


احتفالية اليوم الوطني السادس واألربعون
the 46th  National Day Celebration

+971 2 419 4670
Email:market999@adpolice.gov.ae

POP ADS.indd   1 8/23/17   11:19 AM



 �2626 ‘IAT ’
8005626 

www.adcbislamic.com/emsa

10,000
250,000

1,000,000

POP ADS.indd   2 8/19/17   12:14 PM



POP ADS.indd   8 8/23/17   12:57 PM



مًا
دائ

م 
ك

ع
م

مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

عيد  بقدوم  الإ�سالمي  العامل  احتفل  وقد  العدد  هذا  ي�سدر  الأع��زاء..  القراء 

ي�ستعد حجاج  بينما  والأمان،  وال�سعادة  اأعاده اهلل على اجلميع باخلري  الأ�سحى 

و�سط  وال�سعائر  املنا�سك  اأدوا  اأن  بعد  بلده  اإىل  كل  العودة  اإىل  احلرام  اهلل  بيت 

اأجواء اإميانية غامرة وم�ساعر �سالم واأمان يف اأقد�ض بقاع الأر�ض، ويتاأهب الطالب 

م�سوار  متابعة  اأو  لبدء  وجامعاتهم  وكلياتهم  ملدار�سهم  العودة  اإىل  والتالميذ 

التح�سيل العلمي فع�سى اهلل اأن يوفق اجلميع. 

الجتماعية  الق�سايا  من  العديد  نعالج  املف�سلة  جملتكم  من  العدد  ه��ذا  ويف 

واملتنوعة، فغالف هذا ال�سهر لي�ض مل�سقًا لفيلم رعب، بل هو عنوان يلخ�ض بع�ض 

امل�سكالت التي تواجه اأفراد الأ�سرة الواحدة يف اأروقة املحاكم نتيجة خالف على 

الإرث واملرياث، حيث اأ�سحى اإخوة الأم�ض اأعداء اليوم يف املحاكم، ب�سبب الطمع 

والفردية وحب املال. وهذا التحقيق ي�سلط ال�سوء على اأ�سباب اخلالفات واجلانب 

القانوين منها ونظرة ال�سرع اإليها، وما الذي ميكن عمله لتجنبها قدر الإمكان.

 ولأن القيادة الر�سيدة لهذه البالد اآلت على نف�سها اأن جتعل من الإمارات واحدة 

اآراء  ن�ستطلع  ال�سعادة«  وطن  »الإم��ارات  حتقيق  يف  فاإننا  العامل،  بلدان  اأ�سعد  من 

�سخ�سيات جمتمعية ووطنية حول قيمة ال�سعادة واأهميتها ودور الدولة يف ن�سرها 

ال�سعادة  ن�سر  يف  الإم��ارات  دور  على  ال�سخ�سيات  هذه  توؤكد  حيث  ودوليًا،  حمليًا 

كقيمة وهدف اإن�ساين، والتي ا�ستمدتها من نهج عهد الآباء املوؤ�س�سني، الذين عززوا 

قيم الإيجابية كاأ�سلوب حياة بني فئات و�سرائح املجتمع الإماراتي كافة. كما اأكدت 

على اأهمية اجلهود الكبرية التي تبذلها القيادة الر�سيدة لدولة الإمارات لتحقيق 

مبادرات  من  العديد  ن�سر  عرب  والإيجابية،  لل�سعادة  الوطني  الربنامج  اأه��داف 

ال�سعادة لدى املوؤ�س�سات الر�سمية والقطاع اخلا�ض وتعزيز الأمن وال�ستقرار لكافة 

القاطنني على اأر�ض دولة الإمارات.

الأفراد  يتعدى  باخلطر  ال�سعور  فاإن  والإنرتنت  الرقمية  التكنولوجيا  ع�سر  ويف 

اإىل الدول واملوؤ�س�سات ب�سبب ظاهرة تتفاقم األ وهي القر�سنة الإلكرتونية، حيث 

نناق�ض يف هذا العدد عرب حتقيق »الأمن الرقمي �سور املدن الذكية« كيف تتعر�ض 

اأجهزة  فاإن  »�سيمانتك«  من  درا�سة  فح�سب  الهجمات.  لأ�سر�ض  الإنرتنت  �سبكات 

اإنرتنت الأ�سياء غري املوؤمنة تتعر�ض لهجوم خالل دقيقتني من ات�سالها بالإنرتنت، 

ويبني تقرير »نورتن« لإح�ساءات الأمن ال�سيرباين، والذي اأجرته مع حوايل 21 

األف م�ستهلك عامليًا، مبا فيهم 883 �سخ�سًا يف الإمارات، اأن امل�ستخدمني يتخوفون من 

اأنه عند �سراء جهاز قابل لالت�سال بالإنرتنت فاإنهم يفتحون بابًا للهجوم عليهم يف 

منازلهم من قبل املخرتقني.

إىل الغالف  كما حتفل املجلة بالعديد من املو�سوعات املنوعة املفيدة من الغالف 

اآملني اأن جتدوا فيها كل املتعة والفائدة.

وحياكم اهلل. 
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زووم

عدسة: عمر  مرعي حميد
almarrie@me.com



زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم 

تحقيقات:
 الإمارات وطن  ال�سعادة  والإيجابية 

اأمن  اإلكرتوين 

 

  آفاق:
 

التخطيط  ال�سرتاتيجي  الإعالمي 

 ن�ساء يف امليدان: النقيب اأمل املطوع

  متميزون: الرائد �سامل  العامري

 خارج املهنة: امل�ساعد  مبارك  العامري

 اأ�سحاب الهمم: �سيخة  ال�سويدي   

 اإعداد: ح�سني البادي
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42
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66
64

68
70

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

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

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

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

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

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

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

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

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

108من املالعب ..............
 

داخـــل العدد

ماء«،  »الدم   عنوان:  تحت   ،»999« تتناول   
موضوع إخوة األمس الذين يتحولون إلى أعداء 
اليوم في المحاكم بسبب الطمع  والفردية وحب  

14المال.

الدكتور ف�سل �ساهر ل�»999«: 

الأمن هو �سراكة 

بني رجال  ال�سرطة  واملواطن  واملقيم



جوهان�سربغ .. مدينة  الذهب

اأدوية وعقاقري اكت�سفناها  بال�سدفة

112�سيارات   ..............
 

املرا�سالت:

وزارة الداخلية

�ض.ب: 38999

الإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

هاتف: 4194488 2 971+

فاك�ض: 4194499 2 971+

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

ال�سرتاكات:

الأفراد: 50 درهمًا

ال�سركات والدوائر الر�سمية والهيئات 

واملوؤ�س�سات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

هاتف: 8002220

فاك�ض: 02/4145050
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رحلة امل�سور الأملاين بورخارت 

من الب�سرة اإىل م�سقط 
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القائد  املبارك 

كادت تفارقني

من اأين ياأتي ال�سر؟ 

»دونكريك«.. الفيلم امللحمي الذي 

اأغ�سب امل�سلمني وامللونني!

هل قرار حتديد 

�سقف الرواتب هو احلل؟

مي�ساء را�سد

علي عبيد الهاملي

طارق ال�سناوي

علي حميد
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84

106
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74

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

اب العدد ُكتَّ

ت�سدر �سهريًا عن وزارة الداخلية

الإمارات العربية املتحدة

رئيس التحرير
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد..
وجه باعتماد عام 2018 »عام زايد« 

أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« أن عام 2018 في دولة اإلمارات العربية المتحدة سيحمل 
بالقائد  لالحتفاء  تقام  وطنية  مناسبة  ليكون  زايد«  »عام  شعار: 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  المؤسس 
نهيان »طيب الله ثراه« بمناسبة ذكرى مرور مائة سنة على ميالده، 
وذلك إلبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة اإلمارات، إلى 

جانب إنجازاته المحلية والعالمية.
يأتي اإلعالن تزامناً مع ذكرى يوم جلوسه »طيب الله ثراه« في 
6 أغسطس 1966 عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. وأكد 
صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« أن اختيار عام 2018 ليكون 
»عام زايد« يجسد المكانة االستثنائية والفريدة التي يمثلها »طيب الله 
ثراه« لدى كل إماراتي، فهو القائد المؤسس لدولة االتحاد، وواضع 
أسس النهضة العصرية التي تشهدها دولة اإلمارات على المستويات 
كافة، وهو رمز الحكمة والخير والعطاء ليس في اإلمارات والخليج 
مواقفه  تزال  وال  والدولي،  العربي  المستويين  على  وإنما  فحسب، 
يحظى  عصرياً  قائداً  بوصفه  استثنائيته  على  شاهدة  ومبادراته 

بتقدير جميع شعوب ودول المنطقة والعالم.
التمسك بقيم زايد  إلى ضرورة  أبناء الوطن جميعاً  ودعا سموه 
النبيلة والسامية التي غرسها فينا، وفي مقدمتها الحكمة واالحترام 
واالستعداد  الوطن،  هذا  إلى  واالنتماء  والوفاء  واإلرادة  والعزيمة 
للتضحية من أجله بكل غال ونفيس، ألن إعمال هذه القيم وترجمتها 
في سلوكنا من شأنهما أن يعززا وحدة بيتنا الداخلي، ويزيدانه منعة 
في مواجهة التحديات والمخاطر. وأكد سموه أن سيرته »طيب الله 
العربية  والشعوب  اإلماراتي  الشعب  ثراه« ستظل حية في وجدان 
لتغيث  امتدت  البيضاء  أياديه  ألن  أجمع  والعالم  بل  واإلسالمية، 
جراح  وتضمد  المحتاجين  وتسعف  الضعفاء  وتعين  الملهوفين 
المنكوبين في مشارق األرض ومغاربها من دون تمييز على أساس 
دين أو عرق أو لون، وتواصلت مشروعات الخير والنماء التي تندرج 

تحت ذكراه الطيبة »رحمه الله« في الكثير من المجتمعات والدول.

..ويصدر مرسومًا بشأن الضريبة االنتقائية على سلع محددة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« مرسوماً بقانون اتحادي بشأن الضريبة االنتقائية، والذي تسري أحكامه 
على السلع االنتقائية التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 

المالية.
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017، ستفرض الضريبة 
االنتقائية على األنشطة التي تتعلق بالسلع االنتقائية، والتي تشتمل إنتاج »السلع 
إذا كانت هذه األنشطة في سياق ممارسة  الدولة واستيرادها  االنتقائية« في 
األعمال، وعلى تخزين السلع االنتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق 

ممارسة األعمال.
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية 
رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للضرائب أنه مع إصدار صاحب السمو 
رئيس الدولة »حفظه الله« مرسوماً بقانون اتحادي بشأن الضريبة االنتقائية، 
نكون قطعنا خطوات ملموسة، وحققنا إنجازات كبيرة على صعيد السعي إلى 

إيجاد بيئة تشريعية وقانونية تكون داعماً رئيساً لجهود الدولة في تطبيق نظام 
ضريبي وفق أرقى وأفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تعزيز جهود تنويع 
الدخل لرفد االقتصاد بمصادر دخل تدعم الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة 

في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
وأضاف سموه أنه من خالل الضريبة االنتقائية سنسعى إلى تسريع وتيرة 
بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهالك السلع التي تضر بصحة 
أفراد المجتمع وتؤثر على جودة البيئة، وذلك من خالل تحفيز وتقليل استهالكها 
التي  يدعم توسعنا بالخدمات  مالياً  واإلقالع عنها مستقبالً، وستشكل مورداً 

نقدمها ألفراد المجتمع.
المالية  وزير  اقتراح  على  وبناء  الوزراء  مجلس  قيام  على  القانون  وينص 
بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع االنتقائية، وكيفية احتساب 
السعر االنتقائي على أال تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 

200 في المائة من السعر االنتقائي لها.
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محمد بن راشد:  
مئوية زايد هي مئوية وطن

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ه  وجَّ
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، ووفقاً 
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« بالبدء في وضع إطار عمل شامل لتفعيل مبادرة 
»عام زايد«، وإيجاد اآلليات التنفيذية لتحقيق أهدافها النبيلة، والعمل 
على وضع أجندة متكاملة لترسيخ قيم زايد ورؤيته في عمل جميع 

المؤسسات االتحادية والمحلية.
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
الله« أن مئوية زايد هي مئوية وطن، ولد زايد، وولد حلم اإلمارات 
معه، واليوم تعيش اإلمارات حلم زايد الذي تحقق، وأن زايد »رحمه 
الله« استطاع أن يتجاوز التحديات التي واجهته كافة، وأن يرسم 
م بعيداً عن  ر والتقدُّ التطوُّ البداية نحو  منذ  لنفسه مساراً واضحاً 
أسسها  التي وضع  المدرسة  فلسفة  مستلهماً  البرَّاقة،  الشعارات 
»رحمه الله« في الحكم واإلدارة والقيادة التي ال تعرف المستحيل، 
وتؤمن بأن العمل الجاد والمخلص والثقة بالنفس واإليمان بقدرات 
الريادة  وتحقيق  التفوق  نحو  الحقيقي  السبيل  هي  الوطن  أبناء 

إقليمياً وعالمياً.
وأشار سموه إلى أن الوالد زايد ـ»طيب الله ثراه « كّرس حياته 
خدمة لوطنه ورفعته وتقدمه، ولم تنل التحديات والصعوبات من 
عزيمته وإرادته الحية، بل كانت المحرك األساس له للمضي قدماً 
واضح  طريقاً  بها  ليشق  راسخة  وثوابت  صلبة  بإرادة  مدفوعاً 
المعالم، مّهد لنا من خالله إرساء أطر ودعائم التقدم عبر مواصلة 
واالقتصادية  والحضارية  الفكرية  والمنجزات  المكتسبات  حصد 
لعاداتنا وتقاليدنا وموروثاتنا  بنهج أصيل  االلتزام  والثقافية، مع 

اإلماراتية الراسخة.
وأضاف سموه: نحتفي بمرور 100 عام كانت شاهدة على والدة 
واحد من أعظم وأنبل الرجال، قامة كبيرة بحجم زايد أعطت وبذلت 

وأفنت عمرها من أجل حاضر ومستقبل وطنها.
يقدم  كان  ثراه«  الله  »طيَّب  زايد  الشيخ  أن  إلى  سموه  وأشار 

نموذجاً راقياً لكيفيَّة تعامل الحاكم مع شعبه، فكان متواضعاً، ويتابع بنفسه 
أحوال المواطنين، ويتحدث إليهم عن قرب، ويحضر مناسباتهم، ويزورهم في 
ساً بذلك لعالقة فريدة مع الشعب، صارت  بيوتهم بكل بساطة وتواضع، مؤسِّ
مصدر إلهام للكثيرين في منطقتنا والعالم أجمع، كما كان الشيخ زايد »رحمه 

القرارات  اتخاذ  القدرة على  التي تملك  الناجحة  لإلدارة  متفرِّداً  الله« نموذجاً 
الواقع  أرض  على  ميدانياً  ومتابعتها  كافة،  المجاالت  في  والرشيدة  الصائبة 
الحكومية  اإلدارة  أسس  بذلك  واضعاً  بنفسه،  منها  تحقق  ما  على  للوقوف 

الناجحة والفاعلة في عصرنا الراهن. ..ويصدر مرسومًا بشأن الضريبة االنتقائية على سلع محددة

.. ويشهد إنجازات فرسان اإلمارات في إنجلترا
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
في  اإلمارات  فرسان  إنجاز  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
بارك  أوستن  في  أقيمت  والتي  للقدرة«،  راشد  بن  محمد  »مهرجان  سباقات 

بإنجلترا، بمشاركة أكثر من خمسمائة فارس وفارسة من مختلف الدول. 
الدولية،  السباقات  فعاليات  تميزهم خالل  اإلمارات  لفرسان  وبارك سموه 
بكل  األولى  المراكز  وبانتزاعهم  المهرجان،  فعاليات  ضمن  أقيمت  والتي 
استحقاق وجدارة، متألقين على نظرائهم من الفرسان الذين يمثلون أكثر من 35 

دولة من مختلف أنحاء العالم. 
وتوج الفارس سالم حمد الكتبي بلقب سباق الـ 160 كيلومتراً، والمصنف 
إم  جانسافيز« إلسطبالت  دي  »كيليم  الجواد  صهوة  ممتطياً  درجات،  بثالث 

سفن، ومسجالً زمناً وقدره 07:35:33 ساعة. 

ممتطية  غونزاليز،  إيالليا  الفارسة  نصيب  من  فكان  الثاني،  المركز  أما 
زمنا  ومسجلة  سفن،  إم  إلسطبالت  كيروبارتز«  دي  »امرود  الجواد  صهوة 
وقدره 07:35:34 ساعة. واحتل المركز الثالث الفارس سعيد سلطان المعمري، 
ممتطياً صهوة الفرس »بريم دي بويتي« إلسطبالت إم ار إم، ومسجال زمنا 
الـ  الفارس سعيد أحمد الحربي لقب سباق  وقدره 07:35:35 ساعة.  وانتزع 
أمير«  »أسبينفيو  الجواد  صهوة  ممتطياً  بدرجتين،  والمصنف  كيلومتراً،   120
المركز  04:44:20 ساعة. وجاء في  وقدره  زمناً  إلسطبالت أف ثري، مسجالً 
الثاني الفارس عبدالله غانم المري، ممتطياً صهوة الفرس »كاستليبر جميرا« 
إلسطبالت أف ثري، ومسجالً زمناً وقدره 04:44:21 ساعة. وحل في المركز 
الثالث الفارس محمد أحمد المري، ممتطياً صهوة الجواد »فاغور«، ومسجالً 

زمناً وقدره 04:44:22 ساعة.
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أخبار الوطن

محمد بن زايد 
يقدم واجب العزاء يف �سهداء الوطن

.. ويوجه بإطالق حملة »وصية زايد بأهل اليمن« 

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في شهداء الوطن األبرار.

راشد  سعيد  محمد  الشهيد  من:  كل  عزاء  مجالس  بزيارة  سموه  قام  فقد 
الزعابي  جاسم صالح  والشهيد  الفجيرة،  بإمارة  منطقة ضدنا  في  الحساني 
في منطقة الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة، والشهيد سمير محمد مراد 
البلوشي في منطقة الرقايب بإمارة عجمان، والشهيد أحمد خليفة البلوشي في 
منطقة الطوية بمدينة العين، والذين استشهدوا ضمن قوات التحالف العربي في 

عملية إعادة األمل التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.
وأعرب  سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته ألسر وذوي الشهداء، 
سائالً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، 

وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأكد سموه اعتزاز وفخر اإلمارات قيادًة وشعباً بشهدائها البررة الذين قدموا 
صوراً عظيمة من التضحية والبذل والعطاء، ستظل ماثلة أمامنا نستلهم منها 
الدروس والعبر، ونقف لهم جميعاً وإلخوانهم الذين سبقوهم إجالالً واحتراماً 
على ما سطروه من تضحيات مشرفة في ساحات العز والكرامة ألجل أن تبقى 

راية الوطن عالية خفاقة.
وأضاف سموه: عندما نفخر بشبابنا، فان شهداءنا يأتون في الصدارة 
التي  وقيمهم  أصالتهم  عن  معبرين  وأهلهم  لوطنهم  قدموه  ما  لعظيم 
واالنتماء  والوالء  بالعطاء  الحافلة  وأجدادهم  آبائهم  عن سيرة  توارثوها 

لهذه األرض الطيبة.

في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« على دعم الشعب اليمني الشقيق، وجه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة هيئة 
اليمن لدعم أسر  الهالل األحمر اإلماراتي بتنفيذ حملة في مختلف محافظات 

الشهداء والجرحى، وذلك بالتزامن مع حلول عيد األضحى المبارك.
وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة 
الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، أطلقت الهيئة الحملة تحت شعار: 
»وصية زايد بأهل اليمن«، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تدعو 
دائماً إلى إيالء كل الرعاية والتقدير لفئات الشعب اليمني كافة، وخصوصاً أسر 

الشهداء والجرحى لما قدموه من تضحيات في ميادين الدفاع عن أرضهم.
األضاحي  من  والجرحى  الشهداء  أسر  احتياجات  توفير  الحملة  وتضمنت 
وكسوة العيد وهدايا األطفال، وتوزيع أموال نقدية وأضاحي وقسائم شرائية، 

عيد  أيام  ثالث  وحتى  الماضي،  أغسطس   20 من  التوزيع  عملية  واستمرت 
األضحى المبارك في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك بهدف إسعاد هذه األسر 
لهيئة  العام  األمين  الفالحي  الدكتور محمد عتيق  إلى جانبها. وأكد  والوقوف 
الهالل األحمر اإلماراتي أن دولة اإلمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة 
منذ  اليمن  األشقاء في  تجاه  اإلنسانية  استجابتها  لتعزيز  كبيرة  تبذل جهوداً 
اندالع األزمة هناك. وأشار إلى أن الدولة ومنظماتها اإلنسانية، وعلى رأسها 
هيئة الهالل األحمر بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، قدمت مختلف أشكال 
الدعم والمساندة للمتأثرين حتى أصبحت اإلمارات من أكثر الدول عطاء وسخاء 
لتخفيف  األشقاء  تجاه  اإلنسانية  لمسؤولياتها  اليمنية، وتصدت  الساحة  على 
من  بالمزيد  األزمة  مراحل  جميع  وواكبت  حياتهم،  سبل  وتحسين  معاناتهم 

المبادرات في مختلف المجاالت.
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م رجل أعمال وإدارة »مركز صحارى«  .. ويكرِّ

سيف بن زايد  
يطلع على �سهادة »اآيزو«  و»اأطروحة دكتوراه« يف »الداخلية«

كّرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية رجل األعمال فيروز غالم حسين ميرشانت أحد كبار المتبرعين 
والداعمين لـ »صندوق الفرج«، وذلك تقديراً لعمله اإلنساني في تقديم العون 
والمساعدة عبر »الصندوق« لنزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية وأسرهم 

في الدولة بقيمة 15 مليون درهم إماراتي.
حضر التكريم سعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، 
وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي  محمد  جاسم  اللواء  وسعادة 
الداخلية، وسعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني 
في دبي، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري األمين العام لمكتب سمو نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باإلنابة، وعدد من الضباط.
كما كّرم سموه إدارة »مركز صحارى« للتسوق في الشارقة، وذلك تقديراً 
لدورها المجتمعي وتخصيصها مساحة للدفاع المدني داخل المركز التجاري 

كنقطة متكاملة، تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتخدم المنطقة المحيطة بها. 
التنفيذي  الرئيس  بوخاطر  المجتمع« لصالح  »خدمة  ميدالية  وسلم سموه 

لمجموعة بوخاطر االستثمارية ممثل إدارة »مركز صحارى«، لما قدمته إدارة 
المركز من خدمات اجتماعية وإنسانية ودعم لجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها 

المختلفة.
خصصت  صحارى«  »مركز  إدارة  أن  المرزوقي  اللواء  سعادة  وأوضح   
كنقطة  نستخدمها  ومستودع،  مكتب  فيها  بما  داخلية  مساحة  المدني  للدفاع 
متكاملة تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتم تزويدها من الدفاع المدني بمركبات 
لإلطفاء واإلسعاف وكوادر مكتملة، وتخدم منطقة النهدة في الشارقة التي تعد 
مكاناً سياحياً وتجارياً لعدد كبير من األبراج السكنية والتجارية في الشارقة. 

وأضاف، أن إدارة المركز التجاري تلعب دوراً بارزاً في تعزيز جهود القطاع 
في نشر ثقافة التوعية المجتمعية، وترسيخ الشراكة البناءة بين القطاع الخاص 
والحكومة أحد محاور عام الخير، مشيداً بدور اإلدارة وتعاونها الدائم، والذي 
في  يسهم  نحو  على  والخاصة  الحكومية  القطاعات  بين  القائم  التعاون  يعزز 
تطبيق االشتراطات المتعلقة بالسالمة العامة واألمن، ويعزز سرعة االستجابة 

والجاهزية وكفاءة األداء.

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على شهادة »نظام إدارة األصول والممتلكات« »اآليزو 55001«، 

والتي حصلت عليها وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمالية والخدمات.
وتسلم سموه الشهادة من سعادة اللواء سالم علي الشامسي وكيل وزارة 
الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة باإلنابة، يرافقه فريق العمل الذي 
أسهم في تحقيق اإلنجاز والحصول على هذه الشهادة العالمية، وذلك بحضور 
العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري األمين العام لمكتب سمو نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية باإلنابة، وعدد من المديرين العامين في الوزارة.
وأكد سعادة اللواء الشامسي أن اإلنجاز تحقق نتيجة لجهود فريق العمل وفقاً 

الفريق سمو  لمقاييس دقيقة وشروط قياسية عالمية، وذلك بفضل توجيهات 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في 

تطوير منظومة العمل واالرتقاء بها وفقاً ألفضل المعايير الدولية.
من جهة ثانية، اطلع سموه على أطروحة نال عليها الرائد الدكتور سعيد سالم 

الشامسي أحد منتسبي وزارة الداخلية درجة »الدكتوراه« من المملكة المتحدة.
 واستمع سموه لشرح موجز حول األطروحة التي كانت بعنوان: »أنواع 
تشكيل  في  المساعدة  والعوامل  األمنية  المؤسسات  في  الفعالة  القيادة 
صفات القائد االستثنائي«، وذلك بحضور العميد بن دلموج الظاهري، وعدد 

من الضباط.

.. ويوجه بإطالق حملة »وصية زايد بأهل اليمن« 
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الغالف

العائلة نواة المجتمع، هكذا تعلمنا في المدارس، 
هكذا قال لنا أهلنا، لكن »ف.م« إحدى النساء التي 
كنت أراها مراراً وتكراراً في أروقة المحاكم تحمل 
مقابلة  في  دورها  وتنتظر  باألوراق،  مليئاً  ملفاً 
ببالي  يخطر  يكن  »لم  بحزن:  لي  قالت  القاضي، 
القديم  أبينا  أن نتنازع نحن اإلخوة على بيت  أبداً 
وشركاته أو حتى على مصوغات أمي، نحن الذين 
طالما اقتسمنا بحب المأكل والمالبس والضحكات 
الطمع،  يعمينا  كغرباء  هكذا  نقف  المذاكرة  وكتب 
ونسينا أن الدماء التي تسري في العروق واحدة، 
هكذا إذن قال القدر كلمته األخيرة في بيتنا الصغير 

الذي لن يعود أبداً كما كان. 
استرسلت »ف.م« قائلة: والدي علمنا أن نتقاسم 
ولكن  صغيرنا،  ونحترم  كبيرنا  نحب  شيء،  كل 

حتقيق: الرا الظرا�سي

مات أبي ولحقته أمي بحسرتها عليه، وبقينا نحن 
الخمسة نتصارع كالديوك على المال، ثالث سنوات 
ونحن في المحكمة، توفى أحد إخوتي جراء حادث 
بيننا،  األطماع  وزادت  الورثة  عدد  وتقلص  سير، 

أخاف أن نموت جميعاً هنا!.
لم أجد أقسى من هذه المقدمة ألبدأ بها تحقيقي 
الدم والعشرة والنسب  تناسوا  أو  أبناء نسوا  عن 
المحاكم  أروقة  والطفولة والشباب، وأصبحوا في 

متخاصمين كاألعداء.

بالقانون! 

الضوء  نسلط  أن  علينا  كان  تحقيقنا  بداية  في 
قضايا  مع  اإلماراتي  القانون  تعامل  كيفية  على 
الذي  الحمداني  عبدالله  المحامي  فالتقينا  الميراث، 

قال: »يتعامل القانون اإلماراتي مع قضايا الميراث 
طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء التي نظمت 
نصوص حق الميراث وبينت الفرق بين الفرائض 
باسم  أصحابها  عرف  والتي  ألصحابها،  الواجبة 
فريضة  جمع   – والفرائض   – الفرائض  أصحاب 
للوارث،  الشارع  يقدره  الذي  النصيب  وهي   –
الرجال  من  وقرابته  الرجل  بنو  هم   – والعصبة 
والذين يستحقون باقي التركة بعد توزيع الفروض 
على أصحابها أو يستحقون التركة كلها في حالة 

عدم وجود أحد من أصحاب الفرائض.
وأضاف المحامي الحمداني، أن قانون األحوال 
الشخصية رقم 28 لسنة 2005 نظم تقسيم التركة 
وكيفية تسليمها ألصحابها، وذلك ابتداء من المواد 

274 وحتى المادة 312 من ذات القانون.

الدم ماء
اإخوة الأم�ض اأعداء اليوم يف املحاكم ب�سبب الطمع والفردية وحب املال.
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األحوال  قانون  من   )274( المادة  نصت  كما 
يتركه  ما  »التركة  على   2005 لسنة   28 الشخصية 

المتوفى من أموال وحقوق مالية«.
أن  إلى  الحمداني  عبدالله  المحامي  وأشار 
القانون أفرد لمسألة الميراث المواد القانونية ابتداًء 
من 313 وحتى 363، والتي أوضحت كيفية توزيع 
الميراث ابتداًء من تعريف الوارث إلى حاالت عدم 
استحقاقه الميراث، والذى عرف في القانون بلفظ 
»الحجب«، كما نصت المادة )313( من ذات القانون 
مالية،  وحقوق  ألموال  حتمي  انتقال  »اإلرث  على 
بوفاة مالكها لمن استحقها«، ولتسهيل العمل على 
التي  للظروف  ونظراً  الجانب،  ذلك  في  المتعاملين 
يمر بها ورثة المتوفى أنشئ القانون لذلك الغرض 
لبيان  تهدف  للتركات  قلم  يتبعها  تركات  قاضي 

اإلرث والوارثين وكيفية تقسيم التركة.
ولم يغفل القانون حاالت وجود وارث قاصر من 
الغرض  لذلك  فأنشئت  التركة  في  الوارثين  ضمن 
اهتمام  تظهر  والتي  ر  الُقصَّ شؤون  رعاية  هيئة 
 )23( رقم  بالقانون  إنشاؤها  فتم  بالقصر،  الدولة 
لسنة   )19( رقم  بالقانون  والمعدل   2006 لسنة 
2009 بإنشاء مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون 
ر حصراً منها على أموال القاصر ومن له حق  الُقصَّ
إدارتها إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد وهو الواحد 

والعشرون عاماً.

تدرج اخلالفات املالية

الخالفات  في  تدرجات  هناك  هل  سؤالي  وعن 
رفع  تؤخر  كخطوات  الواحدة  للعائلة  المالية 

القضايا، قال المحامي عبدالله الحمداني: إنه مما ال 
شك فيه أن الحياة العملية تظهر الكثير من حاالت 
المشاكل المالية التي تشوب عملية انتقال الميراث 
من المورث إلى الورثة، تختلف هذا المشاكل بقدر 
االرتباط الذي يكون بين أفراد األسرة، فهناك أسر 
مترابطة بطبيعتها فيكون احتواء االختالف أسهل، 
وذلك عن طريق تعيين وكيل للورثة يقوم بإدارة 

المال الشائع لتركة المتوفي. 
وهناك بعض من الحاالت يكون الخالف بينهم 
قد توحش لدرجة ال يمكن معها جمع شمل أفراد 
األسرة، وهنا يظهر دور قاضي التركات في توزيع 
إن  ر  الُقصَّ هيئة  وإدخال  المال  وتقسيم  األنصبة 
المال  إدارة  الهيئة  لتولي  قاصر  الورثة  بين  وجد 

لحين بلوغ القصر سن الرشد كإجراء وجوبي.
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الغالف

املال فاٍن

الكثير  صادف  إنه  الحمداني  المحامي  يحكي 
من نزاعات اإلخوة في المحاكم أثناء عمله، وقال: 
فيها  األخ  حاول  التي  الحاالت  إحدى  شاهدت 
االستئثار بتركة مورثه، وكانت عبارة عن مسكن 
قام بتأجيره وأخذ مقابل االنتفاع به لنفسه، وبعد 
رفع دعاوى ضده من الورثة وحصولهم على حكم 
وإحضار،  ضبط  واستخراج  تنفيذه  في  والبدء 
فقلت  شقيقهم،  بحق  تنفيذه  يرفضون  وجدتهم 
لنفسي: ليته يعلم أن البقاء في كنف أسرته أفضل 
من مال الدنيا وما عليها، وليته يفهم أن المال فاٍن 
هو  واألهل  الناس  حب  وأن  بالسعادة،  يأتي  وال 

الباقي.

التوعية القانونية 

مهمة،  القانونية  التوعية  إن  الحمداني:  وقال 
الشرعية بشكلها  فقد يواجه من ال يعرف حقوقه 
األمر  أن  واعتقد  المشاكل،  من  الكثير  الصحيح 
التوعية  التحدث عن  الميراث في  ال يقف عند حد 
تكون  أن  المفترض  من  التي  والثقافية  القانونية 
مهمة  فالتوعية  المجتمع،  أفراد  لدى  متوافرة 
الطيبة  العالقات  تسوده  مجتمع  إلى  للوصول 
وحسن التعامل بين أفراده، وهو ما يؤدي إلى تقدم 

المجتمع. 

لعنة الفردية 

اإلخوة  خصام  في  االجتماع  خبراء  رأي  وعن 
في  المشاكل  وانتشار  األسرية،  الروابط  وإهمال 
المحاكم بسبب خالفاتهم حول اإلرث، تحدثنا مع 
الدكتور عقيل كاظم رئيس قسم علم االجتماع في 
الخالفات  أن مسألة  أكد  الذي  »اإلمارات«،  جامعة 
أصبحت  المحاكم  عتبات  إلى  تصل  التي  العائلية 
والقصص  المحاكم،  في  منتشراً  أمراً  األسف  مع 
التي نسمعها مع األسف محزنة وتدعو للقلق، فعدم 
امتالء  إلى  أدت  مشاكلهم  حل  على  اإلخوة  قدرة 
اليوم بسبب  أعداء  األمس  إخوة  المحاكم، وجعلت 

المال. 
يقول أستاذ علم االجتماع: إن هذا الموضع يعود 
إلى غريزة اإلنسان الطموحة والمحبة للمال، كما أن 
المجتمع أصبح استهالكياً، والمال يلعب دوراً مهماً 
جداً في المجتمع، ألن حياتنا أصبحت اآلن تعتمد 
األمور  جعل  مما  مسبوق،  غير  بشكل  المال  على 
من  المجتمع  تحول  بسبب  تتالشى  اإلنسانية 
مجتمع قروي بسيط يعتمد على أساسيات الحياة 
إلى مجتمع حضري معقد جداً يعتمد على المظاهر 
ال  وقاٍس  وبارد  سريع  مجتمع  وهو  الخارجية، 

يعترف إال بالمال كقوة وسلطة.
من  الحياة  انتقال  أن  إلى  كاظم  الدكتور  ونوَّه 
األسرة الكبيرة إلى األسرة الصغيرة أنشأ ما يعرف 

بالفردية وقدرتها على اختيارات القرارات من دون 
الحاجة إلى المجموعة.

االجتماع في جامعة  علم  وأوضح رئيس قسم 
»اإلمارات«، أن الفردية أصبحت تلعب دوراً كبيراً 
جداً في حياتنا، فانتقال فكرة المجموعة إلى فكرة 
إلى  باإلضافة  هذا  المجتمع،  في  كثيراً  أثر  الفرد 
التفكك األسري والمجتمعي، وتشجيع الفردية على 
حساب المجموعة، جعل المال هو المسيطر المهم 

في حياتنا المعاصرة.
وقال الدكتور كاظم: إن المجتمع الفردي اآلن ال 
يعزز القيم والعادات اإلنسانية الجميلة مثل احترام 
الكبير والعطف على الصغير وااليثار، اآلن كل فرد 
أن  أصبح سلطة وله دور واعتقاد ورؤية يرفض 
يتخلى عنها، وهنا تظهر األنا واضحة في العالقات، 

وهذا ما جعل اإلخوة أعداء في أروقة المحاكم.

 غياب الوازع الديني 

في  الوعظ  إدارة  مدير  الشحي  طالب  الشيخ 
أشار  واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون  العامة  الهيئة 
أَْن  َتَولَّيْتُْم  إِْن  َعَسيْتُْم  )َفَهْل  تعالى:  الله  قول  إلى 
أُولَئَِك   • أَْرَحاَمُكْم  ُعوا  َوُتَقطِّ اأْلَْرِض  ِفي  ُتْفِسُدوا 
من  أَْبَصاَرُهْم(  َوأَْعَمى  ُهْم  َفأََصمَّ اللَُّه  لََعنَُهُم  الَِّذيَن 

سورة )محمد: اآلية 23-22(.
موضحاً أن غياب الوازع الديني يّولد لدى المسلم 

 احلمداين: قانون 

الأحوال ال�صخ�صية رقم 

28 ل�سنة 2005 نظم 

تق�صيم الرتكة

ال�صحي: على الإن�صان 

اأن ي�صع ن�صب عينيه 

�صلة الأرحام التي 

اأو�صى بها اهلل

�صري 
ُ
كاظم: التفكك الأ

وت�صجيع الفردية جعل 

املال امل�صيطر املهم يف 

حياتنا



التساهل في تطبيق األحكام الشرعية، ومنها أحكام 
الميراث، فاالنجراف وراء حب المال يؤدي لخسارة 
القربى من األهل واإلخوان ألجل  الشخص لذوي 
دراهم معدودة، إن مسألة توزيع اإلرث والتركات 
اإلسالمية،  الشريعة  في  وواضحة  مفصلة  جاءت 
فرضت  اإلخوة  بين  والنزاعات  الخالفات  أّن  إالّ 

وجودها المخجل في مجتمعنا.
يضع  أن  اإلنسان  على  طالب،  الشيخ  وأضاف 
الله  بها  أوصى  التي  األرحام  صلة  عينيه  نصب 
وعدم  والود  والتواصل  بالتراحم  وأمرنا  تعالى 
السبل  من  العديد  له  الشيطان  أن  مؤكداً  القطيعة، 
إلى  يؤدي  مما  اإلخوة،  بين  لإليقاع  والوسائل 
بحديث  مستشهداً  واألقارب،  اإلخوة  بين  التفرقة 
عن عائشة_ رضي الله عنها_ قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: )الرحم معلقة بالعرش 
تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه 

الله(- البخاري.

تعدد االأ�سباب 

أسباب  عدة  هناك  أن  طالب  الشيخ  ويرى 
المال  كثرة  أوالً:  اإلرث،  حول  المالية  للمشاكل 
وتنوعه وتعدده، وبسبب المال يعادي أقرب الناس 
له، أما السبب الثاني فهو المحفزات السلبية كتدخل 
أطراف أخرى بين اإلخوة، مثل الزوج أو األصدقاء 
بشكل يزيد المشاكل تعقيداً، إال إذا كان الغرض من 

التدخل الجانب اإليجابي.
والسبب الثالث يعود إلى منع النساء من اإلرث 
خوفاً أن ينتقل مال األسرة إلى الغرباء، لذا يمنعون 
ألوامر  واضح  خرق  وهذا  حقوقهن،  من  النساء 
العدل  إلى  تدعو  التي  اإلسالمية  وللشريعة  الله 

واإلنصاف.
)الوصي(  غياب  يتمحور حول  الرابع  والسبب 
لتقسيم اإلرث، أو عدم تقبل بعض الورثة لشخصية 

الوصي، وبالتالي عدم تقبلهم بما يحكم به بينهم.
إغفال  هو  إليه  سأشير  الذي  األخير  والسبب 
به  خاصاً  ليس  المال  كان  إذا  وصية  كتابة  األب 
ما  بالضبط  الورثة  ليعرف  الشركاء،  بعض  ومعه 
لهم وما عليهم، خاصة إذا كان أحد الورثة شريكاً 
لألب وبينهما تجارة، وال توجد أوراق تثبت حقوق 

الجميع.
والخالف  الجفاء  إلى  تودي  األسباب  هذه  كل 
عن  بحثاً  المحاكم  إلى  الجميع  وتجر  والقطيعة 

الخالص.

ن�سيحة 

الله  وينصح الشيخ طالب اإلنسان أن يتقي 
في كل أموره، وأن يرجع إلى أحكام الشريعة 
يتعلق  ما  لنا  ل  فصَّ والله  الجانب،  هذا  في 
لدينا  لله  والحمد  والسنة،  كتابه  في  باإلرث 
الحقوق  جميع  يوضح  متكامل،  إسالمي  نظام 
كما  وتالحمها،  العائلة  على  حفاظاً  والواجبات 
أن األصل هو تفعيل الثقة في اإلخوة، والتالحم 

والرحمة واللين والخير.
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تحقيق

ممن  ووطنية  مجتمعية  شخصيات  أكدت 
السعادة  قيمة  حول  آراءهم   »999« استطلعت 
ودولياً،  الدولة في نشرها محلياً  وأهميتها ودور 
على دور اإلمارات في نشر السعادة كقيمة وهدف 
اآلباء  عهد  نهج  من  استمدتها  والتي  إنساني، 
المؤسسين، الذين عززوا قيم اإليجابية كأسلوب 
حياة بين فئات وشرائح المجتمع اإلماراتي كافة.

التي  الكبيرة  الجهود  أهمية  على  أكدت  كما 
لتحقيق  اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  تبذلها 
أهداف البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية، عبر 
نشر العديد من مبادرات السعادة لدى المؤسسات 
األمن  وتعزيز  الخاص  والقطاع  الرسمية 

واالستقرار للقاطنين على أرض دولة اإلمارات. 
عضو  اليماحي  أحمد  محمد  سعادة  وقال 
المجلس الوطني االتحادي: إن مؤشرات السعادة 

حتقيق-خالد الظنحاين

أعلى  من  تعد  اإلمارات  دولة  في  واإليجابية 
اإلماراتي  الشعب  بات  حيث  العالمية،  المؤشرات 
من أسعد شعوب العالم بفضل توجيهات القيادة 
ممارسة  واإليجابية  السعادة  جعل  في  الرشيدة 
والمؤسسات  للجهات  عاماً   وتوجهاً  يومية 
الحكومية واالتحادية. مشيراً إلى أهمية أن تكون 
السعادة واإليجابية  أسلوب حياة إلسعاد سكان 
أجندة  أن  إلى  الفتاً  عليها،  والمقيمين  اإلمارات 
ترسيخ  في  وأعمالها تصب  ومبادراتها  الحكومة 
شعب  على  واألمان  األمن  ونشر  االستقرار 

اإلمارات وشعوب المنطقة.
الذي تضطلع  الدور  اليماحي على أهمية  وأكد 
فيه اإلمارات في اعتماد السعادة نهجاً شمولياً في 
التنمية وخلق مناخ إيجابي للناس لالستفادة من 
راسخة  السعادة  أن  إلى  طاقاتهم، مشيراً  أقصى 

له  المغفور  مؤسسها  بفضل  اإلمارات  دولة  في 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب الله ثراه« وحكامها في إرساء قيم السالم 

والعدل وسط دول العالم.

اإ�سعاد القيادة

من جهته، لفت الدكتور عبد الله النيادي رئيس 
خيمة التواصل العالمية في أبوظبي إلى حالة دولة 
التعايش  تحقيق  صعيد  على  المتميزة  اإلمارات 
السلمي بين المقيمين على أرضها من أكثر من 200 
جنسية، ونشرها ثقافة التعايش وإعالء كلمة الحق 
والتسامح والعدل والتمسك بنهج المحبة والخير، 
وهو النهج الذي أرساه ربان السفينة زايد الخير 
ويرعاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وإخوانه أصحاب 

»اإلمارات وطن السعادة واإليجابية«
�سخ�سيات جمتمعية:ال�سعادة والإيجابية يف الإمارات امتداد لنهج الآباء املوؤ�س�سني



19 العدد 561 سبتمبر 2017

حممد اليماحي: 

الإمارات تعتمد ال�صعادة 

نهجًا �صموليًا يف التنمية 

وخلق مناخ اإيجابي

د. عبداهلل النيادي: 

مبادرتنا تهدف اإىل 

ن�صر ال�صعادة لإ�صعاد 

القيادة

فهد هيكل: املن�صة 

الوطنية للتطوع تعد 

اأحد اأهم م�صروعات 

الدولة لإ�صعاد النا�س

السمو حكام اإلمارات.
والعطاء  الخير  سفينة  اإلمارات  إن  وأضاف: 
شعوب  كل  إليها  جذبت  التي  والرخاء،  والمحبة 
دول العالم، لكي ينعموا بالسعادة متمنين العيش 
على أرضها الكريمة، ألنها دار األمان واالستقرار 

ومحطة رئيسة للنشاط االقتصادي والعمل.
السمو  صاحب  مقولة  أن  النيادي  وأوضح 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة: »نحن بخير.. 
في  المعاني  من  الكثير  تعني  متوحد«  البيت  دام 
نفوس أبناء الوطن، وغرس روح العطاء من دون 
مقابل، مشدداً على أهمية ترسيخ المحبة والسعادة 
في الدولة والعمل على جعل قيادتنا الرشيدة في 

أن تكون أسعد قيادة على مستوى العالم.
الوالء  وثيقة  على  يدّون  ما  أن  على  وأكد 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  واالنتماء 
الدولة يعد جزءاً مما نحمله من  آل نهيان رئيس 
حب ووفاء ووالء لقيادتنا الحكيمة، وإبراز صور 

التالحم بين القيادة ومن يعيش على هذه األرض 
من مواطنين ومقيمين.

وأشار الدكتور النيادي إلى دور خيمة التواصل 
العالمية وما تقوم به من مبادرات وطنية خصوصاً 
التي  القيادة«  إلسعاد  السعادة  »سجل  مبادرة 
تهدف إلى نشر ثقافة المحبة والسعادة بين أفراد 
المجتمع تيمناً بالرسالة التي تسعى إليها قيادتنا 
الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، والتي 
ترتكز على قيم المحبة والسعادة والرحمة لجميع 

أبناء الوطن.

مفاهيم ال�سعادة

النيادي،  حديث  مع  اتفق  هيكل  فهد  اإلعالمي 
مؤكداً على أهمية تجربة دولة اإلمارات في نشر 
قيم السعادة وااليجابية، وما قام به صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ترجمة هذه 

القيم والمفاهيم إلى قوانين وتشريعات على أرض 
للتسامح  ووزيرة  السعادة  وزيرة  فكانت  الواقع، 
وبرامج إسعاد المتعاملين والكثير من المبادرات. 

وأشار هيكل إلى أن ترسيخ مفاهيم اإليجابية 
يكون من خالل عرض نظرتنا لألمور التي تدور 
على  اإلنسان  فضل  الله  أن  إلى  مشيراً  حولنا، 
يكرسه  أن  يجب  الذي  بالعقل  المخلوقات  باقي 
في اإليجابية كما فعلت األمم المتقدمة مثل اليابان 
واالبتعاد عن السلبية كلجوء بعض الدول العربية 

إليها، مما جعلتها في وضع اقتصادي مزٍر.
وأشار هيكل إلى كتاب صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم »تأمالت في السعادة 
الخاصة  سموه  فلسفة  تناول  الذي  واإليجابية« 
العمل  على  وتأثيرها  واإليجابية  بالسعادة 

الحكومي، واإلداري والتربوي واالجتماعي.
مجموعة  إلى  السعادة  هيكل  اإلعالمي  وقّسم 
من المفاهيم وتعريفاتها المختلفة ما بين أفالطون 
وأرسطو وتعريف علماء النفس بأن السعادة هي 
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إلى أن دولة اإلمارات  الحياة مشيراً  الرضاء عن 
عملت على مفهوم الرضا المجتمعي الذي رسخه 
“زايد الخير” وحكام دولة اإلمارات من خالل الحب 
ونشر الخير. مشدداً على ضرورة تعزيز مفهوم 
التسامح  قيم  ترسيخ  خالل  من  الوطنية  الهوية 
المجتمعية  المسؤولية  وتعزيز  والعطاء  والمحبة 

واالنتماء للوطن واحترام القوانين.   
وأوضح هيكل أن المنصة الوطنية للتطوع تعد 
أحد أهم مشروعات عام الخير 2017 إلسعاد الناس، 
الفتاً إلى مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  مكتوم،  آل  راشد 
بن زايد آل نهيان في التسجيل كأول اسمـين في 
المنصة  أن  إلى  للتطوع. مشيراً  الوطنية  المنصة 
توفر أكثر من 300 فرصة تطوعية ضمن اهتمامات 
الراغبين في التطوع في مجاالت مختلفة، مبيناً أن 
يمارسون  الكندي  الشعب  من   %  95 نسبته  ما 

أعماالً تطوعية في بالدهم.

ال�سباب الفاعل

عضو  محبوب  سعيد  اإلعالمي  أكد  حين  في 
اإليجابي  الدور  على  للشباب  اإلمارات  مجلس 
والفاعل للشباب اإلماراتي في بناء الوطن وحماية 
الشباب  تعتبر  القيادة  أن  إلى  مشيراً  مكتسباته، 
الشاملة،  التنمية  مسيرة  مواصلة  في  األمل 
على  منوهاً  للمجتمع.  واالزدهار  التقدم  وتحقيق 
ضرورة منح الشباب الدعم الكافي وتفعيل دورهم 

في عملية البناء دعماً لخدمة وطننا الغالي.
من  أصبحت  اإلمارات  في  السعادة  إن  وقال: 
تطلقها  التي  الريادية  المبادرات  بحكم  المسلّمات 
أن الرهان  الحكومة الرشيدة بشكل مستمر. مؤكداً 
اليوم على الشباب اإلماراتي، إذ البد أن يبرهنوا للعالم 

بدولة  والوصول  التحديات  قهر  على  قادرون  أنهم 
بحلول  العالم  في  دولة  أفضل  تكون  ألن  اإلمارات 
الذكرى المئوية لقيام االتحاد في عام 2071. موضحاً 
كيفية  في  يتمثل  الرشيدة  لقيادتنا  األول  الَهم  أن 
يطلقونه،  مشروع  كل  في  اإلماراتي  الشعب  إسعاد 
حتى بات كل من يعيش على أرض هذا الوطن الكريم، 
جانب  من  تنقطع  ال  التي  المبادرات  أهمية  يلمس 
قيادتنا الرشيدة، والتي تشمل جميع مجاالت الحياة. 
ونّوه محبوب إلى أن استحداث منصب وزير دولة 
أننا  ليعكس  جاء  العالم،  في  األولى  للمرة  للسعادة، 
محظوظون بقيادتنا الرشيدة االستثنائية، الذي هّمها 
األول هو وضع سعادة اإلنسان على رأس أولوياتها، 
مبادراتها  اإلمارات  دولة  استكمال  إلى  مشيراً 
اإلنسانية تزامناً مع مبادرة “عام الخير”، التي أطلقها 
صاحب السمّو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
واالجتماعية  الصحية  الجوانب  الدولة، حيث شملت 
الهامور  خلفان  الله  عبد  استعرض  فيما  كافة. 
المجتمعية  الفجيرة  مجالس  على  العام  المشرف 

أبرز اإلنجازات التي تحققت في دولة اإلمارات من 
قفزات نوعية مذهلة في التطور والنهضة والتنمية 
حتى تبوأت أعلى المراتب في التنافسية العالمية 
تأثر  إلى  مشيراً  والُصعد،  المجاالت  مختلف  في 
معظم دول العالم باألزمات االقتصادية، باستثناء 
أرض  على  اقتصادها  بنت  التي  اإلمارات  دولة 
صلبة بفضل حكمة القيادة الرشيدة. مؤكداً على 
على  الحفاظ  في  اإلماراتي  الشباب  دور  أهمية 
المكتسبات التي حققها األجداد واآلباء والسير في 
ذات الطريق لتحقيق التنمية المستدامة في البالد.

