي كاتماندو عدد من الفنادق المحلية والعالمية 
وعائالت،  أفراداً  السياح  فيها  يقيم  أن  يمكن  التي 
وأن يتناولوا فيها الطعام المحلي أو العالمي حسب 
رغبتهم.  ومن أشهر األطعمة النيبالية في كاتماندو، 
حساء »دال بهات« )شوربة العدس(، والذي يمكن 
أن يضاف إليه األرز المسلوق أو الذرة، ووجبات 
من  مكونة  جانبية  وجبات  وهي  »تاركاري«، 
مكوناتها:  ومن  التوابل،  مع  المطبوخة  الخضار 
الخضراء  والفاصوليا  والبطاطا  والفجل  السبانخ 

ومن  والملفوف.  والقرنبيط  )الطماطم(  والبندورة 
السمك  كاتماندو  المشهورة في  النيبالية  الوجبات 
بالكاري، ومعظم المطاعم المحلية تحضر وجباتها 
الخشب  نيران  على  المكونات  سلق  أو  طهي  عبر 

والفحم. 
ومن أشهر المشروبات في كاتماندو الشاي مع 
الحليب )الكرك(، وعصير قصب السكر )ساربات(.

في  المحلية  الفنادق  من  عدداً  أن  إلى  ويشار 
قديمة  مبان  أو  منازل  عن  عبارة  كانت  كاتماندو 
وطورت  جددت  الغرف،  ومتعددة  الحجم  كبيرة 
في  اإلقامة  تكاليف  وتعتبر  فنادق،  إلى  وحولت 
فنادق كاتماندو المحلية منها وحتى العالمية معقولة 
وكل  العالم،  حول  أخرى  سياحية  بدول  مقارنة 
االتصاالت  مثل  فيها  متوفرة  السياحية  الخدمات 
السياحي،  الدليل  وخدمة  واإلنترنت،  الدولية 
ومكاتب تأجير السيارات، ومحال صرف العمالت 
األجنبية، ومحال بيع التذكارات السياحية، وغيرها.
السياحي  الدليل  االتفاق قبل وقت مع  ويفضل 

بسبب اقبال السياح على طلب هذه الخدمة. 
الدولي«  »تريبوفان  مطار  وإلى  من  ولالنتقال 
في كاتماندو، وأثناء التنقل داخل مدينة كاتماندو أو 
في المعالم السياحية حولها يفضل االتفاق المسبق 
المبلغ  على  »التاكسي«  األجرة  سيارة  سائق  مع 
في  »التاكسي«  األجرة  سيارات  ألن  يريده،  الذي 

كاتماندو غير مزودة بعدادات لتحديد التعرفة، وقد 
يستغل بعض السائقين ذلك، ويطلبون تعرفة مبالغاً 
فيها لنقل السياح من مكان إلى آخر داخل المدينة 
وحولها كما في الجوالت داخل وادي كاتماندو أو 

في الجبال األربعة المحيطة بالمدينة.
غيرهم  كما  كاتماندو  سكان  فإن  وباإلجمال، 
ومتعاون  وودود  مسالم  هم شعب  النيباليين  من 
ورضا  وراحة  استقبال  حسن  على  وحريص 
السياح، نظراً لما تشكله عائدات السياحة من فائدة 

اقتصادية للشعب النيبالي وحكومته.
أو  التوابل  بشراء  الراغبين  للسياح  ويمكن 
إلى  التوجه  النيبالية  والفواكه  الخضراوات 
كاتماندو  في  الميادين  أكثر  تول«  ميدان»أسان 
كاتماندو  سكان  من  والمشترين  بالباعة  ازدحاماً 

ومن السياح. 
ومن المنتجات النيبالية التي يمكن للسياح شراءها 
كتذكارات شخصية أو كهدايا لألقارب واألصدقاء 
قطع من السجاد والمالبس والمصنوعات الجلدية 
مواد  من  يدوياً  والمصنوعة  النيبالية،  التقليدية 
الصور  ألبومات  مثل  ورقية  ومصنوعات  طبيعية، 
الورقية، ودمى األطفال، والمشغوالت  والمصابيح 
الفضية، وكلها متوفرة وبأسعار معقولة في عدد 
من المحال التقليدية والمراكز التجارية الحديثة في 

كاتماندو.
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املمثلة األمريكية اجنيال صرافيان خالل حضورها حفل »جوائز اجلمعية 
السينمائية الصوتية« في لوس أجنلوس )جيتي(.

عامل هندي مهاجر يحمل »القرميد« على رأسه في مصنع في نيبال )جيتي(.

عامل نظافة يزيل بقايا األلعاب النارية التي أطلقت خالل 
االحتفاالت بالسنة القمرية اجلديدة في شنغهاي )جيتي(. 

 الرئيس السابق باراك أوباما ميارس رياضة التزلج الشراعي في جزر الكاريبي 
خالل إجازته الطويلة )جيتي(.
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لقطة من 
سباقات 
الهجن 

التي أقيمت 
مبدينة 

سويحان، 
وذلك في 

إطار فعاليات 
»مهرجان 

سلطان بن 
زايد التراثي 
2017« في 

نسخته 
احلادية عشرة 

)جيتي(.

ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية تغادر مقر إجازتها الشتوية 
عائدة بالقطار إلى لندن )جيتي(.

فتاة مينية تعانق أُمها لدى وصولها إلى مطار »دولز« الدولي في 
الواليات املتحدة، بعد تعليق حظر السفر ملواطني سبع دول )جيتي(. 

ب عن الذهب في مقاطعة بابوا اإلندونيسية )جيتي(.  رجل من قبائل الكامورو ينقِّ
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سودوكو
الكلمات المتقاطعة

تراثيات..
أمير  يا  وقالوا:  ثالثة  أشخاص ممسكني بشاب،  أن جاء  بن اخلطاب  > حدث في عهد عمر 
املؤمنني  نريد منك أن تقتص لنا من هذا الرجل، فقد قتل  والدنا. قال عمر بن اخلطاب: ملاذا 
قتلته؟ قال الرجل:  إني راعي إبل، وأعز جمالي أكل شجرة من أرض  أبيهم، فضربه أبوهم بحجر 
فمات، فأمسكت نفس  احلجر وضربته به، فمات. قال عمر بن اخلطاب:  إذاً سأقيم عليك احلد. 
قال الرجل: أمهلني ثالثة أيام  فقد مات أبي، وترك لي كنزاً أنا وأخي الصغير، فإذا  قتلتني ضاع 
الكنز، وضاع أخي من بعدي. فقال  عمر بن اخلطاب: ومن يضمنك؟ فنظر الرجل في  وجوه 
الناس فقال: هذا الرجل. فقال عمر بن اخلطاب: يا أبا ذر هل تضمن هذا الرجل؟ فقال أبو ذر: 
نعم يا أمير املؤمنني. فقال عمر بن  اخلطاب: إنك ال تعرفه، وإن هرب أقمت عليك  احلد. فقال 
اليوم األول، والثاني، والثالث  وكل  الرجل، ومر  املؤمنني.  ورحل  أمير  يا  أنا أضمنه  أبو ذر: 
الناس كانوا قلقني على أبي ذر حتى ال يقام  عليه احلد. وقبل صالة املغرب بقليل جاء الرجل 
 وهو يلهث، وقد اشتد عليه التعب واإلرهاق، ووقف  بني يدي أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب 
قال  الرجل: لقد سلمت الكنز وأخي ألخواله، وأنا حتت  يدك لتقيم عليَّ احلد. فاستغرب عمر 
بن اخلطاب  وقال: ما الذي أرجعك كان من املمكن أن تهرب؟؟  فقال الرجل: خشيت أن يقال 
لقد ذهب الوفاء  بالعهد من الناس. فسأل عمر بن اخلطاب أبا ذر  ملاذا ضمنته؟؟؟ فقال أبو ذر: 
خشيت أن يقال: لقد  ذهب اخلير من الناس. فتأثر أوالد القتيل فقالوا: لقد  عفونا عنه. فقال عمر 

بن اخلطاب: ملاذا؟ فقالوا: نخشى أن يقال لقد ذهب العفو من الناس!.

 أقوال وحكم..
> ليكن وجهك بساماً وكالمك ليناً تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة.

> ابتسامتك لقبيح أدل على مروءتك من إعجابك بجميل. 

نزهة

 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�ضم

اإىل 9 خانات �ضغرية امالأ اخلانات بالأرقام

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

يف كل مربع كبري وكل خط اأفقي وعمودي. 

أفقياً:
1 - شاعر من العصر اجلاهلي 

واإلسالمي.
2 – من أسماء الله احلسنى.

3 – جنيع – مدينة في السودان.
4 – قادم – أفرحه.

اإلســالم  في  مــؤذن  أول   –  5
)م( – حزن.

6 – صورها بشكل ملموس – 
يغلب.

7 – من سور القرآن الكرمي.
أقام   – – اكتمل  الدم  – هدر   8

البناء.

مدينة   – بالغنم  ــاق  س  –  9
سورية حدودية مع تركيا.

10 – من القصص التي ذكرها 
القرآن الكرمي.

عمودياً:
1 - سعودي أحد أبرز العلماء 
العربية  اللغة  فــي  والــبــاحــثــني 

والتاريخ. 
مضادة  صواريخ  طــراز   –  2

للطائرات – أجداد.
3 – للتعريف – املخادعة.

4 – نراسلهن – عسى.

5 – نصف بامياء – رأي صائب 
في الدين. 

6 – أرخني الغطاء )م( – والده.
7 – إنتاج الشجر – ماء جارف 

– هرش اجللد.
فارسية  كلمة   – املسلك   –  8

تعني امللك.
متحركة  رسوم  مسلسل   –  9
الصياد  دار  عميد  لقب   – لألطفال 

اللبنانية )م( .
أطــال   – الــيــوم  نصف   –  10

الشيء )م(. 

2 5 7 6
4 9 2

8 5
9 8 4

7 8 2 6
3 5 7

5 2
6 1 2

3 4 8
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المربع الرقمي
اخلانات ذات الأرقام ت�ضكل عمليات اجلمع ب�ضرط عدم تكرار 

الرقم يف عملية اجلمع اأكرث من مرة واحدة ح�ضب اجتاه ال�ضهم 

تطابق الكلمات

1 – من لوازم اخلياطة.
2 – يعترف باحلقيقة.

3 – عملية حسابية.

4 – صحراء عربية.

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

4 – أقبل الليل بظالمه )م(. 

اأجب على معاين ومرادف الكلمات اأفقيًا 

وعموديًا ح�ضب الت�ضل�ضل الرقمي

اأكتب مرادفات ومعاين الكلمات

التي تكتب وتقراأ اأفقيًا وعموديًا بذات الوقت

أفقي وعمودي

خلية الحروف

5 – مادة غذائية.
6 – رف طائر.

7 – من األلوان.
8 – كسب املعركة. 

1 – شك أو وجود التباس.
2 – صحيفة إماراتية.

3 – أجر املوظفني.
4 –  مركب عضوي حمضي 

أميني.

5 – ساندتهم ودعمتهم.
6 – املبعوث الشخصي. 
7 –  جتلب بضاعتها من 

اخلارج. 

املطلوب كتابة مرادفات ومعاين الكلمات

التي ت�ضرتك فيما بينها وتدور ح�ضب اجتاه ال�ضهم 

لت�ضل اإىل ربط �ضحيح للكلمات
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صحة

يعتبر مرض املياه الزرقاء في العني )اجللوكوما( من األمراض الناجتة عن 
خلل في تصريف السائل املائي الذي يفرز في العني ما بني القرنية والعدسة 
)الغرفة األمامية بالعني(، حيث يتم إنتاج هذا السائل في العني باستمرار، ويجب 

تصريفه خارج العني أوالً بأول.
ويوضح املقدم دكتور أمين جميعان- أخصائي عيون في مديرية اخلدمات 
الطبية في شرطة أبوظبي- إنه عندما يحدث خلل في تصريف هذا السائل خارج 
العني، يتجمع بداخلها، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على أنسجة العني الداخلية 
الرؤية،  في  اضطراب  عنه  وينتج  البصري،  والعصب  والشبكية  العدسة  مثل 
أن  يعالج هذا املرض، فيمكن  لم  البصري، وإن  املجال  وظهور بقع عمياء في 
يحدث تلف كلي للعصب البصري، ومن ثم فقدان القدرة على الرؤية واإلصابة 

بالعمى.

اأنواع املر�ض

وعن أنواع مرض املياه الزرقاء، يقول جميعان: تنقسم حاالت املياه الزرقاء 

بالعني إلى أربعة أنواع كما يلي:
1-جلوكوما حادة: حتدث بشكل مفاجئ وسريع وتكون عنيفة ومؤملة.

2- جلوكوما مزمنة: حتدث بالتدريج وببطء.
3- جلوكوما وراثية: تكون مع املرء منذ والدته، فهي متوارثة في العائالت 

املصابة بها.
4- جلوكوما مسببة: قد يكون سببها مرض ما في العني أو في جزء آخر من 

اجلسم، أو كعرض جانبي من تناول دواء ما.

اأعرا�ض وت�صخي�ض املر�ض

أعراض  اجللوكوما  ملرض  املصاحبة  األعراض  أن  جميعان  الدكتور  يذكر 
قدرة  في  وضعف  صداع  من  دائماً  اجللوكوما  مريض  يعاني  منها:  عديدة، 
اإلبصار، وكثيراً ما يشكو من رؤية شبه قوس قزح ينبعث من اللمبات املضاءة، 
وفي  املصابة  العني  في  شديد  بألم  اإلحساس  احلادة  احلاالت  يصاحب  كما 
الرأس، وكذلك وجود تورم في اجلفن واحمرار في العني واتساع حدقتها حتى 

اإعداد: اأمرية الرئي�سي

مرض المياه الزرقاء
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* ما تعريف السمنة؟
ا هو مطلوب  حالة حتدث عن زيادة الطاقة املستهلكة من الغذاء عمَّ

أو مستخدم منها.

