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ول  البال  على  ل  كانت  ما  التي  ومفاجاآته  واأح��زان��ه  اأفراحه  بكل   2011 م�صى  قد  ها 

اخلاطر.. رحل ومعه ت�صاوؤلت بال اإجابات واأ�صرار بال قرار واألغاز بال حلول. 

�صرارته من  انطلقت  الذي  العربي«،  »الربيع  ي�صّمى  ما  2011 كانت بال �صك  اأحداث  اأكرب 

تون�س لتلهب غري مكان يف العامل العربي املرتامي الأطراف، والذي كان مهددًا بالنفجار اأ�صاًل 

ت اأ�صماء وانقلب احلال.   لت وجوه وتغريرَّ يف اأي حلظة؛ ويف اأقل من عاٍم واحد تبدرَّ

اأكلت  العراق بعد ثماين �صنوات عجاف  2011 �صحبت الوليات املتحدة جيو�صها من  ويف 

الأخ�صر والياب�س يف حرب اأثارت اجلدل اأكرث من اأي حرب اأخرى يف تاريخنا املعا�صر. 

ويف 2011 جاعت ال�صومال واهتزت اليابان بالت�صونامي الهائل الذي هدد العامل بكارثة 

نووية ب�صبب مفاعل »فوكو�صيما«، الذي ت�صرر ب�صدة من الكارثة ولكن اهلل لطف.

ويف 2011 جاءنا خرب مقتل اأ�صامة بن لدن بعد �صنوات طويلة من مطاردة اأمريكا له يف 

جبال ووديان وكهوف اأفغان�صتان فقتلته يف منزله بباك�صتان. 

ويف 2011 حّلق الذهب عاليًا اإىل م�صتويات ل معقولة وت�صع�صعت منطقة اليورو يف اأوروبا 

ب�صبب الديون ال�صيادية لبع�س الدول ما ينذر بك�صاد اقت�صادي اآخر قد يعم العامل اأجمع من 

جديد.. وهو مل ي�صتفق بعد اإل قلياًل من اأزمة 2008. 

ويف 2011 نالت اأول عربية »جائزة نوبل«، وهي توكل كرمان اليمنية.. ناجت اآخر للربيع 

العربي.

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  والتقدم  والعطاء  اخلري  م�صرية  اإماراتنا  تابعت   2011 ويف 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« يع�صده اإخوانه اأ�صحاب ال�صمو حكام 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  الفريق  الأم��ن  عهده  وويل  الإم��ارات، 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، وُترجمت روؤيته ال�صديدة يف توفري كل اأ�صباب 

الراحة والرفاه والأمن للمواطنن اإىل م�صاريع واإجنازات متوا�صلة تلبي احتياجات الوطن 

اأق�صاه، وُتوجت بانتخابات املجل�س الوطني بنجاح كبري يعزز م�صرية تعزيز  اإىل  اأق�صاه  من 

م�صرية  اإجنازات  حتقيق   2011 خالل  الداخلية  وزارة  ووا�صلت  ال�صعبية.  امل�صاركة  وتعميق 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  بتوجيهات  والأم��ان  الأمن 

الوزراء وزير الداخلية لينعم كل من على اأر�س اإماراتنا احلبيبة بالطماأنينة وال�صتقرار. 

ولكن: ما الذي ميكن اأن يحمله 2012 للعامل يف جعبته؟

ل يعلم الغيب اإل اهلل.. ولكن ما نتمناه هو اأن ينعم النا�س جميعًا يف كل مكان بنعمة الأمن 

والأمان وال�صتقرار والعي�س الكرمي التي يلم�صها كل مواطن ومقيم على اأر�صنا الطيبة. 

وحياكم اهلل  

عام مضى.. عام أتى
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

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: .................................

الرمان �صيدلية متنّقلة

اأيام  10
 يف فردو�س تون�س

رحالت اإىل

النظام ال�صم�صي
رت التاريخ............. من املالعب..............ال�صرطة العاملية...............معارك �صطرَّ 6252110

 

ت�صدر �صهريًا عن وزارة الداخلية

الإمارات العربية املتحدة

الهيئة االستشارية

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

اللواء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاين بطي ال�صام�صي

املقدم / عو�س �صالح الكندي

ع�صام ال�صيخ

با�صل ثريا

عمر حمزة

مهن�د �ص�ال�م

ه�صام عبد احلميد

املرا�صالت:

وزارة الداخلية

�س.ب: 38999

الإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

+971  2 هاتف: 4194488 

فاك�س: 4194499 2 971+

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

ال�صرتاكات:

الأفراد: 50 درهمًا

ال�صركات والدوائر الر�صمية والهيئات 

واملوؤ�ص�صات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

وع��زوف  الطالق  ح��االت  ارتفاع  ظل  في 
كثير من الرجال عن الزواج ألسباب مادية في 
الغالب، وتزايد نسبة النساء الالتي فاتهن قطار 
الزواج وأصبح يطلق عليهن »العوانس«، ظهرت 
الزواج  مشكلة  حتل  وأفكار  وجت��ارب  حلول 
الرائجة  املتأخر لدى املرأة وأبرز هذه احللول 

حالياً زواج »املسيار«. 

هاتف: 02/6411440

فاك�س: 02/6424842
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يورغ �صتوك:
 �صرطة الإمارات تتمتع 

بكفاءة عالية يف العمل امليداين
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أخبار الوطن

آل سعود  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  افتتح 
عاهل اململكة العربية السعودية اجتماعات الدورة الثانية والثالثني للمجلس 
األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك بقصر »الدرعية« في 

الرياض.
وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وفد الدولة املشارك في القمة.
ورحب جاللة امللك عبدالله بقادة ورؤساء دول مجلس التعاون، مؤكداً 
ضرورة مواجهة التحديات التي تتطلب من اجلميع اليقظة ووحدة الصف 
ومساعدة كل األشقاء والعمل على حقن دمائهم والنأي بهم عن الصراعات، 
مطالباً دول املجلس بتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة االحتاد في كيان 

واحد يحقق اخلير ويدفع الشر.

وضم الوفد املرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
آل مكتوم  الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد  من: سمو  الله« كالً  »رعاه 
نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان وزير اخلارجية،وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس 
»هيئة دبي للطيران« الرئيس األعلى ملجموعة »طيران اإلمارات«، ومعالي 
الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون اخلارجية، ومعالي عبيد 
حميد الطاير وزير الدولة للشؤون املالية، ومعالي أحمد جمعةالزعابي نائب 
وزير شؤون الرئاسة، وسعادة محمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة 

لدى اململكة العربية السعودية، وعدد من املرافقني.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« جلسات »مؤسسة الفكر العربي« التي 

عقدت على مدى ثالثة أيام في دبي.
وشهد اجللسة االفتتاحية إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
رئيس هيئة »دبي للطيران« الرئيس األعلى ملجموعة »طيران اإلمارات «، وسمو 
الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس »هيئة الثقافة والفنون في 
»الفكر  مؤسسة  رئيس  الفيصل  خالد  األمير  امللكي  السمو  وصاحب  دبي«، 
السمو  مكتب صاحب  مدير  الفتان  راشد  مصبح  الفريق  وسعادة  العربي«، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعدد من أصحاب املعالي 
الفكر والثقافة في دولة اإلمارات والوطن  الوزراء وكبار املسؤولني ورجال 

العربي.

وفي نهاية اجللسة َتسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  
»رعاه الله« جائزة »مسيرة عطاء« تقديراً إلبداعاته في التخطيط االستراتيجي 
سموه  وسعي  احلكومي،  األداء  وتفعيل  بالده  في  البشرية  املوارد  وتطوير 
الدؤوب ليجعل من بالده اإلمارات مركزاً ثقافياً وحضارياً منفتحاً على العالم 
اإلنسانية  بعطاءات سموه  واقتصادياً، وعرفاناً  مالياً  كونها مركزاً  إلى جانب 

والوطنية التي طالت كافة اجلهات محلياً وخارجياً.
وشكر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل والقائمني على مؤسسة 
»الفكر العربي« على هذا التكرمي، وعلى جهودهم وأفكارهم اخلالّقة من أجل خلق 
بيئة حضارية سلمية للحوار العربي الداخلي، واخلروج بتصورات ومقترحات 
إيجابية ملساعدة الدول وُصنّاع القرار العربي فيها على التحول نحو األفضل في 

املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها.

.. ويشهد افتتاح جلسات مؤسسة »الفكر العربي«

محمد بن راشد يرتاأ�س وفد الدولة 
يف اجتماعات »املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون«

تسلَّم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« جائزة »الشيخ راشد للشخصية اإلنسانية« للعام 2010 - 2011، والتي 
حاز عليها سموه بعد أن رشحته املنظمات واملدن اإلنسانية واخليرية في العاملني 
في  رأت  التي  الدولية  واملؤسسات  املنظمات  من  والعديد  واإلسالمي  العربي 

سموه منوذجاً عاملياً ُيحتذى في اخلير والعطاء لإلنسانية جمعاء.
وبحضور  باملشرف،  الضيافة  قصر  في  سموه  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى 
حكام اإلمارات وأولياء العهود ونواب احلكام والشيوخ واملعالي الوزراء » اللجنة 
العليا للجائزة« برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة »دبي 

للطيران« الرئيس األعلى ملجموعة »طيران اإلمارات«.
إدارة  آل مكتوم بصفته رئيس مجلس  أحمد بن سعيد  الشيخ  وقدَّم سمو 
»مركز راشد لعالج ورعاية الطفولة« والرئيس األعلى للجائزة الدرع التكرميية 
لصاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، ووثيقة »العهد والوالء والوفاء« التي 

كان املركز قد أعلن عنها في شهر يونيو املاضي موقعة من املؤسسات واملراكز 
اإلنسانية واخليرية في الدولة خصوصاً تلك التي ُتعنى بالطفولة وذوي اإلعاقة، 
باإلضافة إلى النسخة األولى الفاخرة من كتاب »خليفة بن زايد.. هكذا يكون 

العطاء«، والذي يقع في 300 صفحة باللغتني العربية واإلجنليزية. 
العليا  للجنة  الله« عن شكره  الدولة »حفظه  رئيس  السمو  وأعرب صاحب 
جلائزة »الشيخ راشد للشخصية اإلنسانية« على اختيارها سموه لهذه اجلائزة، 
ناً سموه دور اجلائزة في تعزيز املبادرات الرامية إلى تقدمي مختلف أشكال  ُمثمِّ

الدعم لإلنسانية جمعاء.
وأوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أنه لشرف عظيم أن أحظى 
بتسليم هذه اجلائزة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله«، وهي أقل ما ميكن أن يقدم لسموه في مثل هذه األيام 
األربعني،  الوطني  باليوم  املتحدة  العربية  اإلمارات  احتفاالت دولة  التي تشهد 
دت فيها روح االحتاد، وكانت لسموه اليد الطولى في العطاء واخلير  حيث جتسَّ

بإعالنه حزمة من القرارات ألبنائه املواطنني

خليفة بن زايد يبحث العالقات الثنائية مع الرئي�س الأملاين
بحث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
مع فخامة الرئيس كريستيان فولف رئيس جمهورية أملانيا االحتادية ُسبل تطوير 
املقّومات  من  واالستفادة  القطاعات،  مختلف  في  البلدين  بني  املشترك  التعاون 
املصالح  يخدم  ما  إلى  احلالي  التعاون  مبستوى  لالرتقاء  واملشجعة  املتوفرة 
املشتركة لكال البلدين الصديقني، باإلضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدٍد من 

القضايا ذات االهتمام املشترك.
رئيس جمهورية  بفخامة  الله«  الدولة »حفظه  رئيس  السمو  ب صاحب  ورحَّ
الصداقة  عالقات  تعزيز  في  الزيارة  تسهم  أن  سموه  متمنياً  االحتادية،  أملانيا 
والتعاون املشترك بني البلدين، وأن تفتح آفاقاً أوسع للتعاون املشترك في املجاالت 

االقتصادية واالستثمارية ملا يعود باخلير واملنفعة لشعبي البلدين الصديقني.

مع  عالقاتها  أواص��ر  تعزيز  على  اإلم��ارات  دول��ة  حرص  سموه  وأك��د 
من جتاربها  االستفادة  أهمية  إلى  سموه  االحتادية، مشيراً  أملانيا  جمهورية 
التنموية الناجحة ونقل املعرفة االقتصادية التي حققتها خصوصاً في مجاالت 
التكنولوجيا والصناعة إلى الدولة من خالل مشاريع استثمارية مشتركة بني 

اجلانبني.
دولة  بزيارة  سعادته  عن  االحتادية  أملانيا  جمهورية  رئيس  فخامة  وأعرب 
مبا  فخامته  منوهاً  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  ولقاء صاحب  اإلمارات، 
حققته دولة اإلمارات من تقدم في مختلف امليادين خصوصاً ما تشهده من نهضة 
اقتصادية وحضارية جعلها تتبوأ مركزاً مرموقاً على املستويني اإلقليمي والدولي 

بفضل القيادة احلكيمة لسموه.

.. ويتسلَّم جائزة »الشيخ راشد للشخصية اإلنسانية«
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أخبار الوطن

حاكم الفجيرة ومحمد بن زايد  يقومان بجولة يف الإمارة
قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة. بجولة تفقدية في إمارة الفجيرة يرافقه صاحب 
الفجيرة،  حاكم  األعلى  املجلس  عضو  الشرقي  محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو 

وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وشملت اجلولة التي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة 
د أحوال املواطنني واحتياجاتهم  بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« بتفقُّ

في مختلف املناطق واملشاريع في اإلمارة.
ورافق سموهم خالل اجلولة معالي محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 
االحتادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان 
أبوظبي، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة »الصناعة  ولي عهد 

واالقتصاد« في الفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس »هيئة الفجيرة 
محمد  سعيد  ومعالي  الشرقي،  حمد  بن  مكتوم  والشيخ  واإلع��الم«  للثقافة 
ديوان  وكيل  الكتبي  مهير  عبدالله  ومعالي  الفجيرة،  الرقباني مستشار حاكم 

ممثل احلاكم في املنطقة الغربية، وعدد من كبار املسؤولني.
وميناء  الفجيرة،  زايد،وقلعة  الشيخ  مسجد  مشروع  اجلولة  وشملت 
الفجيرة،ومستودع الفجيرة لتخزين وتوزيع الديزل وزيت الوقود واجلازولني 
الفجيرة  اخلام،وقاعدة  للنفط  أبوظبي  أنابيب  خط  ومشروع  الطيران،  ووقود 

البحرية، ومستشفى دبا الفجيرة، ومركز دبا الفجيرة لتأهيل املعاقني.
واستقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مجلس سموه 
الفجيرة واإلمارات  إمارة  أبناء  املواطنني من  الفجيرة جموع  العقة في  مبخيم 

الشمالية واملنطقة الشرقية.

محمد بن زايد يشهد تخريج دورتي المرشحين الطيارين والجويين
شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
املسلحة مبناسبة  القوات  أقامته  الذي  االحتفال  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
بكلية  الثامنة  اجلويني  واملرشحني  ال�41  الطيارين  املرشحني  دورتي  تخريج 
خليفة بن زايد اجلوية مبدينة العني بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل 

نهيان ممثل احلاكم في املنطقة الشرقية.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص صاحب السمو 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
»حفظه الله« على وصول قواتنا املسلحة إلى أعلى مستويات التطور والكفاءة 
باعتبارها  العالي  التأهيل  كوادرها  وتأهيل  وأداًء  وتعليماً  تدريباً  واجلاهزية 
السياج احلامي والدرع احلصني للذود عن حدود الوطن وحفظ أمنه ومنجزاته.

وأضاف سموه: أن مفهومنا لتحديث قواتنا املسلحة ينطلق بداية من السعي 
إلعداد الكوادر املواطنة املؤهلة واملدّربة تدريباً عالياً ومبا يتناسب مع التطور 
النوعي للعلوم العسكرية وتقنياتها باإلضافة إلى السعي للحصول على السالح 

املتطور الذي يتناسب مع احتياجاتنا ويلبي خططنا واستراتيجيتنا الدفاعية.
وحدات  إلى  وانضمامها  األفواج  هذه  بتخريج  سعادته  عن  سموه  وأعرب 

قواتنا املسلحة لتكون الدرع الواقي للوطن ومنجزاته.
وشهد احلفل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  والفريق سمو  التنفيذي  املجلس  نائب رئيس 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان 
آل  بن خليفة  الدكتور سلطان  الشيخ  أبوظبي وسمو  عهد  ولي  ديوان  رئيس 
نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون 
آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل 

ديوان ممثل احلاكم في املنطقة الشرقية وعدد من الشيوخ.
الدفاع  وزارة  وكيل  الكعبي  محمد  عبيد  الركن  الفريق  احلفل  كما حضر 
والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة واللواء 
والدفاع  اجلوية  القوات  قائد  القمزي  بن سويدان سعيد  محمد  طيار  الركن 
اجلوي إلى جانب حشد من أعيان البالد وكبار املسؤولني في الدولة وكبار 
قادة القوات املسلحة وضباط الشرطة وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية 
لبعض الدول الشقيقة والصديقة وامللحقني العسكريني في السفارات املعتمدة 

لدى الدولة.

 

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
اليوم  عالم  يشهدها  التي  اجلديدة  التحديات  أن  الداخلية  وزير  ال��وزراء 
العمل  من  العربية مزيداً  التعاون لدول اخلليج  تفرض على دول مجلس 
الدؤوب واخلالق ملواجهة املستجدات التي تفرضها علينا األوضاع اإلقليمية 
والدولية الراهنة والتي أصبحت تعصف بالعالم أجمع. وقال سموه: »إنه 
الفعال  املشترك  والتعاون  التكاتف  بغير  التحديات  ال ميكن مواجهة هذه 
العيش  وآمال شعوبنا في  الرشيدة  قياداتنا  تطلعات  إلى حتقيق  وصوالً 

الكرمي وبخيٍر وأمٍن واستقراٍر ورفاه«.
الثالثني  االجتماع  افتتاح  في  سموه  ألقاها  التي  الكلمة  في  ذلك  جاء 
لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد 
»بقصر اإلمارات« في أبوظبي بحضور كل من: معالي الفريق الركن الشيخ 
البحرين، وصاحب  الداخلية في مملكة  راشد بن عبدالله آل خليفة وزير 
نائب وزيرالداخلية في  األميرأحمد بن عبدالعزيزآل سعود  امللكي  السمو 
وزير  البوسعيدي  فيصل  بن  حمود  ومعالي  السعودية،  العربية  اململكة 

الداخلية في سلطنة عمان، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل 
ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء في دولة قطر، 
الوزراء  نائب رئيس مجلس  الصباح  أحمد حمود اجلابر  الشيخ  ومعالي 
وزير الداخلية ووزير الدفاع في دولة الكويت، و معالي الدكتورعبداللطيف 

بن راشد الزياني األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وزراء  بإخوانه  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  ب  ورحَّ
الداخلية في بلدهم الثاني دولة اإلمارات العربية املتحدة، ونقل سموه إليهم 
حتيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله«.
على  الداخلية  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  وقام 
تسلم  األمنية«،حيث  »البحوث  بجائزة  الفائزين  بتكرمي  االجتماع  هامش 
األولى،وتسلمت كل  اجلائزة  السعودية  علي من  بن  اللواء سعيد  سعادة 
من الدكتورة نورة يوسف الكواري وغادة ابراهيم املالكي من قطر اجلائزة 

الثانية.

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وتشجيع  اجلمهور  بخدمة  واالرتقاء  للتميز  احلكومة  سعي  أن  الداخلية  وزير 
حد  على  وأخالقي  وطني  واجب  هو  بل  ترفاً  ليس  ذلك  على  القطاعات  مختلف 
والوطن  الناس  العامة جتاه  املسؤولية  من  بات جزءاً  اخلالق  العمل  وأن  سواء، 

املتميز بقيادته وشعبه األصيل.
الداخلية  وزير  »سمو  بجائزة  فائزاً   168 نحو  تكرمي سموه  ذلك خالل  جاء 
للتميز« الذي أقيم في نادي ضباط الشرطة في أبوظبي، بحضور سعادة الفريق 
سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب 
اخلييلي الوكيل املساعد للموارد واخلدمات املساندة، وسعادة اللواء ناصر الُعوضي 
املنهالي وكيل الوزارة املساعد لشؤون اجلنسية واإلقامة واملنافذ، ومعالي اللواء 
الركن عبيد احليري سالم الكتبي نائب قائد عام شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء 

ناصر سالم خلريباني النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
رأس  عام شرطة  قائد  القاسمي  بن صقر  طالب  الشيخ  واللواء  الداخلية،  وزير 
قائد عام شرطة دبي،وسعادة  نائب  املزينة  اللواء خميس مطر  اخليمة، وسعادة 
اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي املنسق العام للجائزة، وقادة الشرطة في 

الدولة واملديرين العامني في وزارة الداخلية، وعدد من كبار ضباط الشرطة.
وجرى خالل االحتفال تكرمي القيادات واإلدارات العامة وفرق العمل املتميزة 
واألفراد املتميزين واملبدعني الفائزين باجلائزة، والشركاء، واملتعاملني، وعدد من 

أفراد املجتمع الذين أسهموا في حتقيق أهداف وزارة الداخلية.
وفاز بجائزة »اخلدمة املجتمعية« املواطن محمود موسى علي محمد، وبجائزة 
»السائق املثالي« هبة أحمد غامن »سورّية اجلنسية«، وبجائزة »الشريك املثالي« 

دائرة  »البلدية والتخطيط« في عجمان.

م الفائزين بجائزة »سمو وزير الداخلية للتميز« .. ويكرِّ

تراأ�س اجتماع وزراء داخلية »التعاون«

سيف بن زايد يوؤكد اأهمية تعزيز التعاون الأمني امل�صرتك 
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متابعات 

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رعاية  حتت 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
األمنية  والدراسات  البحوث  »مركز  م  نظَّ الداخلية 
بشرطة أبوظبي« مؤمتر االستجابة األمنية خلطة 
الركن  اللواء  سعادة  افتتحه  الذي   2030 أبوظبي 
عبيد احليري سالم الكتبي نائب القائد العام لشرطة 
أبوظبي، الذي قال في كلمته الرئيسية: إن مجتمع 
اإلمارات ميثل صورة نادرة لالستقرار والتعايش 
إلى أن اخلطط  السلمي على مدار السنني، مشيراً 
التنمية  عجلة  دفعت  أبوظبي  حلكومة  الطموحة 
لتتسارع مبعدالت كبيرة، وأن رؤية أبوظبي 2030 
العاصمة  التي ستنقل  الطموحات،  هذه  أحد  متثل 
التنمية  متطلبات  بها  تواجه  كبيرة  نقلًة حضاريًة 

املتوقعة. 
الذي  اإلم��ارات  دولة  مجتمع  إن  الكتبي:  وقال 
يضم ما يربو على 200 جنسية، استطاع أن ميثل 
على  السلمي  والتعايش  لالستقرار  نادرة  صورة 
ملواجهة  استعداد  على  أنه  مضيفاً:  السنني،  مدار 
املهم،  املكسب  هذا  للحفاظ على  املستقبل  حتّديات 
فال تنمية وال تطور وال استقرار من دون مجتمع 

آمن تتوافر له كل سبل األمن واألمان. 
من  أكثر  منذ  أبوظبي  شرطة  أن  وأض���اف: 
األمن  وأع��ب��اء  مسؤولية  حتمل  عاماً،  خمسني 
املجتمع  منو  وتواكب  العاصمة،  جتاه  واألم��ان 
بتطوير أدائها وتعزيز خدماتها التي تسعى دوماً 
إلى حتقيق أهدافها، ونتاج هذا اجلهد، بات ظاهراً 

للعيان ال يخطئه أحد محلياً ودولياً. 
واستهدف املؤمتر استشراف التحديات األمنية 
واملستقبلية املتوقعة نتيجة املتغيرات الدميوغرافية 
 ،2030 أبوظبي  تفرضها خطة  التي  واالقتصادية، 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  التزام  وتأكيد 
اخلطة،  تطرحها  التي  املستقبلية  األبعاد  مبواكبة 
وحتديد مالمح االستجابة األمنية لشرطة أبوظبي 

في مواجهة حتديات رؤية 2030. 

اإلمارات.. صورة لالستقرار 
والتعايش السلمي

موؤمتر »ال�صتجابة الأمنية خلطة اأبوظبي 2030«

 ي�صت�صرف التحديات الأمنية وامل�صتقبلية املتوقعة. 

متابعة: اأمرية الري�سي

من جانبه قّدم املهندس عامر حسني احلمادي- 
ملخصاً  العمراني،  للتخطيط  أبوظبي  مجلس  من 
خلطة أبوظبي 2030، َبنيَّ فيه رؤية املجلس لتخطيط 
أبوظبي لألجيال القادمة، واألدوار واملرتكزات التي 
يقوم بها املجلس، مثل: إدارة عملية تطوير املدينة 
النمو  عملية  على  والتركيز  اإلش��راف  وحوكمة 
املدروس واملستدام، إضافة إلى دمج رؤية أبوظبي 

العمرانية ورؤية أبوظبي االقتصادية. 
الله  عبد  محمد  دك��ت��ور  أول  امل���الزم  وق���ّدم 
األمنية،  والدراسات  البحوث  مركز  احلمادي- من 
عرضاً بني فيه البعد التاريخي واالمتداد احلضاري 
والفترات  احلضارية  والسمات  أبوظبي،  إلم��ارة 
والعصر  احلجري  العصر  منذ  لإلمارات؛  الزمنية 
البرونز  واستخراج  دملون(،  )حضارة  البرونزي 
ومقابرها  النار  أم  جزيرة  وآثار  حفيت؛  جبل  من 
األثرية ثم العصر احلديدي، وفترة ما قبل اإلسالم 
أبوظبي  إمارة  أن  إلى  مشيراً  اإلسالمي،  والعصر 
من مصادر  تزال مصدراً  وال  مهم،  دور  لها  كان 

اإلشعاع احلضاري للدولة في املنطقة احمليطة. 
نيابة  كلمة  في  البوسعيدي  مبارك  خالد  وقال 
إن  بأبوظبي:  االقتصادية  التنمية  دائرة  وكيل  عن 
دولة اإلمارات شهدت نهضة تنموية شاملة متيزت 
العاملية،  واملتغيرات  للمعطيات  مواكبتها  بسرعة 
عمرانية  نهضة  شهدت  أبوظبي  أن  إلى  مشيراً 
واسعة اتسعت فيها املناطق واألحياء داخل املدينة، 
وفي محيطها، كما شهدت ارتفاعاً في عدد السكان، 
ألف  ومائة  مليوناً  املاضي  العام  في  بلغ  وال��ذي 
نسمة، بزيادة تقدر بنحو 50% عن عام 2005، يقطن 

61% منهم في أبوظبي و29% في املنطقة الغربية. 
مدير  املنصوري-  عيد  طارش  اللواء  وت��رأس 
اإلدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي جلسة 
إبراهيم  احملسن  عبد  ق��دم  حيث  األول��ى،  العمل 
واحلوكمة  لإلستراتيجية  التنفيذي  املدير  يونس- 
بعنوان:  ورقة  بدبي،  واملواصالت  الطرق  بهيئة 

الوضع  خاللها  من  عرف  أبوظبي«  إلمارة   2030
في  سائداً  ك��ان  ال��ذي  واالجتماعي  االقتصادي 
إمارة أبوظبي ومساراته حتى عام 2008، كما قدَّم 
وتطلعات  ومحتويات  لتوجيهات  تفصيلياً  عرضاً 
الرؤية االقتصادية ،2030 والتأكيد على االعتبارات 

املركزية املستوحاة من جوهر الرؤية.
أستاذ  عبيد-  إسماعيل  حسن  الدكتور  وتناول 
املصاحبة  االجتماعية  “املتغيرات  االجتماع،  علم 
التدابير  مستعرضاً   ”2030 أبوظبي  إلستراتيجية 

التي تسهم في حتقيق رؤية أبوظبي.
مدير  الصابوني-  الكرمي  عبد  الدكتور  ق��دَّم 
الكاشف-  محمد  والدكتور  »احلصن«،  جامعة 
األستاذ املساعد بقسم الهندسة املعمارية باجلامعة، 
»استخدام  املشتركة حتت عنوان:  التاسعة  الورقة 
ومنع  لكشف  التقنية  عالية  املتداخلة  الشبكات 
عرَّفا  حيث  محيطها«،  وفي  املباني  داخل  اجلرمية 
على  احلفاظ  في  ودوره��ا  بالشبكات  خاللها  من 
األمن والسالمة، كما استعرضا وسائل دمج أجهزة 
شبكية  أنظمة  ضمن  واملتحركة  الثابتة  املراقبة 
شاملة، إضافة إلى بحث املكونات اخلاصة بالبنية 
التحتية وشبكة االتصال الواجب توفيرها، لتفعيل 
أبوظبي،  إمارة  في  التقنية  عالية  مباٍن  أمن  نظم 

متاشياً مع خطة 2030 .
الباحث  التي قدمها  العاشرة  الورقة  كما هدفت 
االقتصادية  التنمية  »دائ���رة  ف��ي  االق��ت��ص��ادي 
عنوان:  حتت  عبيد،  عبيد  محمود  بأبوظبي«، 
أبوظبي من منظور  االقتصادية إلمارة  »املتغيرات 
االقتصادية  املتغيرات  بيان  إل��ى   ،”2030 خطة 
إلى  االنتقال  آلية  على  التركيز  مع   2030 خلطة 
اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على املعرفة، وبيان 
االقتصادية  للسياسة  الرئيسة  االهتمام  مجاالت 
النجاح  ومعايير  النمو  ومحركات  أبوظبي  إلمارة 

االقتصادي على املدى الطويل .

 أما اليوم الثاني، فترأس اجللسة األولى املقدم 
ثقافة  مكتب  مدير  الغول-  عبيد  صالح  دكتور 
احترام القانون في األمانة العامة ملكتب سمو نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقدم الورقة 
عام  مدير  نائب  املرزوقي-  جاسم  العميد  األولى 
املوارد البشرية في شرطة أبوظبي، بعنوان »دور 
املوارد البشرية في مواجهة التحديات األمنية خلطة 
املوارد  دور  بيان  عرض  حيث   ،»2030 أبوظبي 
الشرطي،  العمل  تطوير  في  وأهميتها  البشرية 
امل��وارد  دور  بلورة  في  التوطني  أهمية  ��ح  ووضَّ

البشرية ملواجهة حتّديات خطة أبوظبي 2030.
العقيد فيصل سلطان الشعيبي- مدير  وعرض 
شرطة  في  األداء  وتطوير  اإلستراتيجية  إدارة 
أبوظبي، في الورقة الثانية حتت عنوان: »التخطيط 
اإلستراتيجي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي ملواكبة 
خطة 2030«، مسيرة القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
في مجال التخطيط اإلستراتيجي وعمليات التطوير 
تؤثر  التي سوف  التحديات  أهم  الشاملة، وعرض 
خطة  تطبيق  خالل  من  القرار  صنع  عملية  على 

.2030
كما قدَّم العقيد املهندس سيف حمدان الكعبي- 
أبوظبي،  شرطة  في  املشاريع  هندسة  إدارة  مدير 
والدكتورة إميان أسعد- خبير هندسي في شرطة 
»حتديث  عنوان:  حتت  مشتركة  ورق��ة  أبوظبي، 
أبوظبي  رؤية  في ضوء  األمنية  املنشآت  وتطوير 

 ،»2030
اخلبراء  كبير  ليم-  نيلسون  الدكتور  وق��دَّم 
بعنوان  ورقة  »راند«،  مؤسسة  في  االجتماعيني 
للقوة  الفعالة  اإلدارة  احملدد:  الوقت  في  »املوهبة 
املواهب  إدارة  وأهمية  مفهوم  بنيَّ  حيث  الشرطية، 
قد  التي  املخاطر  وعرض  الشرطية،  األجهزة  في 
وكيفية  الشرطة  في  املستقبلية  املواهب  تواجه 

التعامل معها.

العميد جنم  للمؤمتر  الثانية  ترأس اجللسة  كما 
عبدالله سيار احلوسني- مدير إدارة مراكز الدعم 
اللواء  قدم  حيث  أبوظبي،  شرطة  في  االجتماعي 
املدني  الدفاع  عام  قائد  املطروشي-  ثاني  راشد 
عنوان:  حتت  ورقة  الداخلية،  وزارة  في  باإلنابة 
غير  الكوارث  مواجهة  في  املدني  الدفاع  »دور 
الوعي  مستوى  رفع  فيها  استعرض  الطبيعية«، 
وااللتزام مبعايير الوقاية والتقييم الشامل، وحتديد 

العوامل املؤدية إلى الكارثة.
حسني  املهندس  العميد  السادسة  الورقة  وقدَّم 
أحمد احلارثي-مدير »مديرية املرور والدوريات في 
شرطة أبوظبي«، حتت عنوان: »السيطرة واإلشراف 
على حركة املرور في ضوء خطة التخطيط العمراني 
ملدينة أبوظبي 2030«، واستعرض فيها استعدادات 
مديرية املرور والدوريات ودورها في تطبيق خطة 

التخطيط العمراني ملدينة أبوظبي 2030.
في حني قدَّم العقيد أحمد سعيد البادي- نائب 
أبوظبي،  شرطة  في  املالية  الشؤون  إدارة  مدير 
ورقة بعنوان: »ضمان مستقبل جاهزية اخلدمات 
خطة  ملواكبة  أبوظبي  لشرطة  الرئيسية  املساندة 
أبوظبي 2030، أوضح فيها أهمية اخلدمات املساندة 

في حتقيق أهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وتناول املتحدث اللواء متقاعد مايكل شارلتون- 
مدير التدريب والعقيدة العسكرية في األمانة العامة 
مبكتب رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الطوارئ 
املدنية، عرض فيها لنشأة اإلدارة املتكاملة حلاالت 

الطوارئ في اململكة املتحدة.
الشمري-  علي  محمد  فيصل  املقدم  وأب��رز 
في  أبوظبي،  شرطة  في  املعلومات  أمن  ضابط 
ورقة بعنوان: »االستعدادات التقنية ملواجهة خطة 
العامة-كمؤسسة  القيادة  جهود   ،»2030 أبوظبي 
لتوحيد  األصعدة  كافة  على  متميزة-ومساعيها 

الهيكلة املعمارية والتقنية.

»تطبيق نظام إدارة األزمات في مواجهة التحديات 
املرورية املترتبة على تطوير وسائل النقل املتكاملة«.

مدير  القحطاني-  عايض  محمد  فهد  قدم  كما 
إدارة الشؤون اخلارجية واالتصال- وأحمد عتيق 
للشؤون  التنفيذي  املدير  نائب  املزروعي-  محمد 
ورقة  النووية،  للطاقة  اإلمارات  النووية مبؤسسة 
مشتركة حتت عنوان: دعم النمو املستقبلي لدولة 
اإلمارات من خالل توفير طاقة نووية آمنة وفّعالة 

وصديقة للبيئة«. 
وعرضت الورقة الثالثة، التي قدمها حسن حمد 
غامن املهيري- مدير فريق األمن والسالمة مبجلس 
الوقاية  عنوان:  العمراني، حتت  للتخطيط  أبوظبي 
أساليب  البيئي،  التصميم  باستخدام  اجلرمية  من 
الوقاية من اجلرمية في ضوء خطة أبوظبي 2030. 
مكتب  عام  مدير  الهاملي  محمد  سعيد  وق��دَّم 
احلافالت بدائرة النقل، ورقة حتت عنوان: »تطور 
وسائل النقل في خطة 2030 واحتياجاته األمنية«، 
العالم  جاكسون-  براين  الدكتور  تناول  فيما 
الفيزيائي مبؤسسة »راند«، موضوع تقييم فعالية 

االستجابة للطوارئ لعمليات احلوادث اجلسيمة. 
ترأسها  التي  الثانية  املؤمتر  عمل  جلسة  وفي 
معهد  مدير  اخلزميي-  علي  أحمد  الدكتور  املقّدم 
الدكتور  الشرطة«، قدَّم  تدريب الضباط في »كلية 
والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  العموش-  فالح  أحمد 
ورقة  الشارقة،  بجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية 
العمل السادسة حتت عنوان: “األبعاد املختلفة خلطة 
الدميوغرافية  املتغيرات  2030 دراسة في  أبوظبي 
املتغيرات  خاللها  استعرض  لها”،  املصاحبة 
اخلطط  على  الضوء  وسلط  للخطة،  الدميوغرافية 
والسياسات الواجب مراعاتها، متاشياً مع املتغيرات 

الدميوغرافية .
وقدم الدكتور باسل البستاني- مستشار تنمية 
دولية، ورقة العمل السابعة حتت عنوان »املتغيرات 
االقتصادية  ال��رؤي��ة  منظور  م��ن  االقتصادية 
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في  وبالتحديد  أشهر  اخلمسة  يقارب  ما  منذ 
شهر يونيو، تناولنا على هذه الصفحات موضوع 
واستعرضنا  للتميز،  مطلب  الشمولي  التحفيز 
للتميز.  الداخلية  وزي��ر  سمو  جائزة  تقاصيل 
النتائج  على  الضوء  يلقي  املقال  هذا  موضوع 
املتمثلة  أهدافها  بتحقيق  اجلائزة  لهذه  اإليجابية 
بدعم القيادة العليا جلهود التنمية البشرية والتطوير 
العاملني  يحّفز  امليادين، مما  في شتى  والتحديث 
في القطاعني العام واخلاص على التفوق والتميز 
اإليجابي  التنافس  روح  وإطالق  العام،  األداء  في 
على  وتشجيعهم  املختلفة  التطويرية  واملبادرات 
السالمة  مبعايير  وااللتزام  الشرطة  مع  التعاون 
العامة مما يعود بالنفع على املجتمع، إضافة إلى 
تشجيع العاملني في وزارة الداخلية على التنافس 
لديهم،  واالبتكار  اإلبداع  روح  وإطالق  الشريف 
تطلّعاً ألداء أفضل وإجنازات متفوقة متميزة بناًء 
وشفافة  وواضحة  محددة  ومقايس  معايير  على 
العطاء  على  القادرين  واملؤهلني  املتفوقني  لظهور 

األمثل.
للتميز  الداخلية  لقد متيزت جائزة سمو وزير 
لها  والتخطيط  اإلعداد  ومت  واملرونة  بالشمولية 
الزيارات  من  العديد  تخللها  متكاملة،  بدراسة 
املعلومات ومناقشتها وحتليلها  واملقابالت وجمع 
وكل  اآلخرين،  وخبرات  جتارب  من  لالستفادة 
أربعة  عن  زادت  ملدة  وجهداً  وقتاً  استغرق  ذلك 
وزي��ر  سمو  ملكتب  العامة  األم��ان��ة  م��ن  أشهر 
العامة  اإلدارة  من  خاص  جهد  والزمه  الداخلية، 
لإلستراتيجية وعطاء متميز من الرائد عبد الرحمن 
والتميز،  املؤسسي  األداء  إدارة  مدير  املنصوري 
اجلائزة  بتحقيق  ومتميزة  رائعة  كانت  والنتائج 
وأكدنا  النتيجة مسبقاً،  بهذه  تنبأنا  لقد  ألهدافها. 
الرغم من  على  أهدافها  اجلائزة سوف حتقق  أن 
بعض األصوات غير املتفائلة بنتائج هذه اجلائزة 
إلى  تصل  لن  اجلائزة   أن  تعتقد  كانت  والتي 
النتائج  مشاهدة  أسعدني  لقد  أهدافها.   حتقيق 
اجلائزة  بهذه  الفائزين  بتكرمي  الواقع  أرض  على 
سيدي  من  كرمية  برعاية  فائزاً   )168( وعددهم 
نهيان،  آل  زاي��د  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأكد 
سموه خالل حفل التكرمي )أن سعي احلكومة إلى 
التميز واالرتقاء بخدمة اجلمهور وتشجيع مختلف 
القطاعات على ذلك، ليس ترفاً بل هو واجب وطني 
لتحقيق  تأكيد  وهذا  سواء(،  حد  على  وأخالقي 
جائزة سمو وزير الداخلية للتميز ألهدافها املتمثلة 

ذلك مؤشر على مدى الفائدة املتحققة من مشاركة 
قطاعات  مختلف  في  العاملني  املوظفني  ه��ؤالء 
وزارة الداخلية في التعرف على ثقافة التميّز وفهم 

املعايير املطلوبة لتحقيق التميز. 
في  إليه  أشرنا  الذي  السابق  املقال  إلى  عودة 
جائزة  ومعايير  أهداف  لتأكيد  املقال  هذا  مقدمة 
سمو وزير الداخلية للتميّز.ففكرة اجلائزة جاءت 
الشيخ  سمو  الفريق  سيدي  وإبداعات  أفكار  من 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  بن  سيف 
اجلوائز  منح  إلى  بالنظر  الداخلية  وزير  الوزراء 
بنظرة شمولية، وأن تتجه اجلائزة عبر فئاتها إلى 
وأفراد،  مؤسسات  من  املختلفة  املجتمع  قطاعات 
العامة  واإلدارات  القيادات  تشمل  بذلك  وهي 
لوزارة  والتابعة  واالحتادية  احمللية  واإلدارات 
الداخلية على مستوى الدولة إضافة إلى استحداث 
جوائز أخرى حتقق معايير »برنامج الشيخ خليفة 
للتميز احلكومي« وتشمل الشركاء، وجوائز حتقق 

تطوير األداء االستراتيجي لوزارة الداخلية.
هذه اجلائزة سعت إلى حتقيق جملة من األهداف 
اإلستراتيجية  األه��داف  وحتقيق  دعم  أبرزها: 
خدمات  تطوير  نحو  والسعي  الداخلية،  ل��وزارة 
واملجتمع،  املتعاملني  رض��ا  وزي���ادة  ال����وزارة، 
وإعداد  وتأهيل  البشرية  املوارد  وتطوير  وحتفيز 
وزارة الداخلية والقيادات الشرطية للمشاركة في 
املعرفة بثقافة  اجلوائز االحتادية واحمللية، ونشر 
التميز وبتبادل املمارسات بني القيادات واإلدارات 
املمارسات  أفضل  وتطبيق  الوزارة  في  الشرطية 
املؤسسي  التميز  مجال  في  والعاملية  احمللية 

والوظيفي. 
األول���ى متثل  ف��ئ��ات:  ث��الث  اجل��ائ��زة  تشمل 
إسهامات بارزة في حتقيق التطوير املستدام لألداء 
اإلسهامات  ومتثل  الثانية:  والتميز،  اجلودة  نحو 
والتطوير  املؤسسي  التغيير  الراسخة في حتقيق 
والثانية  األول��ى  الفئة  جائزتا  ومتنح  املستدام، 
ألفضل املرشحني ضمن العديد من مجاالت التميز 
البشرية،  املوارد  املثالي،  املوظف  مثل:  املؤسسي 
املشتركة،  االجتماعية  املسؤولية  املتعاملني،  خدمة 
اإلبداع واالبتكار، البحث العلمي، أفضل فريق عمل 
مشترك، إدارة املعلومات واملعرفة، التخطيط وإدارة 
اإللكترونية  للخدمات  األمثل  االستخدام  األداء، 

واالتصال احلكومي .
اخلارجية  للجهات  فموجهة  الثالثة  الفئة  أما 
ومتثل: التواصل اخلارجي مع الوزارات والهيئات 
احلكومية والقطاع اخلاص وأفراد املجتمع، وهي 

ز جائزة سمو وزير الداخلية للتميُّ
بتحفيز العاملني في القطاعات احلكومية واخلاصة 
اإليجابي  احلس  وتنمية  واإلب��داع،  التميز  على 
بالقانون  االلتزام  لدى اجلمهور وتشجيعهم على 
وشروط السالمة العامة، ودعماً للعالقة اإليجابية 

بني كافة شرائح املجتمع واملؤسسة الشرطية.
لقد شعرت بالسعادة واالفتخار خالل حضوري 
حفل تكرمي الفائزين بجائزة سمو وزير الداخلية 
للتميز ويسعدني أن أتقدم بالتهنئة لكافة الفائزين، 
وأمتنى لإلخوة واإلدارات التي لم يحالفها احلظ 
في الفوز بجوائز هذا العام الفوز في العام القادم، 
وعليهم مراجعة ملفاتهم والتعّرف على نقاط القوة 
والضعف لتحقيق نتائج أفضل في السنة القادمة. 
في  الداخلية  وزير  سمو  جائزة  أسهمت  لقد 
نشر ثقافة التميز في كافة قطاعات وزارة الداخلية 
كماعملت على مد جسور التواصل اخلارجي مع 
الوزارات واجلهات األخرى لبناء عالقة مستدامة 
ثقة  على  واحملافظة  والسالمة  األم��ن  وتوفير 
يدخل  ومما  الشركاء.  مع  والتعاون  اجلمهور 
الذين  إجمالي  إن  قلبي  إل��ى  والفرح  السرور 
بلغ  اجل��ائ��زة  فعاليات  في  وش��ارك��وا  ساهموا 
في  املشاركني  إجمالي  وبلغ  شخصاً،   )5787(
إعداد اللقاءات في املرحلة األولى والثانية )5149( 
 )1606( املرحلتني  في  املشاركات  وعدد  شخصاً 
وكل  مقيماً،   )256( املقيمني  وإجمالي  أشخاص 

املجتمعية«  »اخلدمة  هي   األول��ى:  جوائز،  سبع 
مساهمات  يقدمون  الذين  املجتمع  ألفراد  ومتنح 
الداخلية  وزارة  مساعدة  في  وتطوعية  بطولية 
املدني  والدفاع  الشرطية  عملها  مجاالت  أحد  في 
واجلائزة  احلدود،  ومنافذ  واإلقامة  واجلنسية 
للمؤسسات  ومتنح  الفعاليات«  »إدارة  الثانية: 

جائزة سمو 
ز  وزير الداخلية للتميُّ
تمّيزت بالشمولية 

والمرونة وتم 
اإلعداد والتخطيط لها 

بدراسة متكاملة

الفوز ليس 
نهاية المطاف 
بل المحافظة 

على الفوز والتقدم 
إلى فوٍز وتميٍز 
آخر هو األهم

التعاون  مجال  في  تتميز  التي  واخلاصة  العامة 
مع إدارات الوزارة في تنظيم الفعاليات الرياضية 
»الشريك  فهي  الثالثة:  اجلائزة  أما  والثقافية، 
املثالي« ومتنح للشركاء اخلارجيني أو املجموعات 
في  ملحوظة  تنمية  حتقيق  في  ساهمت  التي 
خدمة  في  ب��ارزة  إسهامات  قدموا  أو  ال��وزارة، 
األفراد واملجتمع في مجال من مجاالت عمل وزارة 
االبتكار«  و  اإلبداع  »جائزة  والرابعة:  الداخلية، 
ومُتنح ألفراد املجتمع الذين يظهرون إبداعاً كبيراً 
تكون  أن  بشرط  الوزارة  أداء  تطوير  في  يساعد 
األفكار املطروحة قد مت تطبيقها فعالً« ونتج عنها 
»جائزة  إلى  إضافة  الداخلية،  وزارة  في  تطوير 
الذين  املجتمع  ألف��راد  ومتنح  املثالي«  السائق 
املخالفات  من  خالية  مرورية  سجالت  ميلكون 
السادسة:  واجلائزة  السنوات،  من  معني  لعدٍد 
للجهات  تقديراً  ومتنح  املثالية«  املنشآت  »جائزة 
أماكن مفتوحة  أو  ببناء مباني جديدة  التي تقوم 
العامة  اخل��دم��ات  وحتسني  تطوير  في  ُتسهم 
الوقت  وفي  الوطنية  بالهوية  اإلحساس  وتعزيز 
نفسه ُتسهم في تطوير املجتمع بامتثالها ملعايير 
سالمة املباني، أما اجلائزة السابعة واألخيرة فهي: 
»جائزة االمتثال لقوانني اجلنسية واإلقامة« ومتنح 
للمنشآت التي لديها سجالت تخلو من مخالفات 

التأشيرات واإلقامة لعدد من السنني.
تنظيم  في  إليه  وصلنا  مبا  وبقوة  نفتخر  إننا 
اجلوائز واحلوافز، والذي سيضع وزارة الداخلية 
في موقع متقدم على املستويني اإلقليمي والدولي 
النظام  ويظل  اجلوائز،   بشمولية  يتعلق  فيما 
الداخلية  وزير  سمو  جلائزة  واملتكامل  احلديث 
العلمي والشمولية واملرونة،  بالسبق  للتميّز رائداً 
ولقد تكللت السنة األولى للجائزة بالنجاح بتكرمي 

الفائزين باجلائزة.
نأمل من القيادات الشرطية واإلدارات والضباط 
واألفراد الفائزين في اجلائزة االستمرار والتقدم 
األهمية  ومن  واإلب��داع  التميز  نحو  األم��ام  إلى 
مبكان التذكير بأن الفوز ليس هو نهاية املطاف بل 
احملافظة على الفوز والتقدم إلى فوٍز ومتيٍز آخر 
هو األهم،أما اإلدارات واجلهات األخرى والضباط 
الذين لم يحالفهم احلظ في هذه املرة، فنعود ونؤكد 
على أهمية االستفادة من هذه املشاركة و اخلبرة 
وأساليب  إج��راءات  في  النظر  وإعادة  التميز  في 
لالستفادة  الضعف  نقاط  على  والتعرف  العمل 
منها في السنة املقبلة واملشاركة في اجلائزة للعام 

القادم مع متنياتي للجميع بالتوفيق والتميز.

النتائج كانت رائعة 
زة وتنبأنا  ومتميِّ
بهذه النتيجة 

ُمسبقًا على الرغم 
من بعض األصوات 

غير المتفائلة
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حتقيق: خالد الظنحاين

تنتاب املرء في حياته اليومية حاالت غضب متنوعة، 
وألسباٍب عديدة ومختلفة، وأغلب هذه احلاالت تنتج 
عن أسباب نستطيع أن نصفها بالتافهة، وهي بالتالي 
املجتمع. ويعّرف  أفراد  متأزمة بني  تخلق مشكالت 
الغضب بأنه » ثورانٌ في النفس يحملها على الرغبة 
»حالةٌ  بأنه  أيضا  وُيعرَّف  االنتقام«  و  البطش  في 
املنطلق  هذا  اإلنسان«. ومن  ُتصيب  انفعالية  نفسيةٌ 
النفس  الغضب والسيطرة على  انفعال  فالتحكم في 
من األمور املهمة جداً، لكي يستطيع املرء بأن يتوافق 
وطباعهم  ثقافاتهم  اختالف  على  البشر  مناذج  مع 
وقيمهم في املجتمع الذي يعيش فيه، وبالتالي ينجح 

في حياته .فلماذا نغضب ألتفه األسباب؟

كلمة مثرية

عمر بن قاللة العامري )موظف حكومي( يعتبر 
الغضب حالة مرضية إذا لم يستطع املرء التحكم 
أتفه األسباب.  في مشاعره وأضحى يغضب من 
ويقول العامري: إنني في بعض األحيان تنتابني 
حلظة غضب، من كلمة وجهها لي أحد األشخاص 

وكل  البشر،  أشكال  مختلف  بني  اليومية  التعامالت 
له طبائعه وأخالقياته. ومنر نحن في مواقف كثيرة، 
منها ما يغضبك بالفعل ومنها ما يثير لديك الضحك 
حقيقة  يغضبني  ما  وأكثر  التافهة.  طبيعتها  بسبب 
لهجتنا  في  نسميها  والتي  الرزينة  غير  التصرفات 
إنسان  كل  أحترم  ألنني  ذلك  ب�»البايخة«،  احمللية 
يتعامل معي باحترام وأقدره حق قدره، وال أحب أن 
يتعامل معي أي شخص بطريقة غير الئقة. وأضاف 
فكل  املجامالت،  أحب  بطبعي وال  أنا جاد  امليشري: 
مبعنى  أي  واضحاً،  يكون  أن  أريده  به  أتعامل  أمر 
آخر، أبيض أو أسود، وهو األمر الذي يتسبب كثيراً 
في إثارة غضبي باستمرار، فإذا أقدم شخص ما على 
التصرف معي بطريقة »بايخة«، أتصدَّى له وأوقفه 
التعامل  ألزم هذا الشخص على  عند حّده، وبالتالي 
فيما بيننا بوٍد واحترام من دون أن يتعّدى أّي منّا 

على خصوصية اآلخر، وهذا هو األصل.

ازدحام مروري

مزنة سليمان )ممثلة(: ترى أن احلياة ال تستأهل 
بداٍع ومن دون  للغضب  املثيرة  االنفعاالت  كل هذه 
داٍع، وعن ذلك تقول: إن الغضب كما نعرف يتسبب 
النتيجة؟  إلى هذه  أمراض خطيرة، فلماذا نصل  في 
أن  اإلمكان  قدر  أحاول  فأنا  لي  بالنسبة  وتضيف: 
ال أغضب، لكني في بعض األحيان ال أمتالك نفسي 
إحدى  مع  مهم  عمل  اجتماع  لدي  كان  إذا  وخاصة 
ازدحاماً  أجد  ثم  معني،  شخص  مع  أو  املؤسسات 
دون  يحول  وبالتالي  طريقي،  في  مثالً   مرورياً 
التزامي باملوعد احملدد لالجتماع مما يشعل غضبي، 
فلماذا  ازدحام،  من  لي مبا حدث  أنني ال شأن  مع 
أستشيط غضباً وعلى َمْن؟ وهذا أول ما أسأله لنفسي 
عندما أغضب، ثم أحاول أن أهّدئ من روعي وبعدها 
العذر  وألتمس  باالجتماع  املعني  بالشخص  أتصل 
منه على التأخير ثم بعد ذلك أهدأ. وتختم سليمان 
حديثها قائلة: لقد علمتني التجارب احلياتية بأن ال 
بعوضة،  جناح  تساوي  ال  الله  عند  فالدنيا  أغضب، 

فلماذا أغضب وأصل بنفسي إلى التهلكة.
 

فوران 

ماجد مسامح يوسف )موظف حكومي(  ويقول 
إن هناك كثيراً من املواقف في حياة اإلنسان اليومية 
والتي قد تثير غضبه وأغلبها بطبيعة احلال بسيطة 
ال حتتاج كل هذا الفوران الذي يجتاح النفس، وهذا 
التي يواجهها  إلى الضغوط  يعود من وجهة نظري 
أو  العملية  أشكالها  اختالف  وعلى  حياته،  في  املرء 

تحقيق

براكين ثائرة 
ملاذا نغ�صب لأتفه الأ�صباب؟ 
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ألبث أن  وأراد منها االستهزاء بي مثالً، لكني ما 
أتدارك األمر وأسأل نفسي ملاذا كل هذا الغضب؟ 
فاملرونة هنا مطلوبة.. وأضاف العامري: إن ردة 
بني  مشكالت  حُت��دث  ما  كثيراً  الغاضبة  الفعل 
األخوة واألصدقاء، لذلك أحاول أن أمتالك نفسي 
خاصة  األوق��ات  بعض  في  لكني  املستطاع،  قدر 
ما يخص  أي شخص كان حدوده في  َتعّدى  إذا 
الكرامة مثالً أو الدين، فهذا األمر ال ميكن احتماله، 
نظري.. صحيح  وجهة  من  حدود  له  فكل شيء 
أن الغضب ال يؤدي إلى نتيجة إيجابية في أغلب 
األحيان، لكنه في الوقت ذاته يبرز القيم والقواعد 
التي يتبناها الشخص الفالني أمام اآلخر، وبالتالي 
تكون العالقة بيني وبني اآلخر، مبنية على قواعد 
وحدود يلتزم فيها الطرفان، وبذلك تكون العالقة 

بيننا مستقرة ومستدامة.

ت�صرفات »بايخة«

ويقول العيدروس امليشري )مدير شركة جتارية( 
مزنة سليمانماجد يوسفعمر بن قاللة العامريإن الغضب وارد في حياتنا عموماً، وذلك من خالل 



العدد 493 يناير 202012

تحقيق

األسرية أو الصحية أو املادية.  
لي،  بالنسبة  ماجد:  يقول  يثير غضبه  ما  وحول 
إحدى  في  أكون  عندما  غضبي،  يثير  ما  أكثر  فإن 
الدوائر احلكومية مثالً لتخليص معاملة ما، ثم أجلس 
يأتي  مثال  األشخاص  بأحد  وإذا  دوري،  وأنتظر 
ويتعّدى دوره ويخلّص معاملته بكل سهولة.. فهنا 
يرتفع منسوب الغضب عندي، فكيف لي أن أحتمل 
مثل هذه املواقف، فأنا أمكث في املكان نصف الساعة 
ورمبا أكثر من ذلك في انتظار دوري، ثم يأتي هذا 
الشخص بهذه السهولة وينهي معاملته. وهنا أذهب 
األمر  هذا  عن  منه  وأستفسر  املسؤول  املوظف  إلى 
الذي حدث، ذلك ألنني من خالل احتجاجي هذا، أكون 
قد أخرجت ما بداخلي من غضب، والذي لو أبقيته 

طي الكتمان لرمبا تسبب لي مبشكالت صحية.
 