المرشدي  سعيد  الله  عبد  أوضح  جانبه،  من 
رئيس جمعية البدية للثقافة والفنون الشعبية أن 
القيادة  ظل  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
الحكيمة حققت معدالت عالية في التنمية المستدامة، 
كما جلبت السعادة والرفاهية لمواطنيها المقيمين 
اإلقليمي  الصعيدين  على  وتبوأت  أرضها  على 
والدولي مكانة رائدة على خريطة أكثر الدول تقدماً 

واستقراراً في العالم.

عبد اهلل الهامورسعيد محبوب 
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تشكل »مئوية اإلمارات 2071«، التي أطلقها مؤخراً 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
دبي، برنامج عمل حكومي طويل األمد مستمداً من 
الشيخ محمد  السمو  التاريخية لصاحب  المحاضرة 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
فيها  رسم  التي  المستقبل  ألجيال  المسلحة  للقوات 
وتجهيز  المستقبل  إمارات  لبناء  العريضة  الخطوط 
هذه  بين  ومن  القادمة،  لألجيال  اإلمارات  دولة 
ما  ذكية وهو  إلى  المدن  تحويل  العريضة  الخطوط 
نجحت فيه اإلمارات وتميزت حيث تتصدر أبوظبي 

حتقيق- وائل بكر-دبي

أفضل  قائمة  في  األوسط  الشرق  منطقة  ودبي 
كما  المتطورة«،  المدن  »مؤشر  تقرير  المدن حسب 
اعتبرت دراسة »حاالت دراسة المدن الذكية«، مدينة 
»مصدر« في أبوظبي نموذجاً النتشار المدن الذكية 
في دول مجلس التعاون، وذلك ضمن الكتاب المعنون 
الغربية  الذكية  المجتمعات  الذكية:  المدن  »أطلس 
انترناشيونال«  »يورومونيتور  وتتوّقع  والشرقية«، 
بغضون  »ذكيّة«  ستصبح  التي  المدن  نصف  أن 
عام 2025 ستكون من الشرق األوسط، حيث تشهد 

المنطقة تقّدما في سباق المدن الذكيّة.
لتبني  الدول استعداداً  أكثر  اإلمارات من  وتعتبر 

تطبيقات المدن الذكية، إذ تتمتع ببنية تحتية تعتمد 
التكنولوجيا لتقديم الخدمات العامة، وهذه اإلنجازات 
لحمايتها  ساهرة  عيناً  تحتاج  آخر  أمر  أي  وكما 
في  المستقبلي  التحدي  ويكمن  عليها،  والحفاظ 
مسايرة األمن الرقمي للحاجات الجديدة، خصوصاً 
في ما يتعلق بالمعامالت المالية الرقمية التي تعتبر 
جزءاً أساسياً من المدينة الذكية المستقبلية، وأيضاً 
وتعمل  األشياء.  بإنترنت  المرتبطة  األجهزة  في 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع االبتكار 
المتواصل في التقنية األمنية على تشكيل خط دفاع 
المدفوعات  لنظم  المحتملة  التهديدات  ضد  فّعال 

الأمن الرقمي �سور املدن الذكية املعامالت املالية واإنرتنت الأ�سياء تواجه اأ�سر�ض 

الهجمات

تحقيق

أمن إلكتروني



اإللكترونية. كما تلعب الحكومات دوراً محورياً في 
التنفيذ الصارم للقوانين التي تحمي الشبكات العامة 
معظم  وتردع  اإللكترونية،  الجرائم  من  والخاصة 
حسابات  مهاجمة  من  »الهاكرز«  اإلنترنت  قراصنة 
وأنظمة  المالية  والمؤسسات  اإللكتروني  البريد 

المدفوعات وتجار التجزئة.

بحث

أجهزة  فإن  سيمانتك  من  دراسة  وحسب 
المؤمنة تتعرض لهجوم خالل  إنترنت األشياء غير 
دقيقتين من اتصالها باإلنترنت، ويبين تقرير نورتن 
على  أجرته  والذي  السيبراني،  األمن  إلحصاءات 
حوالى 21 ألف مستهلك عالمياً، بما فيهم 883 شخصاً 
في اإلمارات، أن المستخدمين يتخوفون من أنه عند 
شراء جهاز قابل لالتصال باإلنترنت فإنهم يفتحون 
باباً للهجوم عليهم في منازلهم من قبل المخترقين. 
وقال تميم توفيق، مدير نورتن الشرق األوسط إنه 
الهجوم  المخترقون تحقيق مكاسب من  تعلم  مثلما 
والحسابات  االجتماعي  التواصل  منصات  على 
البنكية، فسيتعلمون قريباً كيف يجنون مكاسب أكبر 
من األجهزة القابلة لالتصال باإلنترنت، فالمجرمون 
األجهزة  أمان  انخفاض  يستغلون  السيبرانيون 
عليها  والسيطرة  الشبكات  الختراق  الذكية  المنزلية 

ونشر برمجيات خبيثة.

مواكبة

وسألت مجلة  »999« نيل فيرنانديز، مدير إدارة 

المخاطر في »فيزا الشرق األوسط وشمال أفريقيا« 
التغيرات في  التقنية مواكبة  كيف يمكن لالبتكارات 
المتطلبات األمنية، فأجاب: على مدى يتجاوز العقود 
المالية  المدفوعات  أنظمة  تغيرت  الماضية،  الثالثة 
والتطّور  للبيانات  الكبير  التدفق  مع  هائل  بشكل 
مع  ولكن،  المتحركة.  األجهزة  واستخدام  التقني 
لالتصال  الناس  أمام  اآلفاق  وفتح  التقنية،  تطّور 
مماثل  بقدر  الفرصة  أتيحت  التعامالت،  وإجراء 
الحلقات  إليجاد  “الهاكرز”  اإلنترنت  قراصنة  أمام 

األضعف داخل الشبكات األمنية. وتوازياً مع تطّور 
التقنيات  على  ينبغي  اإللكترونية،  المدفوعات  نظم 
أيضاً.  تتطّور  أن  والحماية  األمن  لها  تضمن  التي 
التقنيات،  لهذه  كمبتكرين  مسؤوليتنا  منطلق  ومن 
بين سهولة  األمثل  التوازن  تحقيق  نعتقد بضرورة 
االستخدام واألمن، وهو ضمان الحّد األقصى الممكن 
أثناء الدفع، بدون أي تساهل من ناحية  الراحة  من 
األمن. وباتباع هذا النهج، يجد المستهلكون خيارات 
إلى  ومريحة  النواحي،  جميع  من  للدفع  تماماً  آمنة 
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الحّد الذي تسمح به الحالة المتاحة. 

اأدوار م�ستقبلية

عن الدور الذي ستسهم به المدفوعات اإللكترونية 
المدفوعات  أجاب:  الذكية،  المستقبل  مدن  إلنشاء 
اإللكترونية هي القّوة المحّركة ألي مدينة ذكية، فهي 
تتيح إنجاز التعامالت المالية بطريقة أسهل وأسرع، 
وأكثر مالءمة وأماناً. سواء كانت المدفوعات فواتير 
أو  العامة  المرافق  من  غيرها  أو  والكهرباء  المياه 
ونسعى  الحكومية.  والخدمات  المستشفيات  فواتير 
لتحقيق هدف نهائي بالوصول إلى مجتمعات خالية 
التعامالت  جميع  فيها  تتّم  النقدية،  التعامالت  من 
المالية عبر منّصة إلكترونية شفافة وآمنة تخلو من 
المتاعب، وتسّهل التعامالت اليومية للحكومة والتجار 
والمستهلكين. ويتلّخص ذلك بتوفير تجربة انسيابية 

وآمنة للمستهلكين عند إنجاز تعامالتهم.

القطاع العام

أمن  لضمان  العام  القطاع  يقدمه  أن  يجب  وعما 
دولة  حكومة  اتخذت  قال:  اإللكترونية،  المدفوعات 
تضمن  حلول  لتطبيق  الخطوات  من  عدداً  اإلمارات 
أمن المدفوعات الذكية. وأفضل مثال متميز في هذا 
الصدد، إعالن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
»استراتيجية  إطالق  عن  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل 
دبي للتعامالت الرقمية« بهدف تسريع اعتماد تقنية 
»بلوك تشين« في الدولة. وفي وقت سابق من هذا 
الخاص  التنظيمي  إطارها  الحكومة  أصدرت  العام، 
قواعد  ووضعت  اإللكترونية،  التجارة  بمدفوعات 
لضمان  اتباعها  والمستهلكين  التجار  على  ينبغي 
التزام  وهناك  للجميع.  ومريحة  آمنة  تعامالت 
حكومي مستمر، ورغبة في التغيير الفعلي انسجاماً 
مع التطّور التقني الذي يشهده القطاع العام، سعياً 
إلنشاء منظومة سلسة وآمنة للمدفوعات اإللكترونية.

خماوف

المخاوف  عن  فيرنانديز  إلى  بالسؤال  وتوجهنا 
من زيادة االحتيال مع زيادة المدفوعات اإللكترونية 
فقال:صحيح  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في 
المدفوعات  قطاع  في  حرجة  مرحلة  عبر  نمّر  أننا 
اإللكترونية  المدفوعات  فيها  تتزايد  اإللكترونية 
مع  للتعامل  عاجلة  ابتكارات  لتقديم  تدعونا  بطريقة 
قدر متزايد مماثل للمخاطر المحتملة، إال أن األمان 
نهجنا  على  واعتماداً  االبتكارات،  تلك  أساس  يبقى 
في  االحتيال  ومكافحة  المدفوعات  أمن  لتقنية 
االحتيال  معّدالت  على  اإلبقاء  تّم  والعالم،  المنطقة 
عند مستويات متدنية على نحو غير مسبوق، سواء 
خالل  من  أو  البطاقات،  عبر  تتّم  التي  للمدفوعات 
نحو  على  ونعمل  المتحركة.  والهواتف  اإلنترنت 
والحكومية  المالية  والمؤسسات  التجار  مع  منتظم، 
والمستهلكين، لزيادة الوعي باستخدام أدوات إدارة 
المخاطر، حتى تتاح لجميع أصحاب المصلحة فرصة 
اإللكترونية.  المدفوعات  أمن  تحقيق  في  المساهمة 
ويكمن التحّدي دائماً عند إضافة أي مستوى جديد 
من األمان، في الوقت الذي ينبغي فيه علينا المحافظة 

على تجربة سلسة وآمنة. 

ثقافة

المدفوعات  أمن  في ضمان  التثقيف  أهمية  وعن 
بين  الوعي  مستوى  رفع  يعتبر  يقول:  اإللكترونية، 
لضمان  ضرورياً  أمراً  وتثقيفهم  البطاقات  حاملي 
بحمالت  ونقوم  اإللكترونية.  المدفوعات  أمن 
اإلنترنت،  عبر  اآلمن  التسوق  عادات  لتعزيز  دورية 
والمساعدة في تثقيف وحماية حاملي البطاقات من 
أو  اإلنترنت،  عبر  سواء  المدفوعات،  في  االحتيال 
وتشتمل  للبطاقة.  االعتيادي  االستخدام  خالل  من 
البطاقة،  رقم  إرسال  بعدم  إرشادات  الحمالت  هذه 
الهاتف  أو  اإللكتروني،  البريد  عبر  األمان  رمز  أو 
المتحرك، وتجنب المواقع اإللكترونية غير الموثوقة 
أو استخدام تفاصيل البطاقة في العروض الترويجية 
المبالغ بها والمشبوهة، وتفعيل األدوات الالزمة، مثل 
خدمة التسوق اآلمن من فيزا. كما عملنا مع بعض 
من البنوك على نشر تقنية خدمة تأكيد الموقع، وهي 
خدمة معلومات إضافية تستخدم البيانات الجغرافية 
التعامالت  موقع  لمطابقة  فورية  بصورة  للموقع 
البطاقة  لحامل  المتحرك  الهاتف  موقع  مع  الجارية 
من  ويستفيد  التعامالت.  صحة  من  للتحقق  كأداٍة 
الذين  البطاقات  حاملو  مباشر  بشكل  الخدمة  هذه 
لالتصال  يضطروا  لن  حيث  بكثرة،  يسافرون 
يتمكنوا  كي  مواقعهم  بيانات  وتحديث  بالمصارف، 
أطلقنا في  السفر. كما  أثناء  من استخدام بطاقاتهم 
عام 2016 »أسبوع أمن البطاقات في دولة اإلمارات«، 
بدبي،  االقتصادية”  التنمية  “دائرة  مع  بالتعاون 
لمشاركة حاملي البطاقات بشكل مباشر في مقاطع 
محتويات  وإضافة  بيانية،  ورسوم  تثقيفية،  فيديو 
األمن  بمعايير  تتعلق  االجتماعي  التواصل  لمواقع 
هذا  أخرى  مرة  الحملة  بهذه  وسنقوم  الشخصية، 

العام.

ونعمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
على ضمان توافق جميع نظم المدفوعات اإللكترونية 
لدى شركائنا مع معايير األمان المعتمدة لهذا القطاع 
بيانات  أمن  بمعيار  االلتزام  »شهادة  في  والمتمثلة 
لحماية  أساسياً  إطاراً  توّفر  والتي  الدفع«،  بطاقات 
وتلزم  والقرصنة،  لالختراق  التعرض  من  البيانات 
تنقل  أو  تعالج  أو  تخزن  التي  الجهات  جميع  بذلك 
بيانات حامل بطاقة »فيزا«، ويشمل ذلك: المؤسسات 
المالية، والتجار ومزّودي الخدمات. كما قمنا مؤخراً 
إلى  الحاجة  تلغي  التي  الرمزية  العملة  بطرح خدمة 
البيانات ضمن أنظمة المتاجر تماماً، حيث تستعيض 
مثل  الشخصي،  الحساب  التقنية عن معلومات  هذه 
برمز  وتستبدله  16 رقماً  المكّون من  الحساب  رقم 
يمكن  والتي  الرمزية،  العملة  يدعى  مميز  رقمي 
اإلنترنت  عبر  المالية  التعامالت  إلتمام  استخدامها 
حماية  مع  المتاجر،  وفي  اإللكترونية  والتطبيقات 
عدم  وضمان  البطاقة،  لحامل  الشخصية  البيانات 

حصول طرف ثالث على تلك المعلومات.
أجهزة  من  الجديد  الجيل  حماية  بأن  ونعتقد 
المدفوعات تتطلب وضع األساس األمني في االعتبار 
مع بداية تطوير تلك األجهزة، والتي ينبغي أن تكون 
أيضاً قابلة لإلضافة أو إعادة التحديث. ومع التطور 
قمنا  تشين«،  »بلوك  تقنية  تشهده  الذي  المتواصل 
بتصميم ابتكارات جديدة للمدفوعات الرقمية اعتماداً 
على هذه التقنية، بهدف تعزيز أمن التعامالت، وزيادة 
ثقة المستهلكين بإنجازها عبر اإلنترنت أو الهواتف 
هيئة  أي  على  يصعب  ذلك،  عن  وفضالً  المتحركة. 
معينة حماية نظامها الخاص بصورة مستقلة، ولهذا 
السبب، يعد تعزيز المسؤولية االجتماعية في جميع 
المبادرات،  أهم  من  واحدة  المدفوعات  نظم  وحدات 
لحماية  التعاون  في  الجميع  مشاركة  بهدف 
المستهلكين من التعرض لالحتيال، مع إضافة القيمة 

إلى حياتهم مع حلول دفع مالئمة ومبتكرة.

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

بمناسبة اليوم الوطني  الـ46

POP ADS.indd   13 8/23/17   1:02 PM



وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

بمناسبة اليوم الوطني  الـ46

POP ADS.indd   13 8/23/17   1:02 PM



العدد 561 سبتمبر 262017

حوار

�صيف بن زايد يعترب من اأن�صط 

وزراء الداخلية العرب

الدكتور فضل ضاهر  العميد متقاعد  سعادة 
المساعد  العام  األمين  منصب  يشغل  كان 
مجلس  العرب وعضو  الداخلية  وزراء  لمجلس 
األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  إدارة 
وهو يشغل حالياً منصب األمين العام للمنظمة 
ومؤسس  االجتماعية،  للمسؤولية  العربية 
التربوية  والعيادة  والتنمية  الدراسات  مؤسسة 

في بيروت.
من  عدد  حول  ضاهر  الدكتور  حاورت   »999«
من تجربته  انطالقاً  القضايا األمنية والقانونية 
بالمستوى  أشاد  حيث  وعربياً،  لبنانياً  الغنية 
المتطور لإلمارات في المجال األمني، ورأى أن 
الشراكة بين رجل  الحديث لألمن هو  المفهوم 
بنك  إلنشاء  ودعا  والمقيم،  والمواطن  الشرطة 
خبراء عرب متخصصين بشؤون األمن ومفهوم 

العدالة االجتماعية.
وصلت  الذي  املتطور  باملستوى  رأيك  ما    
إليه دولة اإلمارات العربية املتحدة في املجال 

األمني والشرطي؟
- يقال إن رجل الشرطة واألمن هو مقياس 
رقي مجتمعه، وأضيف إلى هذه المقولة الثابتة 
والحقيقية أن مقياس التقدم العلمي والتخصص 
وارتقاء الدول في المجاالت الشرطية واألمنية 
وخبرائها  مسؤوليها  أداء  خالل  من  يكون 
األمنيين الذين يمثلونها في المحافل الدولية أو 

اإلقليمية.
لمجلس  مساعد  عام  كأمين  عملي  وأثناء   
التي  السنوات  وخالل  العرب،  الداخلية  وزراء 
نايف  جامعة  إدارة  مجلس  كعضو  أمضيتها 
مسؤوالً  أصادف  لم  األمنية  للعلوم  العربية 

حوار: �سايل اأبو فار�س 

ال يشكل عالمة  واحداً  إماراتياً  أمنياً  أو خبيراً 
أو  العربية  سواء  االجتماعات  في  فارقة 
فيها.  نتشارك  كنا  والتي  الدولية،  أو  اإلقليمية 
وال أنسى بالطبع بعض االتفاقيات العربية التي 
للمسؤولين  إنجازها  في  األساسي  الجهد  كان 
العربية  اإلمارات  دولة  من  األمنيين  والخبراء 
لمكافحة  العربية  االتفاقية  إنجاز  المتحدة، مثل 
المنظمة عبر الحدود الوطنية، وإنجاز  الجريمة 
اتفاقية »باليرمو«، أي االتفاقية الدولية لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، واتفاقية 

مكافحة الفساد الدولية.
مجلة   »999« مجلة  مع  بالحوار  سعيد  وأنا 
عن  تصدر  التي  واألمنية  االجتماعية  الثقافة 
وزارة الداخلية في دولة اإلمارات التي يتوالها 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
والذي يعتبر من أنشط وزراء الداخلية العرب، 
وأوجه لسموه تحية إكبار وإجالل، ولكل زمالئه 
أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.

كل  من  الرغم  وعلى  إنه،  تقال  والحقيقة   
الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، 
أنا متأكد أن قامات وهامات كبيرة مثل سموه 
وزراء  والمعالي  السمو  أصحاب  وزمالئه 
آليات  تطوير  على  قادرة  هي  العرب،  الداخلية 
التحديات  لمواجهة  المشترك  العربي  التعاون 
والتي  جداً،  سريعة  بوتيرة  والمتتالية  الكبيرة 

تواجه األمة العربية والمجتمع العربي.
وأشير الى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مادة  لتدريس  السباقة  العربية  الدولة  هي 
واألمني،  الشرطي  للعمل  االجتماعية  الوظيفة 
هذه  عن  محاضرات  تقديم  شرف  لي  وكان 
أبوظبي  في  الضباط  تدريب  معهد  في  المادة 

والتابع لوزارة الداخلية.

 وظيفة اجتماعية 
للعمل  االجتماعية  الوظيفة  تعني  ماذا   

الشرطي واألمني؟ 
الشرطي  للعمل  االجتماعية  الوظيفة   -

ضاهر: المفهوم الحديث لألمن هو 
الشراكة بين رجل الشرطة والمواطن والمقيم
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أو  الجوارية  بالشرطة  يعرف  ما  أو  واألمني 
األبواب  مفهوم  على  تقوم  المجتمعية،  الشرطة 
في  شريكاً  ليكون  المواطن  أمام  المفتوحة 
توفير وتحقيق األمن، وهذا هو المفهوم الحديث 
لألمن، خالفاً للمفهوم التقليدي الذي كان يقول 
المواطن  باتجاه  الساهرة  العين  هو  األمن  إن 
األمن،  رجل  يتوالها  التي  السلطة  من  انطالقاً 
واآلن انتقلنا إلى المفهوم الحديث لألمن، وهو 
واألمن  الشرطة  رجل  بين  المتوازنة  الشراكة 

والفرد سواء أكان مواطناً أم مقيماً في الدولة.
وفي هذا المجال أيضاً كانت وزارة الداخلية 
في دولة اإلمارات عموماً والقيادة العامة لشرطة 
دبي خصوصاًً هي أول مؤسسة شرطية عربية 
اإلنسان  لحقوق  أقسام  إنشاء  إلى  بادرت 
وأقسام لشكاوى المواطنين والمقيمين في كل 

مراكز الشرطة.
للمنظمة  العام  األمين  بصفتي  تشرفت  وقد 
بتقديم  االجتماعية،  للمسؤولية  العربية 
المسؤولية  مجال  في  والريادة  »التميز  جائزة 

االجتماعية« لوزارة الداخلية اإلماراتية.
 ما نظرتك للتعاون األمني العربي املشترك؟

- أمن أي دولة عربية هو ضمن أمن الوطن 
العربي بشكل عام. وهذا االنفتاح العالمي الذي 
استراتيجية  ضمن  نضبطه  أن  يجب  نشجعه، 
عربية شاملة، تقوم على أسس ثابتة تنطلق من 
معايير قيمية نفتخر بها في الوطن العربي، حيث 
نتشارك في قواعد الشريعة اإلسالمية السمحاء 

والقواعد القانونية الوضعية.
الغرب  يأتينا من  ما  ليس كل  أنه  إلى  وأنبه 
من برامج جاهزة لتطوير قطاعات األمن لدينا 
البرامج  هذه  معظم  العربية، ألن  للساحة  مفيد 
الناجحة في بلدها ربما تكون غير مناسبة في 
وطننا العربي إذا لم تحترم خصوصية مجتمعنا 
إنشاء  إلى  لذلك دعوت وأدعو  العربي،  ووطننا 
األمن  بشؤون  متخصصين  عرب  خبراء  بنك 
وبمفهوم العدالة االجتماعية الذي حل في العالم 

مكان مفهوم العدالة الجنائية.
إلى  اجلنائية  العدالة  مفهوم  تغير  كيف   

مفهوم العدالة االجتماعية؟
- اآلن خرج العالم من مفهوم العدالة الجنائية 
يعد  لم  فاألمن  االجتماعية،  العدالة  مفهوم  إلى 
أمناً عاماً وأمن أفراد وأمن جماعات، بل أصبح 
أمناً اجتماعياً بكل ما للكلمة من معنى. والعلوم 
ومنعت  القوانين«،  »أنسنت  الحديثة  الجنائية 
اإلنسانية  السلوكيات  إلى  النظرة  في  األحادية 
من منظور قانوني فقط. وأصبح علماء النفس 
دائمين  حاضرين  الجنائي  والنفس  االجتماعي 
والعقابية  األمنية  الدول  سياسات  رسم  في 
مادة  العلمان  هذان  وأصبح  واالجتماعية، 
ويجب  لإلنسان.   ورفاه  تطوير  ألي  أساسية 
بين  السحيقة  الهّوة  ردم  إلى  نبادر  أن  علينا 
االجتماعي  التطور  وبين  الجامدة  التشريعات  
الكبير، ألننا نشعر في أكثر األحيان أن كثيراً من 
التشريعات العقابية تخلو من الطابع االجتماعي، 
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فيها  بما هو مقصود  لها فعل معاكس  ويكون 
أساساً.

 كيف تكون التشريعات العقابية ذات طابع 
اجتماعي؟

- إذا أخذنا لبنان كمثال، فإننا ال نزال نطبق 
من  نوعاً  تعتبر  والتي  األولى،  السجون  أنظمة 
لبناء  سجون  أنظمة  إلى  نتطلع  بينما  االنتقام. 
قابل  إنسان  بأنه  الثقة  للجاني  وتعطي  الثقة، 
اجرامه،  دوافع  من  خلّصناه  ما  إذا  لإلصالح 
األسري  بمحيطه  بدءاً  بالمجتمع  الثقة  وتعطيه 
ثقة  إلى  وصوالً  الضيق،  االجتماعي  ومحيطه 
المواطن فيه، وذلك عبر أنظمة العقوبات البديلة 
التي لم يعرفها إال قليل من المجتمعات العربية 
وبينها المجتمع اإلماراتي، بينما في لبنان ليس 
إلى  تسعى  اآلن  والدول  بديلة.  عقوبات  عندنا 
بتطبيق  السجون  داخل  االزدحام  تخفيض 

سياسة رفع التجريم.
لوضع  استشارات  تقديم  في  شاركت  وقد 
المجلس  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الخطة 
النيابي اللبناني، وفي إصدار القانون رقم 293 
أي قانون العنف األسري. وأتى القانون ليقول 
بإنشاء وحدة متخصصة في قوى األمن الداخلي 
اللبناني تعنى بحماية الطفل. فهل يعقل أن يأتي 
مع  ليحقق  النفس  بعلم  متخصص  غير  محقق 
فتاة قاصر تعرضت لتحّرش أو اغتصاب، وهو 
غير مدرك لكيفية التحقيق والتعاطي معها وبما 
قد يؤثره أي سؤال يقع في غير مكانه يطرح 
على هذه الفتاة التي تعاني من صعوبات ما بعد 
الصدمة؟ والتي غالباً ما تدفعها ألن تتحول من 

وجود  عدم  يجوز  وهل  منحرفة؟  إلى  ضحية 
عدم  يجوز  وهل  األحداث؟  بقضاء  متخصص 

وجود مساعدين اجتماعيين؟
وهل يجوز أن يكون لدينا ملف جنائي يحاكم 

فيه أحد من دون وجود ملف شخصية؟ 
العقوبات  قانون  في  يتيمة  مادة  وهناك 
يرى  عندما  المحكمة  لرئيس  تسمح  اللبناني 
يحقق  أن  اجتماعياً  مرشداً  يكلف  أن  ضرورياً 
حول ظروف الفاعل أو المتهم أو المحكوم. ولقد 
وفرضت  العالم،  في  الدول  من  الكثير  سبقتنا 
القضايا  في  الشخصية  ملف  وجود  الزامية 
ال  فالمتهم  اجتماعي،  معيار  وهذا  الجنحية، 
جريمته  أكانت  سواء  إنساناً  كونه  من  يخرج 

جنحة أم جناية.

عمل موؤ�س�ساتي

في  اإلسهام  االجتماعي  للعمل  ميكن  كيف   
تطوير املجالني األمني والقانوني؟ 

اأدعو لإن�صاء بنك خرباء عرب متخ�ص�صني 

بالأمن و العدالة الجتماعية

الوطن  في  خصصنا  إذا  أقول  بداية   -
الذي  الوقت  ربع  الحلول  لتقديم  العربي 
بها  قام  التي  اإلجراءات  انتقاد  في  نضيعه 
العمل  في  طويلة  مسافات  تقدمنا  لكنا  غيرنا، 
في  نركز  لذلك  المؤسساتي.  االجتماعي 
العربية  المنظمة  االجتماعي، ومن خالل  العمل 
ومراعاة  التحول،  على  االجتماعية،  للمسؤولية 
خصوصية المجتمع، وإصدار تشريع اجتماعي 
يرتبط بالمجتمع العربي، وال يكون استنساخاً 
لقانون تابع لمجتمعات مختلفة عنا.  ويختصر 
للطمأنينة  الداعية  الحالة  الحديث  األمن  مفهوم 
الفرد سواء بين  واالستقرار، والتي يشعر بها 
كلما حاول  داخله  الغوص في  أم خالل  أترابه 
التصالح مع ذاته ومع اآلخرين، وذلك لتحقيق 
نوع من التوازن الذي يحجب لديه مشاعر القلق 
والالأمان وعدم االستقرار، مفسحاً المجال لتلك 
الموسومة  اآلمنة  الشعورية  للحالة  أي  النعمة 

بالهناءة والثقة واألمل.
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تتصف والية آيداهو األمريكية بأنها تضم الكثير 
نحو  إلى  بعضها  ارتفاع  يصل  التي  الجبال  من 
ثمانية آالف قدم، إضافة الى الوديان العميقة التي 
والجمال وجعلتها  السحر  من  عليها مزيداً  أضفت 
مكاناً سياحياً يجذب إليه عشاق رياضة التزلج. كما 
اشتهرت الوالية باتساع مساحة الحرية فيها، حيث 
سن رجال القانون فيها بعض القوانين التي تمنح 
استخدامها  أسيء  والتي  الحرية،  من  الكثير  الفرد 
مثلما األمر مع جوزيف إدوارد دونكان الذي ارتكب 

العديد من جرائم القتل واالغتصاب.
في الخامس من أبريل عام 2005 كان دونكان في 
الثانية واألربعين من العمر عندما مثل أمام القاضي 
األدلة  أن ضعف  إال  األطفال،  أحد  اغتصاب  بتهمة 
إلى  الرحيل  قرر  حيث  سراحه،  إطالق  إلى  أدى 
مدينة سان بول بوالية مينيسوتا واشترى مسدساً 

ونظارة رؤية ليلية ومطرقة.
لم  أنه  إال  استأجر سيارة جيب حمراء،  وهناك 
أرقامها  لوحة  واستبدل  المؤجرة،  للشركة  يعدها 
عن  الشرطة  أعلنت  أيام  وبعد  مسروقة،  بأخرى 

سرقتها وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه.
  لدى وصوله إلى مدينة كوردالين بوالية آيداهو 
وجد مطعماً يقع في مكان منعزل تحيط به األشجار 
ورأى فيه المكان المناسب الصطياد ضحاياه من 
البالغة  الطفلة شاستا غرون  األطفال، حيث شاهد 
ثمانية أعوام وأخاها ديالن الذي يكبرها بعام يلعبان 
لمراقبتهما،  اختار مكاناً  المنازل، حيث  أحد  خارج 
المساء  فترة  في  الليلية  نظارته  يستخدم  وكان 
ووصل به األمر الى متابعتهما خالل ذهابهما مع 
أسرتهما للتسوق.  بعد أيام غادرت األسرة المدينة 
للتنزه، حيث كان أحد الجيران قد استأجر الصبي 
زراعية  أعمال  في  ليساعده  عاماً   13 سليد غرون، 
في حديقة منزله، وعندما ذهب إلى منزل الجيران 
ليعطي الفتى النقود المتفق عليها طرق باب المنزل، 
إال أن أحداً لم يجب مما أثار شكوكه خاصة عندما 
وجد سيارات األسرة في المرآب مفتوحة األبواب 

مما دفعه إلى االتصال بالشرطة.
عثروا  المنزل  إلى  الشرطة  رجال  عندما وصل 
على جثتين لصبي وامرأة ملطختين بالدماء، وخالل 
تفتيشهما المنزل عثروا على جثة ثالثة، وتم التعرف 
سليد  وابنها  غرون  بريندا  وهم  الضحايا  على 

وصديقها مارك ماكينزي.
في اليوم التالي بدأت السلطات البحث عن الطفلة شاستا 

غرون والطفل ديالن في المنطقة المحيطة بالمنزل وسط 
حزن على الضحايا خاصة األم بريندا التي كانت توصف 
المالية  المشاكل  أن  إال  الخمسة،  ألبنائها  جيدة  أم  بأنها 
المهدئة  العقاقير  تناول  على  تدمن  جعلتها  واجهتها  التي 
أوصت  حيث  مرات،  عدة  السجن  أدخلها  مما  والكحول 
لم  أنها  إال  نفسي عالجي،  لبرنامج  بأن تخضع  المحكمة 

تستطع تنفيذ ذلك بسبب ظروفها المالية الصعبة.  
تواصلت التحقيقات وعمليات البحث عن الطفلين 
الزوج  غرون  ستيف  استبعاد  وتم  المفقودين 
السابق لبريندا من قائمة المشتبه بهم خاصة أنه 
ثم  عنهما.  للبحث  حملة  وقاد  التأثر  شديد  كان 
وجهت أصابع االتهام إلى رجل في الثالثة والثالثين 
يدعى روبرت روي لوتنر والذي يعمل في مجال 
البناء ويدين ألسرة الضحايا بنحو ألفي دوالر، كما 
الذي  اليوم  إحداهما في ظهيرة  مرتين  زارهم  أنه 
لقوا فيه مصرعهم، إال أن باقي األقارب والجيران 
استبعدوا ذلك رغم أن له سجالً جنائياً. ولدى علمه 
بأن الشرطة تبحث عنه توجه إليهم وتم إستجوابه 

حيث نفى أن يكون له أية عالقة بالحادث.
فيه  أشارت  تقريراً  المدينة  شرطة  نشرت  كما 
إلى أن سبب وفاة الضحايا كان تعرضهم إلصابات 
الضرب  إثر  الجمجمة  وتهتك  الرأس  في  بليغة 
لألدوات  متجر  مالك  اتصل  كما  معدنية.  بمطرقة 
بالشرطة،  فيري  بونرز  مدينة  في  الرياضية 
تنطبق  طفلين  وبصحبته  رجالً  أن  وأخبرهم 
أوصافهما على شاستا وديالن سأل مالك المتجر 
عن الجهة التي عليه أن يسلكها للذهاب الى مدينة 
شاحنة  يستقل  وكان  مونتانا  والية  في  »ليبي« 

بيضاء تحمل لوحة تابعة لوالية واشنطن.
على الفور كثفت دوريات الشرطة من مراقبتها 
للطرق التي قد يستخدمها ذلك الرجل، وكان الهدف 
معرفة  على  التركيز  دون  من  الطفلين  استعادة 
أسباب االختطاف، كما تم استبعاد أن تكون إحدى 
يأملون  المحققون  الحادث. وكان  العصابات وراء 
في أن شاستا وديالن ال يزاالن على قيد الحياة. 
الجريمة  مسرح  من  أخذ  الذي  النووي  فالحمض 
لم يوجد ما  بينما  الثالثة  الضحايا  إلى  كان يعود 
مرور  ومع  للقتل.  تعرضا  الطفلين  أن  إلى  يشير 
حيث  الطفلين  عن  البحث  عمليات  تكثفت  الوقت 
األنهار  وضفاف  والغابات  القمامة  مكبات  شملت 

والجداول القريبة. 
شاهد  ذاته  العام  من  يوليو  من  الثاني  في 

مدينة  »في  دينيس  مطعم  خارج  يقف  كان  شاب 
طفلة  ومعه  المطعم  من  يخرج  رجالً  كوردالين« 
تحمل أوصاف شاستا وقام بالتقاط صورة لهما. 
وأخبره  المطعم  بمدير  الشاب  اتصل  الفور  وعلى 
باألمر الذي قام بدوره باالتصال بالشرطة، حيث 
وصلت ثالث عربات شرطة خالل دقائق وتمكنت 
بصحبته  الطفلة  كانت  الذي  الرجل  محاصرة  من 
والتي أخبرت الشرطة أنها تدعى »شاستا«،  وأنها 
تريد العودة إلى والدها ومنزلها وبالفعل تم إعادتها 

إلى أبيها بينما لم يعثر على الطفل.
تم تحديد هوية الرجل الذي كان بصحبة الطفلة 
شاستا حيث كان يدعى جوزيف إدوارد دونكان، 42 
عاماً ولديه سوابق جنائية كمعتد جنسياً من مدينة 
فارغو بوالية داكوتا. وقد وجهت إليه مبدئياً تهمة 
ارتكاب جريمتي اختطاف من الدرجة األولى والتي 
تصل عقوبتهما إلى اإلعدام أو السجن مدى الحياة، 
كما أصبح موضع شبهة بارتكاب ثالث تهم بالقتل 

من الدرجة األولى.
  ولد دونكان في فبراير 1963 في مدينة تاكوما 
من  عشرة  الخامسة  في  وكان  واشنطن  بوالية 
العمر عندما اعتدى جسدياً على طفل في التاسعة 
تحت تهديد السالح، وألقي القبض عليه وتم إيداعه 
مؤسسة األحداث في تاكوما، حيث اعترف لطبيبه 
النفسي بقيامه باالعتداء على ستة أطفال، إال أنه ما 
أن بلغ السادسة عشرة من العمر حتى وصل عدد 

ضحاياه إلى 13 ضحية.
بالسجن  دونكان  على  حكم   1980 عام  وفي 
أربعة  وبعد  صبي  اغتصاب  بتهمة  عاماً  عشرين 
وأطلق سراحه شريطة عدم  منح عفواً  عشر عاماً 
االقتراب من األطفال، إال أنه بعد خروجه لم يلتزم 
بذلك. وفي يوليو 1996 اختفت الطفلة ساميو وايت 
وأختها كارمن 9 أعوام وبعد عامين عثر  11 عاماً 
وراء  دونكان  بأن  االشتباه  وتم  جثتيهما  على 
ديبورا  الطفلة  اختفت   1997 مارس  وفي  الحادث. 
بالمر من بلدة أوك هابر بوالية واشنطن وعثر بعد 
أيام على جثتها قرب أحد الشواطئ.وقبل أن توجه 
قد سرق سيارة  كان  دونكان  إلى  االتهام  أصابع 
القبض عليه  ألقي  أنه  إال  بعيداً،  صديقته، واختفى 

وأودع السجن بتهمة القتل واختطاف األطفال.
كما تم توجيه أصابع االتهام له بشأن مقتل صبي 
يدعى انتوني مارتينيز الذي اختفى في أبريل 1997 
هدد  رجالً  فإن  أخية  لشهادة  ووفقا  منزله,  قرب 

سقوط الذئب البشري
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سيارته  في  الركوب  على  وأجبره  بسكين  أنتوني 
جثة  على  عثر  أسبوعين  وبعد  بعيداً.  بها  وانطلق 
إصبع  بصمة  على  عثر  التحقيقات  وخالل  الصبي. 
جزئية لدونكان على شريط استخدم في تقييد يدي 
بتهمة  القبض عليه  ألقي  الوقت  الضحية. وفي ذلك 
انتهاك شروط العفو، إال أنه سرعان ما أطلق سراحه.  
أحد  أمام  بشهادتها  أدلت  شاستا  الطفلة    
يقتحم  بدونكان  فوجئت  إنها  وقالت  المحققين 
في  ويضعهما  أخيها  مع  قسراً  ويأخذها  غرفتها 

وهناك  قريب  مكان  إلى  السيارة  قاد  ثم  شاحنته 
قريبة  غابة  إلى  وقادها  جيب  بسيارة  استبدلها 
لعدة  األمر  وتكرر  الطفلين،  على  جسديا  واعتدى 
يرتدي  كان  دونكان  أن  إلى  أشارت  أسابيع.كما 
ومطرقة والتي  اللون ويحمل مسدساً  داكن  قفازاً 
اعترف لها بأنه استخدمها في قتل أفراد أسرتها. 
على  العثور  من  الشرطة  تمكنت  لشهادتها  ووفقاً 
المخبأ الذي استخدمه دونكان كذلك رفات الطفل 

ديالن ثم قاموا باعتقال دونكان.

جلستها  المحكمة  عقدت   2006 أكتوبر  في   
األولى، حيث وجهت لدونكان تهم القتل واالختطاف 
متباعدة  أوقات  في  ذلك  إثر  الجلسات  وتواصلت 
واعتراف  الشهود  أقوال  إلى  االستماع  وشملت 
أبريل  وفي  الجرائم،  تلك  معظم  بارتكاب  دونكان 
2011 أعلنت هيئة المحلفين إدانة دونكان بارتكاب 
وأصدر  واالغتصاب  واالختطاف  القتل  جرائم 
القاضي إثر ذلك حكماً بإعدامه ليطوي بذلك صفحة 

سوداء في تاريخ والية آيداهو.
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   على الّرغم من وصول الفتاة »عفراء« إلى ُعمر 
لها  أن تحجز  لم تستطع  فإنها  الثالثة والعشرين، 
الزوجية، واألسباب كثيرة  الحياة  مقعداً في رحلة 

ومتشّعبة، كما أُِشيع في المنطقة التي تقيم فيها.
وعلى رأس هذه األسباب: انحراف َعَربة أخالقها 
من  المتكّرر  وهروبها  المستقيم،  الطريق  عن 
التعليم ومن المدرسة، وتوسيع »بيكار« العالقات 
المتحرك   الهاتف  على  المشبوهة  االجتماعية 
من  جمٍّ  عدٍد  مع  الحميم  وتواصلها  »الموبايل«، 
والديها  تقّدم  عن  ناهيك  الذكور،  الشباب  شريحة 
بالسّن، وهي الفتاة الوحيدة لهما، وعدم استطاعتهما 
لَْجَم سلوك ابنتهما عن مثل هذه السلوكات الخطأ، 

وهذه الّدروب الوعرة!. 
وكانت بداية المشوار من فشل ارتباطها األول، 
إلى  عاماً«   27 »طاهر،  بـخطيبها  يصل  لم  والذي 
والسبب  أشهر،  أربعة  امتّدت  بعد خطوبٍة  الزواج، 
الُمتداَول حول  والكالم  الكثير،  اللغط  الرئيس، هو 
صار  الذي  وسلوكها  المجروحة،  »عفراء«  سمعة 
الّسطح”  و”على  األشهاد،  رؤوس  على  مفضوحاً 

كما ُيقال!. 
فكان انفصال »طاهر« عن خطيبته »عفراء«، هو 
المقبلة،  والمريح ألعصابه وحياته  المناسب  الحل 
ُتْحَمد  ال  ما  فيقع  بالّرأس«،  الفأس  تقع  »أْن  قبل 

عقباه!.
 

اأيام كّلها عبث

واستمّرت الفتاة »عفراء« بالتمّرد على واقعها في 
َمْن  أو  يردعها  َمْن  أمامها  يكن  ولم  والديها،  بيت 
يصّدها عن مثل هذه التصّرفات الَهْوجاء، فـسمعة 
َكْسُرها  الّزجاجِة  »مثُل  العربّي:  شرقنا  في  الفتاة 

ال ُيْجبَُر«!. 
الشبّان،  أحد  صادفت  كلما  »عفراء«  وكانت 
من  مدة  بعد  تتركه  لقلبها،  مقّرباً  حبيباً  وجعلته 
الزمن، لتصاحب شاباً آخَر جديداً، ثم تتركه كذلك 
ثالث  إلى  بعالقتها  لتنتقل  طويلة،  ليست  مدة  بعد 

فرابع. 
إلى أْن وضعت الظروف أمامها الشاب »ماجد، 24 
عاماً«، فأعطته رقم موبايلها بسهولة وُيسر بعدما 
بدا حينها في األفق القريب، أّن عالقة حّب وتناغم 
من نوع ما، قد نشأت بين »عفراء«، و »ماجد«، وما 

لبثت أْن تطّورت إلى عالقة غراميّة. 

اإعداد: وجيه ح�سن

العمر،  مقتبل  في  شاب  كأّي  »ماجد«  وكان 
»عفراء«،  بـ  لإليقاع  خططاً  يرسم  الحياة،  وفورة 
واصطيادها كفريسة شاردة وسهلة، فكان الموعد 
اإلمارة،  أطراف  في  المزارع  إحدى  في  الُمنتظر 

والعائدة ملكيتها ألهله.
»عفراء«  معاشرة  على  »ماجد«  أقدم  وهناك 
معاشرة األزواج، وتّم له إرضاء نزوته الشخصية، 
بتنفيذ الفعل الُمنافي للِحْشَمة واآلداب العامة معها، 
دون  من  وبموافقتها  برضاها  تّم  كلّه  ذلك  ولكّن 

إكراه أو قسر!. 
اكتملت  قد  »ماجد«،  خطة  كانت  المقابل،  وفي 
خيوطها، تلك الخيوط التي نسج لُحمتها وُسَداها في 
الخفاء والظالم، وذلك حين أقدم خلسة على تصوير 
بوساطة  عفراء  وبين  بينه  والغرام  األنس  جلسة 
ُمبيٍّت  وبأسلوب  منها،  انتباٍه  دون  من  »موبايله«، 
ُمَعّد مسبقاً، وظهرت من خالله معالم شخصيتها، 
بينما لم يظهر أّي شيء من معالم شخصيته البتّة!.

 
فا�سح االأ�سرار!

كلّه،  »ماجد« من وراء ذلك  الشاب  وكان هدف 
المقطع  هذا  خالل  من  »عفراء«،  ضحيّته  ابتزاز 
في حال  الخمس،  الدقائق  تجاوز  والذي  الفاضح، 

قررت تركه يوماً ما. 
ولكنّه لم يكن يضع في الحسبان، الخطأ الفادح 
الذي ارتكبه، عندما قام أحد أصدقائه، ويدعى »لؤي، 
بداخل  ما  نقل  إلى  ينتبه  أن  دون  عاماً«، ومن   26
موبايله مْن مقاطع خليعة فاضحة مع  »عفراء« إلى 

موبايله، وذلك عن طريق »البلوتوث«. 
وزع  عندما  »بجالجل«،  الفضيحة  وتبلورت 
البلوتوث«،  »مقطع  »لؤي« على عدد من أصدقائه 
»ماجد«،  المزّيف  العاشق  موبايل  من  نقله  الذي 
»عفراء«،  معشوقته  وبين  بينه  الخفاء  في  تّم  لما 
والتي لم تكن على ِعلٍم ُمسبٍق بما قام به »الحبيب« 

المخادع »ماجد«!. 
المصيبة وتأّججت، عندما وصل  نار  واشتعلت 
شباب  من  عدد  موبايالت  إلى  »البلوتوث«  مقطع 
المنطقة التي تقيم فيها »عفراء«، والذين لم تخطئ 
فهي  المقطع،  صاحبة  تشخيص  في  عيونهم 
أنفسهم  يعرفون  كما  ويعرفونها  منطقتهم،  ابنة 

ووجوههم!. 
األلسنة  وَشَرَعِت  وانتشرت،  الفضيحة،  وَعّمِت 

تلوك قصصاً وحكاياٍت وفضائح عْن »عفراء«، التي 
»وإذا  وضياع،  سقوط  لحظة  في  القدم  بها  زلّت 
وقعت الّذبيحة كثرت السكاكين«، ولكن اآلن صارت 
فضيحتها في العلن وعلى المأل، من دون خفاء أو 
تماماً،  والمفضوح  المستور  فباَن  استحياء،  أدنى 
حيث ظهرت معالمها في المقطع من دون ُمواَربة. 

الكبرى، وقعت عندما وصل خبر  ة  الّطامَّ ولكنَّ 
مقطع »البلوتوث« إلى أهلها، وبالتّحديد إلى والدها 
المريض، والذي ُجنَّ جنونه، ولوال أّن الله سبحانه 
نحبَه  قضى  قد  »عفراء«  والد  لكان  سلّم،  وتعالى 
حاالً، أو في حدٍّ أدنى قد أصابه شللٌ من نوع ما! 

وبالمقابل، لم يكن أمام »عفراء« من سبيٍل للنجاة 
إلى  الهرب  سوى  المجروحة،  وسمعتها  بروحها 

جهة مجهولة، خوفاً على حياتها ومستقبلها.

بالغ اإىل ال�سرطة

ولم يكن أمام الوالد الحزين المكسوف مْن ِفعلة 
الشرطة  مركز  إلى  اللجوء  سوى  الُمخِزية،  ابنته 
بالحادثة،  بالغ  لفتح  فيها،  يقيم  التي  المنطقة  في 
وإلقاء القبض على َمن قاَم بتصوير ابنته على هذه 
به  قام  ما  على  منه  والقصاص  الُمبتذلة،  الصورة 
مْن فعٍل ُمناٍف للِحْشمة واألخالق، وتقديمه للعدالة 

حاالً، للقصاص منه. 
على  شخصي  بشكل  »عفراء«  والد  اّدعى  كما 
كان  والذي  البلوتوث«،  »مقطع  نشر  الذي  الشاب 
أّن  والالفت  الُمدّوية.  الفضيحة  في  مباشراً  سبباً 
»عفراء« الهاربة، اتصلت بوالدها بعد تقديمه البالغ 
إلى الشرطة، لتخبره عن الشاب الذي كان معها في 
وأّن  البلوتوث،  »مقطع  هو صاحب  وأنه  المزرعة، 
اسمه: »ماجد« وأعطته عنوان سكنه وعمله ورقم 

موبايله.
مركز  إلى  المعلومات  هذه  الوالد  نقل  وقد   

الشرطة، لتضمينها في البالغ المذكور. 
ولدى قيام »قسم التحرّيات والمباحث الجنائية« 
عن  والتقّصي  بالبحث  الشرطة  لمركز  التابع 
الشخص المشار إليه، تبيّن لهم أن المتهم »ماجد« 
توجه إلى إمارة مجاورة، هرباً من الفضيحة، ومن 
مع  التواصل  فتم  الساهرة«،  »العيون  أصحاب 
إلقاء  اإلمارة، وتم  تلك  للشرطة في  العامة  القيادة 
القبض عليه بتهم إقامة عالقة جسدية خارج إطار 
خليعة،  بلوتوث  مقاطع  وتصوير  »الزنا«،  الزواج 

 مقطع »بلوتوث«   
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والفرار من وجه العدالة.
 كما توصل »قسم التحرّيات والمباحث الجنائية« 
إلى إلقاء القبض على المتهم »لؤي« الذي كان أول 
مقطع  ترويج  بتهمة  »البلوتوث«  مقطع  نشر  من 
»عفراء«  سمعة  إلى  واإلساءة  خليع،  »بلوتوث« 
ووالدها، بعد أن توهم أن ما ارتكبه من فعل دنيء 

ومخالف للقانون  لن يكتشفه أحد.
والّساقطة  سمعتُها،  المجروحة  »عفراء«،  أّما   
ألقي القبض عليها في منزل إحدى  اجتماعياً، فقد 

صديقاتها بتهمتي إقامة عالقة جسدية خارج إطار 
الزواج »الزنا«، والفرار من وجه العدالة.