* ما اآلثار املترتبة على زيادة الوزن والسمنة؟
- ازدياد نسبة التعرض ألمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض 

الكلى والسكري ،وحاالت التهاب املفاصل، وإجهاد اجلهاز التنفسي.
- ازدياد نسبة حدوث املضاعفات عند التعرض للجراحة أو احلمل 

أو الوالدة. 
- تعتبر السمنة معوقاً حلركة اجلسم والشعور باإلجهاد والضيق 

في املناخ احلار، وتّولد السمنة بعض اآلثار النفسية.

* كيفية التخلص من زيادة الوزن؟ 
- احلمية الغذائية.  

- احلركة والرياضة اخلفيفة.
البدانة  حاالت  في  السمنة  من  للحد  العقاقير  بعض  استخدام   -

الزائدة. 
- وهناك طرق أحدث، مثل املداخل النفسية واستغالل فوائد الصيام. 

* كيفية الوقاية من السمنة؟
- التركيز على تثقيف األسرة واطالعها على مخاطر السمنة. 

- تشجيع األمهات عل تطبيق أساليب التغذية الصحيحة سواء قبل 
وأثناء فترة احلمل أو بعد الوضع. 

الرضاع  مثل  العامة،  الصحية  املمارسات  بتشجيع  االهتمام   -
رعاية صحية  يكفل حتقيق  مبا  العام  احلياة  وتشكيل منط  الطبيعي 

تغذوية للطفل. 
بالتوجه  الكفيلة  الوسائل  االجتماعية وحتديد  األوضاع  دراسة   -
الصحيح ملمارسة املشي والرياضة اخلفيفة بشكل منتظم ووضعها في 

إطار املمارسات احلضارية املقبولة واملطلوبة. 
- إعطاء عناية أكثر للعائالت التي تتوافر املؤشرات الوراثية لدى 

أفرادها مثل إصابة الوالدين بالسمنة. 

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

alyafi3@gmail.com

ـمـنـة السُّ
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ل 

وؤا
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بعد تعريضها للضوء القوي.
ويشير إلى أنه ميكن تشخيص مرض املياه 
العني  ضغط  قياس  أوالً:  خــالل،  من  الزرقاء 
املرضى  جلميع  روتينياً  يكون  أن  يجب  الذي 
في عيادات العيون وخاصة للمرضى فوق عمر 
العني  ضغط  قياس  أجهزة  وتعددت  الثالثني 
لتناسب جميع املرضى، وثانياً: فحص العصب 
أيضاً  الفحص  هذا  يكون  أن  ويجب  البصري، 
العيون،  لعيادة  املراجعني  املرضى  لكل  روتينياً 
حتى للمرضى الذين ال يوجد عندهم ضغط عني 

مرتفع، وثالثاً: فحص زاوية العني للمرضى الذين 
العني، ورابعاً: فحص مجال اإلبصار وذلك للحكم  ارتفاعاً في ضغط  يعانون 
على وظيفة العصب، وأخيراً خامساً: استخدام األجهزة املتطورة واحلديثة في 
املرضى الذين يوجد لديهم احتمالية اإلصابة باملياه الزرقاء مثل استخدام جهاز 
املسح املقطعي بالضوء املترابط، وذلك لفحص رأس العصب البصري، مما يتيح 
لنا معرفة التغيرات املبكرة في العصب البصري التي ال ميكن معرفتها بالوسائل 

األخرى.

عالج املياه الزرقاء 

العالج  فهناك  الزرقاء،  املياه  عالج  وسائل  تتعدد  جميعان:  الدكتور  يتابع 
الدوائي والعالج بالليزر والعالج اجلراحي، تبعاً لكل حالة على حدة حيث يختلف 
العني املستهدف  كل مريض عن اآلخر في استجابته لوسائل العالج وضغط 
الزرقاء  املياه  بعالج  نبدأ  ما  وغالباً  العني،  عصب  حالة  ملالءمة  إليه  للوصول 
بالعالج الدوائي، وقد تستخدم قطرة واحدة أو أكثر تبعاً لدرجة ارتفاع ضغط 
العني ومدى تأثر العصب ويراعى في القطرات أو األدوية األخرى )األقراص 
– السوائل عالية التسكر( أن تستخدم بأقل تركيز ممكن وأقل عدد ممكن من 
املرات يومياً، وذلك لتجنب حدوث املضاعفات ولراحة املريض، حيث إن عالج 

املياه الزرقاء سيستمر مع املريض مدى احلياة. 
أما أشعة الليزر فتستخدم في الوقاية والعالج ومتابعة عمليات املياه الزرقاء 

كما يلي: 
الوقاية من حدوث املياه الزرقاء عن طريق إجراء فتحة في قزحية العني، ويتم 
هذا اإلجراء بعد فحص دقيق لزاوية العني، وحتديد عمق اخلزانة األمامية للعني، 
وذلك الختبار املريض الذي يستفيد بطريقة مثلى من أشعة الليزر، كما ميكن 
الزرقاء  املياه  مثل  الزرقاء  املياه  حاالت  بعض  لعالج  نفسه  اإلجراء  استخدام 
الثانوية املصاحبة النسداد بؤبؤ العني، وكذلك يتم استخدام أشعة الليزر لعالج 
وذلك  انتشاراً،  الزرقاء  املياه  أنواع  أكثر  وهي  الزاوية،  مفتوحة  الزرقاء  املياه 
الليزر مباشرة لزاوية احلجرة األمامية للعني وهي  عن طريق تصويب أشعة 
اجلزء املسؤول عن تصريف سائل العني، ويتم أيضاً استخدام أشعة الليزر في 
احلاالت املتقدمة أو املستعصية، وذلك عن طريق تسليط أشعة الليزر على خاليا 
اجلسم الهدبي التي تفرز سائل العني، وتنطوي هذه الطريقة على بعض املخاطر، 
ولهذا يجب استنفاد جميع الوسائل العالجية األخرى قبل اللجوء لهذا النوع من 
العالج، ويستخدم الليزر في إزالة بعض اخليوط اجلراحية من اجلرح املصاحب 
إلجراء جراحات املياه الزرقاء، وذلك للتحكم في مدى تصريف سائل العني حتت 
امللتحمة بعد العملية اجلراحية، مما يؤدي إلى السيطرة على ضغط العني، وهي 

النتيجة املأمولة من جميع أنواع العالجات للمياه الزرقاء.
وينوه الدكتور جميعان إلى أنه عادة ما يتم اللجوء إلى العالج اجلراحي كحل 
للحاالت التي يفشل فيها العالج الدوائي أو الليزر، ولكن في بعض األحيان يكون 
هو احلل األول، وذلك في حاالت الضعف الشديد للعصب البصري أو في بعض 
املرضى الذين يخشى من عدم انتظامهم في العالج، أو املرضى الذين حتول 
ظروفهم من دون املتابعة املستمرة مع الطبيب، وتتمحور فكرة جراحات املياه 
الزرقاء حول إيجاد طريق بديل لتصريف سائل العني، وذلك لتقليل ضغط العني 
التي تهدف  الفترة املاضية  وقد شهدت هذه اجلراحات تطورات مذهلة خالل 
ليس فقط إلى حتسني نتائج اجلراحة، ولكن أيضاً لتقليل نسبة املضاعفات بعد 

اجلراحة، ولضمان استمرارية النتائج ألطول فترة ممكنة.

د. أمين جميعان
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تغذية

الطعام،  يؤخذ  بها  التي  العملية  هي  التغذية 
على  واحلفاظ  للنمو  اجلسم  قبل  من  ويستخدم 

صحة اجلسم ولتجديد األنسجة. 
التغذية  إدارة  األديب مديرة  ندى زهير  وتشير 
املجتمعية في مستشفى »توام« - شركة صحة - 
أبوظبي إلى أن التغذية اجليدة مهمة لصحة جيدة، 
قبل  األطعمة  من  الصحية  األنــواع  تناول  وميكن 
وأثناء وبعد عالج السرطان ملساعدة املريض على 
الشعور على نحو أفضل واستمرارية صحية خالية 

من املتاعب املرضية املرافقة للسرطان.
الواجب  التالية  اإلرشــادات  األديــب  لنا  وتعدد 

اتباعها من مريض السرطان خالل العالج:
1. احلفاظ على وزن صحي.

األساسية.  الغذائية  املــواد  على  احلصول   .2
والدهون،  والكربوهيدرات،  البروتني،  وتشمل 

واملياه.
3. كن نشيطاً قدر اإلمكان: املشي يومياً، إذا كنت 

جتلس أو تنام كثيراً، قد تفقد كتلة العضالت وتزيد 
الدهون في اجلسم.

املزيد  على  واحصل  صحياً  طعاماً  تناول   .4
مثل  واملجمدة  الطازجة  واخلضراوات  الفواكه  من 
البروكلي، والقرنبيط، وامللفوف، والكرنب. وجتنب 

منها املاحلة جداً واملخللة واملعلبة.
أو  املدخنة  كاللحوم  املدخنة،  األطعمة  5. جتنب 

اجلنب املدخن. 
النباتي احملتوية  6. تناول األطعمة ذات األصل 
مثل:  النباتية  الكيميائية  املـــواد  على  طبيعياً 
اخلضراء  اخلضراوات  في  وتوجد  الكاروتينات، 
كاجلزر  والصفراء  والبرتقالية  واحلمراء  الداكنة 
التي  البوليفينول  مادة  وأيضاً  احللوة.  والبطاطا 
توجد فــي األعــشــاب، والــتــوابــل واخلــضــراوات 
والشاي األخضر، والتفاح، والتوت. ومركبات الثوم 

في الثوم املعمر، والثوم والكراث والبصل.
الطماطم  فــي  الليكوبني:  ــادة  مـ ــاول  ــن ت  .7

الطماطم  وصلصة 
ــب فــروت  واجلــري
والبطيخ،  الوردي، 

واملشمش.
8. تناول اللوتني 
ــني  ــث ــس ــاك ــزاي وال
ــخ  ــان ــب ــس ــن ال ــ م
الكيل  وأوراق 
وتناول  والــتــوت. 
من  األنثوسيانني 
العنابي  الــعــنــب 

واألحمر والبصل األحمر والتوت األسود. 
السلمون  سمك  من   »3 »أوميجا  تناول   .9
والــســرديــن واملــاكــريــل والــتــقــوى، واألفــوكــادو 
مملحة  أو  احملمصة  غير  واملكسرات  والزيتون 

وبذور الشيا.
10. تناول األلياف الغذائية من الطبقة اخلارجية 

اإعداد: اأماين اليافعي

16 نصيحة

 ندى زهير

لتغذية مرضى السرطان
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واخلضراوات  الفواكه  في  ويوجد  احلبوب،  من 
الكاملة، مبا  احلبوب  مثل:  واملكسرات،  والبقوليات 
في ذلك الشعير والشوفان، البرغل، الذرة ، اخلبز 
واحلبوب واملعكرونة الكاملة والفاصوليا السوداء، 
وحبوب  والبازالء  والعدس،  احلمص،  الفاصوليا، 

الكينوا والبرغل.
11. حدد كثافة السعرات، وقلل النقص التغذوي 
في الغذاء: قلل املتناول الغذائي من السكر املضاف 
والدهون الصلبة والذي يزودك بالسعرات الزائدة 
ولكنها مغذيات قليلة، هذه األغذية مثل: مشروبات 
السكر، أغذية وحلويات مصنعة ألنها تضيف املزيد 

من السعرات للجسم وتقود إلى زيادة الوزن.
12. اعتدل في حصة اللحم األحمر الطبيعي: مرة 
أسبوعياً، وجتنب اللحم املصنع كالبرجر والسجق 
والسمك  الدجاج  على  ــز  وركَّ والالنشون...إلخ، 

والبروتني النباتي مثل البقول واحلبوب.
13. استهلك القليل من الصوديوم: أقل من ملعقة 

املصنع  الغذاء  من  جداً  وقلل  امللح،  من  صغيرة 
اجلاهز والصلصات واملرق اجلاهز.

األخرى  واملشروبات  املعدني  املاء  شرب   .14
بدون سكر وابتعد عن املشروبات الغازية واحملالة.

15. تناول الكعك قليل الدهن والسكر.
16. جتنب احملليات الصناعية ويفضل فى حال 
االستخدام التوجه إلى احمللى الطبيعي )ستيفيا( أو 

القليل جداً من العسل أو دبس التمر.

الآثار اجلانبية والتغذية

• العالجات الطبية غالباً ما تسبب آثاراً جانبية، 
مثل الغثيان وتقرحات الفم، وتغير الطعم الذي قد 
يجعل من الصعب تناول الطعام أو الشراب. اتبع 
هذه النصائح للمساعدة في احلصول على التغذية 

التي حتتاجها:
• إذا كان طعم املاء غير مقبول: تناول احلساء أو 
البطيخ، الشاي، احلليب، أو بدائل احلليب، املشروبات 

الرياضية هي بديل كبير. أو إضافة نكهات للماء من 
قطع الفواكه الطازجة.

أضف  مستساغ،  غير  طعمه  الطعام  كان  إذا   •
توابل مثل الثوم، الشبت، وإكليل اجلبل.

• إذا كان فمك ملتهباً: حتتاج إلى اختيار األطعمة 
غير احلمضية وغير احلارة.

• تناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم بدالً 
من عدد أقل من الوجبات الكبيرة. 