مظهر الطائ�ش

الدكتورة كرمية العيداني آل بوعلي »اختصاصية 
اخللقية  الرذائل  من  يعد  الغضب  أن  ترى  نفسية«: 
التي إذا حتكمت في النفس كان لها أسوأ األثر في 
حياة الفرد كما أن له نتائج بشعة في متزيق روابط 

املودة بني البشر.
 وعن أسباب الغضب ومثيراته جتيب العيداني: 
تتحدد أسباب ومثيرات الغضب بظروف العوامل 
املدركة  أو  القريبة  بالبواعث  وتعرف  اخلارجية 
واإلحباط  حاجة  إشباع  عن  العجز  مثل  للغضب 

واالنزعاج واإلهانات وغيرها. 

م�صدر ال�صر

الدكتور أحمد الكبيسي يعتبر أن الغضب من أشد 
غرائز اإلنسان ضرراً على املجتمع، ويقول:  إن معظم 
ما ورد في األحاديث النبوية من أن أشخاصاً عديدين 
جاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليسألوا 
اجلنة  من سأله عن طريق  فمنهم  دينهم،  أمور  عن 
النجاة؟  ما  وآخر سأله  األخالق  مكارم  عن  واآلخر 
ذلك  تغضب«.  »ال  بقوله:  جميعاً  لهم  جوابه  وكان 

ألن الغضب مصدر كل شر. والله سبحانه وتعالى 
وصف نفسه باحللم أي »احلليم« وهو دليل عظيم 
الشرور  مبعث  وهو  احللم  عكس  الغضب  أن  على 

وأداة للتهلكة.
أن  الشريفة  النبوية  األح��ادي��ث  في  ج��اء  وق��د 
صاحب اخللق الكرمي وأحسنها، هو أقرب الناس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجلنة. ذلك أن 
جماع اخللق هو احللم، ووصف اإلنسان بأنه حليم 
لهو في قمة هذه املجموعة العظيمة من السجايا التي 
تسمَّى األخالق. وهي صفة عظيمة ال ميلكها إال من 
الله  الله صلى  رسول  قال  حيث  نفسه،  زمام  ملك 
الشديد  إمنا  بالصرعة،  الشديد  )ليس  وسلم:  عليه 

الذي ميلك نفسه عند الغضب(. 
وختم الدكتور الكبيسي حديثه قائالً: إن هناك من 
تنتهك  عندما  يغضب  كمن  هو محمود،  ما  الغضب 
محارم الله تعالى. وأما الغضب ألتفه األسباب فهو 
راجع أوالً إلى ضعف هذا اإلنسان في السيطرة على 
أيضاً  وضعفه  الغضب،  غريزة  جماح  وكبت  نفسه 
في فهم املوقع العظيم لصفة احللم في هذه املنظومة 
تعالى،  الله  عند  أيضاً  ومنزلته  العظيمة  األخالقية 
أجر  من  الله  عند  ما  ومعرفة  واملمارسة  فبالتوعية 
عندما تبتغيه وتسعى إليه، سيتمالك اإلنسان نفسه 

وسيسعى إلى صالحه وصالح أهله ومجتمعه.

آل  العيداني  كرمية  الدكتورة  ت��رى 
نظر  الغضب من وجهة  أن عالج  بوعلي 
الهدوِء  زراَعة  عبر  يتأتي  النفسي  الطب 

وذلك باستعمال تقنياٍت متنوعة تشمل: 
1- االسترخاء بالتنفس:

وهو الطريق األسرع لالسترخاء وذلك 
بأَْخذ األنفاس العميِقة جَللْب طاقة احلياِة 
نبضات  معّدل  ولتوازُن  للجسم  األكثِر 
والهورمونات،  ال���دّم،  وضغط  القلَب، 
الغضِب.  عند  يَرتفَع  الذي  واألدرينالني 
والعاطفي  الطبيعي  اجلسم  َستُهّدُئ  هذه 
لتَْسمُح لك بالتفكير بشكل أكثر وضوحاً. 

2- االسترخاء بألَعاب اإلجهاِد: 
يأخذوا  أن  َيْحبّوَن  الذين  وهو ألولئك 
األمور بأيديهم، وألعاب التوتر مواَد مُيِْكُن 
أَْن ُتالْمسَّ وُتعالَج للتََخلُّص من اإلجهاِد. 
ِكُن  مُيْ التي  القلِق  أحجار  تتضمن:  وهي 
ُتْضَغَط،  أَْن  ِكُن  مُيْ التي  األيدي  تفَرَك،  أَْن 
ُتْعَصَر  أَْن  ِكُن  مُيْ التي  املطاطية  الكرات 

وهكذا. 
3- االسترخاء بالتمارين: 

إذا كانت احلالة تْسمح، رّكُز وعيَك على 
إرخاء عضالِتَك. هناك الكثيُر من متارين 
من  متكنك  اليوغا(  )مثل  البطيء  التأمل 
تهدئة عقلك من خالل إرخاء عضالتك. إذا 
زاولُت هذه التماريِن يومياً، عندها ميكنك 

استعمالها لتَْهِدئة غضبَِك.
4- إعادة التوجيه - املرح: 

الذي  البارِد  امل��اِء  دلو  مثل  الضحك 
ناره  الغضِب سيجعل  على  يَصبَّ  عندما 
تبتعد . استعمال الضحِك َيْعني أن هناك 
شيئاً مضحكاً في احلالِة يشتت الغضِب. 
تهّدئة  في  للُمَساَعَدة  امل��رِح  استعمال 
النفس مهم جداً. بشرط أن ال يتم بطريقة 

ساخرة. 
5- إعادة التوجيه - اخليال: 

وهو وثيق الصلة بالضحِك باستعمال 
»اللؤماء  مع  للتََعاُمل  الداخلي«  »كونَك 
الذين ُيغضبوَنك«. ففي عاملَِك، حيث تكون 
ر  بسلطة احلكم العليا، أنت حّر في التََصوُّ

ألّي نتيجة ُتخّفُف غضبَِك حول احلالِة. 
6- التعبير - امتناع العنف الشفوِي: 
تأخذ  أَو  وتبالُغ  وتلعن  ُتقسم  عندما 
َترتكُب  فإنك  تستحق،  ما  ألبعد  األشياء 
العنَف الشفوَي. فالعنف في الصوِت غالباً 
هو موُت السبب في احلنجرِة، فإذا اخترت 
عليك  وجودَك،  ِمْن  الشفوِي  العنِف  َمنْع 
احَللِّ  إيجاد  مجال  في  آلياً  نفسك  َوضَع 
املهمة  النقطة  هي  وهذه  املشكلَة.  ولَيَس 
بالطرِق  املشاكِل  حَلّل  للغضِب، لتَحفيزك 

السلميِة املبدعِة.

الغ�ضب  6 خطوات لعالج 

د.كرمية العيدانيد. أحمد الكبيسي
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يتذّكر الكثير من املواقف الطريفة التي مرَّت به 
أصناف  مع  نتعامل  »نحن  يقول:  حيث  عمله  في 
»الدعم  في  عملي  وخ��الل  املجتمع،  من  متفاوتة 
الطريفة  املواقف  من  العديد  االجتماعي« صادفني 
األول  املوقف  موقفني:  منها  أذكر  املتوقعة،  وغير 
أبنه  يشتكي  الوافدين  األخوة  أحد  جاء  عندما  بدأ 
وينوح من هذا االبن الذي يرفض بكل إصرار أن 
يصرف عليه، وقال األب املكلوم إنه صرف الكثير 
على  شدَّد  اإلسالمي  ديننا  وأن  ابنه،  تربية  على 
الِكبر، واستشهد  عند  الوالد  الولد  يعول  أن  أهمية 
)أنت  وسلم«  علية  الله  »صلى  الرسول  بحديث 
وكان  ويشتكي،  يبكي  وأصبح  ألبيك(،  ومالك 
طوال املقابلة يشكي تربيته ألبنه التي ضاعت هباًء 
»العاق«،  باالبن  االتصال  إال  منا  كان  فما  منثوراً، 
وطلبنا مقابلته كمحاولة للصلح، ولكن عندما جاء 
االبن، فوجئنا بقصة مختلفة متاماً عن رواية األب، 
الولد  إنفاق  أهمية  االجتماع عن  بداية  فتكلمنا في 
على والده حتى ينال بركة دعائه، ويكون ممن يبر 
مفاجأة  هناك  كانت  ولكن  عليهم،  باإلنفاق  والديه 
كبيرة غيّرت من مجرى األحداث، فاالبن »العاصي« 
قال: »يجب على والدي أن يساعدني، ال أن ينتظر 
املساعدة مني..!«، موضحاً أنه متزوج ولديه طفل 
رضيع وراتبه ال يتجاوز 1500 درهم فقط، بينما 
يفوق  وراتبه  مالية  التزامات  أي  ميتلك  ال  والده 
يساعد  »َمْن  االبن:  وتساءل  درهم شهرياً،   8000

َمْن؟! إن راتب والدي خمسة أضعاف راتبي، فأنا 
وطفلي  زوجتي  على  أصرف  أن  استطيع  بالكاد 
الرضيع، ومن الصعب، بل من املستحيل أن أساعد 
االبن  نعاتب  أن  من  بدالً  وهكذا،  مالياً«.  وال��دي 
عاتبنا األب الذي أصر على موقفه ورفض اإلصغاء 

وطالب بحقه في مال ابنه! 

عقوق خمتلف! 

أما املوقف الطريف الثاني، فهو أيضاً ألب جاء 
يشتكي مر الشكوى من ابنه املراهق الذي ال يسمع 
الكالم ويعق أباه، وال يحترمه وال يقدر توجيهاته، 
سبب  عن  سؤاله  وعند  املراهق  أحضرنا  وهكذا 
»أبي  املراهق:  قال  باإلجابة، حيث  املشكلة فوجئنا 
غاضب مني ألني طول دراستي أجنح مبعدل يزيد 
وأبي   ،٪95 نسبة  عن  درجتني  أو  بدرجة  يقل  أو 
دائماً ما يطالبني أن أجنح مبعدل 100 باملائة، وأنا 
أحاول وأسعى ولكن هذه هي قدراتي، وأبي يحلم 
باملعدل النهائي منذ  كنت طفالً، لذلك يعتبر ال�٪95 
لطلباته  احترام  وعدم  حقه  في  وتقصيراً  عقوقاً 

ورغباته«!
وعند سماع كالم الطالب تأكدنا من صحة ذلك 
من والده الذي قال: »من حقي أن يحصل أبني على 

نسبة ال�100 باملائة وعليه أن يحقق ذلك!«.
وقال العميد: »نصحنا األب بعدم الضغط املبالغ 

فيه على أبنه حتى يتميز كما يريد وينجح.

اضحك مع..
الشرطة!

مواقف طريفة ل�صباط 

�صرطة مع بع�س اأفراد  

املجتمع خالل م�صريتهم 

املهنية.  

حتقيق: الرا الظرا�سي 

القضايا  يحلون  مجتمعهم،  خلدمة  بها  يقومون  التي  الشرطية  واجباتهم  لهم  األمن  ضباط 
ويقّدمون املساعدة ملجتمع آمن، ولكن: هل حياة هؤالء الضباط خالية من املواقف الطريفة 

التي يتعرضون لها من دون سابق إنذار؟ 
»999« فتَّشت عن اجلانب الباسم والطريف في ذاكرة ضباط وزارة الداخلية والقيادة العامة 
لشرطة أبوظبي لتعرضه على قرائها، وفي هذا التحقيق نستضيف ضباطاً خدموا في مجاالت 

عديدة ولكنهم جميعاً استوقفتهم مواقف طريفة وغير متوقعة.  

العميد جنم عبدالله سيار احلوسني
مدير إدارة»مراكز الدعم االجتماعي« في شرطة أبوظبي

»أنت ومالك ألبيك«
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قال إن هناك الكثير من املواقف غير املتوقعة التي 
يتعرض لها ضباط وأفراد وزارة الداخلية، موضحاً 
أن خدمات الوزارة تقدم لشرائح مجتمعية تختلف 
حتدث  قد  لذلك  ولغاتهم،  وإدراكهم  ِطباعهم  في 

أحياناً مواقف طريفة ومفاجئة.
تعرض  أنه  إلى  املركزية  العمليات  مدير  وأشار 
شخصياً ملوقف طريف قائالً: »في إحدى زياراتي 
اخلاصة لبعض األصدقاء بإمارة عجمان، كنت أقود 
سيارتي اخلاصة وأرتدي مالبس غير رسمية، وفي 
الطريق الذي كان مزدحماً نتيجة حلادث مروري، 
وحاولت  السيارة  من  ترّجلت  عفوية  وبطريقة 
احلادث  أبعاد  على  ألتعرف  احلادث  من  االقتراب 
أفراد  أن وجود فرد من  إال  للمساعدة،  وكمحاولة 
احلادث،  موقع  من  االقتراب  من  منعني  الشرطة 
ب��وزارة  املركزية  العمليات  مدير  أن��ي  فأخبرته 

الداخلية، ولكنه رفض تصديقي وطلب مني العودة 
ركن  العقيد  أنني  إقناعه  وحاولت  سيارتي،  إلى 
بحدة:  وقال  اإلصغاء  رفض  ولكنه  الفالني،  فالن 
وأنه  املروري  احلادث  موقع  من  االقتراب  ممنوع 

علّى الرحيل فوراً«!
العمليات  بغرفة  لالتصال  اضطررت  وهكذا 
املركزية بوزارة الداخلية وتعريفهم بهويتي ورقم 
سيارتي وطلبت مقابلة الضابط املسؤول عن موقع 
احلادث املروري، ألن هناك شرطياً يرفض اقترابي 
من املوقع. وهكذا اتصلت غرفة العمليات بالضابط 
املسؤول الذي أسرع إليَّ مرحباً بوجودي، واعتذر 
الشرطي الذي لم يعرفني، ولكني أخبرته أنه كان 
له حسن  وشكرت  وجه،  أكمل  على  بواجبه  يقوم 
العامة  السالمة  على  وحرصه  للتعليمات  تنفيذه 

للجميع، وبصراحة هذا املوقف ال ميكن أن أنساه.

 
بالنسبة ملدير »إدارة شرطة أمن املنافذ واملطارات« 
في شرطة  واملنافذ  األمن  لشؤون  العامة  باإلدارة 
أبوظبي، فقد ذكر لنا ثالثة مواقف طريفة مرت به 
قائالً: بعض املسافرين الذين يأتون للدولة بغرض 
لذلك  مناسباً  تعليمياً  مستوى  ميتلكون  ال  العمل 
تراهم يقعون في أخطاء ذات طابع طريف أحياناً، 
وفي املطار ميكن أن تشاهد العجب العجاب من هذه 
األخطاء لذلك سأروي لكم قصة شهيرة في مطار 

أبوظبي.

العقيد الركن عبد الوهاب أحمد الهاجري
مدير عام إدارة »العمليات املركزية« بوزارة الداخلية 

املقدم سعد محمد سعد
رئيس »قسم تنسيق اخلدمات املساندة«

العقيد خميس مصبح املرر
مدير »إدارة شرطة أمن املنافذ واملطارات« 

ممنوع االقتراب!

»الراديو أبو عالمة حمراء«

هيكل عظمي 
في التفتيش!

كبير داخل اجلهاز. لم يصدق الشرطي عينيه، إال 
اجلهاز،  من  حقائبه  برفقة  املسافر  خرج  عندما 
أن اجلهاز  فحاول الشرطي أن يشرح له موضحاً 
للحقائب فقط، وكان يجب عليه أن مير من خالل 
البوابة، ومن خالل هذا املوقف الطريف نبهنا على 
العاملني في املطار أن يكونوا محددين في طلباتهم، 
وأن يساعدوا هذه الفئة من املسافرين قدر اإلمكان، 
كما قمنا بتوعية هذا املسافر وتوضيح خطورة أن 

يتعرض ألشعة جهاز تفتيش احلقائب. 

مت�صاح يف الطائرة 

»إدارة  مدير  يتذكره  الذي  الثاني  املوقف  أما 
العامة  ب��اإلدارة  وامل��ط��ارات«  املنافذ  أمن  شرطة 
فهو  أبوظبي،  شرطة  في  واملنافذ  األمن  لشؤون 
قيام أحد املسافرين بإدخال »سحلية نهرية« طولها 
وقد  الطائرة،  إلى  الواحد  اإلصبع  طول  يتعّدى  ال 
الطائرة  في  املسافر وجتولت  من  السحلية  هربت 
الطائرة  بإعادة  وأمر  الطائرة  كابنت  أغضب  مما 

جاء أحد املسافرين ممن ال ميتلكون أي ثقافة في 
السفر أو إجراءات املطارات، فدخل من البوابة دون 
احلقائب،  عن  الكشف  سير  في  حقيبته  يضع  أن 
فطلب منه الشرطي العودة وإدخال حقيبته بجهاز 
احلقائب ثم الدخول، وهكذا حاول هذا املسافر تنفيذ 
طلب الشرطي ولكن بطريقته، حيث أدخل حقيبته 
وعندما وجدها تتحرك داخل اجلهاز أسرع خلف 
اآلخر  الشرطي  ليكتشف  اجلهاز،  داخل  احلقيبة 
املسؤول عن تفتيش احلقائب وجود هيكل عظمي 

للتحقيق في مالبسات صعود السحلية إلى الطائرة 
التي لم تكن تشكل خطراً بقدر ما شكلت نوعاً من 
لألسف  ولكن  تسللها.   ملجرد  واإلزع��اج  الدهشة 

تناقلت وسائل اإلعالم اخلبر بشكل مختلف حيث 
أعلنت أنه ثم اكتشاف متساح عمالق في الطائرة، 
وهكذا قمنا بعمل مؤمتر صحفي لتوضيح حقيقة 
»متساح اإلعالم« الذي ال يزيد عن طول إصبع اليد. 

مزحة ثقيلة

العقيد  يتذكره  الذي  الثالث  الطريف  املوقف  أما 
املرر فيتعلق بورود اتصال حول وجود قنبلة في 
أبوظبي،  مطار  من  أقلعت  التي  الطائرات  إحدى 
وهكذا أعدنا الطائرة إلى املطار وجعلناها في مكان 
العزل وقمنا بكل االحتياطات لسالمة الركاب، ومن 
ثم فتشنا الطائرة، ولكننا لم جند أي قنبلة، وعندما 
توصلنا إلى صاحب البالغ، اكتشفنا أن هناك قصة 
خطيبته  يحب  أنه  وهي  الثقيلة،  املزحة  هذه  خلف 
التي هجرته وتسافر اليوم للزواج من رجل آخر، 
وعندما عجز عن إقناعها بضرورة البقاء معه، قرر 
أن يعيد الطائرة بكذبة القنبلة، وقد اتخذنا بحقه كل 

إجراءات البالغ الكاذب.

في  املساندة«  اخل��دم��ات  تنسيق  »قسم  رئيس 
»إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية«  في شرطة 
أبوظبي، يقول إنه: قضى عشرين عاماً في »إدارة 
املؤسسة العقابية واإلصالحية«، وخالل هذه املدة 
الطريفة  املواقف  من  الكثير  معه  حدث  الطويلة 
في  التالية:  القصة  منها  وي��روي  تنسى  ال  التي 
أن  الشرطة  أفراد  أحد  من  علمت  مناوباتي  إحدى 
اقتناء  النزالء ميتلك جهاز »راديو«، وقد كان  أحد 
»الراديو« في تلك الفترة يعد مخالفة بالنسبة لنظام 
املنشأة. وبعد استدعائي للنزيل طلبت منه إحضار 
في  بوجوده  معرفته  أو  اقتناءه  فأنكر  »الراديو«، 
استجاب  ومحاوالت  معاناة  وبعد  األمر،  ب��ادئ 
أحضر  فلما  »ال��رادي��و«.  بإحضار  وق��ام  النزيل 
»الراديو«  هذا  ليس  مازحاً:  له  قلت  »الراديو«، 
املطلوب، »الراديو« املطلوب كان به عالمة حمراء. 
ليس  العالمة احلمراء  أبو  »الراديو«  إن  علّي:  فرد 

لي بل لنزيل آخر!«.

ممكن نتفاهم!  

وفي موقف آخر يقول املقدم سعد: »علمت بأن 

إليه وكان  النزالء قد أصابه جنون، فتوجهت  أحد 
قد  اجلنون  وآث��ار  املستشفى  عيادة  في  م  ن��وُّ قد 
بدت عليه، وبعد التحري عن سلوكه وخالل فترة 
تواجده باملنشأة، ومن خالل حركاته التي لم تعبر 
عن اجلنون بالشكل القاطع، قررت اختباره فطلبت 
منه كتابة تقرير عن أماناته وأمواله لتسليمها ألهله 
كونه ناقص األهلية. وبعد كتابته التقرير قلت له: 
قلت:  ملاذا؟  فقال:  األسبوع؟  هذا  خالل  زارك  من 
وقلت  أماناتك،  في  رصيد  لديك  يوجد  ال  ألن��ه 
ملسؤول األمانات الذي كان متواجداً: إن هذا النزيل 
مريض وهو ال يعي ملن صرف مبلغ األمانة فأكتب 
تقريراً بذلك، وعندها صرخ النزيل: »حلظة.. ممكن 

نتفاهم«!.

براغي العهدة 

التالية:  الطريفة  القصة  سعد  املقدم  يروي  كما 
»أُبلغت بأن أحد النزالء يشتكي من آالم في بطنه، 
وعند سؤاله اعترف بأنه ابتلع أربعة براغي، استطاع 
فأمرت  األبواب،  أحد  مفصل  من  عليها  احلصول 
من  كنوع  منه-  وطلبت  املستشفى،  إلى  بتحويله 

املزاح -إرجاع البراغي عند عودته للمنشأة لكونها 
مت  وفعالً  للمستشفى  النزيل  حتويل  فتم  عهدة، 
اكتشاف البراغي مستقرة في معدته. وبعد يومني 
تقابلت مع النزيل صدفة أثناء عودته من املستشفى 
فسارع عندما رآني إلى إخراج ثالثة براغي وقال 
لي: لقد استطعت احلصول على ثالثة فقط. فقلت 

: لم استطع اإلمساك به! له: والرابع؟. ردَّ عليَّ

وين

مقعدي؟!
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الغالف

املثل الشعبي الشهير »ظل راجل وال ظل حيطة« 
ال يزال في مطلع األلفية الثالثة ساري املفعول في 

مجتمعاتنا. 
ففي ظل ارتفاع حاالت الطالق إلى معدالت غير 
من  كثير  ع��زوف  وكذلك  كثيرة،  ألسباب  معقولة 
الرجال عن الزواج ألسباب مادية في الغالب، وتزايد 
نسبة النساء الالتي فاتهن قطار الزواج بعد جتاوزهن 
سن الزواج السائد بالعرف في مجتمعاتنا، وأصبح 
وجتارب  حلول  ظهرت  »العوانس«،  عليهن  يطلق 
وأفكار حتل مشكلة الزواج املتأخر لدى املرأة وأبرز 

هذه احللول الرائجة حالياً زواج »املسيار«. 
ففي نظرة سريعة على مواقع »اإلنترنت« التي 
ترّوج لهذا النوع من الزواج، نكتشف أن هناك إقباالً 
كبيراً على هذه املواقع من رواد العالم االفتراضي، 
فموقع »نصيب« على سبيل املثال سجل أكثر من 
من  باملئة   90 من  أكثر  أن  )رغم  ألف عضو   284
األعضاء هم من الذكور!( فيما ادعى موقع »ِقران« 

أن لديه أكثر من مليوني عضو من اجلنسني. 
هذه املؤشرات تدل على أن هناك مشكلة.. ال بل 
اخلوض  قبل  ولكن  ومتفاقمة،  كبيرة  مشكلة  هي 
فيها مع اخلبراء كان ال بد من استطالع رأي أفراد 
املجتمع، وخاصة النساء ورأيهن في أن تبحث املرأة 
عن زوج فجاءت اإلجابات ما بني مؤيٍد ومعارض. 

رت اأحالم تبخَّ

ال��زواج  فرص  كانت  سنة-عزباء(:   38( م.ر 
كنت  ولكني  العشرينات،  في  وأنا  كثيرة،  أمامي 
أحلم بشخص معني، بفارٍس  يحملني على حصانه 
األبيض ويطير بي في عالم األحالم. ومع دخولي 
واالرتباط  الزواج  في  فرصتي  بدأت  الثالثينيات 
األقل  على  واح��دة  حسنة  مبيزة  يتمتع  بشخص 
التي  أنا  اليوم  فأصبحت  فشيئاً،  شيئاً  تتضاءل 
التي  الشروط  كافة  وتالشت  لي،  زوج  عن  أبحث 

كنت أضعها أمام املتقدمني للزواج مني.

ال أنكر أنني أصبحت أعرض نفسي للزواج، فقد 
ذكرت عدة مرات أمام زميالتي وزمالئي في العمل 
أنني مستعدة للزواج من أي شخص يتقدم خلطبتي 
أو  بالزواج  للمتعة  ليس  وذل��ك  شروط،  وب��دون 
الهروب من لقب »عانس« أو غير ذلك من األسباب 
التي أراها بالفعل غير مهمة، وإمنا كي ال أُحرم من 
األمومة وأجنب ولو طفالً واحداً يؤنس وحدتي في 

كبري قبل أن أفقد األمل في اإلجناب.

وحيدة بال موؤن�ش

امرأة  أنا  عزباء(:  سنة-   42( محمد  فاطمة 
متعلمة، وأشغل وظيفة مرموقة، ولكني لست زوجة 
وال أُماً، فحني كنت في املرحلة التي تفكر فيها كل 
فتاة في أن تلبس الفستان األبيض وأن حتمل طفلها 
في أحشائها، كنت أنا أفكر في كيفية الوصول إلى 
أفضل الرتب الوظيفية والسفر للخارج لنيل أعلى 
االرتباط  بفكرة  مكترثة  غير  العلمية،  الشهادات 
وأبلغ  الزمن  قطار  بي  ليجري  أسرة،  تكوين  أو 
األربعني من العمر وأصبح وحيدة بال مؤنس بعد 

رحيل والدي.
واليوم أصبحت أنا من ابحث عن زوج، خاصة 
مع تطور التكنولوجيا في عصرنا والتي تسهِّل علينا 
الزواج عن طريق »اإلنترنت«، وشرطي الوحيد في 

الزواج هو أن يكون املتقدم رجالً ذا ُخلق ودين.

زواج عريف

مرتني،  تزوجت  سنة-متزوجة(:   34( ش.ع.ع 
في املرة األولى وقع االنفصال قبل الدخول، واملرة 
الثانية رزقني الله بطفلة، ولكن زوجي كان شخصاً 
مستهتراً، ولم يكن يهتم بي وال بطفلتنا، مما أجبرني 
على االنفصال عنه، وبعدها ندمت فأصبحت أبحث 
عن زوج يحمل عني أعباء املسؤولية ويكون مبثابة 
األب لطفلتي، خاصة وأن أهلي قد قطعوا صلتهم 

بي بعد طالقي.

ومرت األيام حتى جاءتني فرصة الزواج برجل 
وافد متزوج ولديه طفالن ورغم كل العقبات التي 
واجهتنا تزوجته زواجاً عرفياً خارج الدولة، وذلك 
األب  مبثابة  وليكون  عني،  مطلقة  لقب  أبعد  حتى 

لطفلتي الوحيدة.
وأضافت: ال عيب في أن تبحث املرأة عن زوج، 
أو  عانساً  تعيش  أن  هذا  زمننا  في  الصعب  فمن 
أرملًة مبفردها، خاصة وأن مجتمعنا ال  أو  مطلقًة 
يرحم أي واحدة منهن، فمع هذه األلقاب ستضطر 
كل واحدة إلى حبس نفسها بني أربعة جدران، لذا 
نراها تفكر دائماً باالرتباط بأي شخص، والتشبث 
بأي فرصة تسنح لها للهروب من هذا اللقب، ومن 

نظرات الناس الالذعة التي ال ترحم.

مناٍف للعادات

مها خالد )25 سنة-عزباء(: يستحيل أن أعرض 
نفسي يوماً للزواج مهما حصل، فمن احملرج جداً 
فعل هذا الشيء، كما أن عاداتنا وتقاليدنا متنعنا من 

مجرد التفكير في مثل هذا السلوك.
وال  نصيبها  تنتظر  أن  فتاة  كل  على  يجب 
الزواج، فما عليها  تستعجل عليه، وإن فاتها قطار 
سوى مواصلة احلياة بني العمل واحلياة االجتماعية 

دون زواج!

اأ�صول

عليَّ  ُعرض  لقد  أطفال(:  ولديه  )متزوج  س.ح 
ال��زواج  معي  يعملن  الالتي  الفتيات  من  العديد 
وبدون  املنزل  هي  ستوفر  حيث  شروط،  وبدون 
الوقت،  طوال  معها  املكوث  في  إلزام  وبدون  مهر 
ورغم أن بعض الرجال يرى في هذا العرض فرصة 
ال تعوض، خاصة وإن كانت الفتاة على قدٍر كبيٍر 
من اجلمال، إال أنني ال أفضل هذا النوع من الزواج، 
فالزواج في نظري التزام وواجبات وحقوق يجب 

أن تؤدى على أصولها.

مرفو�ش متامًا

لي  اتيح  لقد  سنة-أعزب(:   27( محمد  سعود 
قدٍر  على  فتيات  من  للزواج  الفرص  من  العديد 
السكن  لتوفير  استعداد  وعلى  اجلمال،  من  كاٍف 
ومصاريف الزواج، فقط خوفاً من الوصول لعمر 
»العنوسة«، لكنني أرفض هذا السلوك، خاصة وأن 
مجتمعنا اخلليجي يرفضها رفضاً باتاً، فالزواج بهذه 
ص ويقلل من قدر وشأن هذه الفتاة  الطريقة يرخِّ
الذي  الشاب  في عني  للزواج  نفسها  تعرض  التي 
سترتبط به بقية عمرها، وقد يبدأ هو )مبعايرتها( 

فيما بعد بأنها قد )باعت( نفسها للزواج به!

لي�صت املثلى 

ولكن ما رأي أهل العلم واخلبرة؟
»الدعم  إدارة  من  الكندري  سهيلة  األخصائية 
على  بداية  تؤكد  أبوظبي،  شرطة  في  االجتماعي« 

نساء بائسات
بع�س من يفتهن قطار الزواج وي�صبحن من فئة »العوان�س« 

يبداأن مهمة البحث عن زوج.. اأي زوج. 

حتقيق: اأمرية الري�سي 
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الشيخ  يؤكد  جهته،  من 
أنه  أحمد  سيد  ول��د  بديه 
تختار  أن  ل��ل��م��رأة  ي��ح��ق 
ع��ن شريك  ل��ه��ا  وت��ب��ح��ث 
أن  العلماء  فيرى  حياتها، 
الرجل ينبغي أن  املرأة مثل 
الصالح حتى  الزوج  تختار 
تستطيع أن تعيش معه حياة 
سعيدة وهنيئة ويبنيان معاً 

إذا  أسرة صاحلة قوامها احملبة والوئام، وعليه 
في  ورغبت  والدين  اخللق  صاحب  امل��رأة  رأت 
الزواج منه، فال بأس إذا خطبته عن طريق وليها 
أو عن طريق غيره ممن ترضى دينه وأمانته، وال 
يتنافى ذلك مع عفتها وحيائها، والدليل على هذا 
فعل أم املؤمنني خديجة بنت خويلد-رضي الله 
عليه  الله  الله-صلى  رسول  فقد خطبت  عنها- 
وسلم- ملا علمت عن أمانته وُحسن خلقه، ولكن 
ينبغي أن يكون ذلك بطريقة سرية الئقة حتى ال 

يؤدي إلى ماال حُتمد عقباه.
للمرأة  يحق  أنه  إلى  أحمد  سيد  ولد  ويشير 
أن تتنازل عن بعض حقوقها في النفقة والسكن 
أن  مقابل  الزوجية  احلقوق  من  ذل��ك  وغير 
يتزوجها الرجل ويأتيها حسب ما يتفقان عليه، 
مسياراً« في مثل هذه  يعتبر »زواجاً  بأنه  علماً 
وإيجاب  ومهر  بعقد  يتم  أن  ويجب  الظروف، 
النكاح،  أركان  أمر وغير ذلك من  وقبول وولي 
فهو من حيث الظاهر زواج صحيح، وألجل هذا 
اختلف فيه العلماء املعاصرون فمنهم من أباحه 
ملا فيه من عفة كثير من املسلمني الذين ال تسمح 
لهم ظروفهم املعيشية أو االجتماعية أو العملية 
إال مبثل هذا النوع من الزواج، ومنهم من حرمه 
من  فالغاية  رأيهم،  في  املفاسد  بعض  لوجود 
الزواج واحلكمة منه ليستا موجودتني في زواج 
»املسيار« وعليه فهو غير صحيح، ألن الغرض 
لقوله-صلى  النسل  هو  األصل  في  الزواج  من 
الله عليه وسلم-: »تزوجوا الودود الولود فإني 
وهذا  والنسائي،  أب��وداود  أخرجه  بكم«  مكاثر 
األصل غير موجود في زواج »املسيار« ألنهما 
عدم  والزوجة(  )ال��زوج  الغالب  في  يشترطان 
اإلجناب، ولو فرضنا وجود ولد عن غير قصد 
منهما، فاألغلب أن مسألة الضياع واردة، ألن أمه 
كاملطلقة، والرجل مسؤول عن زوجته مسؤولية 
مباشرة، وال ميكنه أن يقوم بهذه املسئولية إال 

وهو حاضر.
هناك  إن  القول:  إلى  بديه  الشيخ  وينتهي 
كثيراً من املشكالت املتعلقة بزواج »املسيار« ما 
استوجب نشوء خالف بني العلماء حوله، وهذا 
الله  النبي-صلى  بقول  التمسك  يقتضي  الشك 
يريبك«،  ماال  إلى  يريبك  ما  »دع  وسلم-:  عليه 
اتقى  »...فمن  وسلم-:  عليه  الله  وقوله-صلى 

الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه...«

ب في الزواج، وحث عليه في القرآن  أن اإلسالم رَغّ
عليه  الله  –صلى  الرسول  أحاديث  وفي  الكرمي 
وسلم- ملا له من أهداف وما يحققه من مقاصد 
في احلياة اإلنسانية، من تكاثر النسل واحلفاظ 
اإلنسان  وصون  الَعَفاف  وحتقيق  النوع  على 
إضافة  واحملرمات،  الفواحش  في  التورط  عن 
والسكينة  امل��ودة  وقيام  النفسي  السكون  إلى 

والطمأنينة بني الزوجني.
األخيرة  اآلونة  في  أنه  إلى  الكندري  وتشير 
العربية  املجتمعات  في  الزواج  مسميات  تعددت 
الزوج  عن  املرأة  بحث  أصبح  كما  واإلسالمية، 
عن  تنازلها  مقابل  فيه  ح��رج  ال  ع��ادي��اً  أم��راً 
بزواج  أن نسميه  بعض حقوقها، وهو ما ميكن 
»املسيار«، وهو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة 
عقداً شرعياً مستوفياً لألركان، ولكن تتنازل فيه 
املرأة عن حقها في السكن والنفقة. وتنوه الكندري 
إلى أن هذه التسمية في كالم العامة جاءت متييزاً 
له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، ألن 

في  زوجته  إلى  )يسير(  الزواج  هذا  في  الرجل 
أوقات متفرقة وال يستقر عندها.

وإضافة إلى »املسيار« هناك زواج »املتعة«، وهو 
أن يتزوج الرجل املرأة بشيء من املال مدة معينة، 
وينتهي النكاح بانتهائها من غير طالق، وليس فيه 
وجوب نفقة وال سكنى وال توارث يجري بينهما 
وهناك  النكاح.  مدة  انتهاء  قبل  أحدهما  مات  إن 
أيضاً الزواج »العرفي«، وهو أن يكتب الرجل بينه 
وبني املرأة ورقة يقر فيها أنها زوجته، ويقوم اثنان 
بالشهادة عليها، وتكون من نسختني واحدة للرجل 
وهناك  املال.  من  شيئاً  ويعطيها  للمرأة  وواح��دة 
به  يقوم  ما  أو »اجلنسية«، وهو  »التجنس«  زواج 
البلد  أهل  من  بالزواج  املغتربني  أو  الطالب  بعض 
ما  هناك  وأخيراً  اجلنسية،  على  احلصول  بهدف 
يسمى بزواج »الفرند«، وهو زواج شرعي مستوٍف 
خاصة  حلالة  وجد  وقد  وشروطه  أركانه  جلميع 

وهم فئة الشباب املغترب. 
املرأة  جتعل  التي  األسباب  الكندري  وترجع 
احلاضر  وقتنا  في  زوج  عن  لنفسها  تبحث 
واألرام��ل  واملطلقات  العوانس  عدد  كثرة  إلى 
من  كثير  اخلاصة، ورفض  الظروف  وصاحبات 
الزوجات لفكرة التعدد، فيضطر الرجل إلى هذه 
الطريقة من الزواج حتى ال تعلم زوجته األولى 
بزواجه الثاني، ورغبة بعض الرجال في العفاف 

كرثة العوان�س واملطلقات والأرامل يف وقتنا 

احلا�ضر جترب املراأة على البحث عن زوج

يتوافق  ما  مع  احل��الل  املتعة  على  واحلصول 
وظروفهم اخلاصة، وتهرب أو عدم قدرة بعض 

الرجال حتمل مسؤوليات الزواج وتكاليفه.
بأنه  يتصف  »املسيار«  زواج  أن  إلى  وتشير 
قائم على عقد مستكمل جميع األركان والشروط 
النكاح  في  واملتوفرة  الفقهاء،  عند  عليها  املتفق 
والشهود  والقبول  اإليجاب  حيث  من  الشرعي، 
والولي والتوثيق، ويترتب عليه إباحة االستمتاع 
بينهما،  والتوارث  النسب  وإثبات  الزوجني،  بني 
ويترتب عليه من احلرمات ما يترتب على الزواج 
الشرعي، ويتفق على إسقاط حق النفقة واملبيت، 
وغير مؤقت بزمن وال تنفك عقدته إال بالطالق، 
التعدد  إال  للرجل  ليس  »املسيار«  زواج  وفي 
املشروع، وهو أربع نساء حتى لو تزوجهن كلهن 

عن طريق »املسيار«.
تقول  ال��زواج  من  النوع  هذا  إيجابيات  وعن 
مصلحة  النكاح  من  النوع  هذا  في  إن  الكندري: 
للمرأة، فهو يشبع غريزة الفطرة عندها، وقد ترزق 
ملشكلة  حالً  يكون  قد  بال شك  وهو  بالذرية،  منه 
للمرأة املطلقة واألرملة التي ال  »العنوسة« وعفافاً 
ظروفها  نتيجة  طبيعياً  زواجاً  تتزوج  أن  تستطيع 
اجلديدة، وقد تكون فيه مصلحة للمرأة بعدم دوام 
سكنى الرجل عندها لوظيفة أو االنشغال بأوالدها 
سابق،  زواج  من  أوالد  ولديها  أرملة  كانت  إذا 
ب كثير من الرجال للعمل أو للدراسة في دول  وتغرُّ
أو مناطق بعيدة عن مكان سكنهم األصلي، فيكون 

زواج »املسيار« حالً مشروعاً لهم.
من  النوع  هذا  سلبيات  من  أن  إلى  وتشير 
حيث  من  األس��رة  مبفهوم  اإلخ��الل  ال���زواج 
الزوجني،  بني  واملودة  والرحمة  الكامل  السكن 
قدر  من  إنقاص  فيه  ال��زواج  من  النوع  وهذا 
السكن  في  أبسط حقوقها  من  ويجردها  املرأة 
والنفقة، وقد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى 
إلى  الرجل من امرأة  سوق للمتعة ويتنقل فيه 
األوالد  تربية  إحكام  عدم  عن  فضالً  أخرى، 
وترك مسؤوليتهم لألُم وحدها، مما يؤثر سلباً 
يكون هذا  قد  تكوين شخصيتهم، وأخيراً  على 
النوع من الزواج مدعاة للرجل للتخلي املقنن عن 

مسؤولياته وواجباته جتاه أسرته.
األض��رار  ه��ذه  بسبب  أن��ه  الكندري  وتؤكد 
احملتملة، ال يعتبر زواج »املسيار« الصورة املثلى 
احلاالت  بعض  في  مقبوالً  يظل  ولكنه  املطلوبة، 
فيه  توافرت  إذا  اخلاصة  الظروف  أصحاب  من 

الشروط واألركان.

اآراء خمتلفة

زواج امل�ضيار لي�س مثاليًا..

لكنه مقبول لأ�ضحاب الظروف اخلا�ضة

الغالف
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نائب  شتوك  يورغن  الدكتور  البروفيسور  أكد 
في  اجلنائية  للشرطة  االحت���ادي  املكتب  رئيس 
وزارة الداخلية األملانية أن أجهزة الشرطة في دولة 
العالية في  بالكفاءة  تتميز  املتحدة  العربية  اإلمارات 
العمل الشرطي امليداني، خاصة فيما يتعلق مبالحقة 
القضايا اجلنائية. وذكر املسؤول األمني األملاني في 
التدريبية بني  تبادل اخلبرات  أن  حوار مع »999«: 
األجهزة الشرطية اإلماراتية واألملانية من شأنه أن 
واجلرمية  الدولي  اإلرهاب  مكافحة  وينشط  يعّمق 
املنظمة بصورة مشتركة، مشيراً إلى أن بالده تدرس 
إيفاد خبراء أملان إلى الدولة للتعلم من زمالئهم في 

هذه املجاالت. وفيما يلي نص احلوار: 
> ما تطلعاتكم املستقبلية للعمل بالتوصيات 
اإلره��اب  مكافحة  مؤمتر  ع��ن  انبثقت  التي 

أبوظبي  في  ُعقد  ال��ذي  املُنظمة  واجلرمية 
مؤخراً؟

التعاون  توثيق  األه��داف  أهم  من   -
فيما  وأملانيا  اإلم���ارات  بني  املشترك 
يتعلق بالتدريب الشرطي، وهذا أساس 

حوار: نوال �سامل - ت�سوير: حممد علي

في  التعاون  أوجه  من  مجموعة  عليه  نبني  صلب 
وأيضاً متتني  اجلنائية بشكل عام،  الشرطة  مجال 
ومن  املخبري،  اجلنائي  العمل  مجال  في  التعاون 
أن تكون هناك زيارات متبادلة من قبل  املهم جداً 
املعنيني في األجهزة األمنية للبلدين الصديقني، إلى 
بقضايا  يتعلق  فيما  أسرع  بشكل  التحّرك  جانب 
أوسع  بشكٍل  املعلومات  وتبادل  األم��وال،  غسل 
واألوض��اع  احل��االت  بتقييم  يتعلق  فيما  خاصة 
واملخاطر، خاصة وأن كثيراً من املجرمني واجلناة 
من  يرفع  وه��ذا  سريع،  بشكل  دولياً  يتحركون 
قيمة التعاون الدولي للوصول إلى أعلى مستويات 
األمن والتقليل من اخلطر املتوق�ّع حدوثه، وبالتالي 

انخفاض معدالت اجلرمية والتخطيط لها مسبقاً.
اإلم��ارات  دول��ة  بني  املبرمة  االتفاقيات  ما   <
العربية املتحدة وجمهورية أملانيا االحتادية، فيما 

يتعلق مبكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة؟
بني  عقدت  التي  االتفاقيات  من  عدد  هناك   -
لبعض  للتحضير  حالياً  العمل  ويجري  اجلانبني، 
يتعلق  فيما  الحقاً  توقيعها  سيتم  التي  االتفاقيات 
بالتدريب على وجه التحديد، حيث كان هناك تصّور 
مشترك في هذا املجال، وكان قد مت االتفاق سابقاً 
اجلنائي  املخبري  بالعمل  يتعلق  فيما  التركيز  على 

ويجري اآلن التحضير لتطبيقه.
إليها من خالل هذا  التي ترمون  األهداف  ما   <

التعاون املشترك؟
- من باب التعاون املشترك بني وزارتي الداخلية 
مع  مباشراً  تعاوناً  فإن هناك  األملانية واإلماراتية، 
دبي،  وشرطة  أبوظبي  شرطة  في  معيّنة  إدارات 
أفضل،  ملستوى  أدائهما  تطوير  إلى  نسعى  والتي 
دولية  مبعايير  العمل  أهدافنا  أحد  من  إن  حيث 
ملكافحة ما ُيسمى بتنق�ّل األفراد من دولة إلى أخرى 
العمل سيتم  عبر أراض��ي دول��ة اإلم��ارات، وه��ذا 
تعميمه على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي 
يتعلق  فيما  البلدين  اهتمام  ذكر  املهم  ومن  كذلك. 

الشرطة  ألفراد  التدريبية  اخلبرات  تبادل  بعملية 
وينّشط  ُيعّمق  أن  شأنه  من  وهذا  اجلانبني،  من 
فكرة املكافحة املشتركة لإلرهاب الدولي واجلرمية 
لطاملا  اإلمارات  بأن دولة  املنظمة، ونحن على علم 
كانت على تعاون وثيق فيما يتعلق بهذا املجال مع 
املستوى  وهذا  اإلجنليزية،  باللغة  الناطقة  الدول 
تطويره  في  نرغب  يجعلنا  واألفكار  التعاون  من 
االحتادية،  أملانيا  جمهورية  على  التطبيق  ليتم 
التعاون  إلى  بالنظر  سنبدأ  القريب  الوقت  وفي 
للمقاطعات  التابعة  اجلنائية  الشرطية  اجلهات  مع 
األملانية، وسنبحث إمكانية ما ميكن تطبيقه بالنسبة 
لدولة اإلمارات في مجال التعاون التدريبي، ألنه من 
الضروري االطالع على كافة املستجدات فيما يتعلق 
وإمكانية  أفضلية  يعطينا  وهذا  اجلنائية،  بالشرطة 
التعّرف على الدول التي تربطنا معها عالقة شراكة 
فيما يتعلق مبكافحة اجلرمية، وأخذ األمور املشتركة 
املتعلقة بيننا في املجال ذاته، وللتعرف على نقاط 
االختالف بيننا، وهذا أساس مهم ومفترض في أي 

تعاون مشترك بني اجلهتني.
> كيف تقيمون أداء اإلدارات الشرطية التابعة 

للقيادة العامة لشرطة أبوظبي؟
اإلدارات  لبعض  املتكررة  زياراتنا  خالل  من   -
الشرطية، أصبحت لدينا ثقة باملستوى التقني ومدى 
كفاءة موظفي الشرطة، حيث إن توجه الشرطة في 
أبوظبي وفي اإلمارات بشكل عام هو توّجه دولي، 
الشرطي  للعمل  العالية  الكفاءة  مدى  لوحظ  وكما 

القضايا  يتعلق مبالحقة  فيما  خاصة  هنا  امليداني 
األملانية،  الشرطة  في  ونحن  ومتابعتها.  اجلنائية 
التعاون  خالل  ومن  القضايا  هذه  متابعة  وبهدف 
في  واالستعجال  واإلس��راع  البلدين  بني  املشترك 
مضت  سنوات  ومنذ  قمنا  املطلوبة،  املهام  تنفيذ 
وهو  الشرطة،  ارتباط  بضابط  ُيسمى  ما  بإرسال 
موجود حالياً في مدينة أبوظبي، ومن إحدى مهام 
ضابط االرتباط التسريع في عملية تبادل املعلومات 
وهذا  الطرفني،  أسئلة  على  واإلج��اب��ة  الشرطية 
بالطبع فيما تسمح به القوانني املعمول بها في دولة 
اإلمارات. وهذا املؤمتر خير دليل على عمق التعاون 
ومدى الثقة املتبادلة، وبالنسبة لنا، نرى بأن دولة 
على  وبناًء  املنطقة،  في  مهماً  دوراً  تلعب  اإلمارات 
ما حتقق من خالل املؤمتر، فإننا نسعى للوصول 
املجاالت  جميع  في  التطّور  من  عاٍل  مستوى  إلى 

املختصة مبكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة.
املستحدثة  للجرائم  التصدي  يتم  كيف   <
ومواجهتها من ِقبل الهيئات واملنظمات املختصة 
غير  كانت  ما  إذا  خاصة  اإلره��اب،  مكافحة  في 

متوّقعة احلدوث؟
يتم  احلال  وبطبيعة  وشيّق،  مهم  سؤال  هذا   -
التعرف على اخلطوات املتالحقة للجرمية منذ البدء، 
مثل  نسميها  كما  الكالسيكية  القضايا  بعض  ففي 
عمليات النصب واالحتيال عبر استخدام »اإلنترنت« 
من  لها  التصدي  يخلو  ال  احلديثة،  وال��وس��ائ��ل 
الصعوبة، ولكن تبقى هناك حلول في جميع احلاالت. 

حوار

 توّجه ال�ضرطة يف اأبوظبي ويف الإمارات

 ب�ضكٍل عام توّجه دويل

يورغن شتوك لـ999:
شرطة اإلمارات 

تتمتع بكفاءٍة عالية
في العمل الميداني 
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ومن ناحية أخرى، هناك بعض اجلرائم اإللكترونية 
على  التعّرف  إلى  نحتاج  جديداً  شكالً  تأخذ  التي 
التعامل  املناسب لكيفية  كيفية حدوثها إليجاد احلل 
مع هذا العمل اإلجرامي املُستحدث، ومثال على ذلك 
عملية كيفية تعطيل جميع أجهزة الشبكات العنكبوتية 
التي تستخدمها الدول واحلكومات في عملية واحدة، 
وبالتالي شل حركة كل تلك األجهزة، وهذه العملية لم 
نكن على علم بها من قبل، بل لم نعتد على هذا النوع 
من اجلرائم. ومن وجهة نظري، أرى بأن عمل أجهزة 
مستوى  على  يجري  اإلم��ارات  دول��ة  في  الشرطة 
عاٍل من التقنية، لذا نتطلع إلى إيفاد خبراء أملان إلى 
اإلمارات للتعلّم من زمالئهم في هذا املجال، بهدف 
إلى مستوى  البقاء والوصول سوية  مناقشة كيفية 
تكنولوجي أعلى مما هو موجود حالياً ليتم التصدي 
ملثل هذه اجلرائم اجلديدة. وهناك نقطة أخرى ال تقل 
كيفية  ذكرها وهي  التي مت  النقطة  عن  إستراتيجية 
البعض،  بعضها  مع  الشرطية  األجهزة  بني  التعاون 
وأيضاً تعاون هذه األجهزة مع الشركات واملؤسسات 
املهم  في سبيل إضعاف اجلرمية ومكافحتها. ومن 
في  التعاون  ينبغي  بل  منفردة  بصورة  العمل  عدم 
بالتعاون  إليه  نصبو  ما  وهذا  القضايا،  هذه  مثل 
الدولي بوجود منظمة )اإلنتربول( التي تعتزم إنشاء 
في  اإللكترونية  اجلرائم  ملكافحة  متخصص  مركز 
اجلمعية  خالل  من  الفكرة  نشأت  حيث  سنغافورة، 

العامة التي مت عقدها في قطر قبل عام.
> ما دور املنظمات والهيئات املعنية مبكافحة 
اإلرهاب في رقابة املواقع الوهمية والتي تتخفى 
املؤسسات  لبعض  الرسمية  املواقع  ستار  خلف 
احلكومية، حيث تقوم بعمليات احتيال تستهدف 

احلسابات البنكية لألفراد؟
- سؤال مهم جداً، ألنه يصف التحدي الكبير الذي 
الشرطية، وقد متت مناقشة هذه  األجهزة  به  تعمل 
القضية في املؤمتر، ألنها من القضايا التي ال توجد 

املشترك، وسأعطيك  اجلماعي  بالعمل  إال  حلول  لها 
مثاالً من أملانيا، حيث نتعاون مع كافة الشركات التي 
تقّدم خدمات »اإلنترنت«، ومبجرد وجود أية شبهة 
حول هذا املوقع يتم حظره، ولكن األمر يصبح صعباً 
)السيرفر(  اخلادم  اجهزة  تواجدت  ما  إذا  حال  في 
خارج احلدود األملانية، فهنا يصعب التحكم في املوقع 
من  التعطيل  عملية  تتم  احلالة  هذه  وفي  وحظره، 
خالل تعاون جهازنا الشرطي مع جهاز الدولة املعنية 
املوقع  عن  بإبالغهم  رسمية  مخاطبات  خالل  من 
املراد حظره ووجود شبهة إجرامية أو ما شابه، فيتم 
الطلب بإلغاء وتعطيل كل ما هو موجود في املوقع 
من محتويات إجرامية أو إرهابية.وهنا يتوق�ّع حدوث 
مشكالت أو عقبات لرمبا من الناحية القانونية حيث 
إن األنظمة املوجودة في أملانيا متنع ما ميكن أن يكون 
صحيح.  والعكس  األخرى  الدول  في  به  مسموحاً 
باإلمكان  بأنه  القول  ميكننا  ال  القول:  وخالصة 
إلغاء أو تعطيل املواقع املشبوهة بنسبة كبيرة، ولكن 
ذكاء  نوع اجلرمية، وحسب  متفاوتة حسب  النسبة 
املجرم نفسه وقدرته على تغيير املوقع بشكل أسرع 
قبل وصول األجهزة األمنية إليها، ونحن على يقني 
تام بوجود آالف املواقع اإللكترونية ذات احملتويات 
اإلرهابية واحملّرضة على اإلرهاب، لذا وجب متتني 
التعاون الدولي ملواجهة هذه املجموعات املنتشرة في 

كافة أنحاء العالم.
والهيئات  املنظمات  بني  التعاون  أوجه  ما   <
املكافحة لإلرهاب واحلكومات للتصدي لإلرهاب 

واإلجرام؟
الهيئات  تلك  بني  ودائ��م  قائم  تعاون  هناك   -
مصلحة  في  تصب  ألنها  واحلكومات،  واملنظمات 
الشعوب، حيث ال بد من التعاون إلبعاد اخلطر الذي 
ميكن أن تواجهه هذه الشعوب، وهذا ما حتض عليه 
منظمة األمم املتحدة بأن يتم التقارب بني حكومات 
بطبيعة  ولكن  اإلرهاب،  مكافحة  وهيئات  ال��دول 

والقوانني  السياسية  األنظمة  اختالف  فإن  احلال 
فإننا  لذا  متفاوتة،  نتائج  يعطي  وأخرى  دولة  بني 

نصبو إلى تعاون يهدف إلى ما يخدم اجلميع.
> على ضوء األحداث السياسية التي متر بها 
في  اإلرهاب  مكافحة  هيئات  تتدخل  هل  املنطقة، 
من  الصادرة  اإلرهابية  األعمال  وقف  محاولة 

السلطة كما في بعض البلدان العربية؟
- نحن كجهاز أمني ملزمون أوالً وأخيراً بتطبيق 
جميع أعمالنا طبقاً ملا هو منصوص عليه في القوانني 
وقانون  األملاني  الدستور  على  وبناًء  األملانية، 
العقوبات، فعملنا يتعنّي ويعتمد على ما تتطلبه هذه 
األنظمة، لذلك وفي بعض األمور التي حتدث خارج 
األراضي األملانية ليست من صالحيتنا، وال نقوم 
بالتدخل فيها بشكل مباشر، إال إذا ما تطل�ّب ذلك 

من جهات عليا أو من اجلهة نفسها.
> ولكن أال تؤخذ املسألة هنا على أنها مسألة 

إنسانية بالدرجة األولى؟
متوفرة  حلولها  وتبقى  سياسية  أمور  هذه   -
في أيدي السياسيني، ومثل هذه األمور توكل إلى 
اختصاص  من  وليست  الدولية  اجلنائية  احملكمة 
جهاز  ألي  أو  اإلرهاب،  مكافحة  وهيئات  منظمات 
من  التفويض  مت  ما  إذا  إال  واحد،  بلد  في  أمني 
احلكومة بشكل مباشر، وأذكر هنا مثاالً في قضية 
عبر  اليمن  من  إرسالها  مت  التي  امللغومة  الطرود 
إمارة دبي، فأملانيا وإلى بريطانيا والواليات املتحدة 
األمريكية، وهذا ميث�ّل تعاوناً ناجحاً وثقة متبادلة 
القضية  لهذه  السريعة  املعلومات  نقل  خالل  من 
كشف  من  أوالً  األجهزة  متكَّنت  حيث  بالتحديد، 
بحياة  تودي  أن  بإمكانها  والتي  امللغومة  الطرود 
الكثيرين، وفي هذه احلالة يجب أن تتخذ القرارات 
الشركاء  إلى معرفة  باإلضافة  دقائق معدودة  في 
في اجلانب اآلخر ليتم التواصل معهم، وهذا دليل 

على أداء مهمة موّحدة بيننا جميعاً.

