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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

خاللها  حافظت  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  احتاد  انطالق  على  مرت  �سنة  واأربعون  خم�س 

التوقعات  الفتية على قوتها وتالحمها وتعا�سدها و�سهدت قفزات تنموية وح�سارية فاقت  الدولة 

واأذهلت املراقبني. 

ففي ال�سنوات اخلم�س والأربعني املا�سية ظلت البالد حتت علم واحد وقائد واحد وهدف واحد، 

واأجنزت ككيان متحد واحد ما عجزت عنه كثري من البلدان العريقة حتى �سار ي�سار لالإمارات بالبنان 

العامل  اأنحاء  للنا�س من كل  واأ�سبحت قبلة  وت�سرب بها الأمثال يف بناء الإن�سان واملعمار واحل�سارة، 

ياأتونها للعمل وال�ستقرار وال�سياحة واملوؤمترات واملعار�س والتجارة والثقافة والفنون والعلوم.

لقد اأثمرت جهود املغفور له »باإذن اهلل تعاىل« ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »رحمه اهلل« يف مل �سمل 

�سبع اإمارات مرتامية الأطراف تف�سلها حدود وقيود ومنازعات يف ظل كيان واحد متني جتمع اأبناوؤه 

جميعهم روؤية م�سرتكة يف الن�سواء حتت راية العز والفخار والتقدم واللحاق بركب الأمم املتقدمة 

يف جميع جمالت احلياة وتوفري اأ�سباب احلياة الكرمية جلميع اأبناء الدولة من دون متييز مناطقي اأو 

قبلي وتاأ�سي�س جمتمع متمدن اآمن م�سامل ُي�سهم اإ�سهامًا اإيجابيًا يف م�سرية احل�سارة العاملية ويلتزم يف 

الوقت نف�سه مببادئ الدين الإ�سالمي احلنيف والقيم املحلية العريقة امل�ستلهمة من تاريخنا وتراثنا. 

لقد كانت روؤية ال�سيخ زايد يف بناء دولة الحتاد روؤية ا�سرتاتيجية بعيدة املدى ثبت �سحتها باتفاق 

جميع اأبناء الوطن الواحد وبرهنت على متانتها وقوتها و�سط اأنواء ال�سطرابات واحلروب والأزمات 

الإقليمية، اإذ ظلت دولة الحتاد يف مناأى عن املخاطر التي تع�سف من حولها لتكون كال�سور املنيع يف 

وجه اأي طوفان مدمر اأو عا�سفة هوجاء، ودلت على حكمة الأب والقائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 

- طيب اهلل ثراه- واإخوانه رواد الحتاد -رحمهم اهلل- يف ال�سعي احلثيث والداأب الكثري وبذل اجلهد 

العظيم لبناء �سور الحتاد لبنة لبنة حتى �سار كالطود العظيم.

لقد احتد اأبناء الإمارات منذ اأربعني �سنة ونيف حتت راية زايد وقيادته وغر�س فيهم روح الحتاد 

واملحبة والأخوة، فاأ�سبحت الإمارات دولة واحدة متحدة تتحلى بروح الحتاد.

مل تكن ولدة الحتاد من رحم الأحداث ال�سخمة التي مرت بها املنطقة �سهلة اأو ي�سرية ولكن همة 

الإمارات جميعًا  ملواطني  كانوا يحلمون  املعوقات كافة لأنهم  واأ�سلب من  اأقوى  املوؤ�س�سني كانت  الآباء 

الذي حتقق بف�سل اهلل يف  والنه�سة والتقدم  بالرخاء  الفتية  بالأمن والأمان والرفاهية ولدولتهم 

اأكملت امل�سرية بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ  اأيديهم وباأيدي قيادتنا الر�سيدة التي  قادم الأيام على 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، ي�سد ع�سدهما �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

اإن هذه الأيام العظيمة كيوم الحتاد تذكرنا بالإجنازات الكبرية والت�سحيات اجل�سيمة التي كانت 

لقائد الوحدة و�سانعها، وتدفعنا اإىل موا�سلة كل جهد ممكن ل�سون وحماية هذه الوحدة املباركة، 

القيادة  الغالية يف ظل  با�سم دولتنا  وامليادين،  ال�سعد  املزيد من الإجن��ازات، وعلى خمتلف  وحتقيق 

احلكيمة ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة واإخوانه اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، 

احلقيقية  الرثوة  واأن  بناء  اأعظم  هو  الإماراتي  الإن�سان  بناء  اأن  واأيقن  واملواطن  بالوطن  اآمن  الذي 

واملك�سب الفعلي للوطن يكمن يف ال�سباب الذي يت�سلح بالعلم واملعرفة باعتبارهما و�سيلة ومنهجًا ي�سعى 

من خاللهما لبناء الوطن وزيادة قوته وتعزيز منعته يف كل موقع من مواقع العطاء والبناء. 

وعندما نحتفل بذكرى اليوم الوطني فاإننا نعتز يف هذه املنا�سبة الوطنية الغالية باأن دولة الإمارات 

�سبحانه  اهلل  من  بف�سل  الطيبة  اأر�سها  على  واملقيمني  املواطنني  جلميع  وا�ستقرار  اأمن  واحة  �ستظل 

وتعاىل، ثم الرعاية الكرمية التي توليها قيادتنا العليا لالأجهزة ال�سرطية والأمنية كافة يف الدولة 

بقيادة الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، مدركني 

حجم الأمانة التي حتملها قيادتنا العليا، وعظم املهمة النبيلة التي كر�سوا جهودهم لها، ويبذلون جل 

اأوقاتهم للنهو�س بها واحلفاظ عليها. 

وحيَّاكم اهلل.  

يوم االتحاد العظيم
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد  
ي�سدر عددًا من القوانني واملرا�سيم 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله« بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي 
لسنة  رقم /19/  القانون  أحكام  بتعديل بعض  قانوناً 
2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات األجرة في إمارة 

أبوظبي. 
ومبوجب هذا القانون، فقد استبدل اسم »مركز تنظيم 
النقل بسيارات األجرة« ليصبح »مركز النقل املتكامل«، 
واألهلية  املستقلة  االعتبارية  الشخصية  له  وتكون 
القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع دائرة الشؤون البلدية 

والنقل. 
كما أصدر سموه بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي قانوناً 
بشأن إنشاء »دائرة الشؤون البلدية والنقل« لتحل محل 

دائرتي »الشؤون البلدية« و»النقل«. 
»دائــرة  تسمى  ــرة  دائ إنشاء  على  القانون  ونــص 
الشؤون  »دائــرة  محل  حتل  والنقل«  البلدية  الشؤون 
أصولهما  جميع  وتــؤول  النقل«،  ــرة  »دائ و  البلدية« 
الدائرة  إلى  والتزاماتهما  وحقوقهما  وموجوداتهما 

اجلديدة. 
مدينة  بلدية  من  كل  تبعية  على  القانون  ونــص 
أبوظبي وبلدية مدينة العني وبلدية املنطقة الغربية وأية 
الرقابة  الدائرة  وتتولى  للدائرة،  مستقبالً  تنشأ  بلدية 

واإلشراف على البلديات. 
أبوظبي  إلمارة  وكذلك أصدر سموه بصفته حاكماً 
قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2007 

بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. 
ومبوجب هذا القانون، يتولى مجلس أبوظبي للتخطيط 
العمراني االستراتيجي  املخطط  إعداد وإقرار  العمراني 
واملخطط العام وسياسات ونظم التطوير العمراني في 
اإلمارة، وستقوم البلديات في اإلمارة بإعداد التصميم 
األعمال  حتدد  التي  واخلرائط  للمستندات  التنفيذي 

الهندسية التي من خاللها يتم تنفيذ املخطط العام املعتمد من املجلس. 
وأصدر سموه املرسوم االحتادي رقم 179 لسنة 2016 بشأن تعيني سعادة 

املستشار محمد بن حمد البادي رئيساً للمحكمة االحتادية العليا. 

بإحالة سعادة   2016 لسنة   178 رقم  االحتادي  املرسوم  أصدر سموه  كما 
املستشار الدكتور عبد الوهاب مير أحمد عبدول رئيس احملكمة االحتادية العليا 

إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.

.. وبتوجيهاته.. »مؤسسة خليفة بن زايد اإلنسانية«
تسلم سيارات مخصصة لشرطة سقطرى

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بتوجيهات 
»حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، سلمت »مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
شرطة  إلى  رباعي  دفع  ذات  سيارات  من  األولى  الدفعة  اإلنسانية«  لألعمال 

محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن. 
وتأتي هذه املساعدات في إطار اجلهود املتواصلة التي تبذلها املؤسسة لرفع 
كفاءة قطاع األمن في جزيرة سقطرى واملناطق التابعة لها، وترسيخ االستقرار، 
ونشر الطمأنينة، ورفع مستوى جاهزية األجهزة األمنية وتطوير كفاءتها حتى 

تقوم بدورها على أكمل وجه. 

وقال مصدر مسؤول في املؤسسة: »إن املساعدات تأتي التزاماً من املؤسسة 
من  انطالقاً  الشقيق  اليمني  الشعب  إلغاثة  الرشيدة  القيادة  توجيهات  بتنفيذ 
الظروف  في  معاناته  تخفيف  على  القيادة  وحرص  جتاهه،  األخوة  مشاعر 
الصعبة التي مير بها حالياً، واستكماالً للمساعدات اإلنسانية املتواصلة في إطار 
جهود دولة اإلمارات في إعمار األرخبيل الذي تضرر جراء إعصاري تشاباال 

وميغ اللذين اجتاحا اجلزيرة خالل شهر نوفمبر العام املاضي«. 
وعبر املسؤولون في محافظة سقطرى عن شكرهم وتقديرهم لدولة اإلمارات 
على هذه الوقفة اإلنسانية مع إخوانهم في اليمن الذين لن ينسوا هذه املواقف 

املشرفة لدولة اإلمارات. 
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محمد بن راشد  
يفتتح اأول م�سرعات حكومية يف العامل  

.. ويفتتح قناة دبي المائية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أن الدول الناجحة ال تقاس بحجمها، وإمنا 
بسرعتها في حتقيق اإلجنازات وابتكار احللول للتحديات، لالنتقال إلى املستقبل 

واملشاركة الفاعلة في صنعه، مبا يحقق اخلير لها وللعالم. 
وقال سموه: »نطلق اليوم املسرعات احلكومية .. األولى من نوعها في العالم 
.. مرحلة جديدة نعزز بها جهود اجلهات احلكومية لتكون خلية عمل حتت مظلة 
واحدة في مكان واحد، تتبادل الرؤى وتتخذ قرارات مباشرة ملواجهة التحديات 
الناس ويؤسس لألجيال  املناسبة والسريعة، مبا يحقق طموح  وإيجاد احللول 

القادمة«. 
افتتاح سموه »املسرعات احلكومية«، ورافقه كل من: سمو  جاء ذلك خالل 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ 
ومعالي  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 

محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء واملستقبل، وبحضور 
عدد كبير من الوزراء واملسؤولني وأعضاء فرق عمل مستهدفات األجندة الوطنية 

لرؤية اإلمارات 2021. 
مقر  الله«  »رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتفقد 
األولى  دفعتها  تشمل  والتي  بدبي،  اإلمــارات  أبراج  في  احلكومية  املسرعات 
وزارات: املوارد البشرية والتوطني، والداخلية, والتغير املناخي والبيئة، والتربية 
والتعليم، واالقتصاد، وتضم املسرعات مساحات مكتبية صممت بأسلوب مبتكر 
تخصصية،  ابتكار  ومختبرات  املشترك  للعمل  ومساحات  لالجتماعات  وغرفاً 
واستمع سموه من فريق عمل املسرعات احلكومية إلى عرض مفصل عن مراحل 
املشروع وأهدفه. كما استمع ومعالي الوزراء إلى شرح من مسؤولي الفرق حول 
التحديات التي سيعملون على تسريع إيجاد احللول لها وخطط العمل، وأعطى 
سموه الضوء األخضر للفرق للعمل على حتقيق املستهدفات خالل املرحلة املقبلة.

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أن عملية التطوير املستمرة للقدرات 
االقتصادية احمللية، تتطلب تشجيع الفكر املبدع وتهيئة البيئة الداعمة له، وتستدعي 
النظر في األفكار املطروحة كافة السيما من الشباب مهما كانت غير تقليدية أو تبدو 
في ظاهرها بعيدة عن إمكانية التطبيق، وإخضاع األفكار كافة للبحث والدراسة، 
نظراً لكون اإلبداع هو نهج التفكير في ما وراء التقليدي، وهو الذي يضع اخلط 
الفاصل بالغ الدقة بني النجاح والتميز.  جاء ذلك خالل تدشني سموه، بحضور 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي املرحلة الثانية واألخيرة من 
قناة دبي املائية بإجمالي تكلفة 3.7 مليار درهم للقناة الكاملة على امتدادها البالغ 

12 كيلومتراً بدءاً من خور دبي وحتى مياه اخلليج العربي. 

حضر احتفال تدشني املشروع، والذي أقيم في شبه اجلزيرة بالقرب من حديقة 
شاطئ جميرا كل من: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران 
املدني في دبي الرئيس األعلى ملجموعة طيران اإلمارات، وسمو الشيخ أحمد بن 
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس »مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم«، وسمو 
الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي 
مطر  وسعادة  القابضة«،  »دبي  رئيس  واملستقبل  الوزراء  مجلس  شؤون  وزير 
الطاير املدير العام ورئيس مجلس املديرين في »هيئة الطرق واملواصالت بدبي«، 
وسعادة سعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لـمؤسسة 
»ميدان«، وسعادة عبدالله أحمد احلباي رئيس »مراس القابضة«، وعدد من أعيان 
الهيئات  ومديري  الدولة، ورؤساء  في  واإلعالمية  االقتصادية  والفعاليات  البالد 

والدوائر واملؤسسات احلكومية. 
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أخبار الوطن

محمد بن زايد والسيسي  يبحثان تعزيز العالقات الثنائية 

.. ويعتمد مسمى »واحة الكرامة« على موقع نصب الشهيد

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحث 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايــد  بن 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  مع 
العربية  مــصــر  جــمــهــوريــة  ــيــس  رئ
والتعاون  األخوية  العالقات  الشقيقة 
االستراتيجي ومجمل التطورات الراهنة 
ذات  والــدولــيــة  اإلقليمية  والقضايا 

االهتمام املشترك. 
فخامة  استقبال  خــالل  ــك  ذل جــاء 
االحتادية،  قصر  في  املصري  الرئيس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، بحضور سمو الشيخ طحنون بن 
زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني، 
عمل  بزيارة  قام  الذي  املرافق  والوفد 

جلمهورية مصر العربية. 
املصري  الرئيس  فخامة  ورحــب 
زايد  الشيخ محمد بن  السمو  بصاحب 

آل نهيان والوفد املرافق له، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار 
التعاون األخوي الذي يجمع البلدين والشعبني الشقيقني. 

ونقل سموه حتيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
ومتنيات سموه جلمهورية  السيسي  الرئيس  فخامة  إلى  الله«  »حفظه  الدولة 

مصر العربية مزيداً من النماء والرفعة، ولشعبها الشقيق كل تقدم وازدهار. 
وحمل فخامة الرئيس املصري سموه حتياته لصاحب السمو الشيخ خليفة 
الصحة  مبوفور  له  ومتنياته  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

والعافية، ولدولة اإلمارات العربية املتحدة املزيد من الرقي والنماء. 
وجرى خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف املجاالت 
السياسية والتنموية واالقتصادية التي تهم البلدين، وآلية تطوير هذه العالقات، 
مبا ينسجم وطموحات قيادتي البلدين في الدفع بهذا التعاون إلى آفاق أرحب 

وأوسع، ومبا يحقق املصالح املشتركة. 
ومستوى  املشترك  االهتمام  ذات  القضايا  من  عدداً  اجلانبان  واستعرض 
التنسيق، والتشاور بني البلدين في القضايا التي تهم املنطقة والتحديات التي 
تواجهها خصوصاً ما يتعلق بالتدخالت اخلارجية واألزمات التي تشهدها عدد 
من الدول العربية، وأخطار اجلماعات اإلرهابية، وما تشكله تلك التحديات من 

أخطار تهدد أمن واستقرار وتنمية بلدان املنطقة. 
وأكد اجلانبان عمق العالقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقني، ومتانة 
التعاون والتنسيق بني اجلانبني في مختلف املجاالت، مشيرين إلى أهمية تضافر 
املنطقة،  في  واالستقرار  السالم  أسس  ترسيخ  في  والدولية  العربية  اجلهود 
والعمل على إيجاد احللول السياسية السلمية لألزمات التي تشهدها بعض الدول 

العربية مبا يحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها ويصون مقدرات شعوبها. 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة أن تضحيات شهداء وأبطال دولة اإلمارات العربية 
ومناذج  واملنعة،  والعزة  للفخر  عنواناً  ذاكرتنا  في  محفورة  ستبقى  املتحدة 
لوطننا،  املزدهر  املستقبل  درب  تضيء  ومنارة  والعطاء،  البذل  في  مشرفة 
وستبقى دروساً عميقة إللهام األجيال القادمة بأسمى معاني التضحية والوالء 

واالنتماء للوطن واحلفاظ على أمنه واستقراره وعزة وكرامة شعبه.
جاء ذلك خالل تفقد سموه موقع نصب الشهداء في أبوظبي، حيث اعتمد 
الكرامة«، والذي يقع مقابل جامع  للموقع وهو »واحة  املسمى اجلديد  سموه 
الشيخ زايد الكبير من ناحية الشرق، ويقام تكرمياً لبطوالت شهداء اإلمارات 
كرامة  وحفظ  مكتسباته  وحماية  الوطن  عن  الدفاع  سبيل  في  وتضحياتهم 

األرض وأبنائها.
عبره  وتخلد  تؤرخ  وطنياً،  معلماً  الكرامة ستكون  واحة  »إن  وقال سموه: 
اإلمارات بطوالت أبنائها في ميادين الفخر، وجتسد فيها قيم الشرف ومعاني 
الوحدة والتالحم من أجل هدف واحد هو احلفاظ على رفعة الوطن وعزته ومتيزه 

في امليادين كافة، ولتكون اإلمارات بأبنائها واحة للعز والرفعة والكرامة«.
نهيان  آل  الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد  ورافق سموه خالل اجلولة 
مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، وسعادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان 

ثاني  محمد  حمد  الركن  الفريق  وسعادة  أبوظبي،  عهد  ولي  السمو  صاحب 
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة.
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.. ويبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تعزيز التعاون األمني 

سيف بن زايد:  بالأفعال ل بالأقوال  نحمي اأمن خليجنا العربي املوحد

عقد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في باريس جلسة 
كازنوف،  برنار  الفرنسي  الداخلية  وزير  مع  مباحثات 
للجمهورية  املرافق  والوفد  بها سموه  قام  زيارة  خالل 

الفرنسية.
ذات  املوضوعات  من  عدد  بحث  اجللسة  خالل  ومت 
األمنية  املــجــاالت  في  خصوصاً  املشترك  االهتمام 
والشرطية، وسبل تعزيز وتطوير العالقات بني البلدين 

الصديقني. 
حضر املباحثات كل من: سعادة معضد حارب مغير 
اخلييلي سفير الدولة لدى اجلمهورية الفرنسية، وسعادة 
اللواء الدكتور ناصر سالم خلريباني النعيمي األمني العام 
ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
والعميد حمد عجالن العميمي مدير عام الشرطة اجلنائية 
االحتادية في وزارة الداخلية، وعدد من مرافقي سموه، 

إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الداخلية الفرنسية.

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن أمن دول مجلس 
العربية هو مسؤولية مشتركة بني  التعاون لدول اخلليج 
يعد  بلدانه،  ألحد  تهديد  أو  اعتداء  أي  وأن  املجلس،  دول 
ال  »باألفعال  سموه  وقال  جميعاً،  علينا  عدواناً  بالتأكيد 
سداً  ونبني  املوحد،  خليجنا  أمن  نحمي  وحدها،  باألقوال 
املساس بأمن إحدى دوله،  في وجه كل من حاول  منيعاً 
فخليجنا موحد بقرارات قياداته، وإرادة شعوبه التي ترتبط 
الواحدة، والنسيج  القرابة، والصالت االجتماعية  بوشائج 

املجتمعي املتوحد، فأمننا واحد ومصيرنا واحد«.
جاء ذلك بعد حضور سموه احتفال اختتام مترين »أمن 
اخلليج العربي 1«، والذي شهده صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بحضور 
أصحاب السمو واملعالي وزراء الداخلية في دول املجلس، 
وعدد كبير من املسؤولني العرب. ورأى سموه أن التمرين 
املشاركة من  الشرطية  اخلليجية  القوات  فيه  أبدعت  الذي 
دول مجلس التعاون كافة، سّطر بحروف من ذهب، ملحمة 
املشترك،  اخلليجي  العمل  إجنــازات  إلى  ُيضاف  واجنــازاً 

وُيعد جتسيداً عملياً لالتفاقية األمنية اخلليجية، وللعمل العربي املشترك. 
والتقى العاهل البحريني قبيل االفتتاح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
املجلس، حيث رحب  دول  في  الداخلية  وزراء  واملعالي  السمو  نهيان وأصحاب 
بتعزيز  املتعلقة  القضايا  من  عدد  بينهم حول  احلديث  ودار  بالضيوف،  جاللته 
التعاون بني دول املجلس، وسبل تطويره خصوصاً في املجاالت األمنية والشرطية.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في صالة التشريفات 
باملطار األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، واألمير سلمان 
الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  حمد  بن 
املجلس،  دول  في  الداخلية  وزراء  واملعالي  السمو  أصحاب  بحضور  البحريني، 
حيث دار حديث حول عدد من القضايا التي تخص أمن اخلليج العربي، وأكدوا 
أهمية اللقاءات اخلليجية املشتركة خصوصاً تلك التي تستهدف زيادة التنسيق 
مع  األمثل  تعاملها  يضمن  الذي  األمر  املجلس،  دول  بني  األمني  واالستعداد 

املستجدات األمنية في املنطقة، كما تبادل احلضور اآلراء حول التمرين اخلليجي 
املشترك وسبل تعزيزه وتطويره.

وحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أثناء تواجده في مملكة 
البحرين الشقيقة على زيارة عناصر قواتنا ضمن قوة »أمواج اخلليج 12«، ونقل 
لهم حتيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.
وقام سموه بزيارة إلى مقر القوة اإلماراتية املشاركة ضمن اتفاقية التعاون 
املشترك لدول املجلس في مملكة البحرين الشقيقة، واطمأن سموه على أحوال 
املنتسبني في تلك القوة من أبناء الوطن، معرباً عن فخره بهم، وهم يلبون نداء 

دعم احلق والذود عن أمن واستقرار اخلليج العربي.
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غيّب الموت مساء الخميس 24 نوفمبر الماضي، 
قائد عام شرطة دبي، الفريق خميس مطر المزينة، 
في  راشد،  مستشفى  في  مفاجئة  قلبية  أزمة  إثر 

دبي.
للتحريات  العامة  لإلدارة  مديراً  الراحل  عمل 
وتقلد   2000 منذ  دبي  الجنائية بشرطة  والمباحث 
العديد من المناصب في مجال التحريات والمباحث 
الجنائية منذ تعيينه في الشرطة. وأتى تعيينه قائداً 
عاماً لشرطة دبي في قرار أصدره صاحب السمو 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
عام  دبي،   حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة، 

.2013
العالية  بالمهنية  المزينة  الفريق  الراحل  وتمتع 

العمل  مستوى  على  اإلنجازات  من  العديد  وله 
األمني والشرطي.

وقد أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، »رعاه الله«، صالة الجنازة على جثمان 

الفقيد الراحل الفريق خميس مطر المزينة.  
وقدَّم سموه واجب العزاء في وفاة القائد العام 
السابق لشرطة دبي،  حيث قام سموه يرافقه سمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة 
التشريفات والضيافة في دبي، بزيارة مجلس عزاء 
قدم  حيث  دبي،  في  الطوار  منطقة  في  المرحوم 
الفقيد،  إلى نجل وإخوان  صادق عزائه ومواساته 

الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته  راجياً 
وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن 

العزاء.
الشيخ محمد بن زايد  السمو  كما قدَّم صاحب 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل 
خميس  وفاة  في  العزاء  واجب  المسلحة   للقوات 
مطر المزينة، وأعرب سموه، خالل زيارته مجلس 
العزاء عن خالص تعازيه ومواساته البن وإخوان 
يتغمده  أن  المولى عز وجل  داعياً  الفقيد وأسرته، 
يلهم  وأن  جنانه،  فسيح  ويسكنه  رحمته،  بواسع 

أهله الصبر والسلوان.   
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وقدَّم 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن 

الفريق خميس مطر المزينة .. في ذمة اهلل
متابعة: 999 

متابعات
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الشيخ حميد بن راشد  السمو  الشارقة، وصاحب 
عجمان،  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  النعيمي، 
المعال،  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  وصاحب 
عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين، وصاحب 
عضو  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو 
المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ 

محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس 
الخيمة، واجب العزاء إلى ذوي المغفور له الفريق 

خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي.
العزاء  مجلس  زيارتهم  خالل  سموهم،  وأعرب 
التعازي  خالص  عن  دبي،  في  الطوار  منطقة  في 
أن  وجل  عز  المولى  إلى  مبتهلين  الفقيد،  ألسرة 

يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن 
يلهم أسرته الصبر والسلوان.

آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  وأعرب 
نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
ذوي  إلى  المواساة  وصادق  التعازي  أحر  عن 
مطر  الفريق خميس  تعالى،  الله  بإذن  له  المغفور 
المزينة القائد العام لشرطة دبي، الذي وافته المنية  

إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الستين عاماً.
»تويتر«  في  حسابه  عبر  الفقيد  سموه  ونعى 
قائالً: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحم وأغفر 
البن اإلمارات البار خميس بن مزينة وأسكنه فسيح 
جناتك، رحم الله المزينة، ما خبرته يوماً إال متفانياً 
الله أن يمنح أهله  لوطنه، أسأل  في عمله مخلصاً 

الصبر واألجر.
الطوار في  العائلة في منطقة  وزار سموه بيت 
إلى  مبتهالً  الفقيد،  ألسرة  التعازي  مقدماً  دبي، 
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه 

فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفيما يلي نبذة عن الراحل:
- التحق بتاريخ 1983/8/17م بدورة المرشحين 
 -  1983/8/14 من  الفترة  خالل  انعقدت  التي 

1983/12/13م.
وبتاريخ 1993/6/20م تم تثبيته بمنصب ضابط 
قسم المخدرات باإلدارة العامة للتحريات والمباحث 

الجنائية.
إلدارة  مديراً  تثبيته  تم  1997/8/24م  وبتاريخ 
العامة  باإلدارة  الجنائية  والمباحث  التحريات 

للتحريات والمباحث الجنائية.
لمدير  نائباً  تثبيته  تم  :1999/2/14م  وبتاريخ 

اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
السمو  صاحب  أصدر  2004/1/3م  وبتاريخ 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
يقضي  أمراً  دبي  حاكم  الوزراء   مجلس  رئيس 
والمباحث  للتحريات  العامة  لإلدارة  مديراً  بتثبيته 

الجنائية.
السمو  صاحب  أصدر  2008/3/30م  وبتاريخ 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
أمراً  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
نائباً  المزينة  مطر  خميس  اللواء/  بتعيين  يقضي 

للقائد العام لشرطة دبي.
السمو  2013/11/23م أصدر صاحب  وبتاريخ 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مرسوماً يقضي 
المزينة  مطر  خميس  خبير  اللواء  سعادة  بتعيين 

قائداً عاماً لشرطة دبي.
السمو  صاحب  أصدر  2016/7/3م  وبتاريخ 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
يقضي  قراراً  دبي  حاكم  الوزراء   مجلس  رئيس 
بترقية سعادة القائد العام لشرطة دبي اللواء خبير 

خميس مطر المزينة إلى رتبة )فريق(.
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غالباً ما تبدأ مشكلة اإلدمان تحت سن الثامنة 
عشرة حيث تسهل السيطرة على عقول الشباب في 
الفترة والتأثير فيهم وألنهم يمرون بمراحل  هذه 
خطرة في حياتهم ويحاولون جهدهم إثبات ذاتهم 
بأي طريقة. كما أنهم يتميزون بحبهم للمغامرة وال 

يحسبون حساباً للعواقب.
ويعتبر األصدقاء أهم عامل في تشكيل شخصية 
المراهق الذي يرى في شخصيات المراهقين األكبر 
أو األكثر خبرة جاذباً مهماً فيعتبره نموذجاً  سناً 
مروجو  أصبح  ولألسف  لالستقاللية.  ومدخالً 
النفسية  بالحالة  ودراية  علماً  أكثر  المخدرات 
من  الصميم  في  يستهدفونهم  وبالتالي  للشباب 

خالل التأثير عليهم وبالذات عن طريق األصدقاء.
من  الكثير  األخيرة  اآلونة  في  نسمع  وصرنا 
الزهور  عمر  في  شباب  عن  واألخبار  القصص 
للمخدرات بأشكالها كافة بعد  وقد وقعوا فرائس 
أن ورطهم بها أصدقاء السوء الذين يعملون غالباً 
تحت إمرة مروجي وتجار المخدرات في كل تجمع 
والمقاهي  الرياضية  والنوادي  المدارس  في  لهم 

وغيرها. 
أبوظبي  في  للتأهيل  الوطني  المركز  واستقبل 
24 مريض إدمان دون الـ 20 عاماً خضعوا للعالج 
األول  النصف  خالل  المرضية،  حالته  حسب  كل 
الدكتور علي حسن  العام الجاري وذلك وفق  من 
المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في 
المركز الذي قال للخليج إن مجموع حاالت التقييم 
التي استقبلها المركز من شهر يناير وحتى نهاية 
الماضيين بلغ 529 حالة، فيما بلغ مجموع  يوليو 
عدد حاالت الدخول في القسم الداخلي في الفترة 

في المصيدة
اإدمان املراهقني على املخدرات م�سكلة تبداأ من البيت

إعداد: حاكم خيري 

ذاتها 442 حالة.
وأشار المرزوقي، إلى أن المركز الوطني للتأهيل 
افتتح وحدة خاصة لعالج المراهقين تقدم خدمات 
متخصصة لهذه الفئة، توفر برامج عالجية خاصة 
تتناسب مع احتياجات هذه الفئة العمرية وثقافتها، 
حيث يشمل البرنامج العالجي إجراء تحليل متكامل 
لمعرفة احتياجات كل مريض واألسباب التي دفعته 
هذه  تحديد  يعتبر  وقد  المخدرات،  تعاطي  إلى 
األسباب أهم خطوة في البرنامج العالجي ألنه من 
دون تحديد السبب الرئيس لإلدمان، فإن المراهق 

قد يعود إلى استخدام المخدرات مرة أخرى. 
المراهقين من اإلدمان  المرضى  وأكد أن عالج 
منهج عالجي شامل، من شأنه،  اّتباع  إلى  يحتاج 
من  العديد  أّكده  ما  وهذا  اإلدمان  على  السيطرة 
الشامل  العالج  هذا  ويعتمد  والبحوث،  الدراسات 
العالج  بطلب  المراهق  إقناع  على  أساسية  بدرجة 
أنهم  موضحاً  العالجي،  البرنامج  في  واالستمرار 
في هذه المرحلة العمرية بحاجة إلى رعاية خاصة 
أكمل وجه، ومن  العالج سيتم على  أن  للتأّكد من 
الضروري االنتباه إلى أن عدم عالج المراهق في 
المراحل األولى من اإلدمان، يولد صعوبات كبيرة 
في العالج في المستقبل وسيُقلّل من فرص الشفاء 
بشكل كامل، الفتاً إلى أن تعرض المراهق لمرض 
آثار  عنه  ستنتج  المبكرة  السن  هذه  في  اإلدمان 
سلبية كبيرة؛ حيث سيؤثر المرض في التحصيل 
الدراسي والعالقات االجتماعية، وقد يدفع المراهق 
إلى ترك الدراسة وارتكاب الجرائم من أجل توفير 

التمويل الالزم للحصول على المخدرات.
وأضاف المرزوقي، أن برنامج العالج األسري 



الغالف

ُيعد  العالجي  البرنامج  في  األسرة  أفراد  وإشراك 
مرضى  لعالج  المتكامل  البرنامج  ركائز  أهم  من 
ويساعد  تأهيلهم،  وإعادة  المراهقين  من  اإلدمان 
بيئة  وتوفير  الشفاء  سرعة  على  كبير  بشكل 
أن  المريض، كما  انتكاسة  مناسبة تسهم في منع 
على  يركز  الفئة  لهذه  المصمم  العالجي  البرنامج 
تنمية بعض المهارات الحياتية، مثل، مهارات اتخاذ 
القرار، والثقة في النفس، ومقاومة ضغوط األفراد 
واألصدقاء، باإلضافة إلى أن هناك برنامج جلسات 
على  المراهق  لمساعدة  مصممة  وفردية  جماعية 

تجاوز جميع مراحل العالج بسالسة ويسر.
وحسب المركز فإن أكثر أنواع اإلدمان انتشاراً 
والحشيش  الهيروين  هي  الحالي  الوقت  في 
لعالج  المستخدمة  العقاقير  جانب  إلى  والكحول 
المرضى النفسيين أو مرضى السرطان أو غيرها 
و»الالريكا«  »الترامادول«  مثل  التأثير  نفسانية 
»الريفوتريل«  مثل  »البنزودايازيبين«  وأسرة 
المنشطات  وكذلك  و»الالغافكس«  و»الزاناكس« 

مثل »الكابتاجون« ومخدر الكريستال ميث.
لمكافحة  العامة  اإلدارة  مدير  أكد  جهته  من 
المخدرات في شرطة دبي، العقيد عيد ثاني حارب، 
أن التفكك واإلهمال األسري والجهل تعد من أبرز 
إلى  مشيراً  للمخدرات،  المراهقين  تعاطي  أسباب 
أشقائه،  تعاطي  في  سبباً  يكون  ربما  المدمن  أن 
مثل حالة سجلت أخيراً لشقيقين أدمنا المخدرات، 
الثالث  أخاهما  واستدرجا  األسرة،  إهمال  ظل  في 

األصغر إلى التعاطي.
وقال لإلمارات اليوم إن حاالت التعاطي في سّن 
مبكرة تحدث نتيجة جهل المراهق أو الطفل بخطورة 

هذا التصرف، وليس رغبة منه في التعاطي.
تعاطي  حالة  سجلت  اإلدارة  أن  حارب  وأفاد 
وحيازة لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً، أعطى زميله 
الذي شكا الصداع حبة »ترامادول«، فتوجه األخير 
إلى مدّرس وعرض عليه الحبة، وأفاد بأنه أخذها من 
زميله، حيث أبلغ المدّرس على الفور إدارة المدرسة، 
التي أبلغت اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتم 
التحقيق في الواقعة، وتبين أن »األب يعاني مرضاً، 
طبية،  بوصفة  )الترامادول(  تعاطي  له  ومرخص 
أن  ورغم  الطاولة،  على  األقراص  يترك  كان  لكنه 
األم طبيبة، إال أنها لم تتخذ الحذر الالزم، فاعتقد 

الطفل أنه شيء جيد، وتعاطى منه، وأعطى صديقه، 
الذي كان أكثر وعياً، وأبلغ مدّرسه بالواقعة«.

وأوضح أن الدراسات النفسية التي تعتمد عليها 
أجهزة مكافحة المخدرات، أثبتت أن األبناء في سّن 
من  ألصدقائهم  والء  أكثر  يكونون  عاماً،  و14   13
في  أهملوا  أو  اآلباء  غاب  لو  خصوصاً  أسرهم، 

رعايتهم.
ينتبه  أن  ينبغي  التي  اإلشكالية  أن  إلى  وأشار 
يخرب  أن  يمكن  مدمناً  واحداً  ابناً  أن  اآلباء  إليها 
سلوكيات أشقائه، ويجّرهم إلى التعاطي مثل حالة 
ورغم  التعاطي،  اعتادا  لشقيقين  أخيراً،  سجلت 

د. علي حسن املرزوقي العقيد عيد ثاني حارب
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عزوف أخيهما الثالث عن المخدرات، إال أنهما ظال 
وراءه حتى وقع في فخ اإلدمان.