• احلصول على البروتني من األطعمة األخرى: 
األسماك والبيض واجلنب والفول واملكسرات وزبدة 

الفستق.
• إذا كان لديك طعم معدني في الفم، ميكن مص 
النعناع، ومضغ العلكة، أو تناول فاكهة احلمضيات 

كالسنطرة. 
دوار  ــذور  وب املقلية  األطعمة  من  جــداً  قلل   •
قليلة  بل  الدسم  كاملة  األلبان  ومنتجات  الشمس 

الدسم أفضل.
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يروي هذا الكتاب تاريخ منطقة، من خالل سيرة شخصية. سيرة وزير الطاقة السعودي السابق، التي يحكي 
فيها جتربة حياة صحراوية قاسية بدأت باالرحتال منذ مولده عام 1935، وتعلم فيها الصبر والكفاح.

وجد املؤلف أن الطريق التي بدأت موحشة، وانتهت بعالم الذهب األسود يستحق تضمينها في كتاب،  ويقول 
في هذا الكتاب: »لم نأبه للفقر وال لشظف العيش.. أصابتنا أمراض كثيرة نتيجة نقص الفيتامينات في طعامنا، 

لكني كنت محظوظاً ألني شهدت بداية النهضة وتباشير االزدهار«.
واالزدهار املقصود هو النفط الذي أسماه »كنز حتت أقدامنا« ويشرح الكاتب تفاصيل املرحلة األولى من 
التنقيب عن النفط، وفي تفاصيل مرحلة التنقيب عن النفط يروي النعيمي قصة رجلني كانا أسطورة الثالثينيات، 
َشكَّال بوصلة الصحراء والسهم الذي يقود إلى الثروة الهائلة، وأبديا ثقة بأن هذه الثروة حبيسة في قاع األرض.

تعيينه في  السعودية قبل  الوطنية  أرامكو  أول مواطن سعودي يرأس شركة  النعيمي  1984كان  وفي عام 
منصب وزير البترول والثروة املعدنية من أغسطس عام 1995 إلى مايو 2016، ويلقي النعيمي الضوء في كتابه 

على سنوات توليه املنصب، وزياراته إلى معظم الدول كوزير وشخصية تؤثر قراراتها النفطية في العالم. 
يتألف الكتاب من عشرين عنواناً تتوالى كالتالي: شد الرحال 1935، كنز حتت أقدامنا، طفولة ورشد، ختم 
اخلروج، اجلمل الطائر، مغامرات صيفية، والعود أحمد، إلى األعلى، السلم والثعبان، إن مع العسر يسراً، احلرب 
والسالم، وعد الشرق، أسماك صاحب املعالي، من قلب الصحراء، أعط اخلبز خبازه، األلفية الثالثة، بيت احلكمة، 

بني مد وجزر، والقافلة تسير، ثم اخلامتة وكلمات عن النعيمي.

الكتاب: من البادية إلى عالم النفط

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2016، الطبعة األولى، 293 صفحة.
تاأليف: علي بن اإبراهيم النعيمي

قراءات

اشتغلت أكثر الكتب التي بحثت في املعتقد الشعبي على العموميات واملدونات التي ميكن من خاللها فهم 
العالقة بني املقدس واملعتقد به، هذا املقدس الذي يختلف بني ديانة وأخرى، وبني طائفة وأخرى من الديانة نفسها، 
وبني منطقة وأخرى من ذات الطائفة، لذا فاحلديث عن معتقد ما يستوجب البحث في الوقت نفسه عن املكان 
والبيئة التي يعيش فيها صاحب املعتقد، حتى يتمكن الباحث من اخلروج بنتيجة دقيقة، وفهم صحيح للعالقة 

بني اإلنسان وذهنيته اإلميانية.
يتناول الكتاب أحد املواضيع املهمة في حقل الدراسات األنثروبولوجية، املتمثل في ظاهرة )الطلبة( مبعانيها 
املختلفة، ففي كل بلد لها تسمية ما، فهي في املغرب )الطلبة(، و»الطالب« من يؤدي هذا العمل، وفي العراق 

اف( وغير هذه التسميات في مصر وسوريا ولبنان وفلسطني. ار أو الكشَّ )السحَّ
ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول، مت تخصيص الفصول: األول والثاني والثالث لتبيان العناصر املكّونة لنسق 
التمثالت السحرية، نظراً ألهمية عنصري الزمان واملكان في جناح العمليات، فتطرق الفصل األول إلى )الوقت 

كعنصر من الذهنية السحرية(، وتطرق الفصل الثاني إلى )متثّل الفضاء واجلن في املعتقد الشعبي(.
وجاء الفصل الثالث عن )األولياء واملرابطني في املعتقدات الشعبية( إذ قّسمه إلى: األولياء، واملرابطني أو أولياء 

العامة، والفصل الرابع عن: )املهانة وقراءة الطالع(، والفصل اخلامس يتناول: ) الطلبة: الوظيفة االجتماعية(. 
ويؤكد الكتاب أن املعتقدات املتصلة بالسحر والشعوذة تتسم بخصائص متيزها عن سائر أنواع املعتقدات 
، فإنَّ ظاهرة  الشعبية األخرى، فهي من جهة أصعب في التناول وأشق في الدراسة ألنها مستنبطة، ومن ثمَّ
الطالب تدخل في إطار املمارسات السحرية املنتشرة بصورة ملفتة لالنتباه، وتشكل موضوع أحاديث، وأشكاالً 
طقوسية خاصة، فهي ال متارس مبفردها وإمنا تندرج في أفكار وممارسات أخرى، تشكل ما ميكن تسميته 

نسقاً سحرياً يجب كشف عناصره.
ويرى املؤلف أنه من الوجهة النظرية، ال يعترف النظام االجتماعي بـ »الطالب«، ولكن الواقع ُيظهر ازدواجية 
في املوقف حيال هذا الشخص، أي أنه في الواقع يعترف له )على األقل عن طريق قصص يغلب عليها الطابع 

األسطوري( بقدرات متعددة، بل وخارقة، تكاد متاثل املعجزات أو الكرامات.

الكتاب: المقدس الشعبي

الناشر: دار الروافد الثقافية في بيروت، ودار ابن الندمي في اجلزائر، 2016م، الطبعة األولى، 300 صفحة.
تاأليف: الدكتور طواهري ميلود
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عندما يخطط النشطاء السلميون لعمل يشكل معضلة بالنسبة إلى اخلصم، يطلق على هذا »عملية توريط 
هذا  وتطبيق  اخلصوم،  لتوريط  املختلفة  للسمات  أولي  تصنيف  تقدمي  إلى  الدراسة  هذه  وتسعى  اخلصم«، 
الصينية، جّهز مجموعة من نشطاء رابطة  الهند  1967، خالل حرب  التصنيف على بعض احلاالت، ففي عام 
»كويكر«، سفينة لتقدمي إمدادات طبية إلى فيتنام الشمالية، األمر الذي وضع احلكومة األميركية أمام معضلة، 
إما السماح للسفينة بإيصال املستلزمات الطبية إلى بلد كان يعد حينذاك عدواً، وإما استخدام القوة إليقافها، ما 
يتسبب في دعاية سلبية نتيجة منع مساعدات إنسانية. يطلق على هذا النوع من اخلطط والتكتيكات التي عادة 
ما ينتهجها النشطاء السلميون خللق معضلة تضعف الطرف اآلخر أو تشله أو تؤدي لتشويه سمعته، »عمليات 
توريط اخلصم«. ويعرض الكتاب تصنيفاً أولياً للسمات املختلفة لتوريط اخلصم، مطبقني هذا التصنيف على 
ثالث دراسات حالة: »مسيرة امللح« عام 1930 في الهند، ورفض النرويجيني التجنيد العسكري في ثمانينيات 

القرن املاضي، وحادثة أسطولي احلرية لكسر احلصار على قطاع غزة في عامي 2010 و2011.
وفيما يخص »مسيرة امللح«، يوضح املؤلفان أنه في عام 1930 واجهت حركة االستقالل الهندية الكثير من 
الهنود ضد  لتوحيد  إيجاد وسيلة  الصعب  املعترف به، فإنه كان من  الزعيم  أن غاندي كان  التحديات، فرغم 
حكامهم البريطانيني. في هذه الظروف طرح غاندي فكرة القيام بحملة ضد قوانني امللح البريطانية، بهدف تعبئة 
الهنود من األطياف كلها، فخطط ملسيرة تتجه نحو البحر بقصد العصيان املدني من خالل استخراج امللح من 
مياه البحر. استغرقت املسيرة 24 يوماً للوصول إلى »داندي« على الساحل، بعد أن توقفت في املدن على طول 
الطريق، وشكلت مسيرة امللح معضلة رغم أن مفهوم »توريط اخلصوم« لم يكن قد ظهر أو تبلور في ذلك الوقت.

الكتاب: عمليات توريط الخصوم .. تحليل أساليب النشطاء

الناشر: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبوظبي، 2016م، الطبعة األولى، 62صفحة.
تاأليف: مايكن يول �ضورن�ضن وبراين مارتن 

رصد الكتاب تاريخ وحكايات تذكر للمرة األولى، حدثت في الفترة من عام 1961 - 1985، وحفل بالسيرة 
الذاتية للمؤلف وبإجنازاته على مدى السنوات التي عمل بها في تلفزيون الكويت.

قال النقاد: إن هذا الكتاب جاء قريباً متاماً من شخصية مؤلفه من ناحية شكله اجلامع بني الكتاب واملجلة 
واأللبوم، وكذلك في أسلوب السرد، فهو كتاب مليء باملشاهد، واستخدم فيه املؤلف أسلوب »الفالش باك«، إذ 

بدأه باستقالته من التلفزيون سنة 1985، وأنهى الكتاب باحلدث نفسه )االستقالة(. 
وبني حديث االستقالة في بداية الكتاب ونهايته، صاغ السنعوسي حكاياته مع التلفزيون، وإن كان قد سبقها 

باحلديث عن جذوره وعن »السناعيس« ومراحل الدراسة التي أورد فيها كثيراً من الذكريات.
وقبل ان يتناول السنعوسي عملية تأسيس تلفزيون الكويت في الستينيات، تطرق إلى أمرين: األول خوضه 
مغامرة في جلان تأسيس التلفزيون املصري حينما حضر اجتماعات اللجان ليكتسب خبرات متقدمة في مجال 

إدارة التلفزيون، واألمر الثاني الذي تطرق إليه هو جتربة اإلذاعة الكويتية وروادها.
وذكر الكتاب أوائل املذيعني، مثل: رضا الفيلي، وسالم الفهد، وجاسم شهاب، ثم جاسم احلسينان، ومحمد 
املطوع، وأحمد عبدالعال، وأحمد سالم، واستعرض وزير اإلعالم الكويتي األسبق محطاته في اخلارج، فذكر 
جتربته في التدريب مع زميله رضا الفيلي في محطة »بي بي سي« وفي قنوات مثل »آي تي في«، ثم زواجه 
من رفيقة دربه وأم أبنائه باسمة سليمان في الواليات املتحدة األميركية، وتناول املؤلف قصة عالقته مع املخرج 
السينمائي الراحل مصطفى العقاد، ولقائه باملمثل العاملي املشهور سيزر روميرو والتعاون مع شركة »يونياتد 
أرتست« في إنتاج مجموعة أفالم عن دول اخلليج والتي أخرجها بعد زيارات إلى عدد من الدول استهلها بدولة 
اإلمارات، والتقى فيها بالقائد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه- ثم تطّرق إلى فيلم 
الرسالة وما صادفه من معوقات كادت تعصف به لوال التدخل الكويتي، ثم اإلنقاذ الليبي، ثم توقف مع عودته 
إلى تلفزيون الكويت في منصب املدير، ثم الوكيل املساعد لشؤونه، وقد عرج إلى جتربة تلفزيون الكويت من 

دبي.

الكتاب: السنعوسي: تلفزيون الكويت تاريخ وحكايات  1961 - 1985 

الناشر: املؤلف نفسه، الكويت، 2016م، الطبعة األولى، 429صفحة )القطع الكبير(.
تاأليف: حممد نا�ضر ال�ضنعو�ضي
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قراءات

أنثروبولوجيا  مزيج من احلكايات واألساطير واخلرافات الشعبية، جرى اختيارها من كتب أجنزها علماء 
بارزون، في نهايات القرن التاسع عشر والربع األول من القرن العشرين، في ذروة صعود علم األنثروبولوجيا، 

عندما دأب عدد كبير من العلماء على استكشاف ميراث الشعوب وتسجيل وتوثيق حكاياتهم قبل أن تضيع.
ويعرف هذا العمل الذي يعّد من روائع األدب القصصي الكوري بأشهر احلكايات الشعبية القدمية، والتي 
ما زال الكوريون يتناقلونها حتى وقتنا احلاضر، وحتمل بعض هذه احلكايات الكثير من املعاني والقيم النبيلة 
كالدعوة إلى عمل اخلير ونبذ الشر، وتعّرف بعظمة مكانة األم، وتشير بعض هذه احلكايات إلى فطنة املرأة 
واألدب  للثقافة  وتشجيعهم  باحلكمة  امللوك  اهتمام  مدى  أيضاً  وتبني  وكرامتها،  بشرفها  تعتز  التي  الشرقية 
هذه  في  واسعاً  لها صدى  والتي جند  والعفاريت  باجلن  املتعلقة  االعتقادات  أن  اإلعجاب  يثير  وما  والشعر، 
املجموعة لم تقف أمام إحراز الكوريني تقدماً اقتصادياً وصناعياً وتكنولوجياً جعلهم في مصاف الدول املتقدمة

تضم املجموعة أكثر من عشرين حكاية أبزرها: الثعلبة، املرأة القطة، الكاهن املنحوس، بصيرة الرجل التقي، 
لعنة األفاعي، رجل على الطريق، الشيخ الذي صار سمكة، الفتاة الشجاعة، الزوجة الداهية، الرجل الذي فقد 

ساقيه، وفي صلب هذه احلكايات تأتي حكاية )ضارب الرمل( التي حملت املجموعة عنوانها.  