خالل األيام املاضية ملوقف بدا لي محرجاً في البداية، لكنه حتّول إلى جتربة 
إنسانية لها جوانب إيجابية خففت من حرج املوقف وَحّولته إلى اختبار دون 

قصد أو نية. 
بدأت األحداث، وعذراً الستخدام هذا التعبير في موقف شخصي ال موقع 
له بني األحداث الكبيرة التي نعيشها هذه األيام، باتصال هاتفي من صديق مقيم في »أستراليا« جرت العادة 
أن أكون أنا املبادر إلى االتصال به غالباً. حاولت أن أستشف الغرض من االتصال فلم أتوصل إليه، حيث 
لم يتجاوز احلوار السؤال عن األحوال، وعما إذا كنت في اإلمارات أو خارجها، وانتهى بعبارات املجاملة 

التقليدية املعتادة.
كان ميكن أن مير االتصال دون إثارة عالمة استفهام أو َتعّجب من ذلك النوع املُلِّح، لوال أن اتصاالً هاتفياً 
ثانياً ُمشابهاً جاءني من صديق ثاٍن من أستراليا أيضاً، ويبدو أن فرق التوقيت كان له دور في البدايات 
األسترالية، حيث إنهم يسبقوننا بست ساعات، ثم كان االتصال الثالث، ولكن من صديق في اإلمارات هذه 
املرة، يسأل األسئلة نفسها، وكاد ينتهي بعبارات املجاملة ذاتها لوال أنني بادرته أنا هذه املرة بالسؤال عن 
سبب االتصال فقال لي: أردت أن أتأكد من وجودك في اإلمارات وليس في مدريد! استغربت من إجابة 
صديقي فسألته: وملاذا مدريد بالذات؟ فقد كانت آخر رحلة قمت بها إلى أسبانيا منذ عامني تقريباً. أجابني: 
هذا يعني أنك لست من أرسل لي الرسالة اإللكترونية من مدريد هذا الصباح؟! قلت له: ما كل هذا الغموض 
يا صديقي؟ ثم أضفت على طريقة نشرات األخبار التقليدية القدمية: دعك من املوجز وهات األنباء بالتفصيل.
أحسست أن شعوراً باالرتياح سرى في نبرة صوت صديقي الذي بدأ يزيح الغموض عن مكاملات اليوم 
الغريبة قائالً: تلقيت قبل قليل رسالة من بريدك اإللكتروني مكتوبة باللغة اإلجنليزية، تقول فيها إنك موجود 
في مدريد حالياً، وقد تعرضت لسرقة حقيبتك التي حتتوي على جواز سفرك وبطاقات ائتمانك وجميع 
أموالك السائلة )على اعتبار أنني أملك أمواالً سائلة بحجم تلك التي كشفت عنها ثورات الربيع العربي في 
خزائن البعض(. وتذكر أنك قمت باالتصال بالبنك الذي تتعامل معه، إال أنه لألسف لم يسعفك بحل سريع، 
لذلك تطلب إقراضك مبلغاً من املال للخروج من هذا املأزق، وتتعهد بإرجاعه عند عودتك إلى اإلمارات. أما 
أفضل طريقة إلرسال املبلغ فهي خدمة »ويسترن يونيون« السريعة، وأنه ميكن التواصل معك بواسطة 

البريد اإللكتروني، أو عبر رقم الفندق املذكور في الرسالة، لتحديد العنوان املطلوب إرسال املبلغ عليه.
سكت صديقي بانتظار ردة فعلي، في الوقت الذي كنت فيه أفتح بريدي اإللكتروني ألجده فارغا من كل 
محتوياته، مبا فيها كل عناوين األصدقاء املخزونة فيه، األمر الذي يعني أن الذي قام بعملية القرصنة هذه 
قطع عليَّ خط التواصل مع األصدقاء لتحذيرهم من الوقوع في الفخ الذي نصبه لهم. حاولت االتصال برقم 
الفندق املذكور في الرسالة التي أعاد صديقي إرسالها لي فوجدته مقطوعاً، أو لعله كان رقماً وهمياً ال وجود 
له، وكان احلل الوحيد هو أن أقوم بتغيير كلمة السر اخلاصة ببريدي اإللكتروني، وتسليم أمري إلى الله.

ما حدث بعد هذا طوال ذلك اليوم، وعلى مدى األيام التي تلته، كان مسلسالً طويالً من االتصاالت التي 
لم تنقطع عن هاتفي من قبل كثير من األصدقاء الذين داخل الشك نفوسهم فاتصلوا لالطمئنان، أما أولئك 
الذين لم يتصلوا فقد افترضت أنهم أدركوا حقيقة األمر من تلقاء أنفسهم، أو أنهم اعتقدوا أنها مداعبة ثقيلة 
فتجاهلوا الرسالة ولم يتوقفوا عندها. الطريف أن أحد األصدقاء أخذ األمر على محمل اجلد فبادر إلى الرد، 
عبر البريد اإللكتروني، ُمستفسراً عن املبلغ املطلوب حتويله والعنوان املطلوب حتويل املبلغ عليه، وكاد يقع 
في الفخ لوال أن أدرك بعد احلوار الذي جرى بينه وبني من انتحل شخصيتي أن ثمة شيئاً من الغموض 

يحيط باألمر فقام باالتصال بي بعد أن كان محجماً عن ذلك في بداية األمر ِخشية إحراجي.
رغم كل ما سببه لي املوقف من حرج، إال أنني خرجت منه مطمئناً إلى أن هناك من هو على استعداد 
الذين بادروا  الله، على األقل من أولئك  النوع، ال سمح  للوقوف إلى جانبي لو َتعّرضت ملوقف من هذا 
باالتصال، أما أولئك الذين لم يتصلوا، فال أقول سوى سامحهم الله، وال أوقعهم في موقف كهذا أبداً، حتى 

لو كانت مداعبة ثقيلة من قرصان إلكتروني ظريف.

قرصنة إلكترونية

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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لعبة األرقام
�صباط ال�صرطة الق�صائية املكلفون بالق�صايا املالية والقت�صادية يف املغرب

 ير�صدون التدفقات املالية لتحديد م�صدرها النهائي

حتقيق: حكيم عنكر - الرباط

حتدياً  واملالية  االقتصادية  اجلرائم  تشكِّل 
بالنسبة للسلطات األمنية التي كانت مجبرة على 
ألغاز  فك  من  تتمكن  حتى  األرقام،  لعبة  إتقان 
قضايا كبرى شغلت الرأي العام الوطني، وعلى 
هذا األساس جرى إحداث مكتب متخصص في 
الوطنية  »الفرقة  داخل  اجلرائم  من  النوع  هذا 

للشرطة القضائية«. 
التي  الساخنة،  امللفات  من  عدد  تفجر  فبعد 
استأثرت باهتمام الشارع املغربي، منها »ملف 
القروض العقارية والسياحية«، وجدت املصالح 
فريق  تشكيل  على  مجبرة  نفسها  األمنية 
متخصص يخرج من دوامة األرقام بأدلة مادية 
تواجه  التي  املصاعب  ويذلل  املتورطني،  تدين 
الركن  إثبات  عن  البحث  رحلة  في  احملققني 

املعنوي للجرمية.
اإلع��داد  مبهمة  ل  عجَّ اجلديد،  املُعطى  هذا 
إلخراج هذا املكتب املتخصص إلى حيز الوجود، 
جرى  أن  بعد   ،2005 ع��ام  حصل  م��ا  وه��و 
تعزيزه بعناصر تتمتع بتكوين تعليمي جامعي 

متخصص في املجال االقتصادي.
إح��داث  ف��ي  املتخصص  االجت���اه  وأث��م��ر 
»الفرقة  داخ��ل  املتخصصة،  املكاتب  نظام 
إحداث  إلى  أيضاً  القضائية«،  للشرطة  الوطنية 
املنظمة  واجلرمية  اإلره��اب  »مكافحة  مكتب 

واملخدرات«.
اجلرائم  في  التقليدية  البحث  خطة  وتعتمد 
بتلقي  أوالً،  القيام  على  واملالية  االقتصادية 
ب��األوراق  مدعمة  املتضرر  الطرف  شكوى 
املعاينات  إج��راء  يتبعها  لها،  املؤيدة  واحلجج 

املعتادة، واالستماع إلى شهود، وتفتيش املساكن 
املعلومات  جمع  بعد  للتوصل  االقتضاء،  عند 
وتقصي األخبار، إلى استجواب املشتبه به الذي 
والقرائن  التظلمات  قائمة  الباحث  عليه  يعرض 

املتوفرة ضده.
بوفرة،  م��ت��اح��اً  الكتابي  ال��دل��ي��ل  ويبقى 
والتصرفات القانونية املتنازع فيها تترك آثارها 
في مختلف اإلدارات واملؤسسات البنكية، التي 
ميكن تسخيرها، كما أن األطراف غالباً ما تتمتع 
مبركز اجتماعي واقتصادي مستقر، وهي نادراً 
ما تكون في حالة فرار، ما يسهل االتصال بها 

في كل وقت وآن.
من  القضائية  الشرطة  على ضباط  ويتعني 
التحلي  واالقتصادية  املالية  بالقضايا  املكلفني 
بعض  وتتبع  واحل���ذر،  احليطة  م��ن  مبزيد 
ورصد  مصدرها  لتحديد  املالية  التدفقات 
أن  ما يضمن  هناك  ليس  إذ  النهائي،  اجتاهها 
عملية حتويل أموال ميكن أن تتحول إلى متويل 
مشروع إجرامي، أو تكون متحصلة من أنشطة 

ذات طبيعة إجرامية.
تواجه  التي  الصعوبات،  هذه  كل  أن  غير 
للشرطة  الوطنية  »ال��ف��رق��ة  مكتب  محققي 
أهمية،  ذات  غير  تصبح  أن  ميكن  القضائية«، 
باعتبار أن جميع أعمال الشركات من التأسيس 
املال،  رأس  في  بالزيادة  وم��روراً  احلل  حتى 
الشراء  وأعمال  واألسهم،  احلصص  وتفويت 
والتوريد، واملعامالت املالية واملصرفية، يجب أن 

تضمن كتابة.
وهذا الوضع يعد امتيازاً للباحث اجلنائي في 

فرصة  يجد  ألنه  واالقتصادية،  املالية  القضايا 
وتقصي  املالية،  املعامالت  آثار  لتعقب  سانحة 
آثارها  املعلومات عن األنشطة املشبوهة باتباع 

كتابة.
الوثائق  أو  املستندات  أحد  بأن  إدعاء  وكل 
الثبوتية أتلف أو أخذ من األرشيف يعد وسيلة 
غير منتجة في القضية، باعتبار أن التجار، بجميع 
مستنداتهم  على  باحلفاظ  ملزمون  أصنافهم، 

احملاسبية ملدة عشر سنوات على األقل.
وفي حالة وقوع نزاع أو افتضاح أمر معاملة 
إلى  املتعاملني  بعض  يعمد  قد  مشروعة،  غير 
تغيير احلقيقة في مستند أو وثيقة جتارية، أو 

حتى إتالفه أو إخفائه.
امللفات، تكاثف  التحقيق، في بعض  ويفرض 
جهود احملققني، سواء في املكتب املتخصص في 
اجلرائم االقتصادية، أو مكتب مكافحة اإلرهاب 
واجلرمية املنظمة، ما يجعل مقر هذا اجلهاز في 
قلب الدار البيضاء يتحول إلى خلية نحل، تنبش 

في جميع ما ميكن أن يوصل إلى احلقيقة.
وحتولت »الفرقة الوطنية للشرطة القضائية«، 
التي خرجت من رحم »فرقة العمليات اخلاصة« 
إلى  املاضي،  القرن  من  التسعينيات  بداية  في 
الفقري  العمود  في  الفقرات  أقوى  من  واحدة 
ألغاز  فك  في  أن جنحت  بعد  األمني،  باجلسم 

ملفات معقدة.
استنساخ  مبثابة  الوطنية  الفرقة  وتعدُّ 
في  األميركية،  األمنية  التجارب  من  ملجموعة 
بي  »إف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  مقدمتها 

آي«.

ملفات �صاخنة 

اجل��رائ��م  مكافحة  مكتب  على  م��ر  وق��د 
االقتصادية واملالية في »الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية« عدد من القضايا املالية الكبرى، منها 
»املكتب  وتسيير  تدبير  في  االختالالت  ملف 
الذي يتابع فيه 12 متهما،  الوطني للمطارات«، 

بينهم امرأتان.
على  امللف،  هذا  في  املتهمني  متابعة  وجاءت 
خلفية تقرير »املجلس األعلى للحسابات« لسنة 
2008، الذي أكد على وجود اختالالت في تسيير 

وتدبير املكتب الوطني للمطارات. 
في خمسة  ص  تلخَّ الذي  التقرير،  هذا  وكان 
مبثابة  للمطارات،  الوطني  املكتب  حول  ملفات 
الوطنية  »الفرقة  به  استعانت  متهيدي،  بحث 
إحالة  منذ  حتقيقاتها،  في  القضائية«  للشرطة 
امللف عليها من طرف النيابة العامة باستئنافية 

البيضاء.
ملفات أخرى وجدت طريقها إلى القضاء، بعد 
أن خضعت لتحقيقات معمقة من طرف املكتب 
املذكور، ويتعلق األمر ب� »اختالسات الصندوق 
 115 فاقت  التي  االجتماعي«،  للضمان  الوطني 
مليار درهم مغربي. وشكلت هذه القضية أهم 
أكبر  بأحد  حلقت  التي  املالية،  االختالسات 
صناديق احلماية االجتماعية في املغرب، وأولى 
احملاكم  عرفتها  التي  العام  املال  نهب  قضايا 
واإلداري  املالي  الفساد  ملفات  وأبرز  املغربية، 

التي شهدتها اململكة.
وكان مللف »بنك القرض العقاري والسياحي«، 
الذي بلغت األموال العامة املختلسة منه أكثر من 

حتقيقات  من  نصيب  درهم،  مليارات  ثمانية 
املكتب املذكور.

البرملان  مصادقة  بعد  امللف  ه��ذا  ر  وتفجَّ
قرار  على   ،2000 سنة  صيف  في  املغربي، 
احلقائق  لتقصي  بتشكيل جلنة خاصة  يقضي 
في هذه املؤسسات، إثر رواج أنباء عن حتويل 
أموال بشكل غير مشروع من هذه املؤسسات 
مسؤولني  طرف  من  نافذة،  شخصيات  لفائدة 
هذه  جعل  م��ا  مباشرين،  وغير  مباشرين 
املؤسسات العمومية تقترب من االنهيار بعد أن 

تحقيق
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أضحت على حافة اإلفالس.
املهني وإنعاش  التكوين  االختالسات مبكتب 
الشغل ظهرت على السطح، إذ خضع املتهمون 
مكتب  أف��راد  يد  على  للتحقيق  بدورهم  فيها 

الفرقة. 
أن  بعد  امللف،  هذا  ش��رارات  أولى  وانطلقت 
املهني  بالتكوين  املكلفة  الدولة  كتابة  تقدَّمت 
في  الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين  ومكتب 
الدار البيضاء، بشكويني إلى النيابة العامة لدى 
محكمة االستئناف باملدينة نفسها، أواخر سنة 
2005، تفيدان باكتشاف وجود اختالسات مالية 
بالتكوين على  العقود اخلاصة  في تدبير نظام 
مستوى مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل، 
من خالل صرف نفقات للتكوين لفائدة شركات 

وهمية. 
إصدار  إلى  العامة  النيابة  آنذاك،  وبادرت، 
بحث  فتح  إلى  القضائية،  للضابطة  تعليماتها 
ثبت  من  كل  وتقدمي  الشكويني،  بخصوص 

تورطه في عمليات االختالس أمامها.
تورط  ثبت  األولية  األبحاث  إجن��از  وبعد 
عمليات  في  وجهويني،  مركزيني  مدراء  خمسة 
وهمية،  شركات  لصالح  األم��وال  هذه  صرف 

إضافة إلى أكثر من 24 شاهداً. 
التحقيق إلجراء  قاضي  على  اجلميع  وأحيل 
بحث معهم حول التهم املنسوبة إليهم، واملتمثلة 
في »تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق 
رسمية وإدارية ومحررات جتارية واستعمالها، 
مؤمتن  ومستندات  سجالت  وإت��الف  وتبديد 

عليها والنصب واملشاركة«.

اختال�س 155 مليار 

درهم من �ضندوق 

ال�ضمان الجتماعي

كان اأ�ضخم ق�ضية مالية 

يف املغرب
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حتقيق : ر�سا فكري - دبي

»محاكم دبي«..
خدمات خمس نجوم 

خدمات ع�صرية للموظفن واملراجعن على حٍد �صواء.

نظيفاً  األجواء  مهيئ  مكاناً  املوظف  يجد  لم  إذا 
مميزة  خدمة  يقّدم  لن  فإنه  نفسياً،  ومريحاً 
التي  اجلهة  أو  الدائرة  مع  واملتعاملني  للمراجعني 
في  املسؤولون  له  انتبه  املبدأ  ه��ذا  بها.  يعمل 
وقاموا  أعينهم،  نصب  ووضعوه  دب��ي  محاكم 
بإطالق مجموعة من اخلدمات العصرية ليس فقط 

للمراجعني، ولكن للموظفني أوالً. 
أطراف  لكل  تقدم  التي  العصرية  هذه اخلدمات 
إيجابياً  انعكست  »دائرة محاكم دبي«  العالقة في 
بتقدمي  واالنفراد  والتميز  واإلنتاج،  العمل  على 
بل  املشابهة،  الدوائر  في  مثيل  لها  ليس  خدمات 
احملاكم  »خدمات  للدائرة  املراجعون  عليها  واطلق 

خمس جنوم«.
اخلدمات  تلك  حول  الدائر  احلديث  على  وبناًء 
العصرية جتولت »999« داخل أروقة »محاكم دبي« 
للتعرف عن ُقرب على تلك اخلدمات ورصدها، ونظراً 
ألني شخصياً كنت أقوم بتغطية أخبار احملاكم في 
التسعينات وأوائل القرن احلالي وتوقفت منذ عدة 

سنوات، إال أنه عندما عدت باألمس ألقوم باجلولة 
أنني  الذي وجدته، لدرجة  الكبير  فوجئت بالتغيير 
لم أجد الطريق الذي كنت أسلكه للوصول لبعض 
بالتأكيد وجدت  املكاتب، فكل شيء تغير لألفضل 
أفكاراً جديدة حديثة، ووجدت أناقة في كل شيٍء. 

املركز الأول 

وكانت بداية اجلولة لقائي مع السيد هاشم 
العامة  اخلدمات  قسم  رئيس  الهاشمي  سيد 
من  تعليمات  هناك  أن  أكد  الذي  دبي  مبحاكم 
مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزمي 
طلب من خاللها من جميع املسؤولني بالدائرة 
بن  الشيخ محمد  السمو  مقولة صاحب  وضع 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راش��د 
»أننا  الله«:  »رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  مجلس 
الثاني«  باملركز  نقبل  األول، وال  نكون  أن  البد 
لكافة  قوية  دفعة  أعطاء  إلى  املقولة  هذه  وأدت 
والتي  االفكار  الستحداث  بالدائرة  املسؤولني 

تتماشى مع استراتيجيات التطور والتميز التي 
تعمل بها كافة دوائر حكومة دبي، وبدأنا أوالً 
في إيجاد خدمات عصرية للموظفني من خالل 
حتديث  عمليات  وإنهاء  خمسية،  خطة  وضع 
الداخلية من ديكور، وصيانة،  لبعض اخلدمات 
عليه  مضى  قد  كان  الدائرة  عمر  وأن  خاصة 
21 عاماً، وبالتالي، كانت بحاجة لروح التغيير، 
من  انتهينا  حتى  خطوة  خطوة  بدأنا  وبالفعل 
كافة مشاريع التطوير والتحديث باملبنى بأكمله، 

وذلك وفق جدول زمني محدد.
 

اخلطة

وأشار الهاشمي، إلى أنه مت االنتهاء من تطوير 
وتزويدها  بالدائرة  واملسؤولني  القضاة  مكاتب 
اخلدمات  صالة  واستحدثنا  التقنيات،  بأحدث 
كبيرة  كانت  استغالل مساحة  الرئيسية، حيث مت 
استقبال  مكاتب  استحداث  ومت  االستقبال،  في 
تتوسطها  للموظفني،  خلفية  ومكاتب  للمراجعني 

و�ضعنا خطة تطوير متكاملة بدءًا باملوظف 

ل�ضمان تقدميه خدمًة متميزة للمتعاملني 
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استراحة للموظفني. 
تخللتها  املوظفني  استراحات  أن  إل��ى  ون��ّوه 
حدائق صغيرة، وفيها أشجار فاكهة إلضفاء نوع 
استراحة  كل  تتوسط  كما  النفسية،  الراحة  من 
مسمى  استراحة  كل  على  وأطلقنا  مياه،  نافورة 
الرولة، والنخيل، والسدرة،  مثل: »استراحة  تراثياً 
كل  خلدمة  بنكية  خدمات  أوجدنا  أيضاً  والغافة«، 
خدمة  أيضاً  وأوجدنا  واملراجعني،  املوظفني  من 
مميزة عبر كافتيريات نظيفة للموظفني واملراجعني، 
للحصول على  للموقوفني  كافتيريا خاصة  وكذلك 
خلدمة  »دناتا«  فرع  وإقامة  منها،  احتياجاتهم 
موظفي الدائرة واملراجعني، وهناك أسعار خاصة، 
حيث تنظم عمليات إصدار تذاكر السفر، ورحالت 
قسم  مع  بالتنسيق  وذلك  وحج  وعمرة  سياحية، 

العالقات العامة بالدائرة.

�صا�صات عر�ش املحاكمات 

تطوير  شملت  الثانية  املرحلة  أن  وأض���اف: 
حيث  احملاكمات،  قاعات  أمام  املوجودة  الصاالت 
القضايا  ألصحاب  استراحات  إلى  حتويلها  مت 
ونقل  ع��رض  بشاشات  وتزويدها  واملراجعني، 

مباشر من داخل قاعات احملاكمة. 
املالبس  يرتدون  موظفني  تخصيص  مت  كما 
التراثية اإلماراتية، ويقومون بتقدمي الشاي والقهوة 
الدائرة.  ممرات  داخل  مياه  وثالجات  للمراجعني 
الطابع  تأخذ  املقدمة  اخلدمات  كافة  جعلنا  أيضاً 
وتقاليد  وعادات  تتماشى  والتي  التقليدي،  التراثي 
بوابات  على  تراثية  أسماء  إطالق  مت  كما  الدولة، 
الدائرة ومنها: »باب الشندغة، وباب اخلور، وباب 

نايف، وباب النوخذة«. 
وأكد هاشم الهاشمي أن مسميات هذه األبواب 
يكون  عندما  خاصة  املراجعني،  على  كثيراً  سّهلت 
وموكله  محاٍم  بني  املثال  سبيل  على  اتفاق  هناك 
فإنهما يتقابالن عند باب محدد باالسم، وأيضاً عند 
مدخل كل باب هناك خدمات محددة ُتقدم، وبالتالي 

ر ذلك على املراجعني كثيراً. يسَّ

خدمة �صف ال�صيارة

وأشار الهاشمي إلى أن الدائرة إلى جانب توفير 
استحدثت  واحملامني،  املراجعني  لسيارات  مواقف 
يقومون  خاصة  لشركة  تابعني  موظفني  خدمة 
مبهمة  والقيام  األشخاص  من  السيارات  بأخذ 
صفها مثلما يحدث عند الفنادق الكبرى، وكذلك مت  
وضع عدد من اآليات القرآنية على جدران القاعات 
الزور،  الشهادة  حول:  للمراجعني  واالستراحات 
أقوال  من  العبارات  وبعض  والقسط،  واملوازين 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

ورؤية ورسالة الدائرة.
ومن اخلدمات العصرية األخرى قال الهاشمي: 
إنه مت إيجاد حافلة لنقل املراجعني من وإلى مواقف 
املركزية«،  »االتصاالت  خدمة  وهناك  السيارات، 
وخدمة »سهيل«، والتي يتم من خاللها قيام عدد من 
موظفي الدائرة بدءاً من املدير أو املوظف باستقبال 
املراجعني على البوابات وإرشادهم إلى أماكن إنهاء 
معامالتهم، منوهاً إلى أن الكل في الدائرة يتسابق 

خلدمة املراجعني.
وأضاف الهاشمي: أن الدائرة قامت بوضع رجل 
أمن خارج احملكمة يقوم بدوٍر فاعل في حال وجود 
فيقوم  املراجعني  من  األط��راف  بعض  بني  مشكلة 
ومحاولة  املشكلة،  على  والتعّرف  باستضافتهم، 
تهدئة األطراف، والتوصل حلل ملنع تفاقم املشكلة 

ووصولها للمحاكم مجدداً. 
الكتب  لبيع  أي��ض��اً  مكتبة  ال��دائ��رة  وأن��ش��أت 
للمراجعني  املستندات  لتصوير  وأماكن  القانونية، 
أيضاً  مت  كما  واملداخل،  املمرات  بني  واحملامني 
ومكاتب  والرجال،  للنساء  مصليات  تخصيص 

واستراحات للمحامني. 
خدمة  هناك  املقدمة  األخ��رى  اخلدمات  وم��ن 
تقدم »لوزارة الشؤون االجتماعية«، و»هيئة تنمية 
املجتمع« لعرض منتوجات األُسر املنتجة في صالة 

مت تخصيصها لهذا الغرض. 

م�صروع جديد

الدائرة  تعتزم  التي  اجلديدة  اخلدمات  وحول 
تقدميها قريباً، أفاد الهاشمي أن هناك مشروعاً تتم 
إقامته حالياً، وهو نقل محكمة األحوال الشخصية، 
عن  مستقل  مبنى  في  األُسري  اإلصالح  ومكاتب 
أربعة اشهر وسينتهي  العمل فيه منذ  احملاكم بدأ 
في غضون عام تقريباً، وذلك مراعاة خلصوصية 
إلى  املجيء  في  البعض  رغبة  وعدم  القضايا  تلك 
من  احملاكم  عن  العبء  ولتخفيف  احملاكم،  مبنى 
هناك  يكون  أن  التصميم  في  وراعينا  آخر،  جانب 
للحضانة،  وآخر  األُسري،  لإلصالح  مستقل  باب 

وآخر للرؤية. 
قامت  عندما  الدائرة جنحت  أن  الهاشمي  وأكد 
بتوزيع كاتب العدل في عدة أماكن من اإلمارة، مما 
ر كثيراً على املراجعني بحيث أصبح هناك أكثر  يسَّ
من كاتب عدل في كل منطقة أو مركز جتاري، الفتاً 
إلى أن التطور احلادث في اإلمارة بشكل عام البد 
أن يواكبه تطور في اخلدمات املقدمة ألفراد املجتمع، 
والبد كذلك أن تتميز بالسرعة املطلوبة في إجنازها، 
محاكم  وإجنازه  بدراسته  قامت  الذي  األمر  وهو 

دبي حتى أصبح على الصورة املوجودة اآلن.

أيضاً  واجلديدة  املميزة  اخلدمات  بني  ومن 
مقدمة  خدمة  دبي،  محاكم  قبل  من  املقدمة 
»خدمة  عليها  ويطلق  األجانب  من  للمتعامالت 
االحتشام«، حيث يتم من خاللها توفير مالبس 
الطويل، حيث  النسائي  بالبالطو  طويلة شبيهة 
يتم منح املتعاملة الزي من قبل قسم اخلدمات 
أكان  سواء  معاملتها،  إلجناز  وتدخل  العامة، 
أمام أحد املوظفني أم في قاعات التقاضي، وعند 
األمن  إلى موظف  البالطو  تسليم  يتم  اخلروج 
إلعادته مرة أخرى إلى قسم اخلدمات العامة. 

إن  الهاشمي:  هاشم  قال  الصدد  هذا  وفي 
املالبس  ارت��داء  املراجعات  على  تفرض  الدائرة 
احملتشمة، وذلك مراعاة لهيبة احملكمة والقضاة، 
وأيضاً مراعاة للعادات والتقاليد املتبعة في الدولة، 

والتي يحرص اجلميع على احملافظة عليها.

دبي:  محاكم  ُتقدمها  التي  اخلدمات  من 
للعرسان  وذلك  كبيرة،  »بكوشة«  قاعة  جتهيز 
الذين يقومون بعقد قرانهم في دائرة احملاكم، 
وتتسع هذه القاعة لنحو 30 مدعواً ومساحتها 
نحو 40 متراً، ومت فرشها ببساط أحمر وبها 
القاعة  وه��ذه  ب��ال��ورود.  مزينة  أنيقة  كوشة 
ملحقة بقسم األحوال الشخصية، ومت إنشاؤها 
األفراد  من  العديد  وأصبح  التطوير،  بداية  مع 
يعتبرونها مكاناً إلقامة حفل الزواج، حيث إنها 

تؤدي الغرض كامالً.

مالب�س حمت�ضمة 

قاعة وكو�ضة 

BUKHATIR GROUP
ä��üb��ÅÏi@Ú«Ï���‡�©
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فل�صطينيون يلجاأون

ل� »م�صعوذين« ملواجهة

�صغوط احلياة

حتقيق: تامر اإبراهيم - غزة

اختار أسامة في العقد الثالث من العمر الذهاب 
إلى »عّراف« َعله يحصل على هدوء البال وطمأنينة 
النفس بعدما أصابه الهوس نتيجة مشكالت صحية 

واجتماعية مر بها خالل العامني املاضيني. 
ذكر  اشترط  القامة  قصير  وهو  أسامة  الشاب 
اسمه األول فقط، يريد أن يستمتع بحياته كما في 
السابق، لكن جهود ذلك »العّراف« لم تبصر النور 

بعد على ما يبدو. 
زار هذا الشاب »العراف« ثالث مرات وقّص عليه 
العالج  بدأ مرحلة  أن  بعد  به خصوصاً  ما يشعر 

املوصوفة له.
رافقت »999« الشاب أسامة في زيارته األخير 
ل�»العراف« أبو املهدي لكن األخير كان حاسماً في 
قراره الرافض لظهور صورته في وسائل اإلعالم، 
أقامها  التي  العالج  جلسة  بحضور  سمح  أنه  إال 
أربعة  من  مكونة  أسرة  يعيل  الذي  أسامة  للشاب 

أفراد.
»أبو  باسم  منطقته  »العرَّاف« في  هذا  ويشتهر 
عشرين  إلى  عشرة  بني  ما  عليه  ويتردد  املهدي« 

شخصاً في اليوم الواحد. 
مسقوفة  حجرة  في  امل��ه��دي«  »أب��و  ويجلس 
ب�«القرميد« وإنارته خافته ويكون أمامه مشعل نار 

ويردد تعاويذ دينية بصوت مرتفع. 
أبو  »زبائن«  يسألها  التي  التقليدية  واألسئلة 

املهدي كما َيّدعي هي: 
- هل حياتي ستنتهي قريباً؟

- ملاذا الفرح ال يدخل منزلي؟
- من هم األشخاص الذين يقفون خلف تدمير 

حياتي؟  
- هل ميكن أن أجنب أطفاالً؟ 

في  طرحاً  األكثر  هي  الشخصية  األسئلة  هذه 
حجرة أبي املهدي الذي يّدعي القدرة على االتصال 

باجلن بهدف إنهاء آالم زبائنه، وحل مشكالتهم.
ويؤكد أبواملهدي أنه يحصل على القليل من املال 

على  عربية  دول  إلى  يسافر  وأحياناً  عمله،  نظير 
وحل  عالجهم  في  املساهمة  أجل  من  زبائنه  نفقة 

مشكالتهم .
لكن الشاب أسامة دفع في اجللسة مائة شيكل 

)حوالي 92 درهماً( وفق ما ذكر.       
وتشير تقارير محلية إلى تزايد أعداد الفلسطينيني 

املترددين على العرَّافني واملشعوذين والَسَحَرة. 
ألشهر  اجلسدية  التصفية  جرمية  تشكِّل  ولم 
رادعاً  قبل عامني  فلسطينية في قطاع غزة  عرافة 
للكثير من الفلسطينيني ممن اتخذوا من التردد على 
املشعوذين والسحرة نهجاً حلياتهم غير املستقرة. 
حفاظاً  وقائية  إج��راءات  يتخذون  املشعوذين  لكن 

على حياتهم.
املجتمع  في  صدمة  احل��ادث  ذل��ك  َشّكل  وق��د 
الفلسطيني ألن ملثمني مجهولني باغتوا تلك السيدة 
املسنة التي كانت تسير على قدميها برفقة زوجها 
احلي  بالرصاص  غ��زة  مدينة  ش��وارع  أح��د  في 

وأردوها قتيلة.
ويعزو أخصائيون نفسيون واجتماعيون انتشار 
الدين،  بأمور  اجلهل  إلى  فلسطني  في  الشعوذة 
ودللوا على كالمهم بحديث شريف عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: »من أتى كاهنًا أو ساحًرا وصدقه فقد كفر 

مبا أنزل على محمد«.
ويقول األخصائي النفسي واالجتماعي الدكتور 
النفسية  األم��راض  إن   :»999« ل�  زق��وت  سمير 
والعقلية ما زالت مصدًرا للشعور بالعيب عند الكثير 
من السكان وهذا ما يجعل عالجها صعبًا ألن الكثير 

منهم ال يبدأون العالج إال بعد فوات األوان«.
إلى  ويضيف زقوت: »كثير من احلاالت ذهبت 
األهل  بعيًدا عن  األزقة  أحد  في  أو دجال  مشعوذ 
واألقارب حتى ال يعلم أحد باملصيبة والعار اللذين 

حالّ بهم«؟.
االنتشار  هذا  في  املسؤولية  أن  إلى  ويشير 
تقع على عاتق الدولة أو احلكومة في أي بلٍد من 
البلدان التي يحكمها القانون، حيث إن ممارسة أي 
مهنة حتتاج إلى أصول وقوانني، وممارسة الدجل 

والشعوذة والسحر أمر خارج عن نطاق القانون.
ويقر الناطق باسم شرطة احلكومة الفلسطينية 
املُقالة في غزة الرائد أمين البطنيجي بعدم وجود 

مللف  الشرطة  قبل  من  وواضحة  دقيقة  متابعة 
عمل  مينع  رسمي  قانون  وجود  رغم  املشعوذين 

املشعوذين والدّجالني في فلسطني. 
لكن البطنيجي نبَّه إلى أن جهاز الشرطة يتحرك 
عندما تقدم له شكوى من قبل املواطنني بالتحري 
واملتابعة الدقيقة والقبض على املشعوذين وزجهم 

في السجن. 
بهذا  تقدم  التي  البالغات  معظم  أن  ويوضح: 
اخلصوص تتمحور حول خروج هؤالء املشعوذين 
عن اإلطار العام واآلداب االجتماعية املتعارف عليها 
واالبتزاز املالي. وال توجد إحصاءات واضحة حول 
عدد العاملني في مجال الشعوذة واخلرافات، لكن 

مسؤولني فلسطينيني يقدرونهم بالعشرات. 
باسم  الناطق  الضميري  عدنان  اللواء  ويقول 
في  الفلسطينية  للسلطة  التابعة  األمنية  األجهزة 
الغربية: »هؤالء يعملون في اخلفاء ونحن  الضفة 

نطاردهم بكل قوة«.
أعمال  الضميري: »قبل سنوات كانت  ويضيف 
بتطبيق  السلطة  قيام  بعد  لكن  ظاهرة،  الشعوذة 
العمل  هذا  عن  هؤالء  من  الكثير  توقف  القانون 

املشني«. 
التدريب  »مركز  مدير  يؤكد  السياق،  هذا  وفي 
أبوهني  فضل  الدكتور  األزمات«  وإدارة  املجتمعي 
املجتمع  في  النفسي  العالج  تطوير  من  بد  ال  أنه 
العالج  لهذا  السلبية  النظرة  وتغيير  الفلسطيني 
ظاهرة  على  القضاء  يتم  حتى  الفلسطينيني  بني 

املشعوذين.
فشل  أسباب  أه��م  من  أن  أب��وه��ني:  ويوضح 
إلى عدم ثقة بعض املرضى  النفسي يعود  العالج 

تحقيق

هروب من الواقع 
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باألطباء النفسيني، وعدم تناولهم العالج العتقادهم 
املريض  عدم صراحة  أن  كما  اإلدمان،  يسبب  أنه 
بعض  وإخفاء  العالج  خالل  مشكالته  طرح  في 

املعلومات يعد من األسباب املهمة.
ويشدد على أنه ميكن الربط بشكل واضح بني 
»االحتالل اإلسرائيلي« والسحر والشعوذة، ويقول 
ميارسه  وما  النفسي  »الضغط  كالمه:  موضحاً 
الفلسطيني  الشعب  ضد  اإلسرائيلي«  »االحتالل 
للشعوذة  اللجوء  إلى  منهم  معينة  شريحة  دفع 

والسحر والدجل هرباً نحو املجهول«.
ويتابع قائالً »لعل عامل اليأس والقنوط الناجت 
عن استمرارية الصراع، أدى بهذه الفئة إلى الهروب 

لهذا النوع الباطل من الشعوذة«.
بالتوجه  الفلسطيني  الشباب  أبوهني  ونصح 
ألطباء نفسيني والتوقف عن الذهاب إلى املشعوذين 

الني والسحرة.  والدجَّ
يفضل  ال  أسامة  الشاب  فإن  يبدو  ما  وعلى 
أقرباءه  أن  معتقداً  نفسي،  طبيب  إل��ى  الذهاب 

وجيرانه سينظرون له على أنه أصيب باجلنون. 
والشاب أسامة يعمل في مؤسسه غير حكومية 
دوالر   1500 يبلغ  شهرياً  راتباً  ويتلقى  غزة  في 

أمريكي.    
وبدت عالمات االرتياح جلية على مالمح الشاب 
املهدي  أبو  العّراف  منزل  من  خارج  وهو  أسامة 
احمر  ما  سرعان  لكنه  غزة،  مدينة  جنوب  الكائن 
وجهه ألنه فوجئ بسيارة شرطة تدخل احلي الذي 

يقطن فيه »العرَّاف«. 
لكن تلك السيارة كانت تقوم بدورية اعتيادية في 

تلك املنطقة على ما يبدو.

د. فضل أبوهنيد. سمير زقوتاللواء عدنان الضميري الرائد أمين البطنيجي
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غساًل للعار!
 48 ت،  »م،  األب  استيقظ  العالي  صوتها  على 
ليتجه  االنزعاج،  ذروة  في  وهو  نومه،  من  عاماً« 
عاماً«،   19« »ل«  ابنته  حيث  الثانية،  الغرفة  إلى 
الوقت،  تأخر  رغم  يسهرون  وشقيقها  ووالدتها 
فالدنيا  »التسجيل«،  ابنته خفض صوت  من  طالباً 
صارت بعد منتصف الليل، إذ ال يجوز إقالق راحة 
الناس البتّة. لكن »ل«، التي اعتادت فعَل ما يروق 
الرقص  جرعات  زادت  بل  لطلبه،  متتثل  لم  لها، 
ورفع صوت »التسجيل« أكثر فأكثر، لكأنها أرادت 
استفزاز والدها املنهك من دوام عمل شاق ...عاد 
من  االمتعاض  أذيال  وراءه  جاّراً  غرفته  إلى  األب 

ابنة ال ترعوي وال تستجيب...
وحوالي الثالثة فجراً، دخلت األم وابنتها املطبخ 
الطعام،  ثالثتهم  تناول   .. الطعام  بعض  إلع��داد 
وخلدوا إلى النوم، بينما عقارب الساعة كانت تشير 
إلى اخلامسة والنصف صباحاً. وما هي إال دقائق 
إذ بصوت »ل« يعلو بالبكاء، تستغيث أهلها طالبة 
العون، فيما كان الّزَبد يطفح من فمها طفحاً... ُنقلت 
أيام  بعد  لكنها  قريب،  مستشفى  إلى  ف��وراً  »ل« 

فارقت احلياة...
بسبب  توفيت  )أنها  األطباء:  تشخيص  كان 
تناولها مادة ُسّميّة »مبيد حشري«(، بعدئٍذ ُسلمت 
تكن  لم  الوفاة  أّن  أساس  على  أصوالً،  أهلها  إلى 

تتضمن مالبساٍت ُجرمية.
سّممت  التي  هي  »ل«  أّن  اجلميع،  اعتقد  بدايًة 
كانت تسير  األمنية  الشكوك  لكّن  ما،  نفسها ألمٍر 
باجتاه القناعة بوجود جرمية غامضة وراء الوفاة. 
حيث بدأت اخليوط تتكشف عن طريق سلوك األب، 
الذي قام - أثناء وجود ابنته باملستشفى - بالدعاء 
لم تكن تسمع  باملوت احملتّم، كونها  املتكّرر عليها 
كالمه، وألنها كذلك شغلت العائلة مبرضها املفاجئ، 
بحسب ما أفاد شهود من األطباء واملمرضني الذين 

تابعوا محاوالت عالجها وإنقاذها من املوت .
املستشفى مبتابعة  قام قسم شرطة  وقتها  من 
وتنظيم  األب،  شهادة  إلى  أوالً  واالستماع  األمر، 
املادة  مبصدر  معرفته  أنكر  لكنه  بأقواله،  ضبط 
أية  وجود  لنكرانه  إضافة  البنته،  املُعطاة  الّسّمية 
من  عدداً  أّن  إلى  مشيراً  بيته،  في  عائلية  خالفات 
ابنته  على  يترددون  كانوا  واألصحاب  األق��ارب 
لزيارتها خالل إقامتها في املستشفى للعالج، ومن 
بينهم َمْن كان طلب سابقاً يد ابنته للزواج، لكن األب 
كان يرفض ذلك في كل مرة، ألن ابنته كانت على 
عالقة غرامية مع شخص يدعى»س، ت، 29 عاماً«،  
قد شاهده معها داخل املنزل بوضٍع ُمخّل باآلداب 
العامة، لكنه عفا عنه بعدما أبدى الشاب اعتذاره عّما 

أهله خلطبة  بأنه سيتقدم مع  إياه  بدر منه، واعداً 
»ل« قريباً، لكن الشاب املخادع لم يأِت حتى اآلن.

على حني أّن والدة »ل« أشارت – حسب زعمها – 
إلى »وجود عقد زواج عرفي غير مسجل في الدوائر 
احلكومية املعنية بني هذا الشاب وابنتها،علمت به من 
ابنتها قبل مدة من وفاتها، ولكنها لم تخبر زوجها 
حتى ال يجن جنونه، ويقدم على أي عمل انتقامي 
من ابنته ومن الشاب الذي على عالقة بها«. وفي 
التحقيق أكدت األُم أيضاً )أّن زوجها »م،ت« كان قد 
أحضر إلى املنزل يوم احلادثة مادة ُسميّة للتخلص 

من بعض احلشرات املؤذية(...
ومبوجب هذه االختالطات الكالمية، وبناًء على 
مذكرة قاضي التحقيق، فقد استلمت إدارة التحريات 
للشرطة  العامة  القيادة  في  اجلنائية  واملباحث 
التحريات  إدارة  مدير  وباطالع  التحقيق،  حيثيات 
البحث،  موضوع  للقضية  األولية  املعطيات  على 
املثيرة  العالقات  وطبيعة  الشهود،  أقوال  متضمنة 
للشبهة داخل األسرة، فقد تعززت القناعة بوجود 
يد فاعلة خفيّة بعملية تسميم »ل«، وارتكاب جرم 
ُمدبَّر عن سابق إصرار وترّصد، حينها جاء التوسع 

الفوري في التحقيق للوصول إلى احلقيقة...
إلى أحد ضباط  املتابعة من جديد  أوكلت مهمة 
إدارة التحريات واملباحث اجلنائية الالمعني، والذي 
روايته  وأكد  عاد  الذي  »ل«،  لوالد  ثانيًة  استمع 
إلى منزلهم في ساعات  السابقة، عن تردد شباب 
متأخرة من الليل، وكشف أنه ضبط قبل أيام من 
احلادثة شاباً جديداً يدعى »ص، ك، 34 عاماً«،  مع 
ابنته في وضع ُمخّل باحلشمة، قبل أن يعده الشاب 
بالتقدم خلطبتها »من الباب وليس من النافذة« كما 

وعده شاب آخر من قبل.
ك«،  »ص،  املدعو  على  بداية  القبض  إلقاء  مّت 
فاعترف بوجود عالقة عاطفية ب� »ل« منذ مدة على 
وعده لها بالزواج، وأّن سبب وجوده أحياناً- على 
العرس  بشأن  للتباحث  هو  بغرفتها،   - قوله  حد 
الشباب  من  عدد  ترّدد  إلى  مشيراً  ومستلزماته، 
غيره إلى املنزل ألهداف مشبوهة، وفق ما أخبرته 
بإقامته عالقة جسدية  ومعترفاً  »ل«،  املغدورة  به 
مرتبطة  كانت  أنها  عن  وكشف  معها،  كاملة  غير 
عاطفيا بشاب آخر قبله يدعى »س، ت«،  وأن هناك 
الدوائر  في  غير مسجل  ولكنه  عرفياً،  زواجاً  عقد 
احلكومية املعنية بني »ل« و»س، ت«، عقد بحضور 
كاتب وشهود من أصدقاء »س، ت« املقربني، وأن 
العقد  هذا  ألغى  قد  ت«  بأن  »س،  تدري  ال  أُمها 

ومزقه، وأخل بوعده بالزواج من »ل«. 
الذي  ت«،  »س،  املدعو  على  القبض  مت  بعدئٍذ 

اعترف فعالً بأنه كان يوجد عقد زواج عرفي ولكن 
غير مسجل في الدوائر احلكومية املعنية بينه وبني 
السيئة، وسمعتها  نفسيتها  جّراء  ُفسخ  لكنه  »ل«، 
خلطبتها  التقدم  عن  امتنع  وبالتالي  احلسنة،  غير 
رسمياً كما كان وعد والدها من قبل، واعترف كذلك 
بأنه أقام معها عالقة جسدية غير كاملة، وأن الدليل 
على نفسيتها السيئة، وسمعتها غير احلسنة، أنها 
مع  جديدة  عاطفية  بعالقة  االرتباط  إلى  سارعت 

املدعو »ص، ك«.
وبسماع هذه اإلفادات ضاقت الدائرة حول األب، 
واملباحث  التحريات  ضابط  لدى  القناعة  وتعززت 
األول  املسؤول  هو  املغدورة  والد  بأّن  اجلنائية، 
مرة  فاستُدعي  سواه،  وليس  اجلرمية  وقوع  عن 
دمعات  ذرف  حينها  التحقيق،  أمام  للمثول  أخرى 
لسانه،  بعظمة  معترفاً  ابنته،  موت  على  سخيات 
البنته  السّم  دّس  »َم��ْن  هو  بأنه  إكراه،  ودومن��ا 
على  املطبخ  إلى  دخوله  أثناء  العصير«،  كوب  في 
ال  وابنته  زوجته  بكون  تصّرفه،  معلالً  غّرة،  حني 
تعيرانه أّي اهتمام أو احترام، وال تستجيبان لطلباته 
وأوامره، وأّن »ل« تعيش على هواها، خاصة على 
»برؤية  اعترافه  مكرراً  املشبوهة،  عالقاتها  صعيد 
ابنته مراراً مع شباب في غرفة نومها، في وضع 
ُمخّل باحلشمة واألدب«، وفي كل مرة يعده الشاب 
املضبوط بأنه سيتقدم الى خطبة ابنته قريباً، ولكنه 
ال يلتزم، وتعده ابنته بعدم تكرار هذه الفعلة النكراء، 
ولكن دون جدوى، واملشكلة مضاعفة ألن زوجته 
جيداً  تراقبها  وال  مرة  كل  في  ابنتها  على  تداري 
له،  وبوعودها  والدها  بأوامر  التزامها  من  لتتأكد 

واملثل يقول: »خميرةٌ فاسدة، عجنيٌ فاسد«.
البيت،  مطبخ  دخل  اجلرمية  يوم  أنه  وأضاف: 
ابنته  بأّن  علم  على  وكونه  العصير،  إبريق  فرأى 
سوف تشرب العصير، فقد قام خلسة بدّس السّم 
فعلته  أّن  معتبراً  النوم،  إلى  عاد  ثم  العصير،  في 
جاءت »غسالً للعار« الذي حلق به طويالً، وحفظاً 
لكرامته من الفضيحة املجلجلة، ال سيما وأّن »ل« – 
حسب شكوكه – رمبا قد تكون فقدت عذريتها على 
هكذا  »ما  ولكْن  املنحرفني،  الشباب  هؤالء  أحد  يد 

ُتوَرُد اإلبل«، كما يقول املثل...
اقتيد األَب اجلاني إلى السجن، وقدم إلى القضاء 
لعدة  بسجنه  حكم  بإصدار  الفصل  كلمته  ليقول 
سنوات بعد األخذ بأسباب تخفيفية كون اجلرمية 
جرمية شرف غسالً للعار، وذلك بحق أٍب ضعيف 
هذه  عن  ابنته  رحيل  بتعجيل  السبب  كان  ضائع، 
الدنيا، والذي خلّف في العيون وفي القلوب الكثير 

من التساؤالت وإشارات التعّجب.

اإعداد: وجيه ح�سن 
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الجريمة و العقاب

يشتهر منتجع »مورين هايتس« الواقع بالقرب 
بأنه من  الكندية  كيبيك  من مونتريال في مقاطعة 
أكثر أماكن االستجمام شعبية وإقباالً، حيث تتوفر 
عن  بعيداً  والتسلية  الراحة  وسائل  جميع  فيه 

ضجيج املدن وصخبها.
إالّ أن األمر لم يكن كذلك في الرابع من أكتوبر 
عام 1994، إذ اندلع حريق ضخم في أحد املباني 

مما استدعى قدوم فرق اإلطفاء ملكافحته.
بأن  اعتقاد  احملققني  لدى  كان  األول��ى  للوهلة 
على  العثور  رغم  عرضي  بشكل  اندلع  احلريق 

جثتني وسط األنقاض.
التحقيقات كشفت أيضاً عن أن املبنى الذي اندلع 
العمر  من  السبعني  في  لرجل  يعود  احلريق  فيه 
ُيدعى دو مامبرو وهو مؤسس منظمة دينية تعرف 
األخرى  اجلثة  أما  الشمس«،  معبد  »أخوية  باسم 
فكانت لصديقه جوريت البالغ اخلمسني من العمر، 
إالّ أن تشريح إحدى اجلثتني أكد أنها تعود المرأة 

عجوز، وليس ملامبرو كما أعتقد في البداية.
كما ُعثر بعد ذلك على ثالث جثث لرجل وإمرأة 
وطفل حيث كانت الدماء تغطيها، ومت التعرف على 
هويات الضحايا وهم: توني دوتوات الذي تعّرض 
خلمسني طعنة في الظهر وزوجته التي ُطعنت عدة 
البالغ ثالثة شهور، والذي ُطعن  مرات ثم طفلهما 
ست مرات، وقد ُعرف بعد ذلك أن دوتوات وزوجته 
الشمس«  »معبد  طائفة  في  سابقني  عضوين  كانا 
الطفل بعد  وأن مامبرو أرسل أحد فرسانه »لقتل 

انتشار شائعات بأنه قد يكون »املسيح الدجال«.
النيران على اجلانب  اندلعت  التالي،  اليوم  وفي 
في  محدد  وبشكل  األطلسي  احمليط  من  اآلخ��ر 
»سويسرا«، حيث كان سكان قرية تشيرى يحتفلون 
بإعادة افتتاح مطعم عندما اندلعت نيران في مزرعة 
نائية مملوكة للعجوز ألبرت جياكوبينو البالغ الثالثة 
والسبعني من العمر، وذلك في منتصف ليلة الرابع 

من أكتوبر.
رجل  على  املنزل  داخ��ل  عثروا  اإلطفاء  رج��ال 
رأسه  رصاصة  اخترقت  وقد  السرير،  على  راقد 
وخالل قيام أفراد الشرطة بالتفتيش دخلوا مرآب 
استقبال،  قاعة  وكأنه  يبدو  كان  الذي  السيارات 
باب  على  العثور  مت  للجدران  فحصهم  وخ��الل 
يؤدي إلى غرفة سرية، وقد تناثرت داخلها ثماني 
عشرة جثة وقد وضعت أكياس من البالستيك على 
رؤوسها وفي غرفة مجاورة مت العثور على ثالث 

جثث أخرى.
لقوا  الضحايا  أن  إل��ى  التحقيقات  وأش���ارت 
تعرضوا  كما  نارية،  بعيارات  أو  خنقاً  مصرعهم 

ُفرسان معبد الشمس
ترجمة: د. ح�سن الغول 

واضحاً  يكن  ولم  أكتوبر،  من  الثالث  في  للضرب 
بعد ما إذا كان ما حدث عملية قتل متعمدة أو نوعاً 

من االنتحار اجلماعي.
وفي قرية سالفان السياحية التي تبعد نحو مئة 
جثة  وعشرين  خمس  على  ُعثر  تشيري  عن  ميل 
متفحمة بعضها لشبان مراهقني وأطفال تعّرضوا 
للقتل بإطالق النار على رؤوسهم، إال أن التحقيقات 
من  وكان  منتحراً،  مات  بعضهم  أن  إلى  أش��ارت 
مرموقة  شخصيات  الضحايا  بني  من  أن  الغريب 
أحد  وعمدة  أثرياء  أعمال  ورجال  صحفيني  تضم 

املدن.
وفي التاسع عشر من أكتوبر ُعثر على جثة رجل 
في اخلمسني من العمر في شقة القتيل دوتروات 
الواقعة في املنتجع الكندي، ولم يعرف سبب موته 

أو عالقته بدوتروات.
عت الرأي العام ووسائل اإلعالم  هذه الكارثة روَّ
مصراعيه  على  اجلدل  باب  وفتحت  سويسراً  في 
حول نشاطات الطوائف، وسبل احلد من أخطارها، 
وأضحى من الضروري التوقف والتأمل للحظة في 
هذه املشكلة، هل هي اجتماعية أم دينية أم روحية 
أم مزيج من عوامل عدم استقرار مختلفة تدفع املرء 
إلى االستغناء عن ماله وأوالده وحياته للسير وراء 

مخلوق مثله واالنصياع ألوامره.
اإلنسان  متنح  الطوائف  هذه  أن  الواضح  ومن 
التائه معنوياً الشعور باالنتماء واألمان داخل أسرة 
عزلته  عن  تعوضه  اخلاصة  قواعدها  لها  كبيرة 
وتساعده في العثور على هوية بعد أن كان يشعر 
في  تعريف  بطاقة  على  مسجل  رقم  مجرد  بأنه 

سجالت سلطات بالده.
مؤسس جماعة »معبد الشمس« جوزيف مامبرو 
وتّدرب   1924 العام  في  فرنسا  جنوب  في  ُولد 
عندما َكبُر على العمل في مجال صناعة الساعات 
بالدبابات وأصبح  اهتماماً  أبدى  واملجوهرات، كما 

عضواً في إحدى الطوائف لثالثة عشر عاماً.
إلعداد  مركز  بتأسيس  قام   1973 العام  وفي 
إلعطائه  الناس  إقناع  في  وبدأ  اجلديد«،  »العصر 
تلبية  م��ن  يتمكن  حتى  وممتلكاتهم  أم��وال��ه��م 
باسم  ُعرف  ما  اخترع  وقد  املجتمع،  احتياجات 
»الزواج الكوني«، والذي كان يهدف من ورائه إلى 
إجناب تسعة أطفال »كونيني« سيكون واحد منهم 
فاحتة عصر جديد، كما أضفى الكثير من الطقوس 
الدينية على أنشطة املركز بحيث حتول إلى طائفة 
دينية ُعرفت في العام 1978 باسم »فرسان املعبد 
سنوات  خ��الل  عددهم  جت��اوز  حيث  الشمسي« 
قليلة الستمائة شخص كان معظمهم من سويسراً 

انتقالهم إلى عالم آخر.
وفي مارس 1997 وقعت عملية انتحار جماعي 
في  كاسيمير  سانت  في  الطائفة  أعضاء  لبعض 
وثالثة  رجالن  ضحيتها  ذهب  والتي  كندا  جنوب 
الضحايا  أهالي  فقرر  سويسراً،  في  مراهقني 
مقاضاة زعماء الطائفة حيث ُوجهت أصابع االتهام 
إلى مايكل تاباشنيك بصفته أحد الزعماء األساسيني 

وجنوب كندا.
الطائفة  أف���راد  من  العديد  إقناع  واستطاع 
باملشاركة في »رحالت املوت« حيث يتم انتحارهم 

من أجل االلتقاء ثانية في كوكب آخر.
تقول  للطوائف«  السري  »العالم  كتاب  في 
الكاتبة سارة موران أن لوك جوريت الرجل الثاني 
مهووساً  كان  الشمس«  معبد  »فرسان  طائفة  في 
بالنار حيث استخدمها في عمليات االنتحار والقتل 
له  بالنسبة  فالنار  الطائفة،  أفراد  لبعض  اجلماعي 
هي إشارة لزوال العالم، ولهذا قام بتجهيز عدد من 
والقنابل  لالشتعال  القابلة  باملواد  االنتحار  مواقع 

احلارقة.
ب��اآلراء  اإلق��ن��اع  على  الكبيرة  قدرته  ورغ��م 
واملعتقدات، إالّ أن الشكوك بدأت تساور العديد من 
الذين انضموا إلى الطائفة، وكان هذا األمر يوحي 

بأن شيئاً كبيراً قد يحدث.
خالل التحقيقات املتعلقة بثالثة مواقع لالنتحار 
اجلماعي مت اكتشاف أن بعض األعضاء القتلى كتبوا 
رسائل أو شهادات، قبل انتحارهم موجهة لألقارب 
على  أقدامهم  وأن  سينتحرون  بأنهم  واملسؤولني 
إطالق النار على بعض زمالئهم يهدف إلى مساعدة 
الضعفاء منهم الذين يفتقرون للقدرة على االنتحار، 
حيث سيغادرون إلى كوكب آخر قبيل حلول كارثة 

األرض.
ومن الواضح أن زعيم الطائفة مامبرو وصديقه 
ألفراد  اجلماعي  االنتحار  عملية  دبرا  قد  جوريت 
على  واالستيالء  منهم  التخلص  بهدف  الطائفة 
كانت  والتي  املؤسسة  هذه  بحوزة  التي  األم��وال 

تقدر بعشرات املاليني من الدوالرات.
وقد كشفت التحقيقات أن جوريت قبل انضمامه 
عنصرية  جمعية  في  عضواً  كان  الطائفة  لهذه 
تضم في عضويتها ما يعرفون »بالنازيني اجلدد«، 
وعندما فشل في السيطرة عليها تركها وانضم إلى 

طائفة »فرسان معبد الشمس«.
أما زعيم الطائفة مامبرو فقد جلأ إلى االحتيال 
واخلداع من أجل إقناع أعضاء الطائفة بقدراته غير 
العادية حيث لم يتورع عن قتل دوتوات الذي كان 
يساعده في عمليات اخلداع هذه عندما شعر بأنه 

يريد االنفصال عنه.
االنتحار  عمليات  على  ع��ام  نحو  م��رور  بعد 
عشرة  على ست  فرنسا  في  العثور  مت  اجلماعية 
من  عشر  اخلامس  في  ذلك  وكان  محترقة،  جثة 
أن  من  ذلك  بعد  التأكد  مت  حيث   ،1995 ديسمبر 
القتلى أعضاء في طائفة »فرسان معبد الشمس«، 
عن  فيها  يتحدثون  رسائل  بعضهم  ت��رك  وق��د 

على  لألعضاء  الرئيسي  ض  واحمل��رِّ الطائفة  في 
االنتحار، وفي ربيع العام 2001 َمثُل أمام احملكمة، 
وبعد عدة جلسات مت صدور حكم ببراءته بسبب 

ضعف األدلة.
مامبرو  الطائفة  مؤسس  مع  األمر  تكرر  كما 
حيث فشلت اجلهات املعنية في توجيه تهمتي القتل 
وحيازة األسلحة له، وقد ساد الغموض حياته منذ 

ذلك الوقت.
وفي الوقت الذي تشير فيه الدالئل إلى أن طائفة 
»فرسان معبد الشمس« قد تفككت وانتهت فعلياً، 
أعضائها ال  أن بعض  تؤكد  املصادر  أن بعض  إال 
دون  سري  بشكل  طقوسهم  ميارسون  يزالون 
التفكير في القيام بأية عملية انتحار جماعي والتي 

أودت بحياة 74 من أعضاء الطائفة في املاضي.
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الواحد  عبد  األستاذ  يقول  احلكم  على  وتعليقاً 
الشرطة:  كلية  في  الشرطية  العلوم  خبير  إم��ام 
القاضي  صالحية  )عدم  موضوع  القضية  تثير 
التي  املهمة  املوضوعات  من  وهو  الدعوى(،  لنظر 
عدم  تقرير  في  والِعلّة  احملاكم،  أمام  كثيراً  تثار 
القضائية  األحكام  صدور  ضمان  هو  الصالحية، 
واالبتعاد  العدالة،  توفير  درجات  بأقصى  مقترنة 
بسدنة العدالة عن أية شبهات تثار حول أحكامهم، 
أولى من جلب  الشبهة  الشرعي »درء  للمبدأ  وفقاً 
املُشرِّع  يخصص  أن  غريباً  يكن  لم  لذا  املنفعة«. 
النهج  ذات  املتحدة،  العربية  اإلم��ارات  دول��ة  في 
الذي سلكته كافة الشرائع والتشريعات السماوية 
أية  عن  منزهاً  القاضي  يكون  أن  في  والوضعية 
للحقيقة،  عنواناً  الصادر  احلكم  يكون  وأن  شبهة، 

وأن تكون ساحة احملكمة واحة للعدل. 