وأكد أن هذه ليست الحالة الوحيدة فهناك أسر 
عدم  نتيجة  المخدرات،  في  أفرادها  بكامل  تتورط 
التعامل الصحيح مع أول مدمن فيها، ما يدفعه إلى 
استدراج اآلخرين وجرهم إلى الطريقة نفسها، حتى 

ال يكون أقل منهم.
ولفت إلى أن اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 
آباء  قيام  األسباب، ورصدت  حرصت على تحليل 
بمنح أبنائهم مبالغ مالية كبيرة، من دون أي رقابة، 
ويتركونهم في رعاية المربيات، وبالتالي يجد االبن 

مالذه لدى أصدقاء السوء وينخرط في اإلدمان.
لحماية  ضرورية  خطوات  هناك  بأن  وأفاد 
العائلة  مصارحة  أهمها  اإلدمان،  من  األبناء  بقية 
مدمناً،  أخاً  هناك  بأن  الجميع  وإبالغ  بالمشكلة، 
مع  التواصل  ثم  اإلقالع،  على  مساعدته  ويجب 
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، 
تعفي  التي  القانون  من   43 المادة  من  لالستفادة 
إبالغ  أو  الشخص في حالة تسليم نفسه طواعية 

أحد أفراد عائلته أو حتى أصدقائه عنه.
كذلك،  األساسية  الخطوات  من  أن  إلى  ولفت 
األسرة  أن  له  والتأكيد  المدمن،  االبن  مناصحة 
نبذه  يتم  وال  تكرهه شخصياً،  وال  فعله،  ما  تكره 
يتجاوز خط  لم  طالما  ألنه  بالتعاطي،  معايرته  أو 

التعاطي، ولم يتورط في جريمة أخرى.
األطفال  عدد  يتراوح  الدراسات  بعض  ووفق 
بأنواعها  المخدرات  يتعاطون  الذين  والمراهقين 
وصورها في العالم العربي بين 7 - 10 ماليين طفل 
المأساة  األرقام تكشف عن حجم  ومراهق، وهذه 
حجم  عن  فضالً  الصغار،  أطفالنا  يعيشها  التي 
االقتصاديات  من  تنال  التي  االقتصادية  الخسائر 
التأهيل  وإعادة  العالج  تكاليف  جراء  من  العربية 

للمدمنين الصغار.
االقتصادي  المستوى  على  كبيرة  اإلدمان  كلفة 
القضايا  أهم  من  يزال  ال  فاإلدمان  واالجتماعي 
سبيل  على  المتحدة  الواليات  ويكلف  الصحية، 
إدمان  الدوالرات. فقد قدرت كلفة  المثال مليارات 
الكحول والمخدرات عام 1992 بحوالي 246 مليار 
دوالر،  مليار   148 كلف  وحده  والكحول  دوالر 
دوالر  مليار   98 األدوية  وإدمان  المخدرات  وكلفة 
قدرت كلفة حوادث السير الناجمة عن الكحول بـ 
27.4 مليار دوالر زيادة عبء معالجة المدمنين على 
الرعاية الصحية 18.8 مليار دوالر لمشاكل الكحول 
وتأهيلهم  المدمنين  إدمان  عالج  خدمات  وتكلف 
5.6 مليار دوالر، أما كلفة عالج الحاالت الصحية 
الكحول 13.2 مليار دوالر كما قدرت  الناجمة عن 
حيث  دوالر  بمليار  الجنيني  الكحول  تناذر  كلفة 
يعيش هذا الولد )ألم مدمنة كحول( متخلف عقلياً.

عالمات وإشارات 
في  المدمنون  يشترك  واألطباء  للخبراء  ووفقاً 
مجموعة تصرفات لم تعد خفية على األطباء ومنها 
رقابة  عن  االبتعاد  ومحاولة  السرية  إلى  اللجوء 

األهل، وكذلك تغيرات صحية وجسدية.
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ففي المنزل هناك االنعزالية عن أفراد األسرة 
الشاب  عليه  يحرص  ما  هو  التامة  والسرية 
المدمن فهو ال يريد أن يفتضح أمره أمام األسرة 
لمالحظة  لألسرة  مجاالً  يترك  أن  يريد  وال 
االنعزال  يظهر  عليه.  تطرأ  التي  التغيرات 
بسلوكيات مختلفة مثل تناول الطعام في غرفته 
من  عين  إلى  النظر  عدم  طويالً،  يالزمها  التي 
األخرى  واألنشطة  التلفزيون  مالزمة  يكلمه، 
التي ال تتطلب احتكاكاً باآلخرين. وهناك مؤشر 
الكذب والمبالغة والمراوغة إذ ال يستطيع الشاب 
منطقية  بطريقة  عنه  يسأل  كل شيء  يبرر  أن 
ألهله  الشاب  يذكر  فقد  األساليب.  لهذه  فيلجأ 
بالدوار والصداع والتعب  أنه مريض ومصاب 
العام ليبرر ما يمر به من ظروف. كما أن الشاب 
باختالق  فيبدأ  المخدر  لشراء  للمال  يحتاج 
األسباب والمبررات لذلك مثل أنه يريد مراجعة 
أجزاء  يريد شراء  أنه  أو  الخاص  المستوصف 
مهمة لجهاز الكمبيوتر خاصته أو إلصاق هذه 

المصروفات الزائدة بطلبات المدرسة وهكذا.
المنزل  عن  والغياب  النوم  اضطرابات  وهناك 
االنسحابية  األعراض  بعض  أن  إذ  ليالً  والهروب 
لبعض أنواع المخدرات تستلزم أحياناً أخذ الجرعة 

كل ساعة أو حتى نصف الساعة.
وهناك االتصاالت المثيرة للشك والريبة فال بد 

المروج للحصول على ما يريده  التواصل مع  من 
المتصلين  أصوات  تتشابه  المحظورة.  المواد  من 
وتختلف األسماء ومبررات االتصال من وقت آلخر 
وينبغي التنبيه إلى أن الشاب قد يبدأ بالتواصل مع 
الفتيات ومعاكستهن هاتفياً كسلوك سيىء يكتسبه 

ممن يحتك بهم من مروجين ومدمنين.
وقد تجد آثاراً على مالبس المراهق المدمن مثل 
تناول  مع  تصيبها  التي  الحروق  نتيجة  الثقوب 
المخدرات كالحشيش والشاب ال يعتني كثيراً بهذه 
وهندامه  مالبسه  على  ينصب  ال  فاهتمامه  النقطة 
عليها.  الحصول  المخدرات ووسائل  على  كما هو 
كما أنه قد تظهر بقع دم وبالذات على األجزاء التي 

تغطي األذرع نتيجة أخذ الحقن.
ينام فيها  التي  الغرفة  وقد تالحظ تغير رائحة 
إذ أن الكثير من المخدرات تستلزم وجوب إحراقها 
تأثيرها  على  للحصول  منها  الدخان  وتطاير 
ما  أحياناً  المهمالت  سلة  تحوي  قد  المطلوب. 
السجائر  والقصدير ووالعات  كالحقن  الشك  يثير 
قطن  أن  مالحظة  مع  السجائر  وأعقاب  الفارغة 
بالذات  محترق  وغير  سليماً  غالباً  يكون  السجائر 

مع من يستخدمون الحشيش. 
وقد يبدأ المراهق المدمن باستخدام مصطلحات 
أوساط  في  أكثر  تنتشر  والذوق  الحياء  تخدش 
أو  لآلخرين  احترامهم  قلة  عن  تنم  المدمنين 

سابقاً.  المدمن  الشاب  يتعودها  لم  جنسية  ألفاظاً 
لإلدمان  المعروفة  األعراض  من  اللسان  ثقل 
وبالذات الخمر وكذلك بطء االستجابة لألسئلة أو 

المالحظات المطروحة عليه.
وتقلب  باالكتئاب  المدمن  المراهق  يصاب  وقد 
أحياناً  والضحك  المرح  بين  يتذبذب  فتراه  المزاج 
وبين السكوت المتواصل والبكاء أحياناً بدون سبب 
واضح أو ألسباب ال تستدعي ذلك. وقد يعاني من 
سلوكيات ذهانية مثل أن تسمعه يتحدث مع أناس 
أثناء عزلته في  وقد تسمعه  غير موجودين أصالً 
غرفته يتكلم مع نفسه. قد يبدأ باتهام أفراد األسرة 
بأشياء ال يمكن أن تحصل مثل أن يتهم األم بوضع 

السم في األكل لقتله والتخلص منه.
كاحمرار  عليه  تظهر  جسمانية  عالمات  وهناك 
العينين والهزال العام لقلة تناوله الطعام، الصداع 

المتكرر، والدوخة، وأحياناً اإلغماء. 
من  المدمن  المراهق  يعاني  المدرسة  وفي 
احترام  وعدم  ودرجاته  الدراسي  المستوى  تدني 
المدرسة  إلى  الوصول  في  والتأخر  المدرسين 
صباحاً والهروب منها بشكل متكرر والتعرف على 
مجموعة جديدة ومشبوهة من الطالب وكثرة التردد 
على أماكن منعزلة في المدرسة وكثرة المشاجرات 
مع الطالب والتوقف النهائي عن الدراسة بحجة أنه 

يريد أن يعمل.
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تحقيق

األسرة هي النواة األولى واللبنة األولى في بناء 
الحياة عموماً، ذلك أن األسرة هي  المجتمع وبناء 
الفرد  يتربى  األسرة  ظالل  وفي  المجتمع،  أساس 

الصالح وتنمو المشاعر اإليجابية. 
في  السعادة  لتحقيق  اإلمارات  دولة  وتسعى 
مختلف المجاالت، وخاصة السعادة األسرية التي 
تعد العامل المهم والمؤثر في السعادة في المجاالت 
األخرى، فإذا تحققت السعادة األسرية فإن أثرها 
ودراسته  بعمله  اإلنسان  سعادة  على  سينعكس 
وحياته بشكل عام. واإلمارات بطبيعة الحال دولة 
سعادة لديها وزارة للسعادة ُتعد األولى من نوعها 
على مستوى العالم، وقد تصدرت المركز األول في 

واحتلت  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
»مؤشر  في  الشعوب  كأسعد  عالمياً   28 المرتبة 

السعادة العالمي 2016«. 
فما هي السعادة؟ وما شروط السعادة؟ وكيف 
نحقق السعادة األسرية؟ أسئلة طرحتها »999« على 
الشؤون  في  والمختصين  الخبراء  من  مجموعة 

االجتماعية واألسرية.

النواة األولى 
السابق  العضو  العري  عيسى  شيخة  الدكتورة 
في المجلس الوطني االتحادي تؤكد أن األسرة هي 
األولى  النواة  أنها  كما  الحياة،  في  مؤسسة  أعظم 

هذه  عظمة  وجاءت  مجتمع،  أو  دولة  أي  لبناء 
أقدس  يعد  الذي  القران  عقد  من خالل  المؤسسة 
أنواع العقود، ألنه يتأسس على قيم العدل والمحبة 
والتآزر، فقد وصفه الله في الذكر الحكيم بالميثاق 
الغليظ، لعظمته وقدسيته في اإلسالم. وتظل هذه 
المؤسسة مقدسة ألنها أنشئت لتدوم وتستمر معها 

مشاعر المحبة والسعادة بين الزوجين.
وقالت العري: يجب على الزوجة أن تهتم بزوجها 
وترعاه، وتتحمل مشكالت الحياة، كما أن على كل 
من الزوجين غض الطرف عن عيوب اآلخر، وحل 
المشكالت بطريقة إيجابية، على أن يكون التسامح 
هو أساس الحياة الزوجية ليعيش األبناء في كنف 

أسرار السعادة األسرية 

حتقيق : خالد الظنحاني

اإ�ساءات على ماهية ال�سعادة و�سروطها وكيفية حتقيقها
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أسرة سعيدة. 
واختتمت حديثها قائلة: إن حب هذه الدولة يتوج 
فبصالحها  متوازنة وصالحة،  أسر  لبناء  بالسعي 
الدولة،  المجتمع تصلح  المجتمع وبصالح  يصلح 
فهنيئاً لدولٍة بنيتم فيها أسراً ناجحة ترفرف عليها 

السعادة في دولة السعادة.

أدوات السعادة 
من جانبه، يوضح عبدالله لشكري مدير »مركز 
الطريق  أن  بدبي  والتطوير«  للتدريب  اإليجابية 
اآلخر  لبعضهم  ومبهم  لبعضهم  واضح  للسعادة 
الذي يتيه في هذا الطريق ويبدأ في الضياع ويفتقد 
تكون  أن  البد  عليه  وبناء  كلها،  السعادة  عناصر 
المطلق  إيماننا  رغم  السعادة،  لهذه  أدوات  هناك 
بأن السعادة إحساس داخلي وشعور براحة البال 
وبقلب ساكن، منشرح الصدر، لذا فهناك خطوات 
في هرم السعادة، أولها، البقاء، وضمان البقاء من 
الحاجات الفسيولوجية، ثانيها، الحب الذي بدأ يفتقد 
وهو  األمان  وثالثها،  الجميل،  المسمى  هذا  رونق 
الذي يجب أن نعزف سيمفونيته معاً، ألننا في دولة 
لذاتك، بحيث  تقديرك  الخطوات،  رابع هذه  األمان، 
حولك،  يجري  ما  كل  رغم  نفسك  تقدر  أن  يجب 
وخامساً، تقدير اآلخرين، واإلنسان بطبيعته مفطور 
على حب التقدير من اآلخرين، فضالً عن االبتسامة، 

فهي مرآة عاكسة لك ولغيرك، واإلنصات فهو فن 
باإلضافة  الزوجية،  وخاصة  العالقات  فنون  من 
إلى التسامح، فهو شفاء القلوب والنفوس ويجعلك 
في حالة من التوافق في الداخل والخارج، والصبر 

سالح جميل من أجل أن تستخدمه في التغافل.
التحية  من  يبدأ  الحوار  مبدأ  أن  وأضاف: 
باعتبارها باباً للدخول إلى قلب اآلخر، ثم الحقائق، 
فكلما كان الحوار رائعاً انتقلنا إلى مرحلة الحقائق، 
الحوار،  إلى سلّم توافقي في  الرأي وبه نصل  ثم 
فعندما آخذ رأي اآلخر واهتم به وبمشاعره، فهذا 
يعني أنني مررت بمراحل حتى وصلت إلى مشاعر 
الطرف  حاجة  إلى  أصل  وبالتالي  اآلخر،  الطرف 
اآلخر وهنا أكون قد وصلت إلى حوار راق ومتميز. 
التحدث  عبر  ليس  الحوار  أن  لشكري  وذكر 
فقط، بل باالبتسامة واللمسة واإلشارة والعطورات 
للحوار.  سامية  معان  كلها  والنظرة  والمالبس 
محذراً خطر وسائل التقنية الحديثة التي أصبحت 
نقطة التواصل بين أفراد األسرة، وأفقدتنا الترابط 

الذي نسعى له دائماً.

الحاضر الغائب
اجتماعية  اختصاصية  اليماحي  صابرين  ترى 
ومدربة معتمدة في التنمية األسرية أن السعادة هي 
انعكاس لدرجة الرضا عن الحياة، كما أنها انعكاس 

لمعدالت تكرار حدوث االنفعاالت السارة وشدتها. 
وقالت: إن السعادة األسرية هي الشعور بالرضا 
تحقيق  في  تساعد  والسعادة  واألمان،  والطمأنينة 

اإلنجازات في مختلف مجاالت الحياة.
الممارسات  بعض  هناك  أن  اليماحي  وذكرت 
االنشغال  كثرة  منها،  السعادة،  األسرة  تفقد  التي 
أفقدت  التي  التجارية  حتى  أو  الوظيفية  باألعمال 
المنزل روح الحب والسعادة، بحيث ال وجود لتقييم 

سليم للوقت ومعرفة حقوق المنزل.
باإلضافة إلى شاشة التلفزة الغشاشة ومحاولة 
العيش في أوهام المسلسالت وعقد المقارنات التي 
تجعل الشخص ناقماً على األسرة وال يسعد معها 
مع  المستمر  والتواصل  النقال  والهاتف  بشيء، 
األسرة  أفراد  بحضور  األسرة  خارج  أشخاص 
كافة، بمعنى أن يكون كل فرد هو »حاضر غائب« 
في الوقت نفسه، فوجود الهاتف أبعد األم عن بناتها 
واكتفت بالصديقات، قل الكالم وندر داخل األسرة 
وتأثرت بذلك نظرية 20 ألف كلمة للمرأة و7 آالف 

كلمة للرجل.
لحياة  المهمة  النقاط  بعض  اليماحي  واقترحت 
أسرية أكثر سعادة، منها، أن يعلم الزوج والزوجة 
فهناك  صدفة،  أو  حظاً  ليست  بينهما  الحياة  أن 
معاً،  يعيشانها  التي  الحياة  نوعية  تحدد  عوامل 
كما يجب عليهما أن يشعر كل منهما بالرضا عن 

د. �شيخة العري: 

الأ�شرة اأعظم 

م�ؤ�س�سة يف احلياة، 

وهي الن�اة الأوىل 

لبناء جمتمع.

عبداهلل ل�سكري: 

ال�سعادة اإح�سا�س 

داخلي و�سع�ر 

براحة البال 

وبقلب �ساكن.

�سابرين اليماحي: 

النم�ذج الأب�ي 

الق�مي ه� مفتاح 

�سعادة الأبناء.

د. حمدان الغ�سية: 

احلياة الأ�سرية 

هي �سلة مفاتيح، 

تبداأ بني الزوجني 

عند عقد القران
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تحقيق

اآلخر، وأن عالقتهما جيدة حتى لو وجدت بينهما 
مشاكل مالية أو غيرها من المشكالت التي يحب أن 
تحل بطرق بناءة وإبداعية. وختمت حديثها بالقول: 
أيتها  واصنعي  أوالً  الزوجية  بالعالقات  اهتموا 
عالقتك  واجعلي  للحب،  حقيقياً  نموذجاً  الزوجة 
باألبناء  واالهتمام  اهتماماتك،  مقدمة  في  بزوجك 
يأتي ثانياً، فهم يشاهدون النموذج األبوي أمامهم 
تبقي  عندما  لمستقبلهم  منه  ويتعلمون  فيطبقونه 

أنِت وزوجك لوحدكما.

سلة مفاتيح
ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور حمدان أحمد 
الغسية أن الحياة األسرية عبارة عن سلة مفاتيح، 
وهو  القران،  عقد  عند  والزوجة  الزوج  بين  تبدأ 
الوقت الذي يبدأ فيه كل من الطرفين بإلقاء مفاتيحه 
في السلة المرتبطة بعّداد تنازلي ينذر بانتهاء وقت 
الزواج  تسبق  التي  فالشهور  المفاتيح،  استخدام 
والزمن  المفاتيح  مسألة  الطرفين  من  كل  ينسى 
يبدأ بالتناقص، وينشغل الطرفان بالتجهيز للزفاف 
شهر  فيه  سيقضيان  الذي  البلد  على  واالتفاق 
الزفاف  فستان  سينجز  الذي  والمصمم  العسل، 
يمضي  والوقت  التفاصيل،  هذه  من  وغيرها 
ويبدأ  الطرفان،  ويتزوج  تستخدم،  لم  والمفاتيح 
الفكرة  تلك  بتطبيق  طرف  كل  ويبدأ  العسل  شهر 
المعشعشة في رؤوسهم والتي زرعها المتشائمون 
والسلبيون والمتمثلة في أن الزواج هو في األشهر 
والنكد،  الملل  مشوار  يبدأ  وبعدها  فقط،  األولى 
والمتعة  السفر  الزوجين  على  يجب  وبالتالي 
خالل هذه الفترة، وتمر الشهور والمفاتيح مهملة 
والوقت يمضي، وتبدأ خالفات الرأي ويبدأ االعتزاز 

بالنفس واألنا وكل طرف يقول أنا قادر على حل 
وتزيد  ناضج..  متعلم وشاب  فأنا  الخالفات،  هذه 
والمفاتيح  نكد  في  نكداً  الحياة  الخالفات وتصبح 
مهملة والوقت قد أزف. وهنا يتذكر الطرفان تلك 
ليبدأ  العناكب..  شباك  تحت  باتت  التي  المفاتيح 
بتنظيفها من دون جدوى فالمفاتيح ال تعمل كون 
للحديث  المناسب  الوقت  فمفتاح  انتهى،  الوقت 
للنقاش  المناسب  الوقت  ومفتاح  يستخدم،  لم 
لم  للطلب  األمثل  األسلوب  ومفتاح  يستخدم،  لم 
مشكلة  لعرض  المناسب  الوقت  ومفتاح  يستخدم 
معينة لم يستخدم. كذلك باقي المفاتيح لم تستخدم. 
واعتبر الدكتور سعيد الحساني أن األسرة هي 
أهم مؤسسة تربوية في المجتمع والتي ال تستطيع 
ووظائفها،  بمهامها  تقوم  أن  كانت  أياً  جهة  أي 
تقدم  أساس  هي  األسرة  أن  إلى  ذلك  ويرجع 
وتطور وازدهار المجتمعات. فإن كانت األسرة غير 
صالحة فإنها تصبح عامل هدم في كيان المجتمع، 
بين  التواصل  في  مشكلة  األسر  تواجه  ما  وغالباً 
التي  الحديثة  الحياة  بسبب  وذلك  العائلة،  أفراد 
نعيشها ووسائل التواصل االجتماعي التي انتشر 
استخدامها بين أفراد األسرة الواحدة كافة مما يفقد 
هذا المنزل الحب والسعادة، األمر الذي يحتم علينا 
إيجاد بدائل وطرق لتحقيق السعادة األسرية ولعل 
أهمها فتح قنوات للحوار الدائم بين أفراد األسرة 
الواحدة، واستماع كل فرد لآلخر، األمر الذي يجعل 
بتحقيق  كفيل  وهو  ومباشراً  دائماً  تواصالً  هناك 

السعادة والدفء لألسرة.

ركائز
وأشارت الدكتورة مريم اليماحي، إلى أن الركائز 

التي ال غنى عنها لبناء منزل أسري مليء بالحب 
والمرح والحيوية هي زرع الثقة بين أفراد األسرة.
وال شيء يسمو على التقبيل والعناق واالحتضان 
للتعبير عن المحبة والشعور بالثقة واألمان، فعلى 
الزوج تقبيل جبين زوجته وأطفاله وكذلك الزوجة. 
تخصص  أن  أسرة  كل  على  المهم  من  وأضافت: 
التواصل  من  النوع  فهذا  الجميع.  فيه  يلتقي  وقتاً 
بأنهم  األطفال  شعور  تعزيز  في  يسهم  اإليجابي 
األسري  واألمان  بالدفء  وينعمون  محبوبون 
ويشعرون بالثقة الكاملة، وعالوة على ذلك، تجلب 
هذه النشاطات البهجة لآلباء وتزيد الثقة بين جميع 

أفراد األسرة.

وعي رشيد
فأكد  السالمي  راشد  التدريب  مستشار  وأما 
نمط  وتغير  السريع   بشكلها  الحياة  تطور  أن 
معروفة  تكن  لم  عليه مشكالت  ترتب  االهتمامات 
هاجساً  لنا  تشكل  فأصبحت  قبل،  من  أسرنا  في 
وتحدياً في آٍن واحد. وأصبح من الملحوظ تعاظم 
سقف تحديات ومشاكل العائلة، يقابله في الجانب 
اآلخر تدني سقف الحلول التي يفترض أن تكون 

مواكبة لتلك المشكالت. 
ربما  كبيرة  مشكالت  ذلك  عن  نتج  وقد 
أسهمت في تصدع بيوت وأسر ليست بالقليلة. 
صناعة  إلى  نحتاج  نحن  وأضاف:  الخلل؟  فأين 
وعي رشيد في مواجهة هذه التحديات. فضالً عن 
التركيز على منظومة القيم تأثيراً وسلوكاً. وأخيراً 
تعاضد مؤسسات المجتمع في دعم األسر وتوفير 
حاضنات تربوية تسهم في تربية أجيالنا من خالل 

برامج تربوية وتثقيفية غير تقليدية
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الجريمة و العقاب

اخليال  تفوق  أمــورٌ  جتري  ودنيانا،  حياتنا  في 
أشواطاً، تضع العقل بالكّف لعدم معقوليّتها وطلسم 

غرابتها. 
وها نحن أمام حكاية والدين، تَرَكا ابنهما الصغير 
رهينة لدى امرأٍة طاعنة بالسّن، هي صاحبة الّشقة 

التي استأجَراها. 
األسئلة في هذا املضمار َسيلٌ يتدافع، ومن خاللها 
الغرابة  تكثُر عالمات االستفهام والتعّجب، وأمارات 

واالستهجان والّرفض كلها!.
وفي التفاصيل:

البالغ  »وائل«  الصغير  ولده  »زين«  الوالد  َرَهَن 
من العمر سنتني ونصف السنة فقط لدى »صاحلة«، 
املُستأَجرة، مقابل مبلغ مالي، وترك  الشّقة  صاحبة 
وهَربا  »صاحلة«،  لدى  ولدهما  ــادة«  »غ وزوجته 
للمرأة،  رسالًة  الوالد  كتب  بعدما  مجهولة  جهٍة  إلى 

»صاحبة املنزل«، جاَء فيها:
»خالتي العزيزة صاحلة.. اعذريني »أنا وزوجتي«، 
على عمليّة الهروب من الشّقة املفروشة، كوني على 
ثقة أنني سأعود بعد مّدة قريبة لتسديد املبلغ الذي 
إيجار  من  عليَّ  لِك  ما  وسأسّدد  كَدْين،  منِك  أخذُته 
وقيمة فواتير املاء والكهرباء، وأفّك َرْهَن ابني، الذي 

تركتُه أمانة بني يديِك.. لِك حتياتي الصادقة.. 
التوقيع: »ولدك زين«..

الرسالة،  أسطر  في  الغريبة  الكلمات  املرأة  قرأِت 
»كيف  مجنونة:  وأفكار  شتّى،  وســاوُس  وانتابتْها 
على  مقدرة  لي  »هل  الصغير«؟  الطفل  هذا  أْرعــى 

رعايته، وأنا الطاعنة في السّن«؟ .
لم  الذي  »سهيل«  ولدي  موقف  سيكون  و»ماذا 
لهذا  الشّقة  تأجير  على  األســاس  من  موافقاً  يكْن 

الشخص املريب؟ 
»أليس األجدى أْن أقوم بتسليمه إلى أحد مراكز 
الشرطة ألرفَع املسؤولية عْن كاهلي«؟ »أْم أنتظر أياماً 
إضافية، رمّبا يفتح الله سبحانه وتعالى باباً للَفَرج، 

فتُحّل مشكلتي«؟
املفروشة،  الشقة  الستئجار  ــن«  »زي جــاء  يــوم 
أعمال«،  »رجل  أّنه  على  بدماثة وخنوع،  نفسه  قّدم 
وشَرع  والتصدير،  االستيراد  مجال  في  يعمل  وأّنه 
وزوجته »غادة« يتوّددان لصاحبة الشقة التي تسكن 

الطابق األرضي من املنزل.
يؤنُس  َمــْن  اجلاَرين  هذين  في  املــرأة  ووجــدت 
وحدتها، بعدما تركها أوالدها، ليسكن كّلٌ منهم مع 
تؤنُسها  وحيدة،  بقيت  التي  األم  عِن  بعيداً  زوجته، 

الوحشة والفراغ وبيت اجليران! 
عند  سهراتها  معظم  تقضي  »صاحلة«  وصارت 

الَوّهاج،  املُتفتّح  املرأة  وِبَحْدِس  العزيزين.  جاَريها 
الحظْت صاحبة الشّقة، أّن اجلار »زين« يقضي معظم 

أيامه في الشقة، وال يخرج منها إال في النّادر! 
جتارته  على  يشرف  »كيف  لنفسها:  وقالت 
بّد وأْن أعرفه عاجالً  ال  إّن في األمر لغزاً  وأعماله؟ 

أم آجالً«!
 وحني جتّرأت وسألتْه عْن هذه املسألة، انتاَبه فرحٌ 
طاٍغ، فمثل هذا السؤال، كان ينتظره منْذ مّدة بفارغ 

الصبر، قال:
- والله يا خالتي، ال أزال أنتظر وصول بضائع 
بعدما  األوروبية،  الدول  إحدى  من  امليناء  إلى  آتية 

قّدمُت األوراق املطلوبة كلها للتخليص اجلمركي. 
عم اخلِطر. وانفّضت السهرة عند هذا الطُّ

وبعد ثالثة أيام، طلَب »زين« مْن جارته »صاحلة« 
وأنه  مالية،  سيولة  بأزمة  ميّر  فهو  املال،  من  مبلغاً 
ألنه  البضائع،  تصل  ريثما  إعادته،  من  سيتمّكن 
التّجار في احلال.. وأعطتُه  املال من  سيحصل على 

»صاحلة« ما أراد! 
ومتّطى  املَْزعومة،  البضائع  وصول  زمن  وطاَل 
البحر،  في  َحْرثاً  وكان  املبلغ،  إلعادة  احملّدد  املوعد 

وضْرباً للهواء! 
واألْدهى واألمّر، أّن رجل األعمال املزعوم لم يسّدد 
اإليجار الشهري احلالي وفاتورة املاء والكهرباء، بل 

هناك تراكم إيجارات وفواتير لشهرين سابقني! 
قلَب  ُتساِوُر  والوساوس،  الشكوك  بدأت  وهنا 
بأْسداِسها،  أْخماَسها  تضرُب  وجتعلها  »صاحلة«، 

كما ُيقال! 
»زين«  املُستأجر  واجهت  إْذ  تتباطأ،  لم  ولكنّها 
بشكوكها ووساوسها، وقتئٍذ حاول الّدفاَع عْن نفسه 
تبرير  في  ُيفلح  لم  ولكنّه  واحِلجج،  األعذار  بإيجاد 

موقفه أبداً! 
وذات مساء، كانت تسهر عند اجلار »زين«، وطلبْت 
منه أْن يوقع لها على »َسنَد أمانة« باملبلغ الذي أخذُه 

منها، وبقيمة اإليجارات والفواتير املتراكمة! 
الّضغط  حتت  ولكْن  وتلّكأَ،  امتنع،  البداية  في 

والتهديد، وافق على طلبِها! 
أسابيع،  ثالثة  من  أكثُر  التوقيع  على  مضى  ثم 
ولْم يِف »زين« بوعده لـ »صاحلة«! حينها فاَض بها 
بنَي  فخيّرْتُه  واملُراوغة،  التّسويف  هذا  من  االنزعاج 
أمَرين: إّما أْن يدفع املبلغ الدَّْين، واملتراكم من إيجار 
الشّقة والفواتير، فوراً، أو أْن تقوم بتقدمي بالغ ملركز 
الشرطة بجرم النصب واالحتيال، وعدم دفع إيجار 

وفواتير السكن! 
فطلَب »زين« منها أْن تنتظَره دقائق.. وملَّا عاد إليها 

مَن الغرفة املجاورة، كان معه ابنه الصغير »وائل«، 
قائالً لها:

على  عندك،  به  احتفظي  الّضمان،  هو  ولدي   -
سبيل الرَّْهن واألمانة، ال تخافي على املبلغ، واإليجار 
والفواتير، سأعود مساًء ومعي املال الكافي، سأعطيك 
»وعد  هذا  تنزعجي،  ال  املهّم  منه،  وحّقك  حّصتك 
ولدي  َرْهَن  سأفكُّ  حينها  ثقة،  على  كوني  شرف«، 

بكّل تأكيد! 
وملِْس  الــّشــَرف«،  »وعــد  عند  اجللسة  وانفّضت 

الّشاربني! 
في  إذاً  موضوعي  سّرها:  في  »صاحلة«  وقالت 
طريقه للحّل، علّي بالصبر، فمْن غير املعقول أْن يترك 

»زين« ولده الوحيد عندي كرهينة، ويهرب.! 
»صاحلة«،  لدى  رهينة  ــل«  »وائ بقي  وبالفعل، 
ويشاهد  له،  قّدمتها  بأشياء  ويلهو  يلعب،  وشــَرَع 
الرسوم املتحركة على التلفزيون، حتى املساء، موعد 

وصول والده، حسب االتفاق مع »صاحلة«! 
ولكّن والد الطفل الّرهينة لم يحضر، مضى الليُل 

بطوله، و»صاحلة« تنتظر، لكْن ُسدًى! 
وقرعت  صــعــدْت،  الصباح،  ضــوء  ــرَز  ب وحــني 
اجلرس، فلم تسمْع عبارة »َمْن على الباب«؟ أو »َمِن 

الطارق«؟.
وعاودِت القرع مّراٍت ومّرات، ولكْن ما ِمْن ُمجيب! 
الستخدام  اضطّرت  الغريب،  املوقف  هذا  وعند 

مفتاح الشقة االحتياطي الذي حتتفظ به! 
ُموِجعة مريرة: »ال  بخيبٍة  أُِصيبْت  وحنَي دخلْت، 
أحَد من الوالدين في الشّقة«! ولكنّها وجدت رسالة 
بشغاف  املغروز  السّكني  نصل  مثل  كانت  اعتذار، 
مدة  بعد  عائدٌ  ــه  »أّن ــن«  »زي فيها  يخبُرها  القلب، 
قصيرة لفّك َرْهن ولده العزيز على قلبِِه، ولدفع كامل 
املُستحّقات التي على ذّمته! وأّنه ترك ابنه عندها على 
سبيل األمانة، وعليها َحْمل هذه األمانة التي َعِجزِت 

اجلباُل َعْن َحْملِها«. 
الشارع،  إلى  بالطفل  »صاحلة«  خرجت  وقتها 
وهي في ذروة األسى والتوّجع على ما آَل إليه أمُرها 

وأمُره! 
ماذا تفعل بالصغير؟ هل يوّفقها القدر للعثور على 
قالتْها  رّب«،  يا  ورضاك  »عفوك  الهاربني؟  والديه 
»صاحلة« في قلبها! ولكنّها َسْرَعان ما توّجهت إلى 
بيت أختها »ليلى« علّها تساعدها على هذه املصيبة، 
فتجد عندها حالً مناسباً يريح األعصاب! .قالت أختها 

بتعاطٍف قلبّي:
الى  نتوّجَه حاالً  أْن  أختي،  يا  إليك  - »نصيحتي 
مركز الشرطة، هناك نتقّدم ببالٍغ مفّصٍل باحلادثة، 

إعداد: وجيه حسن

ولدي هو الّضمان!
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في البالغ نشرح للشرطة كّل التفاصيل«!
- »رأُيك ُمِصيبٌ يا أختي.. ِنْعَم الّرأي، هيّا«..