أحكامها  المختصة  المحكمة  أصدرت  وقد 
الثالثة  المدانين  على  المالية  والغرامات  بالسجن 
»عفراء« و»ماجد« و»لؤي« كل بحسب ما يستحقه 
من عقاب عادل وقانوني لما اقترفته يداه من جرائم 

بحق اآلخرين وبحق نفسه.
وفي حالة »عفراء«، النّادمة على فعلتها الخائبة، 
الّطائش،  األرعن  وتصّرفها  المجروحة،  وسمعتها 

يقول أحدهم:
أتيُت بأْعماٍل قباٍح رِديئٍة 

               وما في الَوَرى عبدٌ َجنَى َكِجناَيتي

• األسماء والشخصيات املذكورة في القصة 
مستعارة، وأي تشابه مع أسماء وشخصيات 
أخرى هو محض صدفة.
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المعلومات  تداول  أن  ُيثبت  العملي  الواقع 
عبر شبكة اإلنترنت بحاجة إلى تضافر جهود 
األشخاص القائمين على إدارتها، فحتى يتمكن 
الشبكة،  إلى  الدخول  اإلنترنت من  مستخدمو 
عدَّة  ُبدَّ من وجود  فال  بحرِّية،  فيها  واإلبحار 
أشخاص، ُيطلق عليهم عادًة مصطلح »الوسطاء 
إيواء  عملية  يتولُّون  اإلنترنت«،  خدمات  في 
ع في  المعلومات، وبثِّها، وعرضها. وهذا التنوُّ
أدوارهم يجعل من اليسير عليهم تتبُّع النشاط 
أن  إالَّ  وكشفه،  المشروع  غير  المعلوماتي 
تحقيق ذلك يبقى رهن وجود ضوابط قانونية 
اإللكتروني  النشاط  أطراف  حقوق  ُتحدِّد 
والتزاماته في مواجهة بعضهم بعضاً من جهة، 
وفي مواجهة المجتمع الذي يعيشون فيه من 

جهٍة أُخرى.
فوسطاء اإلنترنت هم مجموعة من األشخاص 
ينحصر دورهم في تمكين المستخدم من الدخول 
إلى شبكة اإلنترنت والتجول فيها واالطالع على 
المقدمة  المعلومات  على  التصديق  أو  يريد،  ما 
عن طريق اإلنترنت والتصديق على أهلية وهوية 
المتعاقدين إلكترونياً فهم يتولون تقديم الخدمات 

الوسيطة في اإلنترنت.
مدى  تحديد  عند  تثور  الصعوبة  إن 
الذي  المعلوماتي  المضمون  عن  مسؤوليتهم 
يمر عبر أدواتهم الفنية؛ لذا بدت الحاجة ماسة 
المركز  ُيحدد  تنظيم تشريعي متكامل  إليجاد 
القانوني لمقدمي خدمات اإلنترنت، وُيبين في 
الوقت نفسه مسؤولية كلٍّ منهم عّما ُيرتكب من 

مخالفات عبر الشبكة.
بموجب  اإلماراتي  الُمشرِّع  فإن  الواقع  في 
النافذ  المعامالت والتجارة اإللكترونية  قانون 

د. اأمين حممد زين عثمان -  د. حممد �سديق حممد عبد اهلل 

جامعة ال�سارقة - كلية القانون

بتنظيم  خاصة  قواعد  ينظم  لم   2006 لسنة 
العالقة القانونية بين المزود للمعلومات وبين 
تنظيم  من  يمنعه  لم  هذا  ولكن  المستخدمين، 
المستقبل  في  اتجاهه  تؤكد  قانونية  قواعد 
القريب نحو زيادة االئتمان والثقة اإللكترونية، 
خدمات  )مزود  فكرة  لتقنينه  بالنظر  وذلك 
)أي  بأنه:  المُشرِّع  عرفه  والذي  التصديق( 
شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم 
أية  أو  إلكترونية  تصديق  شهادات  بإصدار 
وبالتوقيعات  بها  متعلقة  مهمات  أو  خدمات 
هذا  أحكام  بموجب  والمنظمة  اإللكترونية 

القانون(
فمن المعلوم أن التعامل عن طريق اإلنترنت 
يتم في عالم افتراضي يفتقد لألمان، فإنه لذلك 
تم االهتداء لخلق جهة يكون دورها التصديق 
ما  مثالً  البائع  ألن  التوقيعات،  صحة  على 
لوال  للمشتري  بضاعته  ويرسل  ليطمئن  كان 

تلك الرسالة التي توضح تصديقاً على صحة 
الثمن  يرسل  بدوره  والذي  المشتري،  توقيع 
للبائع لما خلفه التوقيع المصدق من اطمئنان.

والمصداقية  الثقة  تتوافر  أن  يجب  ولهذا 
طريق  عن  وذلك  المتداولة،  البيانات  في 
)وسيط محايد( يعطي شهادة رقمية أو وثيقة 

إلكترونية تشهد بصحة هذه البيانات.
العربية  اإلمارات  دولة  حصرت  وقد  هذا 
المتحدة هذه المهمة على الشخص الطبيعي فقط 
في قانون المبادلة والتجارة اإللكترونية لسنة 
2002، لكنة ما لبث أن عدل المُشرِّع اإلماراتي 
سلطة المنح حتى لوكنا بصدد جهات معنوية 
اإللكترونية  والمعامالت  التجارة  لقانون  وفقاً 

لسنة 2006م.
المعلومات  صحة  الخدمة  مزود  ويضمن 
هو  ما  قبيل  من  عليها،  المصادقة  تمت  التي 
جوهري كهوية صاحبها وتوقيعه اإللكتروني 
وكذلك مدتها ومجاالت استعمالها تحت طائلة 
صرح  الذي  الشخص  أما  الترخيص،  سحب 
عمداً بمعطيات خاطئة لمزود خدمات المصادقة 
منها  أراد  التي  األطراف  ولكل  اإللكترونية 
الوثوق بإمضائه فيعاقب بالحبس لمدة ال تزيد 
التي ال تزيد على  على ستة أشهر وبالغرامة 
مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من قدم متعمداً بيانات غير صحيحة إلى مزود 
أو  استصدار  طلب  بغرض  التصديق  خدمات 
إلكترونية  مصادقة  شهادة  إيقاف  أو  إلغاء 
)نص المادة 27 من قانون المعامالت والتجارة 

اإللكتروني االتحادي لسنة 2006م(.
خدمة  مقدم  على  وجب  بالمقابل  لهذا 
المصادق أن يبذل عناية كافية ومعقولة، حتى 

المركز القانوني للوسيط المحايد 
في التعامالت اإللكترونية

مل ينظم قواعد 

خا�صة بتنظيم 

العالقة القانونية بني 

املزود للمعلومات وبني 

امل�صتخدمني
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تصدرها  التي  بالشهادات  للمتعاملين  يضمن 
التجارة اإللكترونية دقة واكتمال كل ما يقدم 
بالشهادة  لها عالقة  بيانات جوهرية  إليه من 
التي يصدرها، أو تلك التي ستظل مدونة فيها 
طوال مدة سريانها، خاصة ما يتعلق بالتوقيع 
الرقمي واسم صاحب الشهادة ومدة الشهادة، 
كما يلزم بتوفير الوسائل اإللكترونية المعقولة 
تتعامل  التي  األطراف  تمكن  التي  والمناسبة، 
من  والتيقن  التأكد  من  خدماته  وتعتمد  معه، 

صحة البيانات.
اإلماراتي  المُشرِّع  أن  وجدنا  األمر  واقع 
اإللكتروني  التصديق  خدمات  مسؤولية  نظم 
االتحادي لسنة  القانون  4/21 من  المادة  في 

2006 )النافذ(، حيث نصت باالَتي:
صحة  لعدم  نتيجة  أضرار  أي  حدثت  )إذا 
ألي  نتيجة  أو  اإللكترونية  المصادقة  شهادة 

اإللكترونية.
ب- أي شخص اعتمد بصورة معقولة على 
أصدرها  التي  اإللكترونية  المصادقة  شهادة 

مزود خدمات التصديق(.
كما أن القانون نفسه نص على الحاالت التي 
تلحق  إضرار  أي  عن  المسؤولية  فيها  تنتفي 

بالغير، وذلك بقوله:
التصديق  خدمات  مزود  اليكون   : خامساً 

مسؤوالً عن أي ضرر في الحالتين التاليتين:
المصادقة  شهادة  في  أدرج  إذا  )أ ( 
اإللكترونية بياناً يقيد نطاق ومدى مسؤوليته 
تجاه أي شخص ذي صلة، وفقاً لالئحة التي 

تصدر في هذا الشأن.
أو  خطأ  أي  يرتكب  لم  أنه  أثبت  إذا  )ب( 
إهمال، أو أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي 
مزود  على  ترتب  ذلك  وعلى  فيه.  له  اليد 

التصديق  خدمات  مزود  يكون  فيها،  عيب 
اإللكتروني مسؤوالً عن الخسائر التي يتكبدها:

خدمات  مزود  مع  متعاقد  طرف  كل  أ- 
المصادقة  شهادة  تقديم  حول  التصديق 

ع الإماراتي نظم  امل�ُصرِّ

م�صوؤولية خدمات 

الت�صديق الإلكرتوين
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من  نوعان  اإللكتروني  التصديق  خدمات 
والثانية  عقدية  مسؤولية  األولى  المسؤولية، 
المسؤولية  أن  فالمعلوم  تقصيرية.  مسؤولية 
تنفيذ  المدين عن  العقدية تنشأ بسبب إخالل 
مقدم  بين  عقداً  أبرم  فإذا  ،وعليه  التزاماته 
اإللكتروني مع أي شخص  التصديق  خدمات 
للحصول على خدمة التصديق اإللكتروني، فإن 
االلتزامات  من  عديد  لنشوء  سبباً  يكون  ذلك 
باإلضافة  المحايد  الوسيط  هذا  جانب  على 
االَخر  الطرف  على  تقع  أخرى  اللتزامات 
أهم  فمن  اإللكتروني.   التوقيع  صاحب  هو 
االلتزامات التي نص عليها المُشرِّع اإلماراتي 
بموجب القانون قيام مزود خدمات التصديق 
لضمان  معقولة  عناية  بممارسة  اإللكتروني 
دقة واكتمال كل مايقدمه من بيانات جوهرية 
ذات صلة بشهادة المصادقة اإللكترونية. كما 
يلتزم المزود وخالل مدة زمنية معينة بإصدار 
شهادة مصادقة إلكترونية للتوقيع اإللكتروني 
بين  العالقة  وتكون  معه،  المتعاقد  للطرف 
االَخر  والطرف  التصديق  خدمات  )مزود( 
مقدم  مسؤولية  عليها  يترتب  عقدية  عالقة 
خدمات التصديق والطرف االَخر والتي تقوم 
طبقاً للقواعد العامة نتيجة إخالل أحد العاقدين 
مزود  كقيام  اآلخر،  تجاه  التزاماته  من  بأي 
الخدمة بتقديم شهادة مصادقة معيبة، أو غير 
بالطرف  ضرر  إلحاق  في  تسببت  صحيحة 

المتعاقد االَخر.
القسم  فهي  التقصيرية  المسؤولية  أما 
الثاني من أقسام المسؤولية المدنية التي تثار 
عام  كأصل  فهي  المدنية،  الدعوى  بمناسبتها 
القانون،  ألحكام  المخالفة  بسبب  إال  تنشأ  ال 
وينتج عنها ضرر على الغير، وعلى ذلك فإن 
مزود الخدمات اإللكترونية يتحمل من جانبه 
الذي  لإلنترنت  وهو مستخدم  الغير  تعويض 
توثيقات  من  مايرده  مع  ثقة  بكل  يتعامل 
اإللكترونية،  المصادقة  شهادة  في  مطبوعه 
فإذا ماورد فيها أي بيان خاطئ نتيجة العيب 
في الشهادة، وقام الغير بإجراء معامالت على 
ما،  مادية  خسارة  أو  ضرر  ولحقه  ضوئها، 
فيتوجب هنا تعويض هذا الغير، والذي ماكان 

شهادة  على  اعتمادة  لوال  معاملته  سيجري 
الخدمات  مزود  من  صدرت  التي  المصادقة 
وبالطبع  االَخر.  الطرف  لصالح  اإللكترونية 
اليتطلب ثبوت المسؤولية التقصيرية هنا أي 
المسؤولية،  لتحقق  العناية  درجة من درجات 
التصديق  تلزم جهة  الضرر  فبمجرد حصول 
بالتعويض، وذلك ألن المشرع افترض الخطأ 
طالما تحقق الضرر فال تسقط مسؤولية جهة 
إحدى  بإثبات  إال  الغير  لتعويض  المصادقة 
أمرين؛ وهما مانص عليهما المشرع اإلماراتي 
بموجب المادة 21 من القانون االتحادي باالَتي:

أ- إذا أُدرج في شهادة المصادقة اإللكترونية 
بيان يحدد فيه نطـاق ومدى مسؤوليته تجـاه 
أي شخص ذي صلة وفقاً لالئحة التي تصدر 

في هذا الشأن.
ب- إذا أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال 
وأن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي اليد له 

فيه.
أي  المتعاملين مع  نناشد كل  الختام،  وفي 
ضرورة  اإللكترونية  التعامالت  بطريق  جهة 
التحرز من مايردها من اشتراطات أو قيود يتم 
وباألخص  المصادقة،  شهادات  في  صياغتها 
جهة  مسؤولية  بتحديد  تتصل  التي  تلك 
الوسيط اإللكتروني، فالبد من قراءتها بتمعن، 
واالنتباه لتاريخ صدورها وحدود المسؤولية 

الواردة فيها

مزود اخلدمات 

الإلكرتونية يتحمل 

من جانبه تعوي�س 

الغري
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قضايا و أحكام مرجعية

أقدم المحكوم عليه في ـ دائرة مدينة العين 
التي يقيم فيها، وعن طريق استخدام الشبكة 
جريمة  ارتكاب  على  »اإلنترنت«  المعلوماتية 
نصب واحتيال إلكترونية، حيث استولى لنفسه 
أحد  من  دوالر(  ألف   20( منقول  مال  على 
احتيالية  بطرق  باالستعانة  وذلك  األشخاص، 
باتخاذه أمام هذا الشخص صفة غير صحيحة 
من  الطريقة  بهذه  وتمكن  لشركة،  ممثل  بأنه 
خداع الشخص المجني عليه، واالستيالء منه 

على المبلغ المذكور.
بموجب  الجاني  بعقاب  المحكمة  وقضت 
االتحادي  القانون  من   25  ،24  ،10  ،1 المواد 
تقنية  جرائم  مكافحة  في شأن   2/2006 رقم 
في  الجاني  اعتراف  بعد   وذلك  المعلومات، 
محضر جمع االستدالالت، وبعد اقرار زوجته 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

في التحقيقات، باستالمه مبلغ 20 ألف دوالر 
عن طريق شركة صرافة في العين، بعدما حول 

المجني عليه المبلغ المذكور باسم الجاني. 
إال أن الجاني المحكوم عليه تقدم بطعن في 
المحامي  هذا الحكم الصادر بحقه عن طريق 
برفض  درجة  أول  محكمة  فقضت  وكيله، 
الطعن، وتغريمه ثالثين ألف درهم والمصادرة 
بالقضية  المتعلق  اإللكتروني  للموقع  والغلق 

لمدة سنة. 
طريق  عن  عليه  المحكوم  الجاني  وطعن 
الجديد  الحكم  هذا  على  وكيله  المحامي 
باالستئناف أمام محكمة جزاء العيـن، فقضت 
المحكمة االستئنافية بقبول االستئناف شكالً، 
الحكم  وتأييد  المـوضوع،  فـي  وبرفضه 

المستأنف.

وبعد ذلك طعن الجاني المحكوم عليه أمام 
محكمة النقض في أبوظبي، حيث طلب المحامي 
أصليـاً،  فيـه  المطعـون  الحكـم  بنقض  وكيله 
واحتياطياً  إليه  أسنـد  ممـا  الطاعن  وبـراءة 
النقض مـع اإلحـالة، ولكن محكمة النقض في 
أبوظبي حكمت برفض الطعن موضوعاً وأمرت 

بمصادرة التـأمين.
النقض في أبوظبي في  فقد قضت محكمة 
غير  على  أقيم  قد  الطعن  بأن  القضية  هذه 
فلهـــذه  موضوعاً.  رفضه  مستوجباً  أساس 
الطعن  برفض  المحكمـة  حكمـت  األسبــاب 
وقائع  إن  وحيث  التـأمين،  بمصادرة  وأمرت 
من  للمحكمة  تبين  حسبما   – تخلص  الطعن 
مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر األوراق – 
أنه  الطاعن  إلى  أسندت  العامة  النيابة  أن  في 

ادعاء الصفة الكاذبة 
يوفر ركن االحتيال
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الصادر  الحكم  في  طعن  بتقديم  قام  وبعدما 
بتغريمه  درجة  أول  محكمة  قضت  بحقه، 
ثالثين ألف درهم، والمصادرة والغلق للموقع 

اإللكتروني المتعلق بالقضية لمدة سنة.
وطعن المحكوم عليه على هذا الحكم الجديد 
باالستئناف أمام محكمة جزاء العيـن، فقضت 
المحكمة االستئنافية بقبول االستئناف شكالً، 
الحكم  وتأييد  المـوضوع،  فـي  وبرفضه 

المستأنف.
لدى  قبوالً  القضـاء  هـذا  يلق  لم  وإذ   
النقض  بطـريق  عليـه  طعـن  عليه،  المحكـوم 
كتاب  بقلم  قيدت  بصحيفـة  الماثل  بالطعن 
المحكمـة، يطلب أصليـاً نقض الحكـم المطعـون 
فيـه، وبـراءة الطاعن ممـا أسنـد إليه واحتياطياً 

النقض مـع اإلحـالة. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون 

فيه بثالثة أسباب:
في  والفساد  التسبيب،  في  القصور   )1(  
االستدالل، إذ خلص إلى إدانة الطاعن رغم أن 
المحكمة  وأن  دفاعه،  صحة  تتضمن  األوراق 
المطعون في حكمها تجاهلت طلبه باالستعالم 

من مؤسسة االتصاالت لبيان ما إذا كان اسمه 
المعلومات  شبكة  خدمة  مستخدمي  بين  من 

»اإلنترنت« في الدولة.
في  يكن صادقاً  لم  عليه  المجني  إن   )2(  
شكواه بما ينم عن أن المحكمة لم تحط بواقعة 

الدعوى عن بصر وبصيرة. 

المنسوبة  الجريمة  أركان  توافر  عدم   )3(
للطاعن.

ما  فإن  القضية،  لهذه  القانوني  وبالتحليل 
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو في 
جملته غير سديد، نظراً لما هو مقرر في قضاء 
المحكمة من تحصيل فهم الواقع في الدعوى 
محكمة  سلطة  قبل  من  فيها،  األدلة  وتقدير 
الموضوع. كما أن ادعاء الصفة الكاذبة يكفي 

وحده لتوافر ركن االحتيال.
الطاعن  أدان  المطعون فيه قد  الحكم  وكان 
لثبوت اإلتهام في حقه بتوافر أركان الجريمة 
في  باعترافه  ذلك  في  مستدالً  إليه  المنسوبة 
ما  إلى  باإلضافة  االستدالالت،  جمع  محضر 
قررته زوجته في التحقيقات ، ومما أقر به من 
استالمه مبلغ 20 ألف دوالر عن طريق شركة 
المجني  أقوال  إلى  االطمئنان  وإلى  الصرافة، 
عليه وذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل الحكم 
المطعون فيه، ويتضمن الرد الكافي والمسقط 
لكل ما ساقه الطاعن من حجج وطلبات، ومن 
ثم انحلت أسباب الطعن إلى جدل موضوعي 
بتعلق بما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير 

اإدعاء ال�صفة 

الكاذبة يكفي وحده 

لتوافر 

ركن الحتيال
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ال  مـا  وهو  الدعوى،  في  الواقع  وفهم  األدلة 
ثم  ومن  النقض،  محكمة  أمام  إثارته  يجوز 
يكون الطعن قد أقيم على غير أساس مستوجباً 
حكمـت  األسبــاب  موضوعاً.فلهـــذه  رفضه 
بمصادرة  وأمرت   ، الطعن  برفض  المحكمـة 

التـأمين.
القانون،  وواقع  لفهم  متسقاً  جاء  والحكم 

وذلك لألسباب االتية:
الجاني  اتخاذ  االحتيال  وسائل  من  ألن 
مستقلة  وسيلة  وهذه  صحيحة،  غير  صفة 
بذاتها وتكفي وحدها في تكوين الركن المادي 
الجريمة من دون حاجة الستعمال طرق  في 
احتيالية، وتقدير هذه الظروف واالعتبارات من 
شأن قاضي الموضوع، وتنص المادة 399 من 
قانون العقوبات االتحادي رقم 3 لسنة 1987 
على أنه )يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من 
توصل إلى االستيالء لنفسه أو لغيره على مال 
إلى  أو  السند  هذا  توقيع  أو  سند  أو  منقول 
باالستعانة  وذلك  تعديله،  أو  إتالفه  أو  إلغائه 
بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة 
خداع  ذلك  من شأن  كان  متى  غير صحيحة 
ويعاقب  التسليم،  على  وحمله  عليه  المجني 
بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار 
أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له 
حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك 
عليه  التعاقد  أو  فيه  تصرفه  بسبق  علمه  مع 

وكان من شأن ذلك اإلضرار بغيره(. 
عنها  تحدثنا  التي  الجريمة  في  توفر  وقد 
الركن المادي لها، وكان من شأن اتخاذ االسم 
الكاذب أو الصفة غير الصحيحة خداع المجني 

كون  أن  أي  المال،  تسليم  على  وحمله  عليه 
السبب  هو  الصفة  تلك  أو  االسم  ذلك  اتخاذ 
الذي حمل المجني عليه على تسليم المال تحت 

إيهامه. 
االحتيال  وسائل  من  الثانية  الوسيلة  أما 
فهي التصرف في عقار أو منقول غير مملوك 
للجاني، وليس له حق التصرف فيه أو التصرف 
بسبق  الجاني  علم  مع  ذلك،  من  شيء  في 
الوسيلة  وهذه  عليه،  التعاقد  أو  فيه  تصرفه 
توفرها  مجرد  ويكفي  بذاتها  مستقلة  تقوم 
من  االحتيال  جريمة  في  المادي  الركن  لقيام 
دون اشتراط تأييدها بأشياء أخرى خارجية. 
كما يشترط في المال محل التصرف أن يكون 

غير مملوك للجاني أو ليس له حق التصرف 
فيه، وأن يكون من شأن ذلك اإلضرار بالغير، 
أي أن يلحق بالمجني عليه ضرر من استيالء 

الجاني على ماله.
تتطلب  عمدية  جريمة  االحتيال  وجريمة 
الخاص.  والقصد  العام  الجنائي  القصد  توفر 
ويتوفر القصد الجنائي العام فيها بعلم الجاني 
بأن األفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل 
احتيال ومن شأنها خداع المجني عليه وحمله 
فيتمثل  الخاص  القصد  أما  المال،  تسلم  على 
على  االستيالء  إلى  الجاني  نية  انصراف  في 
ما  وهذا  عليه.  المجني  لمال  الكاملة  الحيازة 
نتحدث  التي  القضية  في  الجاني  لدى  توفر 
عنها من العلم واإلرادة لمرتكب هذه الجريمة، 
وتكون الجريمة ثابتة في حق مرتكبها وبالتالي 

كانت العقوبة المناسبة.
القضية  في  الموقرة  المحكمة  حكم  وفي 
التي نتحدث عنها هناك اعتراف من المحكوم 
االعتراف  أن  معروف  هو  وكما  بنفسه،  عليه 
دوالر  ألف   20 مبلغ  استلم  بأنه  األدلة  سيد 
من  ورد  وما  الصرافة،  شركة  من  بنفسه 
بها  أدلت  التي  األقوال  زوجته خالل  اعتراف 
أمام جهات التحقيق ، وما أثبته المجني عليه 
من أقوال أثناء شهادته، وكانت محكمة النقض 
محقة عندما أوردت في حيثيات رفضها للطعن 
األدلة  تقدير  سلطة  الموضوع  )لمحكمة  بأنه 
يجوز  ال  مـا  وهو  الدعوى،  في  الواقع  وفهم 
يكون  ثم  .ومن  النقض  محكمة  أمام  إثارته 
مستوجباً  أساس  غير  على  أقيم  قد  الطعن 

رفضه موضوعاً(.

من و�صائل 

الحتيال 

اتخاذ اجلاين

 �صفة 

غري �صحيحة
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اإلعالمية  المفاهيم  األمنية  المؤسسات  ترّوُز 
وترنو  وسائطها  جديد  وتجس  مداركها  وتتحرى 
إلى استشرافاتها، وتتسقَّط أخبار دراسات وبحوث 
النتاج  هذا  ر  وُتسخِّ تطوِّع  ثم،  األمني، ومن  اإلعالم 
وتثبيت  رصد  قصَد  المعلوماتي  والزاد  المعرفي 
المخرجات ومشدودة  استراتيجية تواصلية محكمة 
وشروط  لضوابط  وتستجيب  باإليالف،  العضد 
االجتماعي،  والتسويق  التواصلي  العلمي  المنهج 
وتتطلع إلى آليات النجوع، حتى تترك األثر المقصود 
المبتغى  على  وتتحصل  المنشود  األمد  وتالمس 
المرصود. ومـن أجل هذا الَمحدس األساس والمبتغى 
الرئيس الهادف إلى بلورة استراتيجية إعالمية قادرة 
أركاناً  أو  مديريات  األمنية  األجهزة  تنشئ  ومظفار 
ومهامه،  شؤونه  وتصريف  بتدبير  مكلفة  إدارية 
وتنفيذ وتطبيق َمراِشده ومساجعه، وإشاعة وإذاعة 

حممد مبخيوا�س

باحث يف �سوؤون اال�ستخبار واالإعالم االأمني

مراميه وآماده.
إن غائية المؤسسات األمنية هي السهر على السير 
االنسياب  على  والحفاظ  الدولة،  لمؤسسات  العادي 
الطبيعي لحركية مرافقها، والذود عن سيادة الوطن 
والحرص  مصالحهم،  وصون  المواطنين  وحيوات 
وسالالً  جزيلًة  وتثقيفية  معرفية  سعًة  منحهم  على 

توعوية وتربوية معتبرًة.
ومن أجل هذا القصد والمنحى الوظيفي والحميّة 
الوطنية تؤسس األجهزة األمنية، إضافة لضرورات 
الصرف  اإلداري  والشغل  المادي  الميداني  العمل 
منهاجاً  الوقتي،  الهم  هذا  وأغيار  تصاريف  وتحمل 
وآلية لخلق وإبداع خطط إعالمية وقائية أو عالجية 
عبر تقسيمات مرحلية وإجراءات تنفيذية ُتجمل في 
إطار شامل، ومنهج متكامل، ونظرة عامة، مع ترك 

هامش للمناورة ومنفذ للمرونة.

مالمح وتقا�سيم تعريفية

يعد بناء التخطيط االستراتيجي اإلعالمي مرتكَز 
الُمحّصلة  في  وهو  األمني،  اإلعالم  خدمة  وجوهَر 
والكفايات  والفقهية،  المعرفية  األرصدة  مجموع 
والخبرات الضرورية، والتصورات والتدابير الَعملية، 

الـتـخـطـيـط االسـتـراتـيـجـي اإلعـالمـي
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ال�صرتاتيجي 

الإعالمي مرتكَز 

الإعالم الأمني
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االتصالية  واآلليات  والَسْوقية،  المادية  واإلمكانيات 
استجابات  أو  استجابة  بخلق  القمينة  والتواصلية 
ر  ومؤطَّ ُمحدَّد  عام  توجه  وفق  مستقبلية  معينة 
آخر  وبمعنى  المؤسسة،  ورسالة  ورؤية  بمضمون 
بفلسفة  التخطيط  لهذا  اإلعالمية  الحمولة  ربط  هو 

المؤسسة ودواعي وجودها وكنه عملها.
ولتطبيق هذا المشروع اإلعالمي تتدبر المؤسسة 
تنفيذية وعملية ومعارف تسويقية  األمنية إجراءات 
ومهارية من أجل إنزاله على الواقع العملي وتصريف 
اإلعالميُة،  الحملُة  المنافِذ  هذه  بين  ومن  مخرجاته. 
وهي عبارة عن خطط تواصلية مدروسة ومنهجية 
وقابلة للقياس وفق نظريات علمية وإجراءات عملية 
أثر  ترك  إلى  ترمي  باأللمعية  موسومة  واحترافية 
المستهدف  الجمهور  لدى  مشهود  ووعي  إيجابي 
من  )الحد  زمكانياً  ممتدة  إما  وهي  والموصوف، 
معين  جغرافي  نطاق  على  محصورة  أو  الجريمة(، 
وفي حيز وقتي محدد )كارثة طبيعية(، أو موجهة 
الوطن كافة من دون ضبط زمني  ألصقاع وأقطار 

)تمرد أو عصيان(.

هند�سة احلملة االإعالمية االأمنية

يستدعي التهيؤ األلمعي للحملة اإلعالمية األمنية 
جملة من المحددات والضوابط، ألن بها يتم التشكيل 
وكذلك  الرصين.  واإلعداد  المتين  والبناء  الجيد 

التجربة  وأصحاب  والمهاريين  بالخبراء  االستعانة 
والدربة من داخل المؤسسة، وال ضير من االستفادة 
من  والدراية  الكفاية  ذوي  من  االختصاصيين  من 

خارج المنظمة.
ويتسم إنشاء الحملة اإلعالمية األمنية بمجموعة 

من األعمدة والمرتكزات، نجملها في اآلتي: 
ـ ضبط األمد والغاية: وهو ماهية وغائية الحملة 
التأثير  فيها ضبط  يتم  وعلة وجودها، وهو مرحلة 
المطلوب والهدف من الحملة، وتحديد طبيعتها، هل 
هي إخبار وإبالغ، أم إقناع وحجاج أم تغيير سلوك 
ونمط ذهني أم توضيح وتبيان أم إرشاد وتوجيه أم 
التعبويات  تحديد  حملة صد وحد، وغيرها؟ وكذلك 

والخطط اإلجرائية المرحلية وزمن تنفيذها. 

ـ جمع المعلومات: وهو مرحلة من اإلعداد ترمي 
ن الوفير من موضوع الحملة،  إلى اإللمام الجم والتمكُّ
وأسلوبياً،  منهجياً  يكون  أن  يستلزم  التجميع  وهذا 
باستقصاء  وذلك  متاع،  سقط  عن  عبارة  وليس 
المعلومات واستنطاق المعطيات واستجالء البيانات 
المستهدفة  الجهة  على  اإلحصائيات  واستفهام 
واالجتماعي،  والثقافي  التعليمي  والمستوى  )السن، 
وهذه  الجغرافي...(.  التوزيع  الحاضنة،  والبيئة 
السلسلة  بمجموع  مرتبطة  التجميعية  العملية 
وصوالً  البداية  من  للحملة  التخطيطية  والمحطات 
إلى النهاية، ففي أحايين تفرض مرحلة ما من الحملة 

البحث والتنقيب عن معلومات واستفسارات أُخر.
ـ اصطفاء الوسيط أو الوسائط اإلعالمية ووكالة 
من  مهمة  درجة  وهو  العامة:  والعالقات  التسويق 
بعين  تؤخذ  أن  يجب  والتي  والتخطيط،  الترتيب 
االعتبار، ألن الوسائط اإلعالمية هي وسيلة اإلذاعة 
اإلنترنيت  التلفزة،  المذياع،  )الصحيفة،  واإلشاعة 
وخاصة شبكات التواصل االجتماعي، خدمة الرسائل 
القصيرة ...(. ويجب اختيار الوسيلة بتمعن وبشكل 
المناسب  والمناخ  الجيد  الظرف  توفر  حتى  دقيق 
لتمرير الخطبة التي قد تتخذ شكالً تفاعلياً، أو شريطاً 
مرئياً، أو صوراً، أو مكتوباً، أو شفوياً.... وقد تتعدد 
المتطلبات  حسب  االتصالية  الوسائط  هذه  وتتنوع 
ومستجدات  التنفيذية  واالحتياجات  المرحلية 

ي�صتدعي التهيوؤ 

للحملة الإعالمية 

الأمنية جملة من 

املحددات وال�صوابط
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الراهن ومستوجبات اآلني. وهذا المنحى في التنوع 
إلى  بالدرجة األولى  الوسيلي اإلعالمي يكون عائداً 
طبيعة المعلومة ونوعية الجهة المستهدفة والتغطية 
الشأن  هذا  وكذلك  للوسيلة،  والجغرافية  المجالية 
وسيلة  نحو  والتفضيل  الميل  مستويات  إلى  راجع 
ثم،  ومن  الجمهور،  لدى  غيرها  دون  من  إعالمية 
التنسيق  يجب  كما  ورواجاً.  انتشاراً  أكثرها  إلى 
التأثير  وذات  اإلعالم  في  العاملة  المؤسسات  مع 
والجمهور الواسع، منعاً ألي تضارب أو تصادم في 
المعلومات المصرح بها من قبل الجهاز األمني وبين 

المذاعة من طريق المؤسسة اإلعالمية.
في  واإلعالنية  التسويقية  للوكاالت  توكل  كما 
للبث  قابلة  كمادة  اإلعالمي  النتاج  إخراج  أحايين 
اختصاص  ذات  كونها  بموجب  والسريان  والذيوع 
في المجال ومتمكنة من أدوات الشغل وآليات اإلنتاج 

اإلعالمي ومستلزمات التسويق االجتماعي. 
عند صوغ شكل  والخبرية:  اإلعالمية  الحمولة  ـ 
عدة  مراعاة  يفرض  اإلعالمية  الحمولة  ومحتوى 
االستيعاب  ويسر  الحجاج  قوة  منها:  مستلزمات، 
وسهولة الفهم، وكذلك اللغة غير اللفظية المستخدمة 
جامع  إلى شعار  إضافة  وألوان،  رموز وصور  من 
اإلعالمية  الرسالة  لمضمون  ومكثف  ومختصر 

للحملة.
ـ إنزال الخطة وتنفيذها: وهي محطة إنزال الخطة 
على أرض الواقع، أي التنزيل التسلسلي والتدريجي 
منح  مع  المسطر،  البرنامجي  المخطط  وفق  للحملة 
المعلومات  لتدوير  مجال  وإعطاء  للمرونة  سعة 

الجديدة المتحصل عليها إبان تطبيق الحملة.
المرحلة  والمراجعة: وتمر هذه  التثمين  ـ مرحلة 
عبر ثالثة أشواط: أولها، إجراءٌ تحليلي قبلي لقياس 
مدى فاعلية الحملة. وثانيها، مصاحبة ومواكبة الحملة 

من صفرها إلى صيرورتها. وثالثها، تفعيل مقتضى 
التأثير الذي استحدثته على  ما بعد الحملة لدراسة 
هو  هذا  من  والغرض  الثالثة.  األمداء  مستويات 
الخصاصة  على  للوقوف  الحملة  وفحص  تمحيص 
لجسرها،  والفجوات  والثغرات  لتداركها،  والنواقص 
والعيوب والعثرات لتقويمها، وتتبع معاليلها ومآلها، 
واالستفادة من مخرجاتها وخالصاتها واستنتاجاتها 

في مقبل الحمالت.

احلملة اأثناء االأزمات

سقوط  )زلزال،  الفجائية  إلى  األزمات  تنقسم 
ناشط(،  بركان  ثورة  )حرب،  والمتوقعة  طائرة( 
وترتبط  استئذان  دون  من  تأتي  الغالب  في  لكنها 
خصوصيتها األولى بعنصر االستثناء. وتتخذ هذه 
األزمات شكل كوارث أو طوارئ أو أخطار، وبشكل 
عام فهي تخلخل السير المعتاد لألمور وتؤثر بشكل 

إما بنسب متقاربة  المواطنين،  ملحوظ على حيوات 
أو متباعدة.

يتطلب اإلعداد االحترافي إلنشاء حملة في وضع 
تستوجب  المسألة  ألن  والتريث،  التروي  استثنائي 
حوكمة ُخطية وبرنامجا استعجالياً لدرء أي مفسدة 
أو اضطراب أو قالقل أو جائحة تصاحب وتنتج عن 
هذه الحالة الفجائية. فالكيفيات اإلدارية والترتيبات 
العادية  ظروفها  في  والحملة  تتباين  ال  المنهجية 
الدخيل  العامل  المفاجأة  عنصر  ويبقى  والمتوقعة، 
جملة  إفراد  يستلزم  الوضع  فهذا  البيّن.  والفارق 
من التدابير، والتي يجب أن تكون منسجمة ومتسقة 
ومتناسقة مع ذواتها وال يشوبها تقصير وال إهمال، 
وأن توكل هذه الحملة إلى فريق متجانس لديه من 
الحنكة والكفاية ما يؤهله إلى توظيف المتحصل من 
الخبرة واآلليات ووسائل لبناء حملة استعجالية، لكن 
بكيفية احترافية ومهنية تستجيب للشروط الواجب 

توفرها إلحداث الهدف المبرمج والقصد المأمول.
كانت  مهما  حملة  أي  في  النجوع،  آليات  ومن 
صفتها، هو مد الجمهور بمعلومات دقيقة وصحيحة 
اإلعالم  وسائل  مع  التنسيق  ضرورة  مع  وآنية، 
تحديد  األفضل  ومن  المدني،  المجتمع  وفعاليات 
المكلفة  الجهة  باسم  رسمي  متحدث  وتخصيص 
مصدر  هناك  يكون  حتى  األزمة  وتصريف  بتدبير 
رسمي ومسؤول، كما يلزم بث ونشر رسائل إخبارية 
من  للمواطنين  عملية  وتوجيهات  وإرشادات  دورية 
ممتلكاتهم  وصون  وأمنهم  سالمتهم  تأمين  أجل 
وحيازاتهم، وكذلك الحرص على منح العناية الالزمة 
سداً  والوقوف  وأسرهم،  والمتضررين  للضحايا 
منيعاً أمام الُمحبِطين والُمثبِطين، إضافة إلى ضرورة 
وعن  األمنية  المؤسسة  عن  إيجابي  انطباع  ترك 

صورتها لدى العموم.

يتطلب الإعداد 

الحرتايف لإن�صاء 

حملة يف و�صع 

ا�صتثنائي الرتوي 

والرتيث
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في عالم الخيال العلمي في هوليوود نجد رجال 
الخارقين  األبطال  أصبحوا  الذين  اآلليين  الشرطة 
في  بدوريات  ويقومون  القانون  يطبقون  الذين 
الشوارع ومحاربة المحتالين لحماية الناس من أذى 
المجرمين. ولكن، هل هذا هو مستقبل الشرطة الذي 

يحاولون تسويقه لنا؟. 
مساعد مفوض الشرطة لوك واي يو، مدير مديرية 
يؤمن  السنغافورية،  الشرطة  في  القادم  الجيل  نظم 
التكنولوجي،  التقدم  مدى  عن  النظر  وبغض  بقوة، 
البشر. وبشغفه  محل  أبداً  تحل  لن  التكنولوجيا  أن 
يتطرق  جوارحه،  بكل  عنها  يتحدث  التي  بالطبيعة 
لوك بعناية لواقع الشرطة في مواجهة هجمة التقدم 

التكنولوجي.

التكنولوجيا جزء ال يتجزاأ من العمل 

ال�سرطي

التكنولوجيا منتشرة  اليوم، أصبحت  في مجتمع 
جداً في حياتنا اليومية. وبوصفها إدارة حديثة في 
الجيل  نظم  »مديرية  تفخر  سنغافورة،  شرطة  قوة 
رجال  بتزويد  مكلفة  ناشىء«  »كيان  بأنها  القادم« 
التي  التكنولوجيا  من  »المناسب«  بالنوع  الشرطة 
تمكنهم من أن يكونوا أكثر إنتاجية وفعالية في أداء 

وظائفهم مما هي عليه بالفعل.
 2016 ديسمبر  في  رسمياً  المديرية  تأسست 
التخطيط  إدارة  في  أساسياً  دوراً  تلعب  أن  بهدف 
والتنظيم التي تقود الجهود التي تبذلها قوة الشرطة 
السنغافورية من أجل التحول كجزء من خطط فريق 
التحول المحلي لعام 2025. وبغض النظر عن توقعات 
الجمهور المتزايدة أو الزيادة الهائلة في عبء العمل، 
يتعين على شرطة سنغافورة تحديث استراتيجياتها 
في مجال العمل الشرطي باستمرار لكي تظل ناجحة 
والحفاظ  وأمن سنغافورة  على سالمة  الحفاظ  في 
على ثقة الجمهور. وعلى هذا النحو، من الضروري 
أن تقوم مديرية نظم الجيل القادم بدراسة المعوقات 
وتقديم التكنولوجيا الشاملة التي من شأنها تحسين 
الموظفين وفعاليتهم من أجل تحقيق مهمة  إنتاجية 
إطار الحماية االستراتيجي المتمثلة في منع الجريمة 

وردعها والكشف عنها.
يقول داك لوك، الذي يشغل منصب نائب المدير في 
الوقت نفسه في )بي اند او(: »من الناحية التكتيكية، 
المعلومات،  تكنولوجيا  أنظمة  هي  مخرجاتنا  فإن 
التحول  المنظمة من تحقيق  وهي مهمة ألنها تمكن 
الذي تحتاجه لكي تظل ناجحة. وعالوة على ذلك، مع 
إطالق هذه األنظمة، يمكن لرجال شرطتنا ان يقوموا 
بعملهم بشكل أفضل مع معاناة أقل ووتيرة أسرع«. 

االإبداع حتت االختبار

وكجزء من تكامل التكنولوجيا مع العمل الشرطي، 
يكشف داك لوك، الذي كان يشغل في السابق نائب 
بعض  عن  الشرطة،  تكنولوجيا  قسم  في  المدير 

المبادرات التي تقوم بها مديرية نظم الجيل القادم.
فمثالً من أجل مساعدة قسم التحقيقات الرئيس 
أفضل بشأن  نحو  على  التحقيق  توجيه ضباط  في 
إجراءات المتابعة، فإن »مذكرة اإلحاطة اآللية«  هي 

واحدة من هذه التطبيقات التي تسمح للمستخدمين 
اآللية  فالمذكرة  والرتيبة.  العادية  العمليات  بأتمتة 
بإجراء  للمستخدم  تسمح  بحيث  صممت  التي 
أتمتة  على  تعمل  بكثير،  أسرع  بوتيرة  المسوحات 
استرجاع معلومات القضية، والمسوحات وتلخيص 

النتائج في واجهة واحدة.
المواجهة  خط  شرطة  رجال  تجهيز  سيتم  كما 
ما  كل  يضع  االستخدام  سهل  الحوسبة  بجهاز 
هذا  أيديهم.  متناول  في  معلومات  من  يحتاجونه 
الجهاز الذي اطلق عليه اسم »هاتف الشرطة الذكي«، 

سيتم طرح المرحلة األولى منه في أكتوبر المقبل.
نظم  مديرية  رجال  عمل  ينتهي  ال  الحقيقة،  في 
القادم عند إطالق األنظمة، بل تجري متابعة  الجيل 
هذه  من  يستفيد  المستخدم  أن  من  للتأكد  منتظمة 
لتحسين  الالزمة  التعديالت  وإجراء  التكنولوجيا 

التجربة العامة وجعل التكنولوجيا أكثر فائدة.
ومع األخذ في االعتبار ما تقوم به مديرية نظم 
الجيل القادم، فإنه ليس من المستغرب أن يصف داك 
لوك ثقافة هذه الوحدة بأنها »مختلفة« و»عارضة«. 

فبالنسبة له فإن هذا ما يسهم في الجو اإلبداعي.
نبنيه  ما  إلى  فقط  ننظر  ال  »نحن  قائالً:  ويتابع 
لمساعدة رجال الشرطة على القيام بعملهم على نحو 
أكثر  نكون  أن  يمكننا  كيف  أيضاً  هو  وإنما  أفضل، 
فعالية كفريق واحد. إن كثيراً من العمل الذي نقوم به 
هو تخيل ما هو ممكن. ماذا يمكننا أن نفعل لتمكيننا 
من القيام بعملنا بشكل أسرع وأفضل، وبأقل معاناة 

ممكنة؟«.
 

حتديات م�ستمرة

أجل  التطبيقات من  أو  النظم  تكييف  وإلى جانب 
تلبية احتياجات المستخدمين والتغلب على المعوقات 
بشكل أفضل، يتعين على مديرية نظم الجيل القادم 
حول  تتمحوران  أساسيتين  لعقبتين  تتصدى  أن 
أن  يجب  وما  القوة  رجال  مع  األساسي  التواصل 

تقوم به المديرية من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور.
نظم  مديرية  على  »يتعين  لوك:  داك  يضيف 
الجيل القادم التواصل بطرق تجعل من السهل على 
رجال الشرطة فهم كيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن 
في  فعالية  أكثر  لتكون  المنظمة  وتساعد  تساعدهم 
الحفاظ على أمن مجتمعنا«. وعالوة على ذلك، فإن 
السنغافورية  الشرطة  قوة  اعتماد  إلى  سيؤدي  ما 
الجمهور  توقعات  هي  المستقبل  في  للتكنولوجيا 
مدنيين   – الشرطة  رجال  من  باستمرار  المتزايدة 

وعسكريين- للقيام بعملهم بشكل جيد.
ويؤكد داك لوك قائالً: »السبب في اعتبار التوقعات 
العامة المتزايدة تحدياً للشرطة السنغافورية هو أن 
إلى  ستؤدي  التوقعات  تلك  تلبية  على  قدرتنا  عدم 
الثقة  إذا فقدنا  تتآكل فعاليتنا  الثقة. وسوف  فقدان 

التي يضعها المجتمع فينا«.
في حين أن حل هذه المشكلة هو متعدد الجوانب، 
فإن داك لوك يعتقد أن التكنولوجيا هي واحدة من 
يمكن  التكنولوجيا  »إن  ويقول:  الرئيسة.  العناصر 
الشرطة  رجال  إنتاجية  تحسين  فى  دوراً  تلعب  أن 
وتحريرهم من المهام المتكررة والسماح لهم بأعمال 

ذات قيمة عالية«.

احلاجة اإىل العن�سر الب�سري

في نهاية المطاف، من المهم إدراك أن التكنولوجيا 
في إطار الشرطة السنغافورية تعمل على تعزيز عمل 
رجال الشرطة، ال الحلول محلهم. فمستقبل الشرطة 

ال يكمن في أيدي الروبوتات.
بما  تقوم  أن  لآلالت  »يمكن  لوك:  داك  يقول 
تحدثنا  لقد  به.  القيام  على  ما  شخص  يبرمجها 
على  اآلالت  قدرة   فكرة  وعن  الصناعي  الذكاء  عن 
التعلم. ولكن حتى وقتها، فإن تعلم اآلالت قائم على 

التعليمات التي نلقنها إياها«.
في رأيه، يمكن لآلالت والبرامج أن تؤدي نماذج 
يتساءل  ذلك،  ومع  البشرية.  الوظائف  من  أساسية 
لوك »هل من الممكن لبرنامج كمبيوتر أن يكتب مقاالً 
اآلالت  تتفوق  أن  المرجح  غير  ومن  الروح؟  يلمس 
على اإلنسان )في هذه الحالة(. سيكون هناك دائماً 
بعض األشياء التي ال يمكن لآلالت القيام بها، مثل 
في  الرحمة  وممارسة  والقيم  األخالق  في  النظر 

حاالت فريدة من نوعها«.

توازن العمل واحلياة

ومن خالل تسليط مزيد من الضوء على معتقداته 
الشخصية، يبدو لوك – وهو أب لتوأم- واضحاً في 
ما  »دائماً  والحياة.  العمل  بين  االنسجام  رأيه حول 
في  أن يكون فعاالً  الشرطة ال يمكن  أن رجل  أفكر 
العمل إذا كانت حياته الشخصية غير منظمة. الفصل 
بين الحياة الشخصية والعمل وهم. بالنسبة لي، أن 
تكون شرطياً منتجاً ومساهماً تواصل تقدمك المهني، 

يعني أن تواصل تقدمك الشخصي«.  
يكن  لم  الشرطة  في  عمله  أن  من  الرغم  على 
طموحه حينما كان في سنوات عمره األولى، إال أنه 
ال يخفي سعادته بعمله الحالي الذي يقول إنه يتيح له 
»المساهمة في المجتمع ومعرفته على نحو أفضل«.
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هل �سبق اأن اتفق النا�ض  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل 

وجزاك عنا جميعًا كل 

اخلري، وهنا �سهادات 

بع�ض ممن عرفوك عن 

قرب..

الواحة  زمن  استعادة  إلى  بحاجة  نحن  كم 
العين،  الزمن،  ذلك  وطيات  تالفيف  بين  الضائع 
وردة الصحراء، وخريطة طريق القلب والعقل إلى 
المغفور  يدي  على  بدأت  التي  الكبرى،  اإلنجازات 
الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان  له بإذن 
تلك  ثراه(، ولتتوالى وتتسع  الله  آل نهيان )طيَّب 
اإلنجازات على يدي خير خلف لخير سلف، صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

)حفظه الله ورعاه(.
تلك  زمن  من  قدمت  شخصية  هنا  محدثنا 
الواحة المقيظ والحضار و)الطرشة(، أي المسير 
ثم  ودبي  أبوظبي  إلى  العين  من  الرزق،  لطلب 
ومقابلة  الغوص  وهي  الشاقة،  بالمهنة  العمل 
من  البحر  ينزلوا  لم  بر  أهل  وهم  وأهواله  البحر 
أبوظبي  إمارة  في  البترول  اكتشف  وحين  قبل. 
وشاركوا  عملوا  الذين  المواطنين  أوائل  من  كان 
في  الخمسينيات  في  والتنقيب  الحفر  عمليات  في 
كانوا يصلون  البحر، حيث  »داس« وسط  جزيرة 
كانت  التي  )اللنشات(  طريق  عن  الجزيرة  إلى 
اليوم  التي تشغل  المنطقة  من  أبوظبي  من  تقلهم 
مسجد العتيبات على كورنيش أبوظبي العاصمة. 