اسم الكتاب: ضارب الرمل.. حكايات شعبية من كوريا

الناشر: سلسلة االحتاد، شركة أبوظبي لإلعالم، 2016م، 103 صفحات.

املوؤلف: اآي اأم بانغ، ويي ريوك

ترجمة: تهاين عبد العزيز عوي�ضة

إصدار وثائقي يوثق لتأسيس وتنظيم شرطة الشارقة التي مت إنشاؤها عام 1967، إذ أصدر الشيخ خالد بن 
محمد القاسمي، حاكم الشارقة حينذاك، مرسوماً أميرياً بتأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة، واحتوى اإلصدار 
الوثائقي على مرسوم تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة، واألحكام املتعلقة به، واجلزء األول من املرسوم 
املتعلق بتنظيم الشرطة، والذي اشتمل على مهام الشرطة، وتشكيلها، وقائد الشرطة وصالحياته، واجلزء الثاني 
الثالث املتعلق  التجنيد وإعادة االنضمام، وإعالن الوالء لسمو احلاكم، واجلزء  املتعلق بالتجنيد، وفيه شروط 
مبهام وصالحيات أعضاء سلك الشرطة، واجلزء الرابع املتعلق باالنضباط والعقوبات، ويحتوي على اجلرائم 
املخالفة للنظام وانضباط قوة شرطة الشارقة، والتحقيقات في التهم والعقوبات التأديبية، واعتقال أعضاء في 
سلك الشرطة، واألسلحة واملالبس، أو املمتلكات احلكومية التي يفقدها أو يتلفها أعضاء في سلك الشرطة، ونظام 
اتهامهم  عند  العمل  عن  الشرطة  أعضاء سلك  وإيقاف  أخرى،  قوانني  الشرطة مبوجب  أعضاء سلك  محاكمة 

بارتكاب جرمية، واحلرمان من دفع الراتب.
وفي اجلزء اخلامس: اجلرائم املتعلقة بأعضاء في سلك الشرطة والعقوبات املتعلقة باإلدالء بإجابات خادعة 
في شهادة أو تصريح، والفرار من اخلدمة العسكرية، واستالم ممتلكات الشرطة، والتمثيل غير القانوني لسلطة 

عضو سلك الشرطة، وفشل أعضاء سلك الشرطة في إعادة كل األغراض عند إعفائهم من اخلدمة.
أّما اجلزء السادس واألخير من اإلصدار حتت عنوان: »أمور مختلفة« فقد تناول القواعد التي يتم مبوجبها 
تتعلق  قواعد  بوضع  أو  الشارقة،  شرطة  قوة  وتنظيم  تأسيس  مرسوم  مبوجب  قانون  وإصدار  استحداث 
وأية  الشرطة،  الصادرة الستخدام  واملخازن  العامة،  األموال  على  الوصاية  أو  الشرطة،  باالنضباط في سلك 

مسألة أخرى يتم منح قائد الشرطة صالحيات بشأنها مبوجب املرسوم.
وأشار اإلصدار إلى أن قوة شرطة الشارقة قد اتخذت من حصن الشارقة مقراً لها، وكذلك اتخذت سجناً 

للمجرمني واخلارجني على القانون.

اسم الكتاب: تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة

الناشر: منشورات القاسمي، الشارقة، 2016م، 30صفحة. 
املوؤلف: الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
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رئيس الدولة
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محمد بن راشد آل مكتوم
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رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

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
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تناول الكتاب لقاء امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود  مع امللك فاروق األول ملك مصر في ينبع والذي 
سمى بـ »لقاء رضوى«. ورصد الكتاب األماكن التي التقى فيها الزعيمان في ينبع  عام 1945م، استقاها املؤلف 

من عدد من الشخصيات التي عاصرت تلك احلقبة الزمنية ملعرفة املزيد عن ذلك اللقاء املهم.
وفي بادرة فريدة يتتبع الكتاب تفاصيل اللقاء التاريخي املهم، الذي جمع كالً من امللك عبد العزيز آل سعود 
إصداره، وسبل جمع  فكرة  املقدمة  في  الكتاب  ويستعرض  عاماً،   76 قبل  ينبع  في  ملك مصر  فاروق  وامللك 
تفاصيل اللقاء التاريخي الذي مت فيه البت في تأسيس »جامعة الدول العربية«. يتضمن الكتاب ثمانية فصول، 
أولها بعنوان: سيرة امللك عبد العزيز، ويوثق مولد امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وحياته، والفصل 
الثاني الذي يشتمل على سيرة امللك فاروق بن أحمد فؤاد األول ملك مصر والسودان، وهو آخر من حكم مصر 

من أسرة محمد علي.
وأما الفصل الثالث فهو بعنوان: »امللك عبد العزيز وامللك فاروق في رضوى ينبع، ويحتوي هذا الفصل على 
إشارة ملوقع جبال رضوى باعتبارها من أشهر جبال اجلزيرة العربية ومداخل هذه اجلبال، ثم يتحدث الكاتب عن 
موقع اللقاء التاريخي بني امللكني في »خليج رضوى« مبنطقة الشرم على ساحل بحر ينبع، ويرصد الفصل الرابع 
زيارة امللك عبد العزيز ملصر، وهي الزيارة الرسمية التي متت بعد نهاية احلرب العاملية الثانية، وحمل الفصل 
اخلامس عنوان »جامعة الدول العربية«، وقد تناول تاريخ تأسيسها في 22 مارس من عام 1945م، واألمناء 
العامني الذين تعاقبوا عليها، وميثاقها، وحتدث الفصل السادس عن السياسة اخلارجية للملك عبد العزيز، وفي 
الفصلني السابع والثامن كثير من التفاصيل عن نشأة ينبع وتاريخها، وموقعها اجلغرافي املميز، ونشأة مدينة 

ينبع الصناعية.

اسم الكتاب: قمة رضوى الملك عبد العزيز والملك فاروق في ينبع

الناشر: املؤلف نفسه، ينبع –السعودية، 2017، الطبعة الثانية، 232صفحة.
املوؤلف: عاطف القا�ضي 

ميكن وصف احلركة التي أحدثها غاندي بحركة مترد على الثورة، ومع أن مترد غاندي كان يسعى لتحقيق 
أهداف هي الدين والعقل واحلرية واخلبز، ولكنه لم يكن ينشدها باعتبارها أهدافاً منفصلة بعضها عن بعض، بل 

باعتبارها مرتبة في تسلسل هرمي.
درس غاندي في إحدى الهيئات القانونية في لندن، ثم سافر إلى جنوب أفريقيا، وهناك كانت له عالقة متينة 

مع الشيخ الصوفي الششتي شاه غالم محمد، وهناك كتب أطروحته )احلكم الذاتي للهند(.
لقد كان احلق عند غاندي متالزماً مع الالعنف، وهو يعتبر الالعنف حالة إيجابية من احملبة وعمل اخلير 
حتى للمسيئني، ولكنها ال تعني إعانة املسيء على االستمرار في اخلطأ أو التساهل معه باإلذعان السلبي، بل 
على العكس تتطلب احملبة وحالة الالعنف الفاعلة أن تقاوم املسيء باالنفصال عنه، ولو أدى ذلك إلى إغضابه أو 

اإلضرار به إضراراً بدنياً.
كان غاندي في جنوب أفريقيا حتت رعاية مؤسسة مسلمة، وكثير من رجال األعمال الذين عمل معهم  هناك 
كانت لهم جذور عائلية في بوربند وبومبي، ولذلك كانوا أشخاصاً مألوفني له، وقد ذكر مرة: حني كنت في 
جنوب أفريقيا صرت على صلة وثيقة بإخوة مسلمني هناك، استطعت أن أتعلم عاداتهم وأفكارهم ومقاصدهم، 

وعشت وسط أصدقاء مسلمني مدة عشرين سنة، وكانوا يعاملونني كما لو كنت واحداً من عائالتهم.
وسلم،  عليه  الله  محمد صلى  النبي  بشخصية  وتأثره  غاندي،  على  اإلسالمي  الفكر  تأثير  الكتاب  ويورد 
إلى  نزعته  عليه غاندي في نفسه  اطلع  الذي  الفكر اإلسالمي  بتفكر وإمعان، وقد عزز  قرأها  التي  وبسيرته 

الالعنف.   

اسم الكتاب: غاندي واإلسالم )دراسة باللغتين العربية واإلنجليزية(

الناشر: مؤسسة طابة، أبوظبي، 2016م، 100صفحة.
املوؤلف: كرمي اللحام

قراءات
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علوم و تكنولوجيا

مشكلة  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  يشكل 
حيث  األرضية،  الكرة  سطح  على  للحياة  حقيقية 
يؤدي هذا االرتفاع إلى انغمار عدد كبير من المدن 
من  أساساً  االرتفاع  هذا  ويحدث  بالمياه،  البحرية 
ازدياد درجة حرارة األرض، والتي تؤدي إلى ذوبان 
الكتل الجليدية نتيجة ما يسمى باالحتباس الحراري 
منسوب  قياس  دراسات  وتظهر  الدفيئة،  غازات  أو 
سطح البحر زيادة بنسبة 20 سم في كل قرن، أو 

2 ملم في السنة.
ارتفاع  زيادة في متوسط نسبة  العلماء  وسجل 
مستوى سطح البحر بحدود 1.8 ملم سنوياً، وذلك 
في المئة سنة الماضية، إن هذه النسبة ارتفعت إلى 

 1993 بين  ما  الواقعة  الفترة  في  سنة   / ملم   3.1
النشاطات  إلى  أساساً  الزيادة  هذه  تعود  و2003. 
البشرية المختلفة، والمتمثلة بزيادة انبعاث الغازات 
وحرق  والمصانع  السيارات  عوادم  من  الجو  في 
ستشهد  النشاطات،  لهذه  ونتيجة  إلخ.   ... الغابات 
القرن  في  المياه  نسبة  في  متزايداً  ارتفاعاً  البحار 
الزيادة  بهذه  التنبؤ  ويصعب  األقل،  على  القادم 
البشرية،  للنشاطات  الالزمة  المعطيات  غياب  نتيجة 

وتطورها في الفترة القادمة.
ويقول علماء إن منسوب مياه البحر قد يرتفع من 
قبل أكبر مما كان متوقعاً إلى ستة أمتار )20 قدماً( 
أدلة مستقاة من  بناء على  على مدى قرون عديدة، 

فترة حارة قديمة، حتى لو قامت الحكومات بالحد من 
ظاهرة االحتباس الحراري عند المستويات الحالية. 

سم   20 بنحو  البحر  سطح  مستويات  وارتفعت 
إلى  المياه  الماضية، مع تدفق  الـ 100  في السنوات 
إلى  غرينالند  من  الجليد  ذوبان  بسبب  المحيطات 

القارة القطبية الجنوبية.
وافترضت العديد من الدراسات أن ارتفاع درجات 

الحرارة يسهم في تسريع ذوبان الجليد القطبي. 
إال أن دراسة في مجلة »ساينس« قالت إن درجات 
حرارة البحار في إحدى الفترات الحارة الطبيعية قبل 
نحو 125.000 سنة كانت مختلفة عن درجات الحرارة 
اليوم إذ كانت أعلى بدرجتين مئويتين، مما كان يعتقد 

ما بعد ذوبان الجليد
التغري املناخي يهدد برفع من�ضوب مياه املحيطات واإغراق ال�ضواحل.

اإعداد/ حاكم خريي 
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سابقاً. وعلقت المجلة على النتائج التي توصل إليها 
فريق بقيادة جيريمي هوفمان في جامعة »أوريغون« 
الرسمية األمريكية أن هذا االتجاه يبعث على القلق، 
الفترة الجليدية  البحر خالل  حيث إن منسوب مياه 
األخيرة كان أعلى ما بين ستة وتسعة أمتار، مقارنة 
رواسب  بدراسة  الخبراء  وقام  الحالي.  بارتفاعها 
إشارات  على  تحتوي  التي  العميقة،  البحار  قيعان 
إال  موقعاً،   83 في  الحرارة،  درجات  من  كيميائية 
أن هذا األمر يمكن أن يستغرق قروناً عدة أو آالف 
إلى  المرتفعة  الحرارة  درجات  تؤدي  حتى  السنين 

ذوبان الصفائح الجليدية الشاسعة.
ويقول أندرو واتسون، أستاذ في جامعة »إكستر« 
المدى  وعلى  أنه  إلى  الدراسة  »تشير  البريطانية: 
الطويل، سوف ترتفع مستويات مياه البحار 6 أمتار 
على األقل بسبب ظاهرة االحترار التي تحدث بسببنا. 
الخبر السار هو أنها سترتفع ببطء حتى يكون لدينا 
في  أنه  هو  السيىء  الخبر  ولكن  للتكيف،  الوقت 
نهاية المطاف هو أن جميع المدن الساحلية ستغمر 
الجوية  لألرصاد  العالمية  للمنظمة  ووفقاً  بالمياه«. 
التابعة لألمم المتحدة، فإن متوسط درجات الحرارة 
للعام   2016 عام  في  قياسياً  رقماً  سجلت  العالمية 
الثالث على التوالي، وكانت أعلى بـ 1.1 درجة مئوية 

عما كان عليه في عصور ما قبل الثورة الصناعية.
ولم يكتشف العلماء قبل بدايات القرن العشرين 
أن مناسيب مياه البحار آخذة في التزايد. فقد الحظ 
بينو غوتنبرغ، عالم جيوفيزيائي، أثناء قيامه بتحليل 
البيانات من أجهزة قياس المّد والجزر، وهي أدوات 
أن  الساحل،  خطوط  على  المياه  مناسيب  تقيس 
نحو  مدار  على  ازدياداً  سجل  البحر  مياه  منسوب 
التي تستخدمها وكالة  القياس  أجهزة  أن  قرن، كما 

الفضاء األمريكية ناسا تؤكد تلك الزيادة أيضاً.
ويقول جون كراستنغ، عالم فيزيائي في مختبر 
لإلدارة  التابع  الجيوفيزيائية  الموائع  ديناميات 
الجوي:  والغالف  للمحيطات  األمريكية  الوطنية 
العالم،  في  البحار  مياه  منسوب  ارتفاع  »ُيعزى 
التمّدد  إلى  الماضي، بشكل رئيس  القرن  على مدار 
الماء  منسوب  تغيّر  )أي  المحيطات  لمياه  الحراري 

نتيجة لتغير درجة حرارته(«.
ولكن ليس ما يقلقنا هو حجم التغير في منسوب 
البحر فحسب، بل أيضاً السرعة التي يتغير بها، فقد 
أن  إلى   2016 مارس  في  ُنشرت  دراسة  توصلت 
منسوب مياه البحر ارتفع في القرن العشرين بوتيرة 

لم يسبق لها مثيل منذ 27 قرناً.
بتقنيات  الدراسة  هذه  في  العلماء  استعان  وقد 
البحر  مياه  لمنسوب  وسجالت  صارمة  إحصائية 
عالية الدقة ُجمعت على مدار الِعقد الماضي للحصول 
مياه  لمنسوب  الدقة  عالية  بيانات  قاعدة  أول  على 
آالف سنة  الثالثة  عن  العالم،  على مستوى  البحار، 

األخيرة.
روتغرز،  بجامعة  مناخ  عالم  روبرت كيب،  يقول 
والناشر الرئيس لهذه الدراسة: »تشير السجالت إلى 
أنه من المرجح بنسبة 95 في المئة أن منسوب مياه 
على  مضى  عام  و800  ألفين  منذ  يرتفع  لم  البحار 
األقل بالسرعة التي ارتفع بها في القرن العشرين«.