اتهمت النيابة العامة شخصاً بإصدار شيك بدون 
قانون  من   405 باملادة  معاقبته  وطلبت  رصيد،  

العقوبات االحتادي رقم 3 لسنة 1987.
قضت محكمة أول درجة بحبسه شهراً واحداً، 
واستأنف املتهم احلكم، فقضت محكمة االستئناف 
ألف درهم  املتهم  بتغرمي  املستأنف  احلكم  بتعديل 

بدالً من احلبس.
وطلب  النقض  بطريق  احلكم  املتهم  استأنف 
فيها  طلب  مذكرة  العامة  النيابة  وقدمت  نقضه، 
نقض احلكم املستأنف واستند في طلبه على احلكم 
القانون  تطبيق  في  خطأ  بوجود  ضده  املستأنف 
مستنداً في ذلك بأن الثابت من األوراق أن رئيس 
الهيئة القضائية سبق اشتراكه في نظر اخلصومة 
احلكم  بإلغاء  البيان،  السالف  باالستئناف  وقضى 
األخير مما  هذا  ببراءة  مجدداً  والقضاء  املستأنف 

أُسند إليه.
ذات  هو  السابقة  الدعوى  في  املوضوع  وكان 
الشيك محل االتهام في الدعوى الراهنة مما يوصم 
يوجب  مبا  معيباً  يكون  ثمَّ  ومن  بالبطالن  احلكم 
العلة  أن  ذلك  النعي سديد،  إن هذا  نقضه.  وحيث 
أال  الدعوى  للفصل في  القاضي  في عدم صالحية 
يكون قد أبدى رأياً في ذات الدعوى، وإن في دعوى 
املطروحة  الدعوى  في  متفرعة  أو  مرتبطة  أخرى 
املادة  املبينة في  ال يعد من أسباب عدم الصالحية 
إذا  إال  املدنية االحتادي،  114 من قانون اإلجراءات 
اخلصوم  ذات  بني  مرتدة  األخيرة  الدعوى  كانت 
نفس  في  بالرأي  اإلدالء  فيها  الفصل  ويستدعي 
احلجج واألسانيد التي أثيرت في اخلصومة، ويكون 
القاضي ق�د أدلى فيها برأي لم تتوافر له مقدمات 
هذه  في  إذ  به،  املقضي  األمر  لقوة  احلائز  القضاء 
احلالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذي كّونه وأعتنقه 
فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه، وقد أفصح القاضي 
األولى مما  الدعوى  في موضوع  رأيه  عن  املذكور 
يوجب نقضه دومنا حاجة لنظر أسباب االستئناف 

األخرى على أن يكون مع النقض اإلحالة.

من هنا، جند أن قانون اإلجراءات املدنية لدولة 
 ،1992 لسنة   )11( رقم  املتحدة  العربية  اإلمارات 
تناول في الباب الثامن منه موضوع عدم صالحية 
 :114( من  امل��واد  في  وتنحيتهم  ورده��م  القضاة 
124(، حيث نصت املادة 114 منه على أنه »يكون 
من  وممنوعاً  الدعوى  لنظر  صالح  غير  القاضي 
سماعها ولو لم يرده أحد من اخلصوم في األحوال 

اآلتية:
أ- إذا كان زوجاً ألحد اخلصوم أو كان قريباً أو 

صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
قائمة مع  لزوجته خصومة  أو  له  كان  إذا  ب- 

أحد اخلصوم أو مع زوجته.
أعماله  في  اخلصوم  ألحد  وكيالً  كان  إذا  ج- 
اخلاصة أو وصياً أو قيّماً عليه أو مظنونة وراثته 
له أو كان زوجاً لوصي أحد اخلصوم أو القيم عليه 
أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة 
بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة 
الشركة املختصة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو 

أو املدير مصلحة شخصية في الدعوى.
أو  أقاربه  ألحد  أو  لزوجته  أو  له  كان  إذا  د- 
أصهاره على عمود النسب أو ملن يكون هو وكيالً 
الدعوى  في  مصلحة  عليه  قيماً  أو  وصياً  أو  عنه 

القائمة.
ه�- إذا كان بينه وبني أحد قضاة الدائرة صلة 
قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة وفي هذه احلالة 

يتنحى القاضي األحدث .
أو  العامة  النيابة  ممثل  وبني  بينه  كان  إذا  و- 
املدافع عن أحد اخلصوم صلة قرابة أو مصاهرة 

للدرجة الثانية.
ز- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد اخلصوم 
في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله 
بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً 

وُمحكِّماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
ح- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو 

قدم ضده بالغاً جلهة االختصاص.

في  قضاؤه  أو  القاضي  عمل  باطالً  ويقع   -2
األحوال السابقة ولو مت باتفاق اخلصوم.

في  في حكم صدر  البطالن  هذا  وقع  وإذا   -3
يطلب من احملكمة  أن  للخصم  بالنقض جاز  طعن 
أمام دائرة ال  الطعن  إلغاء هذا احلكم وإعادة نظر 

يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطالن.
يكون  القاضي ال  أن  يتضح  السابق  النص  من 
صاحلاً لنظر الدعوى إذا »... كان قد سبق له نظرها 
قاضياً« بند )ز( من املادة املذكورة، ويكون ما قام 
به يعد عمالً باطالً حتى لو اتفق اخلصوم، فالبطالن 
 114 امل��ادة  العام«  »النظام  من  احلاالت  هذه  في 

فقرة 2.
امل���ادة )205( من  وق��د أك��دت ه��ذه األح��ك��ام 
 )35( رقم  االحت��ادي  اجلزائية  اإلج��راءات  قانون 
يتبع في شأن  لسنة 1992 حيث نصت على أنه “ 
وتنحيه  ورده  الدعوى  لنظر  القاضي  صالحية 
قانون  في  عليها  املنصوص  واإلج��راءات  األحكام 
اإلجراءات أمام احملاكم املدنية مع مراعاة ما نص 
حيث  و)207(،   ،)206( اآلتيتني  املادتني  في  عليه 
نصت املادة 206 على أنه »مع مراعاة حكم املادة 
)163( تتعلق هذه املادة بضبط نظام اجللسة  ميتنع 
على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت 

متى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى؟

قد  كان  إذا  أو  شخصيًا  عليه  وقعت  قد  اجلرمية 
قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو 
بوظيفة النيابة العامة أو املدافع عن أحد اخلصوم أو 
أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عمالً من أعمال أهل 
أن يشترك في احلكم  عليه كذلك  اخلبرة. وميتنع 
في الطعن إذا كان احلكم املطعون فيه صادًرا منه«. 
في   )206( املادة  أن  يتضح  السابق  النص  من 
عجزها أكدت على منع القاضي من أن يشترك في 
احلكم في االستئناف إذا كان احلكم املستأنف ضده 
هو الذي أصدره، ويالحظ هنا أن املشّرع استخدم 
املطلق  احلظر  صراحة  يفيد  ما  وهو  )املنع(  لفظ 
على القاضي، حيث إن العلة في املنع واضحة وهي 
وأعتنقه  كونه  الذي  برأيه  القاضي  تشبث  خشية 
فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه وإفصاح القاضي 
عن  يحيد  ال  يجعله  قد  ضده  املستأنف  بحكمه 

قناعته، فالقاضي في األول واآلخر إنسان.
على ضوء ما سبق، جند أن احلكم الذي أصدرته 
املستأنف  احلكم  بنقض  اجلزائية،  النقض  دائ��رة 
أصدرته  التي  احملكمة  إلى  الدعوى  وإع��ادة  ضده 
بإعادة  وأم��رت  مغايرة  بهيئة  جديد  من  لنظرها 
القانون  صحيح  أصاب  قد  املستأنف  إلى  التأمني 
الدائرة  رئيس  القاضي  أن  األوراق  من  ثبت  حيث 

ُمصدرة احلكم املستأنف ضده سبق أن اشترك في 
احلكم الصادر في الدعوى اجلزائية واملستأنفة وهي 
جرمية إصدار شيك بدون رصيد واملقضي ببراءته 
منها، وكان موضوع الدعوى محل املستأنف املاثل 
جرمية  عن  املستأنف  أدين  الذي  الشيك  ذات  هو 
االستيالء على املال الضائع، وقد أفصح القاضي عن 
رأيه في موضوع الدعوى األولى عند القضاء ببراءة 
قد  الشيك  أن  من  سنٍد  على  الذكر  السالف  املتهم 
خرج من حيازته بغير إرادته وبالتالي انتفاء العلم 
لديه بوجود رصيد مقابل لقيمة الشيك في تاريخ 
االستحقاق مبا مؤداه أن الشاكي في هذه الدعوى 
املتهم في الدعوى الراهنة  األخيرة هو املستأنف – 
وكانت اجلرمية في الدعويني إمنا هي متفرعة عن 
ثم  ومن  والشاكي،  املتهم  بني  النزاع  محل  الشيك 
الدعوى األولى يكون  القاضي وقد فصل في  فإن 
قد كون رأياً في موضوعها مما يحمل مظنة التأثير 
املستأنف  احلكم  إص��دار  في  إشتراكه  لدى  عليه 
ضده مما تتوافر معه علة عدم الصالحية وهي من 
األمور التي تتصل بالنظام العام وتكون مطروحة 
على احملكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى. وإذ 
كان ذلك فإن احلكم املستأنف ضده يكون قد شابه 

البطالن من هذه اجلهة مما يوجب نقضه.

اإعداد: حامد حمجوب 

عبد الواحد إمام

العلة يف تقدير عدم 

ال�ضالحية هي �ضمان 

�ضدور الأحكام الق�ضائية 

باأق�ضى درجات توفري العدالة
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أوراق قانونية

ارتبط في أذهان البعض أن الرفق باحليوان فكرة أوروبية غربية. ورمبا يرجع 
ذلك إلى أن الدول األوروبية أول من عرفت إنشاء جمعيات للرفق باحليوان. فقد 
تأسست أول جمعية للرفق باحليوان في إجنلترا، سنة 1824 حتت اسم »اجلمعية 
»ريتشارد  إلى  اجلمعية  هذه  نشأة  في  الفضل  ويرجع  باحليوان«.  للرفق  امللكية 
مارتني« )1754 - 1834(، وكان عضواً إيرلندياً في البرملان اإلجنليزي. كذلك، كان 
هذا النائب البرملاني وراء صدور قانون في إجنلترا يجرم االعتداء على املاشية، وهو 
القانون املعروف باسم »قانون مارتني«. وفي سنة 1849، صدر قانون آخر شمل 
باحلماية كل احليوانات. وفي سنة 1866، وفي الواليات املتحدة األمريكية، أسس 
»هنري برج« جمعية لرعاية احليوانات الضالة ومساعدة املزارعني في رعاية املاشية 
بتوعيتهم صحياً. ثم انتشر هذا التقليد بعد ذلك في العديد من األقطار. والهدف من 
وراء إنشاء هذه اجلمعيات هو الرفق باحليوان عند املصاحبة، واإلحسان إليه في 

املعاملة، والتلطف معه في السلوك.
والواقع أن الرفق باحليوان فريضة إسالمية دعا إليها اإلسالم منذ أربعة عشر 
قرناً، وقبل أن تعرف أوروبا هذا املوضوع بقرون طويلة. إذ يعتمد اإلسالم مبدأ 
الرفق في جميع شؤون احلياة، فيجعل منه سمة للمؤمن، وعنصراً يقوي اإلميان، 
وفضيلة تزين العمل. وفي ذلك، تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول 
الكرمي »صلى الله عليه وسلم« قال: »إن الله رفيق يحب الرفق في األمر كله« )رواه 
البخاري مسلم(. وروى مسلم بسنده عن أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها: »إن 
الرفق ال يكون في شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه«. وعن أبي الدرداء أن 
رسول الله »صلى الله عليه وسلم« قال: »من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه 

من اخلير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من اخلير« )رواه الترمذي(.
وقد تواترت النصوص على فضل اإلحسان إلى احليوان والرفق به. نذكر من 
ذلك، حديث أبي هريرة عن رسول الله »صلى الله عليه وسلم«: »بينما رجل ميشي 
بطريق اشتد عليه احلر، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث 

يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان 
بلغ مني، فنزل البئر فمأل خفه ماًء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر 
الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: »في كل كبد 
رطبة أجر« )رواه مالك، والبخاري ومسلم، وأبو داود، وابن حبان في صحيحه إال 

أنه قال: »فشكر الله له فأدخله اجلنة«(.
ويقول رسول الله )]( )على ما أخرجه البخاري ومسلم: »عذبت امرأة في هرة لم 
تطعمها ولم تسقها، ولم تتركها تأكل من خشاش األرض« )أخرجه البخاري ومسلم(. 
والرفق باحليوان التزام قانوني أيضا. ففي الثاني والعشرين من شعبان سنة 
1428ه� املوافق الرابع من سبتمبر سنة 2007 ، صدر القانون االحتادي رقم 16 
لسنة 2007 في شأن الرفق باحليوان. ويحتوي هذا القانون على تسع عشرة مادة. 
ووفقاً للمادة الثانية من هذا القانون، »يجب على مالك احليوانات أو القائمني على 
الالزمة لعدم إحلاق األذى بها،  اتخاذ جميع االحتياطات  رعايتها حسب األحوال 

وعلى وجه اخلصوص مراعاة ما يأتي:
وتدجينها،  وتأقلمها  منوها  ودرجة  احليوانات  أنواع  االعتبار  في  األخذ   -1

واحتياجاتها وفقا للخبرة واملعرفة العلمية.
2- عدم إطالق سراح أي حيوان حتت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، 
وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه لإلدارة املختصة أو السلطة املختصة.

مهنية  وكفاية  ومعرفة  مناسبة  قدرة  ذوي  العاملني  من  كاف  عدد  توفير   -3
باألمور املتعلقة باحليوانات التي حتت إشرافهم ورعايتهم. 

4- معاينة احليوانات التي حتت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على األقل في 
اليوم وتفقد أحوالها. وحتت عنوان »حرية احلركة للحيوان«، تنص املادة الرابعة 
من ذات القانون على أنه »يجب أن توفر للحيوانات مساحة كافية لتلبية احتياجاتها 
عندما حتد حركتها بصفة دائمة أو مؤقتة وفقاً ملا هو وارد في اللوائح والقرارات 

الصادرة عن الوزارة«.

واجلنسيات،  والقارات  للتاريخ  عابرة  أننا بصدد جرمية  ال شك 
املنظمات  وظهور  واألزم��ات  واجلهل  الفقر  انتشارها  أسباب  ومن 
اإلرهابية اخلطيرة التي تتاجر بالبشر »نساء وأطفاالً ورجاالً«، والتي 
يعمل أعضاؤها وفق منهج مدروس وخطط منظمة نظراً لكون هذه 

اجلرائم حتقق أرباحاً طائلة ملنفذيها. 
تهدد  التي  اجلرائم  هذه  مثل  الدولي خلطورة  املجتمع  تنبه  وقد 
ذلك  أجل  ومن  سنوياً.  البشر  ماليني  ضحيتها  ويذهب  املجتمعات 
قمع  مبوضوع  عنيت  التي  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  تعددت 
اتفاقية  املثال:  سبيل  على  منها  استغاللهم  أو  باألشخاص  االجتار 
 ،1944 سنة  الغير  دع��ارة  واستغالل  باألشخاص  االجت��ار  حظر 
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة سنة 1979 ، 
واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 واتفاقية الهاي لسنة 1993  بشأن 
حماية األطفال والتعاون الدولي وغيرها، ولعل من أهمها اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الثالثة 
ومعاقبة  وقمع  منع  وبروتوكول  االتفاقية  دخلت  بها، حيث  املرفقة 
في  التنفيذ  حيز  واألطفال  النساء  وخاصة  باألشخاص  االجت��ار 

سبتمبر 2003 .
ويعد هذا البروتوكول أول وثيقة قانونية ُتعنى بطرح تعريف شامل 
ومتكامل جلرمية االجتار بالبشر حيث جاء في املادة الثالثة الفقرة 
»أ«: )يقصد بتعبير االجتار باألشخاص جتنيد أشخاص أو نقلهم أو 
تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها 
أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع 
أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي 
مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر 
لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة 
اخلدمة  أو  السخرة  أو  اجلنسي،  االستغالل  أشكال  سائر  أو  الغير 
قسراً، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو 

نزع األعضاء(.
وبعد أن أصبح العالم على قناعة تامة بضرورة التصدي ملكافحة 
هذا النمط من اجلرائم على املستوى الدولي، وذلك بعقد عدة اتفاقيات 
دولية، نالحظ تسابق دول العالم على املستوى الداخلي للعمل على 
سن التشريعات والقوانني الداخلية، ومن منطلق حرص دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وإمعاناً منها في مكافحة هذه اآلفة املسماة »االجتار 
بالبشر«، أسوة بكافة دول العالم، فقد صدر القانون االحتادي رقم 
)51( لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم االجتار بالبشر، حيث لم 
يذهب املشرع االحتادي بعيداً عن ما ذهب إليه البروتوكول السالف 

الذكر في سياق تعريف جرمية االجتار بالبشر.

الرفق بالحيوان.. 
واجب شرعي

     والتزام قانوني

الدكتور اأحمد عبد الظاهر

أستاذ القانون اجلنائي املساعد بجامعة القاهرة املستشار القانوني بدائرة القضاء- أبوظبي

ما المقصود بجريمة االتجار بالبشر؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

رئيس قسم تدقيق العقود بإدارة الشؤون القانونية- ديوان وكيل الوزارة
zeyoudi.ae@hotmail.com

ار
���

�ص�
ف

�ت
�ص

ا
للمادة اخلامسة من  وحتت عنوان »املباني ووسائل الراحة للحيوان«، ووفقاً 

نفس القانون«.
احلظائر  وخاصة  املنشآت  بناء  في  املستخدمة  امل��واد  تكون  أن  يجب   -1
غير  احليوانات  تالمسها  أن  التي ميكن  املعدات  وكذلك  واإلسطبالت  واألقفاص 

مؤذية وأن تكون خالية من مصادر التلوث ويسهل تنظيفها وتطهيرها بالكامل.
2- يجب أن توفر للحيوانات التي ال تربى في مبان، حماية من أحوال الطقس 
مرقد  إلى  الوصول  لها  يتاح  وأن  على صحتها  أخطار  وأية  والضواري  املتقلبة 
مناسب وجيد التصريف للفضالت«. وفيما يتعلق بتغذية احليوانات، تنص املادة 
السادسة من القانون املشار إليه على أنه »مع مراعاة ما حتدده الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون بشأن املواد املسموح بإضافتها لغذاء احليوانات، يجب أن يتم إطعام 
احليوانات بالعلف الكامل الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها 
بصحة جيدة وتفي باحتياجاتها الغذائية، مع متكينها من الوصول بشكل مستمر 
ملصادر املياه املناسبة أو تزويدها بكفايتها من املاء النقي يومياً«. وحتت عنوان 
نقل  يتم  أن  أنه »يجب  على  القانون  السابعة من  املادة  احليوانات«، تنص  »نقل 
احليوانات بطريقة تضمن سالمتها، وعدم تعريضها لإلصابات أو الضرر، وحتدد 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط واملواصفات الواجب حتققها في حتميل 
احليوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها أثناء النقل وأية شروط أخرى خاصة بوسائل 
بالتنظيم موضوع »عالج احليوانات«، وذلك في  أيضاً  القانون  النقل«. ويتناول 

املادة الثامنة منه، بنصها على أنه:
أو  أو فزعاً  أملاً  التدخل العالجي للحيوان أن يسبب له  1- إذا كان من شأن 

مضايقة، فيجب أن يتم هذا التدخل بواسطة طبيب بيطري أو أخصائي. 
أو  عام  تخدير  للحيوانات حتت  اجلراحية  التدخالت  تتم جميع  أن  2- يجب 
موضعي وفي مكان مجهز طبياً لنوع اجلراحة، وطبقاً للمادة التاسعة من القانون، 
وحتت عنوان »إعادة احليوان ملالكه«، »ال يجوز إعادة حيوان مت التحفظ عليه ونقله 

للعالج إلى مالكه إال بتمام شفائه وبعد توافر أحد الشرطني التاليني: 
1- ثبوت عدم تكرار اإلهمال من قبل املالك. 

املشرع بعض  ويقرر  اإلهمال«.  تكرار  والعالج حال  النقل  تكاليف  تدفع   -2
احملظورات املاسة باحليوانات، وذلك في املادة العاشرة من القانون، والتي تنص 

على أن »يحظر القيام بأي من األفعال التالية: 
1- التعدي اجلنسي على احليوان. 

2- خلط أنواع احليوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع. 
3- عرض أو بيع أو االجتار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية 
يحظر  القانون،  من  عشرة  احلادية  املادة  ومبقتضى  متاماً.  يشف  لم  ما  هزيلة 
املشرع بوجه خاص »تنظيم عامة أو منافسات أو عروض للحيوانات ألغراض 
دون  الديكور،  أغراض  أو  اإلعالنات  ذلك  في  أخرى مبا  أغراض  أية  أو  جتارية 
تصريح خطي من اإلدارة املختصة أو السلطة املختصة«. وحتت عنوان: »استخدام 

احليوانات لألغراض العلمية«، تنص املادة الثانية عشرة على أن:
1- يحظر استخدام احليوانات ألغراض التجارب العلمية إال بعد احلصول على 

ترخيص من اإلدارة املختصة أو السلطة املختصة. 
2- جتمع الوزارة قاعدة بيانات بشأن استخدام احليوانات لألغراض العلمية 
داخل الدولة. ولكفالة االلتزام بأحكام القانون، قرر املشرِّع بعض العقوبات ملن 
الرابعة  املادة  تنص  إذ  فيه.  الواردة  باحملظورات  يلتزم  لم  أو  الواجبات  يخالف 

عشرة من القانون على أن:
 1- يعاقب باحلبس الذي ال يقل عن شهر وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة 

آالف درهم كل من تعدى جنسياً على احليوان. 
2- يعاقب باحلبس الذي ال يزيد على سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف 
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك.
يخالف  من  كل  درهم  ألف  عشرين  على  تزيد  ال  التي  بالغرامة  يعاقب   -3
باللوائح  املقررة  وتلك  القانون  هذا  أحكام  مبوجب  املقررة  األخرى  االلتزامات 
والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتؤكد النصوص آنفة الذكر بوضوح حرص املُشّرع 

االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة على الرفق باحليوان.
ديني  واجب  هو  باحليوان  الرفق  بأن  القول  سائغاً  يبدو  النحو،  هذا  وعلى 
أخالقي حرص على تقريره الشرع اإلسالمي احلنيف، والتزام قانوني يحرص 

املشرع اإلماراتي على مراعاته.

أوراق قانونية
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الدكتور: ح�سن اإ�سماعيل عبيد

أستاذ علم االجتماع اجلنائي

ترجع البدايات العلمية لدراسة ظاهرة اجلرمية إلى 
العالم البلجيكي كيتيليه Quetelet عام 1935، مركزاً 
العالم  اهتمامه بالرجل املجرم، ثم سار على منواله 
الفرنسي جيري Guerny، وهو أول من قام بتحليل 
اإلحصاءات اخلاصة باجلرائم، ليقدِّم لنا إفادات حول 
االهتمام  وراء  أن  ويبدو  باجلرمية..  اجلنس  عالقة 
الظاهرة  بدراسة  املهتمني  معظم  أن  الرجال  بجرائم 
اإلجرامية كانوا من الرجال، ولم يكن بوسعهم عندئٍذ 
اجلنسني  بني  الفردية  الفروق  االعتبار  بعني  األخذ 
الرجل أو املرأة.. ألن كل الدالئل أبانت أن الذكور هم 
األكثر ارتكاباً للجرائم في كل املجتمعات اإلنسانية، 
مما زاد في االعتقاد بأن الظاهرة اإلجرامية خاصة 

بالرجال.
في  عام 1906 صدر في فرنسا أول مؤلف عن 
 .Granner جرانييه  الفرنسي  للعالم  املجرمة  املرأة 
كما صدر مؤلف حول جرائم النساء للطبيب اإليطالي 
ملبروزو Lambroso، وعلى مدى التاريخ االجتماعي، 
ركزت كافة النظريات التي عملت على تفسير السلوك  
أساسية، ومن  الذكور بصفة  اإلجرامي على جرائم 
ثم لم يأخذ االهتمام بطابع جرائم  النساء إال بعد أن 
زاد االهتمام باإلحصاءات  اجلنائية وحتليلها، حيث 
من  ترتكب  التي  اجلرائم  بني  مقاربات  وجود  تبني 
ِقبل الذكور مع تلك التي ترتكبها اإلناث مثل:جرائم 
قتل املواليد والسرقات واإلجهاض والقتل والتزوير 

والتزييف وجرائم اآلداب العامة.
اإلجهاض،  جرائم  أن  إلى  جيري  العالم  توصل 
وقتل املواليد والسرقة واجلرائم اجلنسية تزيد فيها 
أن  فيرى  مارشيه  أما  الذكور..  على  اإلناث  نسبة 
اإلناث يشتركن في اجلرائم اخلفية بنسبة أكبر من 
الذكور ألنهن يفضلن في كثير من األحيان أن يعهدن 
بعيدة  املرأة  تبقى  بينما  الرجل،  إلى  بتنفيذ اجلرمية 

حتى ال ُتطالها يد العدالة.
اإلحصاء  تطور  من  اإلج���رام  علم  أف��اد  لقد 
اجلنائي في معرفة الكثير من احلقائق ذات العالقة 
باجلرمية.. واملعروف أن فرنسا أول دولة أدخلت 
نظام اإلحصاء اجلنائي في عام 1825 ثم جاءت 

الرجل و المرأة..
أيهما األكثر إجرامًا؟

بعدها بريطانيا عام 1865.
للوقاية من  الدولية  اللجنة  تقرير صادر عن  في 
من  نسبة  أن  أف��اد  املتحدة  لألمم  التابعة  اجلرمية 
يبلغ  الذكور  ُيقبض عليهم من مرتكبي اجلرائم من 
أمثال  عشرة  األمريكية»10«  املتحدة  الواليات   في 
من ُيقبض عليهن من اإلناث، وأن األرقام في تزايد. 
وفي »بلجيكا« بلغ عدد جرائم الذكور 70 %. أما في 
من   %  3٫5 إال نحو  النساء ال ميثلن  »السويد« فإن 

جملة احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
املرأة،  إج��رام  أن  إلى  املنشورة  التقارير  تشير 
خصوصاً في املجتمعات العربية يظل أقل كثيراً من 
إجرام الرجل بسبب التباينات الفسيولوجية والعوامل 
والتمايز  الثقافية  والظروف  واالجتماعية  النفسية 
اجلنسي، وأن  الرجال مازالوا يتفوقون على النساء 
أكثر  فالرجال  شيوعاً،   األكثر  اجلرائم  ارتكاب  في 
إقباالً على تعاطي اخلمور واملْسِكرات وبنسبة تبلغ 
80 % حلاالت تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية، إذ ال 
تتجاوز النسبة للنساء 20 % في  الدول االسكندنافية 
االنتحار،  جلرائم  بالنسبة  كثيراً  يختلف  ال  واحلال 
الصادرة  التقارير  حسب    %  30 تتجاوز  ال  والتي 
من األمم املتحدة. ويالحظ أن معدل جرائم االنتحار 
البحر   دول  من  »إسرائيل«  في  نسب  أعلى  سجل 
أغلب حاالت االنتحار  أن  إذ تبني  املتوسط،  األبيض 
بني »اإلسرائيليني« تقع يومي االثنني والثالثاء، والبد 
ذلك، فضالً  وراء  تقف  نفسية وسياسية  عوامل  أن 
العالقة  ذات  واالنحرافات  األُسرية،  الصراعات  عن 
والتحرش   Pederasty واللواط  اجلنسي  بالشذوذ 
اجلنسي مع األطفال Pedophilia وحاالت اجلنسية 
الرمزية Fetichism. وتفيد التقارير أن نسبة عالية 
»اإلسرائيليني«  بني  تستشري  اجلرائم  ه��ذه  من 
التي  البحرية  في  خصوصاً  اجليش!!  في  العاملني 
الالئي  النساء  وسط  لالنحراف  امليل  ظواهر  تعتبر 
جتاوزن منتصف العمر بادية في مظاهر عديدة، لعل 
 .Bisexual اآلخر  للجنس  امليل  شيوعاً  أكثرها  من 
باملدارس  الداخلي  السكن  طالبات  وسط  وتنتشر 

الثانوية واجلامعات.

من  وه��و   ،Marchais مارشيه  الدكتور  ي��رى 
أن  النساء  احلقيقي جلرائم  احلجم  بتحديد  املهتمني 
اإلناث أكثر ميالً الرتكاب ما سماه اجلرائم اخلفية، 
ولعل من أهمها قتل املواليد أو التخلص منهم، وجرائم  
في  مت��ارس  والتي  املستترة  وال��دع��ارة  اإلجهاض 
صالونات التجميل ومحال حياكة املالبس النسائية.. 
وحب  استعراضية  ميول  لها  املرأة  مارشيه،  وعند 
املرتبطة  املمارسات  من  العديد  إلى  يدفعها  للشهرة 
تستحي  ال  حيث  يستحون  فالرجال  بالغريزة.. 
النساء، فاملرأة ال تستتر مع املرأة، وال يضيرها كثيراً 
إذا كان  أال تستر شيئاً ميكنها أن تبديه، خصوصاً 
يتناقل  فرنسا  وفي  االستحسان..  يجلب  عرضه 
الناس مثالً شعبياً رائجاً»أبحث عن املرأة« في حالة 

وقوع أي جرمية حتى لو كان بطلها رجالً!!
علماء  ل��دى  اجت��اه  ظهر  األخيرة  السنوات  في 
تقف  التي  األسباب  عن  للبحث  اجلنائي  االجتماع 
وراء الدوافع املسببة الرتكاب اجلرمية، فبرزت عدة 
وذلك  اإلناث،  جرائم   انخفاض  فسرت  اجتاهات 
بإرجاعها إلى عوامل بيولوجية وأخرى فسيولوجية 
وظائف  أن  إلى  الدراسات  بعض  وانتهت  ونفسية، 
أعضاء املرأة تؤثر على سلوكها ونوعية اجلرائم التي 
الدورة  وانقطاع  واحلمل  والطمث  كالبلوغ  ترتكبها 
الشهرية عند بلوغ سن  اليأس.. وفي مرحلة الحقة 
الصماء  الغدد  إفرازات  دراسة  على  االهتمام  تركز 
خصائص  معه  تتحدد  ال��ذي  الهرموني  والنظام 
الهرمونات  إفراز  الرتباط  وذلك  واألنوثة،  الذكورة 
»األندروجني«  هرمون  الفردي، خصوصاً  بالسلوك 
وامليل  الشخصية  تكوين  على  املباشر  لتأثيره 
البيولوجية  العوامل  بدور  اإلق��رار  ومع  للعدوان. 
اإلجرامي،  السلوك  على  وتأثيرها  والفسيولوجية 
أو  فقد تأكد أن اجلرمية، سواء كان مرتكبها رجالً 
امرأة.. بالغاً أو حدثاً، فإن العوامل االجتماعية تلعب 
السلوك  على  املباشر  تأثيرها  بسبب  محورياً  دوراً 
الفردي واجلمعي.. ذلك ألن منظومة القيم األخالقية 
كميكانيزم  تعمل  االجتماعية  واألع��راف  والتقاليد 

للضبط االجتماعي.



ُتولي إدارات الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون أهمية 
كبيرة لتدريب عناصر الشرطة لديها على استخدام 
املجرمني  مواجهة  في  الكهربائي  الصعق  أسلحة 

واألفراد الذين يشكلون خطراً على املجتمع.
قيام  تفضل  التزال  اإلدارات  تلك  بعض  أن  إال 
رجالها بواجباتهم مستخدمني فقط أيديهم العارية 

ودون االستعانة بأي سالح كان.
وأفراد  اجلهات  من  الكثير  أن  إلى  ذلك  ويعود 
لألسلحة  املفرط  االستخدام  ينتقدون  املجتمع 
الصاعقة واملتهورة أحياناً من قبل رجال الشرطة، 
خاصة  باآلخرين  جسيمة  إصابات  يلحق  وال��ذي 
املطالبة  إلى  بالبعض  األمر  ووصل  منهم،  األبرياء 
خاصة  األسلحة  من  النوع  هذا  استخدام  باعتبار 

املسدسات غير ضروري.
وقبل تأييد أو معارضة هذا الرأي يجب القول إن 
استخدام الشرطة للقوة بشكل عقالني يعتبر أمراً 
دفاعياً كما أن هنالك العديد من األسباب التي جتعل 

من استخدام مسدسات الصعق أمراً مألوفاً.
على  تكون  قد  هذه،  الكهربائي  الصعق  أسلحة 
مختلفة،  تصاميم  ذات  أدوات  أو  مسدسات  شكل 

مسدسات الَصعق
    بين التأييد والرفض

عضالت  تصيب  كانت  وإن  قاتلة  غير  عادة  وهي 
جسم اإلنسان بالصدمة وبعض األلم السريع.

وقد أشارت اإلحصائيات إلى أن استخدام أفراد 
أدى  األسلحة  لهذه  املتحدة  الواليات  في  الشرطة 
خالل العقد املاضي إلى تخفيض معدالت اإلصابات 

التي يتعرضون لها بأكثر من النصف.
اللجوء  أن  الشرطة  ضباط  من  العديد  وي��رى 
مع  فعاليته  في  يتساوى  قد  ذات��ه  بحد  للحوار 
استخدام أية أسلحة في الشارع، إال أنهم في الواقع 
مييلون إلى استخدام أي سالح أو أداة للدفاع عن 
والطمأنينة  بالنفس  الثقة  متنحهم  حيث  أنفسهم، 
التقليل من حجم  والقدرة على األداء اجليد، كذلك 
اإلصابة التي قد تلحق بهم وتفادي إصابة املشتبه 

بهم بجروح كبيرة.
وفي حال شعر مسؤولو إحدى إدارات الشرطة 
بأن أفرادها يستخدمون أسلحة الصعق الكهربائي 
خاصة املسدسات الصاعقة بشكل مفرط فإن عليهم 
عميق  تقييم  وإجراء  األمر  هذا  مع  بجدية  التعامل 
من قبل موظفني ذوي كفاءة عالية، بحيث يكونون 
قادرين على قراءة التقارير بدقة وفحص السجالت 

عن  منفصل  وبشكل  الصلة  ذي  باحلادث  املتعلقة 
احلوادث األخرى.

ومن املالحظ أن بعض ضباط الشرطة يفضلون 
كبير،  بشكل  الصعق  وأدوات  استخدام مسدسات 
تلك  استخدام  إلى  العاديون  األف��راد  يلجأ  بينما 

األسلحة في حاالت الدفاع عن النفس فقط.
لألسلحة  املفرط  االستخدام  مفهوم  حظي  وقد 
ضباط  من  أجيال  قبل  من  بانتشار  الصاعقة 
دون  واجباتهم  أداء  في  جنحوا  الذين  الشرطة 
احلاجة لالستعانة بتلك األسلحة، والذين عملوا مع 
رفاق لهم كانت األسلحة الصاعقة التفارقهم خالل 

أداء عملهم.
العمر  في  املتقدمني  الضباط  جعل  األم��ر  هذا 
الضباط  ميل  في  السبب  حول  التساؤل  يثيرون 
خالل  الصعق  مسدسات  استخدام  إلى  الشبان 

عملهم، بينما كان جواب هؤالء الشبان وملاذا ال؟
أن  الشرطة  مسؤولي  على  فإن  عام،  وبشكل 
يكونوا حذرين في حال التوصل إلى نتيجة مفادها 
أن هنالك إفراطاً في جلوء رجال الشرطة إلى خيار 
اعتقاد  لديهم  الصعق، خاصة عندما يكون  أسلحة 

بأنهم يقومون بذلك دفاعاً عن النفس.
احلاد  االنتقاد  استمرار  أن  مالحظة  ويجب 
ثقة  فقدان  إلى  يؤدي  الصعق  أسلحة  الستخدام 
التعامل  على  وبقدرتهم  الشرطة  برجال  الناس 
يؤدي  قد  ما  املجرمني وغيرهم، وهو  مع  املناسب 

إلى نتائج مأساوية.
استخدام  الشرطة  ضابط  جتنب  ح��ال  وف��ي 
سيمنحه  ذلك  فإن  كبير،  بشكٍل  الصعق  أسلحة 
نفسه  سيجد  أنه  كما  املسؤولني،  ثقة  من  الكثير 
يستخدم يديه فقط في مواقف تتطلب منه السيطرة 
اجلسدية على خصمه، وعليه في هذه احلالة أيضاً 
أن يكون واثقاً من نفسه وبقدرته على أداء العمل 
املوكول إليه وتفادي إصابته بجروح خطيرة، كذلك 

األمر مع املشتبه به.
ويهتم العديد من أجهزة الشرطة املعنية بتدريب 
وأدوات  األفضل ألسلحة  االستخدام  على  أفرادها 
الصعق الكهربائي، إضافة إلى استخدام أيديهم فقط 
املشتبه بهم، كذلك تعلُّم استخدام  التعامل مع  في 

األسلوبني معاً في آن واحد.
للتدريب  اخلاضعون  الضباط  يتمتع  أن  ويجب 

والرغبة  واملستنير  اجلديد  التفكير  على  بالقدرة 
لهذا  عدم حتمسهم  أن  إذ  واالستفادة،  التعلم  في 

التدريب سيجعل من األمر مضيعة للوقت.
يتعلمها  التي  الوسائل  تلك  فإن  عام،  وبشكٍل 
بعد  حتى  ض��روري��ة  ستصبح  الشرطة  ضباط 
استخدامها ملسدسات الصعق وغيرها، إذ أن العديد 
من الشركات املُصنعة لهذه األسلحة واألدوات لم 
ذات  صعق  أسلحة  إنتاج  مرحلة  إلى  بعد  يصل 
أسلحة  أن  كما  للظروف،  مناسبة  كاملة  فعالية 
الشرطة  ال تضمن لضابط  املتوفرة حالياً  الصعق 
عليه  فإن  ولهذا،  دائماً،  به  املشتبه  على  التغلب 
إليها  يحتاج  التي  القوة  مستويات  جيداً  ُيحدَّد  أن 

والتوقيت املناسب الستخدامها.
هذه  إل��ى  الشرطة  ح��ال وص��ول ضابط  وف��ي 
الدرجة من اخلبرة، فإنه سيكون قادراً عندئذ على 
حتاشي االستخدام املفرط ألسلحة الصعق ومعرفة 

الوقت املناسب لذلك.
املوجهة من قبل بعض  االنتقادات  وبالرغم من 
الدولية«  العفو  »منظمة  ومنها:  الدولية  املنظمات 
أكثر  أن  إال  الصعق،  ألسلحة  املفرط  لالستخدام 

تستخدم  العالم  في  للشرطة  جهاز   16.000 من 
الدورات  تنظيم  وتواصل  األسلحة  من  النوع  هذا 

التدريبية ألفرادها حول هذا األمر.
وتسعى أغلبية أجهزة الشرطة املعنية إلى استمرار 
بسبب  الصعق  وآالت  ملسدسات  أفرادها  استخدام 
وفي  القانون  على  للخارجني  التصدي  في  فاعليتها 
الوقت نفسه احلرص على احلد من اإلصابات التي قد 

تلحق بأفرادها أو املشتبه بهم على حٍد سواء.
أسلحة  اس��ت��خ��دام  ح��ول  اجل���دل  أن  وي��ب��دو 
الذي تشير  الوقت  إذ في  لن تخف حدته  الصعق 
املؤسسات  بعض  عن  الصادرة  اإلحصائيات  فيه 
إلى  أدى  األسلحة  أن استخدام هذه  إلى  الشرطية 
إنقاذ أكثر من 75 ألف شخص، إضافة إلى خفض 
أف��راد  استخدام  ج��راء  واملصابني  القتلى  أع��داد 
الشرطة ملسدسات الصعق بدالً من األسلحة النارية 
خالل مواجهتهم للمجرمني، تتحدث تقارير أخرى 
مسدسات  تعتبر  اإلنسان  حقوق  منظمات  أن  عن 
وأدوات الصعق أدوات للتعذيب، كما أنها أدَّت في 
تعرضهم  أو  بهم  املشتبه  ملوت  األحيان  من  كثيٍر 

لإلصابات اخلطيرة.

الكهرباء خاصة مسدسات الصعق قد ظهرت على نطاق 
من املعروف أن أسلحة الصعق ب

ن قائمة األسلحة النارية 
واسع في العام 1969 وفي العام 1976 مت إدراجها في الواليات املتحدة ضم

وفي العام 1994 مت تطوير هذه األسلحة بحيث يصعب استخدامها من قبل املجرمني، وفي العام 2009 

ربائية قبل أن ُيعاد شحنها 
ض التعديالت بحيث تطلق ثالث طلقات كه

مت إخضاع مسدسات الصعق لبع
من جديد.

وتتمثل فاعلية مسدسات الصعق في قدرتها على إعاقة قدرة الدماغ على التحكم في عضالت اجلسم 

ئية إليه يجعله يستعيد 
ة الكهربا

وجعل اإلنسان عاجزاً عن احلركة واملبادرة، إال أن وقف وصول الشحن

سيطرته على جسمه وحواسه.

الشرطة العالمية
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اإعداد: د. ح�سن توفيق 





10 أيام في
فردوس تونس 

اإعداد: حممد ح�سن احلربي

أن مير اإلنسان في حالة عشق ملرة واحدة في 
أيضاً،  وتقديره  تفهمه  وميكن  طبيعي  أمر  حياته، 
لكن أن يبقى املرء عاشقاً مدى احلياة، فتلك لعمري 
الهوى.  أهل  ُع��رف  في  وقفة  إلى  حتتاج  مسألة 
على هذا النحو بدأت أكلم نفسي، بعد أن رمى لي 
صديقي اخلبير في التضاريس االجتماعية لتونس 
وبالد املغرب العربي، -كما وصف نفسه-، جملًة 
أتأملها وأفكر فيها.. فماذا تأبط  حيرتني، وأخذت 

لي ذلك الصديق وهمس..؟
بقي  ما  للمرأة  عاشقاً  يظل  التونسي  »إن  قال: 
التمتع  وال  النساء  عن  احلديث  ميل  وال  حياً. 
مبراقبتهن في املقاهي واألماكن العامة«. بل ذهب 
»إذا ما ذهبت إلى خطبة  إلى أبعد من ذلك محذراً 
فتاة لك أو لقريب لك، فال تصطحب معك تونسياً، 

ألنه سيغافلك ويخطبها لنفسه فتخرج )من املولد 
بال حمص( كما يقول املصريون البسطاء«..

»احلمامات«  منطقة  إلى  زي��ارة  في  ثالثة  كنا 
هذه.  العشق  رواية  الثالثة سمعنا  ونحن  بتونس، 
في  تقع  بامتياز  سياحية  »احلمامات«  ومنطقة 
حسبته  بحر  على  مطلة  للبالد،  الشرقي  الشمال 
هنا  إلى  الرحلة  للسماء.  امتداداً  زرقته  من صفاء 
انطالقاً من دبي ال تكلف كثيراً، فالتذاكر في فترة 
الصيف – الذروة، ال تتعدى 3000 درهم وال تهبط 
دون 2600 درهم إماراتي على أي خطوط وطنية 
إماراتية كانت أُم أجنبية، وحتى التركية والقطرية، 
كلها، السعر ال يتعدى فيها هذه األرقام. لو أضفت 
ملا  التسوق،  الفنادق والوجبات اخلارجية وجتنَّبت 
تعدت ميزانيتك 10 آالف درهم لفترة عشرة أيام أو 

سياحة
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خمسة عشر يوماً مع االقتصاد بالصرف.. 
نظافة  يقال،  واحلق  اكتشفنا  املطار،  من  ب��دءاً 
تونس وهو البلد العربي، على افتراض أن النظافة 
رغم أنها من اإلميان لدى العرب املسلمني، تعد في 
حال املدن »ال األفراد« شأناً ال يحظى بأولوية في 
غالبية البلدان العربية على عراقتها، ال تدري ملاذا..

باملوارد  عالقة  لها  ليست  النظافة  أن  بتقديري 
هي  إمنا  بالفقر،  وال  بالغنى  ال  بلد،  ألي  املالية 
تربية رمبا، تبدأ من األسرة واملنزل لتنتهي باملدينة 
فعموم البالد. ال أحد ميكنه تبرير أن بعض البلدان 
العربية »حديثة التأسيس«، وبالتالي هنالك أولويات 
منطق  إنه  النظافة.  من  أكثر ضرورية  واهتمامات 
»أبوظبي  واقعي  مثال  لدينا  ومضحك.  معكوس 
مدينة حديثة التأسيس العمراني لكنها نظيفة جداً. 
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مدينة  لكنها  محدودة  مواردها  مثالً،  سنغافورة 
نظيفة أيضاً«. السؤال، هل تونس خليفة »قرطاج«، 
وفرنسا  أوروبا  مع  متاس  على  أهلها  ألن  نظيفة 
حتديداً..؟ ال أعتقد وتلك قصة أخرى قد نعود إليها..

الرواة، »ُشيَّدت  ملناسبة ذكر فرنسا وعلى ذمة 
النور« على منطقة  التي نعرفها »بعاصمة  باريس 
أحد  يقول  كما  لذلك،  نظيفة،  غير  ومكبات  مقابر 
رمبا  واملساحيق..!!«..  بالعطور  اشتهرت  الظرفاء، 
زوسكند،  باتريك  ملؤلفها  »العطر«  رواي��ة  ق��راءة 
النقطة احلساسة. على أي حال،  تضيئ أكثر هذه 
التي  لباريس  قلبي  ومييل  فرنسا  أحب  شخصياً 
عشقها  بدأ  يومها  ومن  سنتني  مدة  فيها  درست 
الفرنسية  يتحدثون  عموماً  والتونسيون  املتجدد. 
في  كان مولوداً  لو  كما  يتحدثها  بطالقة، بعضهم 

»الشانزيليزيه«..
بالنسبة لنا هنا، فال غرابة أن تسأل عن سوق 
السمك وأن كنت محاطاً مبنتجعات في احلمامات، 
ليبرز لك أحد أهم التحديات التي لن تنتصر عليها 

بسهولة. كيف..؟
كثير،  صيد  فيه  مرّتب  س��وق  في  ..وجن���ول 
»أوالد  وشراء  بيع  أُناس  بطبيعتهم  و»التوانسة« 
أن  لك  أين  فمن  املصرية،  اللهجة  في  كما  سوق«، 

تفر منهم؟!
إمنا  السوق،  من  اخل��روج  في  ليست  املشكلة 
املشكلة كيف تتعرف على األسماك التي ُتباع وقد 
تغير اسمها عما هي في اإلمارات. صعب أن تطلب 
اسمه  لكن  يشبهه،  ما  جتد  ألنك  مثالً،  »شعري« 
وُطرق  األسماك  على  مثاالً  خذ  هناك.  مختلف 
تضيء  باألضواء:  »الصيد  تونس:  في  صيدها 

وآخر  الصغير  »السردين«  سمك  فتصطاد  البحر 
لنوعني  بالشص  والصيد  »السكمري«.  اسمه  معه 
من األسماك، األول »جغالي«، والثاني »دنديق..«. 
وقد تستطيع أكل السمك التونسي من غير سؤال، 
تقدم  التي  املخلالت  ولذيذ.. خصوصاً  ألنه شهي 

معه..
عليها  ويطلق  التونسية  »احلمامات«  ومنطقة 
بل  فحسب،  سياحية  ليست  تونس«،  »ف��ردوس 
بها  حتيط  أسوار  وفيها  أيضاً،  وصناعية  جتارية 
جنوباً وغرباً، يعتقد أنها تعود إلى القرنني السادس 
يلفت  األتراك،  احتلها  عندما  عشر  والسابع  عشر 
نظرك إليها محافظة السكان )60000 نسمة وعدد 
وبقائها  نظافتها،  على  ماليني(   10 تونس  سكان 
األهالي  تعلق  إلى  ذلك  يرجع  ورمبا  جيدة  بحالة 
بها كجزء من املاضي اجلميل.  ال نفط في تونس 

بل زراعة وكانت تسمى أيام عهد احتالل روما لها 
ب�»سلة اخلبز«، ملا كانت تصدره من غالل إلى هذه 
التي  روما«  »إمبراطورية  التوسعية  اإلمبراطورية 
ودحرها  منها  الَفكاك  التونسي  الشعب  استطاع 

مهزومة..
من علّم التونسي العشق..؟. هذا السؤال وجدنا 
احلمامات،  في  جتوالنا  على  يومني  بعد  إجابته 
ال  بيننا،  حركة  األك��ث��ر  وك��ان  أح��دن��ا  اكتشفه 
الذي  قال:  هادئ.  عشاء  يغريه  وال  مكان  ميسكه 
بداللها  التونسية  الفتاة  هي  العشق  التونسي  علم 
بعضاً  بعضنا  في وجوه  فنظرنا  وطريقة كالمها. 
على  سنوات  عشر  بعد  هذا..؟«.  في  اجلديد  »ما 
أُماً  التونسية صارت  الفتاة  أن  عرفنا  الكالم،  هذا 
وأجنبت فتى، احتج الفتى في ساحة عامة، فانطلقت 

ثورة عارمة لم تتوقف حتى اآلن.

سياحة



علي  الشهير  السوري  الكاريكاتير  رسام  يعدُّ 
جتاوز  الذين  الكاريكاتير  رسامي  أبرز  من  فرزات 
اجتماعية  أب��ع��اداً  ليحمل  الفنية  القيمة  رسمهم 
وسياسية وأخالقية، بل رؤية للكون واحلياة أحياناً. 
إثراء  في  ريادي  ودور  مصداقية  من  به  يتمتع  ملا 

الثقافة والفن معاً.
الكاريكاتير يعني لدى فرزات أشياًء كثيرة  وفن 
كما عرفه جمهوره  السياسي  املستوى  فقط  وليس 
بشكل عام، ألن أي حالة سياسية كما يقول ترتبط 
بحالة اجتماعية، وبالتالي تتبعها بحالتني اقتصادية 
وإنسانية، لذلك تكاد رسوماته ال تستطيع أن مُتيَّز 
اقتصادية  أم  اجتماعية  أم  هل هي رسوم سياسية 

أم سياسية؟ 
ولد الفنان علي فرزات في مدينة حماه عام 1951، 
ومنذ صباه متيز بالنقد وكثرة التعليقات، لدرجة أن 
زوار  يأتيهم  دارهم حني  من  يخرجونه  كانوا  أهله 
التي كانت  أو ضيوف، وذلك لكثرة نقده وتعليقاته 

تسبب لهم حرجاً.

اأول كاريكاتري

والده  الحظ  سنوات  خمس  عمره  كان  وعندما 
أنه كلما جلب صحفاً أو مجالت إلى املنزل كان علي 
يسارع إلى البحث عن الصفحات التي بها كاريكاتير 
أو رسوم، فكان والده يستهجن ذلك، ألنه ال يريد أن 
يصبح ابنه رسام كاريكاتير في املستقبل على اعتبار 

أن هذه املهنة ال تأتي باملال حسب ظنه.
ان كلَّفه  استقى علي فرزات أول رسم له من دهَّ
أثناء  يتلهَّى  العائلة، وكان  بيت  والده بطالء جدران 
فرصة غدائه برسم صور بشرية على احلائط بقلم 
خشبي، وقد انتزعته تلك الوجوه من حالة ساكنة في 
داخله إلى حالة فاعلة مشرقة، حيث كان يحمل الفحم 
من »املنقل« ويكرر تلك الرسوم على جدران احلي 
أو على معامالت الناس التي كان والده يحملها معه 
إلى املنزل. ونشر أول كاريكاتير له عندما كان في 

اإعداد: فوزي ق�سطة 

في  الكاريكاتورية  لرسومه  عديدة  معارض  فرزات 
الدول، والتي حازت  سوريا وباريس وغيرهما من 

على إعجاب اجلمهور عربياً وعاملياً.