إنها اإلرادة الحقيقية الصلبة التي جعلتهم يبحثون 
كان  ملل.  أو  كلل  دون  من  كان  أينما  الرزق  عن 
في  د  تجسَّ الكلمة،  هذه  تعنيه  ما  بكل  بريئاً  زمناً 
يصفها  -كما  ونفس  المشاعر  دافئ  رحيم  قلب 
بأي  تبخل  لم  معطاء  سخية،  متواضعة،  ضيفنا- 
شيء من شأنه يسعد مواطنيها. كان ذلك حسب 
راوينا الوالد محمد بن علي بن بطي الظاهري أيام 
زايد )رحمه  الشيخ  يتسلَّم  أن  الموارد وقبل  شح 
الله( مقاليد الحكم، أيام بيوت الطين في الستينيات، 
كما يروي أن الناس البسطاء كانوا يستقبلون زايد 
يأتي  الخير  ألن  الفرحة،  وتغمرهم  ترحاب  بكل 
الترحاب  ذلك  يقابل  الله(  )رحمه  وكان  بمقدمه 
من  والنفيس  الغالي  وبذل  بكرم  التلقائي  الفطري 
أجل إسعاد أبنائه وانتشالهم من حالة الفقر والعوز 
خاصة حين أنعم الله بفضله وتدفق البترول، حتى 
رت األمور، وشمل ذلك الخير البعيد  عم الخير وتيسَّ
العربية  اإلمارات  دولة  على  يقتصر  ولم  والقريب 

المتحدة فقط.

كحل العيون

أسأله عن قصة بيوت الطين في العين فيقول: 

كان زايد يقول لنا: 

»اشخط من األرض 
قد ما تبا ووين ما تبا«
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

يقيسون لنا مساحة األرض بالعصا )أال يشخطون 
بس بالعصا يقايسون ماشي بلدية في العين(، أظن 
تولى  وهو  الستينيات  فترة  قبل  كان  الكالم  هذا 
كنت  ألنني  الفترة  تلك  اتذكر   .1966 سنة  الحكم 
يقصد،  جيش  أي  سألته  ولما  الجيش،  في  أخدم 
ساحل  كشافة  قوة  جيش  بريطانيا،  )جيش  قال: 
معظم  به  خدم  وقد  »الليوي«،  كما سموها  عمان، 
وكتبي  ودرمكي  ظاهري  من  المنطقة  قبائل  أبناء 
كبيرة،  واسعة  أراضي  أخذنا  أيامها  وغيرهم. 
المساحة هنا كما قلت لك قاسوها لنا بالعصا، من 
فضل الله ثم فضل زايد الله يرحمه ويغفر له منذ 
تلك األيام والخير عم الجميع. كان يقول )اشخط قد 
ماتبا ووين ماتبا ووين تروم تسوي بيت(، أي خذ 
بقدر ما تريد من األرض وأينما أردت واستطعت أن 
تبني منزالً. كان أهالي هيلي في تلك األيام حوالي 

محمد بن علي الظاهري

كلما سمعنا  زايد  الشيخ  برؤية  عيوننا  ُنكّحل  كنا 
أنه )بارز( في هيلي نبرز وياه، عند »ندود«، أي: 
اليوم  تراها  التي  هذه  الحارة  في  هنا  رمل  تالل 
الفخمة،  بفللها  األنيقة  العين  ضاحية من ضواحي 
هنا كان يبرز الشيخ زايد، فنتحلّق حوله فخورين 
بأننا بين يديه، الكل مستأنس نستمع إلى ما يقوله 
قبل  الستينيات  في  ونحن  يحدثنا  كان  بحماس، 
أن يتولى الحكم، كان يقول لنا إن هذه البقعة من 
قريب،  عما  ستتغير  بكم  المحيطة  المقفرة  الرمال 
)ماكنهن  تصبح  سوف  )التالل(  الندود  وهذه 
ندود( أرضاً مستوية، وصدق كالمه، فقد مسحوها 
وعّدلوها، هذا قبل أن نعرف البلديات، وكان يقول 
يوم  تغيرت.  وصدق  بتتغير(  )هيلي  يرحمه:  الله 
لواحد يشتغل  قال  عنده  بارزين  بارز ونحن  كان 
عنده: )قم يا عامر( وهو أظن كان مثل السكرتير 

الذي يريد أرض من  الجماعة،  األيام )شوف  هذه 
كانوا  حينها  وأذكر  أرض(،  أعطوه  هيلي  أهالي 
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أربعين أو خمسين بيتاً ال أكثر وبعدها بنيت بيوت 
بها  لهم  أمر  التي  األراضي  على  العين  في  الطين 

زايد.
المكان  أكثر من جغرافية  يقترب  يحدثني وهو 
ويبدأ يحدد أماكن )حيشان الطين( كما كانت تسمى، 
كانت هنا في هيلي وشرقها، أهالينا وطوايفنا هؤالء 
عن  بيوتاً  بنوا  قد  كانوا  أهالي هيلي  كلهم خاصة 
قوم الشرحبي وقوم سلطان والدرامكة والشراينة 
هؤالء هم أهالي هيلي من األوليين، هؤالء هم )طخة 
الدار(. وقد استمرت بيوت الطين إلى أن تولى زايد 
عندها  ١٩٦٩م   -١٩٦٨ عام  حدود  إلى  بل  الحكم، 
بدأت  وبالفعل  شلوهن(،  لله  )يا  المرحوم  قال 
الناس  بدأت  وقريباً  أصحابها،  وعوَّضوا  إزالتها 
تبني بيوت )السمينت والطابوق( واستوت البنيات 
وأنشئت البيوت الحديثة في كل مناطق العين في 
األهالي  والمعترض.  والقطارة  والجيمي  هيلي 
أزالوا  جديداً  بيتاً  استلم  الذي  قلة،  حينها  كانوا 
بيته الطيني القديم، لذلك لم يبق منها اليوم سوى 
اآلثار في القطارة، وفي هيلي والقالع والحصون 
تلك  بنت  التي  هي  المقاوالت  شركات  األثرية. 
والتعمير  البنيان  وبدأ  المقاولون  دخل  الشعبيات، 
منذ ذلك الوقت وكان زايد يفكر ودائماً فكره صائب 
يعرف  وال  الجميع،  يعم  بالخير  دائماً  يفكر  ألنه 

المستحيل وكان يفرح )رحمه الله( إذا الناس كلها 
مرتاحة ومستأنسة هو يرتاح ويستأنس.

يسترجع محمد بن علي الظاهري محاوالً تذّكر 
الثالثينيات )أحيد  سنة ميالده، فيقول: ولدت في 
يقولون ضربت سنة »الوحيدة« وأفطن يوم يقولون 
استوت الحرب العالمية الثانية( يتذكر أيام الحرب 
العالمية الثانية، ويوضح: الوحيدة منطقة في دبي 
سموها الوحيدة ألنها منطقة منقطعة عن العمران 
األيام،  تلك  في  المعتادة  الرزق  وأسباب  والناس 
هذا الكالم تقريباً سنة 1942 أو 1945م كنا أطفاالً 
صغاراً، ونعرف أن أهالينا وشيباننا كانوا يطرشون 
إلى دبي أو إلى أبوظبي على مطية على ركاب واللي 
ينتقلون على خشب )سفن( والطرشة هي الذهاب 
الرزق  عن  يبحثون  فقراء  كانوا  الناس  للتجارة، 
أينما كان ومنهم من كانوا )يمدون( البحر يذهبون 
في  الغوص(  )مديت  بنفسي  أنا  الغوص  لمواسم 
في  المحاربة  من  جماعة  عند   1958 سنة  حدود 
بر  )أهل  أننا  رغم  أم سقيم،  في  جميرة  في  دبي 
لكن وين المرزق تتبع مرزقك( إال أن طلب الرزق 
اليوم  وأنا  والغوص  بل  السباحة  تعلم  علينا  حتّم 
من  أكثر  حوالي  بقينا  وقد  أيضاً.  وأغوص  أسبح 
الغوص  مواسم  في  نعمل  دبي  في  عشر سنوات 
كل عام عند أهلنا قوم بوعميم. عندنا أهل في دبي، 

فأمي من قوم بن كنيد، حياة خلفان بوعميم متزوج 
عميم(  )هل  دبي،  في  كبيرة  طايفة  لنا  أمي،  خالة 
ضاحي  منهم  معروفون  أناس  وهم  )العميميين( 
بن خلفان بن تميم، وعندك من الطواير حياة حمد 
أناس  قلت  كما  وهم  حميد،  وحياة  حسن  وحياة 

معروفون وهم من أهلنا. 
بالحضار  نأتي  كنا  وأحياناً  الغوص  وقبل 
يسموهن  األول  العين  مدينة  إلى  )المصطافين( 
مقيظ  منطقة  القدم  منذ  العين  باعتبار  )كريات( 
هرباً  الساحل  مدن  من  العوائل  ترتاده  مشهور، 
من الحر والرطوبة. كان الحضار يأتون إلى هيلي 
ويأتون إلى الجيمي والقطارة ويصلون حتى حفيت 
كنا نطرش  لنا نخيل هنا في هيلي، ونحن  ونحن 
دبي ونطرش أبوظبي )نودي كريات( كما يقولون 
األول، عبرية ومير من عيش وطحين وسكر وثياب 
كانوا  العين  في  فالتجار  ومؤونة(،  )مسافرين 
من  يسمونها  األول  )البز(  المير  إلى  يحتاجون 
سواء  بتوصيلها  نقوم  كنا  ونحن  وأبوظبي.  دبي 
من تجار دبي المعروفين في تلك األيام مثل محمد 
رفيع وقوم الزرعوني كانوا تجاراً هناك ثم أتوا إلى 
العين وعيال الفهيم وكان شيخهم حياة عبد الجليل 
الفهيم هؤالء هم من تجار العين المعروفين األول.

• نشرت هذه الحلقة في العدد 430
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ضفاف

أن الصيف لم ينته بعد، إذ من المفترض، حسب تقسيم الفصول األربعة، أن يبدأ الخريف رغم 
في الثلث األخير من شهر سبتمبر، إال أن موسم التصييف قد انتهى تقريباً، أو هو على 
وشك االنتهاء، بعد أن أصبحت الدراسة على األبواب، وبدأ الطالب يلملمون أوراق اإلجازة الصيفية 

للعودة إلى مدارسهم، مودعين بذلك أيام النوم واللعب. 
على كل حال ليس هذا موضوع حديثنا، وإنما موضوعه مشاهداتنا في هذه العطلة الصيفية، وعلى 
وجه الخصوص مشاهدات أولئك الذين سافروا خاللها، وزاروا بلداناً عدة في شرق الكرة األرضية 
وغربها، واحتكوا بشعوب وثقافات مختلفة، وشاهدوا سياحاً مثلهم، يقيمون في الفنادق التي ينزلون 
بها، يتناولون إفطارهم معهم في القاعة نفسها، ويستخدمون معهم المصاعد والمرافق، يشاركونهم 
الجلوس في الردهات انتظاراً لجولة سياحية، أو ألخذ استراحة قصيرة قبل االنطالق إلى جولة أخرى، 

وربما التقوا بهم في الحدائق الخلفية للفنادق لالستمتاع بمنظر الزهور والطيور التي تزينها.
 االنطباع األول الذي نخرج به من احتكاكنا في زمن محدود مع هؤالء الناس القادمين من كل أنحاء 
الدنيا أنهم بشر مثلنا، وأن كل البشر، أو معظمهم طيبون ومسالمون ومحترمون، يلقون التحية وهم 
داخلون المصاعد، ويبتسمون ويودعون وهم خارجون منها، يتصرفون بأدب جم واحترام كبير، وال 
تبدو على وجوههم سيماء الشر، أو تبدر منهم تصرفات تدل على أنهم أشرار أو عدائيون من غير 
أسباب تدعو لذلك. فلماذا إًذا يتقاتل الناس، وتسفك الدماء، ومن أين يأتي الشر الذي يمأل كثيراً بقاع 
األرض قتالً، ويعيث في كثير من بلدان العالم خراباً وفساداً، ويدفع الناس إلى الهرب من أوطانهم، 
أبناءهم في  باألمن والسالم، ويربوا  إليها كي يشعروا  آمنة يلجؤون  والبحث ألنفسهم عن مالذات 
ظروف أفضل من تلك التي تركوا بلدانهم عليها، وربما أقاموا سنوات طويلة في المالجئ والبلدان التي 
هاجروا إليها، بعد أن تحولت بلدانهم إلى ساحات للصراعات المسلحة، وخرائب تنعق فيها الغربان، 

وال يشعر فيها أحد باألمان؟
في أحكامنا على البشر نعمد كثيراً إلى استخدام نظرية األنماط األولية الجامدة، وفقاً للبناء الذي 
طرحه العالم السويسري »كارل يونغ« لشرح الصور النمطية األولية، وهذه األنماط غالباً ما تستند إلى 
األديان واألساطير والخرافات التي تمثل تلك الصور القديمة المستقلة التي تشكل المكون األساسي 
لالوعي الجماعي، فنِصف أصحاب ديانات معينة، أو لون معين، أو قومية معينة بأنهم أشرار بالمطلق، 
ال يمكن أن نتوقع منهم الخير أبداً، علينا االبتعاد عنهم وتجنبهم لمجرد أنهم ينتمون إلى هذا الدين، أو 
هذه القومية، أو ألن لون بشرتهم يختلف عن ألواننا. وهذه نظرية ثبت خطؤها بالتجربة، خاصة عندما 
نسافر خارج أوطاننا، فيحدث أن نتعامل مع أنواع وأشكال مختلفة من البشر، ينتمون إلى ديانات 
غير ديانتنا، وقوميات غير قوميتنا، وينحدرون من أصول مختلفة، تتكون من خاللها ألوان بشرتهم، 
فنكتشف أنهم أناس طيبون، ال يحملون لنا شراً وال ضغينة، ونمضي بعد التعامل معهم مندهشين، 
مستنكرين األفكار التي كنا نحملها عنهم، يتملكنا إحساس بالذنب ألننا ظلمناهم عندما حملنا أفكاراً 

خاطئة عنهم.
تحدث  البشر،  بعض  خاطئة عن  أفكاراً  نحمل  أننا  لنا  وتكشف   معنا،  تحدث  التي  المواقف  هذه 
إلى  ويلجؤون  عنا،  خاطئة  أفكاراً  يحملون  كانوا  ألنهم  بالذنب  يشعرون  وتجعلهم  أيضاً،  غيرنا  مع 
تصحيحها. فمن أين يأتي الشر الذي نوزعه على البشر، ونستثني أنفسنا منه بادعاء أننا آخر األخيار 

في األرض، وكيف يمكن أن نتخلص من هذه العادة السيئة والسلوك غير السليم؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرحه كل واحد منا على نفسه، ليعرف نصيبه من الشرور التي 
تنتشر في عالمنا وتدفع بعض البشر إلى إساءة معاملة غيرهم، على اختالف درجة هذه اإلساءة، التي 
تبدأ من اللفظ، وال تقف عند حد معين، حتى تصل إلى الفعل الشنيع الذي ربما أدى إلى القتل، والتفنن 
في أساليب إزهاق أرواح البشر.وعندما نعرف اإلجابة، يصبح الطريق ممهداً أمامنا للتقليل من هذه 
الشرور وخفض نسبتها قدر اإلمكان، ألن القضاء عليها نهائياً مستحيل ما دمنا بشراً، تتنازعنا رغباتنا 
وأطماعنا وشهوات نفوسنا األمارة بالسوء، وهل غير النفس األمارة بالسوء ما يدفعنا إلى تجميل الشر 

وفعله، وتبرير هذا الفعل ألنفسنا واستحسانه؟

من أين يأتي الشر؟

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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ورد خبر هذه الرحلة في كتاب بعنوان:»رحلة 
مسقط«،  إلى  البصرة  من   - العربي  الخليج  عبر 
وكان هذا المصور قد ترك عدداً من الصور التي 
التقطها أثناء رحلته من البصرة إلى الكويت وقطر 
وأبوظبي ودبي إلى أن وصل إلى مسقط، كما أنه 

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

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

وعلقنا على بعضها، آملين اإلفادة منها. 
من  المئات  لقيت  وأبوظبي  البحرين  وفي   *
األسر الفارسية الفقيرة الحال، ولما كنت اسألهم 
عما أتى بهم إلى هنا، كان الجواب دائماً، أنهم هربوا 

من الحكم الجائر في بالد فارس

الرحلة اإىل اأبوظبي

التي تقل  السفينة  1904/2/4 وصلت  في يوم 
ظهر  وبعد  منها  وترجل  أبوظبي،  إلى  بورخارت 
يلتقي  لكي  المدينة  سوق  عبر  توجه  اليوم،  ذلك 
بحاكم اإلمارة الشيخ زايد بن خليفة وبيده رسالة 
إلى  اصطحابه  وتم  قطر،  حاكم  أحمد  الشيخ  من 
العام  المجلس  كان  حيث  المدينة،  خارج  حصن 
ظهر  أن  إلى  هناك  وبقي  اليوم  ذلك  في  معقوداً 
الشيخ  مع  لقائه  عن  بورخارت  ويحدثنا  الشيخ. 
أبوظبي،  في  أيامه  عن  وكذلك  خليفة،  بن  زايد 
عليه  تبدو  مسن،  رجل  وهو  الشيخ  فيقول:»ظهر 

كبيرة،  ومعه حاشية  الوقار،  الحكم وسيماء  هيبة 
قطر  من  أحملها  التي  التعريف  رسالة  له  فقدمت 
الناس  بعض  وراح  المعتادة  األسئلة  علّي  وطرح 
يطرحون قضاياهم عليه، وكانت ثمة مراسيم معينة 
الشيخ  بتحية  يقومون  الكل  فكان  اتباعها،  يجري 
أوالً ثم أعوانه بحسب مراتبهم، وحتى أفقر الناس 
نفس،  عزة  بكل  ويعاملون  يكرمون  كانوا  حاالً، 
وبعد حوالي ساعتين انفض المجلس وتم إحضار 
ليكون  وليمة طعام عامرة، ثم تم تخصيص كوخ 
مسكناً لي، فمكثت هناك مدة ستة أيام بصفة ضيف 
وفي  أحسنه،  الطعام  من  أنال  وكنت  زايد،  الشيخ 
الصباح يقدمون ما يسمى »فك الريق« أي الفطور، 
ويتألف من فطيرة محالة رقيقة ولذيذة، تصنع من 
الظهر والمساء فهناك  أما عند  دقيق األرز والماء، 
وخبز  والتمر  اللحم  أو  السمك  مع  األرز  وجبات 
أبيض رقيق للغاية طبعاً باإلضافة إلى القهوة التي 
تقدم عدة مرات في اليوم، وكان الطعام يأتيني من 
تجوالي  أثناء  وفي  الشيخ.  زوجات  صغرى  دار 
والتقاطي الصور لم يزعجني أي شيء، سوى في 
اليوم األول عندما تعالى حولي الصياح، وكان يوم 
جمعة، وألفيت نفسي في وسط حشد كبير يتدفق 
أصدره  واحداً  أمراً  أن  غير  المسجد  من  خارجاً 

الشيخ كان كافياً لضبط هذا التصرف المقلق. 
هو  أبوظبي  في  هنا  السائد  السياسي  النظام 
وإن حياة  أبوي،  نظام  المشيخات  بقية  غرار  على 
وممتلكات الناس من رعايا الشيوخ هي أكثر أماناً 
لقيت  وأبوظبي  البحرين  ففي  فارس،  بالد  من 
ولما  الحال،  الفقيرة  الفارسية  األسر  من  المئات 

الجواب  كان  هنا،  إلى  بهم  أتى  عما  اسألهم  كنت 
دائماً، أنهم هربوا من الحكم الجائر في بالد فارس. 
وفي 7/فبراير قمت بتصوير الشيخ في المجلس 
وكذلك قمت بتصوير أجمل فرس لديه، أما سوق 
المدينة فإنه ومعه حوالي اثنتي عشرة داراً مشيدة 
بالحجر، أما البقية فكانت عبارة عن أكواخ من جريد 

سعف النخل. 
فإنه  إلى دبي،  السفر  اعتزم بورخارت  وعندما 
أراد السفر براً متجهاً إلى البريمي ومنها إلى دبي، 
لكن الشيخ زايد نصحه بعدم السفر براً لذلك قرر 
أبوظبي  غادر   1904/2/9 يوم  وفي  بحراً،  السفر 

متجهاً إلى دبي. 
الشيخ  المرحوم  مع  بورخارت  لقاء  عن  نقول 
 -  1855« أبوظبي  إمارة  حاكم  خليفة  بن  زايد 
1909«:إن صاحبنا المصور التقى بالمرحوم الشيخ 
الشيخ  وكان  أبوظبي،  جزيرة  العاصمة  في  زايد، 
زايد قد كبر في السن يومذاك وتمكن من توطيد 
أركان إمارته، وفي الوقت نفسه، تمكن من أن يحتل 
ألنه  الوالد لكل حكام اإلمارات تقريباً  مرتبة األب 
بعد سنتين من هذا اللقاء مع المصور، فإن الشيخ 
زايد دعا إلى اجتماع »الخوانيج« الشهير في دبي، 
على  عالوة  السبع  اإلمارات  حكام  حضره  حيث 
حاكم منطقة »الدريتي« في عمان عالوة على شيخ 
قبيلة الشحوح وكذلك شيخ البلوش، وكانت الغاية 
من االجتماع، عقد اجتماع قمة يبحث في األسس 
األولية لنوع من االتحاد، عالوة على حل المشاكل 
الزعيم  التي كانت قائمة يومذاك، وهكذا بقي ذلك 
العظيم في نهجه نحو جمع شمل اإلمارات، إلى أن 

رحلة المصور األلماني بورخارت 
من البصرة إلى مسقط ) 3 / 3 (
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آل  الشيخ زايد بن سلطان  المرحوم  تمكن حفيده 
نهيان، أسكنه الله فسيح جناته أن يتمم ما قام به 
جده، فأشاد وأسس دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

الرحلة الثانية اإىل دبي

رحلته،  عن  بالحديث  بورخارت  يستمر 
فيقول:»في مساء يوم 9/فبراير/1904 أبحرنا في 
بحر هائج، وفي ليلة 11/فبراير بقي مركبنا راسياً 
بالقرب من دبي ألن دخول الخور كان عسيراً، وهذا 
الخور يتألف من ذراع مائي يتوغل في البر عميقاً 
القليلة  الخلجان  وله مدخل ضيق، وهو واحد من 
المحمية، وهو ال يصلح طبعاً إال للسفن الشراعية. 
كان الشيخ مكتوم الذي أسرعت لزيارته على الفور، 
غائباً حينذاك، أما ابنه فهو فتى في مقتبل العمر فبدا 

صعب المزاج، وقدمت له رسالة توصية من شيخ 
تم تخصيص  الفطور،  تناول طعام  أبوظبي، وبعد 
الشيخ  لكن  الميناء  مدخل  عن  بعيد  غير  لي  كوخ 
معي  بجوالت  للقيام  جماعته  أحد  تعيين  رفض 
من  أمر  إلى  مستنداً  التصوير  من  كذلك  ومنعني 

والده بعدم اتخاذ أي قرار أثناء غيابه. 
تتألف دبي من ثالثة أقسام:

أوالً:دبي األصلية وفيها سوق البانيان والمسجد 
الكبير وأطالل قلعة برتغالية، وهناك ثمة عدد كبير 
وجه  في  الموقع  تحمي  كانت  التي  األبراج  من 

الهجمات من جهة البر. 
ثانياً:القسم الجنوبي، أي الشندغة وهناك قصر 

الشيخ. 
مائي  لسان  على  تقع  التي  ديرة  ثالثاً:منطقة 

طويل وضيق من البر محاط بالخور والبحر. هناك 
في ذلك القسم يجد المرء السوق المهم جداً بأزقته 
البضائع  من  كثيراً  رأيت  كما  والنظيفة،  الواسعة 
التي تحمل كتابة »صنع في ألمانيا« وبشكل رئيس 
أدوات المطبخ المطلية بالخزف، كما تتوافر جميع 
أنواع الكعك والسكاكر اإلنجليزية، مما يمكن للمرء 
هناك  وكان  للتجارة،  تسهيالً  هناك  أن  استنتاج 
رصيف من الحجر، وقد سمعت بأن الشيخ قد قام 
بتصرف ذكي بإلغاء 5% رسم الجمرك المسموح 
له بتحصيله، وأعلن دبي ميناًء حراً، ونتيجة لذلك 
أن  وبما  هناك،  لالستقرار  التجار  من  العديد  جاء 
األراضي كلها تعود للشيخ فهو يكسب مدخوالً من 
كانت  ما  يعادل  التجارية  والمحالت  الدور  تأجير 

الرسوم تدر إليه. 

قصر احلصن في أبوظبي عام 1904 
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وفي يوم 17/فبراير زرت الشيخ مكتوم، وطلب 
القهوة  تقديم  تم  وكالعادة  بجانبه  أجلس  أن  مني 
والفطير المحلي، ثم قمت وودعته لكي أسافر على 

ظهر مركب إلى عمان. 
نقول تعليقاً على ما ذكره بورخارت عن لقائه مع 
انطباعه  دبي، وعن  مكتوم حاكم  الشيخ  المرحوم 
عن مدينة دبي، ما يلي:»كان حاكم إمارة دبي يوم 
بن  مكتوم  الشيخ  المرحوم  هو  بورخارت،  زارها 
حشر بن مكتوم، الذي تولى األمر هناك عام 1894 
بعد سنتين  أي   ،1906 عام  الله  رحمة  إلى  وانتقل 
من لقاء بورخارت معه، وعلى زمانه اشتهرت دبي 
التاريخ  بداية  إن  القول  يمكن  بل  تجارية،  كمدينة 
التجاري االقتصادي للمدينة، يرتبط مباشرة بأيام 
عام  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود  مكتوم.  الشيخ 
1897، عندما سقطت مدينة »لنجة«، وهي العاصمة 
القاسمية على ساحل الخليج العربي، والتي كانت 
مشهورة بأنها ميناء تجاري يسكنها عدد غفير من 
التجار العرب ومن التجار اإليرانيين من الطوائف 
اإليرانية  الحكومة  ابتدأت  الذين  الفارسية  غير 
بمضايقتهم بفرض ضرائب ثقيلة عليهم، لذلك قرر 
أولئك التجار الهجرة من لنجة إلى دبي، مستفيدين 
من »الخور« الذي يشكل ميناًء طبيعياً لرسو السفن 

وحركتها من هناك. 
دبي  إلى  لنجة  من  العرب  التجار  جاء  وهكذا 
بشأن  وفاتحوه  بن حشر  مكتوم  بالشيخ  والتقوا 
انتقالهم ومعهم تجارتهم إلى دبي، فوافق على ذلك 
وهكذا انفتح الباب لما يسميه الكثيرون بأنه بداية 
بعدها  راحت  إذ  دبي،  إلمارة  االقتصادي  التاريخ 
قام  كما  هناك،  ترسو  األوروبية  التجارية  السفن 
تجبى  التي  الموارد  ضريبة  بإلغاء  مكتوم  الشيخ 
على البضائع المستوردة، وأعلن أن دبي ميناء حر، 
لذلك نقلت شركة الهند البريطانية البحرية مقرها 
التي  السفن  عدد  بلغ   1906 عام  وفي  هناك،  إلى 
وفدت إلى دبي 34 سفينة، أفرغت حمولة مجموعها 

70132 طناً. 
أما قول بورخارت إنه شاهد آثاراً لقلعة برتغالية 
فهذا أمر غير مؤكد بأن البرتغاليين بنوا قلعة في 

دبي. 

الرحلة الثالثة اإىل م�سقط

بورخارت من  أبحر  22/فبراير/1904  يوم  في 
الحبوب،  من  أكياساً  يحمل  مركب  على ظهر  دبي 
الخيمة،  رأس  إلى  وصل  أن  إلى  بالشارقة  ومر 
ما  تباشير هبوب عاصفة وسرعان  وهناك الحت 

اتجه  الصراع  من  ساعات  وبعد  السفينة،  ضربت 
الدوامات  تسوده  حيث  الخليج،  َفْم  نحو  المركب 
منطقة  حيث  مسندم،  رأس  منطقة  وهذه  البحرية 

كمزار، وهناك نزل، والتقط بعض الصور. 
ويقول عن أهل »كمزار«: إنهم إلى جانب اللغة 
العربية يتحدثون بلغة أخرى غير مفهومة لغيرهم 
اللغات  يفهم  تاجر  هناك  وكان  اإلطالق.  على 
إنه  قال  والتركية،  والسواحلية  والهندية  الفارسية 

لم يفهم كلمة واحدة مما يقولون. 
أن  إلى  ثانية  أبحر   1904/3/1 يوم  وفي 
وصل إلى بلدة صحار يوم 1904 / 3 /7، وقال 
عنها:»إنها البلدة الرئيسة لساحل الباطنة وهي 
عدة حصون،  وفيها  وممتدة،  كبيرة  مستوطنة 
وأخيراً وصل مسقط يوم 1904/3/12، وهناك 
استقبله المقيم السياسي اإلنجليزي، وقال عن 
بين جروف صخرية سوداء،  تقع  إنها  مسقط 
قنصلية  توجد  وهناك  جداً،  شديد  وحرها 
إلى  باإلضافة  نائب قنصل،  فرنسية، وألمريكا 

محطة تلغراف لحكومة الهند البريطانية. 
إلى هنا تنتهي مذكرات بورخارت، وكل مايذكر 
اليمن،  إلى  ذهب   1909 عام  في  أنه  ذلك  بعد  عنه 

وهناك لقي حتفه. 

 أبوظبي سفن الصحراء وسفن البحر عام 1904
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على الرغم من المسافة الشاسعة بين األندلس 
والمشرق، وتكاليف السفر العالية، ومشقة االرتحال 
البعيد، رحل عالم أديب فقيه أندلسي إلى المشرق 
ثالث رحالت: قصد في األولى إلى الحج والعمرة 
وزيارة بيت المقدس، ثم توالت الرحالت بأسبابها.

وكان ما سجله ابن جبير األندلسي في رحلته 
»األولى« أحسن ما كتب في فن الرحالت في التراث 

الجغرافي األدبي.

»1«
في اإلسكندرية منطقة تعرف بـ »سيدي جابر«، 
»األندلس«:  كتابه  في  الدكتور شوقي ضيف  قال 
مسجد  بها  جابر  سيدي  مسجد  يكون  أن  ويغلب 
ابن جبير األندلسي، وأن تكون العامة حّرفت اسمه 
مع الزمن. وكان هذا الرحالة الشهير قد استقر بعد 
معروف  مشهوراً  اإلسكندرية:  في  الثالثة  رحلته 
وفاته  كانت  وبها  واألدبية  العلمية  والمكانة  القدر 
اإلسالمية  البلدان  بين  النقلة  ولهذه  614هـ.  سنة 
كثيرة  بالد  في  وجوالناً  األندلس  من  وانطالقاً 
في المشرق قصة تروى، ورحلة عرفت اختصاراً 

بـ»رحلة ابن جبير«.
وهذا الرحالة األندلسي هو أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن جبير الكناني، مولده في مدينة »بلنسية« 
540هـ - 1145م، وتلقى علومه في مدينة »شاطبة« 
على والده ومجموعة من العلماء الكبار في بالده، 
ثم سكن »غرناطة«، وعمل كاتباً لواليها أبي سعيد 

بن عبد المؤمن الموحدي. 
وبرع ابن جبير في علوم الشريعة، وفي صنعة 
ابن  خلّد  الذي  ولكن  مكثراً،  شاعراً  وكان  الكتابة 
األولى  سفرته  أثناء  دّونها  التي  رحلته  هو  جبير 
كثيرة،  مرات  ُطبعت  وقد  1185م،   - 581هـ  سنة 
خاصة،  عناية  والعرب  المستشرقون  بها  واعتنى 
وعّدها المستشرق الروسي كراتشكوفسكي أعظم 

رحلة دّونها رحالة عربي في التراث العربي.

»2«
من  إلينا  وصل  ما  يضم  ديوان  جبير  والبن 
والسفر  الرحلة  ذكر  ديوانه  في  وكثر  شعره. 

نفحات  وفيه  األوطان،  إلى  والحنين  واالغتراب 
لصالح  زهدية وصوفية، ونجد في شعره مديحاً 

الدين األيوبي سنذكر مناسبته في سياق الكالم.
ومن شعره قوله في االغتراب

ال تغترب عن وطن 
             واذكر تصاريف النوى

أما ترى الغصن إذا 
             ما فارق األصل ذوى؟

وقال في تذكر األوطان:
غريب تذكر أوطانه 

             فهيج بالذكر أشجانه
يحل عرى صبره باألسى 

             ويعقد بالنجم أجفانه!
الطويلة،  األسفار  على  صبره  من  الرغم  وعلى 
مجاالً  للشعر  ترك  الكثيرة،  المشاق  واحتماله 
للشكوى من االغتراب، وهذا شعور إنساني غالب، 

فقد قال:
طول اغتراب وبرح شوق 

             ال صبر والله لي عليه
إليك أشكو الذي أاُلقي

               يا خير من يشتكى إليه
ولي بغرناطة حبيبٌ

              قد غلق الرهن في يديه!
واإلشارة هنا إلى الحبيب الذي في غرناطة هي 
عاتكة  المجد  أم  لديه«:  أثيرة  »وكانت  إلى زوجته 
قلبه  جعل  وقد  الوقشي.  جعفر  أبي  الوزير  بنت 
كالرهن عندها، ولم يستطع »وال يريد« فكاكه، فهو 

مرتهن لها دائم التشوق إليها.
»3«

وقد نظم ابن جبير شعراً يتشوق فيه إلى مناسك 
الحج في الحجاز، وإلى سائر المشاعر، وإلى زيارة 
المدينة المنورة على ساكنها أفضل التحية والسالم، 
وتكميل ذلك بالقصد إلى ثالث الحرمين الشريفين 

في القدس الشريف، قال:
يا وفود الله فزتم بالُمنى 

                 فهنيئاً لكم أهل منى!
قد عرفنا عرفات بعدكم

                 فلهذا بّرح الشوق بنا

نحن في الغرب ويجري ذكركم
               بغروب الدمع تجري هتنا

غزيراً  يجري   - المتشوقين  مع   - فدمعه 
إلى  الشوق  إنه  الممطر«...  الهتون:  »كالسحاب 

األراضي المقدسة وإلى النبي الكريم.
والمدينة  مكة  إلى  التشوق  في  األدبيات  وهذه 
والقدس كانت سائدة شائعة في أشعار األندلسيين 
وكان  والنثرية.  الشعرية  ومذكراتهم  وكتاباتهم 
بعضهم يبعث برسائل مع الذين استطاعوا الرحلة 
المدينة  زيارة  إلى  فيها  يتشوقون  الفريضة  ألداء 
المنورة، والصالة في المسجد النبوي وهي رسائل 

قد بقي منها بقية حسنة في التراث األندلسي. 
الرغبة  من  ينتقل  أن  جبير  ابن  واستطاع 
والتشوق إلى ذلك، وأداء الفريضة، وزيارة المدينة، 

وله مع بيت المقدس خبر نسرده فيما يأتي!

»4«
جبير  ابن  خرج  1183هـ   - 578هـ  سنة  في 
سبتة  إلى  األندلس  جنوبي  طريف  جزيرة  من 
»بالمغرب«، وانتقل بحراً إلى اإلسكندرية، فالقاهرة، 
فمدينة قوص على البحر األحمر »في الصعيد«، ثم 
الفريضة،  وأدى  المكرمة،  فمكة  جدة،  إلى  وصل 
وزار القبر الشريف بالمدينة. ثم اتجه إلى الكوفة، 
فبغداد، فالموصل فحلب وصوالً إلى دمشق، حيث 
عن  فيها  وأخذ  العلماء،  فيها  لقي  إقامة  له  كانت 
 »585  -  492« عصرون  أبي  ابن  القضاة  قاضي 
والحافظ ابن عساكر مؤرخ دمشق »توفي 600هـ«.

وخرج من دمشق إلى الساحل الشامي، وصوالً 
إلى عكا، ومّر في طريقه على بعض المستعمرات 
الفرنجية، فقد كان بعض بالد الشام تحت سيطرة 
فلسطين  أرض  في  عكا  من  وخرج  الصليبيين، 
بسفينة مرت به على صقلية »ونزل بها أياماً«، ثم 
تابع رحلته البحرية إلى األندلس »نزل في مدينة 
 - »581هـ  سنة  المحرم  في  األندلسية«  قرطاجنة 

1185م«.
وكان ابن جبير في رحلته، ومروره على البلدان 
والمسالك  البرية،  الطرق  امتداد  على  والمواضع 
والمدارس  المساجد  في  يدّون مشاهداته  البحرية 

ثالث رحالت
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البالد  أحوال  من  نظره  لفت  ما  وكل  والغرائب، 
والعباد معلقاً على ما يرى، مقارناً أحياناً بين ذلك 
وبين ما يعهده في بالده: األندلس، وكان في جملة 

ما سجله مشاهداته في المستعمرات الفرنجية.
ولم يستطع ابن جبير في هذه الرحلة زيارة بيت 

المقدس الذي كان في حوزة الفرنجة.
)ورحلة ابن جبير تقص ما شاهده في البلدان 
التي زارها، ونزل في صورة مذكرات يومية، ومع 

كل بلدة، وكل مشهد باليوم والشهر...
اتفاقات  عن  باألخبار  »تذكرة  الرحلة:  وعنوان 
األسفار«، ولكنها اشتهرت باسم صاحبها، كما قلنا.
اكتسبت رحلة ابن جبير أهميتها من المعلومات 
»والسياسية  واالجتماعية  والجغرافية  التاريخية 
أدبي أوالً، وعن  بقلم  قّدمها، وكتبها  التي  أحياناً«، 
اليوم«  نقول  »كما  إعالمي  وعي حضاري، وحس 
المشرق  بين  والمقارنة  المقابلة  كثير  وكان 

واألندلس.
المؤرخين  من  الخطيب  بن  الدين  لسان  وكان 
القدامى قد قال في الرحلة: »إنها نسيجة وجدها«، 
وقال د. ضيف إن قارئها يشعر في أحيان كثيرة 
كأنما بيد ابن جبير ريشة يبدع بها لوحات رائعة 

كما في تصويره لإلسكندرية ومبانيها وشوارعها 
ومنازلها ومساجدها...«.

وقد استمر مع الرحالة األندلسي هذا اإلحساس 
في  والبراعة  واألناقة  والدقة  يشاهد  بما  العميق 
المسجد  وصف  في  نقرؤه  كالذي  يصف  ما 
والمدينة  النبوي  والمسجد  المكرمة،  الحرام ومكة 
المنورة، وفي صفة المسجد األموي بدمشق، إلى 
األرض  وببسائط  واألرياف  المدن  في  مطالعاته 
صالح  على  أثنى  دمشق  وصف  وحين  الواسعة، 
الدين وأعماله العظيمة في دمشق وفي سائر بالد 
السلطنة، وحكى عن ترحيب أهل دمشق »والشام 

عامة« باألندلسيين.
وحين مّر على صقلية كانت تحت النورمانديين 
كثيرة مهمة كانت  اإلدارة واالقتصاد وأموراً  لكن 
كانت صقلية  »فقد  العربية  الخبرة  يد  في  ماتزال 

تابعة لألغالبة...«.
وبعد أن فتح صالح الدين القدس »رجب 
إلى  وقصد  الرحال  جبير  ابن  شد  583هـ« 
البيت  إلى  وقصد  واعتمر،  فحج  المشرق 
رحلته  في  زيارته  من  حرم  الذي  المقدس 
صالح  إلى  قصيدة  من  أكثر  ورفع  األولى، 

الدين مادحاً ومؤيداً ومشجعاً، ومهنئاً له على 
زماناً  األندلس  في  فاستقر  وعاد  انتصاراته 
على حاله من البحث والدرس والتدريس إلى 
أن توفيت زوجته التي كان يحبها كثيراً، فعزم 
على الرحلة إلى المشرق ثالثة. فحج واعتمر 
وطاف قليالً في البالد، ثم قّرر االستقرار في 
اإلسكندرية، ولم يلبث طويالً، كما يبدو، فقد 

كانت وفاته فيها سنة 614هـ 1217م.
»6«

ُتعد رحلة ابن جبير وثيقة تاريخية، واجتماعية، 
تباعدت  وإن  األمة  وحدة  تؤكد  وهي  وسياسية 
األحداث  متشعبة  مدة  أحداث  وتسجل  أقطارها، 
المعروفة  الفرنجة  حروب  »وخاصة  وغرباً  شرقاً 
ثقافياً  انطباعاً  وتعطي  الصليبية«،  الحروب  بـ: 
الرغم  على  واألدب  والفكر  العلم  حركة  عن  مهماً 
من الظروف الصعبة، وتصّور األحوال الديمغرافية 
»السكانية« على طريق مرور الرحلة براً وبحراً »في 

جزيرة صقلية خاصة«.
رحلة بالغة الفائدة، ورحالة ذكي بارع متقن... 
وتذكار لعالم أديب فقيه شاعر أندلسي استقر في 

المشرق بعد طول ترحال.

املسجد اآلموي في دمشق كان من احملطات التي ،وصفها ابن جبير في رحالته
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االحتفال بتخريج الدفعة األولى 
للشرطة النسائية لم يكن 
حدثاً عادياً.. كان احلماس له 

أكبر من أي حفل تخريج آخر 
شهدته مدرسة تدريب الشرطة 

بأبوظبي من قبل .. ذلك 
احلشد الكبير من املسؤولني 

واملواطنني.. وذلك الترحيب احلار 
الذي قوبلت به فتيات اإلمارات 

وهن يدخلن إلى ساحة العرض، 
مرتديات زي الشرطة، حامالت 

السالح، متقدمات بقامات 
منتصبة وخطوات ثابتة.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: خالد الظنحاني

األرشيف

الداخلية تضع خطة الدورات للعام القادم

املالزم أول حسن الحوسني 

يحصل عىل ليسانس اآلداب
ح�سل املالزم اأول ح�سن اأحمد احلو�سني مدير العالقات العامة 

بوزارة الداخلية على لي�سان�ص الآداب- تخ�س�ص يف التاريخ من 

جامعة بريوت العربية، وهو بذلك يكون اأول �سابط �رشطة يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة يح�سل على موؤهل جامعي عال، 

بالإ�سافة اإىل موؤهله ال�رشطي الذي ح�سل عليه من كلية ال�رشطة 

بالقاهرة.

تخريج دورة جديدة من مدرسة الالسليك

العام لل�رشطة باأبوظبي  العقيد حمد �سعيد املدير  �سهد 

التي مت تخريجها  الثامنة  الال�سلكي  حفل تخريج دورة 

يف  �سارك  وقد  الت�سالت.  بفرع  الال�سلكي  مدر�سة  من 

حفل التخريج مديرو الفروع وال�سباط باملديرية العامة 

لل�رشطة وجمع من املواطنني.

اخلريجني  طابور  بتفتي�ص  لل�رشطة  العام  املدير  وقام 

الذين يبلغ عددهم 25 من قائمة الال�سلكي امل�ستجدين، 

واألقى النقيب حممد جمعة الدرمكي مدير فرع الت�سالت 

كلمة بهذه املنا�سبة عر�ص فيها جهود مدر�سة الال�سلكي 

لتخريج دفعات متوالية من الدار�سني الذين يوجهون بعد 

اإن هذه  الت�سالت، وقال  العمل يف جمال  اإىل  تخرجهم 

الدفعة قد تلقت درا�سة نظرية وعملية ملدة اأربعة �سهور 

والهوائيات  والكهرباء  الال�سلكي  مواد  تناولت  ون�سف، 

واأ�سول املخاطبة واملقا�سم والهواتف.

و�سعت وزارة الداخلية اخلطة اخلا�سة بالدورات التدريبية اخلارجية 

ال�رشطة  كلية  يف  الدورات  هذه  تعقد  اأن  املقرر  ومن   ،1979 لعام 

واملعاهد  الها�سمية،  الأردنية  باململكة  ال�رشطة  وكلية  بالكويت، 

ال�رشطية يف بريطانيا وجمهورية اأملانيا الحتادية، مع تلقي دورات 

الدورات  اأما  الإ�سالمية،  باك�ستان  جمهورية  يف  اجلو  بجناح  خا�سة 

الإدارية واملكتبية فتعقد يف معهد الإدارة باململكة العربية ال�سعودية.

مديري  من  معلومات  والتدريب  للتخطيط  العامة  الإدارة  تلقت  وقد 

ال�رشطة بالإمارات حول نوع الدورات املطلوبة لل�سباط و�سباط ال�سف 

و�سباط  ال�سباط  وعدد  والأمن  ال�رشطة  اأعمال  جمالت  خمتلف  يف 

ال�سف املراد اإيفادهم اإىل هذه الدورات.

بدء العمل ببطاقة التأمني العربية املوحدة

أرسلت وزارة الداخلية إلى مديريات الشرطة باإلمارات مناذج من بطاقة التأمني العربية املوحدة، 
لتعميمها على مراكز حدود الدولة لقبولها كبطاقة تأمني معتمدة بالدولة، باعتبارها بطاقة تأمني 
دولية عربية معترف بها ويسمح حلاملها باملرور باعتبارها وثيقة ذات امتداد جغرافي يشمل 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إلى الدولة التي صدرت منها البطاقة والدول التي وقعت 

االتفاقية.
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العميد حمد سعيد رئيسًا للجنة مكافحة المخدرات

تنقالت وتعيينات بالداخلية

اإلمارات تشارك في المؤتمر الثاني عشر 
لقادة الشرطة العرب

الدولة  وزير  بن علي  اللواء حمودة  اأ�سدر معايل 

لل�سوؤون الداخلية قراراً بتعيني العميد حمد �سعيد 

مدير عام ال�رشطة باأبوظبي رئي�سًا للجنة مكافحة 

املخدرات لل�سنة الأوىل ي�ساركه مديرو التحريات 

ا�ستناداً  وذلك  اللجنة،  يف  كاأع�ساء  بالإمارات 

لل�رشطة  العامني  املديرين  اجتماع  يف  تقرر  ملا 

بالإمارات حول مكافحة املخدرات.

الدولة لل�سوؤون  اللواء حمودة بن علي وزير  اأ�سدر معايل 

وتعيينات  تنقالت  حركة  باإجراء  وزاريًا  قراراً  الداخلية 

القرار  وت�سمن  الداخلية،  بوزارة  امل�سوؤولني  من  عدد  بني 

احلدود  حر�ص  اإدارة  من  حممد  �سام�ص  اأحمد  العقيد  نقل 

الأمن  ل�سوؤون  العامة  الإدارة  اإىل  بخورفكان  وال�سواحل 

وتعيينه مديراً عامًا لها، ونقل املقدم را�سد �سامل ال�سمالن 

من الإدارة العامة ل�سوؤون الأمن اإىل الإدارة العامة حلر�ص 

احلدود  حر�ص  لإدارة  مديراً  وتعيينه  وال�سواحل  احلدود 

باأبوظبي، وتعيني املقدم يعقوب يو�سف مندي  وال�سواحل 

املقدم  ونقل  بالوكالة،  واملتابعة  املوؤمترات  لإدارة  مديراً 

العامة  بالإدارة  الديوان  ق�سم  من  العي�سى  اأحمد  يحيى 

ل�سوؤون الأمن اإىل اإدارة مكافحة املخدرات بالإدارة العامة 

نف�سها، وتعيينه مديراً لإدارة مكافحة املخدرات بالوكالة.

الأردنية  اململكة  اإىل  الداخلية  وزارة  من  وفد  يتوجه 

الها�سمية برئا�سة العقيد �سعيد �سم�سوم مدير عام ال�رشطة 

بالفجرية لال�سرتاك يف املوؤمتر الثاين ع�رش لقادة ال�رشطة 

والأمن العرب الذي يعقد يف عمان خالل الفرتة من 15 اإىل 

17 �سبتمرب .

وي�سم الوفد املقدم يحيى اأحمد العي�سى مدير اإدارة مكافحة 

املخدرات بالوكالة بالإدارة العامة ل�سوؤون الأمن، واملقدم 

والنقيب  الت�سال،  �سعبة  رئي�ص  املدفع  اإبراهيم  حممد 

حممد فالح القحطاين رئي�ص ق�سم ال�سوؤون الإعالمية باإدارة 

العالقات العامة

استمرار املراكز الصيفية 
للشباب يؤكد حرص 

املسؤولني على توفير الرعاية 
لهم خالل عطلة الصيف 

واستثمارها بشكل مفيد، 
وفي جولة بني مراكز الشباب 

اتضحت أهمية الدور الذي 
تنهض به، كما برزت أهمية 

توفير اإلمكانيات املطلوبة 
القيام بدورها في خدمة 

الشباب ورعايتهم.
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عناوين مثل »تلوث البيئة« 
و»اجلرمية البيئية«، بل وحتى 

»احلرب البيئية« راحت تنتشر 
وتستحوذ على اهتمامات 

اإلنسان، فرداً وكينونة 
اجتماعية، بدرجة انعقاد 
املؤمترات العاملية واحملافل 

املتخصصة، وظهور حركات 
ناشطة سياسية وفكرية 

تتمحور همومها األساسية 
حول البيئة واخملاطر التي ميكن 

أن تواجه البشرية بسبب 
التدمير الشامل وغير املتأني 

للبيئة وملصادر الثروات املتأتية 
منها.
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وكيل  نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  اللواء  اأكد 

وزارة الداخلية اأن ذكرى عيد اجللو�ص عزيزة على اأبناء 

دولة الإمارات العربية املتحدة، ملا متثله من م�سامني 

جت�سد التجربة العظيمة والإجنازات الكبرية التي حتققت 

بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

رئي�ص الدولة »حفظه اهلل«.

اجللو�ص  بعيد  الحتفال  مبنا�سبة  ت�رشيح  يف  �سموه  وقال 

ال�ساد�ص والثالثني، والذي نظمته �رشطة اأبوظبي اإن الحتفال 

اآبائهم  برتاث  احلالية  الأجيال  لربط  تراثية  مظاهر  ت�سمن 

�سموه  ورفع  الإمارات.  باملا�سي وحا�رش  وربطهم  واأجدادهم 

التهاين ملقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« واإخوانه اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 

املنا�سبة  بهذه  الإمارات  حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�ص 

والذكرى املجيدة على قلوب اجلميع.