البحر  منسوب  حساسية  مدى  الدراسة  وتبرز 
الحرارة.  درجات  في  تقلبات  أقل  تجاه  المفرطة 
منسوب  في  الفائق  االرتفاع  »إن  كوب:  ويقول 
المياه يتالزم بالضرورة مع ارتفاع فائق في درجة 
درجات  تغير  إن  الفيزياء،  علماء  يقول  إذ  الحرارة. 
الحرارة عالمياً يالزمه تغير في منسوب مياه البحار 

على مستوى العالم«.
مدى  أي  إلى  تخبرنا  ال  الدراسة  هذه  أن  بيد 
المحيطات في  مياه  يرتفع منسوب  أن  المتوقع  من 
المستقبل؟ فإننا لن نتمكن من اتخاذ التدابير الالزمة 

لتخطيط السواحل من دون معرفة هذه المعلومات.
وكان هذا السؤال األخير محل نظر ورقة بحثية 
الباحثون  فيها  استعان  نفسه،  الوقت  في  نشرت 
بعمليات حسابية معدلة للتنبؤ بمدى ارتفاع منسوب 
المياه، وتوصلوا إلى أننا قد نتوقع ارتفاع منسوب 
 50 بين  يتراوح  بما  العالم  مستوى  على  المحيطات 
هذا  بنهاية  الحالي  المستوى  عن  سنتيمتراً  و130 
بشكل  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تقل  لم  ما  القرن، 
الهيئة  تنبؤات  مع  البيانات  هذه  وتتزامن  سريع. 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة لألمم 
المتحدة التي تفيد بأن منسوب البحار سيرتفع بواقع 

50 إلى 100 سنتيمتر بحلول عام 2100.
الحد األعلى  السبب في وجود فرق بين  ويعزى 
والحد األدنى للتنبؤات، إلى أنهم استعانوا بتصورات 
مختلفة في عملياتهم الحسابية، وإلى عدم التيقن من 

توقيت ذوبان الصفائح الجليدية ومدى سرعته.
ويقول أنديرز ليفرمان، الرئيس المشارك لمجال 
األبحاث بمعهد بوستدام ألبحاث آثار التغير المناخي، 
وأحد المشاركين في هذه الدراسة، مفسراً إن نماذج 
الكمبيوتر الخاصة بالصفائح الجليدية الكبيرة التي 
تغطي جزيرة غرينالند والقارة القطبية الجنوبية قد 
الكثير  تحسنت بشكل ملحوظ، ولكن ال يزال هناك 
بعد، وال سيما بصدد  المؤكدة  االحتماالت غير  من 
انفصال الجبال الجليدية عن القارة القطبية الجنوبية.

يؤدي  قد  كيف  االعتبار  في  باحثان  أخذ  وقد 
الجليدية  الجروف  انهيار  إلى  العالمي  االحترار 
وتيرة  وتسريع  الجنوبية،  القطبية  بالقارة  المحيطة 

فقد الغطاء الجليدي في القارة.

ويقول في هذا الصدد: إنه في حالة حدوث ذلك، 
ستزيد القارة القطبية الجنوبية وحدها منسوب مياه 
الحالي،  القرن  نهاية  مع  متر  إلى  يصل  بما  البحار 
مشيرين إلى أن منسوب مياه البحار قد يرتفع مترين 

عن المنسوب الحالي بحلول عام 2100.
وتقول رايمو، إنه على الرغم من أن السبب الرئيس 
في ارتفاع مناسيب مياه البحار حتى اآلن هو التمدد 
الحراري وذوبان األنهار الجليدية، فإن ذوبان الجليد 
في غرينالند والقارة القطبية الجنوبية في المستقبل 
سيلعب دوراً أكبر، ولكن هذه التغيرات من المحتمل 

أن تتكشف في غضون قرون.
البحار؟ تقول  إذاً، إلى أي مدى سيصل منسوب 
الموجود  الجليد  ذاب  إذا  »نظرياً،  مفسرة:  رايمو 
مياه  منسوب  سيرتفع  بأكمله،  األرض  كوكب  على 
البحر نحو 55 متراً«، ولكنها أضافت أن هذا من غير 

المتوقع أن يحدث في أي وقت قريب.
وتابعت: »فلم يصل منسوب مياه البحر إلى هذا 
االرتفاع منذ نحو 40 مليون سنة مضت، وربما بلغت 
حينذاك  الجو  في  الكربون  أكسيد  ثاني  مستويات 

1000 جزء في المليون، وفًقا آلخر األبحاث«.
الكربون  أكسيد  ثاني  مستويات  أن  العلم  مع 
الحالي أعلى من 400 جزء في  الوقت  في الجو في 

المليون بقليل.
عن  مترين،  البحر  مياه  منسوب  ارتفاع  أن  بيد 
المتوسط العالمي الرتفاع سطح البحر، كفيل بغمر 
وزيادة  المنخفضة،  الساحلية  المناطق  من  الكثير 
ما  الناس،  من  الماليين  ونزوح  الفيضانات  مخاطر 
من  الشاطيء  لحماية  التكلفة  عالية  حواجز  ُتبَن  لم 

التآكل.
ارتفاع  وتيرة  من  ئ  نبطِّ أن  الممكن  من  وهل 

منسوب مياه البحر؟
يقول كوب، إن هذا ممكن من حيث المبدأ، شريطة 
اإلجراءات  اتخاذ  في  واألفراد  الحكومات  تبدأ  أن 
ارتفاع  سرعة  من  نحّد  »لكي  وأضاف:  الالزمة. 
ارتفاع درجة  أن نوقف  البحار، علينا  منسوب مياه 
تدريجياً  نتوقف  أن  يجب  أننا  يعني  وهذا  الحرارة، 
إلى  تؤدي  التي  التكنولوجية  األجهزة  استخدام  عن 

انبعاث ثاني أكسيد الكربون«.
العلماء  بعض  اقترحها  أخرى  أفكاراً  ثمة  أن  إال 
كان  البحر،  مياه  منسوب  ارتفاع  سرعة  من  للحّد 
من بينها، ضخ مياه من المحيط إلى القارة القطبية 

الجنوبية لكي تتجمد مرة أخرى.
وقد خصص العلماء في معهد بوستدام ألبحاث 
آثار التغير المناخي دراسة ُنشرت في مارس 2016 
للبحث في جوانب هذه الفكرة الهندسية الجيولوجية 
الغريبة، وتوصلوا إلى أن الماء الذي سيُضخ سيتجمد 
بالفعل، كما هو ُمخطط، ولكن الوزن الذي سيضيفه 
إلى الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي قد يؤدي إلى 

تسريع تدفق الجليد إلى المحيط.
كما أن تخزين الماء في صورة جليد أللف سنة 
العالمية  الطاقة  موارد  ُعشر  من  أكثر  سيتطلب 
السنوية في الوقت الحالي لموازنة ارتفاع منسوب 
مياه البحر بالمعدل الحالي، ولذا، فإن هذا الحل ليس 

هو الحل األمثل

اإذا ذاب اجلليد 

املوجود على كوكب 

االأر�ض باأكمله، 

�شريتفع من�شوب 

مياه البحر نحو

 55 مرتًا
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إشراقات إيمانية

واملجامع  الدينية  املؤسسات  أشغلت  التي  القضايا  من 
في  الفتوى  واللقاءات،  املؤمترات  ألجلها  وانعقدت  الفقهية 

الزمن املعاصر. 
هذا الزمن الذي تتناقل فيه األخبار في حلظات.

وجود  له  واألفــعــال  األقــوال  في  الغرائب  لديه  ومــن 
وحضور وأتباع.

أهل  )غير  املتحدثون  فيه  كثر  عصر  فــي  أصبحنا 
ووسائل  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  االختصاص( 
في  اجلميل  صوته  بعرض  حديثه  املتكلم  يبدأ  ــالم،  اإلع
موعظة  أو  حديث شريف،  قراءة  أو  الكرمي،  القرآن  تالوة 
في األخالق واآلداب، أو ذكر حدث فيه إثارة، ثم يصبح بعد 

ذلك املفتي العام في كل تخصص ومجال.
وها نحن نتجرع آثار ذلك بصدور فتاوى وآراء وأقوال 

فيها اتهام للمجتمعات واألفراد بالردة والكفر والضالل.
فكم من دماء استبيحت وأعراض انتهكت وأموال سلبت 

وأوطان دمرت، ومجتمعات مزقت.
الله على شيخه ربيعة فوجده  اإلمام مالك رحمه  دخل 
يبكي، فقال له: ما يبكيك، أمصيبة نزلت بك؟ قال: ال، ولكن 
استفتي من ال علم له ووقع في اإلسالم أمر عظيم، ولبعض 

من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق.
واملتأمل في واقع دنيانا يجد أن العمل ال تكون له ثمرة 
يانعة إال إذا قام به أصحاب التخصص واخلبرة في العمل 

نفسه.
أهل  رأيــت  إال  فتاك  داء  يظهر  أن  ما  مثالً  الطب  ففي 
وخبرتهم  بعلمهم  يــبــادرون  الفن  ذلــك  من  االصطفاء 
الدواء  املواد الستخراج  وأجود  األجهزة  أحدث  باستخدام 
الناجع، وال يكون للحدثاء مكان بني أهل اخلبرة والدراية. 

وتكون النتائج هنا عظيمة األثر والفائدة.
ولتأصيل احلكم الشرعي وبيان احلكم الصحيح جاءت 

النصوص الشرعية مبينة أهمية الفتوى وخطورتها. 
َظَهَر  َما  الَْفَواِحَش  َربَِّي  َم  َحرَّ َا  إمِنَّ )ُقْل  تعالى:  الله  قال 
قِّ َوأَن ُتْشِرُكواْ ِباللِّه  ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإلِْثَم َوالْبَْغَي ِبَغيِْر احْلَ
َما لَْم ُينَزِّْل ِبِه ُسلَْطاًنا َوأَن َتُقولُواْ َعلَى اللِّه َما الَ َتْعلَُموَن( 

)سورة األعراف:33.( 
وقال عز وجل: )َوالَ َتُقولُواْ مِلَا َتِصُف أَلِْسنَتُُكُم الَْكِذَب َهَذا 
َحالَلٌ َوَهَذا َحَرامٌ لِّتَْفتَُرواْ َعلَى اللِّه الَْكِذَب إِنَّ الَِّذيَن َيْفتَُروَن 

َعلَى اللِّه الَْكِذَب الَ ُيْفلُِحوَن( )سورة النحل:116(. 
ْزٍق  رِّ ن  مِّ لَُكم  اللُّه  أَنَزَل  ا  مَّ أََرأَْيتُم  ُقْل  سبحانه:)  وقال 
اللِّه  َعلَى  أَْم  لَُكْم  أَِذَن  آللُّه  ُقْل  َوَحالاَلً  َحَراًما  نُْه  مِّ َفَجَعلْتُم 

َتْفتَُروَن( )سورة يونس:59(. 
وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )إن 
الله ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء، حتى لم يبق عاملاً اتخذ الناس رؤوساً 

جهاالً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(.
وقال اإلمام مالك رحمه الله : ما شيء أشّد علّي ِمن أن 
أُْسأل عن مسألة من احلالل واحلرام، ألن هذا هو القطع في 
حكم الله ولقد أدركت أهل الِعلم والفقه ِببَلَِدنا وإن أحدهم 

أهل  ورأيت  عليه،  أْشَرف  املوت  كأن  مسألة  عن  ُسئل  إذا 
زماننا هذا َيشتهون الكالم فيه والفتيا، ولو َوَقفوا على ما 
َيصيرون إليه غداً لََقلَّلُوا ِمن هذا، وإن عمر بن اخلطاب وَعلِيًّا 
وعامة خيار الصحابة كانت َتِرد عليهم املسائل - وهم خير 
القرن الذى ُبِعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم - وكانوا 
َيْجَمُعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَيسألون، ثم 
حينئذ ُيْفتُون فيها، وأهل زماننا هذا قد صار َفْخرهم الُفتيا، 