الدومري

بعد أن استقر به احلال في دمشق بعد سنوات 
رغب  وأوروبا،  العربية  اخلليج  دول  في  االغتراب 
على  فحصل  خاصاً،  عمالً  يؤسس  أن  في  فرزات 
 2001 العام  في  جديدة  جريدة  بإصدار  ترخيص 
تسّمى »الدومري«، وكان ذلك أول ترخيص ُيعطى 
لصحيفة مستقلة في سوريا، منذ العام 1963. وقد 
شهدت »الدومري« رواجاً وانتشاراً واسعني منذ بدء 
تنفد في  ألف نسخة  صدورها وكانت تطبع ستني 
ساعات معدودة، إال أنه ونتيجة لبعض املشكالت مع 

السلطات السورية توقفت اجلريدة عن الصدور، بل 
ومت سحب ترخيصها من الفنان علي فرزات، وذلك 

في العام 2003.
ولكن فرزات لم يستسلم بسبب توقف جريدته 
الساخر،  للفن  صالة  بتأسيس  ذلك  على  رداً  فقام 
والتي اتخذت من مبنى جريدة »الدومري« مقراً لها، 
لتؤكد استمرار خطها وفكرها، معتمداً في ذلك على 
النجاح الذي حصدته اجلريدة لدى اجلمهور ، والذي 
وعكست  وآماله  وتطلعاته  وأوجاعه  همومه  نقلت 
واقعه، بل وكانت لسان حاله في كثيٍر من القضايا 

التي متس عيشه.
أثناء  ف��رزات  علي  تعّرض  آب،  أغسطس  وفي 
عودته من مكتبه للضرب املبرح من قبل »ملثمني«، 
وقد ركز املعتدون على وجهه وأصابعه ملا في ذلك 
رسوماته  عن  ُعرف  وملا  اجلميع  يعرفها  داللة  من 
االجتماعية  األوضاع  بعض  تنتقد  والتي  اجلريئة، 

واالقتصادية والسياسية في بلده.
أكتوبر  من  السابع  في  أي  بشهرين،  وبعدها 
فنانني  أربعة  مع  األوروب��ي  البرملان  اختاره   2011
حلرية  »ساخاروف«  بجائزة  للفوز  آخرين  عرب 
الفكر. وقبل ذلك فاز فرزات بعدٍد كبير من اجلوائز 
العربية والدولية منها اجلائزة األولى في »مهرجان 
وجائزة   1987 عام  بلغاريا  في  الدولي  صوفيا« 

»األمير كالوس« الهولندية 2003.

مفهوم الكاريكاتري

يعتبر فنان الكاريكاتير علي فرزات أن الكاريكاتير 
بعكس  عام،  بشكل  التشكيلي  الفن  عن  ينفصل  ال 
للكاريكاتير  عالقة  توجد  ال  بأنه  البعض  اعتقاد 
بها  يتمتع  التي  املواصفات  وعن  التشكيلي.  بالفن 
فنان  أي  »إن  فرزات:  علي  يقول  الكاريكاتير  فنان 
أكادميي ال يستطيع أن يصبح رساماً كاريكاتورياً، 
وطينة  مبواصفات  يتمتع  الكاريكاتير  رسام  ألن 
خاصة به ويضيف: من املمكن أن يصبح اإلنسان 
إذا درس قواعد الرسم. ولكن ليس  العادي رساماً 

بالضرورة أن يصبح فنانا«ً.

شخصيات

املرحلة اإلعدادية وهو عبارة عن صورة كاريكاتورية 
التي  نشرت في الصفحة األولى بصحيفة »األيام« 
كانت تصدر في دمشق، وكانت من أكبر الصحف 
السورية في منتصف الستينيات، وقد صور وانتقد 
بشكل ساخر اتفاق االستعمار الفرنسي حول اجلالء 
بإعجاب أسرة  الرسم  من اجلزائر. وقد حظي هذا 
الصحيفة وقرائها ظناً منهم أن صاحب الرسم هو 

شاب أو رجل كبير في العمر.
حترير  رئيس  أن  حينها  ف��رزات  علي  وفوجئ 
الصحيفة في ذلك الوقت »نصوح بابيل« يرسل له 
رسالة يدعوه فيها إلى مقابلته من أجل بحث إمكانية 
التعاون معه في مجال الكاريكاتير، ولم يذهب يومها 
خشية أن يسأله أين والده ظناً منه أنه ابن الرسام 
الفنان  يقول  كما  الواقعة  وليس هو شخصياً. هذه 
علي فرزات شجعته كثيراً على مواصلة الرسم في 
هذا االجتاه. فبعد حصوله على البكالوريوس سافر 
إلى  واالنتساب  الصحافة  في  للعمل  دمشق  إلى 
كلية الفنون اجلميلة، ولم يحصل على العمل يومها 
بسهولة، وبقي شهوراً يسكن مع صديق له في غرفة 
صغيرة فيها سرير واحد، يتناوب مع صديقه النوم 
النهار،  ينام في  ليالً، وهو  ينام  عليه فكان صديقه 
وهذه التجربة كما قال أفادته كثيراً في حياته العملية 

فيما بعد.
متيز علي فرزات في تلك الفترة بسعة مخيلته من 
تنقله  خالل  شهدها  التي  واألحداث  املشاهد  خالل 
كان  الذي  والده  برفقة  سوريا  أرجاء  مختلف  في 
يعمل مساحاً لألراضي، وعندما كان يتابع دراسته 
الزراعية لدى  على احملاصيل  الثانوية عمل حارساً 
املصرف الزراعي السوري، باإلضافة إلى استمراره 

في ممارسة هواية رسم الكاريكاتير.
رسم  ف��رزات  احترف  السبعينيات  بداية  وفي 
فعمل  السورية  الرسمية  الصحف  في  الكاريكاتير 
»الثورة«  وصحيفتي  الشعب«  »جيش  مجلة  في 
خليجية  عربية  في صحف  عمل  كما   ، و»تشرين« 
بينها »اخلليج« اإلماراتية، وبعض الصحف الكويتية.
أقام  وعاملياً،  عربياً  االنتشار  هدف  ولتحقيق 

آخر
الساخرين

الكاريكاتير في الوطن العربي له جذور عميقة 
كما  الفنون  كباقي  ولكنه  التاريخ  عمق  في  متتد 
يقول علي فرزات »يحتاج إلى ثقافة ووعي وتقنية 
علمية ينفذ بها، وهو مازال في هذه النواحي متخلفاً 
كبيراً  العربي جند كماً  بعض الشيء، ففي وطننا 
من فناني الكاريكاتير ولكن النوعية سيئة، ففي كل 
معرض أو مهرجان يقام تفاجأ أن عدد املشاركني 
من الدول العربية ال يتجاوز الشخصني أو الثالثة 
دولة  ومن  أنه  نالحظ  بينما  األحوال،  أحسن  في 
عشرة  عن  يقل  ال  ما  يشارك  فقط  واحدة  غربية 
فنانني، وهذا بعد الغربلة«. وهذا يدل على أن هناك 
لهم  ليس  فقط،  املنفذين  الرسامني  من  مجموعة 
صفة املبادرة في اختيار املوضوعات وطرحها من 
خالل الصحف واملجالت، بينما يتمتع الكاريكاتير 

احلرية  من  كبيرة  بنسبة  الغربية  ال��دول  في 
والدميقراطية في طرح املوضوعات املختلفة، لكننا 

ال نرى الشيء نفسه في وطننا العربي. 
الذي  ذلك  هو  وهل  الناجح  الكاريكاتير  وعن 
علي  الفنان  يقول  املباشرة  أم  الرمز  على  يعتمد 
الرمز  إلى  يلجأ  عندما  الكاريكاتير  »إن  ف��رزات: 
األسباب  هذه  ذلك،  وراء  أسباباً  هناك  أن  فالبد 
لها  وأيضاً  ما،  موقع  في  اإليجابية  الصفة  لها 
الصفة السلبية في موقع آخر، فمثالً في بلد متقدم 
من  فهذا  الرمز،  فيه  الكاريكاتير  رسام  يستخدم 
دواعي التقدم الفكري، والبعد الذهني لدى الرسام 
واملتلقي. وعندما يستعمل الفنان الرمز في الدول 
التي تقمع الفكر وتخشاه، فإن ذلك يحصل لتمرير 
بشكل  متريرها  يستطيع  ال  التي  القضايا  بعض 

ظاهر، صحيح أن املتلقي في هذه الدول ليس على 
نفس الدرجة من الوعي والقدرة على التعامل مع 
نوعاً  عنده  يخلق  الوضع  استمرار  ولكن  الرموز، 
من القدرة على قراءة الرمز الذي يعنيه الرسام أو 

ذاك بالتحديد«.
بالرموز،  مليئة  حياتنا  أن  على  فرزات  ويؤكد 
فما  احلياة  في هذه  منا أصبح رمزاً  إنسان  وكل 
معنى أن تضيف رمزاً آخر، وبرأيي أن فكرة العمل 
في حد ذاتها حتمل قيمة الرمز الذي حتمله هذه 
بني  مستمر  ح��وار  رسوماتي  وفي  الشخصية، 
رجل  بني  العالقة  مثل  مختلفة،  اجتماعية  شرائح 
الشرائح  حوار  فإن  وبالتالي  واملواطن،  الشرطة 
االجتماعية املرمز ال يحتمل أن يتضمن شاهد رمز 

»كحنظلة« عند الرسام الراحل ناجي العلي. 

جذور الكاريكاتري يف الوطن العربي
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شانغ شون وهارين.

جتدد احلرب الأهلية 

القوميني  ب��ني  األه��ل��ي��ة  احل���رب  اس��ت��ؤن��ف��ت 
حاول  حيث  اليابان،  استسالم  فور  والشيوعيني 
مارشال  ج��ورج  أمثال  املتحدة  الواليات  ممثلو 
أنه  إال  ائتالفية،  حكومة  تشكيل  جدوى-  -بدون 
على  يتقاتالن  اجلانبان  كان   1947 العام  بحلول 

مقاطعة منشوريا الصناعية والغنية بالثروات.
كانت جهود القوميني لدعم قوتهم في منشوريا 
على  السوفييت  سيطرة  بسبب  بالفشل  باءت  قد 

معركة »هوايهاي«
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

اأَنهت احلرب الأهلية ال�صينية ل�صالح ال�صيوعين

التي شنها الشيوعيون  أدَّت معركة »هوايهاي« 
في العامني 1948-1949 إلى تقهقر القوات القومية 
املدعومة من الغرب إلى تايوان وتأسيس جمهورية 

الصني الشعبية في األول من أكتوبر 1949.
الشيوعية  أن  املعركة  ه��ذه  نتائج  أك��دت  كما 
أصبحت  السوفييتي  االحت��اد  قبل  من  املدعومة 
تشكل خطراً كبيراً كما أصبحت في نظر األمريكيني 
بداية احلرب الباردة. فالتدخل الروسي خاصة ما 
يتعلق بعدم السماح لقوات القوميني بالوصول بحراً 
إلى منشوريا ساعد على حتول معارك العصابات 

التي يخوضها الشيوعيون إلى حرب تقليدية.

خلفية حول احلرب الأهلية ال�صينية

أُسس احلزب الشيوعي الصيني في يوليو 1921 
وبعد فترة قصيرة من التعاون مع احلزب القومي، 
من  معارض  موقف  اتخاذ  الشيوعي  احلزب  قرر 
تشيانغ كاي- تشيك من أبريل 1927 وحتى نهاية 

لوحة حديثة للرسام وي تشويو والتي تظهر جزءاً من معركة »هواي هاي« التي أدت إلى هزمية قوات القوميني على أيدي القوات الشيوعية

االستراتيجي  الهدف  ك��ان  الوقت،  ه��ذا  وف��ي 
اليابان وطردها خارج الصني  ملاو يتمثل في دفع 
والقتال فقط ُقرب نهر يالو الذي ُيشكل حدوداً بني 

منشوريا وكوريا.
األمريكية  القوات  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي 
تتجه صوب اليابان ومع اقتراب نهاية احلرب شن 
جيش التحرير الشعبي هجوماً ضد القوات اليابانية، 
حيث متثل الهدف احلقيقي ملاو في غزو منشوريا 
استعداداً للمرحلة األخيرة من احلرب األهلية التي 

تدور رحاها بني القوميني والشيوعيني.
إثر دخول السوفييت احلرب في أوائل أغسطس 
1945 متكنت السفن السوفيتية من نقل الشيوعيني 
بحراً وتزويدهم باألسلحة من املستودعات اليابانية. 
إلى  الشعبي  التحرير  حزب  قوات  وصول  وعند 
السكك  خطوط  استخدام  إل��ى  عمدت  منشوريا 
بهدف  السوفييت  لسيطرة  اخلاضعة  احلديدية 
السكانية في شينيانغ  املراكز  إلى  التحرك سريعاً 

التي  الطويلة(  )املسيرة  انتهاء  ومع   ،1936 العام 
انطلقت من جنوب شرق الصني إلى منطقة قاعدة 
»جينان« في الشمال الغربي تولى ماوتسي تونغ 

قيادة احلزب الشيوعي الصيني.
وفي ديسمبر 1936 وقع حادث »تشيان«، حيث 
مت اختطاف جيانغ من قبل اجلنرال زهانغ خوليانغ 
الذي أجبره على تشكيل جبهة ثانية مع الشيوعيني 

وكان هدفهم اليابان.
ماو  أسلوب  أّدى  الثالثينيات  منتصف  وفي 
إلى  املعارك احلربية  إلى تقسيم  إطالة احلرب  في 
الشيوعيني  اتخاذ  في  األول��ى  تتمثل  مرحلتني: 
مواقف دفاعية مستخدمني أُسلوب حرب العصابات 
والثانية أن يطوروا حربهم لتصبح حرباً متحركة 
كانت  التي  الثالثة  املرحلة  أما  اآلليات.  على  تعتمد 
فقد  الصيني  الشيوعي  احل��زب  بانتصار  تنبئ 
تضمنت قيام جيش التحرير الشعبي باتباع حرب 

املواقع الثابتة.

املوانئ املنشورية، كما مت منع البحرية القومية التي 
تضم أكثر من 800 سفينة و40 ألف رجل بحلول 
أكتوبر من املرور. وقد اشتكى القوميون مبرارة في 
نوفمبر 1948 من أن العنصر األساس في تدهور 
االحتاد  التزام  عدم  في  يتمثل  العسكري  موقفهم 
الصينية  والتحالف  الصداقة  باتفاقية  السوفييتي 
- السوفييتية التي مت إبرامها في أغسطس 1945.

قد  الصيني  الشيوعي  احلزب  من  ُكتاب  وكان 
تأييد  في  السوفييتية  املساعدة  أهمية  من  قللوا 
انتصر  الصيني  الشيوعي  بأن احلزب  إلدعاء ماو 
في احلرب من دون مساعدة من أحد، إال أن الوثائق 

املتعلقة باحلرب كشفت عن أهمية الدور الذي لعبه 
االحتاد السوفييتي.

إلى  خروتشوف  حت��دث   1958 ال��ع��ام  وف��ي 
أن  صاحلكم  في  كان  »لقد  قائالً:  تونغ  ماوتسي 
اجليش السوفييتي كان في ميناء آرثر ومنشوريا«.

معركة هوايهاي

واملهمة  النهائية  العسكرية  احلمالت  زت  تركَّ
عرفت  والتي  وتياجنني  بكني  حول  منشوريا  بعد 
مدينة  ُقرب  »هوايهاي«  )بني جني( وحملة  بحملة 
مقاطعتي  من  الشمالي  النصف  في  )سوتشو( 

كان النصر الشيوعي في 
مدينة سوتشو املعركة احلاسمة 
في احلرب األهلية ومع حتقيق 
النجاح خالل احلملة العسكرية 
في هوايهاي أصبح الطريق إلى 

نهر يانغزي مفتوحاً، حيث متّكنت 
القوات الشيوعية من عبور النهر 
والسيطرة على مدينتي ناجنينغ 

وشنغهاي وأجبرت القوات 
القومية على التقهقر إلى تايوان.

22 نوفمبر:
 استالم اجليش امليداني لشرق 
الصني وهزمية اجليش السابع 
للقوات القومية

ليانيوجنانغ

 الشيوعيون
 القوميون

جراند كانال

منشوريا
بكني

ميناء آرثر

كوريا

شنغهاي
البحر األصفر

تايوان

سوتشو

نانينغ
الصني

سوتشو اجليش 
السابع

نهاية نوفمبر إلى 15 ديسمبر:
 استسالم وتدمير اجليش 
الثاني عشر من ِقبل اجليش 
امليداني للسهول الوسطى، 
حيث فشلت جهود اجليش 
الثامن في إنقاذه

اجليش امليداني للسهول الوسطى
ليو بوتشينغ

 4 ديسمبر إلى 10 يناير
 سقوط آخر القوات 
القومية دو يومينغ

يونغ شينغ
سوخيان

اجليش الثامن

اجليش الثاني عشر

بانغبو

نياجنيانغ

اجليش امليداني لشرق الصني
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جيانغ سو وآن هوي.
من  الشعبي  التحرير  جيش  متكن  حال  وفي 
عاصمة  إلى  الطريق  فإن  على سوتشو  االستيالء 
القوميني في ناجنينغ ستكون مفتوحة، مما سيسهل 
زراعية  ث��روات  على  والسيطرة  شنغهاي  غ��زو 

ضخمة في جنوب الصني.
من  جيوش  خمسة  حشد  من  القوميون  متكن 
ثالث مناطق بحيث جتاوز عددها اإلجمالي ثمامنائة 

ألف رجل بقيادة اجلنرال ليو زهي.
فقد  الشعبي،  التحرير  بجيش  يتعلق  فيما 
بوتشينغ  ليو  بقيادة  الثاني  امليداني  اجليش  ضم 
واجليش امليداني لشرق الصني، والذي ُعرف الحقاً 
باسم اجليش امليداني الثالث بقيادة تشني لي، إال أن 
القيادة في امليدان كانت لنائبه سويو حيث بلغ عدد 
كما  رجل.  ألف  ستمائة  نحو  اجليوش  هذه  أفراد 
للجنة العامة  مت تعيني دينغ زهياو بينغ سكرتيراً 
جلبهة القتال والتي ضمت كالً من القادة تشني لي 

وليو بوتشينغ وسويو وتان جينلني.
»هوايهاي«  حلملة  النهائي  ال��ه��دف  د  جتسَّ
لشرق  امليداني  اجليش  استخدام  في  العسكرية 
السابع  اجليش  على  حصار  ف��رض  في  الصني 
للقوميني، والذي يضم نحو مائة ألف جندي والذي 

كان متمركزاً في شرق سوتشو.
امليداني  اجليش  على  كان  نفسه  الوقت  وفي 
للسهول الوسطى منع أية محاولة إنقاذ تقوم بها 
قوات القوميني في غرب سوتشو. كما أدى انهيار 
الفرقتني العسكريتني التابعتني للقوات القومية في 
إلى  نوفمبر  من  الثامن  في  شمال شرق سوتشو 
في  السابع  باجليش  الهزمية  إحلاق  في  املساهمة 
)نيان زهوانغ( التي تبعد 48 كيلومتراً عن سوتشو.

وبعد أسبوعني من القتال وفي الثاني والعشرين 
من نوفمبر كان جيش القوميني قد تعرض للدمار، 

كما قتل قائده هوانغ بايتاو.
وفي الوقت الذي كان فيه اجليش امليداني لشرق 

الصني ُيقاتل إلى الشرق من سوتشو كان اجليش 
امليداني للسهول الوسطى يسعى جاهداً في املناطق 
السكك  خط  على  للسيطرة  والشرقية  اجلنوبية 
احلديدية الذي يربط تياجنني ببوكو وعزل سوتشو 
عن اجلنوب. وفي أواخر نوفمبر حاول القوميون 
سوتشو  مبدينة  االتصال  من  نوع  إنشاء  إع��ادة 
عشر  والثالث  الثاني  جيوشهم  قيام  طريق  عن 
والسادس عشر بشن هجوم باجتاه اجلنوب، بينما 
عشر  والثاني  والثامن  السادس  جيوشهم  كانت 

تتحرك باجتاه الشمال.
للفشل، وفي األول  إال أن هذه اخلطة تعرضت 
من ديسمبر تخلَّى اجليش في سوتشو الذي كان 

معارك سطرت التاريخ

باجتاه  يتحرك  وبدأ  املدينة  عن  يومينغ  دو  يقوده 
اجلنوب الغربي.

للسهول  امليداني  اجليش  كان  الوقت  ذلك  وفي 
الوسطى قد جنح في محاصرة اجليش الثاني عشر 
جنوب  في  وجاو  ُهوا  نهري  بني  للقوميني  التابع 

غرب سوخيان.
تدمير  مت  ديسمبر  من  عشر  اخلامس  وف��ي 
اجليش الثاني عشر كما انهار بشكل كامل ما تبقى 
من القوات اخلاضعة لقيادة دو يومينغ في العاشر 

من يناير 1949.
خالل هذه احلملة العسكرية التي استمرت ثالثة 
وستني يوماً متكَّن الشيوعيون من إبادة نحو 550 
ألفاً من القوات القومية وفتح الطريق إلى وادي نهر 

يانغزي.
وفي أبريل من العام 1949 عبر الشيوعيون نهر 
وبحلول  ناجنينغ،  مدينة  على  واستولوا  يانغزي 
التحرير  التابعة جليش  القوات  شهر مايو وصلت 
املناطق  إلى  وتقدَّمت  مدينة شنغهاي  إلى  الشعبي 
اجلنوبية الغربية من الصني ولم يجد زعيم القوميني 
جيانغ ومؤيدوه من حٍل أمامهم سوى التقهقر إلى 

جزيرة تايوان.

اخلامتة

دون  من  الصيني  الشيوعي  احل��زب  يكن  لم 
التصدي  على  قادراً  السوفييتي  االحتاد  مساعدة 
قوات  شنتهما  اللذين  والبحري  البري  للهجومني 
السوفييتية في قطع  القوات  القوميني، ومع جناح 
الطرق املؤدية إلى منشوريا حترك جيش التحرير 
الثابتة،  املواقع  حرب  ليستخدم  بسرعة  الشعبي 

والتي منحته الكثير من القوة.
ماوتسي  تّوجت  »هوايهاي«  معركة  كانت  وإذا 
تونغ كزعيم أوحد جلمهورية الصني الشعبية، فإنها 
في الوقت ذاته سلّطت الضوء على املزايا القيادية 

لدينغ زهياوبينغ التي ظهرت خالل تلك املعركة.

اأرقــــــام ونـتـائج

ال�صيوعيون

امليداني  اجليش  من  جندي   600.000  <
للسهول الوسطى واجليش امليداني لشرق 

الصني.
بينغ  زهياو  دينغ  العسكري:  القائد   <

سكرتير اللجنة العامة جلبهة القتال.
> اخلسائر: غير معروفة.

القوميون

> نحو 500.000 جندي يساندهم اجليش 
إلى  إض��اف��ة  جندي،   70.000 السابع: 
120.000 جندي. حيث بلغ العدد اإلجمالي 

للقوات: 800.000 جندي.
> القيادة العسكرية: اجلنرال لوي زهي.

وجريح  قتيل  بني   550.000 اخلسائر:   <
ومفقود.

في نوفمبر 1948 أنشأ احلزب الشيوعي الصيني جلنة تضم خمسة من القادة العسكريني بهدف توحيد اجليوش الصينية في حربها ضد القوميني
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �صبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�صان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �صبق لقائد اأن كانت 

�صمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبن اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�صهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين

الشيخ زايد..
قائد مفطور على عمل الخير والكرم والجود

»زاي��د  رج��االت  من  رج��ل  احللقة  ه��ذه  ضيف 
اخلير« املخلصني، الذين عملوا بجهٍد  وإخالص مع 
الشيخ زايد »رحمه الله« في مجال العمل اخليري 
الذين  اإلماراتيني  أوائل  واإلنساني، حيث كان من 
ترك  وبالتالي  فيه،  ومترَّسوا  املجال  هذا  دخلوا 
لنفسه بصمة مميزة في هذا العمل وال يزال العطاء 
لديه متدفقاً. إنه سالم بن عبيد الظاهري الذي أسهم 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  »مؤسسة  تأسيس  في 
1992،وأصبح  سنة  واإلنسانية«  اخليرية  لألعمال 
مديراً عاماً لها. وفيما يلي نص شهادته وذكرياته 

مع الشيخ زايد »طيَّب الله ثراه«. 

ُبعد نظر

كتف  على  واحة  وهي  العني،  مدينة  في  نشأت 
من  أهلي  عن  ورثته  ما  فيها  نهلت  اخلالي،  الربع 
مببادئ  عميق  وإمي��ان  عربية،  وتقاليد  ع��ادات 
اإلسالم السمحة، وعشت فيها مع مختلف األهالي 
مستهل  في  عملت  لقد  وت��ع��اون.  ووئ��ام  مبحبة 
شبابي في شركة »أدما« للتنقيب عن البترول في 
جزيرة »داس«، وهي أول شركة بترول عملت في 
سنة  اإلمارات  دولة  في  النفط  عن  التنقيب  مجال 
فيها،  عملوا  الذين  الناس  أوائل  من  وكنت   ،1956
عن  دافعت  عندما  كبيرة  وقفة  لي  كانت  أن  إلى 
حقوق العمال، بطلب حتسني أجور العمل، ففصلت 
بحقيقة فصلي من  يعلم  زايد  والشيخ  العمل.  من 
إلى  يأتي  عندما  عني  يسأل  دائماً  فكان  العمل. 
منطقة اجليمي )حيثما أسكن(، وقالوا لي اجلماعة 
وفي  تزورهم«،  أن  والبد  عنك  يسألون  »الشيوخ 

يوم من األيام كان الشيخ زايد في )هزع البوش(، 
تغمرها  املناطق  أغلب  كانت  األي���ام  تلك  وف��ي 
السير  في  صعوبة  السيارات  وجتد  »الرمول«، 
عليها. املهم أنني ذهبت إلى هناك وكان الشيخ زايد 
يتناول وجبة الغداء، »تغديت معه«، وبعد أن انتهى 
من وجبة الغداء صافحته وجلست إلى جواره، لكنه 
لم يقل لي كلمة واحدة. وفي يوم من األيام كان 
إلى  بها  يذهب  أن  األخوة سيارة ويريد  أحد  لدى 
الشيخ زايد ويريدني أن أرافقه، ذهبنا وبرزنا عند 
الشيخ  ذهب  املجلس،  انقضاء  وبعد  زايد،  الشيخ 
زايد ليركب سيارته ونحن أيضا بدورنا ذهبنا إلى 
سيارتنا، وقبل أن يركب الشيخ زايد سيارته، صاح 
قال  حضرت،  وملا  تعال..«  سالم..  »سالم..  علي 
تلعب  ال  داس  من  التي جبتها  الفلوس  »ترى  لي: 
واشتغل  سيارة،  بها  واشتر  فلوسك  احفظ  بها، 

سالم بن عبيد الظاهري
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وأنت سايقها  ودبي،  أبوظبي  إلى  العني  من  عليها 
املال  ل��دّي  ليس  له:  قلت  ثم  ميكانيكها«.  وأن��ت 
نساعدك..  »سوف  فقال:  سيارة،  لشراء  الكافي 
فقط أنت شد حيلك«. هذا الكالم ظل في وجداني 
إلى يومنا هذا ولن أنساه ما حييت، ملا له من وّقع 
على حياتي، ويوضح أيضاً النظرة البعيدة للشيخ 
بالتردد على  الله«، ثم قمت بعد ذلك  زايد »رحمه 
مجالسه، واشتريت السيارة من أحد سائقيه، وُيدعى 
بالشيخ يحيى. لقد كان لقائي مع املغفور له بإذن 
الله تعالى الشيخ زايد )طيَّب الله ثراه( مبثابة وقفة 
نوعية لعبت دوراً رئيسياً في حتديد مسيرة حياتي 
العملية، ألني حظيت منه باحلكمة، والنظرة الثاقبة، 
املوّجه ألبنائه،  واملعلم  األب  بحنان  حيث نصحني 
االجتهاد  أسلك طريق  اعتمد على نفسي وأن  بأن 
والعمل، وأجتّمل بالصبر ألشق طريق العمل بنجاح، 
وبالفعل اعتمدت على الله أوالً، ثم واصلت جهودي 

في إطار هذا التوجيه احلكيم.

فكر القائد

في عام 1968 سافرت إلى دولة الكويت للعمل 
والدراسة في الوقت ذاته، وفي أثناء وجودي هناك، 
رسمية،  زيارة  في  الكويت  إلى  زايد  الشيخ  جاء 
فذهبنا أنا ومجموعة من اإلماراتيني يعملون هناك 
ثم  معنا،  يتحدث  وجلس  استقبلنا  عليه،  للسالم 
سألنا، متى ترجعون إلى بالدكم، فقلنا له نحن يا 
الليل،  النهار وندرس في  العمر نشتغل في  طويل 
فقال: »يا أوالدي اشتغلوا وادرسوا ثم ارجعوا إلى 
توفقنا في  لله  إليكم«، واحلمد  بلدكم فهي بحاجة 
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الدراسة والعمل، ورجع كل واحد منا ولديه وفرة 
جيدة من العلم واملعرفة واخلبرة التي أسهمت في 

شغلنا وظائف مميزة في الدولة. 
بالسلك  التحقت  ال��دول��ة  إل��ى  ع��ودت��ي  وبعد 
الشرطي لفترة طويلة، وكانت لقاءاتي بالشيخ زايد 
يغلب عليها الطابع الرسمي بحكم عملي، فالتواصل 
بيننا لم يكن مباشراً، إلى أن تقاعدت من الشرطة. 
الله«،  »رحمه  علي  بن  حمودة  رشحني  ذلك  بعد 
للعمل في ديوان الرئاسة بقسم املساعدات اخليرية 
الدكتور عز  آنذاك  واإلنسانية، وكان يرأس القسم 
أعمال  عن  املباشر  املسؤول  وهو  إبراهيم،  الدين 
بالديوان،  التحقت  وبالفعل  اخليرية،  زايد  الشيخ 
وأذكر أن الدكتور عز الدين إبراهيم سألني في أي 
فرع أريد أن أعمل فقلت له: »في فرع دول آسيا«، 
كان  إذ  استراليا،  هو  إليه  أسافر  بلد  أول  وكان 
الشيخ زايد قد أمر مبساعدات كبيرة إلى مسلمي 
حيث  »سيدني«،  العاصمة  في  خاصة  استراليا، 
املسلمني. وقد اشتملت  يقطن هناك عدد كبير من 
املساجد واملدارس ودعم  بناء  املساعدات على  تلك 
املؤسسات االجتماعية، وغيرها من األمور اخليرية 
واإلنسانية. وبعد أن أدّيت املهمة رجعت وأخبرت 
الشيخ زايد باألمر، ففرح فرحاً كبيراً، ثم سألني: 
»من ذهب معك؟« فقلت له: ذهبت مبفردي، فقال: 
»كيف تذهب بروحك؟«، فسأل الدكتور عز الدين: 
استراليا،  إلى  بروحه  يروح  سالم  تخلي  »كيف 
اإلنسان ميرض يصير له شيء ال قدر الله«، فقلنا 
مرة  نكررها  لن  العمر  يا طويل  الله  »إن شاء  له: 
أخرى«. فانظر كيف يحرص على ناسه وشعبه.. 

فهذا هو فكر القائد.

موؤ�ص�صة زايد 

وفي 5 أغسطس 1992 تأسست »مؤسسة زايد 
بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية« 

إطار  في  أمريكي،  دوالر  مليار  ق��دره  برأسمال 
توجيهات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه 
الله«، التي تنبع من قناعة راسخة بضرورة مّد يد 
العون واملساعدة إلى بني اإلنسان، بغّض النظر عن 
العمل  لقيم  وتأصيالً  الدين،  أو  اللون  أو  اجلنس 

اخليري واإلنساني في الدولة.
بقاع  من  الكثير  إلى  املؤسسة  عطاء  امتد  وقد 
كبيرة  مشاريع  بإجناز  أعمالها  وتتميز  العالم، 
حتمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان داخل 
الدولة وخارجها، وتخصص 60 باملئة من مواردها 
في  األول��وي��ة  وتعطي  الدولة،  داخ��ل  للمشاريع 
اخلارج للبالد اآلسيوية واإلفريقية األقل منواً، مع 
مراعاة أن تكون املشاريع التي يتم إجنازها في هذه 
البالد ذات أثر فعال في البُنية الثقافية واالجتماعية، 
لهذه  عاماً  مديراً  أصبحت  تعالى،  الله  وبفضل 

املؤسسة الكبيرة. 

عطاء ل ين�صب 

حيث  للخير،  كبيراً  مصدراً  زايد  الشيخ  يعتبر 
عندما  متطر،  حت��ل  فأينما  بالسحابة،  شبهته 
واألشجار  واحليوان  اإلنسان  منها  يستفيد  متطر 
والطبيعة، فاملكان الذي يحل فيه »زايد اخلير« يحل 
فيه اخلير والبركة. فعندما يذهب الشيخ زايد إلى 
وأبقى  أرافقه،  باكستان  في  مثالً  القنص  رحالت 
أجتّول في العديد من املناطق هناك ملدة أسبوعني أو 
أكثر، وال أستطيع أن أحصي كل األعمال اخليرية 
التي قام بها الشيخ زايد في باكستان وحدها، من 
وغيرها.  وأسواق  ومدارس  وسدود،  وآبار  مباٍن 
لقد كان يحب اخلير لإلنسان واحليوان واألشجار، 
العالم، في  لذلك جتد أعماله اخليرية في كل دول 
بنجالديش..إلخ  باكستان،  الهند،  تركيا،  استراليا، 
وال  البشرية،  يخدم  عمل  أي  في  يتواني  ال  .وهو 
يرد أحداً، بل إنه هو الذي يبادر ويسأل مستشاريه 

والسفراء اإلماراتيني عن الناس في مختلف البلدان، 
يلبي  ثم  مستشفيات؟  مدارس،  منازل،  لديهم  هل 

ويعطي بال حدود.
وفي إحدى املرات كنا في باكستان، وأثناء جوالتي 
شاهدت منطقة فقيرة جداً ال يوجد فيها شيء من 
مظاهر احلياة الضرورية، حتى إنهم يؤدون الصالة 
أخبرت  أرض  فضاء..  أي في  املفتوح  الفضاء  في 
الشيخ زايد باألمر، فقال: »احسب كم عدد السكان، 
السكان  ع��دد  وأحصيت  فذهبت  املنازل«،  وع��دد 
والبيوت بالتعاون مع أهل املنطقة، ثم أخبرت الشيخ 

زايد فقام بتعمير املنطقة بكل احتياجاتها.
وكان للشيخ زايد أسلوب جميل في العطاء، فهو 
ال يعطي مباشرة بل كان يوّجه بتنظيم السباقات 
من  يوم  آخر  في  خاصة  الناس  بني  واملباريات 
سفره، كسباقات اجلمال واخليل، الصيد بالصقور، 
الثيران.. وكل ما يخطر على  والكالب، ومصارعة 
البال، وذلك حتى ينتفع الناس جميعاً من خالل ما 

أظهروه من جهٍد ومثابرة.

خري زايد

سافرت في أحد األيام إلى تشاد، وأول ما وصلت 
اإلسالمي،  املجلس  رئيس  استقبلني  هناك  إل��ى 
وأخذ يتحدث عن حاجات الناس من ناحية املنازل 
الناس  إن  لي:  وقال  واآلبار،  واملرافق  وامل��دارس 
ماء.  بئر  على  يتقاتلون  حاجتهم  شدة  من  هناك 
وعندما سمعت كالمه، قلت ما العمل لسد كل هذه 
االحتياجات في بلٍد كبيٍر كهذا؟ كيف لي أن أغطي 
كل هذا؟ ثم بعد ذلك أخذني في زيارة ملقر اجلمعية 
)املجلس اإلسالمي(، حيث كان امللك فيصل »رحمه 
الله« قد بنى لهم مسجداً كبيراً وبجواره مجموعة 
من املرافق، من ضمنها مقر اجلمعية، وخالل الزيارة 
جتولنا في متحف اجلمعية، فأخذ يعلق على الصور 
املعروضة في قسم الصور في املتحف، قائالً: هذه 

مدرسة ثانوية بناها الشيخ طحنون، وهذه مدرسة 
ومؤسسات  مساجد  وهذه  سرور،  الشيخ  بناها 
وآبار بناها فالن الفالني من أبناء اإلمارات، فقلت 
اإلمارات، ووصلت  أبناء  بناه  ذلك  الله كل  ما شاء 
فانتابتني  كلها،  املناطق  هذه  إلى  اخليرية  أعمالهم 
ذاته،  الوقت  في  رأيت،وطمأنينة  مبا  غامرة  فرحة 
أنفق  التي  املناطق  أختار  أن  أستطيع  إنني  حيث 
فيها املساعدات، حسب احتياجات الناس إليها. ومما 
أسعدني أيضا في تلك الرحلة أنني شاهدت مسجداً 
كبيراً بناه هادف بن حميد الشامسي »رحمه الله«، 
هذا  بنى  من  سألوكم  إذا  لهم:  قال  بناه  وعندما 
ألن  زايد،  الشيخ  بناه  الذي  إن  له  فقولوا  املسجد، 

الفلوس التي في حوزتي كلها من خير زايد.

مواقف اإن�صانية

للشيخ زايد مواقف إنسانية كبيرة، وهي بطبيعة 
إحدى  اإلنسان، ففي  القائد  احلال سمة من سمات 
املرات كنا في سفر،وكان أحد األشخاص من مرافقي 
زايد، يحاول أن يركب السيارة، وهو في حالة برٍد 
احلركة،فشاهده  خالله  من  يستطيع  ال  يكاد  شديد 
الشيخ زايد وهو في هذه احلالة، فأخذ شاله الصوف 
الرجل  الذي كان يضعه على رأسه، ولّف به رأس 
ألهله  احملب  اإلنسان  والقائد  األب  بحنو  البردان 
والناس جميعاً. فالشيخ زايد إذا ارحتل إلى رحلة أو 
جلس في مجلس، كأنه واحد من الربع، ال يشعرك 

بأنه القائد، لهذا جتد رحالته ممتعة ومميزة.
ومن ضمن املواقف أيضاً، أنه في إحدى مناطق 
)األفاعي(،  احلنشان  فيها  تكثر  كانت  باكستان، 
أدوية ولقاحات  لهم  أوفر  أن  فطلبوا مني سكانها 
باألمر،  زايد  الشيخ  فأخبرت  األفاعي،  سم  ضد 
فقال: ملاذا ال جنند أُناساً يقضون على هذه األفاعي، 
وبالتالي جنتث املشكلة من جذورها، وبالفعل نفذنا 
توجيهات الشيخ زايد، وقمنا بالعمل وقضينا على 

تلك األفاعي ليعيش الناس بسالم وأمان.
عندما  أذكر  أيضاً،  كبير  إنساني  موقف  وهناك 
كنا نقدم املساعدات الطبية إلى شعب البوسنة،كانت 
من  نسبة  عن  التخلّي  على  الصرب جتبرنا  قوات 
اجلانب  إلى  املساعدات  ملرور  واألدوي��ة  األجهزة 
البوسني، فلما ذكرنا ذلك إلى الشيخ زايد قال: »هذه 
للمساعدة،  أناس يحتاجون  إنسانية وهم  مساعدة 
فأينما ذهبت فهي في ميزان العمل اإلنساني، كما 
أنها أدوية والصرب يستخدمونها للعالج، وبالتالي 

فهم بشر ويستأهلون العالج«.

�صخ�صية ل تتكرر

ال شك أن الشيخ زايد شخصية فريدة من نوعها 
ال تتكرر، لقد تربى على األصالة واملبادئ العربية 
واإلسالمية السامية، فمنذ إمارته في مدينة العني، 
وخاصة  منه  مقربة  على  وكنا  كنا صغاراً  ونحن 
كان  واملواطن،  للوطن  وحبه  ومواقفه  أعماله  من 
دائماً  نراه  فكنا  املواطن،  راحة  إلى  دوماً  يسعى 
في جوالت، حيث كانت املناطق فيها محدودة في 
تلك الفترة )املويجعي، املعترض، اجليمي، القطارة..

ويتجول  الشيخ زايد ميتطي حصاناً  إلخ..( وكان 
في تلك املناطق، وكل منطقة من هذه املناطق عليها 
ويرعى شؤون  املنطقة  أمور  يتولى  شيخ  أو  واٍل 
السكان وكان ذلك في الثالثينيات واألربعينيات من 
»رحمه  زايد  كان  األيام  تلك  في  العشرين.  القرن 
الله« يشّجع املزارعني على الزراعة وكان يزودهم 
باملعدات، التي يشتريها من إمارة دبي بالدين على 
ذمته وذلك لكي يشجع الناس على زراعة اخلضار، 
ويزرعون  اآلب��ار  يحفرون  بالفعل  ب��دأوا  وق��د 

مساحات جيدة، تكفي حاجات السكان آنذاك.
لقد كان الشيخ زايد »رحمه الله« قائداً مفطوراً 
بني  يحمل  وهو  واجلود،  والكرم  اخلير  عمل  على 
وصفات  الشجاع،  ال��ف��ارس  شخصية  حناياه 

واإلق��دام  الشجاعة  على  تعتمد  التي  الفروسية 
والشهامة واإلِباء، فقد كان منذ نشأته. وفي حكمه 
جميع  من  قريباً  من شعبه  محبوباً  كان  ألبوظبي 
األُسر والقبائل، ومجلسه مفتوح ُيدني إليه الكبير 
ظهور  قبل  كان  لقد  للجميع.  ويسمع  والصغير، 
النفط يعمل بجهٍد كبير لتوفير العيش الكرمي لسائر 
املواطنني، وبعد أن وهب الله البالد هذه النعمة في 
ر الثروة  ظل عهده امليمون، زاد اخلير والنماء وسخَّ
احلياة  ميادين  مختلف  في  اإلنسان،  لبناء  لتكون 
واالقتصادية  واالجتماعية  والتعليمية  الصحية 
والزراعية. وهاهي اإلمارات اليوم قهرت الصحراء 
فيها  وتنتشر  النخيل  يعلوها  يافعة  لتكون روضة 
وصوب.والذين  حدب  كل  في  وامل��زارع  الزراعة 
شخصيته  من  اكتسبوا  زاي��د  الشيخ  مع  عملوا 
والنظرة  العميق،  واإلميان  الوطن  وحب  السماحة 
اللون  في  عنصرية  إلى  االلتفات  دون  الشمولية 
لفريق  عصبية  أدن��ى  ودون  الدين،  أو  العرق  أو 
ما أجمعوا يوماً من  دون آخر. واملواطنون عموماً 
ليس  لزايد،  من حبهم  أكثر  رجل  على حب  األيام 
إلى  سافرت  إن  ما  ولكن  فحسب  اإلم��ارات  في 
اخلير،  بصمات  لزايد  وكانت  إال  أقول  واحلق  بلٍد 
وبعد  في حياته  له وهو  بالدعاء  يلهجون  والناس 
مماته، وكما يقول احلديث الشريف )أقوال الناس 

أقالم احلق(. 
تعالى  الله  بإذن  له  باملغفور  كانت عالقتي  لقد 
وقيادي،  وم��رٍب  ومعلم  أب  عالقة  زاي��د   الشيخ 
أن  دائماً  أحرص  كنت  والذي  األعلى،  مثلي  وكان 
سّطره  ال��ذي  الطويل  مشواره  مراحل  كل  أتابع 
الشيخ  تعلّمت من  لقد  قلوبنا.  بحروف خالدة في 
في  الشجاعة  العميق،  اإلميان  عديدة،  مكارم  زايد 
الرحمة،  املواقف،  في  والوضوح  الصراحة  احلق، 
الوحدة  إلى  الدعوة  الصادقة،  الوطنية  واإلنسانية، 
والتضامن، االنفتاح على الناس، اإلصرار والعزمية.

مركز زايد لرعاية االيتام في ممباسا/كينيا مبادرات الشيخ زايد اإلنسانية عمت كثيراً من دول العالم
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د. فالح حنظل

حاكم اإمارة اأبوظبي 1928 - 1966 

قاهر التحّديات
 ال�صيخ �صخبوط بن �صلطان اآل نهيان 

رفض ذلك وأصر على أن يتم حتديد احلدود قبل 
أن يوقع أي من الطرفني على امتياز نفطي جديد. ثم 
أنه أوكل مهمة متابعة املوضوع إلى أحمد بن خلف 
العتيبة، وفي يوم 1936/8/12، أرسل يوسف بن 
البحرين بترجمة اجنليزية لرسالة  أحمد كانو من 
تخص  الشارقة  في  الوطني  الوكيل  بها  بعث 
موضوع اتفاقيات النفط، جاء فيها قوله: )إن امليجر 
هوملز استطاع أن يحصل على موافقة حاكم دبي 
امتياز نفطي  أنه سيوافق على منح  الشفهية على 
في إمارته وأنه أرسل صورة من االتفاقية للشيخ 
جاء  بن خلف  أحمد  إن  ثم  عليها،  ليطلع  شخبوط 
إلى دبي ملتابعة أعمال جتارية تخصه وسألته عن 
موقف الشيخ شخبوط من االتفاقية، فأجاب بأنه 
من املستحيل القبول بأية اتفاقية مالم تتم دراستها 
وُتصاغ حسب رغبة الشيخ. وكان الشيخ شخبوط 
على ِعلم بأن الشيخ سعيد سوف يوافق عاجال ًأم 
النفط مع اإلجنليز  اتفاقية  التوقيع على  ًعلى  آجال 
البلدين  أوكل قضية حتديد احلدود بني  فقد  لذلك 

إلى أحمد بن خلف كما ذكرنا.
وبهذا الصدد أرسل الوكيل الوطني في الشارقة 
)حسني بن أحمد بن عبد الرزاق ( رسالة )سرية( 
إلى   1936 أغسطس   15 في  مؤرخة   526 برقم 
الوكيل السياسي البريطاني في البحرين ) املستر 

لوخ ( هذا نصها : 
املصادف  اليوم  هذا  في  بأنه  أخبركم  أن  )أودُّ 
11 أغسطس 1936 وصل إلى دبي أحمد بن خلف 
من  رسالة  يحمل  وهو  »لنش«  ظهر  على  العتيبة 
الشيخ شخبوط بن سلطان بن زايد حاكم أبوظبي 
يسأله  دبي،  حاكم  مكتوم  بن  سعيد  الشيخ  إلى 
فيها عن شروط االتفاقية التي سيعقدها مع امليجر 
له  قال  الرسالة  على  اطلع سعيد  أن  وبعد  هوملز. 
أحمد بن خلف إنه مادام قد وافق على االتفاقية فإن 
املنطقة  منه عن  ليستفسر  أرسله  الشيخ شخبوط 
التي منحها لشركات االمتيازات البترولية، وكذلك 
عن حدود إمارة دبي فأجابه الشيخ سعيدبأنه على 
بالشيخ شخبوط ولن يحصل خالف  صلة وثيقة 
بينهما. فأجابه أحمد : ولكن ما دامت االتفاقية قد 
مت االتفاق عليها فإن اجليولوجيني قد يذهبون إلى 
مناطق احلدود وال بد وأن يرافقهم حراس من دبي 
فإذا دخلوا حدود أبوظبي فإن مسؤولية حمايتهم 
أبوظبي، ولكي ال حتصل  عاتق حاكم  ستقع على 
تعقيدات في املستقبل فإن حاكم أبوظبي يرغب في 
حتديد احلدود قبل أن يقوم اجليولوجيون بزيارة 
 1355 األول  جمادى   22 يوم  وفي  املناطق.  تلك 
خلف  بن  أحمد  حمل   1939 أغسطس   11 املوافق 
الرسالة وعاد إلى أبوظبي حامالً هدية من امليجر 

هوملز إلى الشيخ شخبوط(. 
وُيعلّق الكاتب على تلك األحداث بقوله: 

بني  أولي  لقاء  1936 مت  عام  من  نوفمبر  وفي 
اإلمارة  أعيان  برفقته  كان  الذي  شخبوط  الشيخ 
والشيخ سعيد بن مكتوم والذي كان برفقته أخوه 
جمعة وأحد وجهاء دبي وهو محمد بن حريز، إال 
اخلالف  بسبب  شيء  على  يتفقا  لم  الطرفني  أن 

إمارة  تاريخ  في  مهماً  حدثاً   1928 عام  شهد 
أبوظبي، ذلك هو َتولّي املرحوم الشيخ شخبوط بن 
سلطان آل نهيان مقاليد األمر هناك، وكانت اإلمارة 
استقرار  وع��دم  اجتماعية  مشاكل  من  عانت  قد 
كان  الذي  اللؤلؤ  إي��رادات  تراجع  أهمها  سياسي، 
الدخل الرئيسي لإلمارة كما هو حال شقيقاتها في 

اخلليج آنذاك بسبب ظهور اللؤلؤ االصطناعي.
وبدت بوادر الَفرج في الثالثينات بأمرين، األول 
بريطانيا  من  املمتد  البريطاني  اجلوي  اخلط  هو 
إلى الهند، واألمر الثاني عقود النفط. وبعد توقيع 
إلقامة  اتفاقيات  على  ودب��ي  الشارقة  حاكمي 
مطارات بريطانية في اإلمارتني )راجع العدد 491( 
اجته اإلجنليز إلى أبوظبي. ويبدو أن اإلجنليز لم 
اكتشفوا  أنهم  غير  األمر  أول  بها  مهتمني  يكونوا 
في عام 1934 أنه البد من بناء مطارين احتياطيني 
الطائرات  لهبوط  احلاجة  عند  يستعمالن  فيها 
احلربية، األول في جزيرة صير بني ياس والثاني 
الشيخ  اإلجنليز  فاحت  وملا  أبوظبي.  العاصمة  في 
شخبوط باألمر رفضه باعتبار أنه اليريد أن يرى 
اإلجنليز يقيمون في بالده. لكن اإلجنليز لم يهتموا 
باعتراضه بل أقاموا ُمدرَّجاً مائياً ملحقاً به خزان 
وقود في جزيرة صير بني ياس بدون موافقته، مما 
أثار غضبه، وعندما قام )الكولونيل جوردن لوخ( 
الوكيل السياسي في البحرين في شهر ديسمبر من 
عام 1934 بزيارة الشيخ شخبوط إلقناعه باملوافقة 
دبي  باتفاقية  شبيهة  اتفاقية  على  التوقيع  على 
والشارقة وأن يسمح للسفينة احلربية )فوي( أن 
تنزل خزان وقود وُمعدات بناء مّدرج في أبوظبي، 

فإن الشيخ شخبوط رفض ذلك. 
رسالة  أرسل  البحرين  إلى  )لوخ(  عاد  وعندما 
تهديد إلى الشيخ شخبوط قائالً له: إنه سيحاصر 
أسطول الغوص التابع لإلمارة، وملا لم يسمع جواباً 
احلربية  للسفينة  أوعز  فقد  شخبوط  الشيخ  من 
)فوي( أن ترابط أمام أبوظبي، وأوعز إلى السفينة 

أو حفارة إلى اإلمارة، وعلى حد قول أحد املسؤولني 
اإلجنليز، )إن شخبوط يرغب أن يرى حفارة حتفر 
بئر ماء يستفيد منها بدالً من النفط الذي اليدري إن 

كان يوجد في أرضه أم ال(. 
وقبل أن ينتهي أمد ذلك االتفاق، أصر هوملز على 
وجوب جتديده ملدة أخرى، غير أن الشيخ شخبوط 
رفض ذلك، وقد وقف إلى جانبه في موقفه الرافض 
الشيخ  زايد وخاله  بن  الشيخ خليفة  عمه  كل من 
حامد بن بطي القبيسي ومستشاره أحمد بن خلف 
أنهم  هؤالء  حجة  وكانت  أيضاً،  وآخرون  العتيبة 
محتواها بصورة  يعرفون  ال  أوراق  على  يوقعون 
دقيقة، وأن هناك عروضاً تصل إليهم من الشركات 
أنه شوهدت  السعودية، كما  العاملة في  األمريكية 
لشركة  التابعة  االستكشاف  فرق  بعض  مؤخراً 
تطوير بترول الساحل املتصالح تتجول في املنطقة 
البلدين  بني  احلدود  تكن  ولم  ودبي،  أبوظبي  بني 
مرسومة بشكل واضح متفق عليه، لذلك فقد قاموا 
اتفاق  على  يوقع  لن  أن شخبوط  اإلجنليز  بإبالغ 
التفاق  لم يكن مشابهاً  النفط ما  جديد مع شركة 
امللك عبد العزيز مع شركة النفط األمريكية، كما أن 
يتفاوض مع حاكم دبي  أن  يريد  الشيخ شخبوط 
الشيخ سعيد بن مكتوم حول موضوع احلدود بني 

البلدين قبل أن يوقع على أي اتفاق. 
أثارت إجابة الشيخ شخبوط ومستشاريه القلق 
الشديد في األوساط البريطانية التي كانت تريد أن 
يتم توقيع أبوظبي على االتفاقية بسرعة، إذ وصل 
األمريكية  الشركة  جيولوجيي  أن  أسماعهم  إلى 
بسياراتهم  توغلوا  قد  السعودية  في  تعمل  التي 
داخل حدود أبوظبي، لذلك فقد أسرع امليجر هوملز 
يفاوضه على شروط جيدة  إلى حاكم دبي وراح 
لتلك  احلاكم  استجاب  وقد  النفط،  على  للحصول 
الشروط وحتّمس لها وأرسل إلى الشيخ شخبوط 
الذي يزمع توقيعه مع اإلجنليز  العقد  صورة من 
شخبوط  الشيخ  أن  غير  مثله،  بقبول  يغريه  لكي 

احلربية )لوبني( أن تتوجه نحو مغاصات أبوظبي، 
حقل  أم��ام  ورس��ت  هناك  إلى  السفينة  فتوجهت 

)زاخم( لتهدد من هناك سفن الغوص. 
الطرفني  بني  طويلة  مفاوضات  وبعد  وأخيراً 
وافق الشيخ شخبوط على اتفاقية متنح تسهيالت 
يتدخل  أال  بشرط  أبوظبي،  في  احلربية  للطائرات 
أن  كما  لإلمارة،  الداخلية  الشؤون  في  اإلجنليز 
بني  صير  مطار  في  العاملني  اإلجنليز  املوظفني 
ياس أو العاملني في مطار أبوظبي )وكان يقع في 
اآلن(  االحتاد  جريدة  مبنى  فيه  يقع  الذي  املكان 
اليجوز لهم التجّول في البلدة إال بإذن من احلاكم، 
وكان ذلك بتاريخ 1935/5/22 وهكذا انتهت تلك 
أخرى  ملشكلة  بداية  إال  تكن  لم  أنها  غير  املشكلة، 
طرفاً  أيضاً  اإلجنليز  وكان  اإلمارة،  في  استجدت 
في  النفطية  االمتيازات  قضية  وهي  فيها  رئيسياً 

أبوظبي وبقية اإلمارات.
ففي شهر أكتوبر من عام 1935 أي في السنة 
الشيخ شخبوط على منح  فيها  التي وافق  نفسها 
في  أبوظبي، مت  في  مطارات  فتح  امتياز  اإلجنليز 
نفط  شركة  من  فرعية  شركة  تشكيل  البحرين 
البرية  البترولية  العراق بإسم: )شركة االمتيازات 
)املستر  هو  لها  عام  مدير  تعيني  ومت  احمل��دودة( 
ستيفن لوجنريك( وبعد مدة مت تبديل اسمها إلى 
)شركة تطوير بترول الساحل املتصالح(، ولم يلبث 
فأصبح  هوملز(  فرانك  )امليجر  إليها  انضمت  أن 
املمثل احمللي لها، ثم انضمت إليها شخصية نفطية 
رجل  وهو  وليامسن(  الله  عبد  )احلاج  هو  أخرى 
اجنليزي اعتنق اإلسالم وكان مسؤوالً عن العمليات 
اجليولوجية في شركة )بريتش بتروليوم( فصار 
التي  اجلديدة  الشركة  في  اجليولوجي  املسؤول 
أخذت على عاتقها مهمة احلصول على اتفاق أولي 
المتياز مدته عامان من حكام اإلمارات، وقد وقَّع 

الشيخ شخبوط على ذلك االمتياز. 
إال أنه وملدة سنتني لم ترسل الشركة جيولوجياً 
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نفوراً من اإلجنليز، هذا إلى جانب أمر أكثر أهمية 
مما سبق، وهو أن إمارة أبوظبي نفسها تكاد تكون 
يومذاك أفقر اإلمارات، وأن شعبها يعيش في شظف 

وليس من املعقول أن تبقى خزينتها فارغة. 
قضية  تنتهي  أن  حتتم  كانت  األم��ور  تلك  كل 
امتيازات النفط، وفي يوم 1938/9/3 بعث )املستر 
وايتمان( املقيم السياسي برسالة إلى حكومته جاء 
فيها: )إن الشيخ أحمد بن خلف العتيبة أحد أكبر 
املتنفذين في أبوظبي قد أخبر الوكيل الوطني في 
الشارقة بأنه سيتمكن من الدخول في مفاوضات 

النفط خالل عشرة أيام (.
وفي الفترة ما بني ذلك التاريخ وتاريخ التوقيع 
على االتفاقية، وصل إلى أبوظبي مدير شركة النفط 
علي  السيد  هناك  كان  كما  ليرميت  السيد  وكذلك 
الساحل  نفط  تطوير  شركة  في  املوظف  التاجر 

املتصالح. 
الشيخ شخبوط بن  1939 وّقع  يناير   11 وفي 
شركة  مع  النفط  اتفاقية  على  نهيان  آل  سلطان 
كل  شاهداه  وكان  املتصالح،  الساحل  نفط  تطوير 
بن  خليفة  والشيخ  العتيبة،  خلف  بن  أحمد  من: 
زايد، أما عن شركة النفط، فقد وقع االتفاقية السيد 
لوجنريك مدير عام الشركة، وكان شاهداه كل من 

السيدين بازل ليرميت وعلي التاجر. 
احتوت االتفاقية على سبع عشرة مادة، نصت 
بدفع  ستقوم  الشركة  أن  على  منها  الرابعة  املادة 
توقيع  من  شهر  بعد  روبية   )300000( مبلغ 
خالل  سنوياً  روبية   )100000( ومبلغ  االتفاقية 
ما  وإذا  واحلفر،  املسح  بعمليات  الشركة  قيام 
مبلغ  بدفع  الشركة  فستقوم  النفط  استخراج  مت 
)200000( روبية سنوياً إضافة ملا سبق، وكان أمد 

االتفاقية )75( عاماً.