البالغ،  »صاحلة«  قّدمت  الشرطة،  مركز  وفي 
»وائــل«  الصغير  الطفل  الشرطة  رجــال  وسلّمت 
بإيداع  الشرطة  وقامت  عندها..  ضماناً  كان  الذي 
»وائل« في أحد املراكز االجتماعية، ريثما يتّم القبض 
اقترفاُه  ما  على  العادل  ليناال جزاءهما  والديه،  على 
الشاكية  وبحّق  أّوالً،  الوحيد  الصغير  ولدهما  بحّق 
ومراعاة  للطيبة،  مثاالً  كانت  والتي  تالياً،  »صاحلة« 

اجلار، واملثل يقول: »اّتِق َشرَّ َمْن أحسنَت إليه«! 
النّكراء  بفعلتهما  الهاربني  واألم  األب  حالة  وفي 

يقول أحد الشعراء:
أتيـُت ِبأعمـــاٍل قبــاٍح َرِديئــٍة 

         وما في الَوَرى عبدٌ َجنَى كِجناَيتي! 
إّن الّشرائع والقوانني وتعاليم األديان كلّها، تنّص 

االبن  َرْهَن  منهما  أّيٌ  ميلك  ال  واألب،  األم  أّن  على 
أمالكاً  وال  ماالً  وال  عقاراً  ليس  فأحُدهما  االبنة،  أو 
مْرهونة. ومن هنا فقد كان جميع األشخاص في هذه 

القضية على خطأ في موضوع الّرهن. 
معنى  فْهم  أساءْت  فقد  الهاربة،  الطفل  والدة  أّما 
يكون  أْن  قبِلَْت  عندما  وذلك  وفلسفتها،  اإلنسانية 
غريبة،  امــرأٍة  يدي  بني  رهينة  كبدها  فلذة  ولُدها 
فاإلنسان في البدء، وفي املنتهى، ال ُيرَتَهن، بأّيِة حال، 

وألّي سبٍب كان، ومهما تعّددِت املُسوِّغات.    
التحريات  قليلة، ومتكن رجال  أيام  إلى  وما هي 
من  الشرطة  ملركز  التابعني  اجلنائية  واملباحث 
وامــرأة  رجــل  وجــود  عن  معلومات  إلــى  التوصل 
يحمالن مواصفات الوالدين الهاربني »زين« و»غادة« 
استأجرا غرفة في إحدى املناطق القريبة من املدينة، 
وبالتنسيق مع مركز الشرطة في هذه املنطقة، وبعد 

أخذ اإلذن القضائي، مت إلقاء القبض عليهما.
وبعد استكمال التحقيقات كاملة، متت إحالة األب 
على  واالحتيال  النصب  بجرم  القضاء  إلى  »زين« 
»صاحلة« لتوقيعه على »سند أمانة« لها وهو يقصد 
إيجارات  من  عنده  لها  يتوجب  ما  دفع  من  التهرب 
ودين وفواتير ماء وكهرباء، وأحيلت زوجته »غادة« 

معه بتهمة اإلهمال املتعمد لطفلهما.
أما الطفل »وائل«، فقد مت تسليمه إلى عائلة من 
وذلك حتى  مجاورة،  مدينة  في  تقيم  والديه  أقارب 
هذه  من  فتتسلمه  والدته،  محكومية  فترة  تنتهي 
العائلة، وتعتني به حتى تنتهي فترة محكومية والده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

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

هو محض صدفة.
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الجريمة و العقاب

ترجمة: د.حسن الغول

واين ويليامز..
قاتل أم بريء؟

األميركية  جورجيا  بوالية  أتالنتا  مدينة  شهدت 
في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن 
األميركي  اجلنوب  له  يشهد  لم  ازدهـــاراً  املاضي 
رئيس  إقليمي  مركز  إلى  إذ حتولت  قبل،  من  مثيالً 
بها،  العاملة  الشركات  عدد  وازداد  للمواصالت 
بسط  في  السود  من  وهو  املدينة  عمدة  جنح  كما 
البيض  السكان  جميع  بني  والتعايش  االستقرار 
الذين  السود  أثار حفيظة  السواء مما  على  والسود 

كانت غالبيتهم تعاني من الفقر.
وخالل فترة قصيرة انتشرت اجلرائم في أتالنتا 
باجلرمية  تعج  التي  املدن  أكثر  من  أصبحت  بحيث 
من  العديد  استهدفت  التي  القتل  عمليات  خاصة 
األطفال السود والتي كان ينظر إليها على أنها ترتكب 

ألسباب عنصرية. 
على  البيض  من  اثنان  قتل  أربعة شهور  وخالل 
أيدي السود، وفي 28 يونيو 1979 تعرض طبيب شاب 
السود،  اللصوص  اثنني من  أيدي  للقتل على  أبيض 
وفي أكتوبر من العام ذاته قام رجل أسود قيل إنه 
خالل  بيضاء  فتاة  على  النار  بإطالق  عقلي  مختل 
احتفالها بعيد ميالدها وأرداها قتيلة. كما عثر على 
أثار  يوليو مما  نهاية  في  مقتولني  أسودين  صبيني 
التاليني  العامني  وخالل  السكان.  بني  غضب  موجة 
في  االتهام  أصابع  وأشــارت  أسود  شاباً   29 قتل 

ارتكابها إلى رجل أسود يدعى واين ويليامز.
عشر  أربعة  البالغ  هــوب  إدوارد  الفتى  كــان 
إال  أتالنتا  في  الفقيرة  األحياء  أحد  في  يعيش  عاماً 
أصدقائه،  ألحد  زيارة  من  عودته  خالل  اختفى  أنه 
وبعد عدة أيام اختفى صبي أسود آخر يدعى الفريد 
إيفانز وعثر على جثتي االثنني الحقاً وقد اخترقهما 

الرصاص.
وفي سبتمبر 1979 اختفى الصبي األسود ميلتون 
هارفي عندما كان يقود دراجته الهوائية وعثر على 
جثته وقد أصابها التحلل، وتكرر األمر مع صبي آخر 
باهتمام  موضوعه  حظي  والذي  بيل  يوسف  يدعى 

وسائل اإلعالم.
وفي مارس من عام 1980 اختفت الفتاة السوداء 
أجنيل لينير وعثر عليها بعد ذلك ميتة إثر تعرضها 

للخنق.
ماثيس  جيفري  األسود  الطفل  مع  األمر  وتكرر 
في  الطفل  شاهد  أنه  إلى  السكان  أحد  أشار  حيث 
سيارة زرقاء يقودها شاب أبيض، وفي مايو من العام 

ذاته اختفى طفالن من السود هما إيريك وكريستوفر 
وقال  ويلسون  التونيا  تدعى  السابعة  في  وطفلة 
شهود إن رجالً أسود البشرة دخل إلى شقة الطفلة 
وحملها إلى اخلارج، وفي اليوم التالي اختفت طفلة 
سوداء في السادسة من العمر تدعى آرون مما أثار 

موجة من الذعر في املدينة.
الطفل  اختفى   1980 يوليو  من  السادس  وفي 
األسود انتوني كارتر البالغ التاسعة من العمر حيث 
الطفل  اختفى  أسبوعني  وبعد  طعناً،  ميتاً  عليه  عثر 
األسود إيريل تيريل عندما كان برفقة أصدقائه، وقبل 
أن ينقضي صيف ذلك العام اختفى الصبي األسود 
كليفورد جونز خالل زيارته جلدته وعثر على جثته 
التحريات  للقمامة، وأدت نتائج  أيام قرب مكب  بعد 
التي أجرتها الشرطة إلى االشتباه برجل كان يدير 
ادعى  حيث  كليفورد  بينهم  من  للشواذ  حفالت 
لفة  يحمل  الرجل وهو  ذلك  أنه شاهد  الشهود  أحد 

بالستيكية كبيرة ويضعها قرب مكب للقمامة ليالً.
من  املزيد  إلجــراء  مهام  قوة  وحدة  شكلت  كما 
ووضعت  وقعت  التي  القتل  جرائم  حول  التحريات 
ضعف  أن  إال  والضحايا،  بهم  باملشتبه  قائمة 
املعلومات وسوء اإلدارة قلال من فاعلية هذه الوحدة 
عدد  وتعرض  قتل،  جرائم  نحو ست  إذ مت جتاهل 
غير  بشكل  واإلتالف  للتدمير  اجلرمية  مسارح  من 

مقصود. 
الثانية  البالغة  ييربي  فاي  مثل  ضحية  أن  كما 
إليها على أنها كبيرة في  والعشرين من العمر نظر 
في  قتلت  أنها  رغم  القائمة  إلى  تضف  ولم  السن 

ظروف مشابهة.
دارون غالس  الطفل  اختفى   1981 سبتمبر  وفي 
البالغ العاشرة من العمر، ولم تهتم الشرطة باألمر، إذ 
سبق لهذا الطفل الفرار من املنزل، إال أن أحد التحريني 
الحظ وجود رابط جغرافي بني جرائم القتل، إذ أن 

معظم األطفال الضحايا يعرفون بعضهم بعضاً.
وفي أكتوبر من العام ذاته اختفى الطفل األسود 
تشارلز ستيفاني وعثر على جثته بعد فترة قصيرة 
وكان اخلنق سبب الوفاة. وبعد أيام عثر على رفات 
الضحية التونيا ويلسون في منطقة تقع شمال غرب 

أتالنتا. 
كما اختفى كل من الصبية لوبلي جيتر وتيري بوي 
وباتريك بالتازار وكورتيس ووكر وعثر على جثثهم 
في أماكن مختلفة بعد ذلك. أما الصبي جوزيف بيل 

فقد كان في اخلامسة عشرة من العمر عندما اختفى، 
ومت ربط احلادث باختفاء وقتل األطفال اآلخرين.

الصبي  اختفى  إذ  ذلك  على  األمــر  يقتصر  ولم 
تيموثي هيل وهو صديق ألحد الصبية املختفني في 
الشهر ذاته وقال أحد اجليران إنه شاهد الصبي مع 
1981 ميتاً  الثالثني من مارس  رجل وعثر عليه في 
ومتت إضافته إلى قائمة الضحايا وبعد ذلك توقفت 

سلسلة جرائم القتل.
وفي العام ذاته تظاهر سكان إحدى مناطق أتالنتا 
من  بحمايتهم  الشرطة  اهتمام  عدم  على  احتجاجاً 
األسود  الصبي  اختفى   1981 مايو  االعتداءات، وفي 
ويليام باريت حيث عثر عليه ميتاً خنقاً، وإثر وقوع 
له  رجل  وجود  عن  تقارير  الشرطة  تلقت  اجلرمية 
عالقة بالصبي وخالل وقت قصير لقي شاب أسود 
في السابعة والعشرين ويدعى ناثانيل كاتر مصرعه 
عمليات  في  للتحقيقات  وفقاً  متورطاً  كان  والــذي 

اإلجتار باملخدرات.
قرر  سابق  شرطة  ضابط  وهو  ديتلينغر  شيت 
حترياتهم  في  للشرطة  املساعدة  وتقدمي  التطوع 
مهمة  نتائج  إلى  توصل  حيث  القاتل  عن  وبحثهم 
أسهمت في ربط اجلرائم بعضها ببعض، كما أشارت 
كانا  الشرطة  رجال  من  اثنني  مشاهدة  إلى  النتائج 
يسيران بالقرب من جسر يقع على نهر شاتاهوشي 
في الساعات األولى من يوم اجلمعة الثاني والعشرين 
حيث  اجلسر  قرب  تقترب  لسيارة   1981 مايو  من 
القي شيء منها في مياه النهر بشكل مثير للشبهة، 
ولدى  شيفروليه  طراز  من  بيضاء  السيارة  وكانت 
اجتيازها اجلسر قام أحد أفراد الشرطة بتتبعها إلى 
كوب كاونتي ومت التعرف على السائق ويدعى واين 
ويليامز الذي يعمل مصوراً للفنانني، وخالل التحقيق 
معه نفى ضلوعه في أي عمل غير قانوني، كما سمح 
للشرطة بتفتيش سيارته حيث كان من الواضح لهم 

أنهم يتعاملون مع رجل غريب األطوار.
ضواحي  إحــدى  في   1958 العام  في  وايــن  ولد 
أتالنتا التي اشتهرت بوقوع حاالت اختفاء األطفال، 
وقد حظي هذا الشاب بدعم أسرته له في املشاريع 
التجارية التي كان يقوم بها، إذ كان يحلم بأن ينشىء 
مشروعاً ترفيهياً وإعالمياً كبيراً، وكان يقوم بتصوير 
حملطات  الصور  يبيع  ثم  ــوادث  احل وقــوع  أماكن 
إلى مسرح اجلرمية  التليفزيون، وكان أحياناً يصل 
أو موقع احلادث قبل وصول الشرطة ،كما كان يلجأ 
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إلى الكذب واخلداع لتسهيل أعماله ووصل األمر به 
إلى اإلدعاء بأنه ضابط شرطة مما أوقعه في العديد 

من املتاعب .
على  عثر   1981 مايو  من  والعشرين  الرابع  في 
جثة الشاب ناثانيل كاتر قرب نهر شاتاهوشي، حيث 
أشارت الفحوص إلى أنه توفي خنقاً، ووجهت أصابع 
االتهام إلى واين ولدى استجوابه حول ما حدث على 
جونسون  شيريل  تدعى  سيدة  أن  إدعــى  اجلسر 
منه  وطلبت  الصور  بعض  لها  ليلتقط  به  اتصلت 
احلضور إلى منزلها وفي طريقه إلى العنوان اتصل 

بها هاتفياً إال أنها لم ترد مما جعله يعود إلى بيته.
الشرطة لم تقتنع بقصته خاصة أنها تأكدت من 

عدم وجود امرأة بهذا االسم، كما أن رقم هاتفها لم 
يكن قيد االستخدام، مما أكد لهم أسلوب اخلداع الذي 
اتبعه واين معهم. إال أن هذا الشاب أدهش اجلميع 
أدلة  للصحفيني  وقدم  صحفياً  مؤمتراً  عقد  عندما 
جميعاً  زيفها  ثبت  أنه  إال  براءته  لتأكيد  ومستندات 

فيما بعد. 
أجهزة  أن  إال  واين  حول  الشكوك  تزايد  ورغم 
بصمات  أو  شهود  لوجود  تفتقر  كانت  الشرطة 
أصابع خاصة باملتهم في مسارح اجلرمية، إال أنها 
في نهاية األمر وجهت اتهاماً إلى واين بقتل كل من 

جيمي باين وناثانيل كاتر.
من  والعشرين  الثامن  في  احملكمة  جلسة  بدأت 

فريق  أن  الواضح  من  وكــان   1981 عام  ديسمبر 
بسبب  االضــطــراب  من  الكثير  من  يعاني  الدفاع 
التي  والفوضى  البراءة  أدلة  وقلة  التمويل  ضعف 
سماع  من  االنتهاء  ومع  احملكمة.  إجــراءات  شابت 
أقوال الشهود أعلنت هيئة احمللفني أن واين ويليامز 
مدان بجرمية قتل شخصني، وتال ذلك صدور حكم 
بسجنه مدى احلياة مرتني وسط صراخه في احملكمة 
بأنه بريء وتأييد معظم السكان له، إذ أكدوا أن هذا 
الشاب يستطيع ممارسة الكذب والتزوير، إال أنه ال 
بأن  عليهم  السلطات ردت  أن  إال  القتل،  على  يجرؤ 
احلكم كان صائباً وأن أعمال القتل في املدينة توقفت 

إثر دخوله السجن. 
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جريمة السب اإللكتروني
إعداد : حامد محجوب

تتعلق الدعوى املطروحة بإحدى »جرائم السب 
عن طريق شبكة املعلومات«، أو ما ميكن أن ُيطلق 
عليها »جرائم السب اإللكتروني«. وقد وقعت هذه 
اجلرمية بإمارة الفجيرة، حيث كانت النيابة العامة 
لقيامها  اجلزائية،  احملاكمة  إلى  املتهمة  أحالت  قد 
اإللكترونية.  املواقع  أحد  عبر  عليه  املجني  بسب 
املادتني  لنص  العامة معاقبتها طبقاً  النيابة  وطلبت 
 2012 لسنة   5 رقم  بقانون  املرسوم  من   1/20،21
في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات. وقضت 
محكمة أول درجة بحبسها شهراً عن التهمة املسندة 

إليها، وإحالة الدعوى املدنية للمحكمة املختصة.
الفجيرة  محكمة  أمام  احلكم  املتهمة  استأنفت 
احلكم  بتعديل  قضت  التي  االستئنافية،  االحتادية 
املستأنف، بتغرميها ثالثمائة درهم عما أسند إليها، 
ما حدا بها إلى الطعن في احلكم األخير، أمام دائرة 
ناعيًة  العليا،  االحتادية  باحملكمة  اجلزائية  النقض 
االستدالل  في  والفساد  القانون  »مخالفة  عليه 
والقصور في التسبيب«، إذ أدانها بارتكاب »جرمية 
السب«، من دون بيان أركان هذه اجلرمية، ومدى 
بداية  أنكرت منذ  التي  الطاعنة،  حتققها في جانب 
أن  إلى  وذهبت  الشاكي،  بسب  قيامها  التحقيقات 
اإللكتروني  املوقع  عبر  له  وجهتها  التي  العبارة 
حتتمل عدة معاٍن، ولم تقصد بها معنى »السب«، 
وهو مالم يفطن إليه احلكم املطعون فيه، ومن ثم 
االستدالل«، مبا  في  »الفساد  بـ  معيباً  يكون  فإنه 

الشرف  على  االعتداء  »جرائم  ضمن  عام،  بوجه 
واالعتبار«، التي شملها املُشرِّع اإلماراتي بالتجرمي 
والعقاب - بدايًة - في املواد )371 - 380( من الباب 
العقوبات  قانون  من  الثاني،  الكتاب  من  السابع، 

االحتادي رقم )3( لسنة 1987. 
هذا  من   )373( ــادة  امل في  املُشرِّع  أورد  وقد 
القانون صوراً متعددة لـ »جرمية السب« حتديداً، 

ومن ذلك: 
- رمي الغير، بإحدى طرق العالنية، مبا يخدش 
شرفه أو اعتباره، من دون أن يتضمن ذلك إسناد 

واقعة معينة. 
- سب موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أثناء 
اخلدمة  أو  الوظيفة  تأدية  مبناسبة  أو  بسبب  أو 

العامة.
لسمعة  اخلــادش  أو  بالعرض،  املاس  السب   -

العائالت.
- السب امللحوظ فيه حتقيق غرض غير مشروع.
ذات  من   )374( املادة  في  املُشرِّع  أضاف  كما 
أخرى لهذه اجلرمية، ومنها وقوع  القانون صوراً 

السب بطريق »الهاتف«.
وفى وقت الحق. وعقب تنامي حجم وخطورة 
في  تضم  التي  اإللكترونية«  »اجلــرائــم  ظاهرة 
أي  املعلومات،  نظم  جرائم  أمناط  مختلف  ثناياها 
وشبكات  اآللي  احلاسب  بتقنيات  املتعلقة  اجلرائم 
اإلنترنت - عمد املُشرِّع االحتادي إلى تقنني صورة 

د. مصطفى طاهر

يستوجب نقضه. 
النعي  هذا  أن  العليا  االحتادية  احملكمة  ورأت 
الطاعنة  أسندتها  التي  العبارة  أن  إذ  سديد،  غير 
للمجني عليه باللغة اإلجنليزية حتمل لفظاً صريحاً 
داالً على التحقير، واحلط من شخص املجني عليه، 
وحدثت بواسطة موقع إلكتروني، مع توافر القصد 
اجلنائي.. ومن ثم تكون جرمية »السب عن طريق 
حق  في  أركانها  تكاملت  قد  املعلومات«  شبكة 
غير  على  برمته  الطاعنة  نقض  ويكون  الطاعنة، 

أساس، متعيناً رفضه.
وعلق الدكتور مصطفى طاهر اخلبير في مركز 
هذا  على  أبوظبي  شرطة  في  القرار  اتخاذ  دعم 
السب«،  تندرج »جرمية  التالي:  النحو  احلكم على 
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خاصة ومستحدثة من جرائم السب، وهى جرمية 
»السب عن طريق شبكة املعلومات«، أو ما ُيعرف 
بجرمية »السب اإللكتروني«، والتي أوردها املُشرِّع 
االحتادي في سياق املادة )20( من املرسوم بقانون 
تقنية  مكافحة جرائم  بشأن   2012 لسنة   )5( رقم 
التي  والغرامة  باحلبس  تعاقب  والتي  املعلومات، 
ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم والجتاوز 
العقوبتني  هاتني  بإحدى  أو  درهم  ألف  خمسمائة 
كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن 
جتعله محالً للعقاب أو االزدراء من قبل اآلخرين، 
وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية 
معلومات. فيما يعد »ظرفاً مشدداً للجرمية« وقوع 
مكلف  أو  عام  موظف  حق  في  القذف  أو  السب 

بخدمة عامة، مبناسبة أو بسبب تأدية عمله.
القانونية  للنصوص  األولية  الــقــراءة  وُتنبئ 
أهمية  نرى  التي  اجلوانب،  من  عدد  عن  املتقدمة 
فيما  السيما  اإليضاح،  من  بشيء  لها  التعرض 
والتمييز  واالعتبار،  الشرف  مفهوم  ببيان  يتعلق 
بني »السب« و»القذف«، فضالً عن أهمية استجالء 
التقنية«، املستخدمة  املقصود ببعض »املصطلحات 
في سياق الدعوى املطروحة.. وهو ما سنعرض له 

تباعاً، على الترتيب التالي:

أوالً: مفهوم الشرف واالعتبار
الوجهة  من  واالعتبار«  »الشرف  بـ  ُيقصد 

في  الشخص  يحتلها  التي  املكانة  املوضوعية، 
ُيعامل  أن  في  حقه  من  عنها  يتفرع  وما  املجتمع، 
النحو  على  واالحترام،  الثقة  من  الواجب  بالقدر 
واالعتبار«  »الشرف  أما  املكانة.  يتفق وهذه  الذى 
من الوجهة الشخصية، فيعني شعور واعتزاز كل 
مبعاملة  جدير  بأنه  وإحساسه  بكرامته،  شخص 
مع  يتفق  مبا  مجتمعه،  أفــراد  من  والئقة  كرمية 

شعوره الشخصي.
بها  يحظى  التي  املكانة  وتتنوع  تتعدد  وقــد 
ينتمي  التي  املجتمعات  وتنوع  بتعدد  الشخص، 
طبيعة  تتحدد  حيث  محيطها،  في  ويتحرك  إليها، 
وحدود مكانته في كل مجتمع من هذه املجتمعات، 
وفق القيم والضوابط السائدة فيه )مجتمع املدينة. 
العمل  مجتمع  العائلة.  مجتمع  القرية.  مجتمع 
وزمالء املهنة. مجتمع األصدقاء(. وفى مثل هذه 
احلاالت يكفي لقيام جرمية »االعتداء على الشرف 
مبكانة  ماساً  املرتكب  الفعل  يكون  أن  واالعتبار«، 
املجني عليه وسمعته، في أي من هذه املجتمعات، 
في  وسمعته  مبكانته  مساس  فيه  يكن  لم  ولو 

مجتمع آخر.

ثانياً: التمييز بني »السب« و»القذف«
تتحقق جرمية »السب« حال قيام اجلاني بإسناد 
أو إلصاق صفة معيبة،أو لفظ جارح، أو غير ذلك 
االعتداء على  بذاتها على  تنطوي  التي  األمور  من 

واعتباره،  بشرفه  واملساس  عليه،  املجني  سمعة 
واالنتقاص من مكانته وقدره في مجتمعه. 

وقد عمدت محكمة النقض املصرية إلى تعريف 
أصل  في  بالسب  »املراد  بقولها:  »السب«  جرمية 
الدال  الصريح  اللفظ  بإطالق  سواء  الشتم،  اللغة 
عليه، أو باستعمال املعاريض التي تومئ إليه، وهو 
اعتبر  الذي  القانون،  امللحوظ في اصطالح  املعنى 
قدر  من  يحط  تعبير  أو  لعيب  إلصاق  كل  السب 

الشخص عنده، أو يخدش سمعته لدى غيره«.  
وميكن القول إن املُشرِّع اإلماراتي قد أفصح عن 
»جوهر السب«، في سياق املادة )373( من قانون 
العقوبات االحتادي، والتي نصت على معاقبة »من 
رمى غيره.. مبا يخدش شرفه أو اعتباره، من دون 

أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.«.. 
وتتفق جرميتا »السب« و»القذف«، في أن كالً 
املجني  واعتبار  على شرف  اعتداء  تشكل  منهما 
بصدد  بينهما،  فيما  تختلفان  أنهما  إال   .. عليه 
كل  في  املادي  للركن  املكون  اإلجرامي،  السلوك 
منهما. فجرمية »القذف« التقع إال إذا أسند اجلاني 
يكون  ومحددة«،  معينة  »واقعة  عليه  املجني  إلى 
من شأنها - لو كانت صادقة – أن توجب عقاب 
ُتفضي  أو  قانوناً،  املقررة  بالعقوبة  عليه  املجني 
إلى احتقاره من بنـي وطنـه، وازدرائه واحلط من 
قدره في محيطه االجتماعي. أما جرمية »السب«.. 
إلى  معينة«  »واقعة  إسناد  لوقوعها  تتطلب  فال 
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أو  إلصاق صفة  تتحقق مبجرد  بل  عليه،  املجني 
املعاني  أو  العبارات  أو  الكلمات  بعض  أو  عيب 
الشائنة باملجني عليه، مبا يحط من قدره ومكانته، 
ولبيان  له.  الغير  وتقدير  احترام  من  يقلل  أو 
»السب«  جرميتي  بني  اجلوهري  الفارق  هــذا 
و»القذف«، نسوق املثال التالي: لو قال اجلاني إن 
املجني عليه سرق ماالً من آخر أو اختلس أمواالً 
نكون بصدد جرمية  فإننا  احلكومية،  عهدته  من 
»قذف«، بينما إذا نعت هذا الشخص بأنه سارق أو 
مختلس، من دون إسناد واقعة محددة إليه، تدينه 
بسرقة أو اختالس مال معني، من شخص محدد، 
بصدد جرمية  إال  نكون  فال  معينة،  جهة  من  أو 

»سب« فحسب.
 

ثالثاً: املقصود ببعض »املصطلحات
التقنية« املستخدمة في سياق الدعوى 

املطروحة.
بقانون  املرسوم  في  االحتــادي،  املُشرِّع  ُعني 
تقنية  مكافحة جرائم  بشأن   2012 لسنة   )5( رقم 
املعلومات، بجالء مقصودة من بعض املصطلحات 
سعياً  أحكامه،  سياق  في  املستخدمة  “التقنية”، 

هذا  في  املتداولة  املفاهيم  إلى حتديد وتوحيد  منه 
املجال املعرفي / القانوني املستحدث، بالقدر الذى 
وأنها  السيما  وااللتباس،  والشك  الغموض  يزيل 
مصطلحات ذات مدلوالت فنية أو معلوماتية مؤثرة، 
في وصف وتنميط األفعال والعمليات، التي تشكل 

»اجلرمية اإللكترونية« أو أحد أركانها. 
 - خاص  بوجه   - الضوء  تسليط  هنا  ويهمنا 
على»التعريفات« التي أوردها املُشرِّع للمصطلحات 

التالية:
املعلومات اإللكترونية:

أي معلومات ميكن تخزينها ومعاجلتها وتوليدها 
خاص  وبوجه  املعلومات  تقنية  بوسائل  ونقلها 
واحلــروف  ــام  واألرق والصوت  والصور  الكتابة 

والرموز واإلشارات وغيرها . 
نظام املعلومات اإللكتروني:

تقنية  ووســائــل  معلوماتية  برامج  مجموعة 
املعلومات املعدة ملعاجلة وإدارة وتخزين املعلومات 

اإللكترونية أو ما شابه ذلك. 
الشبكة املعلوماتية:

البرامج  من  أكثر  أو  مجموعتني  بني  ارتباط 
تتيح  التي  املعلومات  تقنية  ووسائل  املعلوماتية 

للمستخدمني الدخول وتبادل املعلومات. 
املوقع اإللكتروني:

الشبكة  اإللكترونية على  املعلومات  إتاحة  مكان 
االجتماعي  التواصل  مواقع  ومنها  املعلوماتية، 

والصفحات الشخصية واملدونات. 
وسيلة تقنية املعلومات:

بصرية،  مغناطيسية،  إلكترونية  أداة  أي 
كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى تستخدم ملعاجلة 
املنطقية  العمليات  وأداء  اإللكترونية  البيانات 
أي  ويشمل  التخزينية،  الوظائف  أو  واحلسابية، 
وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه 
الوسيلة تخزين املعلومات اإللكترونية أو إيصالها 

لآلخرين. 
إلكتروني:

أو  الكهرومغناطيسية  بالتكنولوجيا  يتصل  ما 
الكهروضوئية أو الرقمية أو مؤمتتة أو ضوئية أو 

ماشابه ذلك.
اإلساءة:

كل تعبير متعمد عن أي شخص أو كيان يعتبره 
أو ماساً بشرف أو كرامة  الشخص العادي مهيناً 

ذلك الشخص أو الكيان.
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الدكتور أحمد عبد الظاهر
أستاذ القانون اجلنائي بجامعة القاهرة

دور القانون في تعزيز
ثقافة التسامح

في السادس عشر من نوفمبر من كل عام، يحتفل 
هذه  إقرار  مت  وقد  للتسامح،  الدولي  باليوم  العالم 
املناسبة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
رقم )95/51( املؤرخ في 12 ديسمبر 1996م بشأن 
يدعو  والذي  للتسامح،  املتحدة  األمم  سنة  متابعة 
إلى  األعضاء  ــدول  ال  – منه  السادس  البند  في   –
 16 في  سنوياً  للتسامح  الدولي  باليوم  »االحتفال 
تشرين الثاني/ نوفمبر بالقيام بأنشطة مالئمة توجه 

نحو كل من املؤسسات التعليمية وعامة اجلمهور«. 
وتؤكد ديباجة القرار على أن »التسامح هو األساس 
وكانت  وللسالم«.  متحضر  مجتمع  ألي  السليم 
قرارها  أصدرت  قد  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
رقم )126/48( املؤرخ في 20 ديسمبر 1992م، والذي 

تعلن فيه عام 1995 سنة األمم املتحدة للتسامح. 
وتأتي مناسبة االحتفال باليوم الدولي للتسامح 
باإلرهاب  ميوج  دولي  مجتمع  ظل  في  العام  هذا 

التي  الصراعات  واتساع  العنيف  التطرف  وزيادة 
ويكتسب  البشرية.  للحياة  أساسي  بتجاهل  تتميز 
االحتفال باملناسبة هذا العام أهمية كبيرة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، حيث يعد االحتفال األول 
بعد استحداث وزارة دولة للتسامح، وذلك مبوجب 
املرسوم االحتادي رقم )28( لسنة 2016م بتشكيل 
املتحدة.  العربية  اإلمـــارات  ــة  دول وزراء  مجلس 
صاحبة  تعد  احلبيبة  دولتنا  إن  القول  وميكن 
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يسبق  لم  حيث  املجال،  هذا  في  والريادة  السبق 
لها  التشكيل احلكومي  أن تضمن  ألي دولة أخرى 
الدولة  أنشأت  كذلك،  للسعادة.  وزارة  تخصيص 
»جائزة  تدشني  ومت  للتسامح«،  الدولي  »املعهد 
من  الهدف  أن  ويبدو  للتسامح«.  راشد  بن  محمد 
إنشاء وزارة التسامح هو وضع قوانني وسياسات 
ومنظومة متكاملة من البرامج واملبادرات الرامية إلى 
ترسيخ التسامح في نفوس النشء واألجيال القادمة 
ومكافحة التعصب والكراهية والتمييز بكافة صوره 

وأشكاله. 
الشرع اإلسالمي على  والتسامح فضيلة حرص 
يعفو  من  شأن  وعظم  فضل  وبيان  عليها،  احلض 
األخالق  قيم  من  فالسماحة  غيره.  مع  يتسامح  أو 
ومكارمها. والسماحة متثل قمة اخللق، ولذلك وصف 
بها ذو اخللق العظيم املصطفى صلى الله عليه وسلم 
تعالى: »فبما رحمة  آية قرآنية، كقوله  أكثر من  في 
من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا 
من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
األمر )سورة آل عمران: 159(. وقوله سبحانه: »وال 
فاعف  منهم  قليالً  إال  منهم  خائنة  على  تطلع  تزال 
عنهم واصفح إن الله يحب احملسنني« )سورة املائدة: 
اآلية 13(. وقوله عز وجل: »خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن اجلاهلني« )سورة األعراف: اآلية 199(. 
العفو  بفضيلة  املؤمنني  عباده  وجل  عز  الله  ويأمر 
حتى  واصفحوا  »فاعفوا  فيقول سبحانه:  والصفح، 
يأتي الله بأمره« )سورة البقرة: اآلية 109(. ووعد 
الله تعالى العافني عن الناس بجنة النعيم، فقال عز 
وجل: »وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات واألرض أعدت للمتقني• الذين ينفقون في 
السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس 
والله يحب احملسنني )سورة آل عمران: اآليتان 133 
و134(. وقال سبحانه: »فمن عفا وأصلح فأجره على 

أبي هريرة  الله« )سورة الشورى: اآلية 40(. وعن 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: )ما زاد الله عبداً بعفو إال عزاً(. ويحث اإلسالم 
الرحمة  أن  بعضهم  ويرى  والتراحم.  الرحمة  على 
وفيها  فيها احلب،  وأطهر،  أعمق من احلب وأصفى 
التضحية، وفيها إنكار الذات، وفيها التسامح، وفيها 

العطف، وفيها العفو، وفيها الكرم. 
فهو  فضيلة،  التسامح  يكن  لم  إذا  أنه  ونعتقد 
مصلحة  فهو  فضيلة،  العفو  يكن  لم  وإذا  مصلحة. 
الرحمة في  أبواب  تغلق كل  أن  ينبغي  إذ ال  كذلك. 
القومي، ويجب  السلوك  أو حاد عن  أذنب  من  وجه 
أن نسعى جاهدين إلى تأهيلهم وإعادة دمجهم في 
املجتمع. والنظام القانوني العقابي احلديث ال يقوم 
في األساس على فكرة االنتقام من اجلاني أو املذنب 
إدماجه  وإعادة  تأهيله  إلى  يرمي  املخطئ، وإمنا  أو 
مواطناً صاحلاً في املجتمع. وفي هذا اإلطار، ميكن 
اإلشارة إلى بعض األحكام القانونية التي تدل على 
وبشروط  حاالت  في  والعفو  التسامح  منهج  تبني 
وضوابط معينة. من ناحية أخرى، وفي إطار عالقات 
القانون اخلاص، يحرص املشرع على تعزيز ثقافة 
ترتيب  عدم  من خالل  وذلك  األفراد،  بني  التسامح 
مبا  املتسامح،  الشخص  على  ضارة  قانونية  آثار 
من  أو  جانبه  من  املتوافر  التسامح  قدر  يتجاوز 
خالل االعتداد مبا جرى العرف على التسامح فيه. 
وسنحاول فيما يلي إلقاء الضوء بشيء من التفصيل 
على صور التسامح في فروع القانون املختلفة، من 

خالل العرض التالي:

صور التسامح في النظام اجلزائي
النصوص  من  العديد  اجلزائي  النظام  يتضمن 
عن  العفو  سبيل  سلوك  على  تقوم  التي  القانونية 
أشخاص ثبتت جدارتهم بتسامح املجتمع معهم، أو 

التجاوز عن الوقائع اإلجرامية املرتكبة في ظروف 
معينة جتعل مصلحة املجتمع في نسيان هذه اجلرائم 
تطبيقات  وأهم  أول  ولعل  مرتكبيها.  مع  والتسامح 
هذه الفكرة تكمن في العفو الشامل، باعتباره إجراء 
غير  الصفة  رجعي  بأثر  يزيل  استثنائياً  تشريعياً 
هذه  إلى  ينظر  بحيث  الوقائع،  لبعض  املشروعة 
الوقائع على أنها لم تخضع لقانون العقوبات. فهو 
يجرد الفعل من صفته غير املشروعة، ويخرجه من 
نطاق التجرمي ويرده إلى اإلباحة. والعلة األساسية 
التهدئة  الرغبة في  تتمثل في  العفو  لصدور قانون 
وقائع  على  النسيان  ستار  وإســدال  االجتماعية، 
معينة،  اجتماعية  أو  سياسية  ظروف  في  ارتكبت 
تشوبها  ال  مرحلة جديدة  لبدء  املجتمع  يتهيأ  حتى 
العفو  النص على  الظروف. وقد ورد  ذكريات هذه 
العقوبات  قانون  من   143 املادة  في  وذلك  الشامل، 
االحتادي، بنصها على أن »العفو الشامل عن جرمية 
أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء 
الدعوى اجلنائية أو محو حكم اإلدانة الصادر فيها 
لم تكن  تلك اجلرمية كأن  أو  واعتبار هذه اجلرائم 
وسقوط جميع العقوبات األصلية والفرعية والتدابير 
اجلنائية وال يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من 

العقوبات والتدابير اجلنائية«. 
وباإلضافة إلى العفو الشامل الذي يصدر بقانون، 
سياسية  ظــروف  في  املرتكبة  بالوقائع  ويتعلق 
واجتماعية معينة، أياً كان أشخاص مرتكبيها، يعرف 
النظام اجلزائي العفو اخلاص أو العفو عن العقوبة، 
والذي يصدر بالعفو عن شخص محدد أو أشخاص 
الدستور،  من   107 للمادة  فوفقاً  بذواتهم.  معينني 
»لرئيس االحتاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة احملكوم 
بها من جهة قضائية احتادية، قبل تنفيذ احلكم، أو 
التنفيذ، أو أن يخفف هذه العقوبة، وذلك بناًء  أثناء 
على عرض وزير العدل االحتادي، وبعد موافقة جلنة 
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يختارهم  أعضاء  ستة  من  الوزير،  برئاسة  مشكلة 
قابلة  سنوات  ثالث  ملدة  االحتــاد.  وزراء  مجلس 
للتجديد، من بني املواطنني ذوي الرأي والكفاية في 
البالد،...«. وبدورها، تنص املادة )145( من قانون 
»العفو اخلاص يصدر  أن  االحتادي على  العقوبات 
من  بها  احملكوم  العقوبة  إسقاط  يتضمن  مبرسوم 
يستبدل  أو  بعضها  أو  كلها  احتادية  قضائية  جهة 
بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً. وال يترتب على 
اآلثار  وال  الفرعية  العقوبات  اخلاص سقوط  العفو 
لم ينص  ما  اجلنائية  التدابير  األخرى وال  اجلنائية 
املرسوم على خالف ذلك. وال يكون للعفو اخلاص 

أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات«.
عن  يعفو  أن  للقاضي  اجلزائي  املشرع  ويجيز 
اجلاني في حالتني: أوالهما، إذا لم يكن اجلاني قد أمت 
إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب اجلرمية ولم يكن 
قد سبق احلكم عليه في جرمية أخرى. وثانيتهما، 
إذا كانت اجلنحة من جرائم السب أو الضرب وكان 
وتنازل  بسيطاً  االعتداء  كان  أو  متبادالً  االعتداء 
القاضي  وعلى  الشخصي.  حقه  عن  عليه  املجني 
في حالة العفو أن يوجه إلى اجلاني ما يراه مناسباً 
لن يستفيد في  بأنه  ينذره  من نصح وإرشاد وأن 

املستقبل من عفو جديد. 
اعتبار  رد  على  اجلزائي  املشرع  يحرص  كذلك، 
السبيل  إلى سلوك  ثبت عودته  متى  عليه،  احملكوم 
مرة  اجلرمية  مستنقع  إلى  االنــزالق  وعدم  القومي 
التي تلجأ  أخرى. ويعتبر رد االعتبار من الوسائل 
احملكوم  تأهيل  إلعادة  املعاصرة  التشريعات  إليها 
وصمة  بإزالة  وذلك  املجتمع،  في  واندماجه  عليه 
اإلجرام التي حلقت به من جراء حكم اإلدانة. ورد 
بحكم  يكون  وقد  القانون،  بقوة  يكون  قد  االعتبار 
يتعلق  ففيما  عليه.  على طلب احملكوم  بناء  قضائي 

من  الثانية  للمادة  ووفقاً  القانوني،  االعتبار  برد 
القانون االحتادي رقم 36 لسنة 1992 في شأن رد 
االعتبار، »يرد االعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر 
خالل اآلجال التالية على احملكوم عليه حكم بعقوبة 
جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة احلالة 
اجلنائية: أوالً: إذا كان احلكم بعقوبة جناية ومضت 
خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو 
سقوطها مبضي املدة. ثانياً: إذا كان احلكم بعقوبة 
العقوبة  تنفيذ  على  سنوات  ثالث  ومضت  جنحة 
اعتبر احملكوم  إذا كان احلكم قد  إال  العفو عنها  أو 
عليه فيها عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت مبضي 
االعتبار  رد  أما  سنوات«.  املدة خمس  فتكون  املدة 
الرابعة  املادتني  النص عليه في  القضائي، فقد ورد 
املــادة  تنص  حيث  ــه،  ذات القانون  من  واخلامسة 
من  االعتبار  برد  احلكم  »يصدر  أن  على  الرابعة 
محكمة اجلنايات التابع لها محل إقامة احملكوم عليه 
وذلك بناًء على طلبه«. وتستلزم املادة اخلامسة لرد 
االعتبار شرطني؛ أولهما، أن تكون العقوبة في جناية 
أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ونفذت تنفيًذا 
املدة.  كامالً، أو صدر عنها عفو أو سقطت مبضي 
وثانيهما، أن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ 
أو صدور العفو مدة سنتني إذا كانت عقوبة جناية، 
جنحة. وتضاعف  عقوبة  كانت  إذا  واحدة  سنة  أو 
هذه املدة في حالتي احلكم للعود وسقوط العقوبة 

مبضي املدة. 