َفبَِقْدر ذلك ُيْفتَح لهم ِمن الِعلم.
فال  مسألة  عن خمسني  يسأل  كان  رمبا  مالك  واإلمام 
مسألة  في  أجاب  من  يقول  وكان  منها  واحدة  في  يجيب 
والنار  اجلنة  على  نفسه  يعرض  أن  اجلواب  قبل  فينبغي 

وكيف خالصه ثم يجيب.
وهنا قول لإلمام مالك يتكلم عن حال الكثير من الناس 
أنها  زعما  األحكام  بعض  في  للفتوى  يتصدرون  الذين 

بسيطة وخفيفة!
أدري  ال  فقال  الله عن مسألة  مالك رحمه  اإلمام  سئل 
فقيل :هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال: ليس في العلم 

شيء خفيف.
في  يفتي  أن  ألحد  يحل  ال  الله:  رحمه  الشافعي  وقال 
دين الله إال رجالً عارفاً بكتاب الله بصيراً بأحاديث رسول 
الله، بصيراً باللغة الفصحى والشعر اجليد، وما يحتاج إليه 
منهما في فهم القرآن والسنة، ويكون مع هذا مشرفاً على 
اختالف أهل األمصار، مطلعاً على أقوال العلماء واخلالف 
بينهم، وتكون لديه قريحة وقادة، فإذا كان هذا فله أن يفتي 

في احلالل واحلرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي.
وقد ذكر العلماء شروطاً في املفتي:

فمن شروطه: اإلسالم، والعقل، والبلوغ، والعدالة. 
وبلغة  والسنة،  بالكتاب  عاملاً  أي  العلم،  شروطه:  ومن 
العرب وبأصول الفقه، وبأقوال العلماء في املسألة، روي عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه 
جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم: ال أحسنه فجعل 
الرجل يقول: إني وقفت إليك ال أعرف غيرك. فقال القاسم: 
ال تنظر إلى طول حليتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه 
فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها فو 
الله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله 

ألن يقطع لساني أحب إليَّ من أن أتكلم مبا ال علم لي به.
من  به  والعلم  الله،  رحمه  السبكي،  الدين  تقي  وقال 

املعارف في أمور ثالثة، وهي:
1- التآليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن: كالعربية، 
وأصول الفقه، وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة 
الذهن عن اخلطأ، بحيث تصير هذه العلوم ملكة للشخص، 
فإذ ذاك يثق بفهمه لدالالت األلفاظ من حيث هي، وحتريره، 

وتصحيح األدلة من فاسدها.
أن  يعرف  حتى  الشريعة،  قواعد  مبعظم  اإلحاطة   -2

الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق.
3- أن يكون له من املمارسة والتتبع ملقاصد الشريعة ما 
يكسبه قوة يفهم منها مراد الشارع من ذلك، وما يناسب أن 

يكون حكماً له في ذلك احملل، وإن لم يصرح به.

المفتي
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لوقوع  يتفطن  لم  ومن  احلرمني:  إمام  ويقول 
فليس على بصيرة  والنواهي،  األوامر  املقاصد في 

في وضع الشريعة.
ومتيقظاً  بصيراً  املفتي  يكون  أن  الشروط  ومن 
قال البهوتي رحمه الله: معرفة الناس، ينبغي له أن 

يكون بصيراً مبكر الناس وخداعهم.
املفتي،  تيقظ  بعضهم  شرط  عابدين:  ابن  وقال 
قال: وهذا شرط في زماننا، فالبد أن يكون املفتي 
متيقظاً يعلم حيل الناس ودسائسهم، فإن لبعضهم 
مهارة في احليل والتزوير، وقلب الكالم وتصوير 
منها  يلزم  املفتي  فغفلة  احلق،  صورة  في  الباطل 

ضرر كبير في هذا الزمان.
وقد جمع الغزالي في املجتهد املفتي شرطني:

أحدهما: أن يكون محيطاً مبدارك الشرع، متمكناً 
يجب  ما  وتقدمي  فيها،  بالنظر  الظن،  استثارة  من 

تقدميه، وتأخير ما يجب تأخيره.
الثاني: أن يكون عدالً، مجتنباً للمعاصي القادحة 

في العدالة.
ويقول الشاطبي: إمنا حتصل درجة االجتهاد ملن 

اتصف بوصفني:
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

األحالم املفسدين.
ففي سير أعالم النبالء: )روى إبراهيم بن عمر 
بن كيسان قال: أذكرهم في زمان لبني أمية يأمرون 
عطاء  إال  الناس  يفتى  ال  يصيح:  منادياً  احلج  في 
بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله ابن أبي 

جنيح(. 
الله: ويلزم  وقال أبو الفرج ابن اجلوزي رحمه 

ولي األمر منعهم )أي غير العلماء الراسخني(.
عينه  من  إال  الفتوى  يتصدر  أن  يحق ألحد  فال 

ولي األمر وكلفه بذلك.
وقد أدت بعض األسباب إلى التساهل في الفتوى 

ومن ذلك:
أوالً: حب الظهور.

مصادره  غير  من  العلم  وأخــذ  اجلهل  ثانياً: 
املعتمدة.

ومراعاة  الشرعية  املقاصد  بفقه  اجلهل  ثالثاً: 
املصالح ودرء املفاسد.

دون  من  الفتوى  إصدار  في  التأني  عدم  رابعاً: 
تأمل ودراسة.

نشراً  املتبعة  واجلماعة  احلزب  نصرة  خامساً: 
ألفكارهم وضالالتهم.

اإننا يف وطن و�صعت قيادته 

الر�صيدة �صوابط يف الإفتاء 

عرب موؤ�ص�صتها املعتمدة 

ل�صبط الفتوى وحماية الدين 

والنف�ض والعر�ض واملال 

والعقل من عبث العابثني  

فهمه  بناًء على  االستنباط،  التمكن من  والثاني: 
فيها.

فكل من لم تتوفر فيه الشروط السابقة ال يحل 
له أن يفتي وال أن ينقل الفتوى لآلخرين من دون 

معرفة وإملام مبقصود السائل أو حال الواقعة.
واحلمدلله أننا في وطن وضعت قيادته الرشيدة 
املعتمدة  مؤســــستها  عبر  اإلفتاء  في  ضوابط 
والعرض  والنفس  الدين  وحماية  الفتوى  لضبط 
العابثني وتصدر ســـفهاء  عبث  من  والعقل  واملال 

ي�ضرنا ا�ضتقبال ا�ضتف�ضاراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�ضرعية، الأ�ضئلة والأجوبة من املركز الر�ضمي لالإفتاء يف الهيئة 

العامة لل�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف.

فتاوى الناس

alshurta@hotmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02

ص.ب: 38999 

س: نسمع فتوى معينة من عالم ثقة ثم نسمع نفس الفتوى من عالم آخر 
ثقة ولكن برأي آخر، فهل هناك معيار لنا - نحن عامة الناس- كيف نختار 

الفتوى؟
الله خيراً، وجعلك من عباده  الله بك وجزاك  الكرمي بارك  ج: أخي السائل 
الصاحلني. إن الفتوى من أخطر األمور وأشدها ألنها في احلقيقة توقيع عن 
رب العاملني كما ذكر علماء األمة. وال ينبغي التنقل بالسؤال من مفٍت إلى آخر 
حتى يحصل املستفتي على اجلواب الذي يوافق هواه من املفتي املتساهل، فإن 
النووي في املجموع: »يحرم  الفتوى من احملرمات، قـال اإلمـام  التساهل في 
التساهل في الفتوى، ومن عرف به َحُرَم استفتاؤه، فمن التساهل أن ال يتثبت 
معرفته  تقدمت  فإن  والفكر،  النظر  من  حقها  استيفاء  قبل  بالفتوى  ويسرع 
من  املاضني  عن  نقل  ما  ُيحمل  هذا  وعلى  باملبادرة،  بأس  فال  عنه  باملسؤول 
مبادرة«. ومن التساهل أن حتمله األغراض الفاسدة، على تتبع احليل احملرمة 
أو املكروهة، والتمسك بالشبه طلباً للترخيص، ملن يروم نفعه، أو التغليظ على 
من يريد ضره، وأما من صح قصُده فاحتسب في طلب حيلة ال شبهة فيها 
للتخليص من ورطة ميني ونحوها، فذلك حسنٌ جميلٌ، وعليه يحمل ما جاء عن 

بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان - الثوري -: إمنا العلُم عندنا الرخصة 
من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد.

والبد من التفرقة بني تضارب الفتوى وبني االختالف املبني على االجتهاد 
املعتبر، فال يتصدى لإلفتاء إال من كان أهالً له، وأال متيل الفتوى للتفريط أو 

اإلفراط، مع استيعاب مالبسات املسألة للوقوف على فتوى لها.
من  كثير  في  للعباد  تيسير  عنه  ينشأ  الذي  احملمود  االختالف  غير  وهذا 
وتأٍن ودقة،  الفتوى منضبطة وفيها شمول  كانت  إن  وأما  الفقهية،  اجلزئيات 
ومحكمة ببيان الضوابط والشروط لكل مسألة، فإن هوَّة اخلالف تكون ضيقة 
جداً، وإذا توافرت الضوابط وصحت الفتوى ووقع اخلالف، فال ضرر ما دام 
اخلالف في جزئيات تدل على سماحة الشريعة وتيسيرها ومعاجلة كل سائل 
فيما يخصه، ألن الفتوى تختلف باختالف الزمان واملكان والشخص، ومع كل 
هذا إن صحت الفتوى: فمن قلَّد عاملاً لقي الله ساملاً إن شاء الله، لرفع احلرج 
عنا في معرفة الصواب املوافق ملراد الله في األحكام. والسبيل ملعاجلة تضارب 
الفتوى هو العمل باالجتهاد اجلماعي، ومبا يصدر عن املجامع الفقهية املعتمدة، 

ومراكز الفتوى الرسمية القائمة على جهود العلماء املوثوقني.
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علي حميد
Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معلق ريا�ضي

وعجيب ما يحصل ويدور في الدوري اإلماراتي لكرة القدم هذا املوسم من غريب 
مشاحنات وجتاوزات وقفز فوق اللوائح وحتريض وإساءة وكراهية ودعاوى 
مرفوعة.. كل هذا ليس من صنع اخليال، بل عشناه وشاهدناه في دورينا 

هذا املوسم. 
هذه التصرفات التي تشوه دورينا سببها أننا خسرنا مباراة، بينما تفرض الروح الرياضية علينا أن نسمو 

فوق كل شيء، فطموحنا هو الوصول إلى األفضل فنياً وإدارياً، وهذا هو بيت القصيد.
فإذا صلح اجلانب اإلداري، فمن الطبيعي أنه سيؤثر إيجابياً على كل اجلوانب األخرى، ففي النهاية هي 

منظومه واحدة.
وال نقبل من أي كائن أن يشوه دورينا بتصرفاته، وال نقبل أن يكون مناخ دورينا ملوثاً مبثل هكذا 

مشكالت أياً كان مصدرها من اإلداريني أو الالعبني أو املدربني أو اجلمهور.
ونتطلع إلى أن تبقى صورة دورينا جميلة ال مشوهة، كما نتطلع إلى البعد عن املشاحنات والعقوبات التي 

طالت اجلميع بال استثناء بسبب نتيجة مباراة، فالفوز واخلسارة وجهان لعملة واحدة.
نعم االنتصار غال وجميل، واخلسارة من الطبيعي أن تكون قاسية، إال أنه ال يكون املقابل اخلروج عن 

النص.
الرياضية،  الروح  الشرائح جتردت من  من  كثيراً  أن  أظهر  األخيرة  الفترة  وما شاهدناه وتابعناه في 

وضربت بكل القيم واألعراف عرض احلائط، وتناست أن هناك لوائح وقوانني تردع اجلميع.
وهنا، ال أوجه كالمي إلى شخص ما، بل إلى جميع أطراف املنظومة الكروية ألنه يفترض بنا أن نكون 

القدوة خصوصاً إذا كنا إداريني أو قياديني أو مدربني أو من اجلماهير.
وعموماً كرتنا اإلماراتية، متر حالياً مبرحلة حرجة وجو موبوء، فقد وصل احلال باجلميع إلى أال يتحملوا 

اخلسارة، وأال يسعدوا باالنتصار، وفي احلالتني هم غاضبون ومنزعجون ومتوترون.
يا معشر الكرويني اإلماراتيني، علينا أن نعيد حساباتنا، فاألمور حتتاج إلى رقابة ذاتية، ال إلى سلطة 

القانون فقط.
القدم بال تشنجات  لكرة  اإلماراتي  الدوري  أحداث  نتابع ونشاهد ونعيش  يا سادة، ودعونا  إرحمونا 
وكراهية وحقد وإتهامات وضرب حتت احلزام، فقبل االنتصار في مباراة، نريد االنتصار للروح الرياضية 
التي غابت لألسف، وكل ذلك يعود إلى أننا ننفجر غضباً عند اخلسارة مببرر أو بغير مبرر فقط لنظهر 

للجماهير مدى تأثرنا بتلك اخلسارة التي قد نكون نحن السبب فيها.
طموحنا كبير وأحالمنا أكبر، فدعوا كرة القدم اإلماراتية تعبر عن ذلك في جو جميل، تسوده الروح 
الرياضية، ولتقدم فرقنا لوحة اللعب النظيف قبل كل مباراة، وهي اللوحة التي تدخل امللعب قبل الفريقني 

كعنوان للقاء الكروي.
ودمتم يا سادة.