على احلدود فانفض االجتماع بدون 
نتيجة. 

مما  الطرفني  اتفاق  عدم  يكن  لم 
أكبر  فالقضية  اإلمارتني،  يرضي 
كل  أن  إذ  حل،  ب��دون  تترك  أن  من 
املؤشرات االقتصادية تدل على أهمية 
أجراها  النفط. وبعد مداوالت طويلة 
ومستشاريه  أه��ل��ه  م��ع  شخبوط 
أم  )حصاة  نقطة  اعتبار  على  وافق 
اجلباجيب( التي تقع على بعد عشرة 
علي«  »جبل  غربي  جنوب  أم��ي��ال 
لهذا  وسافر  اإلمارتني،  حدود  نقطة 
بن  وأحمد  خلف  بن  أحمد  الغرض 
هالل الظاهري والتقيا بالشيخ سعيد 
يوم 1936/12/19 وأقنعاه بالفكرة 
مجلس  أعضاء  لكن  مبدئي،  بشكل 
منطقة  تكون  أن  اقترحوا  الشيخ 
أميال  ثالثة  تبعد  التي  )حصيان( 
جنوب غربي »حصاة أم اجلباجيب« 
مرفأً  تشكل  ألنها  احل���دود  نقطة 
يحتاجونه لرسو سفن صيد السمك. 
الطرفني  بني  املفاوضات  واستمرت 

على  احلاكمان  واف��ق  أن  إل��ى  تقريباً  سنة  م��دة 
 1937 نوفمبر  في  فاجتمعا  أخرى  مرة  االجتماع 
في منطقة »خور غناطة«. ووسط فرحة اجلميع مت 
اتفاق شفهي بينهما في يوم 1937/10/5 على أن 
املنطقة التي تقع غربي خط يبدأ من بندر )حصيان( 

جنوباً تعود إلى أبوظبي. 
وهكذا انتهت هذه املشكلة التي أقلقت اإلمارتني 
لفترة طويلة ومهَّدت الطريق أمام كل من شركة النفط 
والشيخ شخبوط لكي يباشرا مفاوضاتهما. وذلك 
أنهت مشكلتها  قد  الشركة  كانت  الذي  الوقت  في 
مع حاكم دبي إذ وقع في يوم 1937/5/22 على 
اتفاقية أعطى فيها امتيازاً للشركة في إماراته مدته 
حاكم  وقع   1937/9/17 يوم  وفي  عاماًً،   )37(
شخبوط  الشيخ  لكن  مماثل.  اتفاق  على  الشارقة 
بقي على موقفه الرافض بعدم التوقيع على اتفاقية 
مع اإلجنليز إلى أن تتوضح الصورة أمامه بشكل 
تصرفات  عن  راضني  اإلجنليز  يكن  ولم  أحسن. 
شخبوط ومستشاريه، على حد قول )فاول( أحد 
املسؤولني في حكومة الهند، لذلك راح يستعد للقيام 
بعمليات عسكرية ضد أبوظبي، فقام بتوجيه اتهام 
ذلك،  على  وبناًء  بالرقيق،  يتاجر  بأنه  لشخبوط 
تقرر أن يسحب كافة رخص السفر املمنوحة ألبناء 
اإلمارة، وفي الوقت نفسه اتصل بالضابط املسؤول 
بأن  وأخبره  اخلليج  في  البريطانية  البحرية  عن 
يهيئ سفنه حملاصرة سفن الغوص التابعة لإلمارة 
تأهب  حالة  في  يبقى  وأن  ذلك  منه  طلب  ما  متى 
الستالم األوامر منه بقصف قصر الشيخ وتهدميه. 
في أواسط عام 1938 طلب اإلجنليز من الشيخ 
شخبوط أن يسمح لهم بتأسيس مدرج وبناء مطار 
صغير في بقعة أرض قرب البرميي وذلك لغرض 
إلى  الوصول  من  اجليولوجي  املسح  فرق  متكني 

عن  والتنقيب  الفاية  وجبل  حفيت  جبل  منطقتي 
النفط هناك. 

في  امل����ؤرخ   281/15 ال��ت��ق��ري��ررق��م  وف���ي 
اإلجنليز  مع  عقده  أولياً  اجتماعاً  أن   1938/6/3
حضره الشيخ شخبوط وأخواه هزاع وزايد حيث 
إلى  وتطّرقوا  املطار  موضوع  لهم  اإلجنليز  شرح 
على  بالتوقيع  شخبوط  الشيخ  يقوم  أن  وجوب 
اتفاقية النفط، ذلك إن جيولوجيي شركة )ستاندرد 
أويل أوف كالفورنيا( ومعهم حرَّاس من غير أهل 
التابعة  ليوا«  »واحة  يدخلون  شوهدوا  قد  املنطقة 

ألبوظبي. 
 1938/11/20 في  امل��ؤرخ��ة  الرسالة  وف��ي 
الشركة  موظف  هويز(،  )جي  من  مرسلة  وهي 
في  االستكشاف  وِف��رق  املطار  بقضية  املخول 
)وايتمان(  السيد  إلى  أرسلها  البرميي،  منطقة 
فيها:  جاء  اخلليج،  في  البريطاني  السياسي  املقيم 
)أن الشيخ شخبوط مستعد لقبول مبلغ )5000( 
رفضنا  أننا  غير  ثالثة شهور،  ملدة  روبية شهرياً 
 )2000( اإليجار  يكون  أن  ليرمت  اقترح  إذ  ذلك، 

روبية شهرياً، ومبلغ )50( روبية عن كل يوم (. 
وهكذا أصبحت قضية املفاوضات النفطية الشغل 
صالح  في  يعد  لم  إذ  شخبوط،  للشيخ  الشاغل 
السياسية  فالظروف  إنهائها،  في  التأخير  أبوظبي 
فقد  تتحول،  وأن  تتغير  أن  توشك  كله  العالم  في 
كان على اط��الع دائ��م عما ي��دور من أح��داث في 
أوروبا وكان كل شيء هناك يوحي بأن حرباً عاملية 
اخلليج  منطقة  وأن  حلظة،  أية  في  ستندلع  ثانية 
العربي ستصبح منطقة حيوية واستراتيجية بسبب 
أن  كما  الهند،  إلى  املواصالت  على طريق  وقوعها 
نفطها سيصبح هدفاً استراتيجياً مهماً لبريطانيا، إذ 
أن النفط اإليراني مرتبط بسياسة الشاه الذي ُيبدي 
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نساء في الميدان

العمل  إلى  قادها  القانون واحلقوق  حبها ملجال 
الشرطي في شرطة دبي ومن ثّم شرطة أبوظبي، 
فرسمت املالزم أول سميرة عبدالله العتيبي مدير 
اإلدارية  العمليات  بقسم  العمل«  نظم  إعداد  »فرع 
القيادة  في  األداء  وتطوير  االستراتيجية  ب��إدارة 
العامة لشرطة أبوظبي طريقها لتبرز أولى مالمح 
بالناجحة  وصفتها  إدارة  في  العسكرية  روحها 
لنجاح القائمني عليها، ففضل�ّت العمل وفق معايير 
اجلودة،  معايير  أعلى  عن  والبحث  بحتة  إداري��ة 
ُتضاف  جناح  قصص  مع  دائم  سباق  في  كأنها 
إلى رصيدها كامرأة تساهم في عملية البناء أسوة 
بالرجل، حتت مظلة القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

أوراقها  بني  الصغيرة  أحالمها  سميرة  حملت 
عدة  إلى  فتقدمت  الثانوية،  وشهادتها  الثبوتية 
»طيران  ملجموعة  التابعة  )دناتا(  كانت  وظائف 
الفورية  املوافقة  فجاءت  ضمنها،  من  اإلم��ارات« 
بقبولها لينمو ذلك احللم بدراسة القانون في جامعة 
تقدمي  من  منعتها  ظروف  حالت  ولكن  »بيروت«، 
مشروعاً  القانون  دراسة  حلم  ليبقى  االمتحانات 

مؤجالً حلينه ووقته.
شرطة  في  بالعمل  التحقت   1994 عام  وفي 
الشرطي،  للسلك  الدخول  باب  لها  فتح  الذي  دبي 
ومن خالل عملها حانت الظروف وأتت في وقتها 
لتكمل حلم دراسة القانون، فلم تتأخر عن االلتحاق 
درجة  على  فحصلت  دبي«،  شرطة  »بأكادميية 

»الليسانس« في القانون.
إلى شرطة  الرقيب سميرة  انتقلت  ذلك  بعد 
على  اإلش��راف  لتتولى   ،2003 ع��ام  أبوظبي 
التدريب في الثمانية أشهر األولى برتبة مساعد 
اجلامعيات  دورة  إلى  التحاقها  ثم  ومن  أول، 
لتتقّدم  مالزم،  رتبة  على  وحصولها  الثانية 
وتسعى  سنوات،  بعد  أول  مالزم  إلى  رتبتها 
التقّدم في مجالها الوظيفي لتصل  سميرة إلى 
لتضع  طموحها،  بها  ترضي  التي  الدرجة  إلى 
مهمتها  أولويات  من  املاجستير  دراسة  »حلم« 

التي تسعى إلى حتقيقه.

سميرة العتيبي..
من »طيران اإلمارات« إلى شرطة أبوظبي 

خطط وا�صرتاتيجيات

فرع  كمدير  اإلداري���ة  مهامها  سميرة  تولّت 
بإدارة  اإلدارية  العمليات  بقسم  العمل  نظم  إعداد 
االستراتيجية وتطوير األداء، وتعمل على التواصل 
مع كافة اإلدارات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
وكان هناك مشروع لتأهيل القيادة للحصول على 
إدارة  من  كان  العمل  إن  حيث  »اآليزو«،  شهادة 
االستراتيجية ومن قسم العمليات اإلدارية على وجه 
في  األمور  هذه  مبثل  املعني  القسم  ألنه  التحديد، 
التطوير وحتسني األداء وتأهيل اإلدارات للحصول 
على هذه الشهادة، وهناك فرع آخر في القسم وهو 
قسم املواصفات واملقاييس املعني بالبحث عن كافة 
العالم،  مستوى  على  املتواجدة  العاملية  املواصفات 
العامة  القيادة  في  تطبيقها  يناسب  ما  واختيار 
تطبق  إدارة  أية  أو  عام،  بشكل  أبوظبي  لشرطة 
املواصفات  هذه  دراسة  تتم  حني  املواصفات  هذه 
عرضها  يتم  ثّم  ومن  مالئمة  كانت  ما  إذا  وُينظر 
على جلنة اجلودة ملناقشة املوضوع إلقرار التطبيق 
أو تأجيله بحسب األولويات املدرجة، هذا باإلضافة 
إلى التطوير والتحسني املستمرين ومتابعة اإلدارات 

األخرى والرد على االستفسارات الواردة.

�صخ�صيتان خمتلفتان 

تصف سميرة شخصيتها بأنها مرنة متكيّفة مع 
كافة الظروف، والقريب منها يستطيع التمييز بني 
العتيبي بني  العتيبي بني أسرتها وسميرة  سميرة 
زمالئها ومرؤوسيها في العمل، وهذه هي اإلدارة 
الناجحة بحسب اعتقادها إذا ما متت موازنة األمور 

وإعطاء كل ذي حق حقه.
وتعترف سميرة باحترافيتها في حياكة املقالب 
بها،  تتمتع  التي  املرحة  وبروحها  منها  للمقربني 
واملضحك في األمر أنه صادف وكان بعض املقربني 
الذي  األمر  عملها،  زمالء  صديقاتها  وبعض  إليها 
وضعهم في دوامة االستغراب بأن تظهر بشخصية 
مختلفة عما اعتادوا عليها، فهي أكثر جدية وصرامة 

في العمل وال مجال لكسر احلواجز بينها وبينهم، 
كونها في موقع مسؤول وُمحاَسبة على أي تصرف 
منها، لذا فقد فّضلت الفصل بني عالقتها الشخصية 

عن عالقتها بهم في العمل.
لعبت خبرة سميرة في مجال العمل دوراً كبيراً 
الفصل بني األسرة والعمل، وإن صادف وأن  في 
عن  تفصلها  فإنها  العمل  في  مشكلة  أية  واجهت 
تسير  فهي  لذا  صحيح،  والعكس  نهائياً  أسرتها 
وفق نظام وضعت خطوطه بنفسها لنجاح دورها 
نفسها  في  أوجد  الذي  الشيء  واملنزل،  العمل  في 
الراحة في عملها كونها حتظى بدعم كبير من مدير 
بعيدة  هادئة  عمل  بيئة  وتوفير  وزمالئها،  اإلدارة 
الذاتي  التطوير  على  احلرص  مع  التعقيدات  عن 
واتباع سياسة الباب املفتوح، مما أدى إلى اإلنتاج 
اإلدارة  أّكدته  ما  هذا  لإلدارة،  وال��والء  العمل  في 
عندما وقع اختيارها على سميرة العتيبي البتعاثها 
عقدت  والتي  النسائية  الدولية  القيادات  دورة  إلى 
وأوالها  كثيراً  أفادها  الذي  الشيء  بريطانيا،  في 
حتمَّل مسؤولية كبيرة لتكون صورة مشّرفة البنة 

اإلمارات ولشرطة أبوظبي على وجه اخلصوص.

ز ريا�صي متيُّ

حب سميرة للرياضة منذ صغرها دفعها للمشاركة 
في العديد من البطوالت، فقد كانت عضواً في فريق 
مستوى  على  األول  املركز  وأحرزت  الطاولة  تنس 
التحقت  العمل  وأثناء  املدارس،  بطولة  في  الدولة 
»بنادي السيدات« بالشارقة في فريق كرة الطائرة، 
وانضمت إلى عضوية منتخب اإلمارات للسيدات في 
»البولينغ«، وأحرزت فيها نتائج جيدة في منافسات 

شاركت فيها مع العبات على مستوى العالم.
في  شاركت  دبي،  شرطة  في  عملها  وأث��ن��اء 
في  بالشرطة  اخلاصة  األوملبية«  األلعاب  »دورة 
سباق الدراجات الهوائية، وأحرزت فيها ميداليتني 
أبوظبي فقد شاركت في  أما في شرطة  فضيتني، 
بطولة الرماية التي نظمتها وزارة الداخلية وأحرزت 

فيها مراكز متقدمة.

اإعداد: نوال �سامل



العدد 493 يناير 762012

المتميزون

بادر املساعد أول سعيد علي الساعدي إلى تقدمي 
العامة  القيادة  في  اإلداري  املجال  يخدم  اقتراح 
لشرطة أبوظبي، ففاز بجائزة » اإلبداع الشرطي« 
الدورة الرابعة لعام 2011، ونال شرف تكرميه من 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
أوضح املساعد أول سعيد علي الساعدي قائالً: 
األداء«  وتطوير  االستراتيجية  »إدارة  إلى  تقدمت 
العامة لشرطة أبوظبي - فرع اإلبداع  القيادة  في 
وقام  اإلداري،  املجال  في  إبداعية  بفكرة  الشرطي 
بالتواصل  واإلدارة مشكورين  الفرع  في  املعنيون 
مع اجلهات الشرطية املعنية ألخذ املوافقات الالزمة 
الثالثة في  باملرتبة  الفكرة وتطبيقها، وفزت  لتبني 
املجال اإلداري بجائزة »اإلبداع الشرطي« - الدورة 
من  بتكرميي  فوزي  ج  وت��وُّ  ،2011 لعام  الرابعة 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

فخر وت�صجيع

بالفخر  »شعرت  الساعدي:  أول  املساعد  وقال 
واالعتزاز مبصافحة الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان، وبتنويه سموه بأهمية تبني مثل هذه 
الفكرة اإلبداعية اإلدارية، وشجعني سموه على بذل 
مزيٍد من اجلهد للخروج بأفكار جديدة تصب في 

مصلحة العمل الشرطي«.

اإعداد: با�سل ثريا

>  االسم: املساعد أول سعيد علي الساعدي. 
>  العمر: 36 سنة.

شهادة  على  حاصل   : التعليمي  >  املستوى 
الثانوية العامة.

>  يعمل في القيادة العامة لشرطة أبوظبي منذ 
أكثر من 11 عاماً. 

>  مكان العمل احلالي: »إدارة ترخيص اآلليات 
والسائقني« في شرطة أبوظبي.

بروفايل

سعيد الساعدي: هدفي خدمة الوطن الغالي

واضاف: أن املقترح الذي استحقيت عليه »جائزة 
اإلبداع الشرطي« يتمثل في تطبيق دورة تعريفية 
لهم،  إلزامية  وتكون  اجلدد،  املدنيني  للموظفني 
واحلقوق  والقوانني  باألنظمة  تعريفهم  يتم  حيث 
القيادة  في  بها  املعمول  والواجبات  والتعليمات 

العامة لشرطة أبوظبي.
يأتي  املقترح  هذا  إن  بالقول  الساعدي  وأردف 
منسجماً مع توّجهات القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
ويهدف  اجلدد،  املدنيني  املنتسبني  وتأهيل  لتدريب 
تثقيف  في  وُيسهم  الشرطي،  بالعمل  الرقي  إلى 
املنتسبني اجلدد، مشيراً إلى أن املقترح قيد التطبيق 
القيادة  في  »التدريب«  إدارة  مبشاركة  وسيبدأ 
الكبير  الدور  التي كان لها  العامة لشرطة أبوظبي 
املدنيني  للموظفني  التعريفية  »ال��دورة  حتويل  في 
اجلدد« من مجرد فكرة واقتراح إلى واقع ملموس 

ومفيد.

روح الفريق

و  اإلب���داع  إل��ى  وص��ول��ه  أن  الساعدي  وأك��د 
القيادة  مع  التواصل  بفضل  كان  والتكرمي  التميز 
وسهولة  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  الشرطية، 
املعنية،  الشرطية  اإلجراءات، وتقبُّل جميع اجلهات 
وأنه سيواصل تقدمي اقتراحات جديدة لنيل جائزة 
»اإلبداع الشرطي« مرة ثانية، وسيسعى للحصول 

على جائزة »سمو وزير الداخلية«.

وس���يبقى  يزال  وال  كان  »طموحي  وق���ال:   
الرش����يدة  القيادة  حتت  الغالي  الوطن  خدمة 
لص���احب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهي����ان 
مخلصاً  أكون  وأن   الله(،  )حفظه  الدولة  رئيس 

لعملي ووطني«.
ودعا الساعدي منتسبي وزارة الداخلية والقيادة 
العامة لشرطة أبوظبي الساعني للتميز والتكرمي إلى 
الفريق  روح  وبث  العمل،  في  والتفاني  إلخالص 
أفكار  لتبني  واالجتهاد  واملثابرة  بينهم،  الواحد 

ومشاريع تخدم العمل.
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إنه يحب اللون األخضر ...ويريد رؤيته في كل 
طريق، يحب اجلمال ويحاول أن يترجمه إلى أشجار 
خضراء حتتضن الطريق، يريد أن يرى اخلير في 
كل شارع وطريق.. إنه علي عيسى املطوع النعيمي 
املوظف بالقيادة العامة بشرطة رأس اخليمة, مركز 

شرطة الرمس. 
ر لها جهده وماله وأحالمه  وعن هوايته التي سخَّ
من خالل االهتمام بالبيئة و احلرص على التشجير 
بكل  علي  يقول  األخضر  باللون  الطرق  وف��رش 
القائد  هو  للتشجير  حبي  في  »قدوتي  تواضع: 
»رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الراحل 
كان  فقد  والعمل،  العطاء  معنى  علمنا  الذي  الله«، 
وال��دوارات  والطرقات  الشوارع  بتشجير  مهتماً 
الدولة  دروب  في  للسائر  ويعطي  جماالً  ليزيدها 
الراحة والطمأنينة والسعادة بكثرة اخلضرة في كل 
اجتاه في الطرق، فقد كان يحلم أن يحول اإلمارات 
النخيل  أشجار  اخترت  لذلك  خضراء،  جنة  إلى 

لزراعتها اقتداًء به، وبحبه لهذه الشجرة املباركة«.
بالبيئة  التفكير  بدأ  عندما  أنه  إلى  علي  ويشير 

اإعداد: الرا الظرا�سي 

من  املشروع  هذا  في  رؤيته  استمد  والتشجير 
املجتمعية،  للخدمة  الداخلية  وزارة  إستراتيجية 
موضحاً بقوله: »حاولت أن أترجم مشاركة موظفي 
الداخلية في اخلدمة املجتمعية بشكل فعلي، مبتدئاً 
بنفسي«، فكانت البداية في شهر فبراير 2010 حيث 
أربعة  بطول  شارع  بتشجير  خاصة  شركة  كلف 
رأس  لشرطة  العامة  القيادة  من  يبدأ  كيلومترات 
الظيت  منطقة  في  زايد  مركز  بعد  ما  إلى  اخليمة 
اجلنوبية مبا فيها الدوارات التي توجد على طول 
الطريق  وسقي  العمل  مبتابعة  وقام  الطريق،  هذا 

والدوارات املختلفة.
بتشجير  علي  قام  األول  املشروع  جناح  بعد 
طريق  وهو  كيلومترات  ثالثة  بطول  آخر  شارع 
فرعي ميتد من شارع اإلمارات إلى الظيت اجلنوبي، 
استبدال  على  حريصاً  كان  العملية  هذه  وخالل 
مبزارعني  استعان  كما  باليانع،  الهالك  الشجر 

ملساعدته في تنظيم وتقليم التشجير.
»كانت  علي:  يقول  العمل  بهذا  شعوره  وعن 
سعادتي غامرة عندما انتهيت، فأنا أهدف إلى جعل 

مدينتي أجمل وأفضل وأكثر اخضراراً، ألترجم من 
خالل إحياء هذه االرض استجابة موظفني وزارة 
فعلي  بشكل  املجتمعية  اخلدمة  ملفهوم  الداخلية 
وتلبية لتوصية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
والتميز  واإلب��داع  الفريق  ب��روح  للعمل  الداعية 

وخدمة املجتمع«. 
وعن مشاريعه احلالية في التشجير يقول علي: 
»أنا اآلن على وشك االنتهاء من جتهيز حديقة عامة 
املجتمع،  وذلك خلدمة  أيضاً،  اخلاصة  نفقتي  على 
حقيقية  أفعال  إلى  واألق��وال  األمنيات  وترجمة 
يستشعرها الناس، فاإلخالص كان زادي في أدائي 

في البيئة والتشجير«. 
أما عن احللم الذي يراوده فهو »أن أرى جانبي 
وأن  واألشجار  احلدائق  تكسوه  اإلم��ارات  شارع 

تكون كل اإلمارات جنًة خضراء«. 

خارج المهنة

»أحلم أن تكون
كل اإلمارات جنًة خضراء«

في قلوبنا

اتخذه  بهم( شعار  وننتهي  الصم  من  )نبدأ 
حمد سلطان الدرمكي ليكون هدفه خدمة هذه 
الله  فعّوضهم  نعمة  من  ُحرمت  التي  الفئة 
عنها بنعمٍة أخرى، واضعاً نصب عينيه خدمة 
أخوته أصحاب اإلعاقة السمعية ممسكاً بيدهم 
حق  لهم  بأن  املجتمع  إلى  رسالتهم  إليصال 
املشاركة في جميع املجاالت، واضعاً سنواته ال� 
38 مثاالً ُيحتذى به في الصبر والتحّمل وقهر 

الصعوبات التي أتت من غير ميعاد.
بأن  األطفال  كباقي  الدرمكي  حلم  ك��ان 
يعيش سنوات عمره ببراءتها وشقاوتها، ولكن 
الهدوء الذي اتسم به حمد لم يكن إال ليكون 
ليطلق  العاصفة،  يسبق  الذي  الهدوء  مبثابة 
أرض  على  لتتحقق  وأحالمه  آلماله  العنان 
الواقع فعمل على تطوير ذاته من خالل السفر 
بعدما غرس  األمريكية  املتحدة  الواليات  إلى 
بذرة أحالمه في وطنه اإلمارات ليجني ثمر 
غرسه في عيون أخوانه الصم، باعتباره األب 
الروحي لهم وقدوتهم في احلياة والدافع لهم 
للعمل واجلد. ويعمل الدرمكي اآلن في شركة 

العني للتوزيع كفني كمبيوتر.
كشفه  مت  الكثير مما  تخفي  الهادئة  حمد  طبيعة 
من خالل عينيه، ففيهما بريق يكاد الناظر إليهما يقرأ 
الكثير مما يدور في نفسه، وهذا البريق لم يأِت من 
التي  العوامل  كسائر  طبيعياً  عامالً  يكن  ولم  فراغ 
تؤديها وظائف اجلسم، وهذا ما ملّسناه في حركات 
اإلشارة وتعابير وجهه التي جنح في ترجمتها إلينا 
وكأنها  املستقبلية  وطموحاته  أفكاره  إلينا  موصالً 

فيلم سينمائي ننتظر نهايته السعيدة.

قهر ال�صعوبات

حمد  واجه  باملدرسة،  االلتحاق  سن  بلوغه  عند 
صعوبة التأقلم مع أقرانه األسوياء، وكانت سنوات 
دراسته األولى مبثابة محطة بها الكثير من العراقيل 
سنوات  أرب��ع  فكانت  دراسته،  إكمال  منعت  التي 
سقطت أيامها كأوراق اخلريف لم تأِت بفائدة ُترجى، 
فبقي عند جده لسنتني إلى أن جاءت الفرصة التي 
نقلة كبيرة في  القمة وأحدثت  إلى  القاع  أخذته من 
تأهيل  »مركز  إلى  آنذاك  والده  أخذه  حيث  حياته، 
مرحلة  إلى  وصل  وباعتباره  بأبوظبي«،  املعاقني 
في  وضعه  على  املركز  إدارة  عملت  متقدمة  عمرية 
واإلعدادي  االبتدائي  تعليمه  وتلقى  الرابع،  الصف 
في املركز، حتى جاءت الفرصة التي فتحت له أبواباً 
إلى  ببعثة  إحلاقه  فقد مت  ما،  يوم  في  بها  يحلم  لم 

حمد الدرمكي:
تمّنيت لو ُمنحت »جائزة أبوظبي« لكل الصم

الواليات املتحدة األمريكية وكانت الغربة مبثابة عالم 
التعبير بأنه عالم يسكنه األشباح،  آخر أو كما أراد 
أنه  واآلخ��ري��ن  لنفسه  يثبت  أن  أراد  حمد  ولكن 
يستطيع فعل ما لم يفعله األسوياء، فأكمل دراسته 
الثانوية ومن ثّم حصل على دبلوم تقنية املعلومات، 
وخالل إقامته هناك لثمان سنوات عمل الدرمكي على 
تطوير نفسه من خالل االلتحاق بدورات أسهمت في 

إشغال نفسه مبا هو مفيد.

اإجنازات

منذ  باسم حمد  قرينة  »إجنازات«  كلمة  أصبحت 
تعّهده بخدمة أقرانه الصم، حيث حصل على جائزة 
وهو   ،2006 عام  املتميّز  احلكومي  لألداء  أبوظبي 
أول  بإنشاء  وقام  للصم«،  اإلمارات  »جمعية  رئيس 
فريق كرة قدم للصم، وإلى جانب كونه رياضياً حاز 
على عدة جوائز في رياضة كرة القدم وحصل على 
املركز الثالث على مستوى الدولة في الرماية، إضافة 
للجنة الصم في االحتاد الرياضي  إلى كونه رئيساً 

ولكنه ترك املنصب للتفّرغ للجمعية.
هادئة،  طبيعة  ذو  بأنه  حمد  من  املقربون  ينّوه 
اجتماعياً  كونه  جانب  إلى  اجلم  بالتواضع  ويتميّز 
ال يحب العزلة، فقد أشار عبدالله عبدالقادر تلجبيني 
)مترجم لغة إشارة( بأن حلمد العديد من اجلوانب 

اإليجابية، وله األثر الكبير في رفع 
ضمن  كالعب  وجوده  وأن  الصم،  أخوته  معنويات 
بينهم، وذلك من  ألفة  الصم عمل على وجود  فريق 
خالل اجتماعه بهم بني حني وآخر وعقد دورات في 
مختلف املجاالت سواء كانت اجتماعية أم إسالمية أم 
رياضية، إلى جانب ثقافته العالية وإملامه اجليّد في 
»اإلنترنت« واهتمامه بكل ما يتعلق بالصم وتواصله 
األمور  ومن  العالم.  أنحاء  في جميع  الفئة  هذه  مع 
التي ال تخفى عن اجلميع أنه وأثناء تسل�ّمه »جلائزة 
أبوظبي لألداء احلكومي املتميّز«، متنّى لو أن كل فرد 
من الصم قد حصل على اجلائزة، ويأمل لو ُتخّصص 

جائزة لهذه الفئة التي تتمتّع بامتيازات وإجنازات.
الزالت حلمد آمال وأحالم يود حتقيقها، فقد كّرس 
االستقرار،  لهم  يوف�ّر  ما  والقيام على  للصم  حياته 
العليا  دراسته  إكمال  فكرة  استبعاد  إلى  أدى  وهذا 
الصم هو  أحد أخوته  بأن أي جناح يحققه  لقناعته 
جناح له، لتكون اجلمعية هي شغله الشاغل إلى جانب 
أسرته الصغيرة املكّونة من زوجته وابنة وابن، ليجد 
رسم  في  معهم  يشترك  صغيراً  طفالً  بينهم  نفسه 
أحالم الغد، مكتفياً بإشارات بسيطة يتبادلها وابنته 
ذات الثمانية أعوام، ليحمد الله على ما أنعم به عليه، 
االحتياجات  ذوي  من  بأنه  أو ظن  أي شك  متحدياً 

اخلاصة.

اإعداد: نوال �سامل  
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عندما تلتحم الكلمات وتتآخى الفصول وتتحدث 
احلواس بلغة الشعر، يكون للكلمة حضور وللبوح 
مضت،  لذكريات  احلنني  يأخذها  للتجوال،  فضاء 
لًة من الورد جماله، ومن السحاب  وآلمال تأتي محمَّ
مشاعره  تفيض  عندما  الشاعر  هو  وهكذا  كرمه، 
األلم وتلك  ذاك  قلبه، متناسياً  عن مكنونات  معبّراً 
تقل  ال  شعرية  بأبيات  الكلمات  ليختصر  الفرحة، 
جماالً عن صمته أثناء صياغتها بأحرف وعبارات 
باقة  النهائية  احملصلة  لتكون  القلب،  إلى  تصل 
يوم  ويأتي  والتعبير،  احلديث  عن  ُتغنيه  مشاعر 
مبثابة  يكون  واحد،  دي��وان  في  بجمعها  تكرميها 

املكان اآلمن واملرجع للمتلقي.  
الشعري  الديوان  بأن  يعتبر  الشعراء  بعض 
مرحلة النهاية، بيد أن آخرين يرون بأنه االنطالقة 
تأتي  وهنا  املوهبة وصقلها،  بعد نضوج  احلقيقية 
بعض  أسباب عزوف  معرفة  في  تباعاً  التساؤالت 
الشعراء عن جمع نتاجهم األدبي في ديوان واحد، 
الثاني  الديوان  إصدار  عن  البعض  توقف  لنقل  أو 
بعد األول! فما سبب رفع البعض شعار )الديوان 

مقبرة الشاعر(؟؟

متى يكون 
الديوان

»مقبرة«  
الشاعر؟   

اإفال�ش

األسماء  أحد  عبدالله،  كلثم  واألديبة  الشاعرة 
التي ساهمت وبشكل كبير في إثراء ساحة الشعر 
بأنها  تراها  التي  اإلصدارات  بعض  ولها  الشعبي، 
حافز لتقدمي األفضل، وتعليقاً على بعض الشعراء 
الذين يتوقفون عن الكتابة بعد اإلصدار أو الديوان 
األول، تقول: »ال يتوقف عن الكتابة اإلبداعية سوى 
املفلسني شعرياً، فالشاعر املفطور على قرض الشعر 
وميتلك )حليلة( تزوره وحتفزه على كتابة القصيد 
كل حني - حتى وإن أصدر ألف ديوان - فاملوهبة 
ما  أؤيد  وال  جتاهلها،  ميكن  وال  ومحفزة  حلوحة 
الكتابة  القدرة على  أو  املوهبة  البعض بأن  يعتقده 
واحد،  ديوان  في  األدبي  النتاج  جمع  بعد  تتوقف 
فاحت شهية  يعد  األول  الديوان  فإن  لي  وبالنسبة 
لدواوين أخرى ومتجددة، وأرى بأن هذا االعتقاد 
الشعراء  بعض  إن  حيث  املبالغة،  من  الكثير  فيه 
عن  وتبعدهم  وهمومها،  بتشعباتها  احلياة  تأخذه 
التماس مع وجدانه وروحه، فيظن أنه توقف، وهذا 

محال على املوهوب«.
الديوان  إص��دار  في  التأني  فكرة  كلثم  وتؤيد 

الثاني، فمن وجهة نظرها ترى بأن البداية احلقيقية 
جتربتها  عن  وتتحدث  األول،  اإلص��دار  بعد  هي 
االختيار صعباً  »كان  فتقول:  األول،  اإلصدار  بعد 
للمجموعة األولى للقصائد، فال بد من بذل مجهود 
املسألة  ولكن  بينها،  األفضل  النتقاء  عالية  بدرجة 
أصبحت أسهل مع اإلصدار الثاني فالثالث فالرابع، 
وممارسة،  خبرة  مبثابة  املسألة  أصبحت  حيث 
وأصبحت لدي قناعة تامة بأن اإلصدارات التي تلي 
وقبله  القارئ  ذهن  في  ثباتاً  أكثر  األول  اإلصدار 

الشاعر نفسه«.

جتربة �صعرية

الله  عبد  محمد  واإلع��الم��ي  الشاعر  ويقول   
املنفرد  الشعري  النص  نشر  عملية  »إن  البريكي: 
أو املشاركة  إلقائه في أمسية،  أو  عبر مطبوعة ما 
النص  عن  منفرداً  انطباعاً  به في فعالية ما تعطي 
بعينه، لكن عملية جمع النصوص في ديوان واحد 
تأتي برأي واحد عن محتوى ما في هذا الديوان، 
وبالتالي فإن هذا الرأي ميثل للشاعر رأياً لتجربته 
الشعرية في مرحلة زمنية ما، فإذا أتى هذا الرأي 

بوجه حسن يرضي طموح الشاعر، ومينحه ضوءاً 
آخر ملواصلة طريقه نحو نتاج آخر، فإن هذا األمر 
قد يساعد على والدة ديوان آخر، أو على األقل في 
الرأي  كان  إذا  أما  آخر،  ديوان  مبشروع  التفكير 
جانباً  القراء  أو  النقاد  يعره  لم  أو  باهتاً  أو  سلبياً 
من االهتمام نتيجة ضعف احملتوى أو قلة الدعاية 
واإلعالن عنه، أو رمبا قلة الدعم أو املردود املادي 
للديوان، فقد يؤدي إلى انكفاء الشاعر عن التواصل 
في هذا املشروع، وانكسار داخلي يعّطل حافز البدء 

في مشروع شعري قادم«.
وحول رأيه في مقولة )الديوان مقبرة الشاعر( 
فهي  نسبياً،  املقولة  هذه  أؤيد  »ال  البريكي:  يقول 
الرد  في سياق  ذكرتها  التي  املعطيات  على  تعتمد 
في  احلياة  بث  الشاعر  وبيد  األول،  التساؤل  على 
على  اإلبداعية  قدراته  حتفيز  خالل  من  طموحه 
ونقاط  الهنَّات  بعض  لتجاوز  واالبتكار  اخللق 
وإبعادها  إن حصلت،  األولى  الضعف في جتربته 
عن املوت الكتابي الذي يستسلم له بعض الكتاب، 
وهنا ال أقصد التعالي على اخلطأ، فمواصلة التجربة 
الثانية بإسقاطات التجربة األولى ستؤدي إلى موت 

نهائي للشاعر«.
إلى  البريكي  ن��ّوه  األدب��ي��ة  إص��دارات��ه  وع��ن 
إصداراته الشعرية والنقدية والتي متثلت في أربع 
»همس  »زاي��د«،  وهي  نبطية  شعرية  مجموعات 
اخللود«، »سكون العاصفة«، »ساحة رقص« وكلها 

مجموعات شعرية نبطية، باإلضافة إلى كتاب نقدي 
مجموعات  ثالث  ولديه  الطاولة«،  »على  بعنوان 

شعرية حتت الطبع.

�صرارة اأوىل

الشاعرة مهرة محمد بني ياس تصف إصدارها 
الشعري األول بأنه موفق، بالرغم من رفضها جمع 
قصائدها في ديوان من باب سعيها الدائم للمثالية 
بعد  »تيقنت  وتقول:  األفضل،  لتقدمي  وتطلعها 
اقتناعي بفكرة إصدار الديوان بأنني إن لم أبدأ فلن 
أصل، فكل جناح يتبعه جناح، فكان اإلصدار األول 
لتقدمي إصدارات  األولى  الشرارة  الذي هو مبثابة 
آخر،  ديوان  إلصدار  التطلع  من  فالبد  لذا  أخرى، 
ولكن األمر يقتضي بأن أمتهل، ومن باب التجديد ال 
أريد أن يكرر ديواني األول نفسه، وهذا قد يتطلب 

مني وقتاً وجهداً كبيراً«.
الديوان الشعري قد يكون  وحول رأيها في أن 
ترفض  الكتابة،  عن  توقف  ونقطة  الشاعر  نهاية 
الرأي،  هذا  أؤيد  ال  »أبداً  وتقول:  الرأي  هذا  مهرة 
فاإلصدار األول مبثابة احلافز الذي يدفع الشاعر 
اإلصدار  عن  يتأخر  قد  ولكن  قادمة،  إلص��دارات 
القادم من باب إعادة النظر في مدى جناح إصداره 
األول وإعادة ترتيب أوراقه، واإلتيان بأفكار جديدة 
أكثر نضجاً جلمهوره القارئ، وهذا ما دعا البعض 
وهذا  األفضل،  تقدمي  بعدم  إلحساسه  للتوقف 

يأخذه  فالبعض  الشاعر،  نظر  وجهة  على  يعتمد 
كنقطة انطالق، وقد يتريث وينتظر لتقدمي األفضل، 
والبعض قد يصاب باإلحباط عندما ُينتَقد ديوانه أو 
أي إصدار كان، بالرغم من أن النقد البنَّاء يكشف 
مواطن الضعف لدى الشاعر ويطور مهاراته، مما 
أن  يجب  فال  اجلارح  النقد  أما  األمام،  إلى  يدفعه 
يلتفت إليه، وفي نهاية األمر فاألهم هو كيف ينظر 

الشاعر لنفسه وأدائه، ال لنظرة اآلخرين«. 

اأجمل حديقة!

الشاعرة واإلعالمية هنادي املنصوري ترى بأن 
اتخاذه  األول صعب  ديوانه  الشاعر إلصدار  قرار 
يكون  وقد  الثاني،  الديوان  إلصدار  كقراره  متاماً 
األمر سهالً عند بعض الشعراء! وقد ال يتردد كثيراً 
الشعري  ملستواه  وفقاً  الثاني  الديوان  إصدار  في 
اخلبرة  تعمَّقت  فكلما  وإمكانياته،  وثقافته وخبرته 
أن  قبل  طويالً  نفسه  وراج��ع  الشاعر  تردد  كلما 
وتهاجم  ديوانه.  إص��دار  في  ُيشرع  أو  يتوقف 
هنادي كل من يعتقد بأن الديوان هو آخر املطاف 
حديقة  أجمل  »الديوان  وتقول:  الشاعر،  ومقبرة 
صاحب  يكون  وقد  رياضها،  في  شاعرها  يتنّزه 
جعلته  معينة  جتربة  واجهته  املظلمة  العبارة  هذه 
األول مقبرة  الديوان  يعّمم هذا احلكم! وقد يكون 
الشاعر في حال إصداره من دون مراجعة وتنقيح 
احلقيقي  مستواه  عن  تعبّر  التي  اجليدة،  للقصائد 

الكلمة و الظل

الديوان الأول يعد 

فاحت �ضهية لدواوين 

اأخرى ومتجددة

ـ عبداهلل الهدية ال�ضحيـ كلثم عبداهلل

بيد ال�ضاعر بث احلياة يف 

طموحه من خالل حتفيز 

قدراته الإبداعية

ـ حممد عبداهلل الربيكي

الجتاه اإىل الن�ضر 

الإلكرتوين اأف�ضل
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بداياته  في  وهو  أصدره  إن  أما  الطويلة،  وخبرته 
ومن ثم تطّور مستواه الشعري وأصبح نادماً على 
في  اجلودة  من  عليه  هو  عما  يقل  الذي  املستوى 
فلكل  العبارة،  تلك  إطالق  يحق  فال  األول،  ديوانه 
مرحلة شعرية من عمر الشاعر جمال خاص ونكهة 
متيّز طبيعة قصائده، والقرَّاء يهمهم قراءة قصائده 
في كل مراحل عمره ومالحظة التغيرات التي طرأت 

عليها«.
 

من �صيقراأ؟

الهدية  عبدالله  واإلعالمي  والباحث  الشاعر 
في  دوراً  يلعب  اإلص��دار  تنّوع  أن  يرى  الشحي: 
تركيز الشاعر على اإلصدار، فمنه املسموع واملقروء 
سعي  جانب  إلى  واإللكتروني،  املطبوع  بنوعيه 
الشاعر للتطّور والتجديد في املواضيع واملفردات، 
أكثر جماالً  كتابة قصيدة  فهناك من تصعب عليه 
من القصيدة السابقة، فكيف بإصدار ديوان شعري 

أجمل مما سبقه!
اإللكتروني  اإلص��دار  أن  إلى  عبدالله  ويشير 
على  واألدباء  الشعراء  فئة  بني  رواجاً  األكثر  يعد 
قبل  من  األفعال  ردود  تلقي  لسرعة  سواء،  حد 
اجلمهور والنقاد، قائالً: »لألسف نحن أمة ال تقرأ، 
وهنا املعضلة عندما يقرر الشاعر إصدار مجموعة 
شعرية هي نتاج سنوات وسنوات، فمن سيقرأ له 

وإلى من سيصدره؟!«.
عبدالله  يشير  املادي،  باملردود  يتعلق  فيما  أما 
الذي  املبلغ  دفع  عن  املؤسسات  بعض  عجز  إلى 
مقارنة  زهيداً  مبلغاً  باعتباره  الشاعر  يستحقه 
باسمه وتاريخه األدبي، ليؤكد مجدداً بأن السبيل 
إلى  االجت��اه  هو  كتاباته  لنشر  واألس��رع  األيسر 
االجتماعية،  املواقع  خالل  من  العنكبوتية  الشبكة 
أنها الوسيلة األسرع  إلى  ذلك بأنها إضافة  معلالً 
إليصال كلمته للجمهور، فإنها توف�ّر عليه صرف 

)املبلغ الفالني( لطباعة الديوان.

خال�صة جتربة

متحفزاً:  يقول  كعَوش  سامح  والناقد  الشاعر 

»يتقن كل إنسان بداياته، لكن ال أحد يتقن صناعة 
جميعاً،  الشعراء  على  ينطبق  وه��ذا  النهايات، 
فالشاعر الذي يطبع ديوانه األول، أو فلنتفق على 
الديوان  ألن  األولى،  الشعرية  مجموعته  تسمية 
من  غيره  دون  امل��وزون  الشعر  معنى  يحمل  بات 
الشاعر  األخ���رى.  احلداثية  الشعرية  األش��ك��ال 
يكمل  أن  مفترق  عند  يقف  ثم  األول  ديوانه  يطبع 
سبب  أي  هناك  وليس  ال،  أم  اإلبداعي  مشواره 

من ل يطبع �ضعره يعترب 

جمرمًا بحق جتربته 

ال�ضعرية ونف�ضه

ـ �ضامح كعَو�س

إذا  إال  الشاعر،  مقبرة  الشعرية  املجموعة  لتكون 
كان الشاعر غير مقبول من املتلقي، أو النقاد الذين 
سيقفون باملرصاد لكل جتربة عشوائية في الشعر، 
الشاعر  آخر ألن يحكم  أعتقد بأن هناك سبباً  وال 

على جتربته الشعرية باملوت«.
ويعارض سامح من يعتبر ديوانه مقبرة لتجربته، 
الشاعر  مرآة  مبثابة  الشعري  الديوان  بأن  مؤكداً 
وخالصة جتربته الوجودية اجلميلة بكل تفاصيلها 
ومالمحها، فكيف يكون الديوان مقبرة وهو يحكي 
عن الشاعر ومعاناته الشعرية والشعورية، ويصبح 
جزءاً منه، فهل يكون الطفل يوماً قاتل أبيه إال في 

مسرحيات شكسبير وحتليالت فرويد؟
األولى  الشعرية  املجموعة  نشر  أن  ويوضح 
جداً،  عادي  أمر  هو  العاشرة  حتى  أو  الثانية  أو 
النشر من نقد  أمام ما يأتي بعد  بل هو األسهل 
عدمه،  من  والقراء  واملتلقني  اجلمهور  واستمراء 
وهذا اعتقاد خاطئ يشير إلى نقص حقيقي يعاني 
شعره  يطبع  ال  فمن  اجلنسني،  من  الشعراء  منه 
األولى،  بالدرجة  نفسه  القراء وبحق  مجرم بحق 
وبحق التجربة األدبية والشعرية في زمنه وبحق 
األجيال التي تأتي الحقاً، فعلى الشاعر مسؤولية 
والقّراء  النقاد  والكتابة، وعلى  اللغة  في  التجريب 
نبّدل  أن  لنا  التلقي واحلكم، وال يجوز  مسؤولية 
لدى  حقيقياً  خوفاً  تخفي  واهية  بذرائع  األدوار 

الشاعر، أو فلنقل تقصيراً عمداً منه.
وعن جتربته في إصدار مجموعته الشعرية يقول 
سامح: »أصدرُت املجموعة الشعرية األولى بعنوان 
 ،1990 العام  في  جراحاتي(  سيطوي  الليل  )هذا 
والقضايا  السياسي  باحلدث  يومها  متأثراً  وكنُت 
الفكرية وبخاصة االنتماء العربي الفلسطيني الذي 
أعيشه كشاعر فلسطيني عربي، وبعدها بأقل من 
سنتني أصدرت مجموعتي الشعرية الثانية بعنوان 
من  تقدير  محط  كانتا  واملجموعتان  دم(،  )غريب 
كثيرين، األمر الذي شجعني على إصدار املجموعات 
الشعرية الواحدة تلو األخرى، حتى بات لدي اآلن 
ست مجموعات شعرية، آخرها كان بعنوان )أكحلِك 

بنجمة(«.

الكلمة و الظل
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يحترم  أن  ال��ش��اع��ر  على  يجب 
من  وكل  وثقافته،  املجتمع  ُمعطيات 
يدعي أنه حر، ويكتب ما يشاء، ويتمرد 
نفسه،  على  يكذب  إمنا  التقاليد،  على 
وهناك نصوص ألناس ميألون اإلعالم 
ضجيًجا بأنهم متمردون على الثوابت، 
تثبت أنهم ملتزمون باحمللية، واحترام 

القارئ واجب ملن يريد االنتشار.

علي ال�صعايل

شاعر إماراتي

�صعر/ �صعيد بن غما�ش الرا�صدي�صعر/ الدكتور مانع �صعيد العتيبة

�صعر/ اأمل طنانة - لبنان

عصماء

أنـا امــرأة

دولة المجد قدام
اأرب����������ع����������ن ع�����������ام ودول�����������������ة امل�������ج�������د ق���������دام

زاي�������������د ب�������ن�������اء دول�������������ه ب������ه������ا ������ص�����ب�����ع ح����ك����ام

اث��������ن��������ن دي�������������ص������م������رب م��������وث��������ق ب�������الب�������ه�������ام

اأج�����������ص�����ام ب���������ص����ب����ع����ة  ل�����ك�����ن  واح������������د  ق�����ل�����ب  ع 

زّي��������������ن ب������ل������دن������ا ج�����ع�����ل�����ه ال��������ي��������وم ب�����ان�����ع�����ام

وخ���������ّل���������ف خ�����ل�����ي�����ف�����ه ل�����ل�����م�����ه�����م�����ات م������ق������دام

خ����������رٍي خ�����ل�����ف خ����������رٍي �����ص����ل����ف ن�����ع�����م �����ص����رغ����ام

وف��������������ّر ل���������ص����ع����ب����ه ك���������ل م������ط������ل������وب واح�����������الم

دام ل�������ه  والم�������������ن  ا������ص�����ت�����ق�����رار  يف  ال���������ص����ع����ب 

ت����ن����ام م�������ا  ع�������ن  ل�������ه  ال���������ص����ع����ب  ك�������ل  ن����������ام  ل 

ق�������ام اذا  ب����������زاي����������د  ي��������ذك��������رن��������ا  دامي 

ال�������ص������الم ود�������ص������ت������ور  اهلل  ب�����������ص�����رع  ي����ح����ك����م 

ه����������ذا ال�������وط�������ن ح�����ط�����م ع�����ل�����ى ك�������ل الرق������������ام

واف���������ك���������ارن���������ا ت�����������ص�����ب�����ق ع������ل������ى ك���������ل ف�����ه�����ام

ن��������ظ��������رة ح�����ك�����وم�����ت�����ن�����ا ح�����ك�����ي�����م�����ة وق������������دام

الي������������ام ط������������ول  اف��������راح��������ن��������ا  ي������������دمي  اهلل 

وي�������ول�������ة اب���������و خ������ال������د ع�����ل�����ى اأث�����������ري الع���������الم

������ص�����رغ�����ام ك��������ف  يف  مي�������ن�������اه  يف  وال�������������ص������ي������ف 

وال�������������ص������ي������ف ي����ل����ع����ب����ه ع������ل������ى ك������ي������ف م�����������ارام

وارج������������و ال���������ص����م����وح����ه ك��������ان ق���������ص����رت وخ����ت����ام

زاي����������������د ب�������ن�������اه�������ا ب������ال������ف������ك������ر وال�������ع�������زمي�������ه

ب������ري������ا�������ص������ت������ه وي���������ق���������ود دول���������������ة ع���ظ���ي���م���ه

ال�������ص���ل���ي���م���ه ال������ع������ق������ول  يف  ث�������اب�������ت  ت��������اري��������خ 

ع���ل���ي���م���ه واهلل  ف������ي������ه  ������ص�����ي�����ا������ص�����ه  ح�����ن�����ك�����ة 

ن���ع���ي���م���ه ب������اأح������ل������ى  ال��������ف��������ردو���������س  ج�����ن�����ة  يف 

ل�������زمي�������ه ل������ل������م������ه������م������ة  ع�����������ه�����������ده  وويل 

و������ص�����ع�����ب�����ه ي�����ف�����اخ�����ر ب��������ه خ����ل����ي����ف����ه زع����ي����م����ه

ح�������ص���ي���م���ه وامل�������������ص������اك������ن  ال����������روات����������ب  وزاد 

ي�����دمي�����ه رب�������������ي  �������ص������ل������ط������ان  اب�������������و  ظ����������ل  يف 

ع�����دمي�����ه خ�����ل�����ي�����ف�����ة  يف  اخل�������������ص������اي������ل  ك���������ل 

و������ص�����ي�����م�����ه م���������ع���������زه  ل����������ه  ح���������ّي���������ه  ك����������ل  يف 

ع������ل������ى ������ص�����ي�����ا������ص�����ه را��������ص�������خ�������ه م�������ص���ت���ق���ي���م���ه

ع������ل������ى ال�����������������دول ال�������������ص������اب������ق������ات ال�����ق�����دمي�����ه

م���������ا ح���������د ي���������ص����ب����ق����ن����ا ع�����ل�����ي�����ه�����ا و�����ص����ي����م����ه

ح����م����ي����م����ه ب�������ال�������ع�������الق�������ة  دول����������������ة  ك����������ل  يف 

م�����دمي�����ه ب������امل�������������ص������ره  ع�������������ص������اه������ا  اهلل  ي���������ا 

حت������ي������ي ال�������ق�������ل�������وب امل������ي������ت������ه وال����ه���������ص����ي����م����ه

ال�����ك�����رمي�����ه ال�����ي�����م�����ن  يف  ان����������ه  ا������ص�����ه�����د  ان����������ا 

������ص�����ي�����ف امل����������راج����������ل وال�������ع�������ل�������وم ال����غ����ن����ي����م����ه

ه��������������ذي حت�������ي�������ة ل������ل�������������ص������ي������وخ ال����ف����ه����ي����م����ه

غ�صُق اأْو  ح���اَن  ���ص��ب��ٌح  ال���وق���َت  ت��رق��ِب  ل 

��رِب األ��������������ٌف م��ن ج��دائ��ِل��ِه  ع��ن��دي م��ن ال�����صّ

ك��ّل ال��ع��ن��اِد اّل���ذي يف الأر�����سِ ط���وُع يدي 

ُك���رم���ى ِل��ع��ي��ِن��َك م���راآت���ي ق�����ص��ْت ح�����ص��دًا 

وال���ّث���ل���ُج األ���ق���ى ع��ل��ى اأج��ف��اِن��������ه��ا ُن���َدف���ًا 

اأن���ث���ى، اأن����ا ام�������راأٌة، وال����وج����ُد ي��ع��ِرف��ن��ي

ال��ّط�����ُرُق  ل��ل��ُم��ن��ت��اأى  ح��ل��َم��ن��ا  األ��ق��م��ْت  اأْم 

ط����اَل����ْت ���ص��ن��اب��َل وع�����ٍد ب��ال�����ه��وى َي���ِث���ُق 

ح��ل��ُق  ِم�����ص��م��ع��ي  يف  خ������امٌت،  اإ���ص��ب��ع��ي  يف 

ع��ب��ُق  ول  ُك���ح���ٌل  ��ه��ا  م�����صّ م���ا  و  ���ص��اخ��������ْت 

ن��������اِرِه ���ص��ب��ُق  مل����ا اع����رتاه����ا ج�����������وًى يف 

وال���ّث�������غ���ُر ب�����ص��م��ُت��ه ب�����ال�����ورِد ت���اأت���ل���ُق 

لل�صاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�صراف: خالد الظنحاين

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

ع�������ص���م���اء ي��ج��ع��ل��ن��ي ه��������واك ح��ك��ي��م��ا

ف��������اإذا ���ص��ئ��ل��ت ع����ن ال����ه����وى وه���م���وم���ه

اأم����������ا اأن����������ا ف�����احل�����ب ع�����ن�����دي ج��ن��ة

م�����ص��م��ون��ه يف  ال���ب���ح���ث  ا����ص���ت���ط���ي���ع  ل 

ول��������و ان�����ن�����ي ح������اول������ت ف������ك رم��������وزه

احل��������ب م����ث����ل ال����ب����ح����ر مي����ن����ح خ����ريه

واأن��������ا اأح�������ب ال���ب���ح���ر اأع�������ص���ق م��وج��ه

ري���اح���ه ه�����وج  اأن  اأج����ه����ل  ل�������ص���ت  اأن�������ا 

ت���دع مل  ب������ال������زوارق  ا����ص���ت���ب���دت  واإذا 

م��ب��ح��رًا ح���ي���ات���ي  اأق�������ص���ي  اأن  واأ�����ص����ر 

ول����ول����ت ري���������اح  اأو  م�������وج  ه�������اج  اإن 

وه��������دوءه ����ص���ك���ون���ه  ا����ص���ت���ع���اد  واإذا 

ان�������ص���دت ل��ل��ب��ح��ر ال����ك����رمي ق�������ص���ائ���دًا

ع�������ص���م���اء ع���ل���م���ن���ي ه���������واك ث���ب���ات���ه

ظ���امل م����ن  الأ�����ص����ى  اأن�������ص���ى  اأن  واأود 

ال���ه���وى يف  ال���ت���ق���ل���ب  وي������ل  ف������اأذاق������ه 

ل���ك���ن���ه ال����ن���������ص����ي����ان ����ص���ع���ب دائ�����م�����ًا

م��������اذا ����ص���اأن�������ص���ى واجل������������راح ك���ث���رية

ب��ط��ع��ن��ٍة اجل���م���ي���ل  رّد  ال������ذي  اأن�������ص���ى 

ع�����ص��م��اء ع����ف����وًا ����ص���وف اأن�������ص���ى ه��ك��ذا

وال���ت���ح���ك���ي���م���ا الإف�������ت�������اء  اأق������ب������ل  ل 

ق���ل���ت ا�����ص����األ����وا م����ن ك�����ان ف���ي���ه ع��ل��ي��م��ا

م�����ن غ�������ريه ك�������ان ال������وج������ود ج��ح��ي��م��ا

م��ق��ي��م��ا ال���������ص����ف����اء  دن����ي����ا  يف  لأظ��������ل 

ت��ع��ت��ي��م��ا م���������ص����اع����ري  ل����ي����ل  لزداد 

ح����ي����ن����ًا واأح������ي������ان������ًا ي�����ك�����ون ل��ئ��ي��م��ا

وي�����������راه غ��������ريي م�����رع�����ب�����ًا وذم����ي����م����ا

وال���ت���ن���ظ���ي���م���ا ال����رتت����ي����ب  ت�����ع�����رف  ل 

ل�����ل�����رب ب���������ح���������ارًا ي������ع������ود ����ص���ل���ي���م���ا

ح����ت����ى ول�������و ك�������ان ال����ع����ق����اب وخ���ي���م���ا

وال��ت�����ص��ل��ي��م��ا الإذع�������������ان  اأع�����ل�����ن  مل 

وارت������������د م����ث����ل����ي م����ع����ط����ي����ًا وك����رمي����ا

ت����ب����ق����ي����ه ل����ل����م����ت����ب����ح����ري����ن زع���ي���م���ا

ف���ج���ع���ل���ت ع���ا����ص���ف���ة اخل�������ص���م ن�����ص��ي��م��ا

اأع������ط������اه ق���ل���ب���ي ال���������ود وال���ت���ك���رمي���ا

واأح�������ال�������ه ب������ن ال���������ص����ل����وع ه�����ص��ي��م��ا

ح����ت����ى ول��������و ك��������ان امل�����ح�����ب ح��ل��ي��م��ا

اأاأك�����������ون ب���ال���ق���وم ال���ط���غ���اة رح���ي���م���ا؟

���ص��م��ي��م��ا؟ ال�������ويف  ق���ل���ب  يف  واأ�������ص������اب 

ع���ل���م���ت���ن���ي ح�����ت�����ى اأظ�����������ل ع���ظ���ي���م���ا
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أعالم عربية

عبدالعزيز املقالح

صالح  عبدالعزيز  الدكتور  اليمني  الشاعر  ولد 
منطقة  في  نشأ  حيث  اليمن،  في   1937 عام  املقالح 
بنا«  »وادي  من  بالقرب  إب  مبحافظة  »الَشِعر« 
املشهور، وادي املياه، واألشعار، واحلقول اخلضراء، 
جامعة  من  اآلداب  في  الدكتوراه  درجة  على  حصل 
لألدب في جامعة  أستاذاً  »عني شمس«، وهو يعمل 

صنعاء ورئيساً »ملركز الدراسات والبحوث« في صنعاء، 
حكومياً  ُعني مستشاراً  ثم   ..2001 يونيو  جامعة »صنعاء« حتى  رأس  وقد 
الكتابات في  الكثير من  الثقافة. وإلى جانب مؤلفاته األدبية فإن له  لشؤون 

الصحف اليومية واألسبوعية اليمنية واملجالت العربية. 
)اللُّوتس(  كجائزة  والعاملية،  العربية  اجلوائز  من  العديد  على  وقد حصل 
عام 1986 و»وسام الفنون واآلداب– عدن« 1980 و»وسام الفنون واآلداب- 
صنعاء« 1982. كما حصل على »جائزة الثقافة العربية«، اليونسكو، باريس 
من  والفنون  اآلداب  في  األولى  الدرجة  من  )الفارس(  جائزة  وعلى   2002

احلكومة الفرنسية، 2003. 
وفي العام 2004 حصل على »جائزة الثقافة العربية« من »املنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم«. 
صدرت للمقالح العديد من الدواوين واملؤلفات األدبية والشعرية الذي من 
بينها: »البد من صنعاء« 1971، »عودة وضاح اليمن« 1976، »الكتابة بسيف 
الثائر علي بن الفضل« 1978، »اخلروج من دوائر الساعة السليمانيّة« 1981، 
املوت« 1986، »األبعاد املوضوعية والفنية حلركة  العائد من  »أوراق اجلسد 
الشعر املعاصر في اليمن«، شعر العامية في اليمن وهو عبارة عن قراءة في 
اليمن«،  »الزبيري ضمير  اجلديد«،  الزمن  من  »أصوات  املعاصر،  اليمن  أدب 

»أبجدية الروح« 1998، وغيرها الكثير.