صور التسامح في النظام التأديبي
من صور التسامح الواردة في القانون اإلداري، 
التي  التأديبية  اجلــزاءات  محو  إلى  اإلشــارة  ميكن 
 94 )املادة  معينة  مدة  بانقضاء  املوظف  على  توقع 
 2008 لسنة   11 رقم  احتادي  بقانون  املرسوم  من 

بشأن املوارد البشرية في احلكومة االحتادية، معدلة 
لسنة   17 رقم  احتــادي  بقانون  املرسوم  مبوجب 
لسنة   6 رقم  القانون  من  و77   76 املادتان  2016م، 

2016 بشأن املوارد البشرية في إمارة أبو ظبي(.

صور التسامح في إطار 
عالقات القانون اخلاص

في إطار عالقات القانون اخلاص، جتدر اإلشارة 
الرامية إلى تعزيز ثقافة  العديد من النصوص  إلى 
التسامح، كما هو الشأن في املادة )543( البند األول 
من قانون املعامالت املدنية االحتادي، بنصها على 
أن »يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو املبيع من 
فيه«.  التسامح  على  العرف  جرى  ما  إال  العيوب 
األول  البند   )772( املادة  تنص  اإلطــار،  ذات  وفي 
من قانون املعامالت املدنية على أن »يضمن املؤجر 
من  املؤجر  الشيء  في  يوجد  ما  جميع  للمستأجر 
نقصاناً  منه  تنقص  أو  االنتفاع  عيوب حتول دون 
العرف  جــرى  التي  العيوب  يضمن  وال  فاحشاً 
أيضاً  نشير  أن  يفوتنا  وال  فيها«.  التسامح  على 
وتطبيقاتها  حقاً«  يكسب  ال  »التسامح  قاعدة  إلى 
في  حقاً  تكسب  ال  بالتسامح  فاحليازة  املختلفة. 
احلكم  هذا  على  صراحة  النص  ورد  وقد  التملك. 
في املادة )1307( البند الرابع من قانون املعامالت 
املدنية االحتادي، بنصها على أن »ال تقوم احليازة 
أو  إباحة  أنه مجرد  يأتيه الشخص على  على عمل 
عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح«. كذلك، فإن 
»التسامح ال يكسب حقاً باالرتفاق«. إذ تنص املادة 
)1379( من قانون املعامالت املدنية االحتادي على 
أرض مملوكة  في  املــرور  ثبت ألحد حق  أنــه »إذا 
آلخر فليس لصاحبها منعه، إال إذا كان مروره عمالً 

من أعمال التسامح«.
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واألربعني  اخلامس  الوطني  باليوم  االحتفال 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة في عام 2016م، ميثل 
فرصة طيبة لالحتفاء مبناسبة غالية على اجلميع من 
الدولة، يعد مناسبة  املواطنني واملقيمني على أرض 
دولة  ظل  في  حتققت  التي  النجاح  مسيرة  لتذكر 
االحتاد، وكانت السبب في أن تصل دولة اإلمارات 
إلى موقع مرموق على الساحة العاملية نتيجة ما مت 
إجنازه من جناحات في جميع املجاالت االقتصادية 
ملوقع  ووصولها  وغيرها  والثقافية  واالجتماعية، 
دولة  تكون  أن  قادتها على  عاملياً، وتصميم  متقدم 

اإلمارات من أفضل دول العالم في عام 2021.
أصدرها  التي  البشرية  التنمية  تقارير  وأشارت 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إلى أن دولة اإلمارات 
ذات  ــدول  ال مصاف  في  جــاءت  املتحدة  العربية 

اإلنساني: إن املغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان قد اهتم بالعمل اخليري واإلنساني 
منذ قيام دولة االحتاد، وتوليه رئاسة دولة اإلمارات 
األعمال  فكانت  1971م،  ديسمبر  من  الثاني  في 
اخليرية واإلنسانية ضمن أولوياته، فأضفى صفة 
)صندوق  مثل  األعمال  هذه  على  املؤسسي  العمل 
آل  سلطان  بن  زايــد  ومؤسسة  للتنمية،  أبوظبي 
نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية، وبرنامج الشيخ 
األعمال  هذه  تقدمي  يأخذ  لكي  لإلسكان(،  زايــد 
واملساعدات اإلنسانية، الطابع املؤسسي وفق نظام 
واالستدامة،  االستمرارية  وله صفة  منتظم،  إداري 

وال تكون أعماالً موسمية.
ومؤسساً  رائداً  الله«  »رحمه  زايد  الشيخ  فكان 
للعمل اخليري واإلنساني عاملياً، برؤيته االستشرافية 

على  مؤشر  وهذا  جداً،  املرتفعة  البشرية  التنمية 
لدولة  الرشيدة  السياسية  للقيادة  احلكيمة  الرؤية 
اإلمارات حتت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
السمو  الدولة، وصاحب  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتكاتف وتضافر 
املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وتعاون 

األعلى لالحتاد حكام اإلمارات.
سنبرز بعض املجاالت التي أصبحت فيها دولة 
اإلمارات  دولة  أن:  ومنها  عاملياً،  األولى  اإلمــارات 
 2020 وإكسبو  اإلنساني،  العمل  في  عاملياً  األولى 
ثم  اإلمــارات،  بدولة  النجاح  الستمرارية  مؤشر 

اإلمارات ضمن دول القمة عاملياً.
العمل  في  عاملياً  األولــى  ــارات  اإلم دولــة  أوالً: 

د.عادل عبد اجلواد الكردوسي
خبير في وزارة تنمية املجتمع بدولة اإلمارات

اليوم الوطني
وخطوات نحو القمة
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توجيه  في  وقادة(  )مفكرين  اجلميع  سبقت  التي 
هذه األعمال لالستثمار في جوانب التنمية البشرية 
»الصحة، واملعرفة، والتنمية التي تزيد الدخل وتولد 
قدرات  تنمية  إلى  باإلضافة  إلخ«،  العمل،..  فرص 
يحقق  مبا  املساعدات،  هذه  من  املستفيدة  الفئات 
هذه  إليها  قدمت  التي  البلدان  في  البشرية  التنمية 

املساعدات. 
اآلباء  طريق  على  اإلمارات  دولة  قادة  لقد سار 
املؤسسني في العمل اإلنساني واخليري، فتم إطالق 
وتأسيس العديد من املؤسسات في هذا املجال، ففي 
كل إمارة توجد مؤسسات يقوم حاكم اإلمارة على 
الوطني  املستوى  على  املساعدات  وتقدم  رعايتها 
بدولة اإلمارات أو عاملياً للدول الصديقة والشقيقة، 
لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  ومنها 

اإلنسانية التي وصل عدد الدول التي استفادت من 
إلى  املؤسسة  هذه  قدمتها  التي  اإلنسانية  األعمال 
2013م.  عام  بنهاية  العالم  مستوى  على  دولة   70
لألعمال  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  ومؤسسة 
املساعدات  تقدمي  على  وتعمل  واإلنسانية  اخليرية 
من  تقدمه  ما  خالل  من  وخارجها  الدولة  داخــل 
احلالة  حتسني  في  ُتسهم  ومساعدات،  مساهمات 
املجتمع  في  التكافل  للمستفيدين، وحتقق  املعيشية 

اإلماراتي وفي الدول األخرى.
مجلس  أصدر  اإلنساني،  العمل  لقيمة  وتأكيداً 
 2012 لسنة   )7/14/295( رقم  القرار  الـــوزراء 
الله  بــإذن  له  املغفور  رحيل  ذكــرى  يوم  بتسمية 
الشيخ زايد بـ )يوم زايد للعمل اإلنساني( والذي 
التنسيق  يصادف )19 رمضان( من كل عام، ومت 

واألهلية  احلكومية  واملؤسسات  ــوزارات  الـ مع 
واجلمعيات ذات النفع العام واملؤسسات اخليرية،.. 
قيمة  تدعم  التي  والفعاليات  املبادرات  إلخ، إلطالق 
العمل اخليري واإلنساني في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
وصلت  أن  األعمال  هذه  دعم  نتيجة  من  وكان 
األولى  املرتبة  إلى  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
اإلنسانية،  األعمال  تقدمي  في  العالم  مستوى  على 
على  متقدمة  األولى  اإلنسانية  العاصمة  فأصبحت 
جميع دول العالم، بعد أن وصلت قيمة املساعدات 
التي قدمتها إلى أكثر من )5( مليارات دوالر في عام 
2013م، حسب إحصاءات منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية عن الدول املانحة للمساعدات عاملياً، حيث 
جاءت دولة اإلمارات في املركز األول على مستوى 
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العالم من خالل قيمة ما قدمته من مساعدات إمنائية 
مقارنة بالدخل القومي اإلماراتي.

النجاح  الستمرارية  مؤشر   2020 إكسبو  ثانياً: 
دولة  فوز  على  باختصار  نتعرف  اإلمارات:  بدولة 
اإلمارات ممثلة في دبي باستضافة معرض إكسبو 
2020، متفوقة على مدن عاملية، ملا وفرته من إمكانات 
متميزة في البنية التحتية والنقل واإلمداد، واملطارات 
الكبير  االستيعاب  حجم  ذات  البحرية  واملرافئ 
الطرق  العالية، وتوفير شبكات  التشغيلية  والكفاءة 
مبعايير ومواصفات عاملية، والتي تربط دبي بجميع 
العالم،  الدولة ودول  إمارات  اإلمارة وجميع  أنحاء 
اإليجابية  والصورة  واألمان،  واألمن  واالستقرار 

للدولة بني بلدان العالم. 
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
مباليني  للترحيب  اإلمــارات  استعداد  دبي،  حاكم 
البشر الذين سيحلون عليها من كل حدب وصوب 
لتقدم  فيه،  واملشاركة  إكسبو  معرض  لــزيــارة 
دورها  الستعادة  فرصة  للمنطقة  بذلك  اإلمــارات 
التاريخي وسط الشعوب قائالً: سنرحب في 2020 
ونعدهم  كافة.  العالم  أنحاء  من  زائر  مليون   25 بـ 
وعدنا  املعرض.  تاريخ  في  دورة  أفضل  بتنظيم 
ونعد  وعدنا.  نؤكد  واليوم  سنبهره.  أننا  العالم 
العقول  تواصل  في  شعارنا  سنحقق  بأننا  أيضاً 
لبناء مستقبل أفضل. إن منطقتنا هي مكان اللتقاء 
اإلبداعات.  وصناعة  الثقافات  وامتزاج  احلضارات 
وستسترد منطقتنا دورها احلضاري مببادرات من 
هذا النوع. وقد مت اختيار شعار »تواصل العقول... 

التي وصلت  املكانة  من  انطالقاً  املستقبل«،  وصنع 
إليها اإلمارات كمنصة حيوية للقاء األفكار والعقول 
رسم  في  محوري  دور  لعب  على  الدولة  وحرص 
مالمح املستقبل، في حني مت اختيار ثالثة مواضيع 
»االستدامة«  وهي:  الشعار  حتت  مندرجة  فرعية 
احملركات  متثل  كونها  ــفــرص«  و»ال و»التنقل« 

األساسية للتنمية في االقتصاد احلديث. 
ميثل فوز دبي بتنظيم إكسبو 2020 نتاجاً لرؤية 
الشيخ  السمو  لصاحب  الرشيدة  القيادة  وجهود 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد 
التي عملت على  الوزراء حاكم دبي  رئيس مجلس 
للعاملية، بدءاً  التميز واإلبداع وصوالً  تأسيس بيئة 
القطاع  شمل  الــذي  االستراتيجي  التخطيط  من 
التحتية املتطورة واحلديثة  البنية  العمراني، وإعداد 
املعلومات  العاملية، واستثمار ثورة  ذات املواصفات 
واستخدام  املعرفة،  اقتصاد  وتوطني  واالتصاالت 
والعشرين، فأصبحت  الواحد  القرن  تقنيات  أحدث 

دبي منوذجاً ملدينة القرن الواحد والعشرين. 
ثالثاً: اإلمارات ضمن دول القمة عاملياً: كان من 
على  اإلمــارات  دولة  االحتاد حصول  جناح  نتائج 
احلكومية،  الكفاءة  مجال  في  عاملياً  األول  املركز 
وحتقيقها أكبر قفزة بني جميع دول العالم في مجال 
للمركز  لتصل   2013 عام  الدول في  التنافسية بني 
في  عاملياً  الرابع  املركز  أيضاً  عاملياً وحتقق  الثامن 
السنوي  الكتاب  بحسب  االقتصادي،  األداء  مجال 
للتنافسية العاملية 2013 الذي يعد أحد أهم التقارير 
العاملية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر 

عن املعهد الدولي للتنمية اإلدارية بسويسرا. 

األول  املركز  في  أيضاً  اإلمــارات  دولة  وجاءت 
عاملياً في مجال الترابط املجتمعي، وفي مجال القيم 
والسلوكيات واخلامس عاملياً في مؤشر التوظيف، 
األعمال  ممارسات  محور  في  عاملياً  والسادس 
إضافة لتقدمها الكبير في 19 مؤشراً مختلفاً، لتكون 
العاملية  التنافسية  في  عاملياً  األوائل  العشرة  ضمن 

في التقرير العاملي للتنافسية.
واملركز  عربياً،  األول  باملركز  اإلمــارات  جاءت 
)14( عاملياً عام 2013م متقدمة ثالث درجات عن عام 
2012م، في مجال الرضا والسعادة، وفي تعليق على 
نتائج املسح، صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
لصاحب  الشاغل  الشغل  بأن  دبي،  حاكم  الوزراء، 
رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة - حفظه الله - هو رفاهية املواطن، في تأكيد 
على استمرار نهج الدولة في تقدمي أرقى اخلدمات 
للمواطن  واالجتماعي  النفسي  االستقرار  وحتقيق 

واملقيم على أرض الدولة.
التقدم  مدى  تعكس  والسعادة  الرضا  مؤشرات 
متداخلة  مجموعة  نتاج  فهي  الدولة،  أحرزته  الذي 
من املقومات، منها القيادة الرشيدة وحتسني نوعية 
االجتماعي  والضمان  والصحة  العامة  اخلدمات 
االطمئنان  على  تبعث  التي  املقومات  من  وغيرها 
وحتقق الرضا للفرد، فاملؤشر يقدم لنا دليالً قاطعاً 
لتذليل  الدولة  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  على 
سهلة  الناس  حياة  جلعل  كافة،  احلياتية  العقبات 
وخالية من العوائق ومسببات القلق، مما يبعث في 

نفوسهم الرضا واالطمئنان.

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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الشرطة العالمية

10 أسرار 
يعرفها رجال الشرطة 

ويجهلها معظم الناس

إعداد: حاكم خيري 
دوغ ايلي - رئيس تحرير »بوليس ون«

اأ�سبح من الوا�سح متامًا اأن ال�سحافة واجلمهور ل يعرفان اإل القليل جدًا عن عمل ال�سرطة.

أصبح من الواضح تماماً أن الصحافة والجمهور 
يمتلكان فهماً حقيقياً قليالً جداً عن عمل الشرطة. 
هو  السنين  مر  على  تعلمناها  التي  األشياء  ومن 
من  القليل  فإن  والتوتر،  الضغط  أوقات  أنه خالل 

الضحك دواء فّعال للغاية.
يعرفها  ال  التي  األشياء  بعض  يلي  فيما  لذلك، 

معظم الناس ولكن رجال الشرطة يعرفونها.  

الغرامات  أن  يفهمون  الشرطة  رجال  معظم   .1
تحريرها.  تماماً  يحبون  ال  أنهم  إال  ضرورية، 
حسناً، ما لم تحرر غرامة »للشخص الذي سيدفع 
باألمر  ليس  المخالفات  تحرير  فإن  أجورهم«، 

السيىء.

2. الغالبية العظمى من رجال الشرطة لم يطلقوا 
النار على أي شخص، ولكن معظم رجال الشرطة 
أسماء  على  تحتوي  مفصلة  قائمة  قراءة  يمكنهم 
عليهم  النار  تطلق  أن  الذين يستحقون  األشخاص 
ألنهم كانوا يشكلون تهديداً مميتاً. وهذا يعني أن 
مواجهة  فتيل  بنجاح  نزعوا  الشرطة  رجال  معظم 

مميتة فقط باستخدام الكلمات وأسلحة أقل فتكاً.

كان  إذا  يتساءلون  الشرطة  رجال  معظم   .3
لديهم شيء أفضل للقيام حتى يبرز ذلك الشخص 
شيء  أي  لديك  »أليس  متذمر:  بصوت  متسائالً 
-يعرف  فقط  وعندها  عندها–  لتفعله؟«.  أفضل 
السؤال وهو: »ال. هذا  الجواب على هذا  الشرطي 

أفضل ما يمكن القيام به«.
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دوغ ايلي - رئيس تحرير »بوليس ون«

السائق  أن  يعرفون  الشرطة  رجال  معظم   .4
الذي تم إيقافه للتو تناول أكثر من »علبتي جعة« 
ويمكنهم إعطاء تقدير بدرجة معقولة من الدقة كم 

عدد علب الجعة التي تناولها السائق في الواقع؟؟.

5. معظم رجال الشرطة يحبون الدونات، واألمر 
ينطبق فعالً على الجميع فهي مصنوعة عمداً لتكون 
تمرير  يرجى  بها.  الناس  يرغب  حتى  حقاً  لذيذة 

دونت أخرى لي.

سبب  عن  يتساءلون  الشرطة  رجال  معظم   .6
قيام هذا العدد الكبير من أفراد المجتمع باستخدام 
في  يتعاركون  وهم  لتصويرهم  المحمول  الهاتف 

التراب مع مهاجم، بدالً من تقديم المساعدة لهم.

7. معظم رجال الشرطة ال يعرفون لون الناس 
التي  السيارة  وقف  يتم  أن  قبل  يوقفونهم  الذين 
تقلهم. هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الناس 
الذين يقودون سيارات ذات زجاج مخفي في الليل.

تم  إذا  أنه  يعرفون  الشرطة  رجال  معظم   .8
إصالح ذلك المخمد »المصباح الخلفي« أو أي عطل 
ميكانيكي آخر الذي تم إيقافك بسببه فإن الشرطة 

ستتوقف عن إيقافكم.

من  أنه  يعرفون  الشرطة  رجال  معظم   .9
كافية  بسرعة  الدورية  سيارة  إيقاف  المستحيل 
في  الجالس  الموقوف  السكير  ذلك  حينما يصرخ 
وشك  على  أنني  أعتقد  »توقفوا!  الخلفي  المقعد 

التقيؤ«.

وسائل  أن  يعرفون  الشرطة  رجال  معظم   .10
وراء  بل  الحقيقة،  وراء  الوطنية ال تسعى  اإلعالم 
والحقيقية  اإلخبارية  قصصهم  إن  خبرية.  قصة 
إنهما  التوأم.  األخوة  األحيان  من  كثير  في  تشبه 
أقرباء، لكن رجال الشرطة ال يمكنهم إعطاء تفسير 

عن سبب عدم تشابههما.
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هل �سبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�سهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

إعداد: خالد الظنحاني
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اآلخرين وبناء عالقات ومد جسور التعاون معهم، 
جزيرة  ليست  اإلمــارات  أن  يرى  زايد  كان  حيث 
العربي  ووطنا  خلليجنا  امتداد  وإمنا  محصورة 

وعاملنا اإلسالمي.

زايد املعلم
كان  عندما  تشكلت  القيادية  زايد  شخصية  إن 
إدارة  في  جنح  أن  بعد  الشرقية،  للمنطقة  حاكماً 
الصاروج  فلج  الصراعات ومتكن من حل مشكلة 
بإعادة ترميم الفلج وتوصيل املياه ملزارع املواطنني، 
خلفية  على  االحتاد  دولة  أجنز  القبائل،  وتوحيد 
صعاب  خائضاً  إمــارات  ست  من  السميح  اتفاق 
كللت  حتى  الوحدوية  جهوده  واستمرت  املرحلة، 
ثم  االحتــاد،  لركب  اخليمة  رأس  إمــارة  بانضمام 
صب زايد بعد ذلك جل اهتمامه بالتعليم حيث قام 

د. سليمان موسى اجلاسم

على ألسنتهم وفي قلوبهم

إماراتية مرموقة،  احللقة، شخصية  ضيف هذه 
تقلد مناصب ومسؤوليات في العديد من املجاالت، 
منها املجال التربوي والتعليمي والثقافي والسياسي، 
باإلضافة ملسؤوليات مختلفة في املجال االقتصادي 
والتجاري، حيث كان مديراً لشؤون املجتمع وتنمية 
القوى العاملة في كليات التقنية العليا في أبوظبي، 
الشيخ  السمو  لصاحب  األميري  للديوان  ورئيساً 
األعلى  املجلس  عضو  الشرقي  محمد  بن  حمد 
لالحتاد حاكم الفجيرة، وعضو بعثة دولة اإلمارات 
السلك  في  مفوضاً  ــراً  ووزي املتحدة،  األمم  لدى 
الدبلوماسي بوزارة اخلارجية، التقى بالشيخ زايد 
الدكتور  إنه  املــرات،  من  العديد  في  الله«  »رحمه 
لـ»جامعة  السابق  املدير  اجلاسم  موسى  سليمان 
زايد«، وفيما يلي نص شهادته وانطباعاته وذكرياته 

مع الشيخ زايد »طيَّب الله ثراه«.
إن احلديث عن الشيخ زايد »رحمه الله« يزيدني 
نهجه  على  تربوا  الذين  أبنائه  أحد  بأنني  فخراً 
الفذة،  أفكاره وعبقريته  الكرمي وتزودوا من معني 
القائد  كان  فقد  عايشته عن قرب،  أنني  خصوصاً 
الدولة،  أبناء  لكل  واملوجه  واملرشد  واملعلم  واألب 
كان »رحمه الله« يتعامل مع كل من يقابلهم بأبوة 
حانية، جتعل الفرد أمامه يستمع أكثر مما يتحدث، 
حتى ال يفوته شيء من احلكم والتوجيهات السديدة 

التي يتفوه بها »رحمه الله«.
نعم، فأنا نهلت احلكمة من مدرسة الشيخ زايد 
»طيب الله ثراه«، في معاجلة األمور، كونه صاحب 
وقيم  ثقافة  احترام  في  ومدرسة  نافذة،  بصيرة 

د. سليمان الجاسم: 

زايد اهتم بنشر المدارس 
في اإلمارات قبل قيام االتحاد

بإنشاء املدارس في جميع إمارات الدولة إمياناً منه 
بأهمية العلم في بناء األوطان، لذلك، فإنه »رحمه 
الله« حينما تولى مقاليد حكم إمارة أبوظبي، اهتم 
أبوظبي وإمنا  إمارة  املدارس ليس فقط في  بنشر 
بالعلم  يؤمن  الكبير،  القائد  كان  اإلمارات.  كل  في 
ويرى أن هذه اإلمارات، متثل وحدة واحدة بغض 
أمر  وهو  واحــد،  لواء  حتت  انضوائها  عن  النظر 
املصاهرة  عالقات  منها  متشابكة،  عوامل  تعززه 
والعالقات  والتقاليد  العادات  ومتاثل  القبائل،  بني 

التجارية التكاملية وأيضاً العوامل اجلغرافية.
تستوعب  حينئٍذ  املــاديــة  اإلمكانات  تكن  لم 
البيوت  استئجار  يتم  فكان  الكبيرة،  الطموحات 
الشعبية املبنية من الطني، وحتويل غرفها إلى فصول 
دراسية. وكان الشيخ زايد انطالقاً من حرصه على 
باملدارس، خصص  االلتحاق  على  األهالي  تشجيع 
راتباً شهرياً لكل طالب، وكان هذا الراتب يفوق ما 
ميكن ألي طالب أن يحظى به في حال التحق بسوق 
العمل في الزراعة أو الصيد. وبالتوازي مع جهوده 
في نشر التعليم، انتشرت فصول محو األمية للكبار، 
مما أسهم في تكوين جيل من املتعلمني، وهؤالء هم 

من يديرون مؤسسات الدولة حالياً.

جمعية بني ياس
الشيخ  لزيارة  ذهبنا  أننا   ،1981 عام  وأذكر في 
زايد في قصر املقام مبدينة العني، حيث كنا قد نظمنا 
االستهالكية  التعاونية  للجمعيات  األول  االجتماع 
العربية في إمارة الفجيرة، وأخذنا رؤساء الوفود 
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للسالم عليه، وبالفعل استقبلنا وحتدث مع الوفود 
حول أهمية اجلمعيات التعاونية، وحثهم على إنشاء 
الغذائية  املــواد  في  فقط  ليس  تعاونية  جمعيات 
واالستهالكية، بل في كل مجاالت احلياة مثل النقل 
خدمات  من  وغيرها  العامة  واخلدمات  واملقاوالت 
متس حاجة املواطنني، فهو يعلم مدى حاجة الناس 
ملثل هذه اخلدمات، وال يريد أن يتعسر الناس في 
تلبية حاجاتهم الضرورية، هكذا هو زايد اإلنسان 

الذي تعلمنا منه وال زلنا أمور احلياة.
وفي اللقاء ذاته، سألني »رحمه الله«: تعرف من 
أسس »جمعية بني ياس التعاونية«؟ فأجبته: ال يا 
طويل العمر، فرد قائالً: أنا الذي أسس هذه اجلمعية 
اجلمعية  جنحت  أن  بعد  ثم  الشيوخ،  أوالدي  مع 
اليوم  لله تعد اجلمعية  منحتها للمواطنني، واحلمد 

من أجنح اجلمعيات التعاونية في أبوظبي.
العديد  في  زايد  بالشيخ  التقيت  أنني  احلقيقة 
من املناسبات، وكنت كلما تقربت منه أعجب أكثر 
حضرت  فقد  االستثنائي،  الرجل  هذا  بشخصية 
اململكة  في  اجلنادرية  ملهرجان  زيارته  في  معه 
العربية السعودية، وكان »رحمه الله« أثناء االفتتاح 
بحضور امللك السعودي الراحل خالد بن عبدالعزيز 
آل سعود، يرد على الصحفيني بردود يعجب منها 
باألمور  عــارف  رجل  ثقافة  عن  تنم  ألنها  املــرء، 
التراثية، خصوصاً في اإلبل والصقر وحياة البداوة 
السمو  برفقة صاحب  كنت  أنني  كما  عام.  بشكل 
الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس األعلى 
لالحتاد حاكم الفجيرة عندما ذهب إلى أداء مناسك 
احلج مبعية الشيخ زايد »رحمه الله«، وأيضاً رافقته 
الله« في زياراته الرسمية لتركيا واملغرب  »رحمه 

وغيرهما من بلدان العالم، وكنت في كل املناسبات 
أمثّل املستمع اجليد ملا يقوله »رحمه الله« الستقي 
والتي ال يجب على  املفيدة  أفكاره وطروحاته  من 
هكذا  انتباه،  دون  من  يتركها  أن  الواعي  اإلنسان 
دولة  أبناء  أن  لله  واحلمد  زايد  الشيخ  من  تعلمنا 
على  زايد  الشيخ  ثم  الله  بفضل  اليوم  اإلمــارات 

مستوى عال من الوعي واملعرفة واملسؤولية.

التسامح عند زايد
لقد غرس الشيخ زايد في أبنائه قيماً كثيرة منها 
اإلمارات  دولة  واليوم  والسالم،  واحملبة  التسامح 
أنبت  الغرس قد  للتسامح، ألن  تعد عاصمة عاملية 
تسامح،  عن  تروى  كثيرة  حكايات  وهناك  اليوم، 
املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
هي  األولــى  وقائع،  ثالث  منها  وأذكــر  نهيان،  آل 
حتمله لتكاليف صيانة قبة كنيسة القيامة املجيدة، 
في  زايد  الشيخ  استراحة  كانت  فقد  الثانية  أما 
من  للكثير  وقبلة  ساحة  مبثابة  حتديداً  سويسرا 
هناك،  واألجانب  العرب  من  واحملتاجني  الفقراء 
وذات يوم ذهب رجل أجنبي يطلب املساعدة، فقابله 
أحد العاملني لدى سموه، وعلم من اسم الرجل أنه 
يهودي، فأبلغ الشيخ زايد، الذي أمر له بتلبية طلبه 
في املساعدة بضعفني، قائالً إنه إنسان أوالً وأخيراً.
ذهب  قد  كان  زايد  الشيخ  أن  فهي  الثالثة  أما 
وأثناء  الغربية،  البلدان  أحد  في  املطاعم  أحد  إلى 
جلوسه وجد جتمعاً كبيراً من الطيور تقتات على 
بعض فتات األكل في املطعم، فسأل مدير املطعم هل 
تتجمع هذه الطيور دوماً هنا فأجابه بنعم، فأعطاه 
عام  ملدة  للطيور  حبوب  تكلفة  الله«  »رحمه  زايد 

على أن يلتزم صاحب املطعم بنثر احلبوب كل يوم 
للطيور، حتى ال جتوع يوماً واحداً.

نهج زايد
فــي حق  أبـــداً  لــم تقصر  اإلمـــارات  ــة  إن دول
البعيدة  املناطق  أو  املدينة  في  سواء  مواطن  أي 
فالسياسة واحدة والنهج واحد هو نهج املغفور له 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيَّب الله ثراه«، وقد حرص صاحب السمو الشيخ 
»حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الله«، على السير على الدرب  نفسه وانتهاج النهج 
القومي نفسه، فبرزت الدولة على جميع املستويات 
السياسية واالقتصادية وأقيمت بنية حتتية غاية في 

الدقة والشمول .
قد  بشكل  الصورة  يرى  األول  الرعيل  أن  ذلك 
يكون مختلفاً عن شباب اليوم، السيما أن هذا اجليل 
عاش سنوات صعبة وقاسية بعكس جيل الشباب 
أمام  ورأى  نشأ  فقد  الصعوبات  هذه  ير  لم  الذي 
اجلديدة  واملساكن  املمتدة  الفسيحة  الطرق  عينيه 
واملستشفيات  واملــدارس  والكهرباء  املياه  وشبكة 
التي  املنجزات  من  وغيرها  الرياضية،  واألندية 
حقيقية  ملحمة  هي  تأسيسها  منذ  الدولة  أقامتها 
للعمل. كما أن الوزارات االحتادية بتوجيهات »زايد 
اخلير« لم تقصر في حق املواطن، بل ذهبت إليه في 
استفادت  ال احلصر  املثال  وعلى سبيل  مكان  كل 
إمارة الفجيرة من هذه اإلجنازات بشكل كبير أحدث 
إلى  يعود  وهذا  كبيرة،  عمرانية  بطفرة  يسمى  ما 
النهج القومي الذي أسس له الشيخ زايد »طيَّب الله 

ثراه«.

مع املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد أثناء اللقاء مع وزراء التعليم العالي  العرب الذي استضافته العاصمة أبوظبي عام  1997.
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بعيدًا 
وفشل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  الرئاسة  لسدة  ترامب«  »دونالد  صعود  عن 
 indy100 موقع  نشر  املاضي،  الشهر  جرت  التي  االنتخابات  في  كلينتون«  »هيالري 
مؤخراً أفضل 25 صورة للرئيس »باراك أوباما« املنتهية واليته في العشرين من شهر 
يناير املقبل، مت اختيارها من بني مليوني صورة التقطت له على مدار ثماني سنوات 
من حكمه للواليات املتحدة األمريكية، ُنِشر منها ما يقارب 7000 صورة على حساب البيت األبيض. وكان كبير 
مصوري البيت األبيض »بيت سوزا« يختار في نهاية كل عام أفضل الصور التي التقطتها عدسته، أو عدسة أحد 

أعضاء فريقه، للرئيس خالل عام كامل.
الصور اخلمس والعشرون التي مت اختيارها من بني املليوني صورة التي مت التقاطها للرئيس »أوباما« خالل 
فترة حكمه، لم يكن من بينها صور له مع زعماء العالم الذين قابلهم، وال لالجتماعات الرسمية التي حضرها، 
وال للكلمات التي ألقاها في احملافل الدولية، وهي كثيرة ال تعد وال حتصى. وإمنا كانت للحظات احلميمية التي 
قضاها مع أفراد أسرته وأصدقائهم وأعضاء فريقه، واملواقف اإلنسانية التي ال عالقة لها بالسياسة. فهناك 
صورة للرئيس وهو يحمل طفلني رضيعني على ذراعيه، وثانية وهو ميشي في مسيرة إلى جانب كبار في السن 
كلهم من امللونني، وثالثة مع أطفال صغار السن في مدرسة أو روضة، ورابعة وهو يلعب كرة السلة، وخامسة 
وهو يرقص بينما تظهر في الصورة زوجته ميشيل وآخرون يضحكون، وسادسة وهو يلتقط »سيلفي« مع 
طفلني ملونني، وسابعة وهو مستلق على األرض يرفع بيديه طفالً صغيراً، وثامنة وهو يصطاد سمكة متوسطة 
احلجم على شاطئ البحر، وتاسعة وهو يقف متأمال غروب الشمس، وعاشرة وهو يقف خلف ديك رومي ضخم 
وتظهر في الصورة ابنتاه ماليا وساشا. وفي هذا اإلطار تدور الصور اخلمس والعشرون التي مت اختيارها 

للرئيس »باراك أوباما« للنشر في املوقع، من بني مليوني صورة التقطت له على مدار سنوات حكمه الثماني.
تأملت هذه الصور، وتساءلت بيني وبني نفسي: ُترى.. ما الذي سيحمله معه الرئيس »أوباما«، وهو يغادر 
البيت األبيض في شهر يناير املقبل، ويحتفظ به في ذاكرته؟ هل سيحمل معه املشاكل واألزمات التي عاشها فيه 

خالل سنوات حكمه، أم سيحمل معه اللحظات احللوة، واألوقات السعيدة التي اختطفها خالل هذه السنوات؟
لو كنت مكانه سأترك كل املشاكل واألزمات واألوقات الصعبة التي مررت بها داخل البيت األبيض، وأحمل 
معي اللحظات احللوة واألوقات السعيدة التي عشتها فيه، ألن املشاكل واألزمات سيأتي من يتصدى لها بعدي، 
أما اللحظات احللوة واألوقات السعيدة فلن أجد من يعوضني عنها. وهذا ما أتصور أن الرئيس »باراك أوباما« 
سيفعله، أو هو ما بدأ اتخاذه فعالً، فمعروف أن الرؤساء األمريكيني يتوقفون في الشهور األخيرة من فترة 
حكمهم عن اتخاذ القرارات الصعبة واملصيرية، إال إذا دعت الضرورة لذلك، ويبدؤون التخطيط حلياة ما بعد 
اخلروج من البيت األبيض. وهي حياة أجمل وأسعد وأكثر هدوءاً وأقل قلقاً من حياة البيت األبيض، بل إنها أكثر 
دخالً من فترة الرئاسة، حيث يتفرغ الرؤساء السابقون لتأليف الكتب، وإلقاء احملاضرات، وتقدمي االستشارات، 
وحضور حفالت التخرج واملؤمترات. وكل هذه مدفوعة األجر بالطبع، حتقق لهم دخالً يفوق كثيراً ما كانوا 
يتقاضونه من رواتب وهم في سدة الرئاسة، حيث تفرض عليهم القوانني االمتناع عن تقدمي مثل هذه اخلدمات، 
وقبول الهدايا، وُتراقب حساباتهم بشكل دقيق، وجتفف كل املنابع، عدا منبع الراتب، وهو راتب غير مغٍر على كل 

حال، قد يفوقه راتب مدير شركة في دولة صغيرة.
هل هي ميزة أن تكون رئيساً للواليات املتحدة األمريكية؟ رمبا يراها الكثيرون ميزة من نواٍح كثيرة، أما أنا 
فأراها ميزة من ناحية واحدة فقط، هي عندما تصبح رئيساً سابقاً كي تنفتح لك أبواب الرزق، فتكسب ماليني 

الدوالرات وأنت جالس مكانك، أو متنقالً كضيف شرف في املؤمترات وحفالت التخرج.
كان الله في عون »دونالد ترامب« القادم من عالم األعمال إلى كرسي الرئاسة وسط ضجيج غير مسبوق، 
أما »باراك أوباما« فهنيئاً له، ألنه سيغادر هذا الكرسي املزعج كي يستأنف حياته من جديد، ويعود إلى عالم 

الهدوء والدعة.