َمْن المسؤول 
عن الخروج عن النص؟!
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سلطت قضية العب النصر البرازيلي فاندرلي 
تبدو  التي  المشكلة  على  الضوء مجدداً  سانتوس 
اللوائح  وهي  اإلماراتية،  القدم  كرة  في  حل  بال 
التي تصنع أزمات بدالً من أن تحلها مع اختالف 

ما،  شكوى  في  المتخاصمين  بين  موادها  تفسير 
الواضح  التضارب  فاندرلي  قضية  أعادت  كما 
في قرارات لجان اتحاد الكرة التي تختلف أحياناً 

بنسبة 180 درجة.

فاندرلي  البرازيلي  النصر  العب  قضية  كانت 
الماضي  أغسطس   14 في  تفجرت  قد  سانتوس 
حين لعب فريق النصر مع فريق الجيش القطري 
أبطال  دوري  نهائي  ربع  ذهاب  في  الدوحة  في 

قضايا كرة القدم اإلماراتية.. 
مسلسل مكسيكي!

حتقيق: علي حممد
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بشكوى  تقدم  القطري  الجيش  فريق  ولكن  آسيا، 
تبين  إندونيسية  بجنسية  فاندرلي  مشاركة  ضد 
اإلماراتي  الفريق  ليتم تخسير  أنها مزورة،  الحقاً 
في اللقاء الذي فاز فيه بالملعب 3/صفر، ثم قرر 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم إيقاف فاندرلي ثالثة 

أشهر وتغريمه 10 آالف دوالر.
وبعد انتهاء فترة التوقيف اآلسيوي، عمل فريق 
النصر على تسجيل فاندرلي مجدداً في كشوفاته 
المحلية، وذلك خالل فترة االنتقاالت الشتوية التي 
فتح بابها في 24 ديسمبر الماضي، بعدما سمحت 
لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين بذلك رغم وجود 
المادة 10 في الئحة االتحاد اإلماراتي لكرة القدم، 
والتي تمنع تسجيل العب بجنسيتين مختلفتين في 

موسم واحد.
في  جدلياً  قراراً  االنضباط  لجنة  اتخذت  كما 
الالعب  قيد  في  تمانع  لم  حين  نفسها،  القضية 
فاندرلي مع فريقه، إال إنها في الوقت نفسه غرمت 
غير  أوراق  لتقديم  درهم  ألف   200 النصر  نادي 

صحيحة في قيد الالعب.
قانونية  قضية  تنفجر  أن  المتوقع  من  وكان 
بعد كل مباراة يخوضها  مشاركة فاندرلي محلياً 
فريقه النصر، وما كان يتخوف منه بعضهم حصل 
حين خسر العين أمام »العميد« في ربع نهائي كأس 
بهدف  القدم  لكرة  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 
فاندرلي،  على مشاركة  »الزعيم«  ليشتكي  نظيف، 
الماضي  يناير  من  الخامس  منذ  القضية  وتدخل 
عدة محطات عدة شغلت الشارع الرياضي بأكمله، 
والذي انقسم بين من يقول بأحقية شكوى العين 

وآخر يؤكد قانونية مشاركة فاندرلي.

الطعن املرفو�س

في  أيضاً  انقسموا  القانونيين  أن  الفتاً  وكان 
بالشكوى،  العين  فوز  توقع  من  فمنهم  القضية، 
بسبب  ذلك  كل  وجاء  بالعكس،  أفتوا  وآخرون 
عدم وضوح اللوائح مجدداً، وقد تأكد ذلك بعدما 
العين  نادي  إليها  لجأ  التي  التحكيم  هيئة  قررت 
النظر  في  اختصاصها  بعدم  عدة،  جلسات  وبعد 
الطعن  القانون  حسب  يجوز  ال  ألنه  بالشكوى 
بقرارات لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين، علماً بأن 
لجنة االستئناف كانت أوقفت فاندرلي 10 مباريات 
ثم  نفسها،  القضية  في  درهم  ألف   200 وغرمته 
عادت واعتبرت تسجيل النصر لفاندرلي صحيحاً، 
ولذلك فإن »العميد« هو من يستحق التأهل قانوناً 
رئيس  السمو  صاحب  كأس  نهائي  نصف  إلى 
الدولة لكرة القدم، وليس العين الذي قدم شكوى 

يطالب فيها بالفوز إدارياً.
في  والمثيرة  المتتابعة  األحداث  هذه  وأتت 
أشبه  أنها  اإلعالم  في  وصفت  والتي  القضية، 
السابقة  المطالبة  لتعيد  مكسيكي«  »مسلسل  بـ 
آلية  ووضع  وتعديلها،  اللوائح  تنقيح  بضرورة 
مواد  على  بناء  قراراتها  اللجان  باتخاذ  تسمح 

واضحة وال تحتاج إلى تفسير.
والمفارقة أن آخر أشكال التضارب بين اللجان 
لجنة  قررت  الماضي، حين  فبراير   14 في  حدثت 

االستئناف إلغاء قرار لجنة االنضباط بتغريم علي 
البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا بمبلغ 50 
مباراة  بعد  التحكيم  مهاجمته  بدعوى  درهم  ألف 
العربي،  الخليج  دوري  في  الشارقة  مع  فريقه 

واالكتفاء فقط بالتنبيه الشفهي.
نفسها،  اللجنة  قرارات  في  التضارب  كما ظهر 
ناصر  ماجد  إيقاف  االنضباط  لجنة  قررت  حيث 
وتغريمه  مباريات   5 األهلي  فريق  مرمى  حارس 
200 ألف درهم بسبب حادثة نطح عادية وتحصل 
البرازيلي  العين  العب  له  وجهها  المباريات  في 
كايو فرنانديز، في حين أوقفت اللجنة نفسها علي 
صقر حارس مرمى نادي اإلمارات 4 مباريات فقط 
وغرمته 300 ألف درهم رغم اعتدائه المقصود على 

العب العين الكولومبي اسبريال.
صفة  تأخذ  والتي  الغريبة،  القضايا  هذه 
هي  موسم  كل  وتتكرر  المكسيكي«،  »المسلسل 

من جعلت بعضهم يطالب بتنقيح اللوائح وتغييرها 
لجنة  عضو  حماد  بن  يوسف  المستشار  مثل 
لكرة  اإلماراتي  االتحاد  في  السابق  االستئناف 
ثورة  إلى  بحاجة  »اللوائح  قال:  والذي  القدم، 
هو  ما  على  الوضع  استمرار  من  ونحذر  تغيير، 
عليه ألنه يتسبب في مشكالت عديدة، لذلك يجب 
على االتحاد تشكيل لجنة من القانونيين وأصحاب 
الخبرة في مجال الرياضة لالستفادة من األخطاء 

السابقة ومعالجتها«.
النصر  العب  توقيف  أن  حماد  بن  واعتبر 
السماح  رغم  االستئناف  لجنة  قبل  من  فاندرلي 
بتسجيله من قبل لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين 
من  تصدر  التي  القرارات  استقرار  لعدم  يعود 
تغرد  لجنة  كل  أن  حيث  الكرة،  اتحاد  في  اللجان 
لوحدها، وهناك تضارب في القرارات، وهذا يؤثر 
على سمعة الكرة اإلماراتية خارجياً، ألن كل لجنة 

لجنة االنتخابات مدعوة لتغيير النظام الحالي. 
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لوائح  تفسر على هواها، في ظل وجود  أصبحت 
غير واضحة.

الرئيس  لوتاه  منصور  المستشار  ويشاطر 
لكرة  اإلماراتي  االتحاد  انتخابات  للجنة  األسبق 
الرأي نفسه، ويشير إلى أن تعديل اللوائح أصبح 
جميع  في  تعدل  »اللوائح  وقال  ملحة،  ضرورة 
في  تكمن  األساسية  المشكلة  ولكن  العالم،  أنحاء 
القدم،  لكرة  اإلماراتي  االتحاد  لوائح  تعديل  آلية 
حيث يتم إرسالها لألندية اإلماراتية ويكون موعد 
األندية  بعدها  وتقوم  أشهر،  ثالثة  بعد  تسليمها 
جزءاً  األخير  ويأخذ  الكرة،  التحاد  الرد  بإرسال 

منها فقط ويرمي الباقي«.

ق�صايا خالفية

ومسألة  الجديدة،  فاندرلي  قضية  تكن  ولم 
في  الحال  هو  كما  اللجان  قرارات  في  التضارب 
األولى من  ناصر،  البدواوي وماجد  قضيتي علي 
نوعها في كرة القدم اإلماراتية، إذ أنه منذ االنتقال 
من عصر الهواية إلى االحتراف، زادت المشكالت 
االحتراف  مسؤوليته  يتحمل  ال  وهذا  القانونية، 
يحتاج  التي  الغريبة  واللوائح  نفسه  المشرع  بل 
تحتاج  انضباط  لجنة  وكل  تفسير،  إلى  تفسيرها 
إلى انضباط، وكل استئناف يحتاج إلى استئناف، 
إلى تمييز، وكل تحكيم يحتاج  وكل تمييز يحتاج 

إلى تحكيم.

وتركت  سابقاً،  تفجرت  أخرى  قضايا  وكانت 
الكثير من الجدل مثل تسجيل األهلي لالعبه القادم 
من نادي الجزيرة خميس إسماعيل في يناير عام 
2016، ومن ثم مشاركته في مباراة فريق الشباب 
ليتقدم  العربي،  الخليج  نهائي كأس  ضمن نصف 
بعد  ذلك  قانونية  لعدم  بشكوى  الشباب  فريق 
من  الرغم  وعلى  التسجيل،  عملية  شملت  شوائب 
أن اللقاء الذي شارك فيه الالعب كان يوم 19 يناير 
2016، إال أن القضية مرت بنحو 23 مرحلة تقاٍض 
فريق  وصعود  األهلي  فريق  تخسير  يتم  أن  قبل 

الشباب مكانه إلى النهائي.
كما كانت هناك قضية أخرى الموسم الماضي 
أيضا تتعلق بمحمد سبيل العب فريق األهلي الذي 
المباراة  في  مشاركته  على  النصر  فريق  اعترض 
الخليج  لكأس  األول  الدور  في  الفريقين  بين 
العربي، وعلى الرغم من أن اللقاء المذكور أقيم في 
النهائي صدر  الحكم في  أن  إال   ،2015 أكتوبر   10
أوضاع  لجنة  من  وتحديداً   ،2016 مارس   9 في 
خمسة  نحو  بعد  أعلنت  التي  الالعبين  وانتقاالت 
األهلي  العب  تسجيل  أن  والرد  األخذ  من  أشهر 
في  النصر  أمام  قانوني، ومشاركته  محمد سبيل 

الدور األول للبطولة صحيحة.
بسبب  الغريبة  القضايا  من  الكثير  وحصلت 
اللوائح وعدم التواصل القانوني الصحيح ما بين 
االتحاد واألندية، وكان من بين أشهر تلك الوقائع، 
ما سمي »أزمة نقاط مباراة فريقي الشعب ودبي 
في دوري الدرجة األولى«، حيث فاز الشعب في 
خاسراً  اعتبرته  االنضباط  لجنة  ولكن  الملعب، 
بداعي إشراكه العباً ال يحق له المشاركة، وكانت 
تلك القضية أطول القضايا في اتحاد الكرة وربما 
في العالم، والتي بدأت فصولها بشكوى من الشعب 
في 2 فبراير عام 2015، وانتهت بعد نحو 13 شهراً.
في قضية غريبة  الوحدة طرفاً  فريق  كان  كما 
بأزمة  عرفت  الكرة  اتحاد  مواجهة  في  أخرى 
»الفاكس« على خلفية رفض االتحاد منح الوحدة 

يوسف بن حماد

قضايا كرة اإلمارات 
ال تنتهي وتعد بالجديد 
في كل موسم.
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 2014-2013 لدوري   13 الجولة  في  مباراته  نقاط 
عدنان  العبه  األخير  إلشراك  األهلي  فريق  أمام 
لثالث  موقوفاً  كان  أنه  من  الرغم  على  حسين، 
كان  الكرة  اتحاد  »فاكس«  أن  بداعي  مباريات 

معطالً، ولم يتم إبالغ األهلي بقرار إيقاف العبه.
وكان اتحاد الكرة اعتبر مشاركة عدنان حسين 
صحيحة ال سيما وأن األهلي لم يتسلم قرار إيقاف 
انتهاء  من  أيام   4 بعد  أي  األحد،  يوم  إال  الالعب 
مباراته أمام الوحدة يوم الخميس، بداعي أن األحد 
نهاية  انتهاء عطلة  بعد  أول يوم دوام رسمي  هو 

األسبوع.