من ق�صيدة لو..

لو كنت في جيش مشاعره، مواقفه أمينة 
لو أن ما تخفيه أعماقي حتس به اجلماهير احلزينة 

لو كانت األشعار صاروخا يحلًق أو سفينة 
أطعمت قطاع الطريق النار 
أشعلت احلرائق في املدينة 

أعددت لالقطاع »مأدبة املماليك« السمينة
 ********* 

لو أنني شمشونها اجلبار في ليل الضياع 
وّزعت كل األرض بني الكادحني على املشاع 
ألقيت ما جمع القساة املتخمون إلى اجلياع 
وكتبت للمستضعفني وثيقة العدل اجلماعي

*********
لو أن فارسنا فتى أحالمنا باألمس جاء 

في موكب التحرير ممتشقا أعاصير الرجاء 
لم يذبح االقطاع فرحتنا 

ولم يرجع إلى النهر الدجى 
لكنه سيجيء 

هذا صوته في الفجر قادم 
ويل ألصحاب القصور املتخمات، لكل ظالم 
ويل ملن ميشي على درب من األشالء قامت 

ويل ملن باع البالد وأهلها - وملن يساوم 
ويل لهم منا .. 

ومن أحقادنا في يوم قادم 

أدب عالمي

اأجه اآيهان 

يعتبر الشاعر التركي أجه آيهان )1931 – 2002( من 
أبرز شعراء تيار التجديد الشعري الثاني »احلداثوي«، 
الذي ضم أهم الشعراء األتراك مثل: جمال ثريا، أديب 
بيرك،تورغوت  إلهان  قوج،  قره  سزائي  سيوه،  جان 
شعراء  ضمن  آيهان  أجه  متيز  وقد  وغيرهم.  اويار 

التيار مبيله إلى السريالية والشعر املغلق.
ترك عمله كقائم مقام في عدة بلدات بعد أن أيقن أن 

ليعمل في )موسوعة  املؤسسات احلكومية ال يناسبه،  الوظيفي في  العمل 
ميدان الوروس( وعضوية »السينماتيك« في اسطنبول، ويدخل في صراع 
طويل مع املرض استمر لسنوات طويلة دخل خاللها مشافي عديدة داخل 

وخارج تركيا. 
ألقى في ديوانه األول )بحار السيدة كنار( نظرة سوداوية على العالم، 
السريالية ضمن توليفة في  فيها من  العقل مقترباً  ضغط فيه على حدود 

مناحي التاريخ واجلغرافيا وحياة الشوارع، املتأرجحة بالرغبات الداخلية.
أما ديوانه )قط أسود دون نظرات( فقد حمل أول مناذج قصيدة النثر 
في  تتلخص  الديوان  لهذا  األخرى  واخلاصية  التركي،  الشعر  فضاء  إلى 
ديوانه املعروف  التركية. كما طرح مؤخراً  اللغة  تخريبه ملسار اجلملة في 
الذين  للطلبة  قصائد  أو  والطبيعة  للدولة  »قصائد  إلى  والطبيعة(  )الدولة 
تركوا الدراسة بعد الصف الثاني املتوسط«. وقد ترجم هذا الديوان نصاً 
إلى العربية، ومت نشره كامالً في مجلة )نزوى( الثقافية الفصلية الصادرة 

في سلطنة ُعمان. 

ق�صائد ق�صرية

نحن ال نصطاد الطيور
 بل نطلق سراحها عند الباب

 ********* 
ما ذنبنا نحن لو رجعت 

عائدة في كل مرة إلى جيوبنا؟
 ********* 

ثمة عادة للعني في القراءة من اليسار إلى اليمني
 ********* 

الشعر أيضا ممكن أن يستريح في موقف ويريح
 ********* 

ممكن أن ينسحب مهزوم ٌ عن طريق سري 
وكذلك الشعراء املوظفون 

 ********* 
لم مير البحر من قرب أستاذه 

بل ابتعد على مد البصر، واستحال قراءته 
 ********* 

الطيور في السماء، والبشر على األرض 
ال يرغبون باملوت

 ********* 
منذ خمسة أشهر، أشاهد إنسيا ألول مرة

 ********* 
»إيه يا أخي القبيح«

انه.. مطبوع على قرنفلتك
 ********* 

تعلم جيداً: أن املوت
ال ميكن أن يواجه في الفراش فقط

 
 www.tawdheef.ae
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المعرض الرائد للتوظيف في المنطقة

أهمية حضور المعرض:
• االلتقاء بشركات من مختلف القطاعات تسعى لملئ وظائفها الشاغرة بموظفين إماراتيين مؤهلين وبكبار المحترفين من كافة أنحاء المنطقة.

• الحصول على مشورة أخصائيي التوظيف فيما يتعلق بإعداد السير الذاتية ومهارات إجراء مقابالت عمل ناجحة.
• حضور ندوات بحث مجانية يجريها مدراء الموارد البشرية في شركات بارزة

• االشتراك في مسابقات وربح جوائز رائعة!
• دخول مجاني.

قم بالتسجيل المسبق اآلن عبر الموقع اإللكتروني لزيارة المعرض و اإلشتراك في مسابقاتنا الحصرية.
ُخصص اليومين األولين من المعرض لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط، فيما تتاح المشاركة في اليوم الثالث للجميع.

(للسيدات فقط)  يوم ١ فبراير ٢٠١٢ من الساعة ١١٫٠٠ إلى الساعة ٢ ظهرا.

للحصول على أحدث األخبار المتعلقة بالمعرض، 
 facebook.com/tawdheef تفضلوا بزيارة

ُخصص اليومين األولين من المعرض لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط، فيما تتاح المشاركة في اليوم الثالث للجميع.

الجهات الراعية البالتينية الجهات الراعية الذهبية الجهات الراعية الفضية

التسجيل برعاية الداعمون الفعالية المتزامنة الشريك اإلعالميتنظيم 
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هناك من يخطط لزرع شائعات املوت التي صارت تالحق النجوم بكثرة في األشهر األخيرة أم أنها هل 
مجرد صدفة؟ كانت آخر جنمة الحقتها هذه الشائعة السخيفة عند كتابة هذه السطور هي الفنانة 
الكبيرة »صباح« وال أدري بعد أن تأخذ هذه الكلمة طريقها للنشر كم جنم أو جنمة ستطوله هذه 

الشائعة؟!
واجهت »صباح« شائعة موتها التي انتشرت أخيراً وتناولها أكثر من موقع إلكتروني بقدٍر كبيٍر من الثبات، بل 
قالت إنها ال تريد أن تصاحبها أي مظاهر للصخب في وداعها.. كيف ملن عاشت حتت األضواء أكثر من 60 عاماً أن 
تتمنى وداعاً هادئاً.. إال أن »صباح« بقدر ما تقبّلت املوت بقدر ما أزعجتها الشائعة وتساءلت »ملاذا يتعجلون رحيلي«، 
وأحملت إلى أن هناك من يالحقها مبثل هذه األقاويل ليسرق هدوءها النفسي.. فهل شائعات املوت التي طالت الكثيرين 

فى األشهر األخيرة يقف وراؤها عقل مجنون أم قلب أسود؟!
تثير مثل هذه الشائعات الكثير من األشجان لدى الفنانني خاصة عندما متتزج بإحساس التّرصد حيث يعتقد 
بعضهم أن هناك من يقصد أن يشيع عنه هذا اخلبر بسبب الغيرة املهنية أو الكراهية الشخصية.. وبحكم املهنة كثيراً ما 
أتلقَّى مكاملات من بعض الزمالء الصحفيني واملذيعني في مصر والعالم العربي وهم يقولون لي: »سمعت شائعة موت 
فالن؟« فأقول لهم »هل تأكدمت؟«، تأتي اإلجابة نريد أن نتأكد منك واخلبر يتم انتقاله على »النت« ويصبح األمر في 
غاية احلساسية، هل أتصل ببيت الفنان فإذا رد علّي أحد أفراد أسرته أسألهم هل الفقيد ال يزال على قيد احلياة وفي 
حالة سماعي لصوت الفنان هل أقول له: أخبار صحتك إيه ومبا أنه عادة ليس من بني األصدقاء الذين تعّودت أن أسأل 
عن صحتهم  فسوف يتشكك فى خلفيات هذا السؤال، ثم إن الفنان غالباً ما يكون في هذه احلالة قد تلّقى عشرات من 
املكاملات املشابهة التي ال تفصح مباشرة عن هدفها ولكنها تثير الريبة والشك والتي تنتهي عادة بتلك العبارة »احلمد 
لله أنا اطمأنيت عليك!«.. بالتأكيد الفنان الذي يتلّقى كل هذه املكاملات من شخصيات لم يتعّود على التواصل الدائم 

معها سوف ينتابه الشك بأن هناك أمراَ جلالً حدث له ورمبا يعتقد أنه انتقل فعالً للرفيق األعلى ولكنه ال يدري!!
قبل أشهر قالئل سرت شائعات موت »عمرو دياب« و »عادل إمام« و»نادية لطفي« و»سمير غامن« قبل أن تنتشر 
شائعة موت »صباح«.. واجه »عادل« اخلبر بسخرية الذعة خاصة وأنه قبل تلك الشائعة بأسابيع قليلة كان قد واجه 
واحدة مماثلة، ولهذا كتب بنفسه يسخر من املوت وحرص على أن يلتمس األعذار ملن لم يستطع املجيء إليه في حلظة 
وداعه مؤكداً أنه تسامح معهم خاصة وأنه يعلم أن بعضهم قد توقع أنها شائعة لكثرة تكرارها كما أن هناك من انشغل 

فى االستوديو وهو ال يستطيع أن يلوم أحداً منهم!!
في كواليس احلياة الفنية تلك الشائعات ال تنقطع وأتصورها في جانٍب منها تعبر عن فرط احلب وليس كما يتبادر 
مباشرة للذهن عن فرط احلقد والكراهية، وذلك ألن شائعة املوت تنتهي فور تكذيبها، بينما الشائعات األخرى تنمو 
وتكبر حتى بعد تكذيبها. مثالً، لو أن هناك من يطلق على فنان شائعة إصابته مبرض اإليدز ويظهر الفنان عبر أجهزة 
اإلعالم ُمكذِّباً اخلبر، إال أن الناس أو بعضهم  على األقل لن يصدقه ويظل هناك احتمال قائم لتصديق الشائعة.. ناهيك 

عن الشائعات األخالقية التي تظل تالحق الفنان أو على األقل بقاياها مهما حاول التكذيب..
أنا على عكس أغلب الزمالء، أرى أن في بعض شائعات املوت قدراً من احلب ولكنه حب عاجز عن اختيار التوقيت 
واملفردات الصحيحة، فهو يحمل بداخله خوفاً كامناً على الفنان. وإذا مثالً قال البعض إن املتربصني بعادل إمام ُكثر 
ومن املمكن أن يحقد البعض عليه فما هو الذي من املمكن أن نقوله عن شائعات املوت التي كثيراً ما أطلقت على 

النجمتني الكبيرتني »فاتن حمامة« و»شادية« وهما بعيدتان عن أي منافسة فنية؟
االختفاء يفتح الباب على مصراعيه النتشار مثل هذه الشائعات و»شادية« و»فاتن« بعيدتان عن التواجد اإلعالمي 
ولهذا تتعّرضان ملثل هذه الشائعات، كما أن االنتشار املبالغ فيه قد يؤدي مع األسف إلى النتيجة نفسها مثل »سمير 
غامن« الذي تواجد في رمضان املاضي من خالل اإلعالنات.. شهر رمضان كان »وش  السعد« على كل أفراد عائلة 
غامن.. »دنيا سمير غامن« و»إميي سمير غامن« و»دالل عبد العزيز« احتلوا الشاشتني الصغيرة والكبيرة بقوة في 

أعمال ناجحة ورمبا لهذا السبب انطلقت تلك الشائعة! 
ويشهد التاريخ بالعديد منها، ومن مفارقات شائعات املوت تلك التي أطلقت على »فريد شوقي« قبل رحيله بأربعني 
يوماً ويومها ظهر »فريد« على شاشة التليفزيون املصري عام 1998 مؤكداً أن شائعة موته مجرد بروفة وأنه تأكد 

من حب الناس ولم يعد يخشى املوت! 
ال أتصور أن شائعات املوت قابلة للحياة أكثر من دقائق معدودة في ظل االنتشار الفضائي، ولهذا لم تعد سالحاً 
ميكن استخدامه للنيل من أحد، كما أنها تبدو في جانٍب منها نوعاً من احلب الذي قال عنه الشاعر الكبير بشارة 
اخلوري »ومن احلب ما قتل«.. »صباح« أمدَّ الله في عمرك، نتمنى لك سنوات مقبلة.. وتظل الشائعة مجرد شائعة! 

َمْن وراء شائعات موت النجوم؟

شيء
في
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علوم و تكنولوجيا

ما هي حدود النظام الشمسي؟ وهل ميكن التعّرف 
النظام،  الفاصل ما بني هذا  التي ُتشكل  النقطة  على 

وما حوله من أنظمة ومجرات أخرى؟
وجود  من  التأكد  املثال  سبيل  على  ميكن  وهل 
الفتة ما خارج كوكب نبتون مثالً، والتي تقول لنا: 
»إنكم تغادرون اآلن النظام الشمسي نرجو لكم رحلة 

سعيدة«.
هذا التساؤل لم يعد طرحه مُيثل نوعاً من الغرابة 
مكتوبة  ليست  ما  الفتة  هنالك  أن  إذ  الالواقعية،  أو 
البيئة  خالل  من  حتديدها  ميكن  ولكن  باحلروف، 
التي تبعد نحو 18 مليار كيلو متر عن  املغناطيسية 
وجود  بسبب  ذلك  الكثيرون  ُي��درك  حيث  األرض، 
سفينة فضاء بناها اإلنسان موجودة في ذلك املكان، 
والتي قد تساعدنا على تقييم كيفية حماية احلياة على 
الكونية  أو من جسيمات األشعة  العنف  األرض من 
القوية، التي تسقط من النجوم على نظامنا الشمسي.
إلى  للوصول  طويالً  وقتاً  األمر  يستغرق  وعادة 
التوأم  الفضاء  فسفينتا  الشمسي،  النظام  حافة 
حيث   ،1977 أغسطس  في  إطالقهما  مت  »فوياجر« 
قامت »فوياجر 1«  بزيارة كوكبي »املشتري وُزحل« 
قبل أن تصل إلى احلدود، بينما أمضت »فوياجر 2« 
الكثير من الوقت تراقب اآلثار الناجمة عن وجود أربع 
أقرب  تتحرك من خالل  أن  قبل  غازية عمالقة  كتل 

املسالك داخل الفضاء الواقع بني النجوم.
الشمسي  النظام  أن  يتصور  أن  فرد  ألي  ميكن 
باسم  ُتعرف  ضخمة،  مغناطيسية  فقاعة  عن  عبارة 
»الهليوسفير« والذي هو في األساس امتداد للمجال 
املغناطيسي للشمس، والتي يتم حملها بعيداً بواسطة 
الرياح الشمسية إلى أن تصل إلى الفضاء الواقع بني 

النجوم.
»الهليوسفير« وذلك  تكون احلدود بني  وعادة ال 
الفضاء هادئة، فأول هّزة حدثت خالل رحلة »فوياجر« 
إلى حافة النظام الشمسي كانت مبثابة الكتلة النهائية، 

رحالت إلى النظام الشمسي
ترجمة: د. ح�سن توفيق 

حيث انخفضت سرعة الرياح الشمسية من 400 كيلو 
متر في الثانية إلى حوالي 100 كيلو متر في الثانية.

عبر    »1 »فوياجر  سافرت   2004 ديسمبر  في 
الكتلة النهائية، وفي أغسطس 2007 طارت »فوياجر 
2«  من خالل هذا املكان عدة مرات، حيث حتركت 
موجات  كأنها  واخللف،  األمام  إلى  النهائية  الكتلة 
محيطية تقترب من الشاطئ معتمدة على تنوع كثافة 

الرياح الشمسية.
وقد كان لقوة هذه الرياح تأثير كبير على مجال 
»الهليوسفير« وقدرته على تشتيت أية أشعة كونية 
وأية  )السوبرنوفا(،  املستعرات  من  قادمة  ضارة 

أنواع من البيئة اخلارجية العنيفة.
»يوليسيس«  املسبار  متّكن   2008 العام  وفي 
قياس  من  »ناسا«  األميركية  الفضاء  لوكالة  التابع 
قوة الرياح الشمسية التي كانت في أدنى قوتها، منذ 

بدء إعداد السجالت املتعلقة بعصر الفضاء.
ويقول د. ديفيد ماكوماس الذي يعمل من خالل 
ملهمة كشف حدود  التابع  واملُستكشف  املسبار  هذا 
املناطق بني النجوم والتي أشرفت عليها وكالة الفضاء 
األميركية:»في حال وجود الرياح الشمسية في أدنى 
لكي  ممتازة  فرصة  هنالك  فإن  وحركتها،  قوتها 
وفي حال حدوث  وقوة،  الهليوسفير حجماً  يختفي 
ذلك فإن الكثير من األشعة الكونية ستصل إلى اجلزء 

الداخلي في نظامنا الشمسي«.
الشمسية،  القشرة  تقع  النهائية  الكتلة  وخلف 
والتي تعمل كعازل بني »الهليوسفير« ومنطقة ما بني 

النجوم.
الفضاء  سفينة  فيه  تخترق  ال��ذي  الوقت  وفي 
السبعة  تتجاوز  مسافة  على  الفضاء   »1 »فوياجر 
ألف   61 إلى  تصل  وبسرعة  متر  كيلو  مليار  عشر 
كيلو متر في الساعة، فإنه متت مالحظة أن الرياح 
الشمسية تتعرض النخفاض في قوتها من 240 الف 
تقريباً  الصفر  إلى   2007 أغسطس  في  كم/ساعة 

بعد ثالث سنوات. وعادة يتم توقع حدوث انخفاض 
كبير في سرعة وقوة الرياح الشمسية، ولكن ليس 
بالشكل التدريجي إذ أن النظريات تتوقع أن يتم هذا 

االنخفاض بشكل مفاجئ.
الباحثني في مختبر  النظر عن ذلك، فإن  وبغض 
هوبكنز«  »جونز  جلامعة  التابع  التطبيقية  الفيزياء 
الفضاء  سفينة  أن  يعتقدون  املتحدة  بالواليات 
النهائي  اخلط  من  جداً  قريبة  كانت   »1 »فوياجر 
النظام  بني  يفصل  والذي  »الهليوبوس«،  الشمسي 
الشمسي والفضاء الواقع بني النجوم والتي ميكن أن 

جتتازه السفينة قبل نهاية العام 2012.

نتوء يف النظام ال�صم�صي

»فوياجر  الفضاء  سفينة  فإن  نفسه  الوقت  وفي 
2«  ال تزال تسافر على بعد يتجاوز األربعة عشر 
مليار كيلو متراً بسرعة بطيئة مواصلة استكشافاتها 
أكثر  وبصورة  الشمسية،  القشرة  بتركيبة  املتعلقة 

شمولية للشكل اإلجمالي »للهيليوسفير«.
الفقاعة  أن  السفينة  هذه  اكتشفت  البداية  وفي 
نتوء  لديها  الشمسي  لنظامنا  التابعة  املغناطيسية 
ملنطقة  املغناطيسي  املجال  به  يحيط  بداخلها  ضخم 
ما بني النجوم، وعندما متكنت هذه السفينة من عبور 
الكتلة النهائية فقد كان ذلك على مسافة أقرب ب�  1.5 
مليار كيلومتر من الشمس مما حققته سفينة الفضاء 
»فوياجر 1« ، وهو ما يشير إلى أن الهليوسفير قد مت 

دفعه إلى الداخل.
2« عن وجود  »فوياجر  ذلك كشفت  على  عالوة 
زبد مغناطيسي عكر في اجليب الهليوسفيري ناجم  
املغناطيسي  احلقل  خلطوط  امللتوي  ال��دوران  عن 

للرياح الشمسية.
وهنالك سطح غير مرئي يسمى صفيحة التيار 
ذاته،  »الهليوسفير«  ضمن  ُيوجد  الهليوسفيري 
قطبي  إلى  السطح  لهذا  التوجيه  عنصر  ويشير 

الشمال واجلنوب.
يصبح  السطح  هذا  فإن  الشمس،  دوران  ومع 
املجال  حملور  امليل  بعض  حدوث  ويسبب  ُملتوياً، 
الشمس  بدوران  يتعلق  فيما  للشمس،  املغناطيسي 

فإن هذا االلتواء يعمل على تشكيل قطاعات.
الرياح  تعاني  حيث  الشمسية،  القشرة  وف��ي 
الشمسية من انخفاض في قوتها، تقوم تلك القطاعات 
املغناطيسية  إعادة االرتباط  باالقتراب بحيث حتدث 

لتشكل فقاعات داخل وحدات فلكية.
من الواضح أن فصل الفقاعة يكون أمراً شاقا،ً إذ 
أن املجال املغناطيسي يكون شديد الضعف، هذا ما 
يقوله هيراف أُوفر من »جامعة بوسطن« األميركية 
بسفينة  املتعلقة  البيانات  حتليل  في  ش��ارك  ال��ذي 
الفضاء »فوياجر« التي ظهرت في العدد الصادر في 

التاسع من يونيو املاضي من »املجلة الفلكية«.
إن القيام بدراسة البيئة عند هذه املسافة الضخمة 
ومتى  كيف  فهم  على  يساعد  سوف  الشمس  من 
الشمسي  النظام  حماية  »الهليوسفير«  يستطيع 

الداخلي.
بعملية  النجوم  بني  احل��دود  مستكشف  ويقوم 
الذرات  يراقب  حيث  ستة شهور  كل  للسماء  مسح 
النظام  حافة  من  واملنبعثة  بالطاقة  املُفعمة  احملايدة 

الشمسي.
الرياح  في  املشحونة  اجلسيمات  تتحطم  وعندما 
الشمسية إلى ذرات في القشرة الشمسية، فإن هذه 
الذرات التي تشمل الهيدروجني واألوكسجني تكون 
القدرة  لديها  أن  مدفوعة في جميع االجتاهات، كما 

على العودة باجتاه النظام الشمسي.
وعندما بدأ املُستكشف برسم خرائط تلك الذرات 
شكل  على  منها  مكثفة  مجموعات  وجد  احليادية 
هذا  ويبدو  الشمسية.  القشرة  في  ضيق  شريط 
املغناطيسي  املجال  مع  ومتماشياً  منتظماً  الشريط 

للمنطقة الواقعة بني النجوم.

قد  الشريط  هذا  فإن  الباحثني،  لبعض  ووفقاً 
يكون مجرد انعكاس، حيث تتسرب جسيمات الرياح 
ويحدث  النجوم  بني  الواقع  الفضاء  إلى  الشمسية 

انعكاس لها من قبل املجال املغناطيسي للمجرة.
بني  الواقع  الفضاء  فيه  يكون  الذي  الوقت  وفي 
في  للشمس  املغناطيسي  النطاق  وخ��ارج  النجوم 
انتظار سفن الفضاء »فوياجر« فإنه أصبح من السهل 
املغناطيسي  النظام  حلدود  عبورها  موعد  معرفة 

اجلسيمات  وسط  الشارة  فجأة  تهبط  إذ  للشمس، 
الساخنة املرتبطة بكل من الرياح الشمسية والقشرة 
الشمسية، بينما تأخذ كثافة مساوية من اجلسيمات 

الباردة في االرتفاع والدخول إلى الفضاء السحيق.
ومن املتوقع أن تواصل سفينتا الفضاء »فوياجر 
»عملهما حتى منتصف العشرينات من القرن احلالي، 
األخيرة  الوقت رسائلهما  ذلك  حيث سترسالن في 

قبل أن تختفيا إلى األبد.

الفقاعات املغناطيسية املوجودة في حافة النظام الشمسي كما تخيلها الرسام، حيث تظهر الكتلة املنحنية فوق الهليوسفير 
بينما تتحرك الشمس في الفضاء.

خريطة تظهر الذرات احليادية ذات الطاقة العالية والتي ُتشاهد من قبل أحد األقمار الصناعية
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وحدة األمن الخليجي
م�ؤامرة التخريب التي ك�سفت عنها �سلطات الأمن يف 

الأمن  اأن  ب��س�ح عن  تك�سف  ال�سقيقة  البحرين  دولة 

اخلليجي م�ستهدف من اأكرث من جهة، تتجه باأطماعها 

ك��سيلة  فيها،  ال�ستقرار  ل�رضب  كلها،  املنطقة  اإىل 

للنفاذ اإىل داخلها، وفر�ض ال�سيطرة  عليها.

والنتائج التي ت��سلت اإليها التحقيقات مع املتامرين 

املخطط  اأبعاد هذا  ب��س�ح عن  تك�سف  البحرين،  يف 

ومراميه.. فه� لي�ض حمدوداً بدولة معينة، واإمنا ي�سمل 

اأطماع  لها  اأجنبية،  ق�ى  وحتركه  اخلليج،  دول  كل 

قدمية ومعروفة على امتداد املنطقة باأ�رضها.

عن  الإعالن  حلظة  منذ  اخلليج  دول  جميع  اأدركت 

ك�سف م�ؤامرة البحرين اأن اخلطر كان ي�ستهدفها كلها، 

وراءها،  يقف�ن  ومن  للم�ؤامرة  الف�رية  اإدانتها  وكانت 

وال�ق�ف اإىل جانب �سعب البحرين وقيادته ال�رضعية 

اجلميع  ي�ستهدف  الذي  امل�سرتك  اخلطر  لهذا  للت�سدي 

دون ا�ستثناء.. وكان هذا  تاأكيداً جديداً على اأن وحدة 

وحدة  ت�ستدعي  اخلليجية  املنطقة  دول  بني  امل�سري 

العمل بينها.

شمل صاحب السمو 
الشيخ مبارك بن محمد 
آل نهيان وزير  الداخلية، 

برعايته حفل تخريج الدفعة 
األولى، وعددها 36 فرداً، من 
رجال الشرطة املدربني على 

أعمال السجالت العسكرية 
وأعمال البصمة بعد أن 
أنهت دراستها العلمية 

بنجاح حول أسرار البصمة، 
حيث أصبحوا قادرين على 

استخدام املواد الكيميائية 
واملساحيق التي بواسطتها 

ميكن إظهار آثار البصمات 
وكشف هوية اجملرمني.

وقد حضر حفل التخريج إلى 
جانب سمو وزير الداخلية 

معالي املقدم حمودة بن 
علي وزير الدولة للشؤون 

الداخلية.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

أوصت مؤمترات املنظمة 
الدولية للشرطة اجلنائية 

بضرورة االستعانة بالشرطة 
النسائية في القيام مبهام 

عديدة كرعاية األحداث 
املنحرفني واستجواب 

الفتيات وتفتيش النساء 
وأعمال الشرطة األخرى.. 

فاستجابت لها إدارات 
الشرطة في كثير من 

بالد العالم املتقدمة، كما 
استجابت لها دولة اإلمارات 

التي جند فيها الشرطة 
النسائية على الرغم من 
حداثة التجربة قد أثبتت 

جناحاً ملموساً، حيث املرأة 
اآلن تعمل بكفاءة عالية 

في مجال التحقيقات 
واملباحث اجلنائية وفي 

املطار واالتصاالت السلكية 
والالسلكية والترخيص 

وغيرها من اجملاالت.

االفتتاحيـــة
وبداأ عام جديد اآخر..

ومع اطاللة كل عام تتجدد الآمال، وتتح�ل اإىل واقع رائع 

يعي�ض فيه اأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة.

فلقد  عظيمة  امل�سرية  كانت  املا�سي  العام  وخالل   ..

جتتاز  اأن  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ا�ستطاعت 

ح�اجز املا�سي وتنطلق اإىل كل الآفاق العربية والعاملية.

العربية  الإمارات  دولة  ا�ستطاعت  م�سى  عام  وخالل   ..

الحتاد،  امتحان  الكبري..  المتحان  جتتاز  اأن  املتحدة 

الفاينان�سال تاميز  اأن �سحيفة كربى..هي �سحيفة  حتى 

الحتاد  �سفينة  اأن  كاملة  �سفحة  ت�ؤكد يف  الربيطانية.. 

قد قادها زايد الربان و�سط الع�ا�سف.. واجتازت �سفينة 

الحتاد كل العقبات لت�سل اإىل احلياة الهادئة امل�ستقرة 

امل�ستمرة.

.. وخالل العام املا�سي رفع م�اطن الدولة راأ�سه عاليًا، 

وبفخر واعتزاز لنتمائه اإىل الدولة التي متكنت يف فرتة 

اأن تفر�ض احرتامها واأن ت�سمع كلمتها للمحافل  وجيزة 

م�سري  يف  اإيجابية  م�ساركة  ت�سارك  والدولية،  العربية 

الإن�سان العربي، والإن�سان اأينما كان.

اأ�سدر �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ويل 

و49   48 رقم  اأمرييني  مر�س�مني  ال�زراء  ورئي�ض  العهد 

ل�سنة 1972 مبنح رتبة عقيد لكل من املقدم حم�دة بن 

علي واملقدم في�سل القا�سمي.

وبهذه املنا�سبة ي�رضف اأ�رضة فرع العالقات العامة ب�زارة 

الداخلية اأن تتقدم اإليهما باأحر التهاين والتربيكات على 

الثقة الغالية التي اأولهما اإياها �سم� ويل العهد ورئي�ض 

ال�زراء راجني لهما التقدم والت�فيق يف ظل رائدنا وباين 

نه�ستنا �ساحب ال�سم� ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

رئي�ض الدولة.

تبداأ يف بداية هذا ال�سهر دورة تدريبية مل�س�ؤويل النقليات 

وزارة  يف  والثابتة  املتحركة  الآليات  �سيانة  على 

الداخلية.

املالزم  يلقي  حيث  ال�رضطة،  مبدر�سة  الدورة  هذه  وتبداأ 

اأع�ساء  على  وعملية  علمية  املنهايل حما�رضات  �سامل  

تدريبية  دورة  على  �سامل  املالزم  ح�سل  اأن  بعد  الدورة 

ط�يلة يف اململكة الأردنية الها�سمية.

هذه  باأن  ال�رضطة  ملجلة  املنهايل  �سامل  املالزم  و�رضح 

العربية  الإمارات  الأوىل من ن�عها يف دولة  الدورة هي 

حتقيق  طريق  على  خري  بداية  تك�ن  و�س�ف  املتحدة.. 

الهدف املن�س�د األ وه� زيادة كفاءة العاملني بالنقليات 

وزيادة �سيانة املركبات.
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التربية.. ومسؤولية االنحراف

ترقية حمودة بن علي وفيصل القاسمي إلى رتبة عقيد

أول دورة صيانة للمشاغل والنقليات
يف  الأحداث  انحراف  مظاهر  وتن�عت  تعددت 

متعددة  اأ�سكاًل  واأخذت  املا�سية  ال�سن�ات 

حد  اإىل  و�سلت  اأن  اإىل  النحراف  مظاهر  وتط�رت 

�رضقة ال�سيارات ول يك�ن ذلك بغر�ض ال�رضقة بل 

هذا  وكل  الفراغ..  اأوقات  و�سغل  والله�  للت�سلية 

يحدث يف غياب الرقابة الأ�رضية وعدم الجتاه اإىل 

الأن�سطة الثقافية والريا�سية والجتماعية التي من 

�ساأنها اأن تنمي قدرات ال�سباب والأطفال وم�اهبهم 

انحراف  م�سكلة  وقد طرحنا  طاقاتهم،  واأن متت�ض 

اأو  درا�سة  اأو  �سكل حتقيق  مرات يف  الأحداث عدة 

بحث و�س�ًل للعالج املالئم لهذه امل�سكلة و�س�ف 

اأن  منطلق  من  اهتمامنا  حمل  الق�سية  هذه  تظل 

امل�ستقبل  وعماد  الغد  رجال  هم  الأطفال  ه�ؤلء 

والرثوة احلقيقية لبالدنا، ولذا ينبغي اأن تت�سافر 

املرحلة  هذه  الأحداث  يجتاز  كي  اجلميع  جه�د 

احلرجة والدقيقة من عمرهم ب�سالم.

لقاء مع سعادة أحمد الجميري 
وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية

مهما نظرت اإىل هذه ال�س�ر فلن 

اإنها  ت�ستطيع معرفة م�سدرها.. 

من اأحد املتاحف الإقليمية يف 

 1876 بلغاريا.. وقد بنيت عام 

اأما  تركيا..  مع  احلرب  اأثناء 

املتحف  اأن  اخلرب،  يف  اجلديد 

قام اأخرياً بتعري�ض هذه التحف 

داخل  الهادئة  النار  من  لن�ع 

املا�سي  ي�ستخدم يف  كان  فرن 

من  الزه�ر  ع�سارة  ل�ستخراج 

م�ج�دة  كانت  التي  النباتات 

يف املنطقة.. ومن اآثار هذا الفرن 

اإك�ساب هذه الآثار ل�نًا معينًا!

فيصل القاسميحمودة بن علي

ماذا تك�ن هذه ال�س�رة؟

واملجالت  الي�مية  ال�سحف  داأبت 

الأ�سب�عية على تناول م��س�ع العمالة 

البع�ض  م�ستمرة،  ب�س�رة  الأجنبية 

العمل  وزارة  اإىل  التهامات  ي�جه 

م�سادر  من  هامًا  م�سدراً  باعتبارها 

ا�ستخراج  طريق  عن  العمالة  ت�ريد 

يدافع  الآخر  والبع�ض  العمل،  تاأ�سريات 

فهي  م�س�ؤولة  غري  باعتبارها  عنها 

�ساحب  اإليها  ياأتي  خدمات،  جهة 

�سحيحة  وم�ستندات  باأوراق  العمل 

جمم�عة  اأو  عامل  اإح�سار  يطلب 

مهمة  تنتهي  هنا  اإىل  العمال..  من 

وزارة العمل وال�س�ؤون الجتماعية، 

وي�سبح الكفيل م�س�ؤول عن عامله، 

وما عليه عندما ينتهي العقد بينه 

وبني العامل اإل اأن ي�سفره اإىل بلده. 

ولت��سيح هذه الروؤى املختلفة كان 

وزارة  وكيل  �سعادة  مع  لقاء  لنا 

اأحمد  الجتماعية  وال�س�ؤون  العمل 

عتيق اجلمريي.

اأ�ساد العقيد �سهيل حممد عبداهلل 

مدير عام وزارة الداخلية بالدور 

الذي قـــام به امل�اطن حممد بن 

علي بن ي��سف م�ســـاعد امل�س�ؤول 

يف منطقة حقل فتح ب�رضكة نفط 

دبي لتعاونه مع رجال حـــــر�ض 

ومتكينـــهم  وال�ســــ�احل  احلدود 

تهريب  الك�سف  عن حماولة  من 

داخل  اإىل  الأ�سخا�ض  من  عدد 

الدولة.

اإلشادة بتعاون مواطن مع حرس الحدود والسواحل
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يناير

عاشت اإلمارات أياماً 
حافلة بالبهجة مع 

االحتفال بعيدها الوطني 
اخلامس والعشرين وبعيد 
اجللوس امليمون لصاحب 

السمو رئيس الدولة.. 
وجاء االحتفال بيوم 

الشرطة العربية في إطار 
هذه املناسبات السعيدة 
تعبيراً عن التكرمي لرجال 

الشرطة ودورهم في 
حماية أمن الوطن.. وفي 

هذا العدد تعبير عن 
بعض مظاهر الفرحة 
التي عاشتها اإلمارات.

1
9
9
7

إعادة انتخاب زايد رئىسًا للدولة ومكتوم نائبًا

م رفــــــاق املســـرية املباركـــــــة  زايـــــد ُيكــــرِّ

قرر املجل�ض الأعلى لالحتاد يف اجتماعه برئا�سة �ساحب 

الدولة،  رئي�ض  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  ال�سم� 

والذي عقد يف ق�رض البحر باأب�ظبي يف الثاين من دي�سمرب 

1996 اإعادة انتخاب �ساحب ال�سم� ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان رئي�سًا لدولة الإمارات العربية املتحدة، و�ساحب 

لرئي�ض  نائبًا  مكت�م  اآل  را�سد  بن  مكت�م  ال�سيخ  ال�سم� 

الدولة.

يف  ال�طني  العمل  ج�انب  بحث  الجتماع  خالل  ومت 

املرحلة املقبلة و�سبل دعم الحتاد وم�سرية اخلري والعطاء 

وحتقيق اآمال وطم�حات امل�اطنني.

نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  ال�سم�  وحتدث �ساحب 

رئي�ض الدولة خالل الجتماع اإىل اإخ�انه اأع�ساء املجل�ض 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات ح�ل م�سرية الحتاد وتقييم 

�سم�ه  واأ�ساد  عامًا،  وع�رضين  خم�سة  مدى  على  مراحلها 

العمل على  الأعلى يف  اأع�ساء املجل�ض  باإخال�ض وجدية 

حتقيق الإجنازات وجت�سيد اآمال وطم�حات �سعب الإمارات.

قام �ســــاحب  ال�سم� ال�سيخ زايد بن �سلطـــــان اآل نهيان 

لدولة  ال�طني  بالعيد  الحتفال  الدولة مبنا�سبــــــة  رئي�ض 

اأع�ســـــاء  ال�ســــــم�  اأ�سحاب  اإخ�انه  بتكرمي  الإمارات 

باإخال�ض  اأ�سهم�ا  الذين  الإمارات  حكــــام  الأعلى  املجل�ض 

يف م�ســـــرية اخلري والعطاء، وتقديراً جله�دهم العظيمة يف 

راياته  واإعـــالء  نه�ستــــــه  وحتقيق  الحتاد،  م�سرية  دعم 

العمل  كــــافة جمالت  يف  باإجنازاتهم  وعرفانًا  خفاقـــــة 

ال�طني.
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بن  �سقر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  رعاية  حتت 

حممد القا�سمي ع�س� املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض 

الثامنة  ال�سن�ية  ال�رضطة  بط�لة  اأقيمت  اخليمة 

كيل�مرتات   5 مل�سافة  اخليمة  براأ�ض  للتجديف 

مب�ساركة 12 فريقًا ق�ّسمت اإىل جمم�عتني طبقًا 

لالئحة اجلديدة لنظام البط�لة.

�ساركت يف البط�لة ق�ارب اأب�ظبي )بطل امل��سم 

اإ�سافة  املا�سي(،  امل��سم  )ثاين  ودبي  املا�سي( 

اإىل اأم القي�ين وراأ�ض اخليمة وعجمان والفجرية 

بال�سارقة  ال�رضطة  ومدر�سة  اجل�ية  والقاعدة 

املدين  والدفاع  وال�س�احل  احلدود  وحر�ض 

واجلن�سية والإقامة وق�ات الأمن اخلا�سة.

 حافلة تابعة للوحدة �ملتحركة يف �ملخترب �جلنائي ل�شرطة �أبوظبي. 

 �شرطي مرور يتاأكد من �شالحية ملكية �شيارة يف �أبوظبي. 
 كوكبة من فر�شان �شرطة �أبوظبي  خالل ��شتعر��ض �حتفاالً باإحدى �ملنا�شبات �لوطنية. 

بدايات
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حتت رعاية حاكم رأس اخليمة
تنظىم البطولة الثامنة للشواحىف برأس اخلىمة
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إذا أِنس اإلنسان بكالم ربه تيقن أنه ليس وحيداً في 
هذا الكون بل هو موصول دائماً بخالقه ويعايش في 
القرآن قصص الصاحلني وتتوق نفسه أن يصير منهم 

وأن ُيحشر في زمرتهم.
ويعايش حلظات أخرى من قصص الطاحلني، ويدعو 
الله أال يصير في معيتهم عمالً في الدنيا أو جزاء في 

اآلخرة.
ومما يعني على هذا التعايش والتأثر بكالم الله أن 
نتفهم ألفاظ القرآن ومفردات هذا الكتاب العظيم الذي 

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
إلى  معي  تدخل  أن  الكرمي  القارئ  أيها  فأدعوك 
بستان القرآن بألفاظه لنتأمل سوياً، جعلنا الله وإياك 

من أهل التدبر.
البطن  بني  القرآن  يقرن  عندما  الله  رع��اك  أنظر 
)اجلوف(  لفظ  الكرمي  القرآن  استعمل  فلقد  واجلوف 
في املعاني، فجاء مقترناً بالقلب، قال تعالى: )ما جعل 

الله لرجل من قلبني في جوفه( »األحزاب 4«.
وأصل اجلوف اخلالء، ثم استعمل فيما يقبل الشغل 
واجلوف  وباطنها  لداخلها  الدار  جوف  فقيل  والفراغ 

يحوي القلب والفؤاد ومن هنا اقترن اجلوف بالقلب.
سبيل  على  استعمل  لذا  الظهر  فخالف  البطن  أما 

املجاز مع مقابلة في عدة.
»األنعام  وباطنه(  اإلثم  ظاهر  )وذروا  تعالى:  قال 

.»120
وقال: )هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل 

شيء عليهم(. »احلديد 3«.
أما البطن الذي يقارب اجلوف في املعنى فقد استعمل 
باحملسوسات  مقترناً  جاء  لذا  اجلوارح  أحد  أنه  على 
البطن كل ما يتعلق باجلهاز الهضمي من املعدة  ففي 
واألمعاء واحلشى لذا اقترن باألكل قال تعالى: )آلكلون 
)الواقعة  البطون(  منها  فمالئون  زقوم  من  من شجر 
53-52(. ومثلها الدخان وغيرها الكثير واستعمل على 
أنه ُمستََقر األجنة واحلمل لقوله تعالى: )إني نذرت لك 

ما في بطني محرراً( )آل عمران 35(.
وقوله: )و الله أخرجكم من بطون أمهاتكم( )النحل 

.)78
فاملراد هنا اجلارحة، ومما يدل على أن البطن املراد 
منه املشاهد احملسوس قوله تعالى: )فمنهم من ميشي 
على بطنه ومنهم من ميشي على رجلني( )النور 45(.

أن  مع  والعنق  اجليد  بني  فرَّق  القرآن  وإذا حتدث 
بينهما  كبيراً  فرقاً  يراعي  ال  قد  العربية  اللغة  دارس 
لكن تدبر معي كيف تعامل القرآن مع اللفظني فالعنق 
معروف، أما اجليد فمأخوذ من اجَليد بالتحريك وهو 

طول العنق وحسنه وقيل: ناحيته.
ولم يذكر اجليد إال مع حمالة احلطب، قال تعالى: 
مسد(  من  حبل  جيدها  في  احلطب  حمالة  )وامرأته 

)املسد 4(.
طول  اجَليَد  كون  حيث  من  امل��رأة  مع  ذكره  وإمنا 

لطول  جيداء  الوصف  منها  أُخ��ذ  لذا  وحسنه  العنق 
إذ غلب على عنق  الرجل  عنقها وحسنه وال ينعت به 
املرأة وإمنا ذكر حسن العنق مع حمالة احلطب لزيادة 
التحقير كما قال تعالى: )ذق إنك أنت العزيز الكرمي( 
ولم  في جيدها  )وقوله  السهيلي:  قال   .)49 )الدخان 
يقل في عنُقها واملعروف أن يذكر العنق إذا ُذكر الِغُل 
أو الصفع، قال تعالى: )إنا جعلنا في أعناقهم أغالالً( 

)يس 8(.
ويذكر اجليد إذا ذكر احللي أو احلسن فإمنا َحُسن 
حتلي  والنساء  البالغة  حكم  في  اجليد  ذك��ر  ههنا 
أجيادهن وأم جميل ال حلي لها في اآلخرة إال احلبل 
املجعول في عنقها، فلما أُقيم لها ذلك مقام احللي، ُذِكر 

اجليد معه فتأمله فإنه معنى لطيف.
فالعنق يأتي كثيراً مع األغالل فالقرآن الكرمي ذكر 
عن  لبعدها  العنق  في  كالغل  أنها  على  البخيلة  اليد 
اإلنفاق قال تعالى: )وال جتعل يدك مغلولة إلي عنقك( 
القيامة غالً  )اإلسراء29(. وعمل اإلنسان يصبح يوم 
ألزمناه  إنسان  )وكل  تعالى:  قال  صاحبه،  عنق  في 

طائره في عنقه( )اإلسراء 13(.
فضال عن ذكر األغالل التي في األعناق قال تعالى: 

)وجعلنا األغالل في أعناق الذين كفروا( )سبأ 33(.
ولكن العجب العجاب عندما بنيَّ لنا كتاب ربنا الفرق 
بني اجلسد والبدن واجلسم في بالغة ووضوح تعجز 
عنه األلسنة، فلقد اُختلف في اجلسد فقيل: )إنه جسم 
اإلنسان وال يقال لغيره من األجسام املغتذية وال يقال 
لغير اإلنسان جسد من األرض(، والقرآن الكرمي بعيد 
بأنه  إسرائيل  بني  فقد وصف عجل  التأويل  هذا  عن 
جسد قال تعالى: )فأخرج لهم عجال جسداً له خوار( 

)طه 88(.
اإلنسان،  أن ُيحصر في جسم  أوسع من  واجلسد 
فاجلسد الهيئة أو اللون وباعتبار اللون قيل للزعفران 
د مصبوغ باجلساد، وملعني الهيئة  جساد وثوب مجسَّ
فيها  روح  ال  التي  الصورة  وهو  اجلثة،  اجَلَسد  قيل: 
روح متثل  كل  هو  )اجلسد:  إذ  يشرب  وال  يأكل  وال 
بتصرف اخليال املنفصل وظهر في جسم ناري كاجلن 

أو نوري كاألرواح امللكية واإلنسانية(.
)ذكر  األنباري:  قال  فيها،  روح  ال  فالعجل صورة 
اجلسد داللة على عدم الروح فيه وأن شخصه شخص 

مثال وصورة غير منضم إليهما روح وال نفس(.
لهم جسد من حيث  يقال  املالئكة واجلن  إن  وقيل 
املتمرد  والشيطان  يشربون  وال  يأكلون  ال  كونهم 
)وما  تعالى:  قوله  في  املالئكة  اجلن  ومثل  اجلن  من 

جعلناهم إال جسداً ال يأكلون الطعام( )األنبياء 8(.
أي: مالئكة ال يأكلون الطعام وقد تكلف املفسرون 
إال  وما جعلناهم جسداً  فقالوا:  اآلية  هذه  تفسير  في 
ليأكلوا الطعام، مفسرين اجلسد بأنه ما يأكل ويشرب، 
 ) الطعام  ليأكلوا  جعلناهم جسداً  )أي  األزهري:  قال 
قال: وهذا يدل على أن ذوي األجساد يأكلون الطعام 

مع القرآن
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إشراقات إيمانية

واإذا حتدث القراآن

ق بني اجليد   فرَّ

والعنق مع اأن دار�س 

اللغة العربية 

قد ل يراعي فرقًا 

كبريًا بينهما

وأن املالئكة روحانيون ال يأكلون الطعام ولبسوا 
وال  الطعام،  يأكلون  األجساد  ذوي  فإن  جسداً 
هذه  ومبعارضة  التأويل  تكلف  من  فيه  ما  يخفى 
اآلية بنظائرها تثبت أن اجلسد خاص بكل مثال أو 
صورة مما ال يأكل وال يشرب ويكفي دليالً أن ما 
وقع على كرسي سليمان )عليه السالم( شئ ميت 

ال روح فيه لكي َيطعم الطعام.
وباعتبار عظم األعضاء ُذكر اجلسم فقال تعالى: 
)قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 

واجلسم( )البقرة247(.
األج��زاء  تناسق  أو  اخللق  عظم  ف��ي  ومثله 
أجسامهم(  تعجبك  رأيتهم  )وإذا  تعالى:  قوله 

)املنافقون4(. 
أما البدن فقد قيل هو اجلسد ما سوى الرأس لذا 
ُسمي  البدن ومنه  بادُنُ وبدين عظيمة  امرأة  قيل: 
ما يهدى إلى البيت احلرام من اجلزور بدناً اعتباراً 
بعظم اخللق ألنها ُتسمَّن للنحر، قال تعالى: )والبدن 

جعلناها لكم من شعائر الله( )احلج36(.
والبدن اجلسد الذي ال روح فيه، إذ التعبير عن 
البدن مبا سوى الرأس يوحي بانقطاع احلياة، قال 
لتكون  ببدنك  ننجيك  )فاليوم  فرعون:  في  تعالى 
ملن خلفك آية( )يونس92(. والذي يظهر أن القرآن 
الكرمي ذكر البدن على أنه اجلثة التي ال حياة فيها، 
وانقطاع  النحر  إلى  مآلها  فيها  اعتُبر  إمنا  فالبُدن 
احلياة، وكذلك فرعون إمنا خوطب بعد غرقه وصار 

جثة ملقاة ال روح فيها.
عن  التعبير  في  اجلسم  مع  البدن  تقارب  وأما 
عظم اخَللق فيفترق في معنى دقيق، من حيث كون 
أما  الروح،  انقطاع  مع  بأجمعها  اجلثة  البدن عظم 
اجلسم فهو عظم األجزاء واألعضاء من األحياء، لذا 
اقترن اجلسم فيما سبق بهم دون األموات، فضالً 
عن أن داللة اجلسم داللة بهاء وُعجب كما في آيتي 
اجلسم السابقتني، وليس في البدن شيء من ذلك 
فال ميدح الرجل على أنه بدين في حني يثنى عليه 

في أنه جسيم.
وجتد في بالغة القرآن الفرق واضحاً بني الكأس 
والكوب فالكأس هو القدح وال يسمى كأساً إال وفيه 
الشراب أما الكوب فهو قدح أو كوز ال عروة له وال 
أُذن، ومما يلفت النظر في كتاب الله أن الكأس لم 
تأت إال مفردًة أما الكوب فلم يأت إال مجموعاً على 
أكواب، ويفسر ذلك أن الكأس قد يراد بها الشراب 

فقد ُسمِّيت اخلمر كأساً.
وجمع القرآن بني الكأس واألكواب فقال: )بأكواب 
وأباريق وكأس من معني( )الواقعة 18(. فأفرد مع 
الكأس باعتبار األصل واإلشارة إلى الشراب وحيث 
ذكر املصنوع ولم يكن في اللفظ داللة على الشراب 
جمع فقال: )بأكواب وأباريق(، فضالً عما تقدم فإن 
صفاته،  من  شيء  أو  الشراب  معها  يذكر  الكأس 

قال تعالى: )بكأس من معني بيضاء لذة للشاربني( 
)الصافات 46-45(. فوصفها بأنها كأس خمر من 

شراب معني ظاهر العيون جار.
وقال تعالى: )وكأساً دهاقا( )النبأ 34(. قال ابن 
عباس في سؤاالت نافع بن األزرق: الكأس اخلمر 
والدهاق املآلن، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم أما سمعت قول الشاعر: أتانا عامر يرجو قرانا، 

فأترعنا له كأسا دهاقا.
والسقي  والزجنبيل،  الكافور  ذكر  ذلك  ومثل 
يشربون  األبرار  )إن  تعالى:  قال  معها،  والشراب 
 .)5 )اإلنسان  ك��اف��وراً(  مزاجها  كان  كأس  من 
وقال )ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زجنبيال( 

)اإلنسان17(.
ولذلك قيل أن الكأس التي ذكرت في القرآن إمنا 
مقصود بها اخلمر وقيل بأنه يصف الوعاء املآلن 

بالشراب.
أما األكواب فال ُيذكر معها الشراب وإمنا يذكر 
)يطاف  تعالى:  قال  منه،  املصنوعة  أصلها  معها 
عليهم بصحاف من ذهب وأكواب( )الزخرف 71(. 
وقال: )ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
هيأة  هيأتها  أن  فذكر   .)15 )اإلنسان  قواريرا( 
القارورة أو أنها أكواب موضوعة فلها حيز ومكان، 
قال تعالى: )فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة( 
اقتران لفظ )موضوعة(  )الغاشية 13-14(. وفي 
مع األكواب ما يدل على أنها األوعية املهيأة واملعدة 
لكي ُيغترف لهم منها أو ُيصب لهم منها فليس من 
شرطها أن تكون مآلى بالشراب كما هو احلال مع 

الكأس.
ومن العجيب أن هناك فرقاً بني الفلك والسفينة 

لم نعرفه إال من كتاب الله عز وجل.
فالُفلك بضٍم فسكون هي ما َعُظم من السفن في 

مقاربة القارب يستوي واحده وجمعه.
القرآن مع اإلشارة  في  الفلك كثيراً  ويأتي لفظ 
واجلريان،  الريح  وشقها  البحر  في  جريانها  إلى 
ألن الفلك أصله من الدوران ومنه َفلَك السماء الذي 
تدور فيه النجوم. سميت السفينة فلكا ألنها تدور 
التي  )والفلك  تعالى:  قال  دوران.  أسهل  املاء  في 

جتري في البحر مبا ينفع الناس( )البقرة 164(.
وتذكر الُفلك مع شق الريح لعظمها قال تعالى: 

)وترى الفلك مواخر فيه( )النحل 14(.
في  ُتذكر  جتدها  الفلك  ولعظم  الشق،  واملخر 
مواضع توقيرها وملئها بالركب واملتاع أو ذكرها 
املاء ال يطفو  الله وذلك ألن  آيات  كآية عظيمة من 
على سطحه أصغر األجرام، فكيف سخر سبحانه 

الفلك العظيمة للركوب في البحر؟
الفلك  في  معه  وم��ن  )فأجنيناه  تعالى:  ق��ال 
السفينة  املشحون  والفلك   )41 )يس  املشحون( 

املوقرة املمتلئة.
عبَّر  والسفينة  الفلك  أن  النظر  يستجلب  ومما 
الله  )صلى  نوح  سفينة  عن  الكرمي  القرآن  بهما 
ولم  أكثر  الفلك  بلفظ  وردت  ولكن  وسلم(،  عليه 
ترد بلفظ السفينة إال في موضع واحد، قال تعالى: 
)فأجنيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آيًة للعاملني( 
)العنكبوت 15(.فقد ُذكرت مقرونة بالنجاة أي بعد 
فن  السَّ من  مأخوذة  والسفينة  البر،  إلى  أرسو  أن 
أو  بها  تلزق  أي  األرض  وجه  على  تسفن  أنها  إذ 
أنها تسفن الرمل إذا قل املاء فكأن في ذكر السفينة 

إيحاء بأنها جتهزت لإلرفاء.
أما الفلك فذكرت في القصة مع صنعها أو في 
حال مخرها املاء وحدوث الطوفان واملواضع كلها 
عظيمة  السفينة  كانت  إذ  وإعجاز  إعظام  مواضع 
الصنع معجزة، قال تعالى: )واصنع الفلك بأعيننا 

ووحينا()هود37(.
وذكرت السفينة أيضاً في قصة نبي الله موسى 
مع اخلضر عليهما السالم وال توحي أنها سفينة 
تعالى:  قال  املساكني  من  من ميتلكها  ألن  عظيمة، 
)فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها( )الكهف 
71(. وبعدها: )أما السفينة فكانت ملساكني يعملون 

في البحر( )الكهف 79(.
فالتعبير بالفلك مع سفينة نوح على أنها معجزة 
ربانية وال تقوم املعجزة إال على أمر خارق للعادة إذ 
ليست هي كباقي السفن كما أن ناقة صالح ليست 

كباقي النوق.
فهال نعيد تالوة كتاب الله بتدبٍر ورؤية أخرى 

حتي نتعمَّق في أسرار هذا الكتاب العظيم.
فيتبعون  القول  يستمعون  ممن  أجعلنا  اللهم 

أحسنه.
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من المالعب

ما هي
مشكلتك؟

قد ال يدرك الزوج الذي يخون زوجته وشريكة 
الزوجية بيديه  أنه في طريقه لتخريب عش  عمره 
وإمنا  وحسب  نفسه،  اخليانة  فعل  بسبب  ليس 
بالنتائج والعواقب الوخيمة لرد فعل الزوجة حال 

اكتشافها لفعلته الشنيعة.
وردود  وأمزجتهن  ِطباعهن  تختلف  والنساء 
النفسية واالجتماعية  أفعالهن حسب شخصياتهن 

وميكن حصر أنواعهن في خمسة هي كالتالي:  

 املراأة النفعالية 

وقابلة  مندفعة  جوهرها  في  شخصية  هي 
لالشتعال بأبسط األسباب، أما إذا كان هذا السبب 
االنفجار  تشبه  فعلها  ردة  فتكون  اخليانة،  هو 
واملرأة  اخلائن  الزوج  على  يكون  وعليه  النووي، 
األخرى أن يأخذا نصيبهما كامالً من هذا االنفجار.