أحلى أوقات فخامة الرئيس

ضفاف
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د. فالح حنظل

أبحر في شهر فبراير 1859 على رأس حملة تقدر 
بألفني وخمسمئة مقاتل، على ظهر عدد من السفن 
أرسلت حكومة بومباي  األثناء  تلك  احلربية، وفي 
يوقف  لكي  رسل  الكولونيل  بقيادة  حربياً  طراداً 

احلملة.
أما ماجد فعندما علم بأمر خروج احلملة، فإنه 
العرب  من  مقاتل  ألف  عشرين  من  جيشاً  جهز 
والبلوش واألفارقة، وقرروا جميعاً مواجهة ثويني 

بكل قوة.
أما بالنسبة حلملة ثويني، فلقد متكن الكولونيل 
رأس  منطقة  في  وهي  باحلملة  اللحاق  من  رسل 
بومباي  حاكم  من  رسالة  ثويني  وسلَّم  احلــد، 
ينصحه بصرف النظر عن احلملة، ويطلب منه أن 
إن  الهند.ثم  حكومة  إشراف  بالتحكيم حتت  يقبل 
ثويني وافق على ما جاء في الرسالة أي التحكيم، 

وأمر سفنه بالعودة إلى مسقط.
وعندما وصل إلى هناك، أرسل رسالة إلى حاكم 
بومباي، يوافق فيها على التحكيم، إال أنه يصر على 

سلطان  بن  سعيد  السلطان  العظيم  امللك  انتقل 
بن أحمد بن سعيد إلى رحمة الله تعالى عام 1856 
سواحل  من  األطراف  مترامية  إمبراطورية  وترك 
له عدد  أفريقيا وكان  إلى سواحل  العربي  اخلليج 
من الزوجات من مختلف اجلنسيات، ويبالغ الرواة 
بعددهن إذ قالوا إنهن سبعون زوجة وسرية وله 
منهن مئة واثنا عشر ولداً وبنتاً، وعند وفاته كان له 
خمسة وعشرون أحياء فقط، لكن هذا الرقم مبالغ 
به والشك، والرقم الصحيح هو أنهم ثمانية عشر 

ابناً موزعني بني عمان وزجنبار.
وما إن انتشر نبأ وفاته، حتى أعلن ابنه ثويني 
املوجود في مسقط بأنه هو احلاكم والسلطان على 

عمان وملحقاتها ومنها زجنبار.
أعلن  فقد  زجنبار،  في  املوجود  ماجد  ابنه  أما 
إلى  رسائل  وأرســل  زجنبار  في  احلاكم  هو  أنه 
امللكة فكتوريا ملكة بريطانيا، وإلى نابليون الثاني 
رئيس  بوكانان  جيمس  وإلــى  فرنسا  إمبراطور 
والده  بوفاة  يبلغهم  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

وتوليه احلكم في زجنبار.
لم يصدر رد فعل فوري من السلطان ثويني في 
مسقط جتاه تولي ماجد احلكم في زجنبار، ألنه أي 
ثويني كان مشغوالً مبقاتلة أخيه تركي بن سعيد 
الذي نافسه على عرش عمان، وبقي األمر كذلك إلى 

عام 1858، عندما مت الصلح بني األخوين.
وفي زجنبار حصل األمر نفسه، إذ نافس األخ 
ونتيجة  ماجد،  احلاكم  أخــاه  سعيد،  بن  برغش 
الضطراب األحوال في طرفي السلطنة، فإن ماجد 
تقدمها  زجنبار  كانت  التي  املالية  الدفعات  أوقف 
إلى مسقط، وكانت أربعني ألف كراون.وفي شهر 
نوفمبر من عام 1858، جهز السلطان ثويني حملة 
ويخضع  ماجد  أخاه  يهاجم  لكي  ضخمة  بحرية 

زجنبار لسلطته.
وقبل أن تقلع احلملة، وصل خبرها إلى حكومة 
التي هالها اخلبر، فراحت تراسل مسقط  بومباي، 

وزجنبار وحتثهما على عدم الصدام.
إذ  بومباي،  حلكومة  يكترث  لم  ثويني  لكن 

حكم آل بوسعيد
لزنجبار وشرقي أفريقيا 

صفحـات من تاريخ حكم العـرب لزنجبار
وأجزاء من شرقي أفريقيا 1699 - 1964 )5-3(  
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أن تكون هناك دولة واحدة من دون أي تقسيم، وأن 
تدفع حكومة  وأن  ملسقط،  تكون زجنبار خاضعة 
زجنبار مبلغاً سنوياً قدره أربعون ألفاً من الفرنكات 

الفرنسية عالوة على شروط أخرى.
أما ماجد، فقد بقي على استعداده للحرب، ومن 
جانبه قام ثويني بتكليف موفد من عنده اسمه حمد 
بريطاني على  برفقة ضابط  يذهب  بأن  بن سالم، 
منت السفينة )كارولني( العائدة إلى ثويني والتوجه 

إلى زجنبار ملقابلة ماجد والتفاهم معه.
وفي شهر مارس من عام 1859 أبحرت السفينة 
كان  ماجداً  أن  غير  زجنبار،  باجتاه  مسقط  من 
حريصاً على حماية نفسه من مخاطر أخيه، فكان 
كثير االتصال مع السلطات اإلجنليزية والفرنسية 
مع  األحــوال  ساءت  إن  إلى صفه  جلبهما  لغرض 

أخيه ثويني.
السيد  ظهرها  وعلى  كارولني  السفينة  وصلت 
وكان  ثويني،  السلطان  مبعوث  سالم  بن  محمد 
سفناً  أن  فوجد   ،1859 أبريل   18 يوم  وصولها 

نفسه مت إجبار برغش على االستسالم، كما مت نفيه 
إلى مسقط.

وقضية  بومباي،  حكومة  موضوع  إلى  نعود 
وماجد  ُعمان  حاكم  ثويني  األخوين  بني  التحكيم 
تعيني  مت   1860 أبريل  يوم16  ففي  زجنبار،  حاكم 
العميد )كوغالن( لتقصي اخلالفات بني األخوين، 
العميد  فقام  ــادجــر(،  )ب القس  يرافقه  أن  على 
ومساعده القس بإجراء اتصاالت ومراسالت كثيفة 
مع جميع األطراف، وتدخلت فرنسا في املوضوع 

أيضاً.
وأخيراً صدر تقرير كوغالن، فكان اآلتي: 

ماجد  السيد  السمو  إعالن صاحب  يتم  أوالً:   •
العائدة  األفريقية  وممتلكاتها  لزجنبار  حاكماً 

لصاحب السمو الراحل السيد سعيد.
أن يدفع حاكم زجنبار حلاكم مسقط   : ثانياً   •

معونة سنوية قدرها 40.000 كراون.
ماجد  السيد  السمو  صاحب  يدفع  أن  ثالثاً: 
لصاحب السمو السيد ثويني متأخرات املعونة عن 

بريطانية حتمي زجنبار، لكن ماجداً رفض مقابلة 
أولي األمر، وادعى بأن ثويني أرسل نقوداً ألخي 
أخيه،  بثورة ضد  يقوم  لكي  برغش  واسمه  ماجد 
وكان يرغب أن ينفي أخاه برغش، لكنه أي ماجد 
رضخ أخيراً ووافق على لقاء حمد بن سالم بشرط 
الكابنت  اسمه  إجنليزي  بحضور ضابط  يكون  أن 

ركبي.
فعاد  يذكر،  تثمر عن شيء  لم  املفاوضات  لكن 
في  وقع  مهماً  حدثاً  أن  غير  مسقط  إلى  املوفد 
راح  هناك،  املوجود  برغش  األخ  أن  وهو  زجنبار، 
والرجال  املسلحة  باملظاهر  ماجد  أخــاه  يستفز 
أمام  ليالً  احلرب  يؤدون رقصات  الذين  املسلحني 

بيته، وكأنهم يتحدون ماجداً.
وانتهى أمر برغش يوم15 سبتمبر 1859 عندما 
برغش  لكن  بيت برغش،  قوة طوقت  ماجد  أرسل 
خالد  أخيه  بيت  إلــى  وجلــأ  الــهــروب  من  متكن 
وحتصن هناك، فقام ماجد بإعداد قوة سانده فيها 
العام  أكتوبر من  البيت، وفي21  اإلجنليز وحاصر 

احلي العربي بزجنبار
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مدينة مسقط

سنتني، أي 80.000 كراون.
ومت إبالغ األخوين بهذا القرار، ومتت موافقتهما 
سلطنة  جسم  عن  زجنبار  انفصلت  وبذلك  عليه 
ُعمان في عام 1860، وفي عام 1870، انتقل ماجد 

إلى رحمة الله تعالى.
ومن اجلدير بالذكر أنه على أيام ماجد، هربت 
في  معه  وعاشت  أملاني  تاجر  مع  ساملة  أخته 
»مذكرات  الشهير  الكتاب  صاحبة  وهي  أوروبــا، 

أميرة عربية«.
أي  األمــة،  جسم  عن  زجنبار  انفصلت  وهكذا 
استمر في نسل  احلكم  أن  غير  الُعمانية  السلطنة 
وأوالده  عمان،  حاكم  سلطان  بن  سعيد  السلطان 
وأحفاده حكام ُعمان وكذلك حكام زجنبار إلى عام 

.1964
ومما يجدر ذكره هو لقب »السيد« الذي تلقب 
به حكام زجنبار، وكان هذا اللقب سائداً عند حكام 
عُمان أيضاً إلى أن تولى احلكم سعيد بن سلطان 
بن أحمد بن سعيد، الذي لقب نفسه بلقب السلطان، 
لذلك سوف نبقي على لقب )السيد( حلكام زجنبار 
العرب الذين حكموا إلى عام 1964، علماً بأن قسماً 

منهم تلقب بلقب السلطان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السمو  صاحب  كتاب  من  منقولة  املعلومات 
تقسيم  القاسمي  محمد  بــن  سلطان  الشيخ 

اإلمبراطورية الُعمانية 1856 - 1862.  ماجد بن سعيد أول حاكم من آلبوسعيد في زجنبار
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زمان الوصل

حين سجل األستاذ محمد عبدالله عنان مشاهداته 
يبحث عن  والبرتغال«، وهو  »إسبانيا  األندلس  في 
الخروج  من  نفسه  يملك  لم  الباقية  العربية  اآلثار 
عن قلم المؤرخ ليحل محله قلم األديب، وهو يصف 

قصر الحمراء ويقول »ص188«: 
ملك  ثمة  وكان  مملكة،  ثمة  كانت  هنا  »أجَل 
وعرش، وبين جدران هذا القصر كان يقيم سالطين 
األندلسية،  الممالك  آخر  اإلسالمية  غرناطة  مملكة 
األخيرة يوجهون  األندلس  وهنا كان رجاالت هذه 

مصائر شعب عظيم. 
إسالمية  مملكة  معقل  »الحمراء«  كانت  أجل! 
عظيمة استمر تاريخها يدّوي في اآلفاق زهاء مائتي 

عام، وعنوان مدينة إسالمية زاهرة ...«. 
و»الحمراء« صفة، ثم صارت مع طول االستعمال 
قصر  إنشاء  قبل  غرناطة  عرفته  اسم  وهو  اسماً، 
األندلسيين  المؤرخين  رواية  بزمان.فإن  الحمراء 
فوق  ُبنيت  الحمراء  قلعة  تسمى  قلعة  إلى  تشير 
اليسرى،  حدّره  نهر  ضفة  على  الواقعة  الهضبة 
وكان لها شأن في األحداث التي وقعت في المنطقة 
أنشأ  الهجريين.وقد  والخامس  الرابع  القرنين  في 
»وفيها  البيرة  منطقة  حاكم  حبوس  بن  باريس 
غرناطة« سوراً منيعاً حول الهضبة التي تقع عليها 
قلعة الحمراء، وأنشأ داخله قصراً ومركزاً لحكومته، 
غرناطة  معقل  وغدت  الحمراء،  بالقصبة  وسميت 

الرئيس.
ظهر  الموحدين  وعصر  المرابطين  عصر  وبعد 
األحمر وغلب عليها، واتخذ  المنطقة محمد بن  في 
غرناطة عاصمة لدولته الجديدة سنة 635هـ. وهي 
التاريخ  هذا  من  األندلس  اسم  حملت  التي  الدولة 
العربي في األندلس سنة 897هـ.  الحكم  إلى نهاية 
بني  دولة  أو  غرناطة  بمملكة  دولتهم  وعرفت 
اسم  بين  عالقة  »وال  األحمر  بني  دولة  أو  نصر، 
قصر الحمراء واسم األسرة الحاكمة الجديدة: بني 

األحمر«.
وأنشأ محمد بن األحمر »ويعرف بمحمد األول« 
داخل أسوار القصبة قصره الخاص الذي أُطلق عليه 

وجلب  للحكم،  قاعدة  واتخذه  القديم،  الحمراء  اسم 
أبراج  عدة  حوله  وأنشأ  حدّره،  نهر  من  الماء  إليه 
منيعة، وبنى حوله سوراً عظيماً .. وسميت القصبة 

الجديدة باسم الحمراء القديم.
ابنه  أنشأ  السابع  الهجري  القرن  أواخر  وفي 
بالله  بالغالب  الملقب  األحمر  بن  محمد  بن  محمد 
الحصن الجديد والقصر الملكي، وأنشأ ابنه محمد 

»الثالث« إلى جوار القصر مسجداً.
وجاء السلطان أبو الوليد إسماعيل فزاد في القصر 
وفي تجميله. ولما جاء ابنه أبو الحجاج يوسف كان 
له الفضل في بناء معظم األجنحة واألبهاء الملوكية، 
وهو  الخالدة،  روعتها  الحمراء  على  »تسبغ  التي 
الذي أغدق عليها روائع الفن والزخرف، وبنى باب 

الشريعة الشاهق ...«.

 »2« 
نحو  مرتفعة  هضبة  فوق  الحمراء  مدينة  تقع 
740م وعرضها نحو 200م، ويحيط بها سور ضخم 
أبراج  عدة  السور  ويتخلل  كبيرة،  أجزاء  منه  بقيت 
الحراسة  برج  : منها  قائماً  مايزال بعضها  وأبواب 
المسمى بالقصبة وبرج قمارش، فوق قاعة السفراء 
... وباب الطباق السبع وبرجه المسمى بهذا االسم 
إلى اليوم - كما يقول أ.عنان، والذي تقول الرواية إن 
أبا عبدالله الصغير آخر ملوك األندلس استقبل فيه 
الملكين عند تسليم مفاتيح المدينة، وطلب أن ُيبنى 
مكانه حتى ال يجوزه إنسان بعده ... قال : وهو يبدو 

اليوم مغلقاً ببنائه القديم.
من  الغربي  الطرف  في  »القصبة«  بعد  وتقع 
الهضبة قلعة قديمة تسمى : حصن األبراج الحمراء.
وهي  نادر:  طبيعي  جمال  ذو  الهضبة  وموقع 
غرناطة،  مدينة  على  والغرب  الشمال  من  ُتشرف 
وعلى مرجها الفسيح، وتشرف من الشرق والجنوب 
على آكام جبل شلير أو جبل الثلج كما سماه العرب 

وهو سلسلة: سيرا نيفادا.
»غرناطة  كتابه:  في  رت  كال  ألبرت  ويصوغ 
وقصر الحمراء« ما أطال فيه لسان الدين بن الخطيب 

من وصف المكان، ومن ذلك في وصف قلعة غرناطة 
والمكان: هي الجزء الجنوبي من المدينة الذي تشغله 
السلطنة  الحمراء: قصر  مدينة  أو  الحمراء  ضاحية 
التزيينية وأبراجه الشامخة  الذي يتوّجها ببريجاته 
وحصونه القوية والقصر AL cazar الرائع، وصروح 
أخرى تفتن العين، والروح بروعتها.هناك أيضاً وفرة 
الخزانات،  من  سيول  في  تفيض  التي  المياه  في 
جداول وشالالت صغيرة  المنحدرات  فوق  مشّكلة 

يسمع صوت خريرها الرنان من بعيد.
موئل  هي  فسيحة  حديقة  األسوار  أسفل  وعند 
الكثيفة  بخضرتها  المورقة  والبساتين  السلطان، 
تغطي الشرفة البيضاء حتى تومض كالنجوم .. ثم 

قال إن هذا كله لم يتغير في هذا المكان التاريخي.

 »3« 
أن  على  والرحالة  واآلثاريون  المؤرخون  يجمع 
هذا الباقي من قصر الحمراء »أو القصر العربي كما 
اآلثار  أعظم  هو   »Palacio Arabe اإلسبان:  يسميه 
وأعمدته  بنائه  بهندسة  وأروعها  الباقية  األندلسية 
الرخامية، وزخرفته، وأناقته، وتكامل عناصر الدقة 
به  يحيط  ما  جماالً  فيه.ويزيده  والجمال  والروعة 
والجنات،  والحدائق  األشجار  من  عليه  ويشرف 

وسائر ما يكمل المنظر البديع.
وأعمدته  وجدرانه  القصر  سقف  ازدانت  وقد 
األحمر  بني  دولة  وبشعار  القرآنية،  اآليات  ببعض 
جزءاً  كان  الحمراء«  و»قصر  الله«،  إال  غالب  »وال 
الحاكم،  : قصر  وفيها  الحمراء،  من قصبة  صغيراً 
والقالع التي تحميه، ودور الوزراء وسائر الحاشية.

قصر  من  نراه  الذي  هذا  إن  القول  سبق  وقد 
الحمراء هو البقية الباقية منه، فقد تعّرض لتغييرات 
شارلكان  والهدم.واإلمبراطور  التنقص  منها  كثيرة 
هو الذي هدم جزءاً كبيراً من القصر ليفسح مكاناً 
فيليب  وجاء  الروماني،  الطراز  على  أقامه  لقصر 
الخامس فأفسد الزخارف العربية في معظم الغرف 
واستبدلها، وجعلها إيطالية إلى أمور أخرى أفقدت 
القصر كثيراً من مالمح جماله.لكن هذا الباقي من 

قصر الحمراء

زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي
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الباحثون  القصر مايزال تحفة فنية رائعة ومايزال 
بروعة  ويعجبون  مزاياه،  ويصفون  عنه،  يكتبون 
ُعنيت  القسم  هذا   ... فيه  الغرناطي  العربي  الفن 
التاسع عشر،  القرن  أواسط  في  اآلثار  به مصلحة 
وقد   ... والنقوش  الزخارف  من  كثير  فيه  وُجددت 
كتب المؤرخون - وفيهم اإلسبان - عن قيمة القصر 
ومزاياه واستغربوا ما طرأ عليه من تغيير وتبديل 

بعد نهاية الحكم العربي في األندلس.

 »4« 
يتألف قصر الحمراء الحالي من جناحين: جناح 
وصف  على  هنا  األسود.ونمر  وجناح  قمارش، 
أو  ما كتب  فيهما، ونقتبس من بعض  لما  مختصر 
نقش على جوانب كثيرة فيها.وتتقدم الجناح األول 
الريحان«،  »فناء  أو  البركة«  »فناء  بـ  تعرف  ساحة 
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وهي فناء كبير مستطيل تحف به شجيرات الريحان.
ومما نقش في جوانب الفناء : اآلية الكريمة: »وما 
وعبارة:  الحكيم«،  العزيز  الله  عند  من  إال  النصر 
»النصر والتمكين والفتح المبين لموالنا أبي عبدالله 

أمير المؤمنين«.
وقطعة من الشعر فيه : 

فيا ابن العال والحلم والبأس والندى 
ومن فاق آفاق النجوم إذا انتمى

طلعت بأفق الملك للناس رحمة 
لتجلو ما قد كان بالظلم أظلما

فأمنت حتى الغصن من نفحة الصبا 
وأرهبت حتى النجم في كبد السما

فإن رعشت زهر النجوم فخيفة 
وإن مال غصن البان شطرك يمما
 - وظاهر أنها في مدح السلطان الذي أمر ببناء 

تلك الناحية من القصر.
 - على أن العبارة التي تتكرر في األبهاء والغرف 
بالقلم  مكتوبة  الله«  إال  غالب  »وال  هي:  وغيرها 

األندلسي المميز.
الحمراء  أبهاء  أفخم  يأتي  الريحان  فناء  وبعد 
وأعظمها سعة وارتفاعاً »نحو ثمانية عشر متراً في 
متراً،   23 ترتفع  قبة فخمة خشبية  أحد عشر« وله 
وهو بهو قمارش أو بهو السفراء: أنشأه أبو الحجاج 
يوسف، وأنشأ ولده محمد »الغني بالله« بهو البركة، 
وقصر السباع. ونقش على باب البهو: »الحمد لله 
على نعمة اإلسالم«، و: »عّز لموالنا أبي الحجاج عّز 

نصره«، وأبيات من الشعر، منه:  
فقت الحسان ُبحلتي وبتاجي 

وهوت إلّي الشهب في األبراج  
من  وقطعة  الجانبين،  على  لله«  »الحمد  وعبارة 
الشعر على جانب العقد األيسر.ويستمر نقش اآليات 
الكريمة، واألشعار وعبارات التأييد للسلطان في توزيع 
دقيق منظم هندسي األبعاد، مكّمل للزخارف األخرى.

البركة: قاعة األختين »وسميت  - وشرقي فناء 
متساويتين  فريدتين  الرخام  من  بقطعتين  كذلك 

ضخمتين«.
أشهر  إلى  األختين  قاعة  من  الزائر  ويخرج   -  
فناء  أو  األسود  باحة  وأجملها:  الحمراء  أجنحة 
من  الحكم  »تولى  بالله  الغني  أنشأه  وقد  األسود. 
755هـ إلى 793هـ«.وتبرز في الفناء: نافورة تحملها 
األسود، وهو مستطيل مكشوف طوله 35م وعرضه 
20م تحيط به من جوانبه األربعة أروقة ذوات عقود 
الرخام  من  عموداً  وعشرون  وأربعة  مئة  يحملها 
مضلعة.والنافورة  قباب  عليها  رشيقة  األبيض 
أسداً  عشر  اثنا  يحمله  مرمري  حوض  الفريدة 
صنعت على هيئة دائرة .. ويزخر فناء األسود أيضاً 
بالزخارف والنقوش: وخاصة بالنصوص المختلفة.

بني  »أو  بني سراج  قاعة  األسود  بهو   - وفي 
السّراج«، وهي في 12 متراً طوالً و8 عرضاً، وحفرت 
الزخارف  مع  مثلثة،  مقرنصات  القاعة  قبة  في 

والنقوش والكتابات.
 - وفي شرق فناء األسود: مدخل قاعة الملوك 

أو قاعة العدل.
 Mirador اللندراخا:  بهو  ذلك  بعد  ويأتي   -  
إن االسم محّرف عن »عين دار  de Lindarja، قيل 
عائشة«، والعين هنا: النافذة، وهو بهو صغير مضلّع، 
 ... المجاور  الفناء  على  يطل  عقد مزخرف:  مدخله 
على  مزخرف،  هذا  اللندراخا.وكل  فناء  المسمى: 

شبيه بما سبق من العناية واألناقة.

 »5« 
المنظر  يرى  أن  الحمراء  قصر  زائر  ويستطيع 
»جنات  الطبيعة  جمال  بآيات  الباهر  الخارجي 
وبساتين كثيرة أشهرها جنة العريف«، وأن يستغرق 
والجدران  والقباب  واألعمدة  األبهاء  مشاهدة  في 
خاصة،  األسود  من  والتماثيل  والنوافير  المزخرفة 
منها« عن عز  له  يترجم  ما  »أو  بالعربية  يقرأ  وأن 
ذلك المكان في التاريخ .. عز استمر إلى  اليوم، وهو 

باٍق زماناً طويالً!..
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القرصنة والقراصنة عبر التاريخ 

تنحدر  الذي  تو  ثوماس  يعتبر 
التي  آيالند  رود  جزيرة  من  أصوله 
كانت خاضعة إلنجلترا واحداً من أشهر 
القراصنة في القرن السابع عشر، حيث 
عرف عنه تحوله من القرصنة الموالية 
إلى  ألهدافها  والمنفذة  بالده  لحكومة 
تتضمن  والتي  العام،  بمعناها  القرصنة 
والمدن  التجارية  السفن  على  اإلغارة 

الساحلية وممارسة السرقة والقتل.
األشخاص  ذمم  شراء  طريق  وعن 
النافذين تمكن هذا القرصان من العودة 
واالختالط  األمريكية  المستعمرات  إلى 
نداء  أن  إال  المجتمع.  شرائح  بجميع 
يطارده  أمامه  هاجساً  بقي  القرصنة 
بشكل متواصل، وفي عام 1694 أبحر تو 
مع مؤيدين له، وللمرة األخيرة على متن 
إحدى سفن القراصنة الموالين لحكومة 

لندن متجهاً إلى المحيط الهندي.
ولد تو في مدينة نيوبورت الواقعة في 
رود آيالند لعائلة ثرية وذات مكانة عالية 
في المجتمع، حيث انتقل عندما كبر إلى 
بيرمودا، وكان ذلك في عام 1690 ليعمل 
قرصاناً موالياً للحكومة البريطانية التي 
كانت في ذلك الوقت تخوض حرباً ضد 
البريطانيون  القراصنة  وكان  فرنسا، 
يغيرون على السفن التجارية الفرنسية 
خالل توجهها إلى كندا ويستولون على 

الكثير من الغنائم ذات األثمان الغالية.

45

الجمعيات  إحدى  إلى  ذلك  بعد  تيد  وانضم 
شراعي  مركب  شراء  في  مساعدته  بهدف 
بطريقة  جهز  حيث  »أميتي«،  اسم  عليه  أطلق 
تساعد على استخدامه في العمليات التي يشنها 
األهداف  ضد  للحكومة  الموالون  القراصنة 
بتعيينه  ذلك  إثر  الجمعية  قامت  وقد  المعادية. 
قبطاناً بحرياً، ومنحه رسالة رسمية من الحاكم 
له  السماح  بموجبها  يتم  للجزيرة  اإلنجليزي 
باإلغارة على السفن الفرنسية في أعالى البحار، 
لالتجار  الفرنسية  المراكز  مهاجمة  إلى  إضافة 

بالعبيد الواقعة على الساحل األفريقي. 
في عام 1691 غادر تو بيرمودا مع قرصان 
متن  على  بالدهم  لحكومة  الموالين  من  آخر 
الساحل  على  »جوري«  إلى  واتجها  سفينتيهما 
على  الهجوم  هدفهما  وكان  ألفريقيا،  الغربي 
األفريقية  الشركة  بمشاركة  فرنسية  مستوطنة 
الملكية في لندن، إال أن السفينتين انفصلتا عن 
بعضهما بعضاً نتيجة هبوب عاصفة قوية، مما 
جعل تو يتحرك بمفرده. وبعد فترة من الوقت 
اجتمع تو مع صديقه وباقي أفراد الطاقم، حيث 
كقراصنة  العمل  ضرورة  على  الجميع  اتفق 
مستقلين، حيث رأوا أنه من األفضل لكل منهم 
أن يخاطر بحياته من أجل المال والثروة بدالً من 

الموت في سبيل الحكومة.
إثر ذلك، أبحرت السفينة »أميتي«، وعلى متنها 
تو إلى رأس الرجاء الصالح، ثم دخلت المحيط 
الهندي وتوقفت لفترة قصيرة في مدغشقر قبل 
البحر  إلى  الوصول  بهدف  الشمال  إلى  التوجه 

المندب  باب  مضيق  إلى  وصولها  ولدى  األحمر 
من  وتمكنت  عربية،  تجارية  مع سفينة  اصطدمت 
بين  إصابات  أية  وقوع  بدون  عليها  االستيالء 
السفينة  القراصنة. وكان جسم  أفراد طاقمها من 
العربية قوياً، بحيث يمنحها القدرة على نقل حمولة 
من الغنائم التي حصل كل فرد من القراصنة على 
انجليزي،  باوند  آالف  ثالثة  تتجاوز  منها  حصة 
إضافة إلى مخزون احتياطي من األغذية خصص 

لتو ورفاقه البيرموديين.
وفي أواخر عام 1693 توقفت »أميتي« ثانية في 
للقراصنة«  العام  »التاريخ  لكتاب  ووفقاً  مدغشقر 
الفرنسي  القرصان  تو  قابل  جونسون،  لمؤلفه 
ميزون وقام االثنان ببناء »مستوطنة الحرية« التي 
كانت تمثل نوعاً من أنواع اليوتوبيا لدى القراصنة 
ميناء  عن  عبارة  بأنها  جونسون  وصفها  والتي 
للسفن،  ومرسى  ومنازل  كبير  سوق  به  حصين 
وأشار إلى أن المساواة كانت تسود الحياة داخل 
مجتمع القراصنة، حيث لم تكن هنالك أية تفرقة بين 

الرجال الذين يعيشون في الميناء.
إال أن بعض المصادر أشارت إلى عدم وجود أية 
أدلة على إقامة أي من تو أو ميزون في الميناء على 
اإلطالق، ويبدو أن الغرض، مما ذكره جونسون هو 

التأكيد على طبيعة الحياة لدى مجتمع القراصنة.

القصة الحقيقية 
المعلومات التي نشرت بعد ذلك ذكرت أنه بحلول 
أبريل 1694 رجع تو إلى نيوبورت في رود آيالند، 
حيث قام بسداد ديونه المطلوب منه دفعها ألفراد 

ثوماس تو.. 
وهب حياته ألعمال القرصنة 

وقتلته قذيفة عربية
ترجمة: د.حسن الغول



57 57 العدد 552 ديسمبر 2016  العدد 552 ديسمبر 2016

البحرية  الرحالت  من  عدد  في  تو  مع  وانط  عمل 
السابقة وكان يحظى بثقته.

وخالل  مدغشقر  في  تو  توقف  أخرى  ومرة 
الشهور القليلة التي تلت ذلك قام باإلبحار أحياناً 
بشكل مستقل، وأحياناً أخرى بمشاركة رفيقيه من 
التي  القراصنة  مجموعات  ضمن  أو  انجالند  نيو 
تنشط في تلك المناطق. كما قيل إنه عمل إلى جانب 

القرصان الشهير هنري إيفري.
شديد  قرصاناً  اعتباره  تم   1696 عام  وبحلول 
صدرت  التي  المذكرة  وفي  والوحشية،  الخطورة 
من قبل الملك ويليام الثالث إلى الكابتن ويليام كيد 
الذي كان يعمل صائداً للقراصنة في يناير من ذاك 
العام، تم وصف تو بأنه قرصان وطلب الملك من 

كيد مطاردته والقبض عليه.
معروفة  تو  بها  قام  التي  األنشطة  تكن  لم 

»أميتي«،  المركب  باع  كما  القراصنة،  من  طاقمه 
وانتقل للسكن على اليابسة بعيداً عن البحر. وخالل 
نيويورك  إلى  بزيارة  قام  إنجالند  نيو  في  إقامته 
واجتمع بالحاكم اإلنجليزي بنيامين فليتشر الذي 
بالقدرة  وصف تو بأنه شخصية مقبولة، وتتمتع 
على التواصل الودي مع اآلخرين. وبعد عدة شهور 
بجولة  للقيام  الهندي  المحيط  إلى  العودة  تو  قرر 
برسالة  بتزويده  فليتشر  قام  أخرى، حيث  بحرية 
تسمح له بالعمل لصالح جكومة بالده، والتي تعني 

عفواً عنه إضافة إلى تقديم مساعدة مالية له.
سفينته  متن  على  تو  غادر   1694 نوفمبر  وفي 
»أميتي«  اسم  أيضاً  عليها  أطلق  التي  الجديدة 
يعمالن  كانا  اللذان  القراصنة  من  اثنان  يرافقه 
لصالح حكومة لندن، ثم تحوال إلى ممارسة أنشطة 
القرصنة، وهما توماس ويك وويليام وانط، حيث 

أنه  إال  الفترة،  تلك  خالل  وواضحة 
للمؤرخين في يونيو 1695  قام وفقاً 
بالدخول إلى البحر األحمر الذي كان 
لشن  لديه  المفضلة  المنطقة  بمثابة 
ومن  التجارية،  السفن  على  الغارات 
ضمنها سفينة تجارية عربية. وعلى 
خالف الهجمات السابقة واجه مقاومة 
كبيرة لم يتوقعها من قبل طاقم تلك 
مدفع  بقذيفة  أصيب  حيث  السفينة، 
إلى  وأدت  بطنه  من  جزءاً  مزقت 
أفراد  استسالم  ذلك  وتال  مصرعه، 
طاقمه، ولم يعرف مصيرهم، وإن كان 
من المرجح أن يكونوا قد اعدموا على 

أيدي أفراد السفينة العربية.
القراصنة  من  واحداً  تو  يعتبر 
الرومانسيين، والذي برع في الهجوم 
المستهدفة  التجارية  السفن  على 
باستخدام أساليب الخداع والمناورة، 
ومثل القرصان الشهير هنري إيفري 
حياة  له شجعت  معاصراً  كان  الذي 
تو وجرأته في التخلي عن العفو الذي 
حصل عليه اآلخرون على االنضمام 
المجد  عن  بحثاً  القراصنة  عالم  إلى 

والشهرة والمغانم الشخصية

لوحة للرسام هوارد بيل والتي يظهر فيها القرصان ثوماس تو جالساً مع احلاكم 
اإلجنليزي فلتشر، حيث كان يقص عليه العديد من مغامراته.
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تتقدم دولتنا نحو عامها 
السابع، وعني اهلل ترعاها، 

وقيادتها الرشيدة توجه خطاها، 
ومواطنوها امللتفون حول علمها 

املوحد يقيمون دعائمها بكل 
اإلميان واحلماس، ويتجدد لقاء 
القائد مع شعبه في حديث 
عن إجنازات احلاضر، وتطلعات 

املستقبل، وكان اللقاء في 
هذا العام مشحوناً باألمل، 

والتصميم على أن يكون العام 
السابع بداية ملرحلة جديدة، 
ندرس فيها واقعنا، ونخطط 

ملستقبلنا.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

1
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ديسمبر

األرشيف

يف ح�سد علمي حافل �سم اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات 

الرتبية  وزراء  فيه  و�سارك  الدولة،  يف  امل�سوؤولني  وكبار 

وممثلون  العربي  العامل  يف  الرتبويني  املخططني  وكبار 

بن  زايد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتح  الدولية  للمنظمات 

العربية  الإمارات  الدولة جامعة  رئي�س  اآل نهيان  �سلطان 

العلم،  خدمة  يف  املال  و�سع  معلنًا  العني،  يف  املتحدة 

وموؤكداً على اأن اأف�سل ا�ستثمار للمال هو توجيهه اإىل خلق 

خالد  ليوم  »اإنه  وقال:  واملثقفني،  املتعلمني  من  اأجيال 

يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة، ذلك اليوم الذي 

نوقد فيه �سعلة من م�ساعل النور ونفتتح فيه قلعة �ساخمة 

الأعزاء  ولأبنائي  الإمارات.  جامعة  هي  واملعرفة  للعلم 

الطلبة والطالبات الذين ينعقد عليهم الأمل، ويتعلق بهم 

الرجاء اأرى اأين يف غري حاجة اإىل بيان ف�سل العلم وجالل 

الكرمي على  القراآن  اأنزل من  ما  واأول  قدره وعظم منزلته 

الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم قوله عز وجل: »اقراأ با�سم 

قوله  والعلماء  العلم  ف�سل  بيان  ويف  خلق«.  الذي  ربك 

تعاىل: »اإمنا يخ�سى اهلل من عباده العلماء«، وقوله: »هل 

اأولو  ي�ستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون اإمنا يتذكر 

يف  اجلهد  اأق�سى  ببذل  اأبنائي  اأو�سيكم  لذلك  اللباب«. 

والقدوة  املثل  هو  يكون جيلكم  واأن  والدرا�سة،  التح�سيل 

التح�سيل  على  �سباقكم  يقرتن  واأن  بعدكم  ياأتي  ملن 

بالتم�سك مببادئ الدين واخللق القومي.

اأ�سدر �سمو ال�سيخ مبارك بن حممد وزير الداخلية قراراً 

وزاريًا يق�سي باأن يكون �سعار زي قوة ال�رشطة والأمن 

وعالمات املنت�سبني لها من ال�سباط هو ال�سعار نف�سه 

يف  امل�سلحة  القوات  لدى  امل�ستعملة  الرتب  وعالمات 

وزارة الدفاع من حيث ال�سكل واحلجم واملقا�سات.

ويتميز لون هذا ال�سعار وعالمات الرتب باللون الف�سي 

الالمع امل�سنوع من مادة الكروم.

يف  والأمن  ال�رشطة  اأجهزة  على  باأن  القرار  ويت�سمن 

وزارة الداخلية التقيد بهذا القرار والعمل مبوجبه. 

إجراءات حازمة لمخالفات سيارات األجرة

توحيد زي وعالمات الشرطة

زايد يفتتح جامعة اإلمارات

قررت املديرية العامة لل�رشطة اتخاذ الإجراءات الالزمة 

ملواجهة ظاهرة عدم وقوف �سيارات الأجرة للركاب اأو 

اإليها،  الو�سول  يرغبون  التي  الأماكن  اإىل  نقلهم  رف�س 

املو�سوع  بدرا�سة  للتنظيم  العامة  اللجنة  قامت  وقد 

الإيعاز ملدير فرع العالقات  التالية:  القرارات  واتخذت 

الإذاعة  برامج  يف  خا�سة  توعية  بتوجيه  العامة 

�سحة  بعدم  ال�سواقني،  هوؤلء  لأمثال  والتلفزيون 

ت�رشفهم، وباأنهم يعر�سون اأنف�سهم لعقوبات رادعة. واإذا 

ارتكب اأحد ال�سواقني خمالفة مماثلة بعد هذه التوعية، 

فعلى مدير فرع املرور والنجدة توقيفه ملدة ٤٨ �ساعة، 

رخ�سة  �سحب  يتم  نف�سها،  املخالفة  تكرار  حالة  ويف 

ال�سوق ملدة اأ�سبوع، ثم ملدة �سهر، وبعد ذلك �سيعر�س 

تت�سمن  اأ�سد  عقوبة  لي�سدر  الوزير،  معايل  على  الأمر 

زيادة مدة التوقيف و�سحب رخ�سة ال�سوق لفرتة اأطول.
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كان قيام دولة اإلمارات 
العربية املتحدة استجابة 

طبيعية حلقيقة واقعة 
عاشها أبناء الدولة رغم كل 

احملاوالت املفروضة إلقامة 
احلدود واحلواجز، حيث كانوا 

دائماً، وعلى مدى التاريخ 
كله أبناء شعب واحد، جتمع 

بينهم عناصر الوحدة، وجتعل 
منهم كياناً ال يقبل التجزئة.
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ديسمبر

الموسم الثقافي لوزارة الداخلية 

تخريج دورة إنعاشيه من مدرسة الشرطة 

59

الداخلية  وزارة  وكيل  خمي�س  خلفان  العميد  �سعادة  افتتح 

العامة.  اإدارة العالقات  الذي تنظمه  الثقايف للوزارة  املو�سم 

واأكد �سعادته يف الكلمة التي األقاها يف هذه املنا�سبة على 

الأهمية التي توليها وزارة الداخلية لتنظيم املو�سم الثقايف. 