احتاد جديد 

لقبت  التي  الملتبسة  اللوائح  هذه  أن  والواقع 
قضايا  إلى  باإلضافة  مشاكل«،  »غاوية  سابقاً 
وأتت  بالتغيير  عجلت  من  هي  وغيرها  التحكيم 
بمجلس إدارة جديد لالتحاد اإلماراتي لكرة القدم 
المهندس  سعادة  برئاسة   2016 عام  أبريل  في 
للرئيس السابق  مروان بن غليطة الذي حل بديالً 

يوسف السركال. 
االنتخابي  غليطة  بن  برنامج  أن  وكان واضحاً 
الذي حمل عنوان »معاً للتطوير« قام أساساً على 
في  وجاء  الشائكة،  األمور  هذه  بمعالجة  التعهد 
برنامجه فقرة تؤكد ذلك تضمنت »تعديل اللوائح 
تطوير  على  و»العمل  الطموح«،  مع  يتناسب  بما 

التحكيم ومراجعة منظومة االحتراف«.
لكن ما كان محل انتقاد لالتحاد السابق برئاسة 
السركال انتقل هو نفسه للعهد الجديد برئاسة بن 
غليطة، بل زاد عليه أمر جديد هو تحديث ومراجعة 
في ضوء  االنتخابية  بالعملية  الصلة  ذات  اللوائح 

المالحظات والمقترحات التي قدمتها األندية.
وجاءت مقترحات األندية ال سيما تلك المتمثلة 
في دوري المحترفين وعددها 14 نادياً، على ضوء 

أن قرار االنتخابات تتحكم فيه أندية الدرجة األولى، 
إيجاد »كوته« معينة ألندية  إلى  لذلك كانت دعوة 
بالقرار،  ممسكة  تكون  أن  من  تمكنها  المحترفين 
وهو األمر المتوقع أن يثير الكثير من األخذ والرد 

في األسابيع المقبلة.
اإلماراتي  باالتحاد  االنتخابات  لجنة  وترأس 
لكرة القدم محمد علي العامري الذي أكد أن لجنته 
أخرى،  إلى  فترة  من  اللوائح  مراجعة  إلى  تهدف 
وأن الئحة االنتخابات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمواد 
التفكير  معه  يلزم  ما  لالتحاد،  األساسي  النظام 
مبكراً بأي تعديل قد يطرأ عليها من أجل العرض 
اللجنة  وغاية  لالعتماد،  العمومية  الجمعية  على 
الطموح،  تلبي  متكاملة  الئحة  إفراز  هو  وهدفها 
نحو  إليها  الجميع  يسعى  التي  التطلعات  وتحقق 
االرتقاء بكرة القدم اإلماراتية إلى أعلى المستويات.

الكرة  اتحاد  في  االنتخابات  لجنة  ودرست 
جديدة  آلية  استحداث  األخيرة  اجتماعاتها  خالل 
ومن  المقبلة،  الدورة  في  االتحاد  النتخابات 
ووضع  االقتراع،  عملية  اختصار  مالمحها  أبرز 
االنتخابية،  للعملية  يتقدم  لمن  دقيقة  مواصفات 
ورفع  مرشح،  من  أكثر  بتقديم  لألندية  والسماح 
لوائح  وربط  المحترفة،  األندية  »كوتة«  سقف 
في  للعمل  المنظمة  اللوائح  باقي  مع  االنتخابات 

االتحاد، وبما يتواكب مع النظام األساسي.
التالي:  حسب  الخطوات  هذه  العامري  وفصل 
طموحاتنا كبيرة، ورغبتنا في التطور أكيدة، لذلك 
ندرس العديد من األمور التي تسهل وتحسن من 
الممارسات،  أفضل  لفرز  االنتخابية سعياً  العملية 
دقيقة  ومواصفات  معايير  بوضع  سنقوم  لذلك 
مع  المقاعد،  كل  في  لالنتخابات  يترشح  من  لكل 
أو  لتصبح في خطوة  االنتخابية  العملية  اختصار 
خطوتين على األكثر اختصاراً للوقت والجهد، مع 
وعلى  عضو،  من  أكثر  بترشيح  لألندية  السماح 

سبيل المثال يمكن ترشيح رئيس وعضو حتى ال 
فقط،  الرئيس  بمرشح  تكتفي  التي  األندية  نحرم 
دون  من  النادي  بخروج  توفيقه  عدم  حال  وفي 
في  المجاورة  الدول  تجارب  ندرس  كما  تمثيل، 
النظام االنتخابي، حيث طبقت مصر نظام القوائم 
ووافق لها االتحاد الدولي، وال بد من الوقوف على 
مثل تلك التجارب الناجحة، حتى يمكن االستقرار 

على نظام مثالي.
لألندية  »كوتة«  استحداث  حقيقة  وعن 
المحترفة، أوضح العامري أن لدينا 34 نادياً نعتز 
بها جميعاً، وندرس العديد من األفكار، ومنها: رفع 
سقف األندية المحترفة الممثلة في عضوية مجلس 
 5 وجود  اشترط  الحالي  العدد  إن  حيث  االتحاد، 

أعضاء، وهناك أفكار أخرى ال تزال محل دراسة.

مطلب حمق

ويعد إدخال تعديالت على نظام االنتخاب مطلباً 
إليه، ذلك  الداعية  اإلماراتية  األندية  من قبل  محقاً 
أن النظام القائم حالياً أفرز مجالس إدارة لالتحاد 
الحالي  االتحاد  في  تجلت  وهي  متجانسة،  غير 
الذي خرج  الخالف  من خالل  غليطة  بن  برئاسة 
إلى العلن بين أعضاء االتحاد، حيث تبادل الرسائل 
المختلفة،  اإلعالم  وسائل  خالل  من  المشفرة 
منقسماً  القدم  لكرة  اإلماراتي  االتحاد  بدا  حتى 
كسب  إلى  معسكر  كل  ويسعى  معسكرين،  إلى 
من  األكبر  الخاسر  بأن  علماً  الشخصية،  معركته 
كل هذا التجاذب هو كرة القدم اإلماراتية ومنتخبها 
في  متمثل  كبير  استحقاق  ينتظره  الذي  الوطني 
هناك  ليس  اآلن  وحتى   ،2018 مونديال  تصفيات 
أعضاء  قبل  إجماع من  باألحرى  أو  اتفاق واضح 
لـ»األبيض«،  مدرباً  علي  مهدي  بقاء  على  االتحاد 
النهاية مال نحو كفة  الراجح في  الرأي  وإن كان 

تجديد الثقة به ولو على مضض من قبل البعض.

االتحاد الجديد لكرة القدم عصفت به المشكالت مبكراً.



السيارات ذاتية القيادة في اإلمارات

في   كذلك  وأيضاً  دبي،  في  سائق  دون  من  السيارات  تجربة  حالياً  يتّم 
المتحدة  المملكة  في حين حصلت  األمريكية  المتحدة  والواليات  سنغافورة 

على الموافقة لتجربة هذه الفكرة من السيارات في بعض المناطق المحددة.
لكن كيف ينظر المقيمون في دولة اإلمارات إلى هذا النوع من السيارات؟

معظم  أن  مؤخراً  »يوجوف«  بها شركة  قامت  دراسة جديدة  نتائج  كشفت 
المقيمين في دولة اإلمارات يشعرون بالحماس تجاه هذه السيارات من دون 
سائق، حيث إن 57% منهم كانوا على علم بإجراء التجارب على هذه السيارات 
في دبي، لكن وبالرغم من ذلك، فقد عبّر الكثير من األشخاص عن قلقهم حول 

سالمة هذا المبدأ وإمكانية تنفيذه

سيارات
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%43
يعتقدون أنها ستساعد في التخفيف من 

االزدحام المروري.
 

%58
متحمسون لفكرة السيارات ذاتية القيادة.

%72
يفضلون تخصيص مسارات خاصة، أو شوارع 

منفصلة للسيارات ذاتية القيادة.

%76
يرون أنه من المهم توفير إمكانية التحكم 

اليدوي في هذه السيارات.

%43
يعتقدون أنهم سيكونون أكثر أماناً في هذه 

السيارات، مقارنة بالسيارات التقليدية.



انفو غراف: مهند سالم  - إعداد: حاكم خيري 

قليلون قد يفكرون باستخدامها 
في المواقف الخطرة مثل:

%33
السماح لألبناء بركوب السيارات ذاتية القيادة من 

دون مرافق.

%35
نقل صديق أو قريب إلى المستشفى ألمر طارىء.

قد يأخذ الكثير بعين االعتبار استخدام السيارات 
ذاتية القيادة في مواقف روتينية مثل:

%44
القيادة على الطرق السريعة.

%42
الذهاب إلى العمل.

أكبر المخاوف

%69
حدوث عطل ميكانيكي، أو قرصنة 

نظامها اإللكتروني.

%73
حدوث خلل تقني أثناء القيادة، مثل 

عدم إمكانية السيارة التوقف على 
اإلشارة الحمراء.

113  العدد 555 مارس 2017

النشاطات التي قد يقومون بها أثناء 
ركوب السيارة ذاتية القيادة

%37
التحدث إلى الركاب اآلخرين.

%39
االستماع للراديو.

%44
التحدث بالهاتف.

%24
أخذ غفوة.
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في أحد املنتديات التقيت زائراً من بلد آسيوي لفت انتباهه شعاري السعادة واإليجابية كلما بحث عن حكومة دولة 
اإلمارات وتوجهاتها في محرك البحث »جوجل«، فهذان الشعاران أصبحا يرفعان في كثير من احملاضرات وامللتقيات، 
بل وميآلن حسابات التواصل االجتماعي ملختلف الشخصيات على املستويات جميعها، فسألني ملاذا فكرت حكومتكم 

في تبنّي الشعارين؟
ُيطرح هذا السؤال من قبله ومن قبل كثيرين، يعتقدون أنهما شعاران كأي شعارات أخرى ترفعها دول السيما الدول 
العربية من دون أن يكون لها أثر حقيقي على أرض الواقع، فلألسف الشديد هذا ما دأبت عليه دول، وما سئمت منه 
شعوب، لكّن واقع اإلمارات مختلف، فشعار السعادة واإليجابية لم يأت من فراغ، ولم يرفع أو يعلن قبل أن يكون ذلك 
حقيقة، وهنا يكمن االختالف، فشعار السعادة قد أعلن بعد أن أثبتت الدراسات واتفقت اآلراء على أن السعادة واإليجابية 

واقع نعيشه كدولة وشعب إماراتي، وبعد ان أثبتت الدراسات أن شعب اإلمارات هو من أكثر شعوب العالم سعادة.
في القائمة التي أعدها معهد »إيرث« بجامعة كولومبيا بتكليف من األمم املتحدة للسنة الرابعة، وشملت 157 دولة- 
احتلت اإلمارات املرتبة الـ 28، كانت أول دولة عربية تظهر في ترتيب »أسعد الدول لسنة 2016« على أمل أن ُتسهم وزيرة 
السعادة التي عينت حديثاً في تقدم اإلمارات أكثر في هذا السلم. ودولياً حافظت الدمنارك على موقعها على رأس قائمة 
»أسعد الدول« لعام 2016 تلتها سويسرا ثم آيسلندا. أما املركز الرابع فكان من نصيب النرويج بعدها فنلندا ثم كندا 

وهولندا، فيما جاءت نيوزيالندا في املركز الثامن تلتها أستراليا ثم السويد في املركز العاشر.
القائمة التي رتبت الدولة اعتمدت على عدة عوامل، من بينها متوسط األعمار، وحالة سوق العمل ودرجة الفساد 

ونصيب الفرد من إجمالي الناجت احمللي.
ما يعني أن اإلمارات لم حتقق هذا السبق على مستوى الدول العربية وبني الدول األخرى إال بعد أن حققت جناحات 
وإجنازات في املؤشرات التي مت تقييمها بناًء عليها. فهي من الدول التي تهتم بالصحة، وتولي قطاعها أهمية بالغة، 
أسهمت في احلفاظ على متوسط األعمار بدرجة مطلوبة، وهي كدولة استطاعت بسياسة االنفتاح والتنويع االقتصادي 
إيجاد فرص عمل ردفت السوق احمللية بكفاءات وخبرات لم جتعلها قاصرة على مواطنيها، بل إنها هيأت فرص العمل، 
وساعدت في بناء مستقبل شباب ناضجني من مختلف الدول اختاروا اإلمارات البيئة األنسب لعملهم. وهي كدولة حتارب 
الفساد من خالل التشريعات والقوانني التي سنتها وألزمت بها في جميع الُصعد، واحلديث عما سبق ينطبق على اهتمامها 

بإنتاجية الفرد وعوائدها املادية واملعنوية التي جعلته من أسعد شعوب العالم وغير ذلك من العوامل.
لذا فإن شعار السعادة ليس مجرد شعار، بل هو واقع ُمعاش، ولذلك ارتبطت به الدعوة الدائمة لإليجابية، فمن ال 
يشعر بالسعادة ال ميكنه أن يكون إيجابياً، فاملفهومان مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً، واملفهومان يجسدان حالة لشعب 
ودولة التّدعي املثالية ولكنها ترّوج ألكثر املفاهيم التي تعيننا كأفراد ومجتمعات على السير قدماً، وعلى مواجهة التحديات 
التي ال ميكن أن نخلو منها. فاإليجابية في اإلمارات كما السعادة ليست شعاراً نرفعه، بل هي منهج نتبعه، وفكر نؤمن 

به، وأسلوب حياٍة نعيشه.
إذا كان املجتمع الدولي يحتفل سنويا في 20 مارس باليوم العاملي للسعادة، بعد أن اعتمدته األمم املتحدة في دورتها 
من سياستها ومشاريعها  السعادة جزءاً  به بجعل  االحتفال  اإلمارات جتاوزت مسألة  فإن دولة  السادسة والستني، 
للمستقبل وأسلوب اإلدارة في أجهزتها احلكومية، بل وبات شغلها الشاغل حتقيق السعادة على املستوى احمللي والدولي 
بنقل جتربتها للغير، ودليل ذلك تعيني مديرين تنفيذيني للسعادة، ومسؤولني عن السعادة في مؤسساتها جميعها، واألكثر 
من ذلك اختيارها السعادة واإليجابية موضوعاً رئيساً في القمة العاملية للحكومات لتناقش سبل حتقيق السعادة على 
مستوى احلكومات، اعترافاً منها كدولة بأهمية السعي للسعادة أثناء حتديد أطر السياسة العامة لتحقيق التنمية املستدامة، 
وتوفير الرفاهية جلميع الشعوب. فالشعور بالسعادة أمر ال يكفي، واحلصول على مراتب متقدمة في مؤشراتها أيضاً 
مسألة ال تكفي، حتى تتحول املؤسسات حكومية وغير حكومية مبوظفيها، واملجتمعات بأفرادها إلى طاقات إيجابية، تأخذ 

من السعادة ما يكفيها لتمنح العالم ما يجعله أكثر سعادة.

اإلمارات .. سعيدة وإيجابية

عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي
maysarashed@gmail.com
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