ومن املعروف أن املرأة االنفعالية ال تتريث في 
اتخاذ قراراتها التي تكون بعيدة كل البعد عن العقل 
التي  أفعالها  على  تندم  الغالب  في  وهي  واملنطق، 
تكون غير محمودة العواقب نتيجة ملوجات غضبها 

االنفعالية واملتكررة. 
االنفعالية،  املرأة  أفعال  بردود  التنبؤ  ويصعب 
فعند اكتشاف خيانة الزوج تكون ردة فعلها جنونية 
نوعاً ما، حيث يغيب السلوك املنطقي والعقالني، فقد 
التي تلقت طعنات اخليانة  الزوجة االنفعالية  تلجأ 
الصدمة مثل  بأمور خطيرة حتت وقع  القيام  إلى 
إيذاء زوجها أو إيذاء املرأة األخرى وأحياناً تصب 

أذاها على االثنني معاً.
وفي هذه احلالة ننصح مبحاولة حتفيز التفكير 
وتد  واعتبارها  وأهميتها  األس��رة  عن  اإليجابي 
احلياة الناجحة، ويجب التريث قبل اتخاذ القرارات 
التي تنتهي  املصيرية والتفكير باألطفال، واألسرة 

على أعتاب اخليانة. 

  املراأة الع�صبية  

العصبية  احلرائق  دوامة  في  تعيش  امرأة  هي 
الثانوية  األمور  في  عصبية  فهي  مستمر،  بشكل 
تكون  وبالتالي  الغضب،  تتطلب  ال  التي  والتافهة 
هذا  املصيرية.  األم��ور  في  وتنمراًَ  عصبية  أكثر 
النوع من النساء يقابل احلياة بأعصاب مشتعلة أي 
أنهن في األساس مصابات بإرهاق عصبي لكثرة 
هذه  تعلم  وعندما  عليهن.  الواقع  النفسي  الضغط 

هذا الباب هو خدمة تقدمها 

لديهم  الذين  لقرائها   999
اأ�صئلة اأو ت�صاوؤلت عن 

اجلوانب النف�صية التي ميرون 

فيها وكذلك لتثقيف القارئ 

باجلوانب النف�صية

 للحياة الأُ�صرية والعملية.
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5 نساء يواجههن 

 أستاذ علم النفس التربوي 
وعميد شؤون الطلبة 
في جامعة الشارقة

اخليانة  إذا رأت  خاصة   – الزوجية  باخليانة  املرأة 
بأم عينيها - يتولد لديها سلوك عدواني قد يجعلها 
اخلائن  الزوج  تؤذي  أو  )االنتحار(  نفسها  تؤذي 
أو املرأة األخرى، وأحياناً يصل اإليذاء إلى أطفالها 
كنوع من االنتقام من األب، أو كنوٍع من احلقد، ألن 
عمرها  بسنوات  دوماً  سيذّكرونها  الصغار  هؤالء 
التي لم يحترمها الزوج وخانها وخان معها سنوات 
العمر وكنوع من العقاب، تنفعل بشكل يؤدي أحياناًَ 

إلى مأساة.

  املراأة العاقلة

املرأة العاقلة تتناول احلياة بالشوكة والسكني، أي 
أنها حتكِّم عقلها عند التصرف وتستطيع بسهولة 
فهذا  لذلك  العقل،  وص��وت  احلكمة  إلى  الركون 
النموذج النسائي يستطيع أكثر من غيره امتصاص 
الصدمات ومصاعب احلياة. أما فيما يتعلق باخليانة 
صدمة  استيعاب  العاقلة  املرأة  تستطيع  الزوجية، 
الصخرة  هذه  أم��ام  قوة  بكل  والوقوف  اخليانة 
اخليانة،  صخرة  قسوة  من  الرغم  فعلى  القاسية، 
حسب  األشياء  حتسب  العاقلة  شخصيتها  أن  إال 
على  قادرة  وهي  واألبناء،  للعائلة  العامة  املصلحة 
استيعاب نزوات رجل هو في نهاية املطاف زوجها، 
لذلك تلوذ في الغالب بالصمت لفترة إلعادة دراسة 
وبعدها  والتعقل  التأني  من  بنوع  العائلي  الوضع 
توافق على فتح قنوات لالتصال مع زوجها اخلائن. 
محاولة املرأة العاقلة من خالل قنوات االتصال 
ودون  الهدوء  من  بنوع  اخليانة  موضوع  معاجلة 
قد  التي  العواصف  من  الكثير  تصحبها  ضجيج 
تؤدي إلى أزمة عائلية، لذلك دائماً تسعى الحتواء 

املوضوع ومحاولة اكتشاف السبب.
تكرار اخليانة من ِقبل الزوج واستهتاره بهدوء 
وتكون  االنفجار  إلى  يؤدي  قد  واستكانتها  املرأة 
ردة فعلها أشبه بانفجار ملخزن متراكم وتكون قوة 
االنفجار معادلة ملخزون األلم وتراكم اخليانة، وهذا 
النوع من النساء عندما يتخذ قراراً باالنفصال على 
سبيل املثال يكون قراراً نهائياً ال رجعة فيه، ألنها 
لم تتخذه نتيجة الصدمة أو الغضب، ولكن نتيجة 

دراسة متعمقة وهادئة للوضع العائلي ككل. 
 

 املراأة العنيدة  

املرأة العنيدة هي التي تتمسك بكلماتها وأفعالها 

وتطلب من اجلميع احترامها والتبرك بها، وعندما 
حتدث اخليانة لهذا النوع من الزوجات تراها تأخذ 
أن  الزوج  حاول  فمهما  صارم،  بشكل  املوضوع 
وعزتها  تعنتها  يظل سجني  فإنه  يبرر  وأن  يدافع 
بكرامتها، لذلك تكون ردة فعلها صعبة ومتحجرة 
وتكون قراراتها ال رجعة فيها، فهي ترفض فكرة 
اخليانة وإمكانية أن تكون – هي - ضحيتها، ويكون 

تفكيرها منصباً في اجتاه واحد فقط. 
أشكاله، وتتوقع  بكل  امرأة ترفض احلوار  إنها 
قسوة  من  الهروب  محاولة  وأنانيتها  ذاتها  في 

اخليانة الزوجية. 

 املراأة العدوانية  

بالعنف  مفخخة  خطرة  ام��رأة  الغالب  في  هي 
والعدوانية، ال تتوانى عن اللجوء للعنف و العدوان 
حقوق  الكتساب  حتى  أو  حقوقها  عن  للدفاع 
اآلخرين. هي امرأة مفردات حياتها مليئة بالعنف 
جتاه اآلخر مهما كان هذا اآلخر، سواء أخطأ أو لم 
والعدوان  العنف  على  امرأة مجبولة  يخطئ، وهي 

وشهوة االنتقام، إنها باختصار امرأة خطرة.
من  النوع  هذا  إلى  ق��دره  يقوده  ال��ذي  فالزوج 
ويعرف  »خطرة«،  كلمة  معنى  جيداً  يفهم  النساء 
تكون  املرأة  هذه  عدوانية.  زوجته  تكون  أن  معنى 
في أصعب حاالتها إذا سولت للزوج نفسه السقوط 
في بئر اخليانة حتى لو ملرة واحدة، فعندها تندفع 
اخلائن  الزوج  القصاص من  بعدوانية شديدة ألخذ 
اعتبارات  أي  وضع  دون  من  األخ��رى  امل��رأة  ومن 
للمكان أو الزمان أو للمحيط االجتماعي التي تعيش 
فيه، والنتيجة في الغالب فضيحة مدوية تصحبها إما 
جرائم ترتكبها الزوجة أو في أفضل احلاالت تنتهي 

في أقسام الشرطة ببضٍع من العاهات املستدمية. 

للتوا�ضل

 يرجى اإر�صال اأ�صئلتكم وا�صتف�صاراتكم 

 �صيتم التعامل ب�صرية تامة مع هويات القراء  

الربيد اللكرتوين:

  araa999@gmail.com
رقم الفاك�س:

+9712 4194499

اإعداد: الرا الظرا�سي

الع�ضبيةالنفعالية  العاقلة العنيدةالعدوانية

القارىء )سعيد ك.( 
من أبوظبي

 سأل عن ردود الفعل 
احملتملة لزوجته

في حال اكتشافها 
خيانته مع امرأة غيرها؟

الرجل
يجيب على هذا السؤال    الخائن

الدكتور عبد الله املنازل
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سرطان عنق الرحم هو من األمراض التي تنشأ 
بشكل أساسي من فيروس الورم احلليمي البشري، 
وينتقل من خالل العالقة اجلنسية، وال يحمي الواقي 
الذكري النساء بشكل تام من اإلصابة بعدوى هذا 

الفيروس.
ويعد هذا املرض السبب الثاني املؤدي إلى وفاة 
وفاة  حالة  ألف   270 حوالي  في  ويتسبب  النساء، 
ألف   500 حوالي  يصيب  أنه  املقدر  ومن  سنوياً، 
امرأة كل سنة، وخمس نساء من أصل 10 سيصنب 
النساء  وإن  حياتهن،  من  ما  مرحلة  في  بالعدوى 
خلطر  الناشطة  اجلنسية  حياتهن  طوال  معرضات 
اإلصابة بفيروس الورم احلليمي البشري، وتشكل 
الوقاية الوسيلة األكثر فعالية ملكافحة سرطان عنق 

الرحم.
وال يرتبط انتقال الفيروس فقط بالعالقة اجلنسية 
إثر  ببساطة  يحصل  أن  ميكن  وإمنا  فقط،  الكاملة 
التناسلية،  األع��ض��اء  منطقة  في  جلدي  احتكاك 
وهناك حوالي 100 نوع من فيروس الورم احلليمي 
تتسبب  أن  ميكن  بينها  من  نوعاً   15 البشري، 
بسرطان عنق الرحم، وتصاب النساء بحوالي ٪95 

من حاالت السرطان الناجمة عن هذا الفيروس.
وتقول الدكتورة رشيدة عباس، أخصائية النساء 
شرطة  في  الطبية«  اخلدمات  »إدارة  في  والتوليد 
أبوظبي: إن سرطان عنق الرحم يشكل نسبة ٪90 
من هذه احلاالت، وإن النوعني 16 و18 من فيروس 
الورم احلليمي البشري هما األكثر انتشاراً من حيث 
تسببهما بالسرطان، إذ يؤديان إلى ظهور أكثر من 
70٪ من مجمل اإلصابات بسرطان عنق الرحم في 
45، و31، و33 من فيروس  األنواع  العالم، وحتتل 
حيث  من  الثانية  املرتبة  البشري  احلليمي  ال��ورم 

تسببها في سرطان عنق الرحم.
البشري  احلليمي  الورم  فيروس  أنواع  وتعتبر 
16، 18، و45 مثيرة للقلق بشكل خاص ألنها تتسبب 
في حوالي 90٪ من حاالت السرطان الغدي، وهو 
الرحم،  عنق  من سرطان  وعدائي  جداً  نوع خطير 
الروتينية  الفحوصات  خالل  من  كشفه  يصعب 
ويؤدي على األرجح إلى االنتكاس واملوت، وتشهد 
نسبة اإلصابة بالسرطان الغدي ارتفاعاً ملحوظاً، ال 

سيما لدى النساء الشابات. 
النساء  من   ٪80 حوالي  يكون  أن  املقدر  ومن 
معّرضات لإلصابة بعدوى فيروس الورم احلليمي 
احلاالت  هذه  من  و٪50  حياتهن،  خالل  البشري 

ناجمة عن أحد األنواع املسببة للسرطان. 
وُتشفى معظم اإلصابات بصورة تلقائية وحينما 
تستمر يرتفع خطر حتولها إلى سرطان عنق الرحم، 
وقد تؤدي  العدوى املستمرة بنوع مسبب للسرطان 
تطور  إلى  البشري  احلليمي  ال��ورم  فيروس  من 
أن تتحول  تغيرات شاذة ومسببة للسرطان ميكن 

إلى سرطان مع الوقت. 
وتضيف الدكتورة رشيدة: يشكل فيروس الورم 
احلليمي البشري حتدياً بارزاً بشكل خاص، إذ يعجز 
نظام املناعة عن كشفه، إن فيروس الورم احلليمي 
الدم،  مجرى  يدخل  ال  مخاطي،  فيروس  البشري 
وال يقتل اخلاليا التي يصيبها، وهو يتجنب إرسال 
العادية التي تنذر نظام املناعة، وبالتالي  اإلشارات 
الطبيعية،  املناعي  اجلهاز  استجابة  تكون  ال  قد 
لتأمني  الكفاية  فيه  ما  قوية  بالعدوى،  اإلصابة  إثر 
احلماية ضد العدوى األولى أو أي عدوى قد تليها.

أن تطعيم سرطان  إلى  الدكتورة عباس  وتشير 
ملكافحة  فعالية  األكثر  الوقاية  هو  الرحم   عنق 

سرطان عنق الرحم وهو لقاح ضد معظم سالالت 
فيروس الورم احلليمي البشري املسبب للسرطان، 
األغذية  إدارة  قبل  من  مرخص  التطعيم  وه��ذا 

والعقاقير األمريكية ومركز مكافحة األمراض.
وذكرت أن هذا التطعيم ُيعطى للشابات والنساء 
نظام  مع  أُدخ��ل  لذلك  سنة،   55 إلى   10 عمر  من 
قبل  التطعيم  لضمان  عامليا  امل��دارس  في  التطعيم 
الزواج، مؤكدة أنه في املستقبل سيتم تطعيم الرجال 
وسرطان  التناسلية  الثآليل  سرطان  من  للوقاية 

الشرج.
وأضافت: أنه مت توزيع حوالي 35 مليون جرعة 
من  نوعان  ويوجد   ،2011 يونيو  حتى  أمريكا  في 
و)الكارداسيل(،  )السيرفاركس(  هما:  التطعيم 
شهر  بعد  الثانية  جرعات،  ث��الث  على  وُيعطى 
أن  مؤكدة  أشهر،   6 بعد  والثالثة  األول  اللقاح  من 
الدراسات احلالية أثبتت أن التطعيم مستمر الفعالية 

وبنفس املستوى العالي )6 سنوات(.
وتضيف الدكتورة عباس: أنه ال توجد دراسات 
أو  احلوامل  على  التطعيم  تأثير  من  للتأكد  فعلية 
املُرضعات؛ مبعنى أنه لم تثبت أي مضاعفات أو آثار 
عموماً  ولكن  الوالدة،  حديثي  األطفال  عند  جانبية 
حدوث  حالة  وفي  للحوامل،  التطعيم  بعدم  ينصح 
باإلجهاض،  ينصح  ال  التطعيم  فترة  أثناء  حمل 

وميكن إكمال اجلرعات بعد الوالدة.
الدكتورة  تقول  للتلقيح  اجلانبية  اآلث��ار  وعن 
وتتمثل  جسيمة  غير  اجلانبية  اآلث��ار  إن  عباس: 
دوار  خفيفة،  حمى  اإلب��رة،  موضع  في  آالم  في 
وشعور بالغثيان واإلغماء، واألخير أكثر شيوعاً عند 
املراهقات، وتفضل حالة اجللوس أو االستلقاء عند 

التطعيم.

اإعداد :اأمرية الري�سي

صحة

كيف تتقين شر سرطان ُعنق الرحم؟
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تغذية

الرمان.. صيدلية متنّقلة
اإعداد: با�سل ثريا

يعتبر الرمان من الفواكه املهمة في توفير التغذية 
السليمة لإلنسان، فهو يساعد من خالل غناه باملواد 
وغيرها  واملعادن  والفيتامينات  لألكسدة  املضادة 
ليكاد  أمراض عدة وعالجها حتى  الوقاية من  في 
األطباء  ينصح  لذلك  املتنقلة«،  »الصيدلية  ب�  ُيشبّه 
وأخصائيو التغذية بتناول فاكهة الرمان أو عصيره 
بشكل يومي، ألن فيها صحة لإلنسان، حتى ألمكن 
الذهاب  عن  تغني  يوم  كل  رمانة  أكل  »إن  القول: 

إلى الطبيب«.
الريسي  محمد  عادل  الدكتور  النقيب  ويتحدث 
شرطة  في  الطبية«  »اخلدمات  ب��إدارة  عام  طبيب 
والغذائية  الصحية  الفوائد  عن   »999« ل�  أبوظبي 
الفواكه  من  الرمان  أن  إلى  فيشير  الرمان،  لفاكهة 
اإلنسان  لصحة  املفيدة  الغذائية  بالعناصر  الغنية 
غني  فهو  كعصير،  أو  كبذور  تناوله  مت  س��واء 
فينول«  »البولي  مثل  لألكسدة  املضادة  باملواد 
والتفاح  الشاي األخضر  املوجودة في  املواد  كتلك 
والبرتقال والتوت البري، وبالفيتامينات مثل: A و

C و B5 و E، وباملعادن مثل: احلديد والكالسيوم 
واالسبارتك  كالفوليك  وباألحماض  والبوتاسيوم، 
الطبيعية  األل��ي��اف  إل��ى  باإلضافة  والكلوتامك، 

وهرمون األستروجني.

فوائد عالجية

للرمان،  والعالجي�ة  الغذائي������ة  الفوائد  وعن 
لألكسدة  املضادة  امل��واد  أن  إلى  الريسي  يلفت 

النقيب الدكتور عادل الريسي

الرمان  املوجودة في 
مثل »البولي فينول« 
خاليا  على  حتافظ 
من  اإلن��س��ان  جسم 
املبكرة  الشيخوخة 
على  وت��س��اع��ده��ا 
م��ق��اوم��ة األم���راض 
تتعرض  ق��د  ال��ت��ي 
في  خ��ص��وص��اً  لها 
ال���دم���اغ وال��ق��ل��ب 
وحتافظ  والعظام، 
اجللد  ص��ح��ة  ع��ل��ى 

ونضارة البشرة وحتد 
احلرة  اجل��ذور  تدمير  عبر  وذل��ك  التجاعيد،  من 
منع  وعبر  اخلاليا،  تلف  تسبب  التي  واجلزيئات 
التأكسد،  من  الكثافة  املنخفض  الدهني  البروتني 

وبالتالي إحلاق الضرر باخلاليا. 
ويتابع قائالً: إن دراسات علمية أشارت إلى أن 
في  املوجودة  واألحماض  لألكسدة  املضادة  املواد 
الرمان حتد من تعّرض خاليا اجلسم إلى طفرات 
جينية قد حتولها إلى خاليا سرطانية، كما حتد من 
انتشارها وتزيد من  السرطانية ومن  منو اخلاليا 
معدل املوت الطبيعي لها، وحتفز اخلاليا الطبيعية 
والسليمة على العمل، لذلك ينصح األطباء املعاجلون 
املصابني  مرضاهم  املتابعون  التغذية  وخبراء 
والبروستاتا  والثدي  والعظام  الرئة  بسرطانات 

بتناول فاكهة الرمان أو عصيره بشكل يومي. 
من  التخفيف  على  يساعد  الرمان  أن  ويضيف: 
امتصاصه  ومن  السيئ  الكولسترول  نسبة 
في اجلسم، وعلى خفض ضغط الدم 
االنقباضي، وهو يزيد بفضل غناه 
مبادة »البولي فينول« املضادة 
 B5و E لألكسدة وفيتاميني

ومعادن احلديد والكالسيوم والبوتاسيوم من إنتاج 
اجلسم ملادة أكسيد النتريك التي تعمل على توسيع 
وهو  فيها،  الدم  تدفق  وتسهيل  الدموية  األوعية 
ألمراض  اإلنسان  تعرُّض  خطر  من  يحد  بالتالي 
القلب مثل تصلُّب الشرايني ومرض القلب التاجي 
الدماغي واجللطة القلبية  ومرض القلب الوعائي – 
أو الدماغية �، ويساعد في حتسني األداء اجلنسي 

للرجل.
أيضاً  بينت  علمية  دراس����ات  أن  وي��وض��ح 
مضاد  فهو  الهضمي  للجهاز  مفيد  الرمان  أن 
وال��دي��دان  والبكتيريا  واجلراثيم  للفيروسات 
وااللتهابات والتسمم الغذائي، ومساعد على عملية 
والبوتاسيوم  األلياف  خالل  من  الغذائي  التمثيل 
املوجودة فيه والتي تسّرع حترير الطاقة املوجودة 
اإلنسان  يتناولها  التي  واملشروبات  األطعمة  في 
وكذلك  والبروتينات،  والكربوهيدرات  الدهون  من 
هذه  خ��الل  العصبية  النبضات  إرس��ال  تسريع 
العملية، وأنه مفيد أيضاً في عالج تسوس األسنان 
واألنفلونزا  البرد  ونزالت  واجلروح  اللثة  ونزيف 
والسل، وكذلك في إبطاء تلف الغضاريف وبالتالي 
حماية املفاصل والعظام من االلتهاب، باإلضافة إلى 
حماية األعصاب والتقليل بالتالي من خطر اإلصابة 

مبرض الزهامير.

ح�صة يومية 

واستناداً إلى ما أوضحه النقيب الدكتور عادل 
وعالجية  وصحية  غذائية  فوائد  من  الريسي 
واملرضى  األصحاء  ينصح  فإنه  الرمان،  لفاكهة 
بتناول حصة يومية من ثمار الرمان خالل موسم 
نضوجه وبيعه أو بشرب عصير الرمان الطبيعي 
احملفوظ في الثالجة خالل املواسم األخرى، بحيث 
تناول  عادة  مثل  لديهم  يومية  عادة  ذلك  يصبح 

فاكهة التفاح. 
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مسابقة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

حتتوي هذه ال�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم

اإىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزم��ة من 

1 اإىل9، �صرط عدم تكرار الرق��م اأك��ث���ر من مرة واحدة يف كل مرب���ع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

نزهة

اأجب عن مرادف ومعاين الكلمات

 حول مركز الدائرة اقراأ كلمة مطلوب معرفتها.

المثمن

1- عشب
2- حد السكني
3- بناء شاهق

4- مدينة مينية.

ً 5- سحقا
6- غني

7- عز الشباب
8- أمسى   

6 8 9 4

2 4 6

3 6 5 7 1

7 5 1

6 3 5

4 2 3

3 4 1 8

1 9 5

2 4 7 3 9

عزيزي القارئ.. نضع بني يديك سؤالني أجب عنهما بالشكل 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�صوؤال الأول وجائزته : قلم فاخر

٭ متى تاأ�ص�صت �صرطة ابوظبي ؟ 

1- يف يناير  عام 1956     2- يف يناير  عام 1957     3- يف يناير  عام 1958

ال�صوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ ماذا تعني كلمة )ليخ( يف الثقافة الإماراتية؟

الفائز بالسؤال األول العدد »492«
عبد اهلل حممد جمعة بن جرب املهريي

الفائز بالسؤال الثاني العدد »492«
نبيل حممد �صاكر

حل مسابقة العدد »492«
حل السؤال األول:  في ديسمبر عام 1970

حل السؤال الثاني: هي عبارة عن قفص من أسالك معدنية تستخدم 
لصيد األسماك وتعرف أيضاً بالقرقور.  

كوبون ال�صوؤال الأول العدد )493(

كوبون ال�صوؤال الثاين العدد )493(

العدد 493 يناير 1042012

96 صفحة من المحتوى المتميز

مفهوم جديد لعالقة الشرطة بالمجتمع

ترقبوا صدور

مجلة 999 باللغة االنكليزية 

ابتداًء من 1 فبراير 2012
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من هنا وهناك

 العارضة شريدن فيشر أثناء التقاط صور لها، خاصة بحملة تشجع على التحول إلى 
النظام الغذائي النباتي في استراليا.

 إحدى آخر دفعات اجلنود األمريكيني يحملون حقائبهم مستعدين للمغادرة في طائرات 
متجهة إلى قاعدة »فورت هود« في »تكساس«، بعد انسحاب القوات األمريكية من العراق.

شرطية أفغانية تتدرب على التصويب والرمي برشاش 
»الكالشنكوف« في مركز تدريب الشرطة في مقاطعة هيرات الغربية.

طفل مع صقره يشارك في »مهرجان الصداقة الدولي الثاني للبيزرة«، 
في مدينة العني. 

املمثلة الهندية 
أنوشكا شارما 
حتيي معجبيها 
على السجادة 

احلمراء، خالل 
مشاركتها في 

فعاليات مهرجان 
»دبي السينمائي 

الثامن« بدبي.

شرطيان أندونيسيان يحمالن ناجياً صغيراً بعد غرق مركب يحمل الجئني 
من إيران وأفغانستان كان متوجهاً إلى استراليا. 

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

»جيتي«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

 عمال يجففون األسماك في مصنع مبدينة هانغ جو في الصني، ويعتبر السمك 
املجفف أفضل طبق للسكان احملليني لالحتفال بالسنة اجلديدة. 

عامل 
بناء 

بورمي 
يحمل 
كيساً 

كبيراً من 
األسمنت 
في موقع 

لبناء 
فندق في 
العاصمة 
اجلديدة 
نايبايتاو.
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دولة اإلمارات العربية املتحدة قبل شهر بعيدها األربعني، وبادئ ذي بدء احتفلت 
م على روح املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد  ال بد من أن نترحَّ
بن سلطان آل نهيان »طيّب الله ثراه« الذي زرع البذرة األولى مع أخوٍة 
له في نفس الهدف أال وهو قيام احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
فدولة اإلمارات واعتباراً من 2 ديسمبر 1971، بدأت وانطلقت إلى العالم أجمع شامخة وعلى أرضية قوية 

بعزمية وإصرار القيادة والشعب.
الفارق في كل  وقّدر لي وأنا كاتب هذه السطور أن أعيش مرحلة ما قبل وما بعد االحتاد، واشهد 
املجاالت وعلى مستوى كل املناحي، وهنا سأنظر إلى الرياضة على سبيل املثال التي كانت مُتارس في 
ظل اجتهادات بني إمارات متصاحلة بال أنظمة وال قيود، بل فقط من خالل مباريات ِحبية وودية بني فرق 
اإلمارات السبع، وكانت هناك ثالثة احتادات كروية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة تدير شؤون لعبة 
كرة القدم، وهي اللعبة الوحيدة التي كانت متارس آنذاك من خالل إمكانات ضعيفة جداً، كانت عبارة عن 

مالعب رملية بال مدربني وال كوادر طبية، ويعتمد دعمها على األشخاص امليسورين وُمحبي كرة القدم.
اجلماعية  األلعاب  من  جملة  وبدأت  الرياضة،  بدأت  سنة  أربعني  قبل  االحتاد  بزغت شمس  وعندما 
والفردية ترى النور وليس فقط كرة القدم، وذلك من خالل اإلشهارات التي توالت عبر وزارة الشباب 
والرياضة وهي املؤسسة احلكومية املسؤولة عن قطاع الرياضة والشباب آنذاك، والتي قادها أول وزير 

للشباب والرياضة معالي راشد بن حميد الشامسي.
 ثم بدأ االهتمام بالبنية التحتية للرياضة اإلماراتية من خالل املنشآت على أعلى مستوى، واستقطاب 
اخلبرات العربية والعاملية، وتدريب الكوادر الوطنية التي ساهمت بقوة في دعم احلركة الرياضية معززة 
بقناعة وإميان القيادة بدور الرياضة والرياضيني في بناء وتنمية هذا املجتمع، وذلك من منطلق أن العقل 

السليم في اجلسم السليم.
وعلى أثر ذلك، بدأت الرياضة اإلماراتية مقارعة ومنافسة َمْن سبقونا في هذا املضمار، وشاهدنا علم 
اإلمارات يرفرف على منصات التتويج في أكثر من محفل وعلى أكثر من صعيد،وعلى سبيل املثال ال 
احلصر :وصول منتخب اإلمارات إلى كأس العالم عام 1990 في إيطاليا، وحصول الشيخ أحمد بن حشر 

آل مكتوم على ذهبية الرماية في أوملبياد أثينا.
اآلن  أما  اإلقليمية والعاملية،  املنافسات والنهائيات  قليلة كنا نسعى الحتضان بعض   و قبل سنوات 
فأصبحت االحتادات اإلقليمية والعاملية تفرش لنا خريطة البرامج والبطوالت لكي نحتضن أي حدث نرغب 
فيه، وهذا كله ما كان ليحدث لوال الدعم الذي توليه احلكومة االحتادية واحلكومات احمللية لتعزيز قدرات 
الرياضة والرياضيني، وإميان االحتادات اإلقليمية والعاملية بإمكانات دولة اإلمارات العربية املتحدة التي 

أضحت عاملية مثل بطولة »الفورموال 1« في أبوظبي التي أصبحت مضرب املثل عاملياً.
لكن على شباب اإلمارات الرياضي أن يعلم أن سقف إجنازات اإلمارات ال يتوقف عند تلك اإلجنازات 
السابقة، بل علينا أن نبحث عن حضور أقوى، ونعمل على تعزيز قدراتنا للحصول على األلقاب والبطوالت، 
و لم ال؟، فما متلكه دولة اإلمارات من منشآت وما يتحلّى به ابن اإلمارات من قدرات، يعطينا احلافز األكبر 
نحو الوصول إلى منصات التتويج، فعلينا أن نعزز كل ذلك ولن يتأتي ذلك إال من خالل اإلميان القوي 

بأن الرياضة هي من أهم وأبرز دعائم االنفتاح على ثقافات العالم أجمع.

أربعون شمعة 

عل�ي ح��مي�د

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معل��ق ريا�ص���ي
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جاء موسم 2011 لكرة القدم اإلماراتية مخيباً 
آلمال وتطلعات اجلماهير، حتى أن البعض أطلق 
عليه املوسم “الكابوس«، ما يجعل املراقبني أكثر 
ستتكرر  هل  متسائلني   ،2012 ملوسم  انتظاراً 
النصر  عناوين  أن  أم  الفائت  املوسم  سقطات 

ستمأل صفحات الرياضة؟
اإلماراتية  املشاركات  في  اخل��وض  وقبل 
أهم  عجالة  في   »999« مجلة  رصدت  املقبلة، 

أحداث املوسم املنقضي. 
الظفر  من  الشباب  ن��ادي  فريق  متكن  فقد 
»ببطولة األندية اخلليجية« على حساب مواطنه 
األهلي للمرة األولى في تاريخه، ومتكن الشباب 
من التفوق على األهلي، بعدما خسر أمامه ذهاباً 
2-3 في ستاد راشد قبل أن يفوز إياباً بهدفني 
العب  ولينال  البطولة،  كأس  ليرفع  نظيفني 
الذهبي« كأفضل  الشباب عيسى عبيد »احلذاء 

هداف للمسابقة.

ما بعد الكابوس
اأحالم كرة القدم الإماراتية يف 2012 ت�صعى ملحو خيبات العام املا�صي 

حتقيق: اأحمد حافظ 

دوري  مبكراً  اإلماراتية  األندية  ت  ودعَّ كما 
أبطال آسيا من الدور األول من دون أن يتمكن 

أي منها من نيل الترشح إلى الدور الثاني.
وحصل املنتخب األول على نقطة واحدة في 
بطولة كأس األمم اآلسيوية بالدوحة ليخرج من 
الدور األول بنقطة وحيدة ودون أن يسجل أي 

هدف.
فرق  تشارك   ،2012 عام  مشاركات  وحول 
وبني  الدوري،  بطل  اجلزيرة  األربعة  اإلمارات 
الرابع  والشباب  الثالث  والنصر  الثاني  ياس 
التمهيدي لدوري أبطال آسيا. وجاء  الدور  في 
قرار االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بعد زيارات 
جلنة التقييم اخلاصة بدوري األبطال التي تضع 

معايير تشمل املستوى واملنشآت واجلمهور.
اجلولة  خلوض  األوملبي  املنتخب  ويستعد 
إلى  املؤهلة  اآلسيوية  التصفيات  من  الرابعة 
كما   ،»2012 لندن  األوملبية  األلعاب  »دورة 

يستعد منتخب الناشئني للمشاركة في نهائيات 
عام  اإلم��ارات  تستضيفها  والتي  العالم،  كأس 

.2013
عضو  غ��راب  مطر  محمد  أكد  جانبه،  ومن 
القدم  لكرة  اإلم��ارات��ي  االحت��اد  إدارة  مجلس 
قالت  الفنية  اللجنة  أن   ،»999« ملجلة  سابقاً 
كلمتها منذ فترة حول موقفها من اجلهاز الفني 
واإلداري والعبي املنتخب األوملبي قبل خوض 
التصفيات، واعتقد أن أي مجلس إدارة سيأتي 
إلى االحتاد سيؤكد القرارات نفسها، ألننا نسير 
الدعم  كل  يقدِّم  محددة، وسوف  منهجية  وفق 
في  مشواره  مواصلة  أجل  من  املنتخب  لهذا 
لندن  إلى »أوملبياد  املؤهلة  التصفيات اآلسيوية 

.»2012
وأضاف غراب: أن التنسيق مع »جلنة دوري 
احملترفني« شيء ضروري لتوفير أفضل فرص 
اإلعداد له خلوض املباريات املتبقية، مشيراً إلى 

من المالعب
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من المالعب

أن اللجنة اطلعت على برنامج منتخب الناشئني 
 ،2013 ملونديال  اإلع��داد  وخطة   1996 مواليد 
وإلى أن اللجنة مازالت تبحث في السير الذاتية 
إدارة  ملجلس  توصية  رفع  أجل  من  للمدربني 

االحتاد الختيار املدرب املناسب له.
أن  السابق  اإلدارة  مجلس  عضو  وأك��د 
اإلمارات ستشارك في البطولة التي استحدثها 
سنة،   22 حتت  للمنتخبات  اآلسيوي  االحت��اد 
2012 والنهائيات  والتي ستقام تصفياتها عام 
الوقوف خلف  إلى  اجلماهير  داعياً   ،2013 عام 
املنتخب األوملبي الذي حقق إجنازات رائعة عبر 
مسيرته، وهو الذي يتشكل من العبني موهوبني 

سيكونون ركائز املنتخب األول في املستقبل.
مجلس  أجنزه  الذي  العمل  إن  غراب:  وقال 
خلفان  محمد  برئاسة  السابق  االحت��اد  إدارة 
معروفة  إجن��ازات  وحقق  كبيراً،  كان  الرميثي 
خالل السنوات املاضية، حيث استطاع االحتاد 
من  الوطنية  املنتخبات  حاجات  جميع  يلبي  أن 

جتهيزات ومعسكرات وعناصر.
منتخب  ي��واج��ه  الفرصة،  ض��ي��اع  ورغ���م 
اإلمارات األول نظيره اللبناني ضمن التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2014 

في البرازيل يوم 29 فبراير 2012.
وعلى مستوى رياضة املالكمة، أعلنت اللجنة 

عن  للمحترفني  العربية  العالم  لبطولة  املنظمة 
»فيستيفال  في  ستقام  التي  البطولة  تفاصيل 
يناير  شهر  من  و22   21 يومي  بدبي  سيتي« 
اجلاري مبشاركة 24 مالكماً ومالكمة من 18 
أسبانيا،  روسيا،  اإلمارات،  مقدمتها:  في  دولة 
موريتانيا،  تركيا،  البرتغال،  كولومبيا،  هولندا، 
أمريكا،  فلسطني،  سيرينام،  العراق،  الكويت، 

مصر، فرنسا، تونس، سويسرا واملغرب. 
ويشارك في البطولة ثمانية من أبطال العالم، 
الهولندي  فالونت،  ستاف  البرتغالي  وه��م: 
مارتيناز،  إي��دي  األميركي  كيفان،  هيبالنك 
دانيال  السويسري  أسكاروف،  إملان  الروسي 
العراقي  بوصوف،  دمييتري  الفرنسي  مورو، 
ديالر،  كلود  ج��ون  والفرنسي  ن��ادر  ل��ؤي 
التونسية  وهن:  عالم  بطالت  ل�10  باإلضافة 
هيفاء ورسجني، املصرية نوره علي، الفرنسية 
ماك  الدبالي،  خديجة  املغربية  مورال،  ناتالي 
لورينا،  كالجن  الهولندية  سيرينام،  من  دولي 
التركية أوزرت حاتيس، املغربية غزالن العزري، 
لورينا  والكولومبية  دول��ي  دونيز  الهولندية 
يشارك  هواة  بطولة  إقامة  ستتم  فيما  فالجن، 
فيها، كل من: فيصل محمد وخدوم الكعبي من 
اإلمارات، املصري أحمد فادي، املوريتاني حيدو 

نورو والكويتي جسار بركة. 

مونديال املظالت 

يشارك 1000 قافز وقافزة من مختلف أنحاء 
العالم في »بطولة العالم للقفز باملظالت«، التي 
املقبل،  نوفمبر  شهر  خالل  دبي  ستستضيفها 
بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  برعاية 
رئيس مجلس  دبي  ولي عهد  مكتوم  آل  راشد 
من  كبير  عدٍد  وذلك مبشاركة  الرياضي،  دبي 
وأملانيا  العربية واألوروبية مثل: فرنسا  الدول 

سويسرا وإيطاليا. 

كرة الطاولة 

الطاولة  لكرة  اإلماراتي  املنتخب  ويشارك 
إقامتها  وامل��ق��رر  ال��ع��رب  ك��أس  بطولة  ف��ي 
باألردن خالل الفترة من 24 إلى 31 من شهر 
فئة  في  العبني  وذلك مبشاركة  اجلاري،  يناير 
األشبال، والعبني في فئة الناشئني، والعبني في 
فئة الشباب، والعبني في فئة الرجال، والعبتني 
في فئة السيدات، كما ستتم املشاركة في بطولة 
الفترة من  إقامتها مبكاو في  أمم آسيا واملقرر 
24 فبراير إلى 2 مارس 2012 مبشاركة أربعة 
العبني لفئة الرجال، ثم في بطولة العالم للفرق 
 25 من  الفترة  خالل  بأملانيا  إقامتها  واملقرر 

مارس إلى 1 أبريل 2012.

بطولة اآ�صيا لل�صالت 

آسيا  لبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  وكشفت 
لكرة قدم الصاالت املقرر أن تستضيفها دولة 
 18 من  الفترة  في  املتحدة  العربية  اإلم��ارات 
االحتاد  قيام وفد من  2012 عن  مايو   25 إلى 
اآلسيوي بزيارة الدولة واالطالع على الصاالت 
املخصصة إلجراء املباريات وتدريبات املنتخبات 
املشاركة وعددها »16«، السيما وأن املنتخبات 
ستتأهل  اآلسيوية  البطولة  في  األولى  األربعة 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم املقرر إقامتها 

أن  يذكر   .2012 نوفمبر  شهر  في  بتايالند 
البطولة تقام نتيجة التعاون املثمر بني مجلسي 

دبي والشارقة الرياضيني.
أحمد  الدكتور  قال  البطولة  تفاصيل  وحول 
الرياضي«  دبي  »مجلس  عام  أمني  الشريف 
ملجلة »999«: »تأتي إقامة هذه البطولة تتويجاً 
ملذكرة التفاهم التي مت إبرامها بني مجلسي دبي 
والشارقة الرياضيني، والتي تسعى إلى تعزيز 
البطوالت  املشترك الستضافة  والعمل  التعاون 
اخلبرات  وتبادل  والقارية،  والدولية  احمللية 
واملنظمني  احملاضرين  مجال  في  اجلانبني  بني 
التصورات  وضع  أجل  من  املعلومات  وتبادل 
البدني  والنشاط  الرياضة  مجال  في  والبرامج 

وغيرها من األمور.
عام  أم��ني  الفردان،  ناصر  أحمد  وكشف 
فريق  تشكيل  عن  الرياضي،   الشارقة  مجلس 
البطولة،  الستضافة  ل��إلع��داد  مشترك  عمل 
من  املساندة  الفرق  وتشكيل  اإلعداد  سيتولى 
أجل تنظيم بطولة متميزة وفق املعايير املعروفة 
عن جميع البطوالت التي يتم تنظيمها في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وذلك بفضل القدرات 
العالية  والكفاءة  للدولة  املتطورة  واإلمكانيات 
وأقوى  أكبر  الستضافة  تؤهلها  التي  ألبنائها 

البطوالت واألحداث الرياضية الدولية. 

الألعاب العربية لل�صيدات

األوملبية  للجان  التنفيذي  املكتب  وافق  كما 
العربية على إقامة بطولة للسيدات على مستوى 
هذه  من  األولى  النسخة  تقام  أن  على  األندية، 
البطولة في الشارقة خالل عام 2012، على أن 
تشارك اإلمارات في دورة األلعاب العربية ال�13 
املقررة إقامتها في لبنان عام 2015، وفي دورة 

األلعاب األوملبية بلندن عام 2012. 

مونديال الزوارق

للزوارق  العالم  بطولة  عام  مروج  وكشف 
السريعة للفئة األولى االيطالي نيكوال دي سان 
جيرمانو عن أن بطولة العالم للزوارق السريعة 
زيادة  ستشهد   2012 عام  في  األول��ي  للفئة 
واضحة، بإضافة جولتني جديدتني ليصبح عدد 
اجلوالت 6، حيث من املقرر إقامة جولتني منها 
أبوظبي  العاصمة  في  وحتديداً  اإلم��ارات  في 

ودبي.

اآ�صيوية اليد 

في  اليد  لكرة  اإلماراتي  املنتخب  ويشارك 
البطولة اآلسيوية اخلامسة عشرة للرجال لكرة 
اليد 2012 بنظام املجموعات في اإلمارات ولم 
التصفيات، حيث  إقامة  تاريخ  اآلن  يحدد حتى 
الثانية  املجموعة  ضمن  األبيض  املنتخب  يقع 
والبحرين  أوزبكستان  منتخبات  تضم  التي 

والسعودية وقطر.

د. أحمد الشريف

العقيد: عبد امللك جاين

abdjani@hotmail.com

أين القصور؟

رحيل 2011 .... قدوم 2012

استطاعت 
أربعني  خالل  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة 
عاماً من البناء والتطور واالزدهار، بفضل قيادة 
خالل  ومن  الكبيرة،  السرعة  وبنمط  حكيمة 
خطة منبثقة من استراتيجية واضحة املعالم، أن 
كثيٍر من مناحي  بل وتتجاوزها في  العالم  فترة زمنية قصيرة دول  تضاهي خالل 

احلياة، ولكن  املجال الرياضي كان له منحى واجتاه آخر.
املختلفة،  احملافل  في  اإلخفاقات  وبرهان...حيث  دليل  أكبر   2011 عام  في  ولنا 
سواء الدولية أم القارية أم العاملية ولوال إجنازات املعاقني واأللعاب الفردية كسباقات 
الفورموال ومكتسباتها والشطرجن والرماية وانتصاراتهم وكذلك الفروسية وبطوالتهم 
ورغباتهم الطموحة في التفوق الدائم ومحاوالتهم ومجاراتهم دول العالم ... لقلنا إن 
عام 2011 هو عام الفشل الذريع ومحطة زمنية ليس لها طعم في تاريخ الرياضية 
اإلماراتية ... وإال فبماذا نسّمى عدم التأهل لكأس العالم 2014، وكذلك إخفاق املنتخب 
اآلمال  عليه  يضعون  الطيبة  والقلوب  احلسنة  النوايا  أصحاب  زال  ال  الذي  األوملبي 
واألمنيات، رغم أن كل املعطيات تشير  اجتاهاتها نحو اإلخفاق، عالوة على منتخبات 
األلعاب األخرى كالطائرة واليد والسلة والطاولة، وغيرها التي مازالت نائمة في سباٍت 
عميٍق تنتظر الدعم واإلسناد احلكومي، ناسية كل النسيان بأن االجتهاد هو الطريق 

األنسب نحو اإلجناز، فالزمن ال يعير للفشل واإلخفاق اعتباراً أو تقديراً.
اجلماعية وخاصة  لأللعاب  اإلجنازات  فيه بعض من  وإن حصلت   ،2011 عام  إن 
الِفرق، فإن ذلك من خالل اللقاءات واملنافسات التي أقيمت ضمن املياه اإلقليمية لدول 
اخلليج، والتي تعتبر منافساتها ولقاءاتها مجرد احتكاك واكتساب املزيد من اخلبرة 

دون التأهل أو الوصول للدولية أو العاملية.
وانشغالهم  االحتاد  بأعياد  الناس  فرحة  ولوال  وممالً  ثقيالً   2011 عام  كان  كم 
بأعمالهم وأمورهم اخلاصة غير الرياضية لكانوا يعيشون حتى اآلن في جو من القلق 

واإلحباط واليأس.
نتمنّى من العلي القدير أن يكون عام 2012 عاماً جميالً وطيباً على نفوسنا وقلوبنا 

وفاحتة خير وبركة علينا.
عام 2012.. أمتنى أن تكون عام االنطالقة احلقيقية لرياضة اإلمارات نحو العاملية 

مبزيٍد من اإلجنازات والبطوالت في كافة احملافل واملنافسات واملناسبات. 
عام 2012.. أمتنى أن يتم خاللك تنفيذ االستراتيجيات املكتوبة واملدونة وحتويلها 
إلى واقع ميداني ملموس بعد برمجتها وجدولتها مالياً وعملياً، ومع إشراقة عام 2012، 

أمتنى للجميع قيادة وحكومًة وشعباً كل جناح وتوفيق وازدهار.
وكل عام وأنتم بخير

أحمد ناصر الفردانمحمد مطر غراب
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ريدغ دسشار ءاسسيم

تعاطي املخدرات واإلدمان عليها من املوضوعات التي ال تعد جديدة، وعندما نطرحها في هذه الزاوية، يعتقد بعضنا 
أننا نعيد الكتابة في قضية أُشبعت مناقشة وبحثاً السيما في دولة اإلمارات التي أولت هذه القضية عناية تامة من خالل 
مكافحة االجتار باملخدرات، مروراً مبواجهة تعاطيها والسعي نحو إعادة تأهيل املدمنني عليها، وانتهاًء بالقوانني التي 
وضعت لتنظم تلك املسائل كلها ضمن إطار قانوني يتناسب مع اإلطار االجتماعي للبلد، إال أنه ال يختلف عن املعمول به 

دولياً واملتوافق مع ما تنص عليه املنظمات الصحية واألمنية وغيرها من املؤسسات واملنظمات املسؤولة.
الذين  املراهقني  بأعداد  أهمها صدمتنا  التي  أسبابه ودوافعه  له  الزاوية حتديداً  املوضوع، وفي هذه  لهذا  طرِحنا 
تقل أعمارهم عن الثماني عشرة سنة، والذين أصبحوا لألسف الشديد ضحايا إدمان بعض العقاقير التي ثبت طبياً 
خطورتها، مثل: »الترامادول«، وهي أقراص طبية تستخدم في األصل كمسكنات ألم. و»الترامادول« عقار خطير له 
العديد من األعراض السلبية كالدوخة والهلوسة والرعشة، وفي حاالت نادرة قد يسبب صعوبة في التنفس وخلالً 
بالكبد وتشنُّجات، وقد يؤدي للقابلية لالنتحار. واإلفراط في تعاطيه يؤدي إلى اإلدمان، كل ذلك دعا وزارة الصحة في 
اإلمارات منذ فترة بناًء على إجماع اجلهات الصحية الرسمية في الدولة إلى إدراجه وأصناف أخرى ضمن قائمة األدوية 

املراقبة التي ال تصرف إال بوصفة طبية، بعد أن ثبت إساءة استخدامها من قبل البعض السيما الشباب.
الدراسات أثبتت أن هناك إفراطاً على املستوى العاملي في تعاطي عقاقير املخدرات الكيميائية، وأن متعاطيها يزيدون 
عن مجموع الذين يتعاطون »الكوكايني« و»الهيروين«، بسبب أنها ُمتاحة بسهولة، وبأسعار معقولة، وبسبب تفشي 
ثقافة خاطئة لدى متعاطيها بأنها غير ضارة وال تتسبب في اإليدز أو األمراض األخرى املعدية، السيما من قبل الفئات 
العمرية التي ذكرناها والتي أصبح الوصول إليها سهالً حتى في املدارس، وهو األمر الذي يؤكده العاملون في مكافحة 
املخدرات من خالل التزايد في عدد ضبطيات العقاقير املخدرة، خصوصاً تلك التي ال تقع حتت قانون املخدرات، وأنه مت 
ضبط عقاقير ومدمنني في حالة غير طبيعية، لكن بعد إحالتهم إلى اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية وعلم اجلرمية لفحص 
عينة كانت النتائج سلبية، ألن تلك العقاقير التي ضبطت معهم غير مدرجة في جداول املخدرات. وهناك مصادر تؤكد 
وجود عقاقير مخدرة في األسواق خاضعة لقانون وزارة الصحة وُيساُء استخدامها بني الشباب، إضافة إلى تأكيدات 
من الطلبة بأن هناك عقاقير منتشرة بينهم ال تظهر في الفحص، األمر الذي أوقع لألسف عدداً من األبناء ضحايا لها، 

وجعلهم ضحايا لإلدمان الذي جعلهم وأُسرهم في مأزق نفسي واجتماعي نتيجة هذا الوضع الصحي.
املأزق األكبر في هذه القضية هو املخرج القانوني ملتعاطي هذه العقاقير، فالقوانني احلالية ال جتيز دخول من هم 
دون سن الثامنة عشرة الى مركز تأهيل مدمني املخدرات، واملراكز نفسها لم تؤهل سابقاً لضم هذه الفئات العمرية 
التي تتطلب أنظمة رعاية صحية ونفسية مختلفة، وتتطلب تدريب كوادرها على التعامل معهم أيضاً بشكل مختلف 
عن غيرهم، ما يجعلنا نطالب بإعادة النظر في القوانني احلالية التي تعمل بها هذه املراكز لتصبح قادرة على احتواء 
هؤالء املراهقني، ولتصبح عوناً لألسر التي ابتليت بأبناء أدمنوا على هذه العقاقير، ولم يعد بوسعها ضبط سلوكهم أو 
السيطرة عليهم بسبب االضطرابات النفسية والعصبية التي ميرون بها، والتي جتعلهم معرضني للخطر بل وتعريض 

حياة اآلخرين أيضاً للخطر.
ندرك أن اختالط هذه الفئة العمرية بغيرها من الفئات األكبر سناً في مراكز تأهيل املدمنني الوطنية أمر له مساوئه، 
لكن البد من اتخاذ خطوات إجرائية وقانونية تكفل احلفاظ على الشباب الذين هم عماد الدولة ومستقبلها السيما وهم 
الفئة الغالبة في املجتمع، وتلك اإلجراءات البد وأن تكون على أكثر من مستوى وصعيد أمني وإعالمي وتربوي، لكن 
يبقى العالج األهم في ذلك كله وضع صيغة قانونية تنظمه في الفترة احلالية، لذا فإننا نتطلع إلى دوٍر أكبر تبذله 
اجلهات التشريعية في اإلمارات من منطلق إدراكها لهذه املشكلة في بدايتها قبل أن تكبر وتتسع دائرتها ويصبح التعامل 

معها أكبر وأكثر تعقيداً.
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