جتديد  اإىل  يحتاج  الراهن  وقتنا  يف  ال�رشطة  رجل  اإن  وقال 

معلوماته يف جمال عمله، حتى ي�ساير التطور ال�رشيع الذي 

ت�سهده ال�رشطة. كما يحتاج رجل ال�رشطة اإىل تو�سيع ثقافته 

النهو�س  على  قدرة  اأكرث  يكون  حتى  املجالت،  يف خمتلف 

مب�سوؤولياته.

اأن  ناأمل  الذي  الثقايف  املو�سم  بتنظيم  الهتمام  كان  ولذلك 

�سواء  واملفكرين،  العلماء  من خرية  نلتقي خالله مبجموعة 

يف جمال ال�رشطة، اأو يف غريه من جمالت العلم واملعرفة.

عام  مدير  ال�رشي  اهلل  عبد  العميد  �سهد 

�رشطة ال�سارقة الحتفال الذي اأقيم مبدر�سة 

الدورة  لتخريج  بال�سارقة  ال�رشطة  تدريب 

التي  ال�سف  ل�سباط  الرابعة  الإنعا�سية 

 31 اأ�سابيع و�سارك فيها  ا�ستغرقت خم�سة 

من �سباط ال�سف والأفراد العاملني بالإدارة 

العامة لل�رشطة بال�سارقة.

الرائد حميد بن  األقى  ويف بداية الحتفال 

بالوكالة  املدر�سة  مدير  القا�سمي  حممد 

مب�ستوى  واأ�ساد  احل�سور  فيها  حيا  كلمة 

اخلريجني و�سكرهم على ما بذلوه من جهد 

الدورة  نتائج طيبة خالل  من  وما حققوه 

وقال: اإنه بالرغم من ق�رش مدة الدورة اإل اأن اخلريجني 

لرجال  ال�رشورية  واملعارف  املهارات  اكت�سبوا  قد 

تاأهيل  على  الداخلية  وزارة  حر�س  واأكد  ال�رشطة، 

وتدريب رجال ال�رشطة وتنمية معارفهم وقدراتهم.

ثم قام مدير عام �رشطة ال�سارقة يرافقه مدير مدر�سة 

ال�رشطة بالوكالة بتوزيع ال�سهادات على اخلريجني.

وتلقى اخلريجون خالل الدورة حما�رشات يف قوانني 

والإقامة  والهجرة  والإجراءات  والعقوبات  ال�رشطة 

والعمل واملرور واملخدرات والأ�سلحة والذخائر، كما 

تلقوا تدريبات ع�سكرية يف جمالت امل�ساة والأ�سلحة 

والرماية والرتبية البدنية. 

زايد يشيد باإلعداد الجيد للقمة الخليجية
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بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

الظاهري  اأحمد  علي  معايل  اإىل  برقية  الدولة  رئي�س 

القمة  ملوؤمتر  املنظمة  العليا  للجنة  رئي�سًا  ب�سفته 

ال�سابعة لقادة دول جمل�س التعاون، اأ�ساد فيها بح�سن 

اأكرب  له  كان  مما  للموؤمتر،  اجليد  والإعداد  التح�سري، 

اإبراز الوجه امل�رشق لدولتنا. ووّجه �ساحب  الأثر يف 

ال�سمو رئي�س الدولة خال�س ال�سكر اإىل رئي�س اللجنة 

املنظمة واأع�سائها، متمنيًا اأن يكلل اهلل جهودهم دائما 

بالنجاح.  

على  بعث  قد  الظاهري  اأحمد  بن  علي  معايل  وكان 

ال�سمو  �ساحب  اإىل  بربقية  املوؤمتر  انعقاد  انتهاء  اإثر 

التهاين  باأخل�س  �سموه  اإىل  فيها  تقدم  الدولة  رئي�س 

بهذه املنا�سبة.

وجاء يف ن�س الربقية، لقد كان لرعايتكم الكرمية يا 

عهدكم  لويل  ال�سديدة  والتوجيهات  ال�سمو،  �ساحب 

الف�سل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  الأمني 

يف تهيئة كافة اأ�سباب ومقومات النجاح لأعمال القمة 

ال�سابعة وما �سبقها من حت�سري واإعداد جيد.
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ديسمبر

إن الثاني من ديسمبر عام 
1٩٧1م كان بداية عهد اخلير 

والنماء واالزدهار لشعب 
اإلمارات، فقد شهد هذا 

اليوم التاريخي إعالن ميالد 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بفضل الرعاية واملتابعة 
احلثيثة من قائد املسيرة 

املباركة صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل« وإخوانه 
أصحاب السمو أعضاء اجمللس 
األعلى لالحتاد حكام اإلمارات. 

لقد أضحت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وخالل فترة 

الثالثني عاماً املاضية دولة 
يشار لها بالبنان ملا تقوم به 

من دور إيجابي وفاعل على 
املستويني اإلقليمي والعاملي.

2
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تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل- ر�سالة من 

ال�ساد�س ملك اململكة املغربية  امللك حممد 

ال�سقيقة تت�سل بالعالقات الأخوية والق�سايا 

امل�سرتكة بني البلدين.

وقام بنقل الر�سالة اإىل �ساحب ال�سمو رئي�س 

الداخلية  وزير  جطو  اإدري�س  معايل  الدولة، 

ق�رش  يف  له  �سموه  ا�ستقبال  خالل  املغربي 

الدكتور  الركن  الفريق  معايل  وكان  البحر. 

قد  الداخلية  وزير  البادي  �سعيد  بن  حممد 

الداخلية  وزير  جطو  اإدري�س  معايل  ا�ستقبل 

املغربي لدى و�سوله اإىل الدولة.

ا�ستقبل اللواء �سمو ال�سيخ �سيف بن 

زايد اآل نهيان وكيل وزارة الداخلية 

يف مكتبه �سعادة عبد اهلل امل�سعود 

ومت  ال�ست�ساري.  املجل�س  رئي�س 

وجهات  وتبادل  بحث  اللقاء  خالل 

املو�سوعات  من  عدد  يف  النظر 

الأمنية املهمة.

�سعادة  ا�ستقبل كال على حدة  كما 

عبد اهلل عبد العزيز الدويخ ال�سفري 

الكويتي، و�سعادة فهمي اأحمد فايد 

اأحمد  و�سعادة  امل�رشي،  ال�سفري 

و�سعادة  ال�سوري،  ال�سفري  حالق 

ال�سيدة مار�سيل وهبة �سفرية الوليات املتحدة الأمريكية، 

و�سعادة ال�سيخ �سيدي اأحمد ولد بامبني �سفري اجلمهورية 

الإ�سالمية املوريتانية لدى الدولة، ومت خالل املقابالت 

بحث �سبل دعم العالقات الأمنية امل�سرتكة.

مهرجان  فعاليات  يف  اأبوظبي  �رشطة  �ساركت 

الن�سائي  الحتاد  نظمه  الذي  الثالث  الطفولة 

كورني�س  على  الكا�رش  منطقة  من  وانطلق 

الجتماعي  الدور  اإطار  يف  وذلك  اأبوظبي، 

الن�سء  قطاع  مع  التوا�سل  وتدعيم  لل�رشطة 

توؤكد  التي  ال�رشطية  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً 

اأهمية هذه الفئة يف املجتمع و�رشورة توجيه 

اأن�سطتهم  امل�ساركة يف  الهتمام بها من خالل 

بو�سفهم  معهم  التوا�سل  يحقق  ما  كل  وتوفري 

جيل الغد.

تراأ�س �سعادة اللواء �سيف عبد اهلل ال�سعفار وكيل وزارة 

الداخلية امل�ساعد ل�سوؤون الأمن الجتماع الأول لفريق 

العمل ل�سرتاتيجية ال�سالمة املرورية، والذي عقد بقاعة 

الوزارات  الوزارة، مب�ساركة ممثلني عن  الحتاد يف مقر 

النفع  ذات  واملوؤ�س�سات  املحلية  والدوائر  الحتادية 

العام واخلا�س. 

رئيــس الدولــــــة يتلقــى رســـــــالة من ملــك املغــــرب

سيف بن زايد يستقبل رئيس املجلس االستشاري وعددًا من سفراء الدول

مشاركة رشطة أبوظبي يف مهرجان الطفولة الثالث

مناقشة املحاور الرئيسة لالسرتاتيجية الوطنية للسالمة املرورية 

تناولت العالقات األخوية والقضايا املشتركة
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يف مار�س 1986 بد�أ �إجناز �ملعامالت يف �لإد�رة �لعامة للجن�سية و�لهجرة بو��سطة �أجهزة �لكمبيوتر ل�سرعة �إجنازها وتخزين 

�ملعلومات و�لبيانات �خلا�سة باجلو�ز�ت وكل ما يتعلق ب�سوؤون �جلن�سية و�لهجرة

و�ملر�قبة ت�سديًا خلطر �لت�سلل من حدود �لدولة �لبحرية. دي�سمرب 1986رجال حر�س �حلدود و�ل�سو�حل يجوبون مياه �خلليج بزو�رقهم �ل�سريعة �ملزودة باأحدث �أجهزة �لك�سف 
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دائماً  تحلم  تريد،  ماذا  جيداً  تعرف  فتاة  إنها 
بالتميز وتجتهد كثيراً في العمل، وتؤمن أن الحياة 
من دون طرق األبواب الجديدة لن تضفي لإلنسان 
كلمة  تعني  ماذا  تعرف  ال  هي  أجمل،  مسارات 

المستحيل، كل أهدافها تحققها بإصرار.
واإلقامة  الجنسية  قطاع  في  بالعمل  التحقت 
والمنافذ بأم القيوين، والدتها وعمها شجعاها للعمل 
العسكري بينما والدها العسكري في الجيش كان 

يفضل أن تكون ابنته صيدالنية. 
السلك  في  تتميز  أن  العسكري  ابنة  استطاعت 
الشرطي، وأن تصبح المالزم مهندس منى عدنان 
آل بوكشة مدير فرع الخدمات اإللكترونية، ومدير 
كونها  بجانب  هذا  باإلنابة،  السفر  جوازات  فرع 

مسؤول الوحدات االستراتيجية.
وهكذا رفعت المالزم المهندس منى رأس والدها 

عالياً، وهي تعمل بجهد وتحقق أحالمها بفخر.
يوم  أول  أتذكر  مازلت  بفخر:  منى  تقول 
بدايات  الشرطي في  بالعمل  التحقت  بـ»الدريس«: 
أعلم  كنت  سني  صغر  ورغم  الجامعية،  دراستي 
ماذا أريد، اتخذت قراري بعد تفكير ودراسة، لهذا 
لم أتردد في الدخول للمجال الشرطي من بوابته 
عائلتي  في  فتاة  أول  أصبحت  هكذا  العسكرية، 

تقتحم هذا المجال.

المالزم منى: 
 »الدريس« علمني الثقة بالنفس 

بالنفس  الثقة  علمني  »الدريس«  قائلة:  وتتابع 
وكيف يمكن أن أخدم بالدي، وأرد الجميل لبالدنا 
التي جعلتنا طيوراً في سماء النجاح، ويصعب جداً 
يفهم  لن  هيبة،  فللدريس  شعوري،  لك  اترجم  أن 

كالمي إال من يرتدي هذا الزي النبيل.
وتقول:  المهنية  مسيرتها  قصة  منى  وتروي 
وفي   ،2014 عام  مارس  في  الشرطة  كلية  دخلت 
في  الجامعية  دراستي  أتابع  كنت  الوقت  ذات 
كليات التقنية العليا، في ذلك الوقت أخذت موضوع 
على  وقدرتي  ذاتي  ألثبات  تحٍد  بشكل  الدراسة 
أم  إمارة  سكان  من  فأنا  الضغط،  تحت  العطاء 
يومياً  الثالثة فجراً  الساعة  أتحرك  القيوين، وكنت 
في  بالدراسة  الرتباطي  أبوظبي  لمدينة  للتوجه 
الساعة  في  الشرطة  كلية  في  العسكرية  الدورة 
الكلية  في  دراستي  أتابع  وهكذا  فجراً،  الخامسة 
الثانية والنصف، بعدها أتوجه لدبي  حتى الساعة 
أدرس  كنت  عصراً،  الرابعة  تبدأ  دراستي  ألن 
البكالوريوس، وانتهي الساعة الثامنة، وبعدها أعود 
ولمدة  هكذا  أطفالي،  بين  ألكون  القيوين  أم  إلى 
خمسة أشهر هي فترة دورتي العسكرية للفنيين، 
مرتين،  أفرح  سوف  ذاتي  في  أقول  كنت  ولكن 
مرة لتخرجي من الدورة العسكرية والمرة الثانية 
لعملي  عدت  وهكذا  التقنية.  كليات  من  لتخرجي 

كمالزم مهندس، وتوليت مهام مدير فرع الخدمات 
جوازات  فرع  مدير  مهام  توليت  كما  اإللكترونية، 
أنى أصبحت مسؤولة  باإلنابة، هذا بجانب  السفر 

عن وحدة االستراتيجية.
بعد عشرة أعوام من العمل الشرطي، سألتها عن 
طموحاتها، فتجيب المالزم المهندس منى: طموحي 
الصعيد  على  سواء  النجاح،  حول  دائماً  يتمحور 
الشخصي أو الوظيفي أو األكاديمي، فأنا أطمح أن 
توازي خدماتنا أفضل النماذج العالمية، نحن نسعى 

لألفضل في كل المقاييس.
مجال  في  كبيرة  خبرة  لديَّ  قائلة:  وتضيف 
التميز المؤسسي واالستراتيجية، حيث أشارك في 
أكثر من ثالثين فريقاً ولجنة، على مستوى إدارتي، 
وعلى مستوى القطاع وعلى مستوى الوزارة، ومع 
أني لم أدرس االستراتيجية، ولكني اكتسبتها من 

الخبرة اليومية والعمل. 
نا  خرجَّ الذي  االبتكار  دبلوم  ضمن  كنت  فقد 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هذا العام.
كما شاركت في »جائزة وزير الداخلية« وفزت 
إدارتي  مستوى  على  العام  المدير  مرحلة  في 
ومع  الوزير،  لمرحلة  وتأهلت  القائد  مرحلة  وفي 
األسف لم أفز بها، كما شاركت في جائزة »الفكرة 
للقائد  أصل  متتابعين،  لعامين  مرتين  اإلبداعي« 

وأتأهل للوزير، ولكن مع األسف لم أفز. 
وشاركت في أول برنامج على مستوى وزراء 

الداخلية لرعاية المبتكرين وسافرنا إلى استراليا. 
كانت  الوزارة،  لها من  تنسيبي  تم  وآخر دورة 
السيدة  النجوم، وكنت  للسبع  العالمي  التقييم  عن 

الوحيدة بين 27 رجالً.
وفي الختام تنصح منى الفتيات المقبالت على 
ألنهما  الدؤوب،  والعمل  بااللتزام  الشرطية  الحياة 

الطريق األفضل للوصول للنجاح والتميز.

نساء في الميدان

إعداد: الرا الظراسي  - تصوير: محمد علي

كنت اأول فتاة يف عائلتي تقتحم املجال ال�سرطي
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المتميزون

ضيف هذا العدد نال شرف التكرمي من الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
لشجاعته  تقديراً  الداخلية،  وزير  الــوزراء  مجلس 
من  مواطن  شاب  إنقاذ  في  اإليجابية  ومواطنته 

الغرق على شاطئ احلمرية بالشارقة.
عبدالرحمن  محمد  عبدالله  راشد  أول  املساعد 
على  وحاصل  متزوج   1982 مواليد  من  الرئيسي 
القيادة  إلى  وانتسب    2001 عام  العامة  الثانوية 
اإلدارة  في   2004 عام  في  عجمان  لشرطة  العامة 

العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية.
استحق الرئيسي تكرمي سموه على ما قام به من 
عمل بطولي حيث يقول إن شعوره كان ال يوصف 
واقف  وهو  واالعتزاز  والفخر  والبهجة  الفرح  من 
أمام سموه الذي ال يدخر جهداً في تكرمي وشكر 
وحتفيز العاملني واملنتسبني لوزارة الداخلية حيث 
يحظى اجلميع باهتمامه ورعايته، وال يبخس أحداً 

حقه.   
ونال الرئيسي ميدالية اإلنقاذ من الطبقة الثانية 
والكفاءة  والشجاعة  املبادرة  بروح  بتميزه  اعترافاً 

في اإلنقاذ. 
وحول سبب التكرمي يقول الرئيسي: في أحد أيام 
اجلمعة ذهبت برفقة ابنة أخي إلى شاطئ احلمرية 

في إمارة الشارقة، وكان ذلك وقت العصر، وبينما 
صوت  أسمع  بي  إذا  الشاطئ  قرب  جالسني  كنا 
استغاثه قادماً من البحر، فقمت على الفور بتسليم 
أبنة أخي لعائلة إماراتية كانت جالسة بالقرب منا، 
وذهبت ملساعدة طالب النجدة ، وكان البحر يومها 
ومساعدته  إليه  الوصول  واستطعت   ، املوج  هائج 
له  مساعدتي  وبعد   ، منهكاً  الشخص  كان  وقد 
له  وأجريت  الشاطئ  إلى  إحضاره  على  وعملت 
تعلمتها  كنت  والتي  األولية  اإلسعافات  بعض 
سيارة  وصــول  حلني  الشرطي  عملي  مجال  من 

اإلسعاف الوطني وأخذه إلى أقرب مستشفى. 

حتديات
وحول كيفية تغلبه على أي حتديات قد يواجهها 
على  أولوياتي  من  الرئيسي:  يقول  عمله  في 
املهني والشخصي خلق معادلة سليمة  الصعيدين 
الناجحة، وهذه تتمثل أساساً في  النتيجة  تعطيني 
اخلطأ،  ارتكاب  عدم  ومحاولة  الوقت  قيمة  معرفة 
جميع  على  ــدم  أق وقــوعــه  احتمالية  حــال  وفــي 

احملاوالت لتدارك هذا اخلطأ قبل الوقوع فيه.
ويشير إلى أن رؤساءه في العمل يحثون جميع 
والتطوير  والتميز  واالبتكار  اإلبداع  على  املنتسبني 

الرئيسي: معرفة قيمة الوقت 
وعدم ارتكاب الخطأ أساس للتميز

في العمل الشرطي وهو بالتالي استطاع التغلب على 
أي حتديات في العمل مبساعدة الضباط املتميزين.  
وخالل مسيرة عمله املتميزة نال الرئيسي العديد 
من شهادات التكرمي ومن أهمها شهادة تقدير على 
القيادة  للعمل  والتفاني  واإلخالص  املتميز  األداء 
تقدير  وشهادة   ،2012 عام  عجمان  لشرطة  العامة 
من القيادة العامة لشرطة عجمان على إنقاذ غريق 
القيادة  تقدير من  على شاطىء احلمرية، وشهادة 
االجتماعي  الواجب  على  الشارقة  لشرطة  العامة 
املتميز  األداء  على  تقدير  وشهادة  واإلنساني، 
وأخيراً  الوظيفي،  العمل  في  والتفاني  واإلخالص 
ميدالية اإلنقاذ من الطبقة الثانية من وزارة الداخلية.

نصائح
نحو  الدائم  بالسعي  زمــالءه  الرئيسي  ينصح 
القيادة  وقيم  ورسالة  رؤيــة  واستيعاب  التميز 
الشرطية العليا، واالطالع على استراتيجيتها وفهم 
نحو  الطموح  لديهم  يكون  وأن  ــودة،  اجل معنى 
اإلجناز والتطوير، وأن يجعلوا من كل زاوية فكرية 
ألداء املهام مرآة تعكس الصورة على حقيقتها بدون 
األمر  وأولي  القائد  التأكيد على طاعة  تزييف، مع 

للوصول للنجاح.

إعداد: أماني اليافعي
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عندما كان طفالً صغيراً في املدرسة، كان األستاذ 
عندما  تصبح  أن  تريد  ماذا  الفصل  تالميذ  يسأل 
تكبر؟ وكان يسمع الكثير من الوظائف التي لم يعرها 
يكون  أن  يريد  الفصل  في  من  جميع  اهتمام،  أي 
السؤال  وعندما يصل  طياراً،  أو  مهندساً،  أو  طبيباً 
إلى ضيف هذا العدد كان يجيب مبنتهى الثقة: »أريد 

أن أكون غواصاً!«.
منذ البداية واملساعد أول حسني محمد صالح علي 
والسالمة  الطوارئ  إدارة  في  يعمل  الذي  احلمادي 
العامة في شرطة أبوظبي، وهو يعرف ماذا يريد أن 

يكون.
ولد حسني احلمادي في جزيرة دملا، تلك البقعة 
الساحرة امللفوفة بالبحر، وككل أهاليها الطيبني تعلّق 
بالبحر والصيد والغوص والسباحة، ولكن شغفه لم 

ينته بهذا الكائن األزرق، كلما كبر كلما تعلّق أكثر.

بشكل  الغوص  رياضة  مع  حسني  يتعامل  لم 
بدائي بل طوَّر من قدراته ومهاراته، وأكسبها الكثير 
من العلم، حيث تعلّم الغوص بشكل أكثر احترافية 
أبداً،  ليكتفي  لم يكن  وأخذ تصريح  غواص ولكنه 
واصل التدريب والتعليم حتى نال تصريحاً آخر هو 
مدرب غوص، وواصل التعليم والتدريب حتى حصل 
واآلن  مدربي غوص،  مدرب  ترخيص مساعد  على 
هو يستعد للمرحلة األخيرة من رخص الغوص وهي 
إلى  يسافر  أن  املتوقع  ومن  مدربي غوص،  مدرب 

ماليزيا أو أوروبا للحصول على هذه الشهادة.
الغوص،  الناس  تعليم  في  جتاربه  أجمل  وعن 
قال: إنه لقي حتدياً كبيراً عندما اختير لتدريب ذوي 
احتياجات خاصة من »مؤسسة زايد العليا للرعاية 
فئة  هي:  لهم  دورتني  بعمل  قام  وقد  اإلنسانية«، 

الغطس التأسيسية وفئة الغطس املتقدمة.

وعن هذه التجربة، قال: إنها جتربة ال تنسى أبداً، 
فيها التحدي واملسؤولية، والكثير من العمل، ال ميكن 
الوجوه  تلك  أنسى  لن  ذاكرتي،  من  أبداً  تسقط  أن 
البريئة، وهي فرحة لقدرتها على الغوص والتعرف 

على عالم البحار الواسع و الغني بكل اجلمال.
مدرب  رخصة  على  يحصل  أن  احلمادي  يحلم 
هذه  تعلم  في  اجلميع  يساعد  وأن  غوص،  مدربي 
بشكل  ولكن  القدمي،  بتاريخنا  املرتبطة  الرياضة 

حديث ومتطور.
بها  يغوص  أن  يحب  التي  املناطق  أفضل  وعن 
أبوظبي  في  الغوص  أفضل  قــال:  الدولة،  داخــل 

واملنطقة الشمالية، وخاصة العقة.
وعن النصيحة التي يقدمها للجميع، قال: أنصح 
في  السالمة  بإجراءات  باالهتمام  الغواصني  جميع 
كل رحلة غوص ألن حياة اإلنسان هي املعادلة األهم.

إعداد: الرا الظراسي 

حسين الحمادي:
أريد أن أكون مدرب مدربي غوص!
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بالصبر والعزمية  يتحلى  أن  املعاق  »يجب على 
وقهر  حياته،  مشوار  يكمل  حتى  القوية  واإلرادة 
ييأس  فال  ينتظره  الذي  التميز  طريق  هو  اإلعاقة 
وال يركن إلعاقته«، هكذا بدأ مروان ربيع الدهماني 
باإلدارة  مكتبه  في  زارته  عندما  لـــ»999«،  حديثه 
العامة للمالية واخلدمات في القيادة العامة لشرطة 

أبوظبي.
 1994 عام  الفجيرة  إمــارة  في  الدهماني  ولد 
وترعرع في كنف أسرة تتكون اثني عشر ولداً من 
الذكور واإلناث، باإلضافة إلى أمه التي علمته الكثير 
أمام حتديات  من أمور احلياة وجعلته يقف صلباً 
وافر  من  العزيزة  أمه  عليه  أغدقت  لقد  اإلعاقة، 
جعلته  ما  الهمة،  وشحذ  والرحمة  والرفق  احلنان 
وعزمية  قوية  وإرادة  بتفاؤل  احلياة  دروب  يشق 

صلبة.
واالهتمام  الرعاية  أنــواع  كل  الدهماني  وجد 
والتقدير كلها من أسرته وإخوته وأقاربه واحمليطني 
به، وقد امتألت روحه بالطاقة اإليجابية التي مكنته 
له جراء  التي حصلت  التصدي لإلعاقة  من  الحقاً 
حادث سير على طريق حتا- دبي عام 2011، وهو 
الفقري،  العمود  أصاب  نصفياً  شلالً  له  سبّب  ما 
وهو املرض الذي أعاقه عن املشي واحلركة، وأدى 
التي  الطبيعية  احلياة  بأمور  القيام  عن  إلى عجزه 

كان ميارسها قبل أن يقع احلادث األليم. 
يقول الدهماني: »كنت قبل احلادث الذي سبب 
احلياة  ألهمية  مدرك  غير  يافعاً  شاباً  اإلعاقة،  لي 
والصحة والعمل اجلاد، وبعد أن ابتالني الله بهذه 
أيأس  لم  لذلك  احلقة،  احلياة  قيمة  عرفت  اإلعاقة، 
على  عملت  الكبير،  واهتمامها  والدتي  ومبساندة 
تهيئة نفسي واألخذ باألسباب، إنها إرادة الله ونحن 

نؤمن بقضاء الله وقدره، لكن اإلنسان مبا أعطاه الله 
من عقل وتدبير يسعى إلى التخلص من املعوقات 
والتحديات كلها في حياته، ذلك أن استمرار الدعم 
واملساندة من األهل واألصدقاء جعلني أتغلب على 
إعاقتي بكثير من الرجاء والتفاؤل ومحبة احلياة«.

وأضاف: »بعد ذلك بدأت أفكر بتطوير ذاتي في 
مجال العلم والعمل، فالتحقت بالدفعة الـ24 للدارسني 
وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  إدارة  في 
املعاقني، ودرست فيه ستة أشهر، حيث تخصصت 
في مجال احلاسوب، كمدخل بيانات، وتخرجت منه 
لنا كل ما  اإلدارة توفر  أن  لله  2014..واحلمد  عام 
نحتاجه من مواصالت وسكن وغيرهما من أمور 

سهلت علينا الكثير من الصعاب«.
مركز  من  تخرجه  بعد  أنــه  الدهماني،  وذكــر 
وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات 
للمالية  العامة  اإلدارة  في  بالعمل  التحق  اخلاصة، 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في  واخلدمات 
كإداري في خدمة املتعاملني، وهو سعيد بعمله، إذ 
يلقى من الضباط املسؤولني فضالً عن زمالئه في 
العمل حفاوة وتشجيعاً وتقديراً، واصفاً بيئة العمل 
بالصحية واملشجعة على اإلبداع، وقد جعلته يشعر 
وابتكاراً  إبداعاً  بوسعه  ما  كل  ويبذل  باملسؤولية 

خلدمة وطنه.
نفسه  تثقيف  بهدف  املطالعة  الدهماني  يهوى 
واالطالع على كل جديد في احلياة، كما أن القراءة 
يحرص  لذلك  قوله،  حد  على  والقلب،  للروح  غذاء 
على ممارستها يومياً، وللدهماني أيضاً مشاركات 
دولية في رياضة املعاقني، فهو عضو في منتخب 
الوطني  املنتخب  مع  للمعاقني، وقد جنح  اإلمارات 
التتابع  في اقتناص املركز األول للفرق في سباق 

للكراسي املتحركة 4X400 متر في بطولة األلعاب 
والبتر  احلركية  اإلعاقات  لذوي  للشباب  العاملية 
من  كل  عبر  ذلك  وكــان  لندن،  في  نظمت  والتي 
ونايف  البلوشي  ومحمود  محمد  فهد  الالعبني 
املزروعي، ومروان الدهماني، ليرتفع علم اإلمارات 
النشيد  ويعزف  التتويج  منصة  على  خفاقاً  عالياً 

الوطني اعترافاً بهذا اإلجناز.
الدهماني ميلك طموحاً ال حدود له، فهو يخطط 
الستكمال دراسته ليحصل على الشهادة اجلامعية 
يتمنى  كما  حتديداً،  كمبيوتر  هندسة  بتخصص 
املهني  بعمله  ويصل  املناصب  أعلى  إلى  يصل  أن 
وذلك  واالبتكار،  التميز  مستوى  إلى  والوظيفي 
وللمجتمع  أوالً،  اإلعاقة  ذوي  من  إلخوانه  ليثبت 
ثانياً، أن اإلعاقة ال تقف حاجزاً أمام إبداع اإلنسان 
ميلك  من  هو  السوي  اإلنسان  إن  بل  ومتيزه، 
اإلرادة القوية التي تدفعه قدماً لتغيير حياته وحياة 

اآلخرين من حوله إلى األفضل.

إعداد: خالد الظنحاني - تصوير: محمد علي

مروان الدهماني:
بالطاقة اإليجابية تمكنت من التصدي لإلعاقة
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شخصيات

باسم  )المشهور  شيتي  راغورام  بافاغوتو 
الدكتور بي ار شيتي( هو نائب رئيس مجلس 
اإلدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة أن 
اإلمارات  وصرافة  الصحية  للرعاية  سي  ام 
ومقرهما أبوظبي. كانت الشركة عندما تأسست 
عام 1975 تهتم بالمستشفيات وقطاع الضيافة 
إال أنه من ذلك الحين تنوعت إلى قطاعات عديدة 
العالمية  المالية  والخدمات  الصيدلة  فيها  بما 

والتجزئة واإلعالن وتكنولوجيا المعلومات.
ولد الدكتور شيتي، الذي يمتلك حالياً الطابق 
رقم 100 في برج خليفة بدبي وثروة تقدر بنحو 

2.6 مليار دوالر )9.5 مليار درهم(، عام 1942 
بجنوب الهند، لم يكن من عائلة فقيرة ولكن كان 
كما هي  زواجها  عند  أخته  مهر  يدفع  أن  عليه 
عادة تلك الشعوب، ولم يقبل أن يأخذ المبلغ من 
أمه واضطر أن يقترض من البنك ولم يتمكن من 
أبوظبي  إلى  للسفر  اضطر  لذلك  ديونه،  سداد 

عام 1973 بحثاً عن فرصة عمل.
شيتي  كوماري  تشاندرا  من  شيتي  تزوج 
وله أربعة من األبناء. خدم كنائب رئيس مجلس 
إدارة للمجلس البلدي ألودابي، حيث عمل هناك 
وبناء  مناسبة  صحية  منشآت  توفير  بهدف 

طرق معبدة ومدارس وشبكة صرف مياه تحت 
األرض وصهاريج صرف صحي من أجل حياة 

أفضل وأكثر عافية للناس. 
بعد أن وصل شيتي إلى اإلمارات عام 1973 
سرعان ما أدرك كصيدلي مدرب وجود فرص 
وأن  خاصة  الدولة  في  الصحي  القطاع  في 
المنشآت الصحية في الدولة حينئذ كانت بدائية 
وتحمل إمكانيات هائلة، فأسس المركز الصحي 
الجديد )أن أم سي( عام 1975 وتوسع بصورة 
مهمة عبر السنوات وهو اليوم أكبر مزود خاص 
اإلمارات. وبفضل سمعة  الصحية في  للرعاية 

إعداد: حاكم خيري

الصيدلي 
الملياردير
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تقدم  من  عدد  بلغ  فقد  ام سي(  )ان  وشعبية 
أكثر من  الخدمات في مشافيها وعياداتها  لهم 
 5 في  منشآة   12 عبر  سنوياً  شخص  مليوني 
رعاية  شركة  أول  وهي  إمارات،  وأربع  مدن 
أبوظبي  من  شركة  وأول  الخليج  في  صحية 
وهي  لندن  لبورصة  الممتاز  القسم  في  تدرج 

جزء من مؤشر فوتسي - 250. 
المقيمين  تطلعات  شيتي  الدكتور  حدد 
لإلسهام تجاه محبيهم في بلدانهم األم فأسس 
من  عاماً   30 وبعد  للصرافة  اإلمارات  شركة 
عالمية  عالمة  الشركة  هذه  أصبحت  تأسيسها 
العمالت  المالية وصرف  التحويالت  رائدة في 
حيث تتواجد في 30 دولة مع 700 فرع والمست 

تعامالتها 27 مليار دوالر في 2013.
لتحقيق حلمه في تقديم الخدمات عبر قطاع 
شيتي  الدكتور  أسس  برمته،  الصحية  الرعاية 
في  »نيوفارما«  الدوائية  الصناعات  شركة 
اإلمارات العربية المتحدة في عام 2003. افتتح 
المصنع رئيس الهند حينئذ، الدكتور أبوبكر زين 

العابدين عبد الكالم في أبوظبي.
ينشط  التجارية،  أنشطته  إلى  باإلضافة 
شيتي في العديد من األعمال الخيرية. فقد كان 
المستثمرين في مؤسسة طبية في والية  أحد 
وراعي  مؤسس  هو  أوتارخند،  الهند  شمال 
وعضو  اإلمارات،  في  الهنود  الصيادلة  جمعية 
في المجلس االستشاري  )القطاع المالي(، في 
اإلمارات  دبي،  في  االقتصادية  التنمية  دائرة 
وهو  بدبي.  الدوائية  واللجنة  المتحدة،  العربية 
أبوظبي  مدرسة  إدارة  مجلس  رئيس  أيضاً 

الهندية. 
وعن رحلة حياته يروي شيتي لخليج تايمز 
التي تصدر في دبي قصة وصوله إلى الدولة 
قائالً: الثالث من مايو عام 1973 هو تاريخ لن 
أنساه ما حييت، إذ دخلت عاصمة دولة اإلمارات 
وكنت حينها شاباً في الـ29 من عمري ولم يكن 
طائرة  أن  حتى  دوالرات،   8 سوى  بحوزتي 
الخطوط الجوية الهندية التي استقللتها أضاعت 

حقيبتي.
كان الطقس في أبوظبي يومها حاراً ورطباً، 
خرجت من المطار وتوجهت لإلقامة مع بعض 
شيء  أول  شعبي،  عربي  منزل  في  األصدقاء 
مياه  من  القديم  البيت  تنظيف  هو  به  قمنا 

الصرف التي تجمعت بداخله.
للعاصمة  القاسية  الجوية  الظروف  ظل  في 
أبوظبي، كانت المراوح الكهربائية نعمة كبيرة، 
الهواء  مكيفات  بعد  تصل  لم  الوقت  ذلك  ففي 

والثالجات.
الحار  الطقس  بسبب  صعبة  الحياة  كانت 
لمسافات طويلة  للمشي  اضطر  كنت  والرطب، 
بحثاً عن وظيفة. وبما أني كنت حامالً لشهادة 
جامعية في الصيدلة كنت أطمح لوظيفة حكومية 
إتقاني  عدم  ولكن  الصحية.  الرعاية  قطاع  في 
حوالي  قضيت  ذلك.  دون  حال  العربية  للغة 

شهراً كامالً أوزع سيرتي الذاتية، ولكن بدون 
جدوى.