د�ّسن   �سعادة   اللواء   �ساحي   خلفان   متيم   قائد   عام  

 �رشطة   دبي   ورئي�ص   اللجنة   العليا   مل�رشوع   الربط  

 للقاعدة   املوحدة،   يف   اإدارة   اجلن�سية   والإقامة   بعجمان  

 م�رشوع   النظام   الآيل   ملعلومات   اجلن�سية   والإقامة  

 واملنافذ   املوحد . 

وقام   �سعادة   اللواء   �ساحي   خلفان   يرافقه   مدير   اإدارة  

 اجلن�سية   والإقامة   يف   عجمان   بجولة   تفقد   خاللها  

 طبيعة   العمل   وعملية   الربط    التي   متت   وا�ست�سدار  

 اأول   تاأ�سرية،   وا�ستمع   اإىل   �رشح   عن   اآلية   عمل   الأجهزة  

 والأنظمة   التي   بداأ   العمل   بها   يف   اإمارة   عجمان . 

سيف بن زايد: الفعاليات هتدف إىل ربط األجيال 
برتاث اآلباء واألجداد ومايض وحارض اإلمارات

ختريج الدورة التأسيسية األوىل ملوظفي اجلنسية واإلقامة

هالل  اللواء  سعادة  استقبل 
الظاهري مفتش عام وزارة  سعيد 
عمر  سعادة  مكتبه  في  الداخلية 
المفوض  الوزير  أبوبكر  صالح 
والقائم بأعمال السفارة السودانية 
المقابلة  خالل  وتم  الدولة  لدى 
بتوطيد  تتعلق  رسالة  تسليم 
التعاون  العالقات األخوية وتعزيز 
العربية  األمني بين دولة اإلمارات 
السودان  وجمهورية  المتحدة 

الشقيقة.

مفتش عام الوزارة يستقبل القائم بأعامل السفارة السودانية
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بدايات

جمموعة من دراجي وزارة الداخلية االإماراتية ي�ضاركون يف بطولة ال�ضرطة العربية االأوىل للدراجات التي نظمها االحتاد الريا�ضي املغربي 

لل�ضرطة باإ�ضراف االحتاد الريا�ضي العربي لل�ضرطة باململكة املغربية، يف يوليو عام 1987.

نهيان وزير الداخلية عام 1978.خريجات الدفعة االأوىل لل�ضرطة الن�ضائية يوؤدين عر�ضًا ع�ضكريًا اأثناء حفل تخريجهن يف اأبوظبي، والذي ح�ضره �ضمو ال�ضيخ مبارك بن حممد اآل 
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العامة  القيادة  من  المطوع  أمل  النقيب  تفتخر 
شجعاها  اللذين  وزوجها  بوالدها  عجمان  لشرطة 
لخوض المجال العسكري بكثير من الثقة واإليمان 

بقدرتها على التميز واإلبداع فيه.
»الدريس« الذي كان يتخوف منه بعضهم، كان 
تبدأ  المطوع وجعلها  أمل  به  تمسكت  الذي  الحلم 
قرعت  عندما  األولى  الخطوة  منذ  العسكرية  سلم 
برتبة  به  بالعمل  والتحقت  عجمان  شرطة  أبواب 
وبعدها  أول  رقيب  رتبة  إلى  ترفعت  ثم  رقيب 
لمساعد أول، وبعد حصولها على البكالوريوس في 
النسائية  الدورة  الشرطة  بكلية  والتحاقها  القانون 
الثالثه ترقت لرتبه مالزم واآلن ترتدي رتبة نقيب، 
ومازال أمامها الكثير من العمل والنجاح الذي ينتظر 

أن تحصده بنت عجمان أمل المطوع.
تقول أمل: أومن بالتفاني واإلخالص في العمل 
لهذا  أظافري،  نعومة  منذ  حياتي  أسلوب  وهذا 
شجعني والدي وزوجي لاللتحاق بالعمل الشرطي، 
كما أنني منذ المرحلة االبتدائية كنت في الزهرات 
وخالل  المرشدات،  في  كنت  اإلعدادية  والمرحلة 

أمل المطوع: 
ُأُومن بالتفاني واإلخالص في العمل

والقيادة،  االنضباط  تعلمت  الدراسية  المرحلة 
بالعمل  التحاقي  طريق  في  يقف  لم  لله  والحمد 
الشرطي أي أحد بالعكس لقيت التشجيع لالستمرار 
والوصول وأكملت الدراسات العليا للحصول على 

الماجستير في القانون.
العامة  القيادة  في  الوظيفية  مسيرتها  وعن 
لشرطة عجمان تقول: بدأت عملي في إدارة المرور 
وبعدها  والرادار،  والتعقيب  المخالفات  قسم  في 
مارست عملي كضابط تحقيق في مراكز الشرطة، 

كما كنت ضابط ارتباط لتقييم أداء العاملين. 
قسم  في  عملي  مارست  أنني  إلى  باإلضافة 
وضع  في   2009 عام  منذ  والتميز  االستراتيجية 
الخطط وقياس المؤشرات االستراتيجية والتشغيلية 
وجوائز التميز وكنت رئيس فريق لمبادرة وزارة 

الداخلية. 
العقابية  المؤسسة  في  حالياً  أعمل  وتتابع: 
واإلصالحية مدير فرع اإلنتاج واألنشطة في قسم 
اإلشراف  القسم  يتولى  حيث  والتأهيل،  اإلصالح 
إلعادة  النزيل  تخدم  التي  التأهيلية  البرامج  على 

والثقافية  الدينية  كالبرامج  المجتمع  في  دمجه 
إلى  إضافة  والمهنية،  واالجتماعية  والرياضية 
المشاركة في مبادرات مجتمعيه تعزز من مشاركة 
المجتمع مع تلك الفئه كاالحتفال بيوم األم واليوم 
الوطني ويوم الشهيد بعدة أفكار وبرامج متنوعة، 
باإلضافة إلى تكليفي بمهام االستراتيجة والجودة 
للمؤسسة  االستراتيجي  المنسق  واعتبر  والتميز، 
الجهات  لتقييم  دولي  مقيم  ولديَّ شهادة  العقابية 
مدقق  رئيس  شهادة  ولديَّ  والداخلية  الخارجية 
مع  بالتعاون  األعمال  هذه  كل  وأمارس  لآليزو 

زمالئي. 
وعن الجوائز التي حصدتها تقول: حصلت على 
تكريمي  منها  التميز،  وشارات  أوسمة  من  العديد 
مع فريق برنامج محمد بن راشد لألداء الحكومي 
فئة  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  لفوز  المتميز 
وإنجاح  الداخلية  وزير  جائزة   - المتميزة  اإلدارة 
للجهات  وتقييمي  الرمضانية  المجالس  فعاليات 
من  والعديد  العلمي  واإلنجاز  للجوائز  الخارجية 

األوسمة وشارات التميز.
إكمال  في  تحلم  أنها  إلى  تشير  أحالمها،  وعن 
المجال  في  القيادية  المناصب  وتبوء  الدكتوراة 
المهنية  مهاراتي  تطوير  بجانب  هذا  الشرطي، 

باستمرار.
وعن النصيحة التي تقدمها للمقبالت على العمل 
الشرطي، تقول: أهم نصيحة أوجهها  للراغبات في 
والصدق  النزاهة  هو  العسكري  بالعمل  االلتحاق 
التميز  جانب  إلى  والتطور  واالبتكار  والمثابرة 
العسكرية  أدوات  هي  الصفات  هذه  ألن  واإلبداع، 

الناجحة. 

نساء في الميدان

ال�صرطي  بالعمل  التحاقي  طريق  يف  يقف  مل 

لال�صتمرار الت�صجيع  وجدت  بل  اأحد  اأي 

إعداد : الرا الظرا�سي
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المتميزون

هو واحد من أبناء الوطن المتميزين المنتسبين 
التكريم  شرف  نالوا  الذين  الشرطي  للجهاز 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  من  والتقدير 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية  وزير  جائزة  على  لحصوله  الداخلية 

للبحث العلمي. 
إنه الرائد سالم عبيد محمد الخالص العامري 

والذي كان معه هذا اللقاء:
حتى  املهنية  مسيرتك  وعن  نفسك  عن  عرفنا   •

اآلن؟
- أنا من مواليد 1980، متزوج، وحاصل على 
الشرطة  )كلية  الجنائية  العدالة  في  ماجستير 
على  للحصول  دراستي  أكمل  وحالياً  أبوظبي(، 
ومن  الجنائي،  القانون  في  الدكتوراه  شهادة 

هواياتي الرماية والسباحة.
 ،1999 عام  في  أبوظبي  شرطة  إلى  انتسبت 
ثم  ومن  العاصمة،  شرطة  مديرية  في  وعملت 
قسم  الجنائية/  والمباحث  التحريات  إدارة 

مكافحة المخدرات ومازلت على رأس عملي. 
• ما هو شعورك مبناسبة حصولك على التكرمي 
من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
العلمي،  للبحث  الداخلية  وزير  بجائزة  لفوزك 

اإعداد: اأماين اليافعي

حدثنا عن اجلائزة؟
سمو  قبل  من  التكريم  وشرفني  أسعدني   -
توقيعه  شرف  نلت  كما  زايد،  بن  سيف  الشيخ 
)التعاون  بعنوان:  الذي كان  كتابي وبحثي  على 
المخدرات والمؤثرات  لمكافحة  الدولي  القضائي 
العقلية(، واعتبر سموه قدوتي، حيث أخذت من 
في  وطبقتها  االستثنائية  القيادية  صفات سموه 
حياتي العلمية والمهنية، وأيضاً أخذت من سموه 
كما  نحاول  حيث  اإليجابية،  المواطنة  طريق 
نصحنا سموه أن نكون إيجابيين في جميع أمور 
الجوانب  من  ونتخلص  العمل  وخاصة  حياتنا، 
السلبية ونحولها إلى إيجابية في اللحظة نفسها، 
العمل اإليجابي هو سر تفوقي.  أن  اعتبر  ولهذا 
الله  وأدعو  المتواضع  العمل  هذا  سموه  وأهدي 
لنرد ولو جزءاً  الوطن  أن يوفقنا في خدمة هذا 

بسيطاً من الجميل.  
• ما هي الشهادات واجلوائز التي حصلت عليها؟
ومنها:  الشهادات  من  العديد  على  - حصلت 
وجائزة  األولى،  للتميز  الداخلية  وزير  جائزة 
شكر  وشهادات  الثالثة،  للتميز  الداخلية  وزير 
وثناء وتقدير في العمل الميداني، وشهادة التميز 
)الدورة  العلمي  البحث  جائزة  في  والمشاركة   ،
كلية  في  معتمد  محاضر  أنني  كما  الثالثة(، 

الشرطة )أبوظبي(، واجتزت دورة المحاماة في 
المعهد القضائي في أبوظبي، ونلت ميدالية التميز 

الوظيفي.
وهنا أود أنه أنوه أن بعد المشاركة في جائزة 
البحث العلمي بعنوان: )إنشاء محكمة متخصصة 
قرار  صدر  قصيرة  بفترة  المخدرات(  لقضايا 
وزاري من النائب العام في الدولة بإنشاء نيابة 
إن  وهذا  أبوظبي،  ومقرها  االتحادية  المخدرات 
الكبير إلنشاء محكمة  الدعم  على  يدل  فإنما  دل 
متخصصة لهذا النوع من القضايا في الدولة في 
وأوضح  إنشائها،  ألهمية  وذلك  القادمة،  الفترة 
أن لهذا النوع من المحاكم أثراً كبيراً في تسهيل 

إجراءات المحاكمات في قضايا المخدرات. 
• كيف تتغلب على التحديات التي تواجهك؟ 

هي  واجهتني  التي  التحديات  أكبر  من   -
الموازنة بين عملي واستكمال دراستي وبحوثي، 
مضاعفاً  وعمالً  جهداً  مني  تطلب  ذلك  إن  حيث 
وتوفيقه  الله  من  وبحمد  الماضية،  الفترة  في 
اجتزتها بتنظيم الوقت، فقد كانت أهم نقطة عندي 
هي عدم التقصير في أداء واجبي الوظيفي، ألن 
السلك الشرطي يعتبر أمانة، وأتمنى أن أكون على 
قدر المسؤولية وال أقصر في وظيفتي مهما كان 

انشغالي بدراستي. 

العامري: العمل اإليجابي هو سر تفوقي!
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خارج المهنة

ال  التي  والرياضات  الهوايات  من  العديد  لديه 
له  بالنسبة  فالرياضة  دونها،  من  حياته  يتخيل 

أسلوب حياة يصر على تأديتها بشكل يومي. 
مبارك  سالم  مبارك  المساعد  يحدثنا  هكذا 
العامري من فرع شؤون الموظفين بإدارة المراسم 
والعالقات العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
عدة  بل  وحسب  واحدة  رياضة  يمارس  ال  الذي 
رياضات مثل الفروسية والصيد وركوب الدراجات، 

لكن عشقه األكبر رياضة كمال األجسام.
العامري  يفضلها  التي  األجسام  كمال  لعبة  عن 
اللعبة  هذه  بدأت  يقول:  يومي  بشكل  ويمارسها 
وبدايات  الميالدي  عشر  التاسع  القرن  أواخر  في 
القرن العشرين، ومبدؤها تضخيم عضالت الجسم 
وإبرازها، واستعراضها مقارنة بعضالت المنافسين 
اآلخرين، وفق قواعد محددة تخضع للحكم النسبي 
على كل من )الكثافة، والتحديد، والوضوح، ولون 
الجلد(، حيث يمنح سبعة حكام نقاطاً للمتنافسين 

يأخذون على أساسها مراكزهم تنازلياً.
أكثر  األجسام  كمال  رياضة  قائالً:  ويضيف 
العربية،  البالد  من  أكثر  الغربية  البالد  في  شهرة 
العربي  العالم  إلى  األجسام  رياضة  حيث وصلت 

 اإعداد: الرا الظرا�سي 

الصحية  الفوائد  وعن  الخمسينيات.  أواخر  في 
بغض  العامري:  مبارك  يقول  الرياضة  لهذه 
تعطيه  الذي  والرجولي  الجميل  المظهر  عن  النظر 
العديد  فهناك  للشخص،  األجسام  كمال  رياضة 
مثل  األجسام،  كمال  لرياضة  الصحية  الفوائد  من 
حمل  على  القدرة  بسبب  الظهر  آالم  من  التخلص 
الممارسة  تعمل  كما  بسهولة،  المختلفة  األوزان 
في  األجسام  كمال  لرياضة  واليومية  المنتظمة 
ومحاربة  ومقاومة  البشرة  شباب  على  الحفاظ 
تقوم  كما  السن،  في  التقدم  وعالمات  الشيخوخة 
هذه الرياضة بتحسين المزاج والتخلص من التوتر 
والقلق، وتعمل أيضاً على تقوية العضالت وزيادة 
مرونتها، هذا إلى جانب المساعدة في شد الجسم 
والتخلص من الدهون الضارة، وتقوية القلب، كما 
تساعد على زيادة الثقة في النفس. ويشير المساعد 
مبارك العامري إلى أنه يحب ممارسة رياضة كمال 
األجسام، ألنها تحافظ على صحته ولياقته البدنية، 
حيث تعمل على تحسين مستويات التمثيل الغذائي، 
مما يعني استفادة الجسم بأقصى فائدة من مختلف 
الفكرية  القدرات  تنشيط  األغذية، كما تساعد على 
بالجسم  الدم  لسريان  نتيجة  وذلك  الذهن  وقدرة 

مما يحسن من وصول الدم للمخ بصورة أفضل.
أما عن طبيعة الغداء الذي يعتمد عليه في نظامه 
الغذائي في تنمية عضالته فيقول: يحتاج ممارسو 
كبير،  بشكل  الغذاء  إلى  األجسام  كمال  رياضة 
حيث إنه عامل مهم لتضخيم العضالت إلى جانب 
التمارين، وبدونه يصعب تضخيم عضالت الجسم، 
ويعتبر البروتين مهماً جداً في إعادة بناء األنسجة 
الموجودة في الجسم، فهو العنصر الغذائي األول 
بناء  إلعادة  األجسام  كمال  العب  يحتاجه  الذي 
أنسجة العضالت بعد إجهادها بالتمارين، باإلضافة 
إلى النشويات، والدهون غير المشبعة، والفيتامينات، 

ولكل من هذه العناصر الغذائية فائدتها الخاصة.
ويتابع قائالً: رياضة كمال األجسام تقوم على 
فكرة نحت الجسم، لهذا تعتبر من الرياضات التي 

تعتمد على الصبر. 
الجميع  أنصح  معه:  حوارنا  ختام  في  ويقول 
بممارسة الرياضة بشكل يومي، فالذين يمارسون 
وحياتهم  تنظيماً  أكثر  أوقاتهم  تكون  الرياضة 
الرياضة  ألن  نجاحاً،  أكثر  والعملية  االجتماعية 
تخلص الجسم من التوتر و الطاقة السلبية وتساعد 

على تقوية الجسم.

 رياضة كمال األجسام جزء يومي من حياتي
 العامري:



وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

بمناسبة اليوم الوطني  الـ46
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أصحاب الهمم

في  السويدي  هالل  حمد  راشد  شيخة  ولدت 
توفى  دبي،  بإمارة   1978 عام  يناير  من  السادس 
والدها وعمرها ال يتجاوز األربعة أشهر، ثم عاشت 
وأخويها  والدتها  من  المكونة  أسرتها  كنف  في 
ورعايتها  تربيتها  والدتها  تولت  وقد  الذكور، 
وسهرت على راحتها وأعطتها كل ما تحتاجه من 

محبة واهتمام وتقدير.
إلى  غادرت  زوجها،  بوفاة  األم  فجعت  أن  بعد 
أصيبت،  وهناك  ابنتها شيخة،  معها  الهند وحملت 
األطباء،  أحد  إلى  األم  فحملتها  بالحمى  األخيرة، 
للحمى،  بإبرة مضادة  الدواء وحقنها  لها  فوصف 
وهنا كانت الكارثة، لم تتجاوب شيخة مع العالج، 
مختص،  أطفال  طبيب  إلى  والدتها  بها  فذهبت 
فأخبرهم بالخطأ الطبي الذي وقع به الطبيب األول، 
تابعت  ثم  األطفال،  بشلل  بأصابتها  تسبب  مما 
مسيرة عالجها في الهند، وبعد عمر التاسعة انتقلت 
إلى اإلمارات لمتابعة عالجها في مستشفى راشد 
بدبي، وأجريت لها عملية جراحية ناجحة، ساعدتها 
على الحركة قليالً وهي مستمرة بتلقي العالج حيث 

تتمتع حالياً بصحة جيدة ومستقرة. 
سنوات،   9 الهند  في  »عشت  السويدي:  تقول 
اللغة  فكانت  اطالقاً،  العربية  اللغة  أتحدث  أكن  لم 
الهندية سيدة الموقف، وعندما عدت إلى اإلمارات 
لم أستطع فهم أحاديث أقربائي، إال باإلشارات، وقد 
تولت عمتي مهمة تعليمي اللغة العربية أو »الرمسة 
اإلماراتية«، وفي الحقيقة كل أهلي وقفوا إلى جانبي 

في محنتي، والحمد لله اليوم أعيش معهم اآلن بكل 
محبة واحترام وتقدير«.

تتابع: »بعد رحلة العالج الطويلة، بدأت بالتفكير 
فدخلت  ذاتي،  تطوير  على  عملت  حيث  بنفسي، 
المعاقين  لتأهيل  جميرا  مدرسة  فكانت  المدرسة، 
هي بداية االنطالقة، ثم التحقت في مدرسة االتحاد 
لم  الثانوية،  شهادة  على  وحصلت  بدبي،  للبنات 
والتحقت  الدولية  المعاهد  فقصدت  بذلك،  اكتف 
التحقت  ثم  الكمبيوتر،  علوم  في  عديدة  بدورات 
وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  بإدارة 
خمسة  فيها  درست  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
والتصميم،  الرسم  مجال  في  وتخصصت  أشهر، 
كما أن شهادتي الثانوية العامة والتي كنت أحوزها 
تخطي  في  كثيراً  ساعدتني  المركز،  دخولي  قبل 
المواصالت  تّوفر  أن  كما  الدراسة،  صعوبات 
المركز،  في  المطلوبة  احتياجاتنا  وكل  والسكن 

أذهب عنّا كل المعوقات ولله الحمد«.
الداخلية،  وزارة  مراكز  إدارة  من  تخرجها  بعد 
شرطة  بمركز  دبي،  شرطة  في  بالعمل  التحقت 
حيث  بيانات،  مدخلة  بوظيفة  تحديداً،  القصيص 
وجدت في هذا المركز كل ألوان الحفاوة والتشجيع 
من  أو  المسؤولين،  الضباط  من  سواء  والتقدير 
زمالئها في العمل، وهي البيئة العملية الصحية التي 
بالمسؤولية  تشعر  جعلتها  اإلبداع،  على  شجعتها 
وابتكاراً   إبداعاً  بوسعها  ما  كل  تبذل  وبالتالي 
لخدمة الوطن، حيث وصفت السويدي ذلك بعبارة 

جميلة: »عملي سعادتي ومسؤوليتي كبيرة اتجاه 
من  للزواج  رجل  تقّدم  األثناء،  تلك  وطني«.في 
سمات  فيه  وجدت  ألنها  عليه،  فوافقت  شيخة، 
تقول،  كما  والمشجع،  والمتعاون  الراقي  اإلنسان 
فأنجبت منه طفلين »زايد« و»مهرة«، وهي تعيش 
السويدي حالياً  بينهم في سعادة وهناء. وتشغل 
التابع  الهمم  أصحاب  مجلس  سر  أمين  منصب 
خدمات  يقدم  الذي  المجلس  وهو  دبي،  لشرطة 
طبية  إجراء فحوص  مثل  الهمم  متميزة ألصحاب 
على  الوقوف  أجل  من  دبي  شرطة  في  للعاملين 
احتياجاتهم وإعداد برامج ودورات تأهيلية خاصة 
إلى  مهامهم،  أداء  من  لتمكينهم  الهمم  بأصحاب 
جانب تنفيذ مبادرات خاصة بالتمكين األسري لهم، 
بما ينعكس على سعادتهم، وإعداد نشرات توعوية 
فعاليات  وتنظيم  للمكفوفين،  برايل  بلغة  أسرية 
أنشطة متنوعة  ثقافية وإقامة  رياضية ومسابقات 

تتناسب مع كل فئة من أصحاب الهمم.
التحقت  وقد  عموماً،  الرياضة  السويدي  تحب 
ألعاباً  ومارست  الخاصة،  للرياضات  دبي  بنادي 
األثقال،  رفع  الشطرنج،  السلة،  كرة  منها،  عديدة 
وقد تميزت باللعبة األخيرة، وشاركت في بطوالت 
البرونزية  الميدالية  على  وحصلت  ودولية،  محلية 
ثم حصلت  ماليزيا،  في  الخاصة  آسيا  بطولة  في 
أقيمت  خاصة  بطوالت  في  متقدمة  أرقام  على 
واألردن  وهولندا  استراليا  مثل  الدول،  بعض  في 

وغيرها.

شيخة السويدي: عملي سعادتي.. 

إعداد: خالد الظنحاين - ت�سوير: حممد علي
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شخصيات

المعاصرين  السنة  العلماء  أكبر  أحد  هو 
والنائب السابق لرئيس االتحاد العالمي للعلماء 
حكماء  لمجلس  المؤسس  والعضو  المسلمين، 
جورج  جامعة  قبل  من  اختياره  تم  المسلمين، 
إسالمية  شخصية   50 أكثر  من  كواحد  تاون 
تأثيراً لعام 2009، وقد فاز بلقب »أستاذ الجيل« 
العمل  لخدمة  العالمية  الشباب  جائزة  في 

اإلسالمي في دورتها السابعة في البحرين.
مبادئ  نشر  في  عمره  من  عاماً   75 سّخر 
اإلسالم السمحة، وترسيخ قيم الدين الحنيف، 
حمايًة للمجتمعات من األفكار المغلوطة والهدامة 
وصوناً لتماسكها واعتدالها .. إنه رئيس منتدى 
وعضو  المسلمة  المجتمعات  في  السلم  تعزيز 
الدكتور  أبوظبي  في  المسلمين  حكماء  مجلس 

العالمة عبدالله بن بيه.
أبصر الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن 
بيّه النور سنة 1935 في تمبدغة شرق موريتانيا، 

خا�س - 999 

ونشأ وتربى في بيت علم وورع حيث نهل من 
معين علم والده الغزير القاضي الشهير الشيخ 
العربية عن محمد سالم  المحفوظ وأخذ علوم 
بن  بيه  الشيخ  عن  القرآن  وعلوم  الشين،  ابن 
السالك المسومي, ودرس جميع العلوم الشرعية 
اإلسالمية في هذه المحظرة. وينظر الكثير من 
االعتدال  رموز  كأحد  الشيخ  إلى  المسلمين 
مكانتها  وآراؤه  فتاواه  أخذت  كما  والوسطية, 
في الغرب كواحدة من أهم المصادر والمراجع 
لألقليات اإلسالمية التي تعيش في تلك الدول، 
حيث تتميز آراؤه باالستيعاب العميق لألصول 
المعاصر،  بالواقع  الواعية  والمعرفة  الشرعية، 
لما  الحلول  من  الكثير  إيجاد  من  يمكنه  مما 
يستجد من عقبات في طريق المسلم المعاصر.

تونس  إلى  بعثة  في  ذلك  بعد  الشيخ  سافر 
عدة  في  تنقل  عودته  وبعد  القضاة  لتكوين 
مناصب منها عين رئيساً لمصلحة الشريعة في 

وزارة العدل ثم نائباً لرئيس محكمة االستئناف 
لقسم  ورئيساً  العليا  المحكمة  لرئيس  نائباً  ثم 

الشريعة اإلسالمية بهذه المحكمة.
الدينية  للشؤون  سامياً  مفوضاً  عين  ثم 
وزارة  إنشاء  اقترح  حيث  الجمهورية  برئاسة 
لهذه  وزير  أول  فكان  اإلسالمية  الشؤون 
للتعليم األساسي والشؤون  الوزارة، ثم وزيراً 
وحافظاً  والتشريع  للعدل  وزيراً  ثم  الدينية، 
برتبة   – البشرية  للمصادر  وزيراً  ثم  للخواتم، 
الوطني  للتوجيه  وزيراً  ثم   - الرئيس  نائب 
والمنظمات الحزبية والتي كانت تضم وزارات 
والبريد  والرياضة  والشباب  والثقافة  اإلعالم 
والبرق والشؤون اإلسالمية وأميناً دائماًِ لحزب 
الشعب الموريتاني الحزب الوحيد الحاكم الذي 
كان عضواً في مكتبه السياسي ولجنته الدائمة 
من سنة 1970 - 1978 ، وهو حالياً أستاذ في 

جامعة الملك عبد العزيز في جدة.

العاِلم المستنير
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الشيخ  حضر  والفكرية  العلمية  وبصفته 
بالجزائر  اإلسالمي  الفكر  ملتقيات  دورات 
ونال  المسيحي،  اإلسالمي  الحوار  وحلقات 
األوسمة  أرفع  بيه  بن  الله  الشيخ عبد  العالمة 
والجوائز من المملكة العربية السعودية واألردن 

والمغرب فضالً عن موريتانيا.
والعالمة الشيخ عبد الله بن بيه هو رئيس 
المركز  إدارة  مجلس  ورئيس  األمناء  مجلس 
وهو  لندن  في  والترشيد  للتجديد  العالمي 
الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  في  عضو 
والبحوث  لإلفتاء  األوروبي  والمجلس  بجدة 
اإلعجاز  وهيئة  الهندي  الفقهي  والمجمع 
العلمي في القرآن والسنة ومؤسسة آل البيت 
والمؤتمر اإلسالمي ومؤسسة طابة واللجنة 
للسنة  العزيز  عبد  بن  نايف  لجائزة  العلمية 
بجامعة  التدريس  هيئة  عضو  وهو  النبوية، 
عديدة  سنوات  منذ  بجدة  العزيز  عبد  الملك 
األساتذة  من  أجيال  يديه  على  تخرجت  وقد 
الكبار في مختلف االختصاصات الشرعية ال 
من  أكثر  به  واهتم  فيه  اختص  ما  في  سيما 

سواه أي علم مقاصد الشريعة.
والعالمة الشيخ عبد الله بن بيه هو في ترحال 
اإلسالمي  العالم  أرجاء  شتى  في  متواصل 
المنظمة  الجهات  تحرص  حيث  وخارجه، 
للمؤتمرات العلمية والفكرية على توجيه الدعوة 
يزال  وال  فكان  محاضريها،  أبرز  ليكون  إليه 
النجم الساطع بما يلهمه من آراء واستنباطات 
وذلك  واإلعجاب،  بالقبول  تحظى  واستنتاجات 
وتعالى  سبحانه  وفضله  عليه  الله  فضل  من 

ودعاتها  علمائها  بين  من  يكون  أن  األمة  على 
العالمة الشيخ عبد الله بن بيه الذي جمع بين 
اليوم  العلم والحكمة والهدوء واإلخالص وهو 
مدرسة متميزة بوسطيتها وتفتحها وسماحتها 
وفتاواه  بحوثه  فجاءت  للمستجدات  ومواكبتها 
ديار  في  األمة  جمهور  لتطلعات  مستجيبة 
من  الماليين  حيث  هناك  وخارجها  اإلسالم 
الغرب.  بالد  في  يعيشون  الذين  المسلمين 
الجيل  أبناء  يخاطب  بيه  بن  الله  عبد  والشيخ 
يتقنها  التي  الفرنسية  باللغة  والثالث  الثاني 
ميزة  وتلك  ناصيتها  ويمتلك  بطالقة  ويتكلمها 
إلى  تميزه عن غيره ممن ظل خطابهم موجهاً 
حاجة  في  ليسوا  والواقع  الحقيقة  في  هم  من 

ماسة إلى اإلقناع.
تالميذ  بيه  بن  الله  عبد  العالمة  لألستاذ 
الساحة  امتداد  على  المواقع  أرفع  يحتلون 
ينفك  ال  وهو  ومغرباً  مشرقاً  اإلسالمية 
لقد  وينور.  يبصر  كي  لدعواتهم  يستجيب 
وابن  الشاطبي  لمدرسة  امتداداً  فيه  وجدوا 
عبد السالم، وابن عاشور رحمهم الله أولئك 
الذين ألفوا في المقاصد وأصول الفقه وحكمة 

التشريع.
يقدم  بيه  بن  الله  عبد  الشيخ  العالمة  إن   
اإلضافة كل مرة وهو يمثل الوئام بين مختلف 
وروحية  وفكرية  مذهبية  اإلسالمية:  المدارس 
ترحال  حياته  إن  يستقر،  يكاد  ال  لذلك  وهو 

متواصل، حيث حل القى التقدير واالحترام.
أما بحوثه وفتاواه فهي من الغزارة والكثرة 
الحيز  هذا  في  عليها  اإلتيان  يمكن  ال  بحيث 

الضيق يكفي ذكر عنوان أو عنوانين مثل كتاب 
الفتوى  صناعة  وكتاب  المقاصد،  من  مشاهد 
المهمة  العناوين  من  وغيرهما  األقليات  وفقه 
األصيلة  آرائه  عليها وعلى  اإلطالع  يمكن  التي 
والمستجدة والموجودة على شبكة اإلنترنت.      
أهمها  من  المؤتمرات  من  كثير  في  شارك   
أول مؤتمر قمة للدول اإلسالمية بالرباط وأول 
مؤتمر تأسيس لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في 

جدة.
حضر مؤتمر القمة لعدم االنحياز في الجزائر 
ومؤتمر القمة العربي األفريقي في القاهرة وفى 
الستينيات شارك في مؤتمر الحقوقيين الناطقين 
باللغة الفرنسية في لومي وأشرف على المؤتمر 
في  اإلسالمي  العالم  لرابطة  األفريقي  األول 

نواكشوط.
العالم  زعماء  من  عدد  لدى  بمهمات  قام 
بإذن  له  المغفور  الخصوص  على  بينهم  ومن 
الله تعالى الملك فيصل، ثم الملك خالد وخادم 
كان  عندما  فهد  الملك  الشريفين  الحرمين 
العرب  الرؤساء  من  آخر  وعدد  للعهد،  ولياً 
ملك  تتويج  حفل  حضر  حيث  واألوروبيين، 
مرافقاً  وكان  كارلوس،  خوان  الملك  إسبانيا 
للمغفور له بإذن الله تعالى الملك فيصل بن عبد 

العزيز في زيارته لموريتانيا عام 1972.
 كما شارك في ندوات فكرية وعلمية كثيرة 
في  الفكرية  الملتقيات  الخصوص  على  منها 
الحوار اإلسالمي  الجزائر وشارك في جوالت 
رابطة  في  ومدريد عضواً  روما  في  المسيحي 

العالم اإلسالمي.



العدد 561 سبتمبر 742017

منه  المقصود  أن  المقال  عنوان  من  الناس  من  كثير  استنتج  ربما 
مفارقة المعشوق. فمن ظن هذا المعنى فقد صدق. ولكن هي وجهة نظر 
متواضعة تقل عن مقصود العنوان كثيراً. وفي السطور القليلة القادمة 

دعونا نكتشف سوياً مقصود العنوان ونسدل عليه الستار.
عندما يتعلق قلب اإلنسان بشخص، فإنه يمثل له الدنيا بأثرها، بملكها 
وملكوتها، بزينتها وفخرها. عندما يختزل العالم في حب هذا الشخص 
ويمثل له الهواء والماء بل ويمثل له الحياة ذاتها، وعندما يسكن هذا 
الشخص بذرات دمه ويحتل فؤاده، وعندما ال تحاكي نفسه سواه وال 
يردد لسانه إال اسمه وال تفصح نبضات قلبه إال بمناجاته، حينئذ ال بد 

أن ندرك قدر ذلك الشخص لديه.
عندما  إال  العقل  هذا  مكنون  يتكشف  وال  الباطن،  عقله  إنسان  لكل 
باسم  إال  تنطق  أو  تفكر  أو  تذكر  يجدها  وال  نفسه  اإلنسان  ُيحدث 
معشوقه. فعندما يحدث تطور مثير، أو ردة فعل تنذر بالفراق، ويشعر 
اإلنسان بالفقد، تنبعث إشارات العقل الباطن ويبرز حجم ما يعانيه عن 
وحجمه  الشخص  هذا  قدر  تماماً  ويعي  والمشاعر،  االنفعاالت  طريق 

لديه، وما يعنيه له حتى وإن كان جاهالً بهذه الحقيقة من قبل.
المقال من  العنوان وفكرة  اقتبسُت هذا  فقد  القول،  أخفيكم  وال 
لسان أحد العاشقين، وترجمته بريشة المشفقين، عندما عبر هذا 
العاشق عن مكنون قلبه ومخزون سريرته لمجرد شعوره بأنه 
»افعلي  نصاً:  قال  عندها  مرير.  عتاب  إثر  معشوقته  سيفقد 
ما تشائين ولكن ال تجعليها مقاطعة، فأنت األكسجين الذي 

أحيا به، والماء الذي أشربه«. 
هنا ال بد أن ندرك حجم الشعور الصامت، وما يتكبده 

هذا القلب من ألم لمجرد شعوره بمفارقة حبيبه.
فيها  ينتابنا  عديدة  لمواقف  نتعرض  ما  كثيراً 
قد  والمشاعر  صدأت،  قد  القلوب  بأن  الشعور 
ماتت، واألحاسيس قد واراها الثرى. بينما نجد 

ما زالت  في مواقف عديدة وقصص وروايات مختلفة أن هناك قلوباً 
تنبض بصدق الحب وطيب المشاعر ورقة األحاسيس، وأن األمل ما زال 
قائماً. ولكن مكنون التعبير أن هذا العاشق قد ساوى هذا العشق بالحياة 

عندما عبر بالقول )كادت تفارقني( وهو يقصد الحياة. 
فهنيئاً لقلب عاشق قد ساوى فراق معشوقته بالحياة واختزل حياته 
في معشوقته وأردف المعنى وكأنه اختصر الجملة في فقد معشوقته 

وحياته بعبارة واحدة )كادت تفارقني(.

عناق الفكرة

كادت تفارقني

كلمات وري�ضة: د. �ضمر ال�ضام�ضي

samar@samararts.com

جلسات بجميع أنواعها )شرقية - غربية تركية(
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عالقات الحب

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

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

المطلق،  العطاء  رمز  هو  زايد  الشيخ 
من  فهذا  باسمه   2018 عام  يسمى  وأن 
باب الوفاء، وإن كنا نرى أنه مهما قدمنا 
اإلنسان  هذا  تفي  ال  فإنها  تكريمات  من 
وطناً  بنى  قد  فهو  حقه،  واألب  والقائد 
وشعباً وأورثنا الكرامة، لقد كان المغفور 
له شخصاً استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى.

محمود نور
شاعر إماراتي

فيما قبل الزمان المعهود 
ووراء نداء الذكريات 

تحابت الهند وبالد العرب

قصة ال تنتهي لو حكاها الدهر 
قصة لها عمقها كقاع البحر 

قصة عالقة حب ال تندثر 
تشهد لها جميع القارات واألمم 

ما زالت محاسن الزمن العابر 
تزهو ببصماتها في سماء

الحاضر 
ويبقى أثرها للزمان المقبل 
تحلق بالمثل العليا والقيم 

حكاها البحر للريح منذ البدء 
ونشرتها الريح في اآلفاق بعدئذ

وترى لو ركبَت سفن َالزمان 
شواطئ َ تزخر بالخير والنَِّعم 

جاء الرسل والعلماء الكرام 
أْهدت للدنيا الحضارات العظام 

فآتت بالُد العرب والهند 
لكل الدنيا المبادئ والِحَكم 

واليوم، جنة العرب في اإلمارات 
أرِض زايد الخير 

يسطع نوُر صالتها بالهند 
وّضاءة كالمرامر العتيقة..

شعر: في تي في دامودران
ترجمة: عبد الرحمن بوتامل



77 العدد 561 سبتمرب 2017العدد 561 سبتمبر 2017

شعر- الدكتورة مها العتوم
 األردن

كوني تكوني

عالقات الحب

لل�ساعرات فقط:

شعر- شيخة اجلابري

اإلمارات الحبيبة

َمْوِطْن َمْوطِنْي  َيا  ِيْشَبِهْك  َما  ِوَطــْن  أِحّبْك  َوأَنــا 

األْثَمْن العاليه،  الغاليه،  العظيمه،  ــْي  ــاَراِت إَم

ْوِيْتَغْوَصْن ْن،  ْوِيْتَمكَّ َحَناَياَنا  َيْسِكْن  ــْن  ِوَط

امْلِْمِكْن ــْع،  ــَوقَّ ــْت ِ امْل ــاَوْز  َجـ ِمــَكــاِنــْه  أْصــاً  ِوَطـــْن 

امْلُْطَمْن ــْن  اآلِم ِيَناْم  اْلَعاَلْم  ِحْضِنْه  ِفــْي  ــْن  ِوَط

ِنْتَسلَْطْن ْو  ْلَنا  ِيِحّق  ْي  ْنَغنِّ ِباْسمه  ْوِنْحَنا 

َنْسِكْن َما  الْجل  ْوِنْكَبْر  ِيْكَبْر  َما  الْجل  ْوِنْعَمْل 

َمْن أْو  َتْفرقه  ْبا  َنْح  مِيْ َما  ِكِثْر  اْعَطى،  َما  ِكِثْر 

َمــْن؟ َحِبْيَبْة  ِهــْي  احلبيبه  اإلمـــارات  ِتــَعــْرُفــْون 

ْوَهْيبه َتاِرْيٍخ  ــْن  ْوِوَط َمْجد  ــْن  ْوِوَط ِحّب  ِوَطــْن 

ِبْه ـــاِرْي  ْوِنَ ِبْه  ِنَفاِخْر  ــْد  َواِح َنَعْم  ــْد،  َواِح ــْم  َرَق

ِمَطاِلْيِبْه ْق  ْوِتْتَحقَّ أْجــلِــْه  ــْن  ِم ْوح  الـــرُّ نُسْوم 

ْوِطْيبه َتْقِدْيٍر  َمــْع  ْوَمــْجــد،  ْوَســـَاْم  َخْير  ِنَشْر 

أَعاِجْيبه ــْم  ــْرُه ــَح ــْس ْوِت ــِنــْه  ــِيْ َكــفَّ َبــنْي  يضّمه 

َتــْرِحــْيــبــه أْلـــف  ـــْب  ِنـــَرحِّ ــره  ــ ِذْك ــا  ــّرَن َم ــا  َم إذا 

ِبْه ْوَنْغِضْي  َمَحاِجْرَنا..  َيْسِكْن  ِمْثلََما  ِعُيْونه.. 

َمَحاِبْيِبْه أٌْغلَى  ُيْوف  الضِّ ِو  ِعَياِلْه  ُهــْم  ِعَياِلْه 

ِبْه ْوَتَغاِلْي  ِتــَداِرْيــه  ــْن  ْوِم َغاََها  َيْخِطْب  ــْن  ْوِم

كوني تكوني
كوني كما شاءت الريُح

صوًتا ُيدّوُم ثّم يضيُع
فما شالت الريُح

يبقى،
ومن ظّل يأسُن

أنِت التي ُتهرعين إلى  الموِت
عند الوالدِة

ال تؤمنين بعشبة جلجامَش األبديِة

قد تفرحين بعشب قصير

ُتمّشط غّرته الريُح
ال تحفلين بما ضاع منِك

ومن ضاع منِك
شــاءت  كمــا  تكونــي  فكونــي 

يــُح لر ا
غصًنا وحيًدا طليًقا 

ُيلّوُح للقادمين وللذاهبيَن
كأنك ضّد المكاِن

وضّد التمّكن من أي شيء 
وفي أي شيٍء

وضّد العفونة 
مما تّكدَس، حتى تقّدس، 

حتى تاشى
وكوني كما أنِت

كوني القليلَة..كوني
ألن الكثير يقُلّ

وِقلّي
وخّفي

وامنحي الريَح قلبِك
حتى يطير
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أدب عالمي

يوهان فولفجاجن جوته
 28( جوته  فولفجاجن  يوهان  الشاعر  يعتبر 
أغسطس 1749 - 22 مارس 1832( أحد أشهر 
أدبيا  إرثــاً  ترك  والــذي  املتميزين،  أملانيا  أدبــاء 
للمكتبة األملانية والعاملية، وكان  وثقافياً ضخماً 
واألدبية  الشعرية  احلياة  في  األثــر  بالغ  له 
يتذكره  ــي  األدب التاريخ  ــازال  وم والفلسفية، 

التي مازالت أرفف املكتبات في  بأعماله اخلالدة 
العالم تقتنيها كواحدة من ثرواتها، وقد تنوع أدب جوته ما بني الرواية 
والكتابة املسرحية والشعر وأبدع في كل منها، واهتم بالثقافة واألدب 
على  مقبالً  األفق  واسع  فكان  الكتب  من  العديد  على  واطلع  الشرقي 
العلم، متعمقاً في دراساته. ونظراً للمكانة األدبية التي مثلها جوته مت 
أنحاء  في شتى  األملانية  الثقافة  لنشر  معهد  أشهر  على  اسمه  إطالق 
العالم وهو »معهد جوته«، والذي يعد املركز الثقافي الوحيد جلمهورية 
العالم، كما نحتت له  أملانيا االحتادية الذي ميتد نشاطه على مستوى 

عدد من التماثيل.
ولد جوته في مدينة فرانكفورت بأملانيا، كان والداه ميسوري احلال، 
والده هو يوهان كاسبار جوته، وكان جده يعمل حائكاً أما جدته فكانت 

متلك فندقاً، وهو األمر الذي جعل العائلة في سعة من العيش.
لم يكن جوته مجرد شاعر عادي يسجل خواطره وأفكاره من خالل 
قصائده الشعرية، وكتبه األدبية، بل مال إلى التبحر في مختلف العلوم، 
العلوم والفنون املختلفة مثل الرياضة والرسم والشعر  فانكب دارساً 
والهندسة  والطب  النبات  بدراسة  قام  كما  والتصوير،  واملوسيقى 

واحلقوق والسياسة.
وتنوعت مؤلفاته بني الرواية والقصيدة واملسرحية نذكر من مؤلفاته: 
آالم الشاب فرتر، من املسرحيات نذكر نزوة عاشق، املتواطئون، جوتس 
فون برليخنجن ذو اليد احلديدية، كالفيجو، ايجمونت، شتيال، إفيجينا 
فاوست  بروميتيوس،  قصائده  ومن  تاسو،  توركواتو  تــاورس،  في 
»ملحمة شعرية من جزأين«، املرثيات الرومانية، وسيرة ذاتية بعنوان 
كما  املختارة  األنساب  اإليطالية،  الرحلة  واحلقيقة،  حياتي..الشعر  من 
قدم واحدة من أروع أعماله، وهي »الديوان الغربي والشرقي«، والذي 
ظهر فيه تأثره بالفكر العربي والفارسي واإلسالمي، ولعل جوته هو 
أول شاعر أوروبي يقوم بتأليف ديوان عن الغرب والشرق مجسداً قيم 
التسامح والتفاهم بني احلضارتني، هذا باإلضافة للعديد من املؤلفات 

القيمة األخرى.

قصيدة )جنكو بيلوبا(
ورقُة الشجرة هذه،
القادمُة من الشرق

إلى حديقتي،
ُتخبئ لي وللراغبني باملعرفِة

اً. سَرّ
أَِهَي مخلوقٌ واحدٌ

َشَطَر نفَسه إلى اثنني؟
أم اثنني اختارا أن يراهما العالُم واحًدا؟

حتى أرَدّ السؤاَل
وجدُت إجابته الصحيحة:

ألم تلحظوا في أغانَيّ
أنني واحدٌ واثنان معاً؟

بحور القوافي

أعالم عربية
محمد أحمد السويدي

السويدي  أحمد  اإلماراتي محمد  الشاعر والرحالة  ولد 
تعليمه في  تلقى   ،1959 أيلول/ سبتمبر  السادس من  في 
الواليات  في  اجلامعي  تعليمه  وواصل  أبوظبي  مدارس 
بوالية  أجنلوس  لوس  في  ثم  إنديانابوليس  في  املتحدة، 
كاليفورنيا، حيث حصل عام 1982 على درجة البكالوريوس 
1983 في  بدأ منذ عام  كالبولي.  االقتصاد من جامعة  في 

نشر أشعاره األولى في صحف اإلمارات، االحتاد والبيان واخلليج. وله 
عدة دواوين وقصائد وأغاٍن.

املجمع  والفنون في  الثقافة  السويدي، في عام1987 منصب مدير مؤسسة  شغل 
الثقافي بأبوظبي. وفي عام 1990 تولى منصب األمني العام للمجمع الثقافي حتى عام 
2006. وهو عضو في جمعية االقتصاديني والتجاريني واحتاد كتاب وأدباء اإلمارات 

والعديد من اجلمعيات ذات النفع العام.
يعد السويدي من الشعراء املجددين في الشعر احملكي. أعطى القصيدة احمللية بعداً 
جديداً جتلى في الصياغة الشعرية والصنعة الفنية وإضفاء وإقحام املفردة العميقة، 
مفردات  مع  املنطقة  لبدو  القحة  العامية  املفردة  بني  قصائده  في  أن ميزج  استطاع 
فصيحة في إطار ما يسمى تفصيح العامية مع احلداثة بلون وقالب شعري تقليدي، 
يرتكز على أهم مقومات القصيدة خاصة اإلحساس واخليال والصور البالغية وطريقة 
والكناية.  واالستعارة  التشبيه  وأسلوب  كأدوات  اللغوية  والعناصر  واحلبك  السبك 
له  أدبية عدة،  السويدي واسع االطالع متعدد االهتمامات، نهل من مدارس  ومحمد 
إسهامات كثيرة في خدمة الثقافة العربية. الثقافة بالنسبة له مبختلف مجاالتها هي 
املتنبي  درس  وتاريخه.  العربي  واألدب  الشعر  ووجدانه  قلبه  يأسر  الشاغل،  شغله 
سيرته وعصره وله اجتهادات ظهرت في يوميات دير العاقول، واملعلقات ال تغيب عن 
ناظره، وال أصحابها، عندما يحدثك عن امرئ القيس أو زهير أو لبيد أو طرفة يشعرك 
أوفيد  أشعار  البالغ، حيث درس  باهتمامه  العاملي  الشعر  يحظى  معهم.  يعيش  كأنه 
وباتشو وغوته وأريتينو وطاغور وغيرهم. كما حتظى باهتمامه أيضاً اآلداب والفنون 
السويدي  والنحت. ومحمد  التشكيلي  والفن  واملوسيقى  واألوبرا  والسينما  كالرواية 
شغوف كذلك باحلضارات وأحوال األمم وثقافاتها ومقارنات األديان وتاريخ الفن. كما 
يهتم كثيراً باجلغرافيا وأدب الرحالت ويحرص دوماً على اكتشاف احلكايات املرتبطة 
باملكان. قام برحالت حول العالم وخاصة إلى إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا واستكشف 
فنون عصر النهضة وآثار الثورة الصناعية والفنون اإلسالمية في األندلس. صدرت له 
خمسة دواوين شعرية باللغة العربية، هي: موانئ السحر 1986 ، أحالم وردية – 1988، 

أساور في ذراع القمر – 1990، دقاقة الطار – 1993، ورفيق الليل – 1996.
يقول السويدي في قصيدة:

 »سفينة اخلير«

ها الَقلَُم           أرى اإلماراِت هذا اليوَم تبتَِسُم ْعِر بيتاً أيُّ اكتُْب مَن الشِّ
شِد قد بلَغْت      واالحتاُد عليِه ُيرَفُع الَعلَُم َهذي اإلماراُت ِسنَّ الرُّ

ْمُل ُملْتَئُم عُب ُمنَسِجمٌ والشَّ والنَّاُس في َفرٍح والكلُّ ُمبْتَِهجٌ           والشَّ
سوا َدولًة َتْشدو بها األمُُم ولْنَذُكِر اليوَم آَباًء لنَا َسلُفوا             قد أسَّ

وقد َبنَْوا وحدًة مْن بعِد َتْفِرقٍة           َفَما اْستَكاُنوا وَما َخاُروا والَسئُِموا
فاللُه َيْجزيهُم َخيْراً وُيْسِكنُُهْم            في َجنَِة اخُللِْد فيها احُلوُر والنَِّعُم

كانْت ُجهوُدهُم للِه َخالَِصًة               الَعْزُم واحَلْزُم واإلمياُن والِهَمُم
وفي اإلماراِت قاَمْت َنْهَضةٌ َشَملْت      ِشعاُرها الِعلُْم واإلنساُن والِقيَُم

أْمَسْت َدَعاِئُمَها في األرِض راِسَخًة      الِعلُْم ُمنتِشرٌ واجَلْهُل ُمنَْعِدُم
وأصبََح النَّاُس في أْمٍن وفي َسَعٍة       وفي َرخاٍء وفيِه الَقْوُم قْد َنِعُموا

والكلُّ َيدعو بأنَّ اللَه َيْحَفُظها            وفي ِحَماها َيعيُش الُعْرُب والَعَجُم
سفينُة اخَليِر ساَرْت ُطوَل ِرْحلَتِها      رغَم الَعواِصِف واألمواُج َتلْتَِطُم
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اأمثال �سعبية:

• الشيفه شيفه، واملعاني ضعيفه
يقال هذا املثل عندما ترى شخصاً ذا هيئة ومظهر فتراه فتعجب به وبشكله 

فتأخذ عنه بعد ذلك انطباعاً جيداً بينما هو سيئ األخالق

• حاة الثوب رقعته منه وفيه
معنى هذا املثل أن األفضل لإلنسان أن يجتمع مع من هو من أصله سواء 

كان ذلك في زواج أو عمل أو غيره. 