صلة  ذات  وظيفة  على  حصلت  شهر  بعد 
المستحضرات  بيع  وهي  دراستي،  بمجال 
في  التجميل  ومستحضرات  الصيدالنية 
أسواق أبوظبي. لم يكن هناك مندوبو مبيعات 
للمستحضرات الطبية في ذلك الوقت والشركات 
الصيدالنية كانت تعتمد حينها على مندوبين من 
بيروت. لذلك كنت أول مندوب مبيعات خارجي 
طلبات  توصيل  على  عملت  حيث  أبوظبي،  في 
محالت السوبر ماركت والمخازن العامة، وكنت 
أحمل الكراتين الثقيلة على كتفي ألسلمها بشكل 
يومي ألصحابها. حصلت على راتبي األول 500 
درهم من مجموعة شركات الفهيمي، فأرسلته 

لوالدتي لدفع أول قسط من ديون العائلة.
الفهيم  وعلي  الفهيم  إسماعيل  الدكتور  كان 
من مجموعة شركات الفهيم أول مديرين لي في 
هذا البلد، وأنا مدين لهما لدعمهما وثقتهما بي. 
لن أنسى أبداً أن أول رغيف خبز لي في الدولة 

كان من خاللهما.
تكريمي  تم  قليلة،  أشهر  غضون  في 
خدمة  في  وبراعتي  العمل،  في  ألخالقياتي 

العمالء وأسلوبي في العمل.
ويتابع قائالً: العاصمة أبوظبي، تشتهر اليوم 
بناطحات السحاب والمعالم الشهيرة مثل جامع 

مرسى  وحلبة  اإلمارات،  وقصر  زايد  الشيخ 
منتصف  في  ولكن  المباني،  من  وغيرها  ياس 
بدأت  صغيرة  بلدة  أبوظبي  كانت  السبعينيات 
لتوها تستثمر عائدات النفط في البناء والتشييد. 
في ذلك الوقت كان العيش في ناطحات السحاب 
بوسائل الراحة والترفيه مجرد حلم بالنسبة لي.
كان السبب الرئيس لمجيئي إلى أبوظبي هو 
جمع ما يكفي من المال لسداد 150 ألف روبية 
من الديون التي اقترضتها عائلتي لحفل زفاف 
انتخبت  إذ  االنتخابية.  حملتي  وتمويل  أختي 
أودوبي،  بلدية  مجلس  رئيس  نائب  لمنصب 
يزالون  ال  هناك  الناس   ، كارناتاكا  والية  في 
الصرف  خدمات  لهم  جلبت  عندما  يتذكرون 

الصحي والمرافق الحديثة.
زيارتي ألبوظبي كانت ضربة حظ إذ نجحت 

في سد ديون العائلة في غضون 18 شهراً.
تجارية  أفكاراً  استوحيت   ،1975 عام  في 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  رؤية  من  انطالقاً 
مرافق  أفضل  تقديم  بشأن  نهيان  آل  سلطان 
في  والمقيمين  للمواطنين  الصحية  الرعاية 
الدولة، فخطرت لي فكرة إنشاء عيادة وصيدلية 
في شقة من غرفتين بمنطقة مدينة زايد، حيث 
تقع حالياً ثالثة مستشفيات من سلسلة المركز 

الطبي الجديد التي أسستها. 
عام،  بطبيب  الجديد  الطبي  المركز  افتتح 
بالكامل.  مجهزة  كلها  ومختبر  أسنان،  وطبيب 
مفهوماً  المدفوعة  الطبية  العيادة  مشروع  كان 
الطبية  الخدمات  جميع  كانت  إذ  حينها  جديداً 

حينها مجانية.
بدأت المشروع بعدما اقترضت مبلغ 3 ماليين 
درهم من بنك الخليج التجاري، الذي اندمج فيما 
بعد مع بنكين ليكون مؤسسة جديدة باسم بنك 

أبوظبي التجاري.
شخصيتي المفضلة هي الشيخ زايد، مؤسس 
دولة اإلمارات، الذي بنى دولة الرفاه في عقود 
مثلي  األعمال  رجال  أمام  المجال  وفتح  قليلة، 
للنمو واالزدهار. كما أُشيد بشخصية صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
لقيادتهم الرشيدة ونظرتهم المستقبلية في كل 

مجال من مجاالت الحياة.

أوسمة وتكرمي
بوسام  شيتي  الدكتور  قلد   ،2005 عام  في 

جائزة أبوظبي، وهي أعلى وسام مدني.
)الدكتور  حينها  الهندي  الرئيس  منحه  كما 
عبد الكالم(، عام 2007 جائزة )برافاسي باريتيا 
سامان( وهي أعلى جائزة تقدمها الهند تكريماً 

للمهاجرين الذين شرفوا بلدهم في الخارج.
الهندي  الرئيس  منحه   ،2009 عام  في   -
بارتيب باتيل أعلى جائزة مدنية )بادما شري( 

لخدماته المتميزة في التجارة واألعمال.
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العلم اإلماراتي، استعداداً  بألوان  املتحدة  العربية  تتزين دولة اإلمارات 
لليوم الوطني الـخامس واألربعني. ومن املعلوم أن اإلمارات هي األم لكل من 
تطأ قدمه على أرضها. كلنا ندرك ما هي قيمة الوطن الذي يقبع في قلوبنا 
جميعاً، وال يبخل أي منا في حب الوطن، فحب الوطن هو نتيجة النعكاس 
التي يثبت من  الكثير من األمور  الذي يشمل  السلوك والتصرف احلسن 

خاللها الفرد والءه للوطن والتضحية بالغالي والنفيس من أجله.
فواجب الدفاع عن حرية ورقي الوطن، واحلفاظ على موقعه في الصدارة 
بني األمم، من أولويات كل من يعيش على أرضه الطيبة. فالوطنية ليست 
مجرد كالم يقال أو شعارات ترفع وتنتهي مع انتهاء احتفاالتنا. فالتضحية 
بكل ما حتمل الكلمة من معنى هي أساس االنتماء للوطن، ولذلك نعتبر هذا 
املؤسسون،  اآلباء  بها  قام  ثروة  للوطن، وذكرى ألعظم  الوفاء  يوم  اليوم 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  لهما  املغفور  يتقدمهم 

والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم »رحمهما الله«.
فحب الوطن يعني في هذه املرحلة احلرص على اإلبداع واإلنتاج، والسعي 
الدؤوب لتحقيق الرؤية البعيدة التي وضعتها قيادة الدولة، والتي تهدف إلى 
جعل دولة اإلمارات واحدة من أفضل دول العالم وفق املعايير واملؤشرات 
الدولية في مختلف املجاالت، وهو ما مت إجناز الكثير منه حتى اآلن، وينتظر 

بعضه أن ينجز في السنوات القادمة إن شاء الله. 
وفي مثل هذا اليوم ال بد أن نتذكر أن اإلمارات كدولة عربية أسهمت 
الذين أتوا  الكلمة من معنى في مساعدة اإلخوة العرب  بكل ما تعنيه 
للعمل أو الزيارة، بل وتخطت مساعداتها العرب لتصل إلى أبعد بقاع 
األرض في املشرق واملغرب، مبا يدل على طيب هذا الوطن وقيادته 

احلكيمة وأبناء شعبه األخيار.
فيوم االحتاد هو يوم السعادة ألنه من أجمل اللحظات التي 
ببلدنا  نعتز  ونحن  إليها.  والوافدون  الدولة  مواطنو  يعيشها 
اإلمارات حتت قيادتها احلكيمة، وميثل يوم االحتاد بالنسبة 
لنا يوماً عظيماً ومقدساً، يوجب علينا أفعاالً منها االنتماء 
ذات  كانت  سواء  ممتلكاته،  على  واحلفاظ  له  الصادق 
أهمية كبيرة أو صغيرة. فحب الوطن يعني التضحية 
بالغالي والنفيس والتضحية ال تأتي من الفراغ ، فكل 
مواطن على أرض اإلمارات عليه واجب جتاه الوطن 

وذلك لعظمته وشموخه.

وهذا اليوم هو يوم ذكرى وعرفان ملن كرَّس حياته كلها لتحقيق حلم 
جمع اإلمارات السبع في كيان احتادي واحد يعتز بقوته وتقدمه وازدهاره، 
ونعني املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه 

الله«، وإخوانه املؤسسني األوائل »رحمهم الله«. 
هي فرحة بحد ذاتها وفرحة العيد ال توصف بني أبناء الوطن الغالي، 
التي  املسيرات  في  الغالية  اإلمارات  أرض  على  املقيمني  مشاركة  بخالف 
العظيم  وحبهم  والئهم  عن  تعبير  هي  إمنا  منها،  العشوائية  وحتى  تنظم 
ألرض إمارات اخلير. وجتد كثيراً من املقيمني على أرض اإلمارات ينمون 
هذه الروح الوطنية في أبنائهم من خالل مشاركة أبناء اإلمارات فرحتهم 
التي هي فرحتنا جميعاً، نعم إنه إرثٌ تركه لنا األب الرحيم زايد اخلير، وإن 

االحتاد ثروة ال يجب التفريط فيه.

عناق الفكرة

كلمات وري�سة: د. �سمر �ل�سام�سي

samar@samararts.com

االتحاد ثروة
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شعر/ الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم

مثال الفخر

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

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

ألنني  األيسر،  هي  لشعري  ترجمتي  كانت 
وجدت  عام  وبشكل  ومعانيها،  قصائدي  أعرف 
القصائد  من  ترجمة  أسهل  التفعيلية  القصائد 
اخترت  اإلماراتي  للشعر  وبالنسبة  العمودية. 
بعض النصوص الشعرية، وقمت بترجمتها، وكان 
هدفي تقدمي الشعر والشعراء اإلماراتيني لألجانب 
والتعريف بهم، واإلشكالية التي واجهتني هي عدم 

احلصول على قصائد من النوع العابر للغات.

د. شهاب غامن
أديب إماراتي

ــْي ــ ــِب ــ ــلِ ــ ِواْط َزاِيـــــــــْد(  )َداْر  َيــــا  إْبـــــِشـــــِرْي 

األِبــــْي )َراِشـــــْدَنـــــا(  ْو  )َزاِيــــــــْد(  ِنـــــَوى  ِمــــْن 

ِرِبــــــْي ِقــــــْد   ٍ َســــــاس  ِبــــْنــــَيــــاْن  ــْوا  ــ ــ ــَس ــ ــ أسِّ

ــب اْحـــِســـِبـــْي ــْعـ ـ ــشَّ ــلـ ــّز ِلـ ــ ــِعـ ــ ــاْر اْلـ ــ ــَخـ ــ ــا ِفـ ــ َيـ

ْبـــــِرَجـــــاِلـــــْك ِوْبـــــِنـــــَســـــاِئـــــْك.. اْشـــــِرِبـــــْي

ــْي ــ ــِب ــ ــِت ــ ــــا.. ِواْك ــخ َهــــيَّ ــ ــاِرْي ــ ــتَّ ــ ِواْفــــِتــــِحــــْي ال

ــْي ــ ــ ــِب ــ ــ اْوِج َداْر  ــا  ــ ــ وي ْل  األوَّ َقــــــــــــْوِدْك 

ــْي ــ ــِرِب ــ ــْغ ــ ْبَ ـــى  ِتـــَثـــنَّ ــا  ــ َمـ  ٍ ــس  ــ ــْم ــ َش ــْي  ــ ــِتـ ــ إْنـ

ــْي ــ ــِرِبـ ــ ــّل اْضـ ــ ــِك ــ ــلْ ــ ــــّف ِل ــاْم الــــصَّ ــ ــَح ــ ــِت ــ ــاْل ــ ِب

ــر امْلِـــــَثـــــاْل ــ ــْي ــ ـــــْيـــــر َيـــــا َخ َيـــــا ِمـــــَثـــــاْل اخْلَ

ــاْل ــ ــَم ــ ــَك ــ ــَواْل اْل ــ ــ ــْن ــ ــ ــــّف ِم ــاْع الــــصَّ ــ ــَم ــ ــِت ــ ــاْج ــ ب

ــاْل ــ اَيـــــاْت َج ــْل الـــــرَّ ــ ــاِم ــ ــْه( َح ــ ــِف ــ ــْي ــ ــلِ ــ ـــ)ِخ ــ ِوْب

ــاْل ــ ــَن ــ َ امْل ــى  ــلَـ ــاْعـ َبـ ــْت  ــَمـ ٍ ِسـ ــان  ــ ــَص ــ أْغ ــْة  ــَعـ ــْبـ َسـ

ِزالَْل  ٍ َعـــــــْذب  َنـــْبـــَعـــَهـــا  ِمــــــــــــَواِرْد  ِمــــــْن 

ــاْل ــ ــ َـ ــَنـــى اْلُ ــْعـ ــْر َمـ ــ ــَس ــ ــْد( ِك ــ ــمَّ ــ ــَح ــ َداِمـــــــْه )ْم

ــى َجـــــاَنـــــا ِمــــَجــــاْل ــ ــ ـــــــــــاْم َل ِتــــْشــــَهــــْد األيَّ

َدالَْل ــْي  ــاِصـ ــَقـ ــلْـ ِلـ ــل(  ــْيـ ــَهـ ْسـ ــم  ــ ــ )َنْ ــْي  ــ ــِت ــ إْن

ــر َيــــــا أْغـــــلَـــــى ِمــــَثــــاْل ــ ــخ ــ ــَف ــ ــــــَثــــــاْل اْل ْبِ
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شعر/ سالم الزمر

�شعر/ مرمي رحو - املغرب 

مقادير 

يا بالدي إنتي..

كنت أقول محال الهم يقتل 
محال القريب يخذل
محال أوراقي تذبل 

ومحال أحالمي كلها تفشل 
كل شي وقع وطموحي تقمع 

شمسي مابقت تسطع
واألمل اللي كنت له منبع

هجرني ومحال يرجع 
فهمت الدنيا مصالح

الناس دْيا مع الرابح
ماينفعك الدمع السايح 

وال الصوت الصايح 
ياللي تقرأ تسمع وتشوف

أنا اللي جرفني سيل اخلوف 
غرقت ِف جوفي احلروف 

وكثرت ِف ظهري السيوف 
والفرح من ّيي محذوف 

متطر السما أقول تباشير 
أحلم حلم وأقول خير 

أقنع نفسي بأوهام وأساطير 
قّد ما أورقت أشجار وغردت 

عصافير 

صرت أحسد الصمت 
والضرير 

وصار القلم يضيع مني 
التعبير 

وصيتي يا أهل اخلير 
يوم يغطيني التراب 

ويدفنوني احلباب 
قولوا كانت وردة وذبلت 

كانت شمعة وطفت 
قولوا كان الشقا قدرها 

والدنيا مقادير 

لل�ساعرات فقط:

ــــــــــُرْوف ْحــــــُرْوف ــا احْلِ ــَهـ ــْيـ ـــعـــر َمــــا ِفـ أْعــــَجــــْزِنــــْي الـــشِّ

ــْوف ــ ــُه ــ ــلْ ــ َم َواَنـــــــــا  ِعــــــَبــــــاَراِتــــــْي  أْجـــــَمـــــْل  ْرت  َدوَّ

ــى ِمــــــْن امْلَـــــْجـــــُهـــــْول ِوامْلَــــــــْعــــــــُرْوف ــ ــلَـ ــ ــنْي أْحـ ــ ــَق ــ ــْب ــ ِت

ْيــــُطــــْوف ـــــى  ِوامْلِـــــَعـــــنَّ ــى  ــ ـ ــنَّ ــ ــَعـ ــ امْلِـ ُرْوح  َداْر  َيـــــا 

ــْك َيـــــا ِمـــــــَدى ِوْكـــــُفـــــْوْف ــ ــِن ــ ــْي ــ ــَع ــ ــــْي ِل َتـــْفـــِســـْيـــر ِحــــبِّ

ــا ِبـــــــــالِدْي ِمــــــْن ِرُفـــــــــْوف ْرُفـــــــْوف ــ َغــــــْيــــــَراْن اَنــــــا َيـ

ــــْوف ــاْه الــــشَّ ــ ــ ــْي ِلـــــَيـــــاْل اْلــــــَوْعــــــد تـ ــ ــ َيـــــا واقــــفــــه ِفـ

ْـــــــُفـــــــْوف أَنـــــــا َعــــلَــــى َدْرِبــــــــــــْك امْلَــــــــْفــــــــُرْوش ِواْلَ

ــــْك َواَنــــــــا َمـــْكـــُتـــْوف ـــــــْت ِظــــلِّ ُرْوِحــــــــــْي ِتـــــــــــَواَرْت حَتَ

ــْي َيــــا ِوَطـــــــْن ِوْحــــــــُرْوف ــ ــاِل ــ ــَع ــ ــْي َهـــــاِتـــــْي.. َت ــ ــاِل ــ ــَع ــ َت

أْتــــَعــــْبــــِنــــْي اْلــــــَوْجــــــد َخــــاَنــــْتــــِنــــْي َتــــَعــــاِبــــْيــــِرْي

ــْي ِتـــــَصـــــاِوْيـــــِرْي ــ ــِنـ ــ ــْتـ ــ ــاَنـ ــ ْر ْوَخـ َمــــلْــــُهــــْوف أَصــــــــــوِّ

ــا ِيــــْوَصــــلْــــك َتـــْعـــِبـــْيـــِرْي ــ ْوح َمـ ــنْي ِفــــــْي الـــــــــرُّ ــ ــَق ــ ــْب ــ ِت

ــِرْي ــ ــْي ــ ــِس ــ ــْف ــ ــض َت ــ ــْع ــ ــْي َب ــ ــِن ــ ــْب ــ ــلَ ــ ِبـــــاْلـــــَكـــــْون.. لـــكـــن َغ

ــْن َغـــــْيـــــِرْي..!! ــ ــى ِغـــــْرت ِمـ ـ ــتَّ ْوح َحـ ــا الـــــــرُّ ــَشـ ـــْت َحـ َضـــمَّ

ــِرْي ــ ــْيـ ــ ــِكـ ــ ــْفـ ــ ْــــالِلــــْك ْوَتـ ْوا ِعــــَصــــاِفــــْيــــر ِبــــظـــــ َمـــــــــــرَّ

ِمــــــَقــــــاِدْيــــــِرْي ْت  َســـــــــــرَّ ْوالَ  ِلـــــَيـــــاِلـــــْي  ْت  َمـــــــــــرَّ

ــِرْي ــ ــْي ــ ــاِف ــ ــَص ــ ـــــْر ِع ــّب ِمــــــْن َيـــــــْوم اَنــــــا اَطـــــيِّ ــ ــ ــاحْلِ ــ ــ ِب

ــِرْي ــ ــْي ــ ــِج ــ ــْه ــ ــــنْي أْســـــــــــــِرْي.. ِعــــْفــــت َت ِمــــَتــــى ِتــــِفــــكِّ

ــِرْي ــْيـ ــاِبـ ــَعـ ــْت َتـ ــ ــاَه ــ ــى.. َت ــ ــَط ــ ــْي ُخ ــ ــْي ِلـ ــ ــِمـ ــ ــْي اْرِسـ ــ ــاِت ــ َه
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أدب عالمي
اللورد تنيسون 

ولد الشاعر اإلجنليزي اللورد الفريد تنيسون في 
دخل  1892م.  عام  وتوفي  1809م  عام  باي  سمرز 
1820م وتولى  1815م وتركها عام  املدرسة في عام 
والده تدريسه في البيت. وقد كتب قصيدته »الشيطان 
والسيدة« بني عامي 1923 و1924م، وهي من القصائد 
املُذهلة الني يكتبها صبّي في الرابعة عشرة من عمره. 

كما نشر في عام 1827م ديوان شعر باإلشتراك مع 
أخويه فردريك، وجارلز. وقد أمضى الشاعر الفريد تنيسون في كلية ترنتي 
في جامعة كيمبردج مّدة بني أعوام 1828 - 1831م، ولكّن من دون أن يتخّرج 

فيها وينال الشهادة. ثم توالت قصائده ودواوينه الكثيرة. 
ويعد اللورد تنيسون، أحد أهم الشعراء اإلجنليز خالل القرن التاسع عشر 
امليالدي. وقد حاز هذه املرتبة في األدب نظراً للمدى الرائع الذي وصلت إليه 
مواهبه الطبيعية وتفانيه في إتقان فنه خالل املرحلة الطويلة حلياته. وجاءت 
مكانة تنيسون الكبيرة في حياته اإلبداعية نتيجة اهتمامه بعدد من األمور 
احليوية، منها السياسية، كما جند في مرثية موت دوق ولينجتون وأناشيد 
رائعته  أنَّ  إالّ  »مود«.  قصيدته  في  كما  والعلميّة  والروحيّة  الرعوية  امللك 
نف مع أشهر األعمال الشعرية في األدب اإلجنليزّي هي مجموعته  والتي ُتصَّ
»للذكرى« التي نظمها في رثاء أحد أصدقائه، وميكن أن تعّد قصيدة مطولة. 

وكتب تنيسون قصيدته »مصر« في رباعيات، ويقول فيها:

القلُم الداكن في الفجر الرمادي القامت
يرسُم لعيني ُمخططاً بهتاً مِلَِصر

لم يلونها الصباح املُتألق
بُقرِصِه الذي يعدو بهيجاً نحَو أعالي الّسماء

وهاُهو قد واَفى أخيراً في زهوٍّ بهّي،
احلياُة في عينيه واملجد في ُشعاعه،

ال حتجب بناءه البهّي غالئل من ضباب
أو تصنع الُظلمة في سبيله العسجدّي

تتألُق الرياُض املُزِهَرة في بسمتِه
وتفعُم أحضانه املُنوّرة األنسام العابرة

التي تسرُق أريج كّل جزيرة َعِطَرة
وكّل حقٍل َشذيٍّ وواٍد َفوَّاح

بيَد اّن األلق األّول لُشعاِعِه الطالع
يسقُط على األهرام اجلليلة

َمهيباً ليُرينا بوَمَضاِتِه الباِكَرة

بحور القوافي

أعالم عربية
غادة السمان  

السمان  غــادة  السورية  واألديــبــة  الكاتبة  ولــدت 
والدها  عريقة،  شامية  ألسرة  دمشق  في   1942 عام 
الدكتوراه  على شهادة  حاصل  السمان  أحمد  الدكتور 
رئيساً  وكان  السياسي  االقتصاد  في  السوربون  من 
لفترة  سوريا  في  للتعليم  ووزيــراً  السورية  للجامعة 
من الوقت. تأثرت كثيراً به بسبب وفاة والدتها وهي 

صغيرة. كان والدها محباً للعلم واألدب العاملي ومولعاً 
بالتراث العربي في الوقت نفسه، وهذا كله منح شخصية غادة األدبية واإلنسانية 
أبعاداً متعددة ومتنوعة. سرعان ما اصطدمت غادة بقلمها وشخصها باملجتمع 

الشامي )الدمشقي( الذي كان »شديد احملافظة« إبان نشوئها فيه.
أصدرت مجموعتها القصصية األولى »عيناك قدري« في عام 1962، واعتبرت 
يومها واحدة من الكاتبات النسويات اللواتي ظهرن في تلك الفترة، واستطاعت 
املرأة  ملشاكل  الضيق  اإلطــار  من  به  خرجت  ومتميزاً  مختلفاً  أدبــاً  تقدم  أن 

واحلركات النسوية إلى آفاق اجتماعية ونفسية وإنسانية.
على شهادة  1963 حاصلة  عام  دمشق  في  السورية  اجلامعة  في  تخرجت 
مسرح  في  املاجستير  شهادة  على  حصلت  اإلجنليزي،  األدب  في  الليسانس 
الالمعقول من اجلامعة األمريكية في بيروت، عملت غادة في الصحافة وبرز 
اسمها أكثر وصارت واحدة من أهم جنمات الصحافة يوم كانت بيروت مركزاً 
لإلشعاع الثقافي. ظهر إثر ذلك في مجموعتها القصصية الثانية »ال بحر في 

بيروت« عام 1965.
ثم سافرت غادة إلى أوروبا وتنقلت بني معظم العواصم االوروبية وعملت 
العالم وصقل شخصيتها  اكتشاف  إلى  أيضاً  عمدت  لكنها  كمراسلة صحفية 
األدبية بالتعرف على مناهل األدب والثقافة هناك، وظهر أثر ذلك في مجموعتها 
الثالثة »ليل الغرباء« عام 1966 التي أظهرت نضجاً كبيراً في مسيرتها األدبية. 

والتي  القدمية«،  املرافئ  »رحيل  الرابعة  مجموعتها  أصدرت   1973 عام  في 
اعتبرها بعضهم األهم بني كل مجاميعها حيث قدمت بقالب أدبي بارع املأزق 
الذي يعيشه املثقف العربي والهوة السحيقة بني فكره وسلوكه. في أواخر عام 
1974 أصدرت روايتها »بيروت 75« ثم روايتيها »كوابيس بيروت« 1977 و»ليلة 
املليار« 1986، وبذلك تكرست غادة كواحدة من أهم الروائيني والروائيات العرب. 

عاشقة السّر
رجل ممحاة

أصابعه متسح ضوضاء الذاكرة
وتعيد القلب سبورة نظيفة

لطباشير األطفال امللّونة.
رجل زئبق، تخسرينه إذا حاولت اإلمساك به.

عصفور مستحيل يحترف إضرام النار في األقفاص.
رجل مجّرة،

ايطيق سجن البحر الشاسع
راحالً أبداً إلى ما وراء جدار األفق.
رجل كاخلرافة يعبر النساء كالظل
في مواكب أمومة تنجب الدهشة.

رجل كاللغم الشهي فوق أرائك االنفجار الضوئي امللّون
رجل احلضور اخلفي،

احلاضر ولكن حتت جلدي، كالضوء داخل املصباح.



اإن الثوابت والقيم واملبادئ ال�سامية يف جمتمع الإمارات تعزز ثقتنا باأننا على الطريق 

�سائرون واىل غايتنا وا�سلون، طاملا جتمعنا رابطة الأ�سرة الواحدة، والعالقة الوجدانية 

املتبادلة بني القائد وال�سعب.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله«

أمثال شعبية:
- سفينة إذا كترت ُربابينها ِغْرقت

مثل ينطبق على كثرة القيادات في عمل واحد، فيفشل ويسقط، واملفروض 
أن يكون قائداً واحداً لهذا العمل.

- شارد وال جي محدار
محدار: مهبط، منحدر.

يضرب املثل بالشخص الذي ال يحب التواجد، فيهرب، ويجد من يساعده 
على ذلك الهروب وعدم القيام مبا يطلب منه.

كلمة ومعنى:
كرب

قال ناصر بن سالم العويس:
ــي فـــــــــوق هـــنـــتـــني ــ ــبـ ــ ــديـ ــ ــانـ ــ ـــــم يـ قــ

ــان ــ ــم ــ ــات وس ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ُحـــــــــول مـــــن الـ
ــن زيـ ــن  ــ ــدِّشـ ــ الـ م  ــن  ــه ــي ــل ع واكــــــــرب 

لــــــي تــــرقــــبــــه َخــــــّطــــــف والبــــــــان
وهو في قصيدته هذه يدعو مندوبه، أي رسوله، إلى األحباب إلى الرحيل 
متخذاً ناقتني كرميتني أصيلتني ويدعوه أن يكرب عليهما أي يشد عليهما رمبا 
أكوارهما أو رحالهما شداً جيداً، والدشن هو ما يوضع على ظهر الناقة من 

فراش كالّشداد، وغيره.
جاء في لسان العرب:  والَكْرُب : الَفتْلُك يقال َكَربته كرباً أي فتلته، الَكْرُب، 
على وزن الضرب مجزوم: احلزن والغم الذي يأخذ بالنفس، وجمعه كروب، 
واالسم  وكريب،  مكروب  فهو  عليه،  اشتد  كرباً،  يكربه  والغم  األمر  وكربه 
الكربة، وإنه ملكروب النفس، والكريب: املكروب، وأمر كارب، واكترب لذلك، 

اغتم، والكرائب، الشدائد، الواحدة كريبة، قال سعد بن ناشب املازني:
ُمـــقـــدمـــاً ــي  ــ ب ــوا  ــ ــح ــ رش رازم  فـــيـــال 

ــا ــب ــرائ ــك ــوت، خـــواضـــاً إلـــيـــه ال ــ ــ ــى امل ــ إل

كنايات مالحية:
)َخاُيْور ْبداَمِنه(

خايور:  وتلفظ خاير أي بحذف الواو وهي عملية قلب الشراع من جانب 
إلى آخر لتغيير اجتاه السفينة، وفي اللغة، أخراه:  صرفه وعطفه.

وخاير بدامنة أي إدارة السفينة مع اجتاه الريح لقلب الشراع إلى الناحية 
الريح ألمر  السفينة مع  إلى دوران  الشراع  نوخذة  الثانية، وقدميا يضطر 

يتعلق بسالمة السفينة وما فيها.
قال أحمد بن ماجد:

وإن طال سير غير يوم وليلة
      فرد على القطب الشمالي وخاير

)َخاُيوْر املَْقابلَه(
دون  من  خالياً  الفرمن  إدارة  ثم  الفرمن،  من  حله  ثم  الشراع  إنزال 
شراع إلى الناحية الثانية ثم إعادة ربط الشراع بالفرمن مرة ثانية ثم رفع 
الشراع، وال تعمل هذه احلالة إال في أثناء الرياح والعواصف الشديدة، إن 
هذه املعاملة تدعى )خايور املقابلة(، وهي تعمل من أجل سالمة السفينة 
والتي هي من سالمة من عليها، وقد كان البحار قدمياً عندما يبحرون في 
العملية بل وإنهم سوف يقومون بها  الشتاء فإنهم يتوقعون هذه  فصل 
جماعياً عدة مرات وأنهم يجيدونها بكل سهولة ألنها تتطلب عمالً جماعياً 
كان  إذا  بالسفنية خاصة  يودي  قد  املخاير  عملية  تأخرت  وإن  وسريعاً، 

اجلو عاصفاً.

عبارات:
احلالة كسيفة

تعني أن احلالة سيئة، مثل ضيق املسكن أو قلة الزاد، كما تطلق على حالة 
الشخص الذي ال ميلك شيئاً من املال.

هب ريح
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التي  القراءة«  عام   ..2016 »عام  مبادرة  تأتي 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها 
خطوة  لتمثل  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان، 
ترسيخ  نحو  اإلمارات  دولة  مسيرة  في  جديدة 
ثقافة العلم والمعرفة واالطالع على ثقافات العالم 
سلسلة  عبر  والمقيمين،  المواطنين  نفوس  في 
والفكرية  الثقافية  والمشروعات  المبادرات  من 
وهي  قيامها،  منذ  الدولة  أطلقتها  التي  والمعرفية 
مؤسس  وضعها  التي  نفسها  الرؤية  في  تصب 
الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  االتحاد  دولة 
زايد بن سلطان آل نهيان، والتي كانت تقوم على 
العمران  بالتركيز على  يتم فقط  الدول ال  بناء  أن 
المادي والتكنولوجي، لكنه يعتمد في األساس على 
بناء اإلنسان الذي يشكل اللبنة الحقيقية ألي تطور 

ونجاح.
»999« تحدثت إلى عدد من اإلعالميين والمثقفين 

عن الكتاب وعام القراءة. 
 

أسلوب حياة 
وعن أهمية القراءة تقول اإلعالمية صفية الشحي 
القراءة هي أسلوب حياة..  لـ »999«: بالنسبة لي 

ففي كل مرة أقف فيها حائرة أمام معضلة، أهرع 
ألكتب  قلمي  فيها  أمسك  مرة  كل  وفي  كتبي  إلى 
التي  الخطوة  تلك  تكون  بحثاً،  أو  أو دراسة  مقاالً 
والكتب  والدراسات  المقاالت  من  عدد  قراءة  تلي 
وسيلتي  هي  وحتماً  الكتابة،  بموضوع  المعنية 
المثلى لالسترخاء، فبعد يوم حافل بالمهام ال أجمل 
من أن يسافر المرء بذهنه وروحه في رواية عظيمة 

أو ديوان شعر.
لكنهما  صغيرين  يزاالن  ال  طفالي  تضيف: 
المنهمكة في  أمهما  دائماً، فمنظر  بالكتب  محاطان 
قراءة كتاب أو تصفح موقع إلكتروني أصبح جزءاً 
طبيعياً من وعيهما، كما أنني أحرص على إحضار 
فضولهما  تثير  والتي  ألعمارهما،  المناسبة  الكتب 
بالكلمات والصور  والتمتع  تقليبها  إلى  فيسارعان 
واأللوان فيها.. أما بخصوص اآلخرين فأنا أسعد 
بتبادل الكتب مع األصدقاء، بل ال أحب إلى  كثيراً 
قلبي من تقديم بعض الكتب كهدايا، وحتماً يسعدني 
قد  مثير  كتاب  إلى  صديق  تعريف  في  أسهم  أن 

يصنع فرقاً في حياته،
قراءاتي  تقول:  تقرأها  التي  الكتب  نوعية  وعن 
الكتب  وتلك  والفكرية  األدبية  الكتب  بين  تتنوع 

مجموعة  وهناك  الدراسة،  ألغراض  أقرأها  التي 
من الكتب التي يمكن أن أذكرها مثل: الكتابة بحبر 
وملعون  الصبر  للدكتور حسن مدن، حجر  أسود 
دوستويفسكي لعتيق رحيمي، الموت السعيد أللبير 
كامو، قصة موت معلن لغابريال ماركيز، في الهنا 
الزن  أكتب لجورج أورويل،  لماذا  الرفاعي،  لطالب 
في فن الكتابة لراي برادبيري، غرفة واحدة ال تكفي 
لسلطان العميمي، طيور الحذر إلبراهيم نصر الله.

ليست  اإللكترونية  القراءة  أن  الشحي  وتؤكد 
ولكنها  لها،  بالنسبة  األقل  على  تكون  ولن  بديالً 
مفيدة جداً إذا أردت تصفح الصحف أو العثور على 
بعض المراجع المفيدة، وأن كل ما تقوم به حكومة 
حافز  أفضل  يمثل  الفترة  هذه  في  اإلمارات  دولة 
هذه  كل  واكتشاف  الكتب،  على  لإلقبال  للشباب 
الكنوز المعرفية التي تنتظر التنقيب عنها والتفاعل 

معها واالستفادة منها.

معلومات عامة 
القراءة  أن  إلى  المهيري  ميرة  اإلعالمية  تشير 
مجالها  في  وخصوصاً  لها،  بالنسبة  جداً  مهمه 
القراءة  إن  حيث  القراءة،  يتطلب  الذي  اإلعالمي 

القراءة.. أسلوب حياة
حتقيق: ليلى سعيد

الكلمة و الظل



والمعرفة  التأمل  منبع  فهي  الصغر،  منذ  هوايتها 
البنها  قصة  قراءة  على  تحرص  حيث  والخيال، 
وبالمقابل هو يقرأ لها قصة، فالقراءة تحفيز لذهن 

الطفل وتركيزه وتغذية معلوماته العامة. 
يقارب  ما  السنة  هذه  بداية  منذ  قرأت  تضيف: 
من10 كتب، فأنا أهوى الروايات والكتب التي تخص 
وقبائلنا،  تراثنا  على  التعرف  وأحب  النفس،  علوم 
وامتلك مجموعة ثرية من مؤلفات وبحوث صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة، ومنها 
كتب غنية بماضينا وتاريخ أهالي اإلمارات، وأهمها 
البريطاني«  والعدوان  و»القواسم  الذات«  »سرد 
»حديث الذاكرة«، والذي يتكون من 3 أجزاء تتحدث 
الكاتبات  كذلك  اإلمارات،  تأسيس  عن  بالتفصيل 
مستغانمي،  أحالم  مثل  لهن  القراءة  أعشق  التي 
علياء الكاظمي، فضيله فاروق والتي أنا في صدد 
قراءه كتابها »انتقام الشهوة«، وآخر لسامية عيسى 

تحت عنوان:  »حليب التين«.
المهيري:  تقول  القراءة  تحدي  مبادرة  وعن 
شهد العقد الماضي والسنوات األخيرة على وجه 
العربي  الشباب  لدى  الثقافة  تراجع  الخصوص 

في ظل تنافس الوسائل الرقمية في الساحة على 
ولكن  ملحوظة،  بصورة  لها  الشباب  فئة  انجذاب 

مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقها صاحب 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
حاكم دبي »رعاه الله«، فتعتبر من أبرز 

النماذج الحضارية التي تناشد عقول 
استعادة هواية  العربي على  الشباب 
للغة  ستعيد  التي  القراءة  ومهارة 
أجيال  بناء  في  أمجادها  العربية 
على  وقادرة  بقدراتها  تؤمن 
المجتمعات  في  اإليجابي  التغيير 

العربية.

الكتاب اإللكتروني 
وتعتبر مهرة المهيري الكتاب 
موجهاً  منتجاً  اإللكتروني 
المراهقين  و  الراشدين  إلى 

عدد  وبمضاعفة  واألطفال، 
األشخاص الذين يطالعون الكتب 

الكتب  إصدار  أصبح  اإللكترونية 
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أكثر  والمراهقين  باألطفال  الخاصة  اإللكترونية 
إيقاف  نستطيع  ال  برأيي  وتقول:  نمًوا،  القطاعات 
إبطاءه  إمكاننا  في  ولكن  الرقمي،  االجتياح  هذا 
الخيار  اإللكتروني  الكتاب  يكون  أال  بالتوعية على 
المعرفة وتطويرها من  الوحيد، إذ ال يمكن تعزيز 
خالل وسيلة واحدة، بل يجب أن يكون متاحاً دائماً 
الكتاب المطبوع، ال سيما إذا كان يروي قصة، وإن 
كان الكتاب فقد قيمته في اآلونة األخيرة، ولكن في 
بتوطيد  النشء  تحفيز  واألسر  المجتمعات  إمكان 
الكتاب  عدم جعل  عبر  وتعزيزها،  بالكتاب  عالقته 
بمفهوم الدرس والمدرسة، بل يمكنهم أن  مرتبطاً 
يجعلوا المطالعة نشاطاً من ضمن نشاطات العطل 
المؤلف  المهيري حديثها بمقولة  الصيفية. وتنهي 
يديك«.  بين  تحمله  حلم  هو  »الكتاب  غيمن  نيل 
وبها تؤكد أن القراءة ليست مهارة لتحقيق النجاح 
مهم  منهل  أيضاً  بل  فحسب،  والمهني  الشخصي 

ومؤثر يدفع لرقي المجتمعات.

عالم جديد 
القراءة  أهمية  الزرعوني  أحمد  الشاعر  يوضح 
بأنها كتذكرة سفر سياحية أو رحلة استكشافية، 
جديد،  عالم  على  مطلة  نافذة  نجد  كتاب  كل  ففي 
إجازة  في  تأخذك  التي  الروايات  كتب  وخاصة 
فهي  لذا  والروتين،  الحياة  ضغوط  عن  سعيدة 

توسع مداركك ودائرة معرفتك.
يضيف: أقوم بتلخيص ما قرأت إلبنائي إن كان 
النقاش يخص موضوعاً أبحرت به من قبل، وعند 
انجذابهم للمعلومة اقترح عليهم أسماء كتب بذات 
المجال، وأقرأ بمعدل كتاب شهرياً، حيث قرأت كتباً 
والروايات  والعثمانية(  األموية  )الدولة  تاريخية 

لألديبة  والطالق  حارب  لياسر  الجدد  )العبيد 
بال  )عظماء  ثقافية  وكتب  زهرا(،  إم  بي  الهندية 
مدارس وآخر ال يحضرني اسمه(، وأخيراً في النقد 

)عيوب الشعر النبطي ومقاالت في النقد(.
وقد شارك الزرعوني في محاضرات عدة بمركز 
إلى زيارة  الشارقة، باإلضافة  الشعبي في  الشعر 
ملتقيات  أحيا  كما  الدولة،  في  الكتاب  معارض 
وأمسيات شعرية، وهو يجد اللذة في قراءة الكتب 
على  والكتابة  صفحاتها  على  والتخطيط  الورقية 
القراءة  إلى  باإلضافة  مرجعاً،  لتكون  هوامشها 
اإللكترونية كحل لعزوف القراء، واألفضل من ذلك 

وينقله  االستماع ومشاهدة شخص قد قرأه كتاباً 
كمحاضرة عبر اليوتيوب.