• اللي في القدر تطلعه املاس 
معناه أن األخبار التي لم تظهر سوف تخرجها األيام آجالً أم عاجالً وهذا 

يذكرنا ببيت الشعر القائل: 
ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً.. ويأتيك باألخبار ما لم تزوِد 

والقدر )هي قدر الطعام( واملالس )هي املعلقة الكبيرة أو املغرفة(

كلمة ومعنى:

ذال

قال الشاعر عبيد بن صالح:
بان الفجر والفجن ماذال

                   واطول ليل العاشجينا
بت بسهر آركب امثال

                   وان من قلب حزينا
ومعنى البيت األول هو أن الفجر قد طلع وجفن الشاعر ما ذال، أي لم 
يغمض له جفن، وكلمة ذال في العامية تطلق على اجلفن إذا أطبق رموشه 
والسفلية  العلوية  أهداب اجلفنني  أن  املعنى من  أتى هذا  النوم، وقد  بداعي 

تسترخي.
وذلك من معنى فصيح، فقد جاء في لسان العرب من مادة ذيل )وذالت 
الناقة بذنبها إذا نشرته على فخذيها( وجاء في معنى اإلرخاء ما تفعله املرأة 

إذا طال ثوبها فهي ترخيه.

جاء في اللسان:
)والذيل في درع املرأة أو قناعها إذا أرخته( وكذلك يرخي اإلنسان جفنيه 

على بعضهما.. 

كنايات مالحية:

•  بلم الّنقيب 
البلم: من أسماء السفن الصغيرة املنتشرة في اخلليج العربي. 

النقيب: رتبة عسكرية، أي متولي النقابة ويعتقد أنه باشا طالب النقيب. 
إن بلم النقيب له شخصية في البندر، وسواء كان من بني املراكب الصغيرة 
أو الكبيرة فجميع البحارة يحسبون له ألف حساب ويتفادون االقتراب منه 

قدر اإلمكان. 
وقد أورده الناصري، قائالً: يضرب تعويضاً مبن تقضي بعض حاجياته 

لشخصيته البارزة، إما ملراقبة أو لكرامة، ويساق في لهجة التورية. 
وقال: أصله أنه كان سابقاً في البصرة تؤخذ ضريبة مالحية على األبالم، 
في أماكن معينة إال على بلم النقيب فهو معفى من الضريبة، فذهب ذلك مثالً 

وهو من الكنايات، وبصري األصل. 

•  تراه ينبل 
تراه: ترى أنه، إنه يعمل.

ينبل: يقذف بالنبال، وهي أساساً ينبر وحرفتها العامة. 
في  املوجود  الّطعم  تناول  على  أقبل  القاع،  في  السمك  أن  إلى  إشــارة 
السنارة، حيث جاءت إشارات إقدامه على األكل، وهو ما يشعر به البحار على 
شكل ذبذبات فيقال: )إنه ينبر(، وبعضهم يقول )ينبل( ومن خالل اخلبرة 

ميكن حتديد نوع السمكة. 
يضرب لإلشارة لوجود الشيء.

عبارات:

فان ازقرتي 
أي الشخص الذي يهتم كثيراً بنظافته وحسن هندامه وشياكته أمام الناس، 

فعندما يراه الناس يقولوا: فالن ازقرتي.

والفريدة هب ريح ال�ستثنائية  املكانة  د  زايد( يج�سِّ ليكون )عام   2018 اإن اختيار عام 

اآل نهيان - طيب  التي ميثلها املغفور له باإذن اهلل تعاىل، ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اأ�س�ض  �ض لدولة الحتاد، ووا�سع  اإماراتي، فهو القائد املوؤ�سِّ اهلل ثراه - لدى كل 

رمز  وهو  ة،  كافَّ امل�ستويات  على  الإمارات  دولة  ت�سهدها  التي  الع�سرية  النه�سة 

احلكمة واخلري والعطاء، لي�ض يف الإمارات واخلليج فح�سب، واإمنا على امل�ستويني 

ا�ستثنائيته، بو�سفه  العربي والدويل، ولتزال مواقفه ومبادراته �ساهدة على 

قائدًا ع�سريًا يحظى بتقدير جميع �سعوب ودول املنطقة والعامل.

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل.
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في  شاركت  واجتماعية  ثقافية  فعاليات  أكدت 
المحافظة على  »999« على أهمية  استطالع أجرته 
وإحيائه  وتوثيقه  اإلماراتي  الثقافي  الموروث 
لتعريف النشء به، وغرس حبه في  نفوس الشباب 
لضمان تناقله واستمراريته عبر األجيال المتعاقبة، 
له،  المغفور  المؤسس  القائد  لنهج  امتثاالً  وذلك 
بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
»طيب الله ثراه«، في الحفاظ على التراث، وتحقيق 
والحفاظ  الحديثة  العمرانية  النهضة  بين  التوازن 

على تاريخنا وتراثنا وهويتنا اإلماراتية.
إلى  األسئلة  من  مجموعة   »999« قدمت  وقد 

حتقيق: خالد الظنحاين

المستطلعة آراؤهم بهدف الخروج بأفضل الحلول 
الثقافية  الموروثات  على  للحفاظ  والمقترحات 

واإلرث التاريخي اإلماراتي.

املجال�س مدار�س

حيث أكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس غرفة 
استحضار  أهمية  على  الفجيرة  وصناعة  تجارة 
صورة  يعطي  كونه  وتوثيقه  دائم  بشكل  التراث 
مشّرفة عن حضارة المجتمع وعراقته. وقال: لقد 
زرع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، 
فينا حب التراث وأهمية التمسك بالعادات والتقاليد 

األصيلة، ومن واجبنا القيام بزرع كل ما ُزرع فينا 
المجالس  فوائد  إلى  مشيراً  الجديدة.  األجيال  في 
عدت  إذ  أول«،  »زمان  الناس  تجمع  التي  القديمة 
المجالس، كما يقول، جزءاً أصيالً، وعنصراً أساسياً 
إذ  الخليج،  ودول  اإلماراتي،  التراث  عناصر  من 
تعليم  في  األساسي  الدور  لها  ومازالت  كانت 
وتربية األجيال على مواجهة الحياة والتغلب على 
متاعبها، فهي مدرسة اإلنسان التي تسهم في بناء 
تخدم  وواعية  ناضجة  عقوالً  وتفرز  شخصيته، 

أوطانها ومجتمعاتها.
وأضاف: لقد تنوعت المجالس قديماً في اإلمارات، 

كيف نصون تراثنا؟
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فهناك على الساحل ظهرت المجالس العامة، ومنها 
والبحارة،  األسماك  وصيادي  التجار  مجالس 
ووجدت  )الطواويش(،  اللؤلؤ  تجار  ومجالس 
بعض  منازل  في  والمشهورة  المعروفة  المجالس 
في  أما  الساحلي،  المجتمع  في  الكبيرة  العائالت 
البادية فكانت المجالس عبارة عن بيت من الشعر، 
الكبيرة  الغاف  أشجار  إحدى  تكون  أن  يمكن  كما 
ذات الظل الوارف، وتجمع أفراد العائلة تحت سقفها 
سمات  من  والكرم  والضيافة  االستقبال  وحسن 
مجالس مجتمع اإلمارات في البادية والحضر على 
حد سواء، وقد حافظت المجالس على قيمتها منذ 

الكرم  لذلك  رمزاً  هذا  يومنا  ومازالت حتى  القدم، 
والتعاضد  والتكافل  التواصل  صور  من  وصورة 

االجتماعي.
وذكر أن مجتمع اإلمارات ُعرف واليزال، فالمجالس 
والساحلية  الصحراوية  بقاعه  كل  في  المنتشرة 
والريفية والجبلية، ويكثر عادة التجمع في المجالس 
في ليالي رمضان أو في حضور الحكام، لهذا تزداد 

المجالس رواجاً في هذه األوقات.

دور املراأة االإماراتية

من جهتها، أشارت خبيرة التراث الشعبي فاطمة 

المغني إلى دور المرأة اإلماراتية في جمع وتوثيق 
التراث، ثم تحدثت عن تجربتها في التوثيق الشفاهي 
والتي بدأت في وقت مبكر من حياتها، حيث عملت 
على تسجيل ذكريات الرواة األوائل ووثقت العديد 
في  كنت  وتقول:  اإلماراتية،  والعادات  القيم  من 
من  التراثية،  األدوات  من  بالكثير  أحتفظ  البداية 
المغني الشخصية، وفكرت  مقتنيات جدي وأسرة 
في منزلي،  له مكاناً  في تأسيس متحف وجهزت 
الذي كان رجالً  بندقية جدي  المقتنيات  بين  ومن 
سنة،   150 عمره  وسرير  وسطه،  في  معروفاً 
مالبس  بينها  من  قديمة  ومالبس  القهوة،  ودالت 

فاطمة املغنيد. سيف اجلابريسعيد الظنحانيخليفة الكعبي
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سوف  اليوم  وتضيف:  لوالدي،  وبشت  لوالدتي 
التراث،  إلدارة  تابع  متحف  إلى  متحفي  نقل  يتم 
على أن يحمل اسم متحف »فاطمة المغني«، وهذه 
مكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
األعلى، حاكم  المجلس  القاسمي، عضو  بن محمد 
الشارقة، الذي يحافظ على التراث، ويكرم المهتمين 
كثيراً،  أسعدني  الذي  األمر  بهذا  به، ووجه سموه 
كونه تكريماً كبيراً من رجل عظيم، وهذا المتحف 
المغني،  لي، ولكنه ملك للوطن، ولعائلة  ليس ملكاً 
أكتب  أن  نفسي،  عاهدت  لقد  الشارقة..  وإلمارتي 
مؤلفاتي  إلى  ألضيفه  التراث،  عن  كتاباً  سنوياً 
واألزياء،  والزينة  النخيل  تناولت  والتي  السابقة، 

وغيرها، إضافة إلى األبحاث المشتركة.
حبها  من  وانطالقاً  التقاعد  بعد  أنها  وذكرت 
مشروعها  المغني  أسست  عليه،  والحفاظ  للتراث 
»لؤلؤة  باسم  تجارية  مؤسسة  وهو  الخاص، 
تقوم  المواطنين،  من  فيها  العاملين  كل  التراث«، 
بأعمال المهن والحرف، التي اندثرت في اإلمارات، 
إضافة إلى الخدمات التراثية، كما تم عقد اتفاقية مع 
هيئة اإلنماء السياحي والتجاري في الشارقة، لعمل 
بزيارة  يقومون  الذين  للسائحين،  تراثية  برامج 

مدينتها خورفكان.
وأكدت في ختام حديثها على ضرورة البحث عن 
التدوينات والتسجيالت األولى لرواد التراث والتي 
ربما تعرضت للتلف أو الضرر، بهدف الحفاظ على 

ما تبقى من تراثنا الوطني األصيل.

الرتاث البحري

عضو  اليماحي  جاسم  سالم  أوضح  بدوره، 
لصيادي  التعاونية  الفجيرة  جمعية  إدارة  مجلس 

األسماك مدير ميناء الصيادين بمربح، أن الجمعية 
تركز على المحافظة على التراث البحري كونه يمثل 
الصورة المبهرة لحضارة وثقافة شعب اإلمارات، 
إذ من خالله يستطيع اآلخرون  قياس مدى عراقة 
رافقته  التي  وتقاليده  عاداته  والتعرف على  بلدنا 

على مر السنين.
وقال: حين نتحدث عن التراث اإلماراتي، فأول 
ما يتبادر  إلى أذهاننا هو قول والدنا الشيخ زايد، 
طيب الله ثراه، “من ليس له ماٍض، ليس له حاضر 
استحضار  إلى  نسعى  فنحن  لذلك  مستقبل”،  وال 
أصل  ثبات  دعم  بهدف  الماضي  وعراقة  أصالة 
القدم، بخاصة من جانب  اإلماراتية منذ  الحضارة 
عن  والبحث  األسماك  كمهنة صيد  البحرية  البئية 
وصارت  اندثرت  والتي  الخليج  أعماق  في  اللؤلؤ 

جزءاً من الماضي.
وذكر أن التراث البحري يشكل جزءاً أصيالً من 
التراث الشعبي في اإلمارات ودول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وله أهمية موازية لتراث البر 
الخشبية مستمرة  السفن  بناء  تقاليد  حيث التزال 
في ترسانات المدن الكبرى إذ يقوم البحارة المهرة 
ببناء السفن بالطريقة نفسها التي اتبعها أسالفهم 
منذ قرون من دون الحاجة إلى استخدام الكمبيوتر 

أو المعدات الحديثة.
أهل  حياة  في  البحر  ألهمية  ونظراً  وأضاف: 
تسمى  كما  “القالفة”  صناعة  ازدهرت  اإلمارات 
اإلمارات،  في  المهن  أقدم  من  تعد  والتي  محلياً، 
كما وتعد صناعة السفن من المهن الشاقة، إذ أن 
العمل يمتد من الصباح الباكر حتى مغيب الشمس، 
أو  المحرقة،  الشمس  أشعة  تحت  غالباً  وتمارس 
حرارة  من  للحماية  تكفي  ال  خفيفة  مظلة  تحت 

الجو أو رطوبته، ال سيما أن أجواء الخليج تتميز 
بارتفاع الحرارة في غالبية أشهر السنة. ونحن من 
خالل مجالس جمعية الصيادين في الفجيرة نجتمع 
دوما بالقرب من الميناء البحري بهدف التأكيد على 
أكسبنا معرفًة  الذي  بالبحر  اإلمارات  أبناء  ارتباط 
فكانت  والصناعة،  والتجارة  والفلك  بالجغرافيا 
البحرية،  لحياتنا  طبيعياً  ناتجاً  السفن  صناعة 
وتطويرها  السفن  لصناعة  طاقاتنا  كل  فكّرسنا 
أن توجد في  تندر  بمزايا  امتازت  باستمرار حتى 
العربية  اإلمارات  دولة  أن  مؤكداً  غيرها.  سفن 
للكلمة،  الحقيقي  بالمعنى  بحرية  أمة  تعد  المتحدة 
ليس فقط ألنها تمتلك ساحالً طويالً وعدداً كبيراً 
من الجزر في الخليج العربي، وإنما بما لديها من 
تقاليد عريقة تفخر بها في اإلبحار والمالحة وبناء 
السفن والغوص وصيد األسماك والتجارة البحرية.

ح�سارة عريقة

سيف  الدكتور  اإلماراتي  الباحث  لفت  فيما 
الجابري إلى أن حضارة اإلمارات تمتد عراقتها إلى 
حفيت،  جبل  بحضارات  مستشهداً  السنين،  آالف 
أم النار، مليحة وساروق الحديد. وشدد الجابري 
بحضارتهم  الجديدة  األجيال  تعريف  أهمية  على 
وتراثهم من خالل الندوات والمعارض والزيارات 
الميدانية، باإلضافة إلى جمعها وتوثيقها في كتب 

ومنشورات.
أما الشاعر سعيد سبيل الظنحاني عضو جمعية 
انقطاع  إلى وجود فترة  نّوه  اإلمارات فقد  شعراء 
الذي أسهم في  التراث قبل االتحاد، األمر  لتوثيق 
سنوي  معرض  تنظيم  واقترح  منه.  الكثير  اندثار 

مجاني للمهتمين بجمع التراث. 
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ستوب!

اإخراج

 تيم هاردي

فيون وايتهيد

جيم�س دار�سي

كري�ستوفر نوالن

بطولة

)دونكيرك( الفيلم الملحمي 
الذي أغضب المسلمين والملونين!

الفني  للعمل  تلقيه  أثناء  اإلنسان  يستطيع  هل   
أن يحافظ  على حياده؟  ولكن قبل أن نسأل عن 
المشاهد علينا أن نبدأ أوالً بالمبدع الذي يقرر في 
التي  األفكار  مئات  بين  من  لفكرة  االنحياز  لحظة 
اختياراً  البداية  من  ذلك  يعد  أال  حوله،  تتالحق 

يضرب في مقتل مبدأ الحياد.
حيث  الفنان،  داخل  اإلبداعية  رحلته  في  الفن  
من  تفاصيلها  وبكل  المؤثرات  من  الكثير  تتعانق 
أجل الوصول إلى  إعالن إجابة نراها في لوحة أو 
قصيدة أو على شريط سينمائي، حتى لو تضمنت 
في جزء منها سؤاالً، نحن في النهاية أسرى العديد 
من العوامل التي نشأنا فيها وتربينا عليها،  ثقافتنا 
في رسم  ومشاعرنا وأيضاً مصالحنا تلعب دوراً 
ليست  وهى  حقيقية  نراها  التي  الصور،  تلك  كل 
للحقيقة، وبالتأكيد من يقف على  واحداً  إال وجهاً 
لها،   مغاير  تصور  لديه  سيكون  اآلخر  الشاطئ 

الحقيقة لها  دائماً وجوه كثيرة.
الذي  الفيلم  عن  بعيدة  المقدمة  هذه  تبدو  ربما 
فلقد حقق  المساحة،  هذه  في  كعادتنا  به  سنلتقي 
للتنافس  تعد قياسية وهو مرشح من اآلن  أرقاماً 
على أوسكار 2018، أرى في الفيلم محاولة لتوثيق 
لديه  كائن  أنه  اإلنسان  تعريفات  أحد  الذاكرة، 
ذاكرة، مسموعة ومرئية ومحسوسة، وبين الحين 
واآلخر تلعب السينما هذا الدور حتى ال تفلت من 
أيادينا الوقائع،  وهكذا جاء فيلم )دونكيرك(  بين 
سطوة  عز  في  لالنسحاب  معركة  أمام   ليتوقف 
النازي هتلر وغطرسته، بينما دول الحلفاء تسعى 
له كانت فرنسا  للمقاومة وهو يريدها أن تخضع 

تشرشل  بقيادة   وبريطانيا  تقاوم  ديجول  بقيادة 
ترفض االستسالم، ولكن في ذلك العام 1940 كانت 
البحري والجوي  بتفوقها  العالم  ألمانيا تسود كل 

والبري.
التصنيفات  لتلك  نرتكن  أن  الشديد  الخطأ  من 
جداً  محدد  إطار  في  األفالم  تضع  التي  الحادة 
وصارم،  مثل هذا فيلم حربي  وذاك خيال علمي 
الرؤية  طبعاً  هكذا،  تشويق  ورابع  رعب  وثالث 
للكاتب  حربي  فيلم  بصدد  إننا  تقول:  المباشرة 
ينطلق  وإنه  نوالن،  كريستوفر  الكبير  والمخرج 
تاريخياً من   ميناء دونكيرك الفرنسي، بينما النازي 
ومعه قوات مدربة لديها  قواها الضاربة  بتوجهاتها 
الثالثة براً وبحراً وجواً، يريد االستيالء على الميناء 
إلى  تم  الذي  االنسحاب  ويصور  القوات،  وأسر 
)دونكيرك(، وهو يعد بطولة ألننا بصدد ما يقرب 
لصالح  المعركة  لتنتهي  مقاتل  مليون  نصف  من 

أصحاب الحق  ونتذوق معهم طعم االنتصار.
 الفيلم يشارك في بطولته،   فيون وايتهيد وتوم 
جلين   كارني وجاك لودين وكينيث برناه وجيمس 
دارسي، وتم هاردي وآخرون، وبالطبع بالرغم من 
العالمية  الحرب  بين  بعيدة   تزال  ال  المسافة  أن 
الثانية،  واللحظة التي نعيشها اآلن،  حيث تبدلت كل 
المواقع والمواقف وتغير العالم تماماً، ولكن العمل 
الفني عندما يلتقط فكرة، يعود للزمن بكل مفرداته، 
تلك هي براعة الفيلم، ولهذا سوف تستمع كثيراً إلى 
األضخم  فهو  الفيلم  لهذا  التفضيل مصاحباً  أفعل 
واألعلى واألروع، وغيرها، ولكن القيمة الحقيقية أنه 
الفعلي لألحداث ال  الزمن  وفكرياً،  إنسانياً  األعمق 
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للنجوم ح�سابات اأخرى

الطاقة اإلبداعية داخل الفنان إذا لم يعبر عنها في عمل فني  تظل تؤرقه وُتعذبه،  وال 
يدري ماذا يفعل،  على الجانب اآلخر كبرياء الفنان يمنعه من الشكوى، وكانت سناء جميل 
تردد كثيراً بيت شعر لكامل الشناوي »لست أشكو ففي الشكوى انحناء/وأنا نبض عروقي 
كبرياء«، من الواضح أن وجودها على الشاشة يسرق  العين  من النجوم بجوارها،  فلم تكن 
محل ترحيب على طاوالت  أغلب  شركات اإلنتاج، وهكذا عاشت  سنوات من الكبت والعذاب 
الداخلي، حيث تتحول ومضات اإلبداع  التي تشتعل داخل الفنان من حلم يبرق إلى كابوس 
يقتل، سناء فنانة استثنائية في تاريخ الدراما المصرية، سينما ومسرح وتليفزيون وإذاعة، 
ولكنها كانت  تقف فعلياً على الخط، فما الذي تفعله؟ لم تتصل بمخرج وال كاتب وال حتى 
شركة إنتاج، ولكن بمن يعمل لهم  كل هؤالء ألف حساب، أنهم النجوم، اختارت سناء أشهر 
نجمين  وقتها في السينما ، وقالت أريد أن أعمل، ووعدها النجمان  بعد  الترحيب الالئق  
بأدوار تليق بتاريخها، ونفذ أحمد زكي وعده بفيلمي »سواق الهانم«، و»أضحك الصورة 

تطلع حلوة«، بينما عادل إمام لم ينفذ الوعد حتى رحيلها.
التليفزيونية  الدراما  دولة  تكن  لم  التسعينيات،  نهايات  عن  اتحدث  السنوات،  تلك  في 
قد أعلنت استقاللها بعد، وخضوعها المطلق  لسطوة النجوم، ألننا كنا ال نزال نقف على 
مشارف العصر الفضائي الذي جاء، ومعه قانون صارم  وهو أن المشروع التليفزيوني 
ُيصنع من أجل النجم  وال شيء آخر سوى النجم، ألن الفنان الذي يبيع للفضائيات هو 
فقط الذي ترصد من أجله األموال، وهكذا انتقل قانون السينما إلى التليفزيون، راجعوا معي 
شذرات من أحاديث الفنانين تأملوها وخاصة عندما يتحدثون عن النجوم الذين يعملون 
أو مخرجاً ستجدون دائماً مساحات ال تدخل في باب  المتحدث كاتباً  أكان  معهم، سواء 
اإلشادة  ولكن الخضوع  المطلق للنجم، أما لو كان المتحدث ممثالً  في بداية أو منتصف 
أو حتى  نهاية المشوار، فسوف تستمعون إلى كلمات تعيدنا لزمن العبيد ، ال تتورع فنانة 
أن تقول مثال لو طلب مني عادل إمام أن أمسح االستوديو سأفعل، وتقول أخرى يكفيني أن 
ُيكتب في تاريخي أنني جمعتني لقطة معه، وسيقول ثالث دخلت التاريخ، ألن  يسرا أو غادة 
عبد الرازق أو مي عز الدين رشحنني للوقوف أمامهن، دائما النجم هو الذي يرشح، وإذا 
لم يكن النجم هو صاحب الكلمة األولى واالختيار األول فإنه  في الحد األدنى وافق على 
الترشيح  فكانت له الكلمة األخيرة ، لو سألت  النجم سيقول أنا فقط اقترح، ولكن الرأي 
النهائي للمخرج. غير صحيح  ال تصدقوهم، ال يوجد في الحقيقة مخرج يستطيع أن يملي 
إرادته على النجم، العكس هو الصحيح.  حتى كتابة التترات ال تتم إال بعد موافقة النجم 

على كيفية تتابع األسماء.
اسمهم سابقاً  يأتي  أن  على  يصرون  تسويقياً،  مردوداً  يملكون  الذين  الدراما   أسياد 
المسلسل  مع االستعانة بحرف الجر )في(، فهم يقدمون رسالة مباشرة للجمهور بأنهم 
وببنط صغير حسب  نهاية كل حلقة  في  أسماؤهم  تكتب  الممثلون  بينما  الليلة،  أصحاب 
أسبقية الظهور، لقد توغل وتوحش بعضهم وصاروا يتحكمون حتى في أسلوب أداء المشهد   

ويتدخلون في تغيير المسار للسيناريو، ودائماً لديهم حسابات أخرى. 
بالطبع النجوم يختلفون في قدرتهم على فرض شروطهم تبعاً لقوة الجذب الجماهيري، 

ينطبق عليهم المثل المصري الشهير  )كل برغوت على قد دمه(!.

أكشن

طارق ال�سناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

يتجاوز أسبوعاً،  وهو الذي شهد تلك الملحمة، كان 
هتلر يريد أسر هؤالء الجنود  في األسبوع الحاسم 
من 26 مايو إلى 4 يونيو 1940، فكانت نقطة تحول 

مهمة في تاريخ المعركة.
ولكن وكالعادة هناك صوت غاضب  بدأ يعلو، 
المغرب  المسلمين، سواء من  بتجاهل  الفيلم  يتهم 
العربي تونس، والجزائر  الذين شكلوا قوة داخل 
القوات الفرنسية ال يمكن غض الطرف عنها ، كما 
من  آالف  أيضاً  هناك  اإلنجليز  الجنود  بين  كان 
السوداء  البشرة  أصحاب  والهندوس  المسلمين 
أيضاً  وسطروا  قوة  شكلوا  الذين  والملونين 
مثل  يدافعون  ال  هم  موازية،  بطوالت  بأرواحهم 
اعتبروها معركة  ولكنهم  أرضهم،  األوروبيين عن 
كرامة إنسانية،  ولكن هناك تجاهالً  ضد  أصحاب 
المسلمين،  وأيضاً  والملونين،  السوداء  البشرة 
)أيام  الجزائري   الفرنسي  بالفيلم  مثالً  وضربوا 
الفرنسي  األصل  الجزائري  للمخرج  المجد(  
ألبطاله  الفيلم  حصل  بو شارب،  الجنسية  رشيد 
)كان(  مهرجان  جائزة  على  الجزائريين  األربعة 
حاضراً  وكنت  سنوات،   10 نحو  قبل  السينمائي  
تلك الواقعة التي صعد من خاللها األبطال األربعة 
على خشبة المسرح، وأثناء تتويجهم بجائزة أفضل 
أن  كما  الفيلم،  في  أغنية  يرددون  أخذوا  تمثيل  
الحكومة الفرنسية قررت صرف معاش استثنائي 

لمن ال يزال منهم على قيد الحياة.
 ولم يغفل الفيلم الفرنسي أبداً تلك البطولة، كما 
أنه أشار إلى طقوسهم اإلسالمية  بأكثر من لقطة  
في تلك المعركة، بينما تجاهلها تماماً  )دونكيرك(.

على  قناعاته  يفرض  أن  طبعاً  يمكن  أحد   ال 
كانت  الحقيقة  ولكن  الرؤية،  فهو صاحب  المخرج 

تفرض عدم االنتقاء الديني أو العرقي.
الفيلم  يغفل  لم  والقيمة،  اإلحساس  ويبقي 
اإلنجليز  بين  داخلي   وتناحر  غيرة  هناك  أن  أبداً 
والفرنسيين لم تنته برغم وقوفهما معاً في جبهة 
الموت  إن  قتالية واحدة  وفي خندق واحد، حيث 
ال يفرق بين إنجليزي وفرنسي، والعدو المشترك 
ال يعنيه سوى أن يأسر كل هؤالء وإذا لم يستطع 
البحر  الحد األدنى هو أن يقتلهم ليحيل لون  فإن 
هي  اإلنسانية  المشاعر  رأينا  األحمر،  إلى  األزرق 
البسطاء من أصحاب مراكب الصيد   التي تنتصر، 
الصغيرة، هم الذين لعبوا دور البطولة في  عملية 
اإلنقاذ، بينما كل قوى قوات النازي العنيفة والتي 
وإذالل  اإلرادة  لكسر  المفرطة  قوتها  استخدمت  
انتصرت،  والوطنية  العزة  مشاعر  أن  إال  الجنود 
عناصر  فيها  تفوقت  خاصة  إبداعية  حالة  الفيلم 
الممثلين،  وأداء  والموسيقى  والمونتاج   التصوير 
الفيلم قليل الحوار، ولكنه يمتلك طاقة إيجابية لبعث 

روح البطولة.
المخرج   بأن  لدينا  إحساس  هناك  سيظل  نعم 
أطّل بنظرة عنصرية، ورغم ذلك فإن علينا وبحياد 
أيضاً أن نذكر أن المخرج قدم رؤية خاصة تحمل 
توقيعه هو وليس توقعينا، في فيلم  يستحق إبداعياً  

أفعال التفضيل!
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الوجهات  أشهر  بين  هي  جوهانسبرغ  مدينة 
وقارة  الجنوبية  أفريقيا  جمهورية  في  السياحية 
السياح  ماليين  سنوياً  ويقصدها  والعالم،  أفريقيا 

من مختلف دول العالم. 
تبلغ مساحة مدينة جوهانسبرغ 1645 كيلومتراً 
جنوب  جمهورية  في  مدينة  أكبر  وتعد  مربعاً، 
ماليين   8 حوالي  السكان  عدد  حيث  من  أفريقيا 
نسمة، 5 ماليين نسمة يعيشون في المدينة نفسها، 
بها.  المحيطة  الضواحي  في  يعيشون  ماليين  و3 
محافظات  أغنى  جاوتينج  محافظة  عاصمة  وهي 

اإعداد: �سايل اأبوفار�س

جنوب أفريقيا، وأقيم فيها مقر المحكمة الدستورية 
كأس  نهائيات  استضافت  كما  أفريقية،  الجنوب 

العالم بكرة القدم عام 2010.
مدينتهم  اسم  جوهانسبرغ  سكان  معظم  يلفظ 

باختصار وبتحبب باسم »جو بورغ«.  
وبدأت مدينة جوهانسبرغ عام 1884 كمستوطنة 
صغيرة تنتج الذهب وتصدره للعالم، ثم توسعت 
وتطورت مع الزمن لتصبح مركز القوة االقتصادية 
لجمهورية جنوب أفريقيا، وليطلق عليها لقب مدينة 
»إيجولي«، أي »مدينة الذهب« بسبب تجارة الذهب 

والماس الرائجة فيها، فالمدينة تقع في تالل »وايت 
واترز أند« الغنية بالمعادن النفيسة والنادرة.

على  مشجع  جوهانسبرغ  مدينة  في  الطقس 
شبه  طقس  فهو  السنة،  أيام  معظم  السياح  قدوم 
استوائي بسبب موقعها الجغرافي في نصف الكرة 
الربيع  الجنوبي، فصل الصيف فيها حار، وفصل 
الربيع  فصلي  في  المطر  ويتساقط  جداً،  لطيف 
الشتاء  فصل  أما  متقطع.  بشكٍل  ولكن  والخريف 
ما  ونادراً  جاف  ولكنه  برودته،  في  حاداً  فليس 

تتساقط الثلوج خالله.

جوهانسبرغ .. مدينة الذهب 



ت�ساد معماري فريد

يمكن للسياح الوصول إلى مدينة جوهانسبرغ 
مطار  أكثر  يعتبر  والذي  الدولي،  مطارها  عبر 
الجوية  الرحالت  بفعل  أفريقيا  قارة  في  ازدحاماً 

التي تصل إليه من مختلف قارات العالم.
وشوارع  مناطق  في  السياح  تجول  وخالل 
معماري  تضاد  وجود  سيالحظون  جوهانسبرغ، 
فريد فيها، فهناك أبنية قديمة من الطراز المعماري 
الفيكتوري واإلدواردي جنباً إلى جنب مع ناطحات 

السحاب الحديثة، وأكواخ الفقراء.
ماليين   6 تحتوي  المدينة  أن  سيعرفون  كما   
شجرة تقريباً، وهذا ما يؤهلها لتكون إحدى الغابات 
وذلك  الحضرية،  المناطق  في  الموجودة  المطيرة 
بسبب االخضرار الذي ينتشر فيها، على الرغم من 
عدم مرور أي نهر فيها أو قربها، على عكس حال 
المشهورة باالخضرار عالمياً، والتي  المدن  معظم 

تمر فيها أو قربها أنهار صغيرة أو كبيرة.

اأماكن �سياحية 

للسياح  يمكن  التي  السياحية  األماكن  أبرز 
زيارتها في جوهانسبرغ: 

متحف  وهو  العنصري:  الفصل  متحف 
العنصري  الفصل  نظام  قصة  وبالتفصيل  يصور 
منه  تعاني  كانت  والذي  والسود،  البيض  بين 
والتحف  الصور  خالل  من  وذلك  أفريقيا،  جنوب 
قبل  وثائقية،  أفالم  الصحف ولقطات  وقصاصات 
جنوب  جمهورية  وتصبح  النظام  هذا  يلغى  أن 

أفريقيا دولة ديموقراطية لجميع سكانها.
منطقة سويتو: تقع منطقة سويتو جنوب غرب 
مدينة جوهانسبرغ على بعد 20 كيلومتراً من وسط 

مانديال  متحف  في  السياح  يتعرف  حيث  المدينة، 
الجنوب  الرئيس  كفاح  رحلة  على  سويتو  في 
الحرية  أجل  من  مانديال  نيلسون  الراحل  أفريقي 
والسود،  البيض  بين  والمساواة  والديمقراطية 
وكيف كان يعيش العمال السود تحت نظام الفصل 
العنصري، كما يمكن للسياح زيارة  المنزل الذي 
كانت تقيم فيه زوجة مانديال أثناء فترة سجنه في 
سجون نظام الفصل العنصري، والتي امتدت لـ 27 

سنة. 

 موؤ�س�سة هيل 

كسجن،  يستخدم  كان  حصن  عن  عبارة  وهي 
ويوجد فيه متحف للمرأة ومتحف ألشهر السجناء 
مثل المهاتما غاندي ونيلسون مانديال، وقد أصبح 

الحصن رمزاً للحرية في جنوب أفريقيا.

التراث  مواقع  أحد  وهو  البشرية:  مهد  معرض 
العالمي المسجلة لدى منظمة »اليونسكو« الدولية، 
العالم،  في  إنثروبولوجية  مجموعة  أكبر  ويضم 
غرف   6 من  تتكون  التي  »ستركفونتن«  وكهوف 
تحت األرض تنتهي ببحيرة عمقها 40 متراً، وتضم 

أكثر الحفريات البشرية إثارة لالهتمام.
مدينة جولد ريف: وتقع على بعد 8 كيلومترات 
يتعرف  حيث  جوهانسبرغ،  مدينة  وسط  من 
أماكن  على  التنزه،  مركبات  يركبون  السياح، وهم 
كما  مهجورة،  ذهب  ومناجم  الذهب  عن  التنقيب 
والفنادق  التاريخية  المعارض  من  عدداً  يزورون 

والمحال التجارية. 
على  يحتوي  وهو  العسكري:  الوطني  المتحف 
الثانية،  العالمية  الحرب  فترة  من  حربية  طائرات 
ودبابات وذخائر وميداليات عسكرية قديمة، وأنواع 
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الحروب  في  يستخدم  كان  الذي  التقليدي  العالج 
القديمة مع مقارنة بالعالج الحديث. 

وهو   ،2012 عام  افتتح  األفريقي:  الفن  متحف 
يتضمن أعماالً فنية جميلة من جنوب وغرب ووسط 
لجامعة  الثقافي  المشروع  من  جزء  وهو  أفريقيا، 

ويتس، ويعد مركزاً للدراسة والتثقيف الفني.
سوق المسارح: ويضم 4 مسارح، تقدم أفضل 
يوجد  كما  أفريقيا،  جنوب  في  المسرحية  األعمال 
الفوتوغرافية  والصور  الكتب  لبيع  محل  فيه 

والتذكارات. 
أكبر  من  يعد  جوهانسبرغ:  فنون  معرض 
على  ويحتوي  أفريقيا،  في  والنحت  الفن  معارض 
أكثر من 9 آالف لوحة فنية وقطع منحوتات، وهي 
وفناني  األوروبيين  الفنانين  من  عدد  إنتاج  من 

جنوب أفريقيا. 

وقطع  فساتين  على  يحتوي  فيكتوريا:  متحف 
ومميزة  جميلة  منزلية  وأدوات  وديكورات  أثاث 

تعود للعصر الفيكتوري.
يتميز  عصري،  شارع  وهو  مابونينج:  شارع 
بوجود عدد من المطاعم والمعارض الفنية والمحال 
التجارية والفنادق وأماكن الترفيه، وهو يعد المكان 
المفضل للتسوق لسكان المدينة وللزوار والسياح.

يزورون  الذين  للسياح  يمكن  األسد:  حديقة 
حديقة الحيوانات هذه التجول بمركبة كهربائية بين 
الحيوانات الموجودة فيها، ومن أراد منهم تجربة 
اللعب مع أشبال األسد واحتضانها، أو السير مع 
صغار الفهود، أو اللعب مع الزرافات والنعام، يمكنه 

ذلك بكل سهولة وأمان.
للوصول  متعددة  نقل  وسائل  للسياح  وتتوفر 
جوهانسبرغ،  في  السياحية  األماكن  هذه  إلى 

وتتضمن سيارات األجرة وشبكة السكك الحديدية 
المطار  بين  تربط  التي  العامة  الحافالت  وخطوط 
تربط  والتي  جوهانسبرغ،  مدينة  ووسط  الدولي 

بين عدد من أحياء المدينة وضواحيها.

تعدد عرقي 

سكان  مع  تعاملهم  خالل  السياح  سيتعرف   
جوهانسبرغ سواء في المطار  أو وسائل النقل أو 
الفنادق أو المطاعم أو المقاهي أو المحال التجارية 
أو األماكن السياحية  على التعدد العرقي والثقافي 
في هذه المدينة، حيث يعيش سوياً البيض  والسود 

والملونون واآلسيويون.
هولنديين،  أوروبية:  أصول  إلى  البيض  ويعود 
الخليط  وهذا  وفرنسيين،  وبريطانيين،  وألمان، 
»األفريكان«،  اسم  نفسه  على  أطلق  الشعوب  من 



ويتحدث لغة مشتقة من الهولندية ممزوجة بكلمات 
ألمانية وإنجليزية أطلق عليها اسم اللغة األفريكانية. 
أما السود فينتمون إلى عدد من القبائل األفريقية 
الملونون  بينما  محلية.  قبائلية  بلغات  ويتحدثون 
واآلسيويين  األفريقية  القبائل  تزاوج  حصيلة  هم 
مع األوروبيين. في حين تتكون العناصر اآلسيوية 
الماليزيين  من  أفريقيا  جنوب  إلى  المهاجرين  من 

والهنود والباكستانيين. 
ويسود لدى معظم سكان جوهانسبورغ جانب 

الترحيب بالسياح من جميع أنحاء العالم. 
تأثر  والحضاري،  العرقي  التعدد  هذا  وبفعل 
المطابخ  من  بالعديد  أفريقي  الجنوب  المطبخ 
والهولندي،  والفرنسي،  واألفريقي،  األلماني،  مثل: 
والصيني،  والهندي،  والماليزي،  والبرتغالي، 
قوس  »مطبخ  لقب  عليه  أُطلق  لذا  واإلندونيسي. 

قزح«. 
وهذا ما سيالحظه السائح وهو يتناول الطعام 

في مطاعم ومقاهي مدينة جوهانسبرغ.
ومن هذه األطعمة، على سبيل المثال ال الحصر:

من  مكونة  األصل  إندونيسية  وجبة  بوبوتي: 
والبيض  المجففة  والفواكه  المتبل  المفروم  اللحم 
والحليب، ويتم خبزها في الفرن، وتقدم مع األرز 
األصفر، وصلصة الفواكه، وشرائح الموز، وشرائح 

وبرش جوز الهند.
بني تشو: وجبة هندية األصل، وهي عبارة عن 
ربع أو نصف رغيف من الخبز األبيض الذي يتم 

تجويفه وحشوه بكاري اللحم الحار أو الخضار.

وهي  األصل،  هولندية  كوكسيسترز:  حلوى 
عبارة عن »دوناتس« مغطى بالشراب السكري أو 

التوابل أو جوز الهند المجفف. 
حلوى ميلكتيرت: هولندية األصل، وهي فطيرة 
كسترد مكونة من الطحين والسكر، وتضاف إليها 

القرفة، ويمكن تناولها مع فنجان قهوة.
بودنج مالفا: حلوى هولندية األصل، وهي عبارة 
والبيض،  السكر،  من  مصنوعة  حلوى  كعكة  عن 
وصلصة  المشمش،  ومربى  والزبدة،  والدقيق، 
الحليب  حلوة دسمة وساخنة. ويمكن تناولها مع 

أو المثلجات. 

شيشا نايما: وهي وجبة أفريقية األصل عبارة 
والذرة  الطماطم  مع  مشوية  نقانق  أو  لحم  عن 

والحبوب.
من  شراؤها  للسياح  يمكن  التي  األشياء  أما 
التسوق  ومراكز  والحديثة  التقليدية  األسواق 
لألقارب  كهدايا  أو  ألنفسهم  جوهانسبرغ  في 
تحف  وأزياء،  أقمشة  هناك:  والجيران  واألصدقاء 
مائدة  لوازم  يدوية،  ومصنوعات  وتماثيل  فنية 
بطانيات  خزفية،  أوعية  القصدير،  من  مصنوعة 
مطبوعة، حرير مصنوع يدويا،ً وماس ومجوهرات 

ذهبية. 
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من هنا وهناك

الممثلة األميركية كاثرين ماكنمارا خالل حضورها نقاش 
خاص ببرنامجها التلفزيوني )شدوهنترز( في نيويورك 

)جيتي( 

طالب المرحلة اإلعدادية في احدى المقاطعات الصينية خالل معسكر 
التدريب العسكري الصيفي الذي يستمر ستة أيام )جيتي(

عناصر من قوات الحرب الكيماوية اثناء تمرين مشترك بين الواليات 
المتحدة وكوريا الجنوبية في غويانغ جنوب كوريا )جيتي(
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مجموعة من 
الناس تشاهد 

الكسوف الشمسي 
التام الذي شهدته 
الواليات المتحدة 

)جيتي(

عسكري يحرس محطة القطارات في العاصمة االسبانية مدريد اثر 
االعتداء اإلرهابي الذي اودى بحياة العشرات في برشلونة )جيتي( 

احد المشاركين في مسابقة صينية ألكل الفلفل الحار على الماء التي فاز بها شخص 
اكل 15 قرن فلفل حار في 60 ثانية )جيتي(

عرض بالطائرات الشراعية ذات المحرك لالحتفال بافتتاح مؤتمر شينيانغ فاكو 
الدولي السادس للطيران في الصين )جيتي( 
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سودوكو
الكلمات المتقاطعة

تراثيات 
كان في بلدة  رجالً صالحاً فأوصى ببناء مسجد بعد موته ، وفي يوم من األيام كان سائراً 
مع عبٍد ذكي له  وكان الطريق مظلماً  وكان العبد يحمل سراجاً ليضيء لسيده  فكان يسير 

بالسراج خلفه وسيده يقول له : سر أمامي  الذي يريد يضيء إلنسان ينبغي آن يسير أمامه ال 
خلفه  فقال العبد : هذا على مذهبك ، فقال له كيف على مذهبي ؟ قال : أنت عندما اردت أن تعمل 
حسنة  وهي بناء المسجد  لتضيء لك جعلتها بعد موتك أي خلفك  فهال جعلتها أمامك لتضيء 

لك  فقال : صدقت . وقام على بناء المسجد في حياته .
ولما بدأ  الناس يصلون فيه  طلب من العبد أن يدعو المصلين في صالة العشاء ليتعشوا عنده  

وذهب وجاء معه عددٌ قليلٌ  وكان المصلون في المسجد كثر  فقال له الصالح : أراك جئتني 
بهذا العدد القليل أين بقية المصلين ؟ فقال العبد : هؤالء هم المصلون  قال : كيف  والباقي ؟ 

قال العبد : بعد صالة العشاء سألتهم عن السورة التي قرأها االمام في الصالة  فلم يعرف 
الجواب إال هؤالء  والباقون لم يجيبوا  فلم أعتبرهم مصلين .

حكم وأقوال
المرأة نوعان التي تصنع للرجل بيت والتي تصنع للبيت رجل ..• 
تسقط الرجولة من  الرجل إذا ارتفع صوته فوق صوت من تعب في تربيته ..• 

ابتسامات 
سأل احدهم حكيما : كيف أعرف عيوبي ؟

- الحكيم : أخبر زوجتك بأحد عيوبها وسوف تخبرك بكل عيوبك وعيوب أهلك وأصحابك 
وجيرانك وعيوب بعض سكان الدول المجاورة !!

نزهة

اأفقي: 

خليجية  عاصمة   –  1
–  2 قديمة  عربية  مملكة   –
مهنة   - )م(  منكهة  مادة 
 –  3 قلبه  رق   - إنسانية 
السمين – من أنواع الحبوب 
– من  البناء )م(  – ركيزة   4
سخية   –  5 األسنان  أنواع 
مؤنث  علم  اسم   – بالعطاء 
6 – من أنواع الطيور – مدينة 
هندية 7 – وضعا خلسة )م( 
والحمل  الركوب  حيوانات   –

8 – من حركات التنفس )م( 
 9 )م(  - عالج طبي شعبي 
– للنداء - للندبة – من أنواع 
الفاكهة 10 – والدة – مدينة 

سعودية 

 عمودي:
مصرية  مدينة   –  1  
ساحلية 2 – من جمهوريات 
السابق  السوفييتي  االتحاد 
3 – منح بال مقابل – يتلطف 

شديد   –  4 اآلخر  بحال 
)م(  مائية  طيور   – الظالم 
5 – من مناطق إمارة عجمان 
البناء  يشيد   –  6 أوجاع   –
 – – مادة حارقة   7 – عشب 
وخيال  وهم   –  8 )م(  وفير 

– لقب عائلة فنان خليجي
منتجة  حيوانات   –  9

للحليب – من ألعاب القوة 
موسيقي   –  10
وشاعر عربي من العصر 

العباسي

1 3
7 2 6 4 8

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

6 8 9
5 7 8 4 2

3 7
2 5

 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم

اإىل 9 خانات �سغرية امالأ اخلانات بالأرقام

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

يف كل مربع كبري وكل خط اأفقي وعمودي. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 المفردات : أفمي :
 مملكة عربية لديمة –عاصمة خليجية  – 1
 رق للبه  -مهنة انسانية  -مادة منكهة ) م (  – 2
 من أنواع الحبوب –السمين  – 3
 من أنواع األسنان –ركيزة البناء ) م (  – 4
 مؤنث اسم علم –سخية بالعطاء  – 5
 مدينة هندية –من أنواع الطيور  – 6
 حيوانات الركوب والحمل –وضعا خلسة  ) م (  – 7
 عالج طبي شعبي ) م (  -من حركات التنفس ) م (  – 8
 من أنواع الفاكهة –للندبة   -للنداء  – 9

 مدينة سعودية  –والدة  – 11
 عمودي :

 مدينة مصرية ساحلية – 1
 جمهوريات االتحاد السوفيتي السابك من – 2
 يتلطف بحال اآلخر –منح بال ممابل  – 3
 طيور مائية ) م ( –شديد الظالم  – 4
 أوجاع –من مناطك امارة عجمان  – 5
 عشب –يشيد البناء  – 6
 وفير ) م ( –مادة حارلة  – 7
 لمب عائلة فنان خليجي  –وهم وخيال  – 8
 ألعاب الموة   من –حيوانات منتجة للحليب  – 9

  وشاعر عربي من العصر العباسي موسيمي  – 11

  1        2        3       4        5        6         7       8         9         10 
  

1 

4
1 
5
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3
1 

6
1 
7
1 
8
1 
9
1 
10
1 

2
1 
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كلمات رباعية

تطابق الكلمات

 

 

 تطابق الكلمات 

 المطلوب كتابة  مرادفات ومعاني الكلمات التي تكتب أيا وعموديا بذات الوقت 

من األحجار الكريمة – 1   
ارتباط عائلي – 2  
مدينة فلسطينية – 3  
  الرمح األجوف – 4

 

2 3 1 4 

2 

3 

4 

 

 
 أفقي وعمودي

 أفقيا وعموديا تكتب مرادفات ومعاني الكلمات حسب التسلسل الرقمي
 
وحدة أوزان  – 1  
جزء من الشهر – 2  
عندي – 3  
رداء – 4  
زوج – 5  
من الحواس – 6  
رقبة – 7  
نحصي  – 8  

 

1 – وحدة أوزان
 2 – جزء من الشهر

 3 – عندي
 4 – رداء

1 – من األحجار الكريمة
 2 – ارتباط عائلي

 3 – مدينة فلسطينية
 4 – الرمح األجوف

أفقي وعمودي

 

 

 

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

 المالئكة المكلفين ( 

 رد على السؤال – 1
 عاجل – 2
 أجر شهري – 3
 أبرق السلكيا – 4
 شهيد الوطن – 5
 وساندتدعمت  – 6
 الولد قبل البلوغ  – 7

 

2 1 

3 4 5 6 7 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 متاهة الكلمات  
 الكلمات لها مكانها المناسب داخل الشكل . أعد ترتيبها بالشكل الصحيح

 
 –ورع  –هيل  –قن  –اسم  –جمال  –وارسو  –ريحان  –نيودلهي  –عمريت –ديار 
 كوثر  –كواسر  –بارود  –رقم 

 

متاهة الكلمات 

 5 – زوج
 6 – من الحواس

 7- رقبة
 8- نحصي

ديار –عمريت – نيودلهي – ريحان – وارسو – جمال – اسم – قن – 
هيل – ورع – رقم – بارود – كواسر – كوثر

1 – رد على السؤال
2 – عاجل

3 – أجر شهري 
4 – أبرق السلكياً 

5 – شهيد الوطن 
6 – دعمت وساندت 
7- الولد قبل البلوغ

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

تقراأ الكلمة املطلوبة 

اأجب على معاين ومرادف الكلمات اأفقيًا 

وعموديًا ح�سب الت�سل�سل الرقمي

اأكتب مرادفات ومعاين الكلمات

التي تكتب وتقراأ اأفقيًا وعموديًا بذات الوقت

الكلمات لها مكانها املنا�سب داخل ال�سكل.

اأعد ترتيبها بال�سكل ال�سحيح
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تكثر اإلصابة بمرض اإلنفلونزا خالل فصل 
اإلزعاج  من  الكثير  يسبب  مما  خاصة،  الشتاء 
واألشخاص  باإلنفلونزا،  المصاب  للشخص 
إليهم،  المرض  انتقال  من  خوفاً  به  المحيطين 
أطفال  فيها  يكون  التي  األسر  في  وخاصة 
هذا  يتحملون  ال  قد  الصغار  فاألطفال  صغار، 
المرض مثل الكبار. وُتعّرف اإلنفلونزا على أّنها 
عبارة عن مرض معٍد عن طريق فيروس يصيب 
هذا  ويستمر  اإلنسان،  في  التنفسي  الجهاز 
حسب  األسبوعين  أو  األسبوع  قرابة  المرض 
مناعة الشخص المصاب، وقد تطول الفترة عن 
خطيرة  تكون  قد  مضاعفات  عنها  وتنتج  ذلك، 

مثل اإللتهابات في الرئة. 

اإعداد: اأماين اليافعي

الحنكي  سعيد  أروى  د.  أول  المالزم  تقول 
أخصائية طب أسرة في إدارة الخدمات الطبية 
في شرطة أبوظبي، إن اإلنفلونزا هي عبارة عن: 
أو  العطس  رذاذ  من خالل  )ينتقل  معٍد  مرض 
السعال واستخدام األدوات الخاصة بالمصاب( 
نتيجة عدوى  التنفسي ويحدث  الجهاز  يصيب 
التعب  بالحمى،  اإلنفلونزا  تتسبب  فيروسية، 
فصل  في  بها  اإلصابة  وتنتشر  والصداع، 

الشتاء. 
كما ُتصيب اإلنفلونزا جميع الفئات العمرية، 
ولكن قد تشكل خطراً على كبار السن، وخاصًة 
وحديثي  عاماً   65 على  أعمارهم  تزيد  الذين 
المزمنة  باألمراض  المصابين  وبعض  الوالدة 

هي  واإلنفلونزا  الحوامل،  والنساء  كالسكري 
يمكن  ال  لذلك  فيروسية  عدوى  عن  عبارة 

عالج اإلنفلونزا

صحة

د. أروى الحنكي



95 العدد 561 سبتمبر 2017

• ما هي أسباب املغص عند املرأة احلامل؟
ليستوعَب  الرحم  ازدياد حجم  فمع  الرحم:  ازدياد حجم   -
الجنين ونمّوه تنزاح بعض األعضاء الداخليّة من مكانها بما في 
ذلِك المعدة ِمّما يؤّدي لإلصابة بالغثيان وآالم المغص، وهَو أمرٌ 
هَو  الُمشكلة  هذِه  القلق، وحل  أو  الخوف  طبيعّي وال يستدعي 
تناول الطعام على دفعاٍت صغيرة وبأوقاٍت ُمتقاربة، وُممارسة 

التمارين الرياضيّة بانتظام، والحصول على قسٍط كاٍف من الراحة، 
باإلضافة إلى تفريغ المثانة بشكٍل ُمستمر. 

- ألم الرباط المدور: وهَي األربطة التّي تمتد من منطقة البطن 
ازدياد حجم  نتيجة  للشد  األربطة  هذِه  وتتعرض  األفخاذ،  وإلى 
الرحم وضغطِه عليها، وبالتالي الشعور باأللم في منطقة أسفل 
أو  وخزات  عن  عبارة  وكأّنُه  األلم  هذا  ويكوُن  واألفخاذ،  البطن 
وضعية  تغيير  يجب  منُه  وللتخلُص  وُمتتابعة،  حاّدة  طعنات 
الجلوس أو النوم، وتبدأ المرأة بُمالحظة هذِه اآلالم في النصف 
في  ولكن  نفسها،  تلقاء  تختفي من  ما  الحمل، وعادًة  الثاني من 
حال اشتدادها يجب ُمراجعة الطبيب للحصول على حلول ُمريحة. 
الُمرتبطة  - اإلمساك والغازات: وُهما ولألسف من األعراض 
هرمونٌ  )وهو  البروجسترون  فهرمون  الحمل،  بفترة  والشائعة 
يزداُد خالل فترة الحمل( يبّطئ وظائف الجهاز الهضمي بأكمله، 
مما يؤّدي لإلصابة بُعسر الهضم. ولُمعالجة هذِه الُمشكلة أو الحد 
من ظهورها ُينصح بُشرب الماء بكميّاٍت كبيرة، وتناول األطعمة 
الغنيّة باأللياف، وفي حال اشتداد الحالة وعدم المقدرة على حلها 

فيجب ُمراجعة الطبيب الخاص للحصول على العالج الُمناسب.
ُمنتظمة  غير  تقلُصاتٌ  وهَي  هيكس:  براكستون  تقلصات   -
وال ترتبط بعمليّة اّتساع عنق الرحم، وقد تكون ُمزعجة إاّل أّنها 
في  غالباً  ُقربها، وتظهُر  أو  الوالدة  تُدل على  ليست خطيرة وال 
الحقيقيّة  التقلُصات  على  الجسد  لتهيئة  الحمل  من  الثالث  الثُلث 

أثناء المخاض. 
• ما هي أسباب املغص عند احلامل التي تستدعي تدخل الطبيب؟

تلقيح  فيها  يتم  التّي  الحالة  وهَي  الرحم:  خارج  الحمل   -
إلى  الرجوع  دون  من  ُهناَك  وبقائها  فالوب  قناة  في  البويضة 
وهَي  الرحم،  خارج  الحمل  حالة  لحصول  يؤّدي  ِمّما  الرحم، 
المرأة  على حياة  تؤثر  ال  الفوري حتّى  الطبي  التدُخل  تستدعي 

بسبب النزيف واآلالم الحاّدة. 
- اإلجهاض: ففي حال إصابة المرأة بآالم المغص المصحوبة 
ُمراجعة  عليها  الحمل  من  األولى  الشهور  في  المهبلي  بالنزيف 
إلى  وتحتاج  لإلجهاض  تتعرض  تكوُن  فقد  الفور  على  الطبيب 

الُمثبتات لحماية الجنين والحمل. 
- الوالدة المبكرة: قد يكوُن المغص في الثُلث الثالث من الحمل 
نتيجًة لتقلُصات المخاض والوالدة الُمبكرة، وعلى المرأة ُمراجعة 
الطبيب على الفور حتّى يتمّكن من تأخير الوالدة، أو السيطرة على 
المغص بقدر اإلمكان، وباإلمكان التعُرف على هذِه التقلُصات عن 
طريق ُمتابعة انتظامها وفيما إذا كانت مصحوبة بنزيٍف مهبلي، أو 

نزول لماء الرأس )الماء الُمحيط بالجنين(.

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

alyafi3@gmail.com

آالم المغص 
عند المرأة الحامل
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تم  وأنه  كما  العالج،  في  الحيوية  المضادات  استعمال 
تطوير لقاح خاص لإلنفلونزا وُينصح به للمرضى األكثر 
عرضة لإلصابة كمرضى السكري، مرضى القلب والكبد، 

ومرضى جهاز المناعة. 
العديد  تصيب  شائعة  عدوى  هي  اإلنفلونزا  أن  كما 
من األشخاص خالل السنة، وقديماً كانت من األمراض 
الوبائية تسبب العديد من حاالت الوفاة، ولكن في الوقت 
الحالي تم السيطرة عليها من خالل اللقاح المخصص لها. 

كما أن اإلنفلونزا تختلف عن الرشح، حيث إن أعراضها 
الرشح  بينما  أسبوع  إلى  )تصل  أطول  لمدة  تستمر 
الحرارة،  درجات  في  أكثر  ارتفاعاً  وتسبب  يومين(، 
وأعراضها  العضالت،  في  وألم  بتعب  تتسبب  أنها  كما 
تبدأ بشعور في جفاف األنف والحلق، أما الرشح فتبدأ 

أعراضه بسيالن األنف في الغالب.

االأعرا�س

اإلصابة  أعراض  الحنكي  أروى  الدكتورة  تضيف 
والتعب  والصداع  والحمى  السعال  تشمل  باإلنفلونزا 
واإلرهاق والدوار وااللتهاب في الحلق والقيء وسيالن 

األنف، وبعض الحاالت عند األطفال قد يرافقها إسهال.
وعادًة تتالشى الحمى واألعراض خالل 5 أيام ولكن قد 

يستمر السعال والتعب العام لمدة أطول. 
أو  المستشفى  في  الطوارئ  قسم  بمراجعة  وُينصح 
أقرب مركز طبي إذا عانى الطفل المريض من صعوبة في 
التنفس، أو تسارع في النفس، أو زرقة في الجلد، وعدم 
وعدم  التقيؤ،  استمرار  السوائل،  من  كبيرة  كمية  شرب 

القدرة على النهوض، وتهيج الطفل.

م�ساعفات االإنفلونزا

اإلصابة  نتيجة  يمكن حدوثها  التي  المضاعفات  -من 
باإلنفلونزا:

* الجفاف
فيروسي،  رئوي  بالتهاب  لإلصابة  يؤدي  ما  نادراً   *

أو الوفاة.

طرق العالج:

أروى يجب  الدكتورة  العالج تقول  أهم طرق  * ومن 
اتباع الخطوات العالجية التالية:

* الراحة وأخذ قسط كاٍف من النوم.
* شرب كمية كبيرة من السوائل.

* أخذ حمام دافئ.
* قد ُيوصي الطبيب بوضع سائل إرواء داخل األنف 

للتقليل من االحتقان.
* قد ُيوصي الطبيب بمسكنات ألم، ولكن ال يستخدم 

األسبرين لألطفال، وذلك لخطر حدوث متالزمة راي. 
* كما ينصح ببعض العقاقير الدوائية المضادة للسعال.

لدخان  التعرض  أو  التدخين  عن  االمتناع  يجب   *
السجائر.

* إعطاء مضادات الفيروسات في بعض الحاالت التي 
يقررها الطبيب.  
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تغذية

في  التغذية  أخصائية  العامري  فطوم  تشير 
مديرية الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي، إلى 
اإلطالق لصحتنا  على  األطعمة  وافضل  أبرز  أن 

التي ينصح بها خبراء التغذية هي:

1. الربوكلي

أفضل  من  أنه  التغذية  خبراء  يؤكد  إذ 
الخضراوات لصحتنا. فهو يحتوي على مضادات 
لألكسدة وغني بالفيتامينات والمعادن واأللياف، 
بسرطان  اإلصابة  يمنع  أنه  المهمة  فوائده  ومن 
الجلد  ويحسن  المناعي  الجهاز  ويحمي  األمعاء 
دائمة  بصفة  البروكلي  تناول  أن  كما  والمزاج. 
ويحسن  العين.  عدسة  بإعتام  اإلصابة  يمنع 
عمل القلب واألوعية الدموية ويقوي العظام. كما 
مقاومة  في  الجسم  األكسدة  مضادات  تساعد 
إن  نقول  الرشاقة  عن  وللباحثات  السرطان، 

البروكلي قليل السعرات الحرارية.

2. الكيوي

يعتبر الكيوي من أفضل أنواع الفاكهة، حيث 
يحتوي على ضعفي كمية فيتامين C الموجودة 

اإعداد: اأماين اليافعي

في البرتقال، ونسبة أكبر من البوتاسيوم الموجود 
األكسدة،  على مضادات  يحتوي  كما  الموز.  في 
الفاكهة  هذه  تعطي  التي  الكلوروفيل  مادة  أما 
لونها األخضر فهي فعالة في مقاومة السرطان. 
الذي  للماغنيسيوم  جيد  مصدر  أيضاً  والكيوي 
ويساعد  الدموية  األوعية  ويحمي  القلب  يقوي 

الجسم في امتصاص الطاقة من الغذاء.

3. املوز

بالطاقة  وغني  الهضم  وسهل  األكل  سهل 
الطاقة  يطلق  أنه  الموز  مميزات  والمعادن. ومن 
الفاكهة ببط، ما يجعلها تدوم  الناتجة عن سكر 
أيضاً  الموز  ويحتوي  أطول.  مدة  الجسم  في 
من  كبيرة  كمية  وعلى  األميني،  الحمض  على 
البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم 
جداً  غني  وأيضاً  العضالت  آالم  من  والتخلص 

باأللياف.

4. االأ�سماك

السلمون والتونا أنواع جيدة من األسماك. لكن 
سمك الماكريال أفضل األنواع على اإلطالق، فهو 

)أحماض   3 أوميغا  من  أكبر  كمية  على  يحتوي 
هذه  فتعطي  للجسم،  ضرورية  وهي  دهنية(، 
األحماض الدهنية قيمة غذائية عالية، وهي فعالة 
جداً في تحسين المزاج ونشاط الجسم وتقوية 
أمراض  الجسم من  المخ، وتحمي  الذاكرة وأداء 

القلب والشرايين.

5. الثوم

وفعال.  قوي  مفعولها  لكن  صغيرة  حباته 
طعمه  حدة  بسبب  الناس  بعض  عنه  يبتعد  قد 

16 غذاء لشباب دائم

فطومة العامري



ورائحته النفاذة، ولكن يعتبره األطباء كالحارس 
األمين لحماية الجسم من األمراض. ويعتبر الثوم 
الذي  السالح  وهو  الطبيعي  الحيوي  المضاد 
يعمل على تقوية جهاز الجسم المناعي ضد أي 
التهابات قد تصيب أي عضو في الجسم، وأيضاً 
يعمل كمضاد للسموم قبل أن تنتشر في الجسم. 
كما يعمل الثوم على تحسين حركة الدم وتنشيط 
الدورة الدموية، باإلضافة إلى أنه يمنع تجلط الدم 
الكوليسترول  تقليل  على  ويعمل  الشرايين  في 

المرتفع.

6. الطماطم

يعتبرها بعضهم نوعاً من الخضراوات، لكنها 
عالية  قيمة غذائية  لها  الفاكهة،  بند  تندرج تحت 
بمثابة  تعد  التي  اليكوبين  مادة  على  وتحتوي 
الجسم.  في  الحرة  للجزيئات  األول  المحارب 
ويفضل أكلها نيئة حيث إن الطبخ يقلل من قيمتها 
في  األبحاث  أثبتت  وقد  الشيء،  بعض  الغذائية 
الذين  الرجال  أن  هارفارد  بجامعة  الطب  كلية 
)أو  الطماطم  من  حبات  يعادل عشر  ما  يأكلون 
منتجاتها( أسبوعياً تقل نسبة إصابتهم بسرطان 

البروستاتا بمقدار 35 %.

7. ال�ساي االأخ�سر

واضحة  بصورة  حياتنا  في  الشاي  يدخل 
األخضر  الشاي  هو  اإلطالق  على  األفضل  لكن 
فله فوائد عديدة أهمها تقليل نسبة الكوليسترول 
التعرض  خطورة  ويوقف  الجسم،  في  الضار 
الدم  ضغط  ارتفاع  ويمنع  الرجال  عند  للجلطة 
ويجدد  الشيخوخة،  بوادر  تأخير  على  ويعمل 
البشرة وينعش الجسم، كما يقلل من احتماالت 
المريء  بالسرطانات، وخاصة سرطان  اإلصابة 
إلى  رئيس  بشكل  ذلك  سبب  ويعود  والمعدة، 
إذا  وذلك  التأكسد،  مقاومة  في  المهمة  خواصه 

شرب بصورة منتظمة. 
ويحتوي هذا الشاي على فيتامين )سي( الذي 
والسكري،  اإلسقربوط  بأمراض  اإلصابة  يمنع 
البكتيريا  على  ويقضي  األسنان  تسوس  ويمنع 
األبحاث  أثبتت  وقد  اللثة.  أمراض  تسبب  التي 
بعد  األخضر  الشاي  شرب  أن  السويسرية 
صرف  على  يشجع  ساعة(  )بنصف  الوجبات 
سعرات حرارية زيادة تقدر بنسبة 4 % كما أنه 
إنتاج  في  الدهون  استخدام  على  الجسم  يحفز 
على  يساعد  مما  الكربوهيدرات  من  بدالً  الطاقة 

إنقاص الوزن.

8. اللوز

عادة ما يؤكل اللوز مع بعض اإلضافات مثل 
السكر، أو مضافاً إلى بعض أنواع الكعك، ولكن 
يفضل أن يؤكل من دون أي مواد أخرى، حيث 
يعتبر أفضل مصدر غير حيواني للبروتين. وهو 

عامل بناء قوي للعظام الحتوائه على نسبة عالية 
من المعادن الالزمة لبناء العظام، مثل الكالسيوم 
والماغنيسيوم والمنجنيز والفسفور، ويعد كذلك 
مصدراً لأللياف وفيتامين »ع«، ليصبح ترسانتك 
الغذائية المسلحة في مواجهة السرطان وأمراض 

القلب. 

9. زيت الزيتون

األبيض  البحر  منطقة  في  كثيراً  ويستخدم 
والقلب  للصحة  أمناً  األكثر  ويعتبر  المتوسط، 
وينصح  المشبعة.  غير  الدهون  من  لكونه 
األخصائيون بإضافة زيت الزيتون الى الوجبات 
اليومية، بينما أظهرت الدراسات إن تناوله بشكل 
منتظم وبكميات معقولة يقلل من خطورة أمراض 
أنه  كما  االنسداد،  من  الشرايين  ويحمي  القلب 
القولون  السكر ومحارب لسرطان  مفيد لمرض 
ومفيد أيضاً لمرض الربو، ويقلل من دهون الكبد.

 
10. الع�سل

طعمه لذيذ ويحلى ضعف تحلية السكر مرتين، 
أفضل للصحة بعشرة أضعاف وقد كان  ولكنه 
العسل يستخدم للتداوي وإمداد الجسم بالطاقة 
كمضاد  يستخدم  فهو  عديدة،  وأجيال  لقرون 
أي  من  وأفضل  للفيروسات  ومقاوم  لاللتهابات 
دواء طبي لمقاومة نزالت البرد. ويتكون العسل 
ولهذا  والماء،  الكربوهيدرات  من  معظمه  في 
قدرته فائقة في إمداد الجسم بالطاقة، وقد كان 
يستخدمه قدامى اإلغريق والرومان لزيادة قوتهم 

وقدرتهم على االحتمال. 
 

11. املاء

مهم لجمال ونضارة البشرة ويعمل على إزالة 
أيضاًً  يعمل  كما  البشرة،  مسامات  من  السموم 
الجلد  خاليا  إلى  والمعادن  للفيتامينات  كناقل 

وينصح بشرب 8 أكواب منه يومياً.

12. ال�سوفان

لفيتامينات  غنياً  مصدراً  الشوفان  يعتبر 
صحياً  مظهراً  البشرة  تعطي  الذي   B2

األغذية  تناول  عدم  وإن  ونضارة، 
الفيتامين  هذا  على  تحتوي  التي 

وتشقق  الجلد  جفاف  إلى  يؤدي  كاٍف  بشكل 
جيداً  مصدراً  الشوفان  يعتبر  وأيضاً  الشفاه. 
والبشرة  الجلد  على  يحافظ  والذي  للمغنيزيوم 

بعيداً عن الشيخوخة.

13. الفليفلة ال�سفراء

الفليفلة  من  غرام   100 بمقدار  تحتوي حصة 
مركب  من  ملليغرام   6.9 على  الحلوة  الصفراء 
وخالل  الدماغ،  شباب  على  الحفاظ  في  يساعد 
فترة الشيخوخة، تبدأ خاليا الدماغ بإنتاج مواد 
الذاكرة  تعوق  التي  االلتهابات  تسبب  كيميائية 

والتعلم.

14. الفلفل االأحمر الداكن

فهو غني بفيتامين A، الذي يلعب دوراً كبيراً 
في المساعدة على الشفاء من التجاعيد وترطيب 
الجلد بعمق. لذلك عليك التأكد من إدراجه ضمن 

وجباتك من أجل الحصول على أقصى فائدة.

15. الهليون

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، والذي 
أساسياً لصحة الجلد، حيث يساعد  يعد عنصراً 
فيتامين E في بناء العضالت واألنسجة، وبالتالي 
يساعد في إعادة بناء خاليا الجلد ويمنع ظهور 
عالج  في  أيضاً  ويساعد  بالبشرة،  التجاعيد 

مشاكل البشرة كالندبات والبثور.

16. التوابل

التوابل والبهارات التي تستخدم في وصفات 
التجاعيد  ظهور  تجنب  في  أيضاً  تساعد  الطبخ 
من  الكركم  البشرة.  على  الدقيقة  والخطوط 
التوابل الممتازة للعناية بالبشرة. فهو ليس فقط 
لتحضير الخلطات الطبيعية وماسكات البشرة، بل 
في  يساعد  فهو  الطبخ،  لوصفات  إضافته  يمكن 
كما  الشيخوخة.  وأمراض  الزهايمر  من  الوقاية 
أنه يتميز بخواصه المضادة لاللتهابات وتجديد 
التجاعيد  ظهور  تجنب  في  يساعد  مما  الخاليا، 

وبقع البشرة.
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تاأليف: حممد عبد اهلل نور الدين

النا�سر: موؤ�س�سة نبطي للن�سر، اأبوظبي، 2017م، الطبعة االأوىل، 126�سفحة.

ذرب المعاني: قراءات في قصائد الشيخ زايد

المعمار الفني في أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

يؤكد الكتاب أن التجربة الشعرية للمغفور له – 
بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
تجربة غنية بالجوانب اإلبداعية، وهي تمثل عالمة 
فارقة بين جميع التجارب الشعرية وهذا ما يؤكد 
أننا بحاجة ماسة إلى النهل من معين »زايد الخير«، 
هذا الرمز اإلنساني الخالد لكي نرتقي بثقافتنا نحو 

آفاق أرحب.
تجربته  له  تشهد  مجيد  شاعر  زايد  والشيخ 
ينتهج  فهو  المتنوعة،  اإلنسانية  بأبعادها  الشعرية 
في شعره مدارس األقدمين في الصياغة، وال تقف 
قصائده عند حد معين، إذ تتنوع بتنوع تراث الشعر 
الشعبي في اإلمارات بدءاً من المدرسة التقليدية إلى 

المدرسة الرومانسية ثم الواقعية.
والروح  النفس  من  قريبة  زايد  الشيخ  وقصائد 
المتلقي  وكأن  آخر،  إلى  بيٍت  من  القارئ  تجذب 

يشترك مع الشاعر في صياغة أبيات القصيدة.
زايد  الشيخ  قصائد  بالدراسة  الكتاب  ويتناول 

شباب  يا  الخصال،  حسنات  محتوي  يا  التالية: 
بالشهامى،  حي  هال  يا  مرحبا  نداكم،  لبوا  الوطن 
مترى العيل من بونه، ال ناشد وال منشود، نشدت 
يا  أال  المستريحة،  القلوب  أهل  تنام  بزود،  عنك 
الليالي،  يجابه حادثات  ما  لي  بنفيحة،  مرحبا حي 
الشرق  بنسيم  حي  غطاريف،  اللي  الشباب  ذا  يا 
موردات،  بو خدود  يا  الغزالن،  بي  لمريف، شطن 
ابسم عسى تبسم حياتك، يعل نِو بانت مزونه، هال 

بنور الفجر زاح الظالم.
الشاعر  أن  الدراسة  هذه  أهمية  في  يزيد  وما 
الشيخ زايد -التي المست عقول  أولى قصائد  قد 
كبيراً،  اهتماماً  النبطي-  الشعر  جمهور  ومشاعر 
فركز على جميع الجوانب المهمة في هذه التجربة 
قدمت  قد  الدراسة  تكون  وبذلك  الرائدة،  الشعرية 
أشعار  بها  تزخر  التي  الجمالية  األسرار  بعض 

الشيخ زايد »رحمه الله«.

»ال يملك الُمطلع القريب من ساحة الشعر النبطي 
الشيخ  أشعار  باالهتمام  يخّص  أن  إال  اإلمارات،  في 
هذا  منها  عديدة  مكتوم ألسباب  آل  راشد  بن  محمد 
األشعار،  هذه  به  توشحت  الذي  الراقي  المستوى 
ومنها هذا التدفق الشعري الفطري الذي تبدو مالمحه 
األصيلة  الشعرية  الَملََكة  هذه  ومنها  فيها،  واضحة 
الفاعلة التي ال تفتأ تبرهن على وجودها حاضرة في 
كثير من المناسبات، ومنها هذه الصياغة الوثيقة، وتلك 
اللغة ذات القاموس الواسع التي ُنسجت هذه األشعار 
من خيوطها، ثم هذا االمتالك المتمكن لألدوات الفنية 
في جميع  الجوالن  من  الشاعر  مكن  الذي  الشعرية، 
الفاعل  النشاط  هذا  ثم  وساحاته،  الشعر  ميادين 
ينفّك  ال  التي  المسبوقة  غير  الشعرية  والفاعليات 
الشعرية،  الساحة  على  الشيخ  الشاعر  بها  يخرج 
ليس في اإلمارات وحدها وإنما في المنطقة الخليجية 
والعربية...« بهذه العبارات بدأت مقدمة الكتاب التي 
بينت أيضاً أن الدراسة التي يتضمنها الكتاب تتناول 
جانباً محدداً من جوانب هذا النتاج الشعري للشاعر 
في  يرتكز  الذي  الفني  المعمار  جانب  وهو  الشيخ، 

األساس إلى ركيزتين رئيستين هما الوزن والقافية، 
على  عالوة  ولحنها،  القصيدة  إيقاع  تشكالن  اللتان 

البناء الفني.
»نظرة  بعنوان:  جاء  الذي  الكتاب  تمهيد  وفي 
الشاعر  عند  »للشعر  أن:  ورد  الشعر«  إلى  الشاعر 
بها،  يخّل  أن  للشاعر  ليس  أساسية،  مقومات  الشيخ 
وال أن يغفلها، ألنها ركائز الشعر، عليها يقوم، وبها 
النقاد  نظر  محّط  وهي  الكالم،  من  سواه  عن  يتميز 
أال  الشعر ومستواه وجودته،  الذين سيحكمون على 

وهي الوزن والقافية«.
وقد عبر الشاعر عن نظرته هذه إلى ركائز الشعر 

في مواضع كثيرة من شعره، ومن ذلك قوله: 
الحمام  والمعاني وااللحان/ شادي  األغاني  عذب 

ابها يردد نشيده
َمّر  على  باقي   / واالوزان  بالقوافي  موشى  لحن 

الليالي جديده
عند  الشعر  تعريف  البيتين نستخلص  ومن هذين 
الشاعر الشيخ، فهو لحن وقافية ومعنى جميعها عذبة 

رفيعة المستوى.

تاأليف: الدكتور غ�سان احل�سن

قراءات
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ديوان ناصر بن سالم العويس: حياته وأشعاره

عرائس الشعر النبطي: قصائد المدح الحوارية في تراث القصيدة النبطية

بدأ الديوان بكلمة البن الشاعر الكبير حميد بن ناصر 
لوالده تجربة شعرية مهمة في  أن  فيها  بيّن  العويس 

الساحة الشعرية في دولة اإلمارات.
وأشارت المقدمة بعد ذلك إلى أن المحقق قد وثق 
سيرة حياة الشاعر، ودرس أغراض قصائده وأوزانها، 
مبيناً أن قصائد الشاعر ناصر العويس شكلت تجربة 
األضواء  عن  االبتعاد  اختار  لشاعر  مهمة  شعرية 
توثيق  في  الشاعر  أهمية قصائد  إلى  والنشر، مشيراً 
التي  والتطورات  واألحداث  والمكان  الزمان  عناصر 

مرت بها المنطقة في القرن الماضي.
وعن مولد الشاعر ونشأته يقول الكتاب: إن ناصر 
العويس نشأ في أسرة أدبية، وفي كنف والده الشاعر 
الشعر  قرض  الذي  العويس  علي  بن  سالم  الكبير 
لم  العويس  ناصر  ولكن  والنبطي،  الفصيح  بنوعيه: 
يتعامل مع الشعر كهاجس يلح عليه باستمرار، إذ كان 

ينظمه متى ما شعر بوجود حاجة إليه، ولم يكن يفكر 
في الوقت الذي يبدأ فيه بنظم قصائده، أو بعدد أبياتها، 
أو كيف يجب أن تكون مقدمتها أو خاتمتها، وإنما كان 

يقول القصيدة بعفوية ودون تكلف.
فادني  “ما  بعنوان:  قصيدة  الديوان  قصائد  ومن 

دختر وال وسوم”، وفيها يقول الشاعر: 
يدرون  ما  والعوق  وسوم/  وال  دختر  فادني  ما 

بقصاه
العوق بي من زين لوشوم/ لي يبري العلة محياه

سيدي حرمني لذة النوم/ عني ظعن وحِرمت الماه
مصدرها،  الديوان  يذكر  القصيدة  حواشي  وفي 
الطبيب،  وهو  دختر  كلمة  معنى  للقارئ  ويعطي 
والمرض،  الوجع  هو  والعوق  الكّي،  معناها  والوسوم 
وظعن  يبرئ،  معناها  ويبري  بعمقه،  بقصاه  ومعنى 

تعني سافر ورحل، والماه يعني وصاله.

في  خاصة  طريقة  هي  النبطي:  الشعر  عروس 
المدح ظهرت في فترة شبه متأخرة من تاريخ الشعر 
النبطي، وتتلخص في اختالق الشاعر من خياله فتاة 
جميلة ذات نسب رفيع، وعقل راجح، فيعرض عليها 
من  وأحياناً  القبائل،  شيوخ  من  العديد  من  الزواج 
أصدقاء الشاعر إلى أن ترضى بالممدوح الذي يريده 

الشاعر، فتوافق على أحدهم وتحّط رحالها لديه.
ويعّد هذا النوع من القصائد في التراث الشعبي ذا 
أهمية أدبية من حيث األسلوب الخاص في المدح، وله 

أهميته التاريخية.
 وتأتي أهمية هذا الكتاب من كونه بادرة لم يسبق 
لها مثيل، ففي الوقت الذي ال يوجد فيه كتاب يجمع 
شتات هذه القصائد، يجمع هذا الكتاب 26 نصاً شعرياً 

من نصوص عرائس الشعر النبطي.
قدم الكتاب للنصوص بمقدمة وتمهيد عرَّف فيها 
بقصائد المدح، وأورد الكتاب نصوص العرائس حسب 
تقادمها الزمني، وقدم لكل قصيدة بمقدمة مختصرة، 

الصعبة  للمفردات  شروحات  القصيدة  مع  وأرفق 
فيها،  الواردة  للشخصيات  وترجمة  فيها،  الواردة 
وفيما يقدمه الكتاب في التمهيد تعريف الدكتور غسان 
الحسن للعرائس على أنها أسلوب من أساليب الشعراء 
اتبعوا هذا  الذين  الشعراء هم  المديح، وقليل من  في 

األسلوب وبنوا عليه، فهو أسلوب غير شائع.
وشعراء العرائس التي ضمها الكتاب هم: مهنا أبو 
عنقا، عبد الله الحبيشي، عبد الكريم األصقة، اسماعيل 
العبد الله، صالح السكيني، حسين آل مشرف، ناصر 
بن  علي  الدويرج،  الله  عبد  الهاملي،  أحمد  العريني، 
بن  محمد  قنبر،  بن  علي  علي،  البن  ابراهيم  طريخم، 
مناور، عبد المحسن الصالح، حاضر بن حضير، علي 
الماجد، حمد اللقطان، حمد الجابر حمد المغيولي، عبد 
الله السناني، علي العميريني، عبد الله الصقري، محمد 

العسكر، صالح المرزوقي.
وقد تفنن أولئك الشعراء في غرض المديح، حتى 

أوصلهم تفننهم إلى عرائس الشعر النبطي.

جمع وحتقيق: �سلطان العميمي

تاأليف:  ابراهيم اخلالدي

النا�سر: اأكادميية ال�سعر، اأبوظبي، 2017، الطبعة االأوىل، 198�سفحة.
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قراءات

نجيب محفوظ: إبداع وتوهج

ثنائية السعادة والتسامح في أسس التعايش وصناعة الحياة

يعّد الكتاب جملة من الدراسات النقدية إلبداعات نجيب محفوظ القصصية والروائية من الناحيتين الفكرية 
والجمالية. ويتناول موضوعات وقضايا تبرز تطور أساليب الفن الروائي والقصصي ورؤيته السردية الفنية 
التي تشرح وجهات نظر حول إشكاليات الواقع وما تنطوي عليه من فلسفة عميقة ومفارقات وتجليات النزعات 

االنسانية.
ومن الفصول التي ضمها الكتاب: أيقونة العنوان وشيفرته في روايات نجيب محفوظ، أحمد عبد الجواد 
وشخصيته الملتبسة في الثالثية، جماليات القبح وتيار الواقعية القذرة في الرواية العربية ‘زقاق المدق’ نموذجاً، 
نجيب  حارتنا«،  »حكايات  رواية  في  الوقائعية  الحكاية  محفوظ،  نجيب  روايات  في  ومالمحه  الشعبي  البطل 
محفوظ والرواية الصوتية ‘أفراح القبة’ نموذجاً، أمام العرش ورؤية نجيب محفوظ التنبؤية، وميرامار: البنسيون 
والرواية، ونجيب محفوظ واالسكندرية.. قراءة في كتاب »نجيب محفوظ في ليالي سان ستيفانو«، و»تجليات 

سرد الحياة« قراءة في أدب نجيب محفوظ.
ويرى الكتاب أن في عالم نجيب محفوظ اإلبداعي ثمة وهجاً وألقاً كبيراً يغرفان من أصالة وعراقة منجزه 
القصصي والروائي، وثيماتها االسطورية واالجتماعية وفضاءاتها المكانية المجسدة لمالمح الحارة المصرية 

وحراك شخصياتها النمطية وغير النمطية.
ويعد الكتاب إضافة جديدة ونوعية للمكتبة العربية، وفيه وعي وجهد نقدي الفت في استعادة أطياف من زخم 
أدب محفوظ اإلبداعي الذي يتمثل في الثالثية، وخان الخليلي، وزقاق المدق، والسراب، والقاهرة الجديدة، األمر 

الذي يفيد قطاعات واسعة من الدارسين والباحثين والمهتمين بصنوف الدراسات النقدية.

السعادة  عن  بمقولتين  كتابه  المؤلف  يستهل 
والتسامح للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان – طيب الله ثراه- ومثلهما لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي – رعاه الله- ثم يقدم 
الكتاب في صفحاته مفاهيم السعادة والتسامح وفق 
واألدباء  والفالسفة  المفكرين  من  مجموعة  يراها  ما 
المفهومين في  أقوالهم حول  العالم، عبر سرد  حول 
كل أنواع السعادة والتسامح، وقد أرفقت هذه األقوال 
وتؤكد  تدعم  األقوال  لتلك  مكثفة  تحليلية  بقراءات 
أهمية السعادة والتسامح في حياة الشعوب وفي تقدم 

الدول، وإعالء شأن اإلنسانية.
إطالق صاحب  مع  متزامناً  الكتاب  إصدار  ويأتي 
لوزارتي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
لوزيرتين  وتعيينه  اإلمارات،  في  والتسامح  السعادة 

إلى  تهدفان  إذ  الوزارتين،  هاتين  منصبي  تشغالن 
البهجة  وإضفاء  اإلماراتي  للشعب  السعادة  تحقيق 
على حياته المعيشية وإلى إنعاش التسامح في أوساط 
وصوالً  ككل  اإلماراتي  والمجتمع  اإلماراتية  األسرة 
نبذ  خالل  من  اإلمارات  أرض  على  المقيمين  إلى 

الكراهية والتعصب الطائفي والفكري والثقافي.
ويؤكد الكتاب أن اهتمام قادة اإلمارات بأن يكون 
شعب اإلمارات سعيداً، دافعاً حقيقياً لحصول اإلمارات 
على المركز األول في مؤشر السعادة وفق ما جاءت 

به تقارير األمم المتحدة.
ومما يورده الكتاب أيضاً كلمة ألحد المفكرين يقول 
فيها: »كي نصل إلى المحبة والسالم ونحظى بأمان 
التسامح  إلى  نصل  أن  أوالً  يجب  المشترك  العيش 
والعطاء  التعاون  مرحلة  إلى  يقودنا  الذي  المتكامل 

والسالم«.   

تاأليف: �سوقي بدر يو�سف

تاأليف عبد املجيد املرزوقي

النا�سر: دار هماليل، اأبوظبي، 2017، الطبعة الثانية، 171 �سفحة.

النا�سر: جملة الرافد، ال�سارقة، �سل�سلة كتاب الرافد، يونيو 2017 ، 299 �سفحة من القطع ال�سغري.
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علوم و تكنولوجيا

لقاح  أن  نيوزيالندا  في  العلماء  اكتشف  عندما 
بمرض  للمصابين  عالجاً  يمثل  السحايا  التهاب 
السيالن، حصلوا على فائدة كبيرة من مصدر قوي 
غير متنبأ بها ومسؤول عن أهم االختراقات الطبية 

في التاريخ والتي تتم عن طريق المصادفة.
يقول الكاتب والعالم األلماني جوهان جوثيه ذو 
الثقافة المتعددة أن هنالك العديد من األشياء المهمة 
التي تم اكتشافها بالصدفة، وأن أي اكتشاف يحتاج 
عادة إلى الكثير من الحظ واإلبداع والذكاء ويكون 

من الصعب إنجازه بمعزل عن أحد تلك العناصر .

الفياجرا  

في مختبر بفيزير العمالق للمواد الصيدالنية في 
الخناق  لعالج  تجربة طبية  نجم عن فشل  »كنت« 
عالج  أهم  اكتشاف  البحتة  وبالصدفة  الصدري 
لضعف االنتصاب لدى الرجال، والذي بلغت تكاليفه 
نحو مليار دوالر وأصبح يعرف »بالحبة الزرقاء« 

التي حققت شهرة كبيرة على المستوى العالمي.
لدواء  األولية  التحليلية  التجارب  وخالل 
العجز  عالج  في  يستخدم  الذي  »السيلدينافيل« 
الجنسي، والذي أصبح يعرف اآلن باسم »الفياجرا« 
قام عدد من الرجال المتطوعين بتناول تلك األقراص 
الزرقاء بشكل ثابت والتي ساعدت كثيراً في تمتع 
هؤالء الرجال بانتصاب متواصل سهل لهم حياتهم 
إلى  التحقيقات  من  المزيد  أدى  وقد  الجنسية. 
الكشف عن أن قرص الفياجرا الذي صمم كملطف 
لألوعية الدموية المحيطة بالقلب، والذي يؤدي إلى 
تحسين عملية تدفق الدم يمكنه أيضاً توفير التأثير 

ذاته على الشرايين الخاصة بالعضو التناسلي.
ومنذ بدء استخدام الفياجرا تجارياً في عام 1998 
تم االستعانة به في دعم الحياة الجنسية للماليين 
إحدى  وحل  العالم  مستوى  على  الرجال  من 

المشاكل الصعبة التي كانت تواجههم.

ترجمة: د. ح�سن الغول 

البن�سلني 

لدى عودته إلى العمل بعد عطلة استغرقت شهراً 
عالم  عثر   1928 عام  في  سكوتلندا  في  أمضاها 
األمراض »الكسندر فليمينغ« على اكتشاف في أحد 
األطباق كان قد تركه مكشوفاً من دون قصد أمام 
نافذة مختبره في  العناصر على حافة  العديد من 

مستشفى سانت ماري في لندن.
بنوع  الطبق  امتأل  فليمينغ  غياب  فترة  وفي 
الخطرة  أوريوس«  »ستافيلوكوكوس  بكتيريا  من 
الفطر  من  بنوع  تلوثه  إلى  أدى  مما  والمتنامية، 
الحظ  كما  عفناً.  يحدث  والذي  جواً  المحمول 
فليمينغ أنه بالقرب من الفطر ذي الخيوط الزرقاء 
توقف نمو البكتيريا في بعض مساراتها. ويبدو أن 
أطلق  والذي  حيوي  مضاد  بأول  تعثر  العالم  هذا 

عليه اسم »البنسلين«.
فاز  بالصدفة  تم  الذي  االكتشاف  لهذا  ونتيجة 
فليمينغ في عام 1945 بجائزة نوبل في الطب، والتي 
جامعة  من  الكيمياء  علماء  من  اثنان  فيها  شاركه 
انجزوا  حيث  وتشاين،  فلوري  وهما  »أكسفورد«، 
جميعاً عملية اإلنتاج على نطاق واسع لتوفير العالج 
العالمية  الحرب  خالل  المعارك  ساحات  لمصابي 
فجر  استيقظت  »عندما  فليمينغ:  ويقول  الثانية. 
الثامن والعشرين من سبتمبر للعام 1928 لم أكن 
األدوية  عالم  في  ثورة  إلحداث  أخطط  الواقع  في 
باكتشاف أول مضاد حيوي في العالم، ولكن من 
الواضح أن هذا االكتشاف هو ما كنت أسعى إليه«.

جهاز تنظيم �سربات القلب

تمكن المهندس ويلسون غريتباتش من نيويورك 
تتم  القلب  لتنظيم ضربات  أول جهاز  اختراع  من 
زراعته في جسم اإلنسان رغم أنه لم يكن يقصد 
ذلك. وفي عام 1956 وخالل محاولته تركيب أداة 
بتثبيت  بالمصادفة  قام  القلب  ضربات  لتسجيل 

في  المستخدمة  المقاوم  أداة  من  الخطأ  النوع 
الدائرة الكهربائية في النموذج االبتدائي، والذي بدأ 

على الفور في بث نبضات كهربائية منتظمة.
تقوم  كانت  النبضات  هذه  بأن  منه  وإدراكاً 
القلب  لدقات  الكهربائي  النشاط  تلخيص  بإعادة 
العادية، أدرك غريتباتش وعلى الفور أهمية وقدرة 
أداته، وبعد عامين من خضوعها للتحسينات أصبح 
ضربات  تسجيل  لجهاز  وضعه  الذي  التصميم 
القلب، والذي يمكن زرعه في القلب أصبح مرخصاً 
عملية  بدأت  قصيرة  فترة  وخالل   ،1960 عام  في 
األجهزة  تلك  تقوم  عام  كل  وفي  وهكذا  إنتاجه. 
بإنقاذ حياة أكثر من نصف مليون مريض من الذين 

يشكون من بطء في دقات القلب.

قرحة املعدة 

أصبح  العشرين  القرن  من  الثمانينيات  في 
طبيبان استراليان موضع سخرية بسبب إعالنهما 
أن قرحة المعدة ال يتسبب بحدوثها عوامل الضغط 
واالكتئاب وموائد الطعام التي يعدها رجال األعمال، 

ولكن عدوى ناجمة عن وجود بكتيريا شائعة .
اإلخصائي  مارشال  باري  هما  الطبيبان  هذان 
المعدة وزميله روبين وارين اإلخصائي  بأمراض 
الحظا  اللذان  بيرث  مدينة  في  األمراض  علم  في 
المرضى  أحد  معدة  من  المستأصل  النسيج  أن 
البكتيريا  على  يحتوي  القرحة  من  يعانون  الذين 
تعرف  والتي  الحلزوني  الشكل  ذات  نفسها 
حدسهم  إثبات  أجل  ومن  »هليكوباكتير«.  باسم 
رغوة  من  قليل  بوضع  متعمداً  مارشال  قام 
الهليكوباكتير والتي قام بمتابعة نموها في مختبره 
بعد فصلها من معدة أحد مرضاه. وخالل أسبوع 
أصيب بالتهاب كبير في المعدة، إال أنه تمكن بشكل 

كامل من عالجه مستخدماً المضادات الحيوية.
كان هذا االكتشاف الذي توصال إليه يعني أيضاً 

من الفياغرا إلى الفاليوم.. 
أدوية وعقاقير اكتشفناها بالصدفة 



103 العدد 561 سبتمبر 2017

المعدة  من سرطان  لنوع  فعال  استئصال  حدوث 
كان يتسبب في ظهور بكتيريا الهليكوباكتير. وفي 
عام 2005 تم منح كل من مارشال ووارين جائزة 
كبير  به من عمل  قاما  لما  تقديراً  الطب  في  نوبل 

ومميز في هذا المجال.

االأدوية امل�سادة لالكتئاب 

المضادة  األدوية  أنواع  من  العديد  هناك 
لالكتئاب التي تدين بفضل اكتشافها إلى الصدفة 
البحتة، ومنها »إبرونيازيد« الذي تم استخدامه في 
من  الخمسينيات  في  السل  مرضى  لعالج  البداية 
في  »التريسايكليس«  دواء  كذلك  العشرين  القرن 
القرن ذاته، والذي تم اكتشافه إثر  الستينيات من 
القيام بعالج اختباري لمرضى االنفصام الشخصي 
كذلك استخدام دواء »الكيتامين« في عالج االكتئاب.

الفاليوم 

تم تطوير عقار »بينزوديازابين« في الخمسينيات 
في  بولندي  مهاجر  قبل  من  العشرين  القرن  من 
الواليات المتحدة يدعى »ليو ستيرنباخ« مستخدماً 
مكونات كيميائية تم التخلص منها، والتي سبق أن 
قام بتوليفها قبل ذلك بعشرين عاماً في بولندا عندما 
كان يجري تجارب الختراع أصباغ جديدة. إال أن 
»البينزوديازابين«  وأصبح  فشلت  التجارب  هذه 
وأكثرها  األدوية  أشهر  من  قصير  وقت  وخالل 

استخداماً في الواليات المتحدة. 

البارا�سيتامول: )بنادول( 

)بنادول(  الباراسيتامول  ابتكار  قصة  بدأت 
الذي أضاف مادة استيانيليد  نتيجة خطأ صيدلي 
الحمى  من  يعاني  كان  لمريض  دواء  خليط  على 
أن  ذلك  بعد  الحرارة، حيث لوحظ  وارتفاع درجة 
ذلك  بعد  واكتشف  انخفضت  قد  المريض  حرارة 
أن هذه المادة تتحول إلى مركب الباراسيتامول-

تم  وقد  بالبنادول.  يعرف  ما  أو  اسيتومنوفين 
طرح هذا الدواء في األسواق تحت االسم التجاري  
اكتسب  حيث  بريطانيا،  في   1956 عام  »البنادول« 
شهرة عالمية، إذ إن تأثيره خفيف على المعدة في 
وقت كان معظم المسكنات يحتوي على األسبرين.

البيثيدين 

القوية  المسكنات  أكثر  من  الدواء  هذا  يعتبر 
شيوعاً، حيث استخدم في المجال الطبي منذ عام 
العضلية،  للتقلصات  مضاداً  دواء  بصفته   1939
ولكن سرعان ماظهر بأن لهذا الدواء قيمة عالية في 
تسكين اآلالم، كما هو الحال في أدوية المورفين. 
ويمتلك البيثيدين تأثير مخدر موضعي إال أن هذا 
من  الدواء  يسببه  لما  نظراً  يستثمر،  لم  التأثير 

تخريش لألنسجة لدى استخدامه موضعياً.
    

االأن�سولني 

يعتبر اكتشاف األنسولين من اكتشافات الصدفة، 

ويرجع الفضل في ذلك إلى العالم النمساوي )فون 
ميرنج( الذي بعد أن استأصل بنكرياس أحد الكالب 
كجزء من دراسة كان يقوم بها، الحظ أحد مساعديه 
نحو  انجذبت  قد  الذباب  من  أسراباً  أن  المعمل  في 
بول الكلب الذي أجريت له العملية، ولفت ذلك نظر 
العالم الذي قام بتحليل بول الكلب ووجد أنه يحتوي 
على سكر. كما استطاع العالم اإلنجليزي سانجر أن 
يوضح تركيب األنسولين، حيث نال جائزة نوبل في 

عام 1958 عن هذا االكتشاف.

ال�سكارين  

في  الصناعية  التحلية  أو  السكارين  اكتشف 
عام 1879 من قبل قسطنطين فالبيرغ الذي كان 
إذ بعد يوم طويل  الفحم،  لقطران  يعمل محلالً 
في المختبر نسي »فالبيرغ« أن يغسل يديه قبل 
تناول العشاء والتقط لفافة بجانبه ليمسح بها 
إثر ذلك  يديه ليجد أن طعم يديه أصبح حلواً، 
عاد إلى المختبر ليجرب كافة المواد لديه، حيث 
سالفونبزويك  حمض  بين  الجمع  أن  اكتشف 
وكلوريد الفوسفور واألمونيا ينتج مادة حلوة 
بتسجيل  »فالبيرغ«  قام  وقد  كالسكر،  المذاق 
وقد   .1884 عام  في  السكارين  اختراع  براءة 
حرق  اليمكنه  الجسم  أن  االختبارات  أثبتت 
السكارين، لذلك ال يحصل المرء على السعرات 
مثالياً  بديالً  جعله  مما  تناوله،  عند  الحرارية 

لمرضى السكر.
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إشراقات إيمانية

لما جاءت مريم بابنها عيسى عليهما السالم بعد والدته 
إلى قومها تعجبوا واستنكروا وجود هذا الطفل معها، مما 
دفعهم لسؤالها وتوجيه االتهام لها، خاصة أنها من بيت 
َيا  َقالُوا  َتْحِملُُه  َقْوَمَها  ِبِه  )َفأََتْت  والتقى،  بالصالح  عرف 
َمْرَيُم لََقْد ِجئِْت َشيْئًا َفِرّيًا )27( َيا أُْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَُبوِك 
ِك َبِغيًّا )28( َفأََشاَرْت إِلَيِْه َقالُوا َكيَْف  اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُّ
ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِفي الَْمْهِد َصبِيًّا ()مريم:29( فكان البد من 
رد البهتان واالفتراء، فكانت آية نطقه وهو في المهد من 
أعظم الحجج والبراهين على طهرها وعفتها، إذ أشارت إليه 
فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ال يعقل وال يعي 

وال يدرك شيئاً. 
فأنطق الله تعالى عيسى عليه السالم وهو أحد الثالثة 
أن  البخاري ومسلم  المهد فقد ثبت في  الذين تكلموا في 
الثالثة هم الغالم الذي كان في زمن جريج أنطقه الله تبرئة 
لجريج من تهمة ارتكاب الفاحشة، وأما الثاني فأنطقه الله 
تعالى مبيناً أنه مع الحق وإن كان عند أوضع الناس وأقلهم 
منزلة، وأما الثالث فهو عيسى عليه السالم وكان من قوله 
الِْكتَاَب  آَتاِنَي  اللَِّه  َعبُْد  إِنِّي  )َقاَل  تعالى عنه:  الله  أخبر  ما 
َوَجَعلَنِي َنبِيًّا )30( َوَجَعلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما ُكنُت َوأَْوَصاِني 
َولَْم  ِبَوالَِدِتي  َوَبراً   )31( َحيًاً  ُدْمُت  َما  َكاِة  َوالزَّ اَلِة  ِبالصَّ
اَلُم َعلَيَّ َيْوَم ُولِدتُّ َوَيْوَم  َيْجَعلْنِي َجبَّاراً َشِقيّاً )32( َوالسَّ

أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعُث َحيًّاً( )مريم:30 - 33(.
وهنا أقف مع قول تعالى: )َوَجَعلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما ُكنُت(

فمن المنن التي جاد بها المولى على عيسى عليه السالم 
أن جعله مباركا أينما كان، يقول القرطبي رحمه الله تعالى: 

أي ذا بركات ومنافع في الدين والدعاء إليه ومعلماً له. 
وقال سهل التستري: وجعلني آمر بالمعروف، وأنهى عن 

المنكر، وأرشد الضال، وأنصر المظلوم، وأغيث الملهوف.
األشياء  وأنفع  المبارك،  هو  النافع  القيم:  ابن  ويقول 
ُينتفع به  الناس أينما كان هو الذي  أبركها، والمبارك من 

حيث حل.
تعالى  الله  وأنبياء  ونفعا  بركة  أكثرهم  الناس  فأفضل 
هم أكثر الناس بركة، ثم يتفاوت الناس بعد ذلك على قدر 
وأنبيائه:  رسله  عن  سبحانه  قال  بركتهم،  وعموم  نفعهم 
ِفْعَل  إِلَيِْهْم  َوأَْوَحيْنَا  ِبأَْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  أَِئمَّ )..َوَجَعلْنَاُهْم 
َعاِبِديَن  لَنَا  َوَكاُنوا  َكاِة   الزَّ َوإِيتَاَء  اَلِة  الصَّ َوإَِقاَم  الَْخيَْراِت 

)73( )األنبياء:73(.
الله  أخبر  السالم  عليه  موسى  تعالى  الله  نبي  فهذا 
تعالى عن مجيئه لقوم مدين، ورأى امرأتين ال تستطيعان 
سقي الغنم، لغلبة الرجال على الماء، وغلبة الحياء عليهن 
ًة ِمْن النَّاِس  ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَيِْه أُمَّ قال تعالى: )َولَمَّ
َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِنِهْم اْمَرأَتيِْن َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطبُُكَما 
 * َكبِيرٌ  َشيْخٌ  َوأَُبوَنا  َعاُء  الرِّ ُيْصِدَر  َحتَّى  َنْسِقي  ال  َقالَتَا 
لِّ َفَقاَل َربِّ إِنِّي لَِما أَنَزلَْت إِلَيَّ  َفَسَقى لَُهَما ُثمَّ َتَولَّى إِلَى الظِّ

ِمْن َخيٍْر َفِقيرٌ( )القصص: 23، 24(.
عليه  الله  للنبي صلى  عنها  الله  رضي  خديجة  وقالت 

وسلم لما جاءه الوحي في بداية أمره: كال! والله ال يخزيك 
الله أبداً! إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، 
وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق. 
قال ابن تيمية: فاستدلت بعقلها على أن من جعل الله 
فيه هذه المحاسن والمكارم التي جعلها من أعظم أسباب 
السعادة لم تكن من سنة الله وحكمته وعدله أن يخزيه، بل 

يكرمه ويعظمه.
رضي  بكر  أبو  الصديق  الجليل  الصحابي  كان  وقد 
الله عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما استُخلِف، قالت جارية 
منهم: اآلن ال يحلبها، فقال أبو بكر: بلى! وإني ألرجو أن ال 

يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله.
الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  الفاروق  الصحابي  وكان 
بالليل. ورآه طلحة  الماء  عنه يتعاهد األرامل يستقي لهن 
بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهاراً، فإذا هي 
الرجل عندك  عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا 
؟ قالت: هذا مذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني، 
وُيخرج عني األذى، فقال طلحة: ثكلتك أمك طلحة! عثرات 

عمر تتبع؟! 
يقول ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة 
وتجارب األمم على اختالف أجناسها ومللها ونحلها على 
أن التقرب إلى رب العالمين والبر واإلحسان إلى خلقه من 
أكبر  من  أضدادها  وان  خير  لكل  الجالبة  األسباب  أعظم 
األسباب الجالبة لكل شر فما استجلبت نعم الله تعالى و 

استدفعت نقمه بمثل طاعته واإلحسان إلى خلقه.
الطيب في  الذكر  العبد لربه ويخلد  أكثر ما يقرب  وإن 
وقضاء  اآلخرين،  نفع  والثواب،  األجر  في  ويزيد  الدنيا، 

حوائجهم، وتفريج كربهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)أحب الناس إلى 
الله أنفعهم، وأحب األعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله 
على مسلم، أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناً أو تطرد 
عنه جوعاً، وألن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إليَّ 
من أن أعتكف في المسجد شهراً، ومن كف غضبه ستر 
أمضاه  أن يمضيه  ولو شاء  غيظاً  الله عورته، ومن كظم 
مأل الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم 
في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل 
الخل  يفسد  كما  العمل  ليفسد  الخلق  سوء  وإن  األقدام، 

العسل( رواه ابن أبي الدنيا. 
عليكم  َبني!  يا  فقال:  بنيه  خباب  بن  زهير  وأوصى 
صدور  بمودات  وتلذذوا  واكتسابه،  المعروف  باصطناع 
الرجال، ورب رجٍل صفر من ماله فعاش بذلك، وعقبه من 

بعده.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: )المؤمن يألَف ويؤلف، وال خير فيمن ال يألف 

وال يؤلف، وخير الناس أنفُعهم للناس( رواه أحمد. 
ال  اإلنسان  أن  به  َبيَّن  الماوردي:  قال  المناوي:  قال 
باألذية  مقصودٌ  فإنه  الجامعة؛  األلفة  إال  حالَه  ُيصلِح 

القائد المبارك 
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بالنعمة، فإذا لم يكن ألًِفا مألوفاً تختطفه  محسودٌ 
أيدي حاسديه، وتحكم فيه أهواء أعاديه، فلم تسلم 
مألوفاً  ألِفاً  كان  وإذا  له مدة،  تْصُف  ولم  نعمةٌ  له 
اده  انتصر باأللف على أعاديه، وامتنع بهم من حسَّ
فسلمت نعمتُه منهم وَصَفت مودته بينهم، وإن كان 
خطراً  وِسلمه  عسًرا  ويسره  كدًرا  الزمان  صفو 

. والعرب تقول: من َقلَّ ذلَّ
قوله  المباركين  األخيار  المؤمنين  ومن وصف 
َعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َوَيتِيماً  تعالى: )َوُيْطِعُموَن الطَّ
َوأَِسيراً * إِنََّما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اللَِّه اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء 

َواَل ُشُكوراً( »اإلنسان: 8 - 9«.
العمل  أنواع  وسلم  عليه  الله  صلى  ويبين 
المبارك فمنه التبسم، وإماطة األذى، وقضاء حوائج 
اآلخرين وتفريج كربهم، وإرشاد الناس ونصحهم 

وكف األذى عنهم.
قال رسول  قال:  الله عنه  أبي ذر رضي   فعن 
مك في وجه أخيك  الله صلى الله عليه وسلم: )تبسُّ
صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، 
صدقة،  لك  الل  الضَّ أرض  في  الرَّجل  وإرشادك 
وبصرك للرَّجل الرَّديء البصر لك صدقة، وإماطتك 
صدقة،  لك  الطريق  عن  والعظم  وكة  والشَّ الحجر 
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة( رواه 

الترمذي. 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: )أطِعموا الجائَع، وعودوا 

المريَض، وفّكوا العاني( رواه البخاري.
الخلق: طالقة  المبارك: حسن  بن  الله  قال عبد 

الوجه، وبذل المعروف، وكفُّ األذى.
لعظماء  سيراً  صفحاته  في  التاريخ  سطر  وقد 
واإلحسان  والبر  والعطاء  الخير  في  رمزاً  كانوا 

فكانوا مباركين أينما كانوا بأفعالهم وأقوالهم.
رجاالً  البالد  هذه  على  تعالى  الله  منَّ  وقد 
زايد  الشيخ  وأبرزهم  أعظمهم  فكان من  مباركين، 
هذه  وفضله  خيره  عم  الذي  تعالى«  الله  »رحمه 

البالد وخارجها. 
فكم من محتاج قد قضيت حاجته على يديه، وكم 
مريض تعافى ببذل منه وعطاء، وكم مكلوم اغيث 
الشمل  لم  في  ساعياً  كان   ، ورعاية  منه  بتوجيه 
وتوحيد الكلمة، كان يحب الخير والكلمة الطيبة، كان 
مؤمنا بالله تعالى، كان يحب أن يرى االبتسامة في 
وجوه اآلخرين، كان يحب أن يرى السعادة في كل 

مكان، لقد عم خيره اإلنسان والحيوان واألرض.
أحد  يريد من  يعمل ال  ما  في كل  كان مخلصاً 
جزاء وال شكوراً كان شعاره: )إِنََّما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه 
َواَل ُشُكوراً( »اإلنسان: 8  َجَزاًء  ِمنُْكْم  ُنِريُد  اَل  اللَِّه 

.»9 -
والحكمة  والخير  والرحمة  بالفضل  له  شهد 
والداني  القاصي  واألنثى  الذكر  والصغير  الكبير 

المسلم وغير المسلم. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ) إنَّ من الناس ناساً مفاتيح 
مفاتيح  ناساً  الناس  للشر، وإنَّ من  للخير مغاليق 
للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح 
الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر 

فقط  مندوب  التام  والتفرغ  دائماً،  للعبادة  يتفرغ 
فرضاً،  وليس  رمضان،  من  األواخر  العشر  في 
الرزق، ألنه  السعي في سبيل  وذلك ال يؤثر على 
ال يأخذ الكثير من وقتك، والمهم هو عدم إضاعة 
الوقت فيما ال فائدة فيه، كاللغو والنوم الزائد عن 
الحاجة، واإلسراف في األكل، وإدمان األلعاب التي 
إلى  تؤدي  الُملهيات  فتلك  بالنفع..  عليك  تعود  ال 
ألنها  النشاط،  وقلة  البدن،  وكسل  الوقت  ضياع 
وتحقيق  الواجبات  إنجاز  على  سلبي  بشكل  تؤثر 

المصالح الدينية والدنيوية.
المعروفة  األذكار  هن  الصالحات  والباقيات 
والله  الله  إال  إله  وال  لله  والحمد  الله  )سبحان 
أكبر( يمكنك اإلكثار منها وأنت في عملك وسعيك 
وتحسين  العمل  دون  عائقاً  ليست  فهي  الدنيوي، 

مستوى المعيشة.
على  والسعي  الحالل  وطلب  الكسب  أن  وأعلم 
تعالى، وليس  لله  عبادة  أيضاً  هي  والعيال  األهل 
المطلوب من المسلم أن يستغرق في العبادة حتى 
اللُه  اللِه صلَّى  تصافحه المالئكة، كما قال رسوُل 
إن   ! بيده  نفسي  للصحابة )والذي  وسلََّم  عليه 
الذِّكر،  وفي  عندي،  تكونون  ما  على  تدومون  لو 
طرِقكم،  وفي  ُفرِشكم  على  المالئكُة  لصافحتْكم 
مراٍت.  ثالَث  وساعةٌ(  ساعةٌ  حنظلُة!  يا  ولكن، 
المسلم  اإلمام مسلم في صحيحه.  فعلى  أخرجه 
من  نصيبه  ينس  ال  وأن  الديني  واجبه  يؤدي  أن 
الدنيا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله 

تعالى أعلم.
هل تثاب المرأة عندما تبحث عن العالج لإلنجاب؟ 

 وهل تأثم إذا تركت العالج واستسلمت للعقم؟
الذرية  يرزقك  أن  القدير  العلي  الله  فنسأل 
عالج اإلنجاب  بأسباب  األخذ  أن  ورغم  الصالحة، 
ليس واجباً، إال أن اإلنسان يؤجر على األخذ بتلك 
األسباب والبحث عنها رغبة في فضل الله وعمالً 
بسنة التداوي، ففي سنن ابن ماجه عن أسامة بن 
الله  النبي صلى  أتيت  الله عنه قال:  شريك رضي 
الطير  على رؤوسهم  كأنما  عليه وسلم وأصحابه 
وها  هنا  ها  من  األعراب  فجاء  قعدت  ثم  فسلمت 
»َتَداَوْوا  فقال:  أنتداوى؟  الله  يا رسول  فقالوا  هنا 
َدَواًء  لَُه  إاَِلّ َوَضَع  َداًء  لَْم َيَضْع  َوَجَلّ  َعَزّ  اللََّه  َفإَِنّ 
الَْهَرُم«، وفي رواية أخرى: »َتَداَوْوا  َواِحٍد  َداٍء  َغيَْر 

ِعبَاَد اللَِّه ...«.
وال شك أن الذرية فيها منافع كثيرة في الغالب 
النبي صلى  الزواج، وقد وجهنا  وهي من مقاصد 
ينفعنا،  ما  كل  على  الحرص  إلى  وسلم  عليه  الله 
هريرة رضي  أبي  من حديث  ففي صحيح مسلم 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»...اْحِرْص َعلَى َما َينَْفُعَك َواْستَِعْن ِباللَِّه َواَل َتْعَجْز 
َكَذا  َكاَن  َفَعلُْت  أَنِّي  لَْو  َتُقْل  َفاَل  أََصاَبَك َشْيءٌ  َوإِْن 
َوَكَذا َولَِكْن ُقْل َقَدُر اللَِّه َوَما َشاَء َفَعَل َفإِنَّ لَْو َتْفتَُح 

يَْطاِن«. َعَمَل الشَّ
وال إثم عليك إذا تركت األخذ بما أباحه الله من 
عالجات للعقم واألفضل أن تأخذي بتلك األسباب 
وتتوكلي على الله ثم ترضي بما قسم الله لك، والله 

تعالى أعلم.

على يديه( رواه ابن ماجة.
د: إنَّ لله وجوًها ِمن خلقه،  قال جعفر بن محمَّ
مجًدا،  الُجود  يرون  عباده،  حوائج  لقضاء  خلقهم 

واإلفضال مغنًما، والله يحبُّ مكارم األخالق.
كرمٌ وبذلٌ واسعٌ وعطيَّةٌ  

                 ال أين أذهب أنتم أعين الَكَرم 
َمن كان بين فضيلة وكرامة 

                  ال ريب يفقؤ أعين العدم
وإن أقل ما يمكن أن يقدمه اإلنسان لزايد الخير، 
عدم نسيان معروفه، وذكر مآثره وكثرة الدعاء له، 
عليه  الله  قال صلى  عنه  الله  ابن عمر رضي  عن 
وسلم:)... ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن 
لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 

كافأتموه( رواه أبو داود. 
القدوة  وإظهار  الفضل،  وبيان  البر،  وألجل 
السمو  صاحب  أطلق  األجيال،  وتعليم  الحسنة، 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« ومتعه بالصحة والعافية مبادرة »عام زايد« 
في عام 2018 وفاًء وتقديراً لملهم اإلنسانية وباني 

حضارتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الفردوس  وأسكنه  الخير  زايد  أرحم  فاللهم 
والصديقين  النبيين  زمرة  في  واحشره  األعلى 

والشهداء والصالحين.
هذه األسئلة من قبل المركز الرسمي لإلفتاء في 

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
الدنيا  الحياة  زينة  والبنون  »المال  تعالى:  قال 
وخير  ثواباً  ربك  عند  خير  الصالحات  والباقيات 
أمالً«، فكيف يوفق المسلم بين التركيز على العبادة 
والسعي  حياته،  في  األكبر  االهتمام  وإعطائها 
له  أفضل  أكبر ومستوى  مالي  مردود  لتحقيق 
الوقت  من  مزيداً  يستلزم  طبعاً  وذلك  ولعائلته 

والجهد؟
فيكم،  ويبارك  يحفظكم  أن  تعالى  الله  فنسأل 
يعطي كل ذي حق  أن  المسلم هو  والمطلوب من 
والعائلية  الدينية  الواجبات  بين  ويوازن  حقه، 
الذي  الحديث  في  كما  واالقتصادية،  والشخصية 
أخرجه البخاري عن أبي جحيفة، وهب بن عبدالله 
أمَّ  فرأَى  الدَّرداِء،  أبا  َسلماُن  قال: )زار  السوائي، 
الدَّرداِء ُمتَبَذِّلًَة، فقال لها: ما شأُنك؟. قالْت: أخوك 
أبو  فجاء  الدنيا.  في  حاجةٌ  له  ليس  الدَّرداِء  أبو 
فإني  قال:  ُكْل،  فقال:  طعاًما،  له  فصنَع  الدَّرداِء، 
صائمٌ، قال: ما أنا بآِكٍل حتى تأُكَل، قال: فأَكل، فلما 
فنام،  َنْم،  قال:  يقوُم،  الدَّرداِء  أبو  ذَهب  الليُل  كان 
َنْم، فلما كان من آِخِر الليِل،  ثم ذَهب يقوُم، فقال: 
ُقِم اآلَن، فصلَّيا، فقال له َسلماُن: إن  قال َسلماُن: 
لربِّك عليك حقاً، ولنْفِسك عليك حّقاً، وألهلِك عليك 
حّقًا، فأعِط كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فأَتى النبيَّ صلَّى اللُه 
اللُه  صلَّى  النبيُّ  فقال  له،  ذلك  فذَكر  وسلَّم  عليه 
نحو  واجب  َسلماُن(. فعليك  صَدق  وسلَّم:  عليه 
ربك بأداء الفرائض وما تقدر عليه من النوافل من 
صالة وأذكار وتالوة القرآن، وواجب نحو نفسك 
والرياضة،  والنوم  الغذاء  من  حقها  تعطيها  بأن 
وواجب نحو عائلتك بأن تربيهم وتعلمهم، وتنفق 
أن  المسلم  من  مطلوباً  وليس  بالمعروف،  عليهم 
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في
المقص

لكرة سؤال  اإلماراتي،  الالعب  اإلماراتي هل مستوى  الشارع  في  نفسه  يطرح 
القدم يساوي ما يتقاضاه من راتب بعد أن تجاوزت أغلب الرواتب حاجز 

5 ماليين درهم سنوياً بخالف الحوافز والمكافأة؟!
حتى أن هناك العبين لم يتم استدعاؤهم للمنتخبات مع أن رواتبهم تراوحت بين 7 و8 ماليين درهم 

سنوياً، وأن هناك العبين رهينة دكة االحتياط تجاوزت رواتبهم حاجز 4 ماليين درهم سنوياً.
وبعد كل هذه األرقام المخيفة، والتي بالغت فيها األندية اإلماراتية لكرة القدم. أصبح دورينا في كرة 
القدم هو األغلى بعدما تجاوزنا أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، تلك الدول التي ال تفارق منتخباتها 

كأس العالم، والتي تحتكر األلقاب القارية على كل الُصعد والمستويات.
المنافسة على  بينما نحن وعلى الرغم من وجود العبين مدججين بالماليين لم نتمكن حتى من 
الملحق القاري، ونتباهى أمام منتخبات قارة آسيا بأن العبينا هم األغلى مقابل صفر من النتائج في 
المنافسات والميادين، لدرجة أن أنديتنا التي تعتمد اعتماداً شبه كلي على الدعم الحكومي ستصبح 
قريبة من اإلفالس نتيجة الهدر المالي غير المبرر، والمحسوب على أشباه العبين إذا ما قيسوا بالعبي 
قارة آسيا عطفاً على المهارات والنتائج.والمشكلة أن أنديتنا لكرة القدم تطبق المثل القائل: )فلوس 
عمك ما تهمك(، وتعمل على هذا المبدأ. وبعد ذلك تطلب من اتحاد اإلمارات لكرة القدم أن يتدخل بعدما 
انكوت بنار البذخ والهدر المالي، مما دفع اتحاد اإلمارات لكرة القدم ألن يأخذ قراراً بتحديد سقف 
الرواتب، والذي اعتبره شخصياً ليس هو الحل ما لم تقم األندية بالدفع نحو تفعيله بالرقابة الذاتية أوالً، 
ثم يتم تعزيزه برقابة مالية صارمة من قبل الحكومات المحلية بالتعاون مع اتحاد اإلمارات لكرة القدم، 
بحيث تتم محاسبة األندية والالعبين الذين يتم ضبطهم متجاوزين هذا القرار وبحزم، ومن دون األخذ 
في االعتبار أسماء األندية أو الالعبين على اعتبار أن جهة واحدة متمثلة باتحاد اإلمارات لكرة القدم ال 
تستطيع السيطرة وتفعيل القرار في ظل غياب الضرائب التي تضبط األمور كما هو الحال في أندية 
أوروبا.ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أن أغلب أندية اإلمارات توقع مع كل الالعبين عقدين، األول يذهب 
إلى اتحاد اإلمارات لكرة القدم لتكملة الشروط المعمول بها في االتحاد فقط، وهو عقد غير معتد به بين 
الالعب والنادي. والعقد الثاني، وهو العقد الفعلي المعتد به، والذي يتم التعامل بموجبه بين الطرفين، 
وتصبح كل بنوده مطبقة من خلف ظهر االتحاد، وذلك نتيجة غياب الرقابة الذاتية والحكومية. وتصبح 

األمور أساسها الفوضى وهدر المال العام عموماً.
وأقول .. ما لم يكن هناك تكامل في الرقابة بين كل األطراف، سيفرض الواقع نفسه، ولن ينجح أي 

قرار صدر أو سيصدر من  اتحاد االمارات لكرة القدم.

هل قرار تحديد 
سقف الرواتب هو الحل؟

علي حميد
Ali_humaid99@hotmail.com

معلق ريا�سي
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رسمياً  القدم  لكرة  اإلمارات  اتحاد  اعتمد 
المواطنين  الالعبين  رواتب  سقف  جدول 
العربي، حيث  المحترفين ألندية دوري الخليج 
بلغ 2.5 مليون درهم لكل العب من بين أربعة 
أولى، و1.8 مليون درهم  فئة  العبين مصنفين 
درهم  مليون  و1.2  ثانية،  فئة  العبين  ألربعة 
درهم  ألف  و600  ثالثة،  فئة  العبين  لعشرة 

لعشرة العبين وأكثر مصنفين فئة رابعة.
ونتناول في هذا العدد أسباب ونتائج اعتماد 

اتحاد اإلمارات لكرة القدم رسمياً جدول سقف 
ألندية  المحترفين  المواطنين  الالعبين  رواتب 

دوري الخليج العربي.
القدم يرمي من وراء  فاتحاد اإلمارات لكرة 
الهدر في األندية من خالل  خطوته هذه وقف 
إلى حد  وهي وصلت  فيها،  مبالغ  رواتب  دفع 
خيالي، بعد تجديد عقود لالعبين مواطنين بأكثر 
من 15 مليون درهم، كما أن التعاقدات األخيرة 
أربعة  إلى  وصلت  فنياً  متوسطين  لالعبين 

ماليين درهم سنوياً، كما يريد االتحاد تشجيع 
الالعبين على االحتراف الخارجي، حيث يرى أن 
سبب رفض الالعبين للعب في أوروبا، هو أنهم 
اإلماراتي،  الدوري  في  خيالية  مرتبات  ينالون 

ولن يجدوا المعاملة نفسها مالياً في الخارج.
تلتزم  أن  األندية  على  أن  االتحاد  وأكد 
بضوابط محددة وهي: يتم تسكين عدد 4 عقود 
المستثنيين  من  المحترفين  المواطنين  لالعبين 
األولى  الفئة  على  ناٍد  لكل  الرواتب  سقف  من 

وداعًا للماليين؟
اأي اأ�سباب واأي نتائج لتحديد �سقف رواتب الالعبني املواطنني املحرتفني

حتقيق: علي حممد 
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حين  إلى  سنوياً(  درهم  مليون   2.5( للرواتب 
انتهاء عقودهم السارية المسجلة لدى االتحاد، 
المحترفين  4 عقود لالعبين  ويتم تسكين عدد 
مليون   1.8( للرواتب  الثانية  الفئة  في  ناد  لكل 
درهم سنوياً( إلى حين انتهاء عقودهم السارية 
بقية  تسكين  يتم  ثم  االتحاد،  لدى  المسجلة 
الثالثة  الفئتين  وفق  المحترفين  الالعبين  عقود 
والرابعة، وعلى األندية االلتزام بسقف الرواتب 
المحترفين  الالعبين  عقود  انتهاء  فور  الجديد 
التي تم تسكينها في الفئات األربع أعاله، وعلى 
ولن  والثانية،  األولى  الفئتين  الخصوص  وجه 
االتحاد  لدى  موثقة  غير  عقود  أي  اعتماد  يتم 
أعاله،  المذكور  الرواتب  لسقف  ومخالفة 
وترفض جميع العقود المخالفة للسقف المعتمد.

وبعد القرار، باتت أندية دوري الخليج العربي 
أمام مأزق، ورغم أن القرار ملزم لجميع األندية، 
إال أن هناك العديد من األندية لن تتضرر كثيراً 

من الالئحة الجديدة، وأبرزها أندية دبا الفجيرة، 
هناك  وستكون  والظفرة،  واإلمارات،  وعجمان، 
أندية أخرى متضررة بدرجة أقل، وستتمكن من 
السيطرة على رواتب العبيها مثل أندية الشارقة، 

والوصل، والنصر، والوحدة.
أما أكثر األندية تضرراً فستكون أندية القمة 
األهلي-دبي،  وشباب  الجزيرة،  العين،  وهي 
حيث تضم هذه األندية العدد األكبر من الالعبين 
الرواتب  أعلى  الدوليين، والذين يحصلون على 

في دوري الخليج العربي.
هذا  عند  األندية  لهذه  المشكلة  تقتصر  وال 
الالعبين  إقناع  تبرز مشكلة كيفية  الحد، وإنما 
الـ  الذين يحصلون على رواتب كبيرة تتخطى 
العديد من  إلى  إضافة  15 مليون درهم سنوياً 
االمتيازات، وكيفية تغيير رواتبهم وفقاً لسقف 
الالعبين  جميع  أن  شك  وال  الجديد،  الرواتب 
الدوليين يتخطون سقف الرواتب الجديد الذي 

حدده اتحاد اإلمارات لكرة القدم. 
إلى  القرار  هذا  من  الكرة  اتحاد  ويهدف 
الالعبين  مع  التعاقد  في  المغاالة  من  الحد 
»السوبر« ورفع رواتبهم إلى أرقام عالية جداً، 
كما أن القرار يصب في مصلحة أندية الهواة، 
على  أكبر  بصورة  الالعبين  تركيز  إذ سيجعل 
التفكير  من  أكبر  الفنية  مستوياتهم  تطوير 
جميع  بين  العدالة  تأمين  بعد  المادية،  باألمور 
الدرجة  الالعبين، كما سيقلل من نزوح العبي 
عن  بحثاً  المحترفين  أندية  باتجاه  األولى 
المغريات المادية، وستتمتع بطولة الهواة بنقلة 
القليلة  المواسم  خالل  المستوى  رفيعة  نوعية 
المقبلة، قد تؤدي الى احتراف بعض منهم في 
يقترن  ذلك  كل  ولكن  الدولة،  خارج  الدوريات 
بنجاح التجربة، األمر الذي يتطلب تعاون األندية 

في ما بينها، كشرط أساسي للنجاح. 
أيضاً لالعبين الذين  وقد يكون القرار مفيداً 

بدواوي: اللتزام ب�صقف 

الرواتب يعود باملنفعة 

على خف�س الإنفاق 

وي�صاعد الأندية يف اإبرام 

�صفقات مع لعبني

القبي�صي: اخلطوة بداية 

ت�صحيح للفرتة املقبلة 

ونتوقع اأن تتح�صن الأمور 

ب�صكل اأكرب 

غراب: �صقف الرواتب 

ل يتما�صى مع 

الحرتاف، ول يحدد 

�صعر الالعبني عامليًا
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مقاعد  على  وجلسوا  اللعب  فرصة  يجدوا  لم 
إنقاذ لهم، وسيجعلهم يفكرون  البدالء وبمثابة 
في االنتقال ألندية أخرى لضمان المشاركة في 
المباريات بصفة أساسية لكون األمور المادية 
أن  عن  فضالً  األندية،  جميع  في  متساوية 
تخفيض رواتب الالعبين قد يدفعهم إلى تطوير 
عن  والبحث  الخارجي  لالحتراف  مستوياتهم 

تجارب خارج الدولة. 

خطوة مهمة ولو متاأخرة

التنفيذي  المدير  البدواوي  عبدالله  علي  أكد 
الداعمين  أكثر  من  حتا  نادي  أن  حتا  لنادي 
لقرار تحديد سقف رواتب الالعبين المحترفين، 
من  تأخرها  رغم  الخطوة،  هذه  أن  إلى  مشيراً 
عقود  قيمة  أن  خصوصاً  مهمة،  الكرة  اتحاد 
فيها بصورة  مبالغ  الدولة  في  الالعبين  بعض 
أكثر  من  هو  حتا  نادي  أن  وأوضح  كبيرة. 
األندية تأييداً للقرار، خصوصاً أن إدارة النادي 
تعمل، منذ الموسم الماضي، على وضع سقف 
لرواتب العبيها، من دون مبالغة في قيم التعاقد.
 وقال: ال توجد في نادي حتا، خالل تعاقداته 
للموسم الماضي، أو تعاقداته للموسم الجديد، 
والثانية  األولى  الفئتين  ضمن  العبين  رواتب 

البالغة  الكرة، سواء تلك  الصادرتين عن اتحاد 
2.5 مليون درهم، أو 1.8 مليون، وغالباً ال يوجد 
الفئة  ضمن  يصنف  حتا  نادي  في  العب  أي 
الثالثة، التي تمنحه سقف راتب سنوي يبلغ 1.2 
مليون درهم، ورغم تأخر هذه الخطوة، إال أنها 
تمثل تصحيحاً لمسار كرة القدم على مستوى 
الدولة، وتسهم بصورة جيدة في خفض حجم 

إنفاق األندية المبالغ به. 
الجميع  التزام  في  شكك  البدواوي  ولكن 
سواء  المحترفين،  الالعبين  رواتب  بسقف 
األجانب أو المواطنين، وطالب األندية بضرورة 
وضع حد للمبالغة في رواتب الالعبين، وقال: 
االلتزام بسقف الرواتب ال يعود بالمنفعة على 
خفض اإلنفاق فحسب، بل يساعد بقية األندية 
في إبرام صفقات مع العبين على مستوى عاٍل، 
الفني  المستوى  رفع  على  بدوره  ينعكس  ما 
المنافسة على  المحلية، وعدم حصر  للبطوالت 
ألقابها في أندية معينة، هي الوحيدة القادرة على 

تحمل نفقات الصفقات المبالغ بها. 
لدينا  حتا  نادي  في  نحن  وأضاف: 
مع  التعاقد  مسألة  في  واضحة  استراتيجية 
في  ولدينا  المواطنين،  أو  األجانب  الالعبين 
مرصودة  وميزانية  معينة  مالية  حدود  األصل 

ال نتخطاها، لذلك نحاول بقدر اإلمكان التعامل 
مع تعاقدات الالعبين في حدود هذه الميزانية، 
بدليل  استراتيجيتنا  في  ناجحون  أننا  وأعتقد 
الموسم  في  جيدة  مستويات  قدم  فريقنا  أن 
الماضي وبمجموعة العبين جيدة، واآلن اضفنا 
بعض الالعبين الجدد، ولكن بذات المعايير التي 

وضعناها مسبقاً. 

بداية ت�سحيح

رئيس  نائب  القبيسي  أحمد عمران  وأوضح 
في  األول  الفريق  ومشرف  القدم  كرة  شركة 
نادي الظفرة أن النادي هو من األندية الملتزمة 
بقرار سقف الرواتب، الذي صدر أخيراً، وأنه جاء 
كدعم للسياسة التي اتبعتها إدارة النادي، والتي 
جنى ثمارها في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن 
العريضة،  الخطوط  عن  تحدث  الجديد  القرار 
في  التشريعات  من  المزيد  إلى  سيحتاج  وأنه 

الفترة المقبلة.
وقال: اعتقد أنها بداية تصحيح للفترة المقبلة، 
ونتوقع أن تتحسن األمور بشكل أكبر، خاصة 
في حال التزمت جميع األندية بتطبيقه، ونحن 
األمور  تولينا  ومنذ  به،  ملتزمون  جهتنا  من 
الحالية  تطبيقه، وعقودنا  تمكنا من  النادي  في 
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أقل من األرقام التي جاءت في السقف األعلى 
لرواتب الالعبين، وسيحتاج األمر إلى تشريعات 
فتحديد  األندية،  منصرفات  لتحديد  إضافية 
سقف الرواتب جاء لخدمة األندية حتى ال تكون 
القانونية  اللجان  لديها مديونية أو قضايا لدى 
من قبل الالعبين واألجهزة الفنية للحصول على 
على كل  بادرة، ويجب  وبالتأكيد هي  حقوقها، 

األندية االلتزام بها. 
فلن  باللوائح،  األندية  التزمت  إذا  وأضاف: 
تكون لديها مديونية ألنها ستتصرف في الدعم 
محدد  رواتب  سقف  وفق  عليه  تحصل  الذي 
ال  األندية  كل  وبالتأكيد  معروفة،  ومصروفات 
ترغب في أن تكون لديها مديونية مالية بنهاية 
األندية  على  يتوقف  األمر  أن  وأعتقد  السنة، 

ومدى جديتها في تطبيق األمر. 

عر�س وطلب

أكاديمية  رئيس  غراب  مطر  محمد  أوضح 
الكرة في نادي شباب األهلي-دبي أن موضوع 
مع  األساس  في  يتماشى  ال  الرواتب  سقف 
العالم  في  مكان  أي  في  يوجد  وال  االحتراف، 
العرض  سوق  ألن  الالعبين  سعر  فيه  يحدد 
الالعبين.  رواتب  في  يتحكم  الذي  هو  والطلب 
وقال: ليس هناك ما يسمى عملية تقدير سقف 
محدد لرواتب عدد معين من الالعبين، و يمكن 
السماح لالعب أو عدد من الالعبين بتعدي هذا 
فنياً  الالعبين  باقي  على  يتفوق  ألنه  السقف 
الباب  يترك  أن  ويجب  منتخب،  العب  ألنه  أو 
مفتوحاً، وتحدد حاجة األندية لرواتب الالعبين، 
ولكن إذا كنا نفكر في تقليل الرواتب والصرف 
بشكل عام، فهذا موضوع ثان يحتاج إلى دراسة 

أخرى.
في  السبب  هي  نفسها  األندية  أن  ورأى 
على  مضارباتها  بفعل  الرواتب  سقف  مشكلة 
المواهب المتاحة حتى وصلنا للمشكلة الحالية 
قصير.  عدد سنين  الالعبين خالل  رواتب  في 
وإذا أردنا حل المشكلة، فنتوقع أن تكون هناك 

آثار سلبية على األندية والمنتخبات.
لحل  المقترحة  الحلول  من  أن  إلى  وأشار 
تلك المشكلة زيادة عدد األجانب المسموح بهم 
لكل ناد مثلما فعل االتحاد السعودي للكرة، أو 
السماح باحتراف الالعبين الخليجيين في أنديتنا 

كالعبين مواطنين.
سيسمحان  االقتراحين  هذين  أن  وأضاف 
الدولة  خارج  من  مواهب  باختيار  لألندية 
في  تدريجياً  يسهمان  وبالتالي  أقل،  بأسعار 
ولكن  المواطنين،  الالعبين  رواتب  تخفيض 
المنتخب الوطني األول،  على  هذا سيؤثر سلباً 
هي  مشكلة  حل  إلى  حالياً  تسعى  واألندية 
السبب فيها، ولكن اقتراح سقف رواتب لالعبين 
سيجبر األندية والالعبين على الخطأ، واالتجاه 

إلى توقيع عقود من تحت الطاولة.
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سيارات

أعلنت »نيسان« عن إعادة إطالق نسخة جديدة 
من سيارتها »باترول سوبر سفاري بثالثة أبواب« 
والشهيرة باسم »هارد توب«، وذلك بعد النجاح في 
إعادة إطالق سيارة »باترول سوبر سفاري« ذات 
الخمسة أبواب في وقت سابق من العام الجاري. 
وتشكل هذه الخطوة استجابًة جديدًة من الشركة 
لمتطلبات عشاق السيارات رباعية الدفع في منطقة 

الخليج العربي. 
تتمتع  حجماً،  األضخم  شقيقتها  غرار  وعلى 
سيارة »باترول سوبر سفاري بثالثة أبواب« بمزايا 
تضمن أرقى درجات الراحة والعملية واألناقة من 

دون المساومة على األداء الصحراوي الوثاب. 

999 –خا�س 

وعلى صعيد المظهر الخارجي، تجذب السيارة 
اللون  سوداء  عجالتها  خالل  من  الناظر  اهتمام 
باللون  إطار  بها  يحيط  والتي  بوصة،   17 بقياس 
الرسوم  عن  فضالً  المصدات،  فوق  الرمادي 
والتي  الجانبين  على  األحمر  باللون  الجرافيكية 
ويأتي  سفاري«.  »سوبر  سيارات  ميزت  لطالما 
هيكل السيارة جامعاً اللونين »الرمادي واألبيض« 
المقصورة  تقتصر  فيما  والذهبي«،  »الرمادي  أو 

على اللون البني كخيار موحد لجميع السيارات. 
أثبت  الذي   DOHC بمحرك  السيارة  وتعمل 
جدارته، كخيار موحد أيضاً لجميع الطرازات. وهو 
يتألف من 6 أسطوانات على استقامة واحدة وسعة 

4.8 ليتر وقوة 280 حصاناً وعزم دوران بواقع 451 
نيوتن/ متر. ويوفر المحرك مزيجاً مبتكراً من القوة 
مع عزم دوران هائل بما يتالءم مع ظروف القيادة 
على الطرقات الوعرة مع ترشيد استهالك الوقود 
أثناء القيادة على الطرقات العادية. ويتمتع المحرك 
بنظام نقل حركة مزدوج يدوي وأوتوماتيكي من 
5 سرعات، فيما تنطوي السيارة على أنظمة أخرى 
مثل نظام التحكم الديناميكي بالمركبة VDC ونظام 
مراقبة ضغط اإلطارات TPMS، ما يضمن استقرار 
السيارة وثباتها أثناء القيادة لمسافات طويلة على 

الطرقات السريعة.
للسائق  المساعدة  الجديدة  األنظمة  وتشتمل 

»باترول سوبر سفاري« بثالثة أبواب 
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على نظام المالحة وحساسات ركن أمامية وخلفية 
االتصال  وإمكانية  الخلفية،  للرؤية  كاميرا  مع 
بتقنية البلوتوث، ومخرج USB، ومشّغل لألقراص 
المدمجة CD، ومقبس إدخال مساعد، وراديو مجهز 
أنظمة  من  وغيرها   FMو  AM موجات  الستقبال 
الترفيه في السيارة. كما تم تجهيز المقصورة أيضاً 
بنظام تكييف أوتوماتيكي للتحكم بالمناخ الداخلي 

وصندوق تبريد مدمج.
األمامية  الهواء  وسادات  ذلك  إلى  ويضاف 
 ،ABS العجالت  انغالق  مانع  ونظام  المزدوجة، 
ونظام منع تشغيل المحرك، وتقنية تثبيت السرعة 
التي تسهم في تعزيز سالمة  المزايا  وغيرها من 

وراحة السائقين. كما تتمتع السيارة بتقنية الربط 
بين محاور العجالت، وقاطر كهربائي أمامي كميزة 
وغيرها  والخلف  األمام  من  وخطاف  اختيارية، 
في  لالستخدام  المالئمة  القياسية  التجهيزات  من 

الظروف الصحراوية.
وتحتفظ سيارة »باترول سوبر سفاري بثالثة 
أبواب« بجميع إمكانات القيادة على الطرق العادية 
والوعرة وغيرها من المزايا التي نالت استحسان 
العربي  الخليج  منطقة  في  السيارات  سائقي 
الراحة  مزايا  تعزيز  تم  فيما  األعمار،  مختلف  من 
أكثر  من  واحدة  البتكار  والتصميم  والسالمة 

السيارات العملية والجذابة في المنطقة اليوم. 

اأبرز مزايا ال�سيارة  

• محرك DOHC من 6 أسطوانات على استقامة 
واحدة بسعة 4,8 ليتر يولد قوًة جبارًة بواقع 280 

حصاناً وعزم دوران 451 نيوتن/ متر.
• نظام نقل حركة من 5 سرعات.

قاطر  العجالت،  محاور  بين  الربط  تقنية   •
كهربائي أمامي، خطاف أمامي، وخطاف على شكل 

محور ارتكاز رأسي.
• مقاعد بنيّة اللون مع حواٍش تزيينية، وعجلة 
القيادة مصنوعة من الخشب والجلد، ونظام مالحة، 
وتقنية تثبيت السرعة، ونظام أوتوماتيكي للتحكم 

بالمناخ الداخلي، وصندوق للتبريد.
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ريدغ دسشار ءاسسيم

في السادس من أغسطس الماضي أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، 
عام 2018 عاماً لمئوية الشيخ زايد، إذ يصادف مرور مائة عام على والدة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«. المئوية ستكون لعرض إنجازات قائد فذ، أسس دولة في منطقة جغرافية وفي مرحلة 
تاريخية لم يكن أكثر المتفائلين يحلم بإمكانية تحقق ما تحقق فيها، لكنها بالتصميم واإلرادة باتت اليوَم دولًة يشار 
لها بالبنان، ليس فقط في مجال التنمية والعمران، ولكن أيضاً في مجال بناء اإلنسان الذي راهن عليه الشيخ زايد منذ 
توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس 1966، حيث بدأ العمل على بناء مشروع دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
يتساءل بعضهم: لماذا المئوية؟ ولماذا نخصص لها عاماً لنذّكر به ونتناسى أنه حاضر في القلوب والعقول؟ ولماذا 
نجعل له عاماً نسترجع فيه إنجازاته التي ال تحتاج إلى استرجاع كونها ماثلة أمام أعيننا في اإلنسان والعمران؟ أسئلة 
كثيرة قد يطرحها أولئك الذين ال يدركون أهمية الحفاظ على الرموز واإلبقاء عليها خالدة في األذهان ال سيما من لم 
يبتسم لهم القدر ليكونوا ضمن عصر مضى كان زايد هو األهم فيه، واألبرز رغم كل ما ظهر فيه، واألكثر صموداً رغم 
صعوبة الوقت وتحديه. إذا كانت الدول تفاخر اليوم بحضارات بائدة، وتتمسك بكل أثر يعكس حضارة تاريخية لها 
فتجعل لذلك عالمة وأثراً مادياً في متاحفها ومزاراتها باعتبار أنها جزء من هويتها وثقافتها وتاريخها، وتسّخر من كتابها 
من يكتب في تلك الحضارات ويحفظ أبرز تفاصيلها، وإذا كانت بعض الدول ترفض إزالة مبان أو عمرانا أو حتى بقايا من 
هذا وذاك ألن تلك األجزاء تشهد على سيرة، وتحمل عبق تاريخ وتحمل تفاصيل كثيرة ال يمكن التفريط بها، فاإلمارات 
أيضا اليوم تعد المغفور له بإذن الله تعالى جزءاً بل أساس تاريخ بنائها،  وتعده مؤسس نهضتها وباني حضارتها في 

مائة عام منذ مولده وفي حياته وبعد مماته.
زايد بنى هذه الدولة التي ما زالت شابة مقارنة لها بدول ومجتمعات بأحالم كبرت في نفسه وفكره إال أنه تعهدها 
حتى تحققت وأصبحت واقعاً.  لم يترك مجاالً إال واستثمر فيه، ولم تفته قضية إنسانية أو سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية إال وكان صوت الحكمة فيها. الوحدة واالتحاد كان نهجه الثابت الذي لم يحد عنه، وحد القبائل في إمارة 
أبوظبي وانطلق منها موحداً القبائل حول اإلمارة، معلنا بذلك عن أول وأقوى اتحاد في ذلك الوقت باسم دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وبعدها بأعوام قليلة وفي إمارة أبوظبي وخالل زيارة أمير دولة الكويت آنذاك الشيخ جابر األحمد 
الصباح دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 1976 لعقد مباحثات مع رئيس دولة اإلمارات الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي. واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس، فلقد خطط ونفذ هذا المشروع إلحساسه 
بوجوب سد النقص الذي خلفته المملكة المتحدة بعد خروجها من الخليج العربي، وقد حظي االقتراح بترحيب المغفور 

له بإذن الله وصوالً الى صيغة تعاونية إلنشاء هذا المجلس في إمارة أبوظبي عام 1981. 
ولم تقف أحالم الوالد زايد عند وحدة دول الجوار بل تعدت ذلك الى الدول العربية التي وقف مسانداً لقضاياها 
السيما القضية الفلسطينية التي لم يتخل يوماً عن دعمها، وفي خضم الظروف واألحداث التي كانت تشهدها المنطقة 
آنذاك والتحديات التي تواجهها انشغل ببناء الدولة داخلياً فاعتمد مشاريع تنموية ضخمة اعتقد بعضهم استحالة تحققها 
على أرض الواقع، لكنها تحققت، واألكثر من ذلك أنها تحققت في وقت كانت تشكو فيه المنطقة قلة الموارد وضعف 
اإلمكانات، لكنه وبعزم وإصرار استثمر في االنسان والمكان معاً، استثمر في التعليم والصحة واالسكان والبنية التحتية، 
واألهم من ذلك كله االستثمار في األمن الذي تحقق بفضل الله ثم األسس التي أرساها المغفور له بإذن الله  تعالى والتي 
قوامها االتحاد واإليمان بالوطن، وبالسياسة الحكيمة التي تقوم على احترام سياسة الغير وعدم التدخل فيها ومراعاة 

حقوق الجوار والتمسك بالثوابت في كل المجاالت، سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية.
االحتفال بمئوية زايد تذكير للجيل الحالي بالتحديات التي واجهتها الدولة في بداياتها والتي لم تخلق إال دولة قوية 
متماسكة، باإلرادة والتصميم، وهذه البداية ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن كل فرد وأمام عينيه للحفاظ على ما تحقق 
وما سيتحقق مستقبالً، فما بني باألمس وما ننعم به اليوم غال ال يقدر بثمن، ومائة عام هي أكثر من كونها تاريخ قائد، 
وسنوات عمر قضاها، هي منهج حياة نستلهم منه ونتعلم منه الكثير للحاضر والمستقبل ولمئات األعوام بمنهج صالح 

لكل زمان ومكان. 

مئوية زايد

عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي
maysarashed@gmail.com

ads.indd   19 5/22/17   8:11 PM



العدد)485( مايو 2011

16

ÉjÉ```°†b

há«©Lôe ΩÉµMCG
≥«≤–h ,¥ƒ≤◊G ¿ƒ°üd kÉfÉª°V É¡≤«≤– ¤EG AÉ°†≤dG ≈©°ùj »àdG ájÉ¨dG »g ádGó©dG
ºcÉÙG ábhQCG πNGO áLQO øe ÌcCG ‘ ∫hGóàj »°VÉ≤àdG ¿Éa Gò¡dh ,»YÉªàL’G QGô≤à°S’G
á˘˘ª˘˘µfi{ hCG z¢†≤˘˘æ˘˘dG á˘˘ª˘˘µfi{ hCG zÉ˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘dG{ á˘˘ª˘˘µÙG ø˘˘Y IQOÉ˘˘°üdG ΩÉ˘˘µ˘˘˘MC’G IOÉ˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘µ˘˘˘Jh
äGP ºcÉÙG ¬eóîà°ùJ ¿CG øµÁ …òdG ™LôŸG áHÉãÃ ,ôNBGh ó∏H ÚH ≈ª°ùJ Éªc zõ««ªàdG
ΩÉµMC’Gh ,ÉjÉ°†≤dG ∂∏J øe ¢†©H Éæg .á∏KÉ‡ ÉjÉ°†b ‘ É¡eÉµMCG QGó°UE’ ,≈fOC’G äÉLQódG

.ádhódG ‘ É«∏©dG ájOÉ–’G áªµÙG ‘ É¡fCÉ°ûH äQó°U »àdG

ء

ريدغ دسشار ءاسسيم

ads.indd   19 5/22/17   8:11 PM



HOME IS HERE

Now talking listings!

وشراء بيع  في  وخبرة  كفاءة  أكثر  جو�  إنشاء  مهمتنا  العقارات  �دارة  رؤية  شركة   في 
 وإستئجار العقارات و لنرتقي بذلك فقد قمنا ببناء فريق عمل ذو خبرة عالية من أفراد ذوي
احتياجات التي تعكس  المتميزة  الخدمة  الذي يقدم  العقاري  القطاع   مهارات وكفاءة في 

 عمالئنا المتغيرة لتناسب كافة متطلبات ا�ستثمار

BUY | SELL | RENT

For Further details please contact us at

info@ruayatrealestate.ae
Tell: 02 - 645 0777 / Fax: 02 - 417 0599

 Bldg #12, Tamouh Tower - Marina Square, Al Reem Island | P.O.Box 27920, Abu Dhabi, UAE

RUAYAT
R E A L E S T A T E

ads.indd   55 6/17/17   9:15 PM