على  اليوم  لجيل  المحفزة  المشروعات  وعن 
القراءة يقول الزرعوني: تخصيص ساعة كاملة من 
أيام عمل الموظف أو الطالب وتخصيصها للقراءة 
وبشكل مقنن وجاد، على أن تكون مرتين أو ثالثاً 
سيكون  القراءة  على  الشخص  وبإقبال  أسبوعياً، 
وعادة جميلة  يومياً  ذلك جزءاً من حياته وروتيناً 

ومنها سنجد مجتمعاً قارئاً.

تطوير
يوضح اإلعالمي مروان الحل أن معنى القراءة 
واالبتكار،  والمقدرة  والثقافة  التعليم  هو  لديه 
باإلضافة إلى تطوير الشخص لنفسه وزيادة وعيه 

وتطوير إمكانياته.
وعن أهمية القراءة يقول: هناك في الفترة الحالية 
قصور من األغلبية في تحفيز اآلخرين، ولذلك تبنت 
اإلمارات فكرة عام القراءة لتحفيز األسر اإلماراتية 
على القراءة، كما أن هناك أرقاماً كبيرة من خالل 
تقارير استطالعية تشير إلى أن نسبة القراءة في 

الوطن العربي قليلة جداً.
نقوم  األخبار  مركز  خالل  من  قائالً:  يضيف 
لنشر  القراءة، وذلك  التقارير عن عام  بالعديد من 
صاحب  أمر  وقد  للجمهور،  أهميته  وإبراز  الوعي 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« 
بإنشاء مكتبة جديدة تضم أربعة ماليين ونصف 
لتحفيز  عربية،  مكتبة  أكبر  لتكون  كتاب،  المليون 

الجمهور على القراءة.
يمكننا  الحل:  يقول  اإللكترونية،  القراءة  وعن 
حيث  منها،  لالستفادة  الحديثة  التقنيات  استخدام 
يمكنني أن امتلك أكثر من 30 كتاباً في مكان واحد، 
بدالً من أن تكون في عدة رفوف متفرقة، حيث إن 
جيل اليوم لألسف يتخبط ما بين التقنيات الحديثة 
توعية  والمختصين  األسرة  على  لذلك  والظواهر، 

الجيل الحديث بأهمية القراءة.

مروان احلل
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طارق ال�سناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

شكسبير المفر و ض  وليم  عام  هو  الرحيل  على  أوشك  الذي  العام  هذا  أن 
الكاتب  على رحيل  عام   400 مرور  ذكرى  نعيش  وبامتياز، حيث 
واملهرجانات  األدبية  املنتديات  أغلب  فإن  ولهذا  العالم،  في  األول 
السينمائية في العالم كله خصصت احتفاالً خاصاً يليق به بعرض 

عدد من األفالم املأخوذة عن أعماله األدبية.
الذي ال ينضب لعدد كبير مما نراه درامياً وموسيقياً  الينبوع األول  شكسبير كان وال يزال هو 
مأخوذاً عن أعمال أدبية وقعها باسمه. هل كان شكسبير سعيداً في حياته ألنه أجنز ذلك كله؟ ال أتصور 
أنه عاش تلك السعادة، االهتمام بإبداعه جاء بعد رحيله، الغريب أنه بني احلني واآلخر تالحق االتهامات 
شكسبير وال تزال، بالسرقة من آخرين، حتى بعد أن مت حتليل مسرحياته عن طريق الكومبيوتر قبل 
نحو 30 عاماً، الذي أثبت أن إبداع شكسبير خالص له وال توجد شبهة في ذلك، املهم أنه أدخل 3 آالف 
كلمة على قاموس املفردات اإلجنليزية، بعضهم يقول إنه لم يتعلم لغة أخرى غير اإلجنليزية، ولم يسافر 
خارج بالده بينما يصف بدقة في مسرحياته أجواء خارج حدود بالده مثل إيطاليا، وهكذا ترددت 
أسماء مثل كريستوفر مارلو وفرانسيس بيكون وغيرهما بأن يكونا قد أمداه ببعض مقاطع داخل 
مؤلفاته ألسباب مختلفة، بل هم يشككون في أن الصورة الشهيرة لوليم شكسبير واملرسومة على قبره 

أنها صورته فعالً، بل يريد بعضهم أن يعتبره شخصية خيالية مثل جحا!.
ولكن ما فعلته في احلقيقة اجلامعة البريطانية العريقة )أكسفورد( مؤخراً بأن وضعت اسم الكاتب 
في  له نصيباً  أن  اعتبار  على  اسمه  بجوار  السادس(  )هنري  ثالثيته  مارلو على غالف  كريستوفر 
املسرحية يصل إلى أكثر من 35%، بل انتهى فريق البحث املكون من 23 متخصصاً في أدب شكسبير، 
بتأكيد أن حوالي 40% من مؤلفات شكسبير حتمل مساهمات إبداعية آلخرين من معاصريه، وليست 

خالصة له.
هناك ظاهرة معروفة في العالم بـ »كاتب الظل«، وقبل بضع سنوات مثالً اعترف املوسيقار اليابانى 
مامورو سامو أنه كان يستعني بأستاذ أكادميي في املوسيقى يساعده في كتابة سيمفونياته املوسيقية، 
وذلك مقابل أجر، كان املوسيقار اللص قد فقد حاسة السمع، ولهذا يطلقون عليه في اليابان بيتهوفن، 
الذي فقد أيضاً في سنواته األخيرة القدرة على السمع، إال أن البون شاسع بالطبع، القضية ليست 
جديدة، ولكننا بني احلني واآلخر نتابع بعض وقائعها وهي جرمية ال تغتفر، الطرفان فيها متعادالن في 

اإلدانة، من يكتب أو يلحن مقابل أجر ومن ينسب لنفسه )جينات( فنية حرام.
إليه املساهمة األكبر ألعمال شكسبير، حياته  الذي يعزى  الغريب في األمر أن كريستوفر مارلو 
الشخصية غير موثوق في وقائعها، املفروض أنه قتل في إحدى احلانات بعد مشاجرة أودت بحياته، 
وهو لم يبلغ بعد الثالثني من عمره، إال أن هناك رواية أخرى تؤكد أنه هو الذي أطلق على نفسه هذه 
الشائعة حتى يظل بعيداً عن السجن تنفيذاً حلكم صدر بحقه، ولهذا لم يعد أمامه من سبيل للرزق 

سوى الكتابة من الباطن.
أميا كان األمر فإن الوجه املظلم في الصورة هو أنه في عام استثنائي لوليم شكسبير ألبي الكلمة 
األدبية في العالم كله، نفاجأ باتهام صارخ وصريح بأنه ال يستحق تلك احلفاوة كلها التي منحها له 

العالم ونتهمه بالسرقة، وكأننا في عيده نسرق منه الفرحة!.

سارقو الفرحة
من شكسبير
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أكثر  من  برلين  األلمانية  العاصمة  تعتبر 
الوجهات السياحية في جمهورية ألمانيا االتحادية 

جذباً للسياح من مختلف أنحاء العالم. 
ألمانيا االتحادية،  برلين هي عاصمة جمهورية 
االتحاد  بين  الباردة  الحرب  فترة  خالل  وكانت 
األمريكية،  المتحدة  والواليات  سابقاً  السوفياتي 
وتحديداً منذ عام 1961 وحتى عام 1989، منقسمة 
الغربية،  وبرلين  الشرقية  برلين  قسمين  إلى 

ويفصلهما جدار برلين.
عقود من  أربعة  قرابة  منقسمة  المدينة  وبقيت 
 ،1989 عام  برلين  جدار  سقوط  حين  إلى  الزمن 
 ،1990 عام  والغربية  الشرقية  األلمانيتين  وتوحيد 
لجمهورية  عاصمة  بعدها  برلين  اختيرت  حيث 

ألمانيا االتحادية.
مقراً  جديد  من  برلين  عادت   ،1999 عام  ومنذ 

والذي  الفيدرالي،  وللبرلمان  الفيدرالية  للحكومة 
»الرايخستاغ  مبنى  في  اجتماعاته  يعقد  صار 
القديم«. والعاصمة برلين تبلغ مساحتها قرابة 900 
كيلومتر مربع، وهي أكثر المدن األلمانية من حيث 

عدد السكان نحو 3.5 مليون نسمة.
وتيلتوف،  بارنيم  سهول  بين  برلين  وتقع 
ويصب  شبريه،  نهر  التاريخي  وسطها  ويخترق 
الهافل الذي ُيشكل بحيرتي تيغيل  في غربها نهر 
مثل:  أخرى  بحيرات  فيها  وتوجد  الكبيرة،  والفان 
والغروسر  فانتسي  والغروسر  التيغيلرتسي 

موغلتسي.
الصيف  ففصل  بالمتنوع،  برلين  مناخ  يصنف 
البارد  بين  والخريف  الربيع  وفصال  معتدل، 
مع  جداً  بارداً  فيكون  الشتاء  أما فصل  والمعتدل، 
سقوط أمطار وثلوج. ويجذب هذا المناخ المتنوع 

السياح إلى برلين، وعددهم 7 ماليين سائح سنوياً 
في جميع فصول السنة.

متاحف متعددة
للسياح  يمكن  التي  السياحية  األماكن  ومن 
هي  فبرلين  المتاحف،  هناك  برلين،  في  زيارتها 
مدينة المتاحف، وفيها أكثر من 175 متحفاً متنوعاً، 
مما جعل منظمة »اليونيسكو« العالمية تدرج منطقة 
جزيرة المتاحف في قلب مدينة برلين ضمن قائمة 

التراث العالمي عام 1999. 
ال  المثال  على سبيل  نذكر  المتاحف  هذه  ومن 

الحصر:
متحف التاريخ األلماني: ويحتوي على مقتنيات 

من مختلف مراحل التاريخ األلماني.
أقسام  ثالثة  من  ويتألف  بيرغامون:  متحف 

إعداد: سالي أبوفارس

برلين.. 
مدينة المتاحف والطبيعة الجميلة

سياحة
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والنحت،  الكالسيكية  اآلثار  جناح  وهي:  رئيسة، 
الفن  ومتحف  القديم،  األدنى  الشرق  ومتحف 
اإلسالمي. وفي هذا المتحف توجد آثار من بالد ما 
بين النهرين بابل وآشور، مثل: بوابة وواجهة قاعة 

العرش في بابل.
متحف بوده: وقد أعيد افتتاحه سنة 2006، وفيه 
متحف الفن البيزنطي وكابينة العمالت، ومنحوتات 

هندسية وإيطالية وأعمال فنية قوطية. 
متحف وحديقة العلوم النباتية: وتبلغ مساحتهما 
43 هكتاراً مربعاً، ويحتويان على 22 ألف نوع من 
النباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم، مما يجعل 
هذا المكان السياحي من أهم متاحف وحدائق علوم 
النبات ليس في ألمانيا أو أوروبا فقط بل في العالم. 
اشتراها  مقتنيات  ويضم  بيرغرون:  متحف 
هاينس  أوروبا  في  الشهير  والفنون  التحف  تاجر 

عالميين  لفنانين  فنية  إبداعات  ومنها  بيرغرون، 
مشهورين مثل بابلو بيكاسو.

متحف ماخميت لألطفال: يمكن أن يزوره الكبار 
كما الصغار، وفيه أماكن مخصصة للعب والركض 

والتسلق، وأخرى للمشاركة في ورشات عمل.
متحف ميلن ويرك للسيارات: إذ يمكن للسياح 
المتحف  هذا  زيارة  السيارات  رياضة  محبي  من 
القديمة  المحتوي على نماذج نادرة من السيارات 

والسيارات الرياضية.
الفوتوغرافي: أسسه المصور  متحف التصوير 
وعرض  لحفظ   2003 عام  نيوتن  هلمت  المشهور 

صوره وصور زوجته جون.

أماكن سياحية 
للسياح  يمكن  التي  السياحية  األماكن  ومن 

زيارتها هناك:
وتحمل  برلين،  مدينة  رمز  وهي  براندنبورغ: 

اسم والية براندنبورغ التي تحيط بوالية برلين.
معرض الطرف الشرقي: هو معرض في الهواء 
المتبقي  الجزء  لفن تم رسمه مباشرة على  الطلق 

من جدار برلين. 
ساحة  من  بالقرب  ويقع  البلدية:  مبنى 
وتوجد  األحمر،  بالقرميد  ويتميز  أليكسندربالتز، 

قربه نافورة مياه تمثل مشهداً أسطورياً.
قصر شارلوتنبرغ: يعتبر أكبر قصر في برلين، 
الرائعة وغرفه المتصلة  الداخلية  ويتميز بهندسته 
ومعروضاته الفنية. وتم بناء العديد من األبنية في 
باحة القصر، كما تم إنشاء حديقة كبيرة خلف هذا 
وتحيط  مياه،  ونوافير  ليمون  أشجار  فيها  القصر 

بالقصر غابة.
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سياحة

األسطوري،  بالشارع  يلقب  فريدريش:  شارع 
العمارة  العشرين مع فن  القرن  تقاليد  وهو يضم 

الحديث.
داخلية  حديقة  عن  عبارة  وهو  يغوالند:  مركز 
رباعية  بتقنية  أفالم  عرض  مثل  بالفعاليات  مليئة 

األبعاد )D 4(، ومصنع الليغو.
جادة أونتر دين ليندن: وهي مكان مثالي للتنزه 
جانبي  على  المزروعة  الزيزفون  أشجار  تحت 

الطريق.
تيرغارتين: وهو أكبر متنزه في برلين، ومكان 
معروف إلقامة حفالت الشواء العائلية. ويوجد في 
وسط هذا المتنزه ساحة النجمة العظيمة، كما يوجد 

فيه المقر الرسمي للرئيس األلماني.
والنحت  كالرسم  الفنون  هواة  للسياح  ويمكن 
التي  الفنية  العرض  بعض صاالت  زيارة  وغيرها 
يصل عددها إلى نحو 500 صالة عرض خصوصاً 
واألجانب  األلمان  الفنانين  من  عدد  اختار  بعدما 
واإلبداع،  والعمل  للسكن  مكاناً  برلين  الشباب 
»مدينة  بجائزة   2005 عام  في  المدينة  فازت  وقد 

التصميم« من قبل منظمة »اليونيسكو« العالمية.

جوالت سياحية
داخل  سياحية  بجوالت  القيام  للسائح  يمكن 
شوارع برلين سيراً على األقدام إذا كان من هواة 
لهواة  الهوائية  الدراجات  على  أو  المشي،  رياضة 

ركوب هذا النوع من الدراجات.
عبر  مائية  برحالت  القيام  للسائح  يمكن  كما 
القوارب في أنهار وبحيرات برلين أو نحو جزيرة 
الطاووس، والتي تحتوي قصراً ومتنزهات وحدائق 

للورود، وأعداداً كبيرة من طيور الطاووس. 
ويمكن للسائح عبور قناة مياه الندوي بالقارب، 
وهذه القناة تعتبر مكاناً مثالياً للنزهة بما أنها مليئة 
من  العديد  تضم  أنها  كما  والحدائق،  باألشجار 

المقاهي.
الذي  المنطاد  يركب  أن  للسائح  يمكن  وكذلك 
فيشاهد  متراً،   150 علو  حتى  السماء  في  يرتفع 
السائح برلين من فوق، ويمكن للسائح أن يصعد 
إلى برج التلفزيون بارتفاع يبلغ 368 متراً، والذي 
1969 وفيه مطعم دوار، ويمكن  بناؤه في عام  تم 
مشاهدة المدينة من على ارتفاع 204 أمتار من على 

منصة المراقبة في البرج.

طعام وتسوق 
األماكن  السياح وغيرهم معرفة  أراد من  ولمن 
المشهورة في مدينة برلين في مجال تناول الطعام 

والشراب والتسوق، هناك:
ساحة بوستدامر: وقد أعيد بناء الحي بعد عام 
الضواحي،  قطار  محطة  توجد  الحي  وفي   ،1995
ويتألف مبنى بوستدامر من 3 طوابق، ويضم حالياً 
محال لبيع األحذية والمجوهرات واألزياء العالمية.

شارع كورفورستيندام أو شارع كودام: وتقع 
تجارية  ومحال  قديمة  تاريخية  مبان  جانبيه  على 

كبيرة وفخمة. 
شارع ميتيه: يقع في وسط برلين، وتوجد فيه 

مراكز التسوق التجارية ودور األزياء المشهورة.
شارع وتنبيرغ بالتز: وتتوفر فيه مجموعة من 

المطاعم والمحال التجارية.
شارع كريليستراسسى: وهو شارع مخصص 
للمشاة، وتتوفر فيه مجموعة من المقاهي، ويتجمع 
نافورة  وقرب  الواسعة  الساحة  في  عادة  السياح 

المياه في هذا الشارع.
مائية وحديقة  أيالندس: وهي مدينة  تروبيكال 
استوائية داخلية كبيرة تبلغ مساحتها 66 ألف متر 
مربع، وتحتوي على 50 ألف شجرة ونبتة، ومنها 
للسياح  يمكن  حيث  القهوة،  ونبات  الموز  أشجار 
النخيل  وأشجار  االستوائية  باألجواء  االستمتاع 
المكان  هذا  يتضمن  كما  الرمل.  شواطئ  على 
أبنية  وفيه  االستوائية«،  »الجزر  منتجع  السياحي 
مصممة على طراز منتجعات تايالند وبالي ومطاعم 
للصغار  تجديف  ومنطقة  وألعاب  عديدة،  ومقاٍه 

ومنطقة للتشمس. 
برلين:  في  المشهورة  األلمانية  األطعمة  ومن 

نقانق الكاريفيرست الشهيرة وكريات اللحم.
وإذا أراد السائح المسلم تناول األطعمة الحالل، 
برلين،  في  التركية  المطاعم  أحد  يقصد  أن  يمكنه 
والتي تشتهر بالدونر كباب )أي الشاورما(، أو أحد 
المطاعم العربية التي تقدم وجبات طعام حالل، أو 
المطاعم اإليطالية )معكرونا وباستا وبيتزا من غير 
لحوم(،  أو المطاعم اآلسيوية )أسماك ومأكوالت 

بحرية(.
وعندما يزور السائح العربي حي نويكولن في 
برلين ال بد أن يشعر وكأنه في بلد عربي، وذلك 
التجارية  والمحال  والمقاهي  المطاعم  عدد  لكثرة 
أو  الزهر  طاولة  أو  الورق  لعب  ويمكنه  العربية، 
األغنيات  أنغام  على  )الشيشة(  النرجيلة  تدخين 

العربية القديمة والجديدة. 
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من هنا وهناك

الفنانة االسترالية أرين هوالند حتضر إحدى الفعاليات في سيدني )جيتي(. 

ثالث فلسطينيات في غزة يجلسن 
على مقعد يراقنب البحر الذي 
تالطمت أمواجه )جيتي(.

املستشارة األملانية أجنيال ميركل تتابع تدريب أطفال على إطفاء احلرائق 
)جيتي(.

جماعة من الهندوس يجتمعون إلشعال الشموع والصوم مبناسبة أحد 
أعيادهم الدينية في دكا ببنجالديش )جيتي(.

فريق السهام احلمر البريطاني في عرض جوي مبناسبة معرض الطيران 
في الصني )جيتي(.
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ولي العهد 
البريطاني 

األمير تشارلز 
وعقيلته 

يزوران جامع 
الشيخ زايد 
الكبير في 

أبوظبي خالل 
جولتهما 
الملكية 

)جيتي(. 

احلزن يخيم على مناصري هيالري كلينتون بعد إعالن 
منافسها فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة األمريكية 

)جيتي(. 

 القمر العمالق كما ظهر في فريمانتل االسترالية )جيتي(. 
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سودوكو
الكلمات المتقاطعة

تراثيات..
> يروى أن رجالً كان يسعى بني الصفا واملروة راكباً فرساً. وبني يديه العبيد والغلمان توسع له 
الطريق ضرباً. فأثار بذلك غضب الناس وحملقوا في وجهه، وكان فارع الطول واسع العينني. وبعد 
سنني رآه أحد احلجاج الذين رافقوه يتكفف الناس على جسر بغداد فقال له: ألست الرجل الذي كنت 
حتج في سنة كذا وبني يديك العبيد توسع لك الطريق ضرباً؟ قال بلى فقال: فما صيرك إلى ما أرى؟ 

قال: تكبرت في مكان يتواضع فيه العظماء فأذلني الله في مكان يتعالى فيه األذالء.

ابتسـامات..
> بخيل مات أبوه فذهب لكى يعمل له نعياً في اجلريدة فقال لهم ما أقل مساحة عندكم؟ قالوا له: 
سطر واحد به خمس كلمات، قال لهم: اكتبوا: رزق ينعى أباه, قالوا له تبقى من حقك كلمتان. قال 

لهم: اكتبوا: ويصلح تلفزيونات!

> سأل املعلم التلميذ ما هي أحب دولة لديك. 
التلميذ: تشيكوسلوفاكيا. 
املعلم: أكتبها على اللوح.

فقال التلميذ: أمزح معك يا أستاذ أنا أحب املجر!

  لسان الحكمة..
>  العالقة مع الناس كأوراق الشجر منها من يبقى ويثمر ومنها من يسقط وال يعود.  

> البخيل هو الشخص الذي يحرم نفسه من كل شيء خوفاً من هاجس أن يحتاج شيئاً يوماً ما.

إعداد: ماهر عبد الرحمن سامل

نزهة

 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم

اإىل 9 خانات �سغرية امالأ اخلانات بالأرقام

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

يف كل مربع كبري وكل خط اأفقي وعمودي. 

أفقياً:
1 - جماعة من فالسفة املسلمني 

احتدوا وألفوا التحف الفلسفية. 
2 – حشو السالح – نقص.

3 – في الفم )م ( – من أهم أنواع 
الثروة احليوانية.

4 – تطبيق مجاني لتبادل الصور 
وشبكة اجتماعية.

عامل   – )م(  أرضــي  مرتفع   –  5
ممرض يتكاثر داخل اخلاليا احلية.
الشرع  حدود  – عصا وجتاوز   6

)م( – رأى بأم العني )م(
7 – إحدى دول اخلالفة اإلسالمية 

- حرف نصب 

عسكرية  رتبة   – بعيداً  قذف   –  8
من الصف األول.

9 – مدينة فلسطينية وسط الضفة 
الغربية - موسيقى عاملية

أمريكي  فلكي  فيزيائي   –  10
صاحب كتاب »املئة اخلالدون«.

عمودياً:
1 – أمني الدولة طبيب وفيلسوف 
الــكــرك –  ــد فــي  ــدمي ول عربي ق

صوت املدفع.
الكائنات  من  مجموعة  إنتاج   –  2
 – )م(  األصل  طبق  نسخة  احلية 

للنداء.

وجباتي  من   – وراء  نصف   –  3
اليومية. 

4 – مدينة إيطالية – مركز متفرقة. 
5 – خصم – حقد دفني – خاصتي 

)م(.
6 – أعينه وأدعمه - نصف تهرب. 

7 – تبررها الوسيلة. 
8 – شعب ينتمي إلى العرق اآلري 
حــروف   – )م(  أوروبـــي  هندو 

متشابهة.
9 - قلع العني – إدعاءات كاذبة. 

 – الكرمية  األحــجــار  مــن   –  10
صحراء عربية.

9 2 4 6 7 1
9 7

7 1
1 7 5 4

1 2
9 7 2 8

5 2 7
6 1

3 1 5 8 4
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المربع الرقمي
اخلانات ذات الأرقام ت�سكل عمليات اجلمع ب�سرط عدم تكرار 

الرقم يف عملية اجلمع اأكرث من مرة واحدة ح�سب اجتاه ال�سهم 

تطابق الكلمات

1 – أرشده.
2 – نصف اليوم.

3 – انقض.
4 – من دور العبادة.

1 – صوت احملرك.
2 – من مناطق إمارة دبي.

3 – يشهر ويعلن عن السلعة. 
4 – مكبر إلكتروني )م(.

اأجب على معاين ومرادف الكلمات اأفقيًا 

وعموديًا ح�سب الت�سل�سل الرقمي

اأكتب مرادفات ومعاين الكلمات

التي تكتب وتقراأ اأفقيًا وعموديًا بذات الوقت

أفقي وعمودي

خلية الكلمات

5 – عكس خسارة.
6 – مواد غذائية.

7 – إصابة شيء في قدمه.
8 – من علوم احلساب )م(.

1 – تقومي حلساب الشهور.
2 – أحد األنبياء.

3 – أكبر مدن أفغانستان.
4 – ممثل للدولة لدى دول أخرى.

5 – النزل اخلاص للسياح.

6 –  شعور بنشاط وسرور النفس 
والقلب.

7 –  اخليط السريع االشتعال 
ورأس الشعلة.

تكتب مرادفات ومعاين الكلمات التي ت�سرتك

 مع بع�سها وتدور عك�س عقارب ال�ساعة

1
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صحة

الطفح اجللدي يعني أن هناك منطقة في اجللد مصابة بااللتهاب والتهيج. 
ويتسم الطفح باالحمرار، والرغبة في احلك الشديد مع تورم واضح، وعادة 

تكون منطقة الطفح اجللدي دافئة وحساسة.
يتعرض معظم األطفال للطفح اجللدي في مرحلة معينة من حياتهم، وفي 
معظم احلاالت ال تشكل خطراً على احلياة، وإمنا تكون حالة عابرة، وهناك 
أنواع مختلفة للطفح اجللدي عند األطفال وأكثرها شيوعاً هو الطفح اجللدي 

احلراري.
 

الطفح اجللدي احلراري
اخلدمات  إدارة  في  األطفال  طب  أخصائي  صبحي  محمد  الدكتور  يقول 
الطبية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأن الطفح األحمر زاهي اللون على 

شكل بثور منتشرة في منطقة العنق وحتت اإلبطني أو في منطقة احلفاض 
أو حتت املالبس الداخلية، ويحتمل أال يكون سوى ما يعرف بالطفح اجللدي 
الطفل في  بثور صغيرة حمراء تظهر على جسم  احلراري. وهو عبارة عن 
األجواء احلارة الرطبة. وغالباً ما يظهر بكثرة في بعض مناطق اجلسم، مثل 
قبعة،  يرتدي  الطفل  كان  وإذا  والردفني.  الساقني  بني  وما  والرقبة،  الصدر، 

فرمبا يظهر الطفح في فروة رأسه أو على جبينه.
أن  إلى  إشارة  ولكنه  األطفال  عند  خطيراً  اجللدي مرضاً  الطفح  يعتبر  ال 
الطفل دافئ أكثر مما يجب، وما لم تخفف األم من مالبسه كي يشعر بالبرودة، 
قد يتعرض الطفل لإلصابة باملرض، مثل اإلنهاك احلراري، ونادراً بالصدمة 
احلرارية. إذا حدث ذلك، فسيكون الطفل غير قادر على التحكم بدرجة حرارة 

جسمه، وتصبح أعلى بكثير من املعتاد، وقد يصاب باجلفاف.

إعداد: أماني اليافعي

الطفح الحراري عند األطفال
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النمش هو: عبارة عن بقع بنية صغيرة تظهر على اجللد والذراعني 
والكتف بشكل متناثر، عندما تتعرض بشرة اإلنسان ألشعة الشمس 

املباشرة تبدأ في إطالق صبغة امليالنني كإجراء وقائي حلماية نفسها ما 
يؤدي السمرارها، لكن في البشرة املُصابة بالنمش تقوم اخلاليا بإطالق 
امليالنني بكميات غير متساوية على مناطق متفرقة بالتالي تظهر نقاط بنية 

متباينة في درجتها على البشرة.

• ما هي أسباب ظهوره وأين يظهر عادة؟
ال  لكن  الوراثة،  هو  النمش  لظهور  الرئيس  السبب  يكون  ما  غالباً   -
مُيكن وصفه بأنه مرض وراثي ُيصيب أفراد األسرة كلها، بل هو حالة 
وراثية ُتفجرها عوامل أخرى كما يلي: التعرض املباشر ألشعة الشمس، 
يظهر النمش عادة لذوي البشرة الفاحتة والشعر األصهب أو األشقر بعد 
تعرضهم ألشعة الشمس املباشرة، فتبدأ البشرة في إفراز مادة امليالنني 

لتقليل الضرر الناجت عن األشعة فوق البنفسجية.

• كيف ُيكن عالج النمش والوقاية منه؟
- غالباً ما تزول هذه البقع من دون تدخل مع الوقت، لكن نتيجة ملظهرها 
اجلمالي غير احملبب خاصة بني النساء مُيكن استخدام بعض الطرق التالية 
على  التي حتتوي  الكرميات  بعض  استخدام  مُيكن  »أ«  فيتامني  للعالج: 
والتخلص  اجللد  لتقشير  به  الشبيهة  التريتينوين  مركبات  أو  فيتامني 
احلمل  أثناء  الكرميات  هذه  استخدام  ُيحذر  لكن  املتصبغة،  الطبقات  من 
أحد  وهو  الهايدروكوينون  اجلنني. مستحضرات  لتشوه  تؤدي  قد  ألنها 
لتثبيط اإلنزمي املسؤول عن صناعة صبغة  التي ُتستخدم  املستحضرات 
امليالنني، وبالتالي يقلل من تصبغ اجللد. الليزر ُتعتبر أكثر الوسائل فاعلية 
وذلك لسرعة ظهور النتائج، لكن رغم ذلك نتائجها ليست دائمة مثلها مثل 
الوسائل السابقة، فيجب أن يبتعد الشخص املصاب عن التعرض ألشعة 
الشمس املباشرة قدر اإلمكان والبد من استخدام واقي الشمس باستمرار 
للحفاظ على البشرة. عالجات منزلية: مُيكن استخدام بعض األقنعة املعدة 
عليها حتى  االستمرار  من  البد  لكن  النمش،  من حدة  للتقليل  املنزل  في 

حتصل على النتائج املرجوة، من أهم هذه األقنعة ما يلي: 
-  العسل األبيض والذي يعمل على إزالة النمش من خالل خلطه باملاء، 

ثم وضعه على املناطق التي تظهر فيها البقع ملدة 10 دقائق يومياً.
- حلقات البصل وبخاصة البصل األحمر الحتوائه على مادة الكبريت 

التي تساعد في إزالة البقع الداكنة.
- احللبة: يخلط مسحوق بذور احللبة الناعم مع كمية مناسبة من زيت 
الزيتون واملاء، ثم يضاف إليه قدر مناسب من العسل يصبح كمرهم يدهن 

به الوجه.

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

alyafi3@gmail.com

  النمش .. أسبابه وطرق عالجه
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وأضاف الدكتور صبحي أن من أهم أسباب 
احلار  الطقس  األطفال  عند  اجللدي  الطفح 
يشعر  كي  الَعَرق  الطفل  يفرز  حيث  والرطب 
بالبرودة، وهذه ردة فعل طبيعية في اجلسم 
البشري لو تعّرق كثيراً ولم يرشح العرق إلى 
اخلارج عبر املسامات بشكل جيد بسبب عائق 

ما، سيظهر الطفح اجللدي احلراري.
كما يتعّرض األطفال الرّضع أكثر من الكبار 
تتطور  لم  جلدهم  مسامات  ألن  الطفح،  لهذا 
أو  الضيقة  املالبس  كما حتبس  كامل.  بشكل 
السميكة العرق متاماً خاصة في وجود رطوبة 
عالية، وهذا ما يسهم في هذا التهيج في اجللد. 

ألنه  مرتفعة  حرارته  تكون  عندما  أيضاً  الطفل  على  احلراري  الطفح  يظهر 
يتعّرق أكثر. 

وأضاف صبحي أن الطفح اجللدي احلراري عادة ال يسبب أي ألم، لكنه قد 
يزعج بسبب احلكة. وقد يكون الشعور الشديد بالوخز مؤملاً للطفل. كما أن 

بعض البثور قد تؤلم عند اللمس.

عالج الطفح اجللدي
يضيف صبحي أن معظم الطفح اجللدي احلراري يزول في غضون أيام 
الطفل باحلكة  القيام بخطوات لتخفيف شعور  قليلة في هذه األثناء، وميكن 

واالنزعاج وهي كما يلي:
1. التقليل من احلرارة والرطوبة. باالنتقال إلى غرفة ذات تهوية جيدة أو 

مكيّفة أو مكان ظليل. 
2. استخدام مروحة صغيرة في حالة اخلروج من البيت.

األقمشة  مع جتنب  قطنية.  مالبس  استعمال  أو  الطفل  مالبس  -نزع   .3
الصناعية، مثل البوليستر والنايلون، واختيار املالبس املصنوعة من األلياف 
الطبيعية بدل ذلك. التخفيف أو إزالة مالبس الطفل كلما كان ذلك ممكناً وإبقاؤه 

من دون حفاض قدر املستطاع.
4. احملافظة على برودة بشرته بتبريد املناطق املتضررة مباشرة باستخدام 
قطعة من قماش الفانيال مبللة مباء بارد، أو إعطاء الطفل حماماً فاتراً. مع ترك 

الهواء يجفف بشرته قدر اإلمكان.  
5. وضع كمية وافرة من لوشن الكاالمني على بشرة الطفل لتلطيف اجللد 

)ولكن ليس بالقرب من عينيه(. 
6. استخدام كرمي الهيدوكورتيزون وفقاً ملشورة الطبيب إذا كانت إصابة 

الطفل بالطفح حتتاج لذلك.
وضع  تزيد  قد  ألنها  أخرى  ومستحضرات  مراهم  أي  استخدام  عدم   .7

الطفح سوءاً بسبب حبس الرطوبة في اجللد. 
8. مراقبة الطفل جيداً في هذه األثناء كي ال تهبط حرارته ويصاب بالبرد 

فيحتاج إلى التدفئة من جديد.

لتجنب الطفح اجللدي احلراري
احلار  الطقس  في  خاصة  للطفل  وفضفاضة  خفيفة  مالبس  استعمال   -

ليشعر بالبرودة. 
- ال يوجد دليل ثابت على أن هناك أنواعاً معينة من األقمشة أفضل من 
غيرها، لكن يرى بعض أطباء اجللد أن األنسجة الطبيعية كاألقمشة القطنية 

تسمح للجلد بالتعّرق أفضل من األقمشة الصناعية. 
- البد من التأكد من نوع النسيج الذي يجعل جسم الطفل حاراً أكثر من 
أن  ذلك  فمعنى  وحارة  ندية  كانت  الطفل،فلو  بشرة  ملس  ميكن  كما  الالزم، 

جسمه دافئ أكثر مما ينبغي. 
ليلعب في  أخذه  أو  الطفل،  إخراج  يفضل عدم  - عندما يكون اجلو حاراً 

أماكن ظليلة وذات أجواء لطيفة ونسيم عليل. 
- تأكد من أن الطفل يشرب ما يكفي من السوائل لكي ال يتعرض جسمه 

للجفاف.

د. محمد صبحي
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ألياف  تعتبر  ســواء  حد  على  وأظــافــرك  شعرك 
البروتني، وحوالي 90% من شعرك هو في طور النمو، 
وهذا الطور يستغرق 2-3 سنوات، وفي نهاية املطاف 
والسكون  الراحة  مرحلة  يدخل  الشعر  فإن  واملــدة 
وتستمر حوالي 3 شهور قبل أن تسقط ويحل محلها 
الرأس حتتوي حوالي 150-120  شعر جديد، وفروة 
ألف خصلة وتسقط منها حوالي 50-100 خصلة يومياً 
)وتعتبر كمية قليلة( فإن زادت وكانت ملحوظة فهذا 

يعني أن الشعر مير في مرحلة السكون.
التغذية  إدارة  مديرة  األديــب  زهير  ندى  وتشير 
املجتمعية مستشفى توام - شركة صحة أبوظبي أن 
الشعر الصحي هو الشعر الذي ينمو في كل بصيالت 
الشعر وكل املسامات وليس سهل الكسر ومتماسك 

جيداً بفروة الرأس، المع وتستطيع التحكم فيه.
صحياً  غـــذاؤك  مـــادام  صحياً  يكون  والشعر 
وبالكيفية التي يقوم اجلسم بها بامتصاص املغذيات 
وال  الطعام جيداً  نتناولها، فعندما ال يتم هضم  التي 
نحصل على مغذيات صحيحة، فإن الشعر سيتأثر ال 
محالة. إن الشعر والبشرة واألظافر هي غالباً إحدى 
املغذيات  بأن  تخبرنا  التي  احليوية  العالمات  أول 

ناقصة في أجسامنا.

1. الزنك
واحد من أكثر النواقص الغذائية التي تسبب تساقط 
جتديد  تسريع  عن  املسؤول  هو  املــرأة،  لدى  الشعر 
خاليا اجللد والشعر ألنه يقوي الوظائف اإلنزميية في 
املساعدة  فى  الشعر ومسؤول  فيها منو  اجلسم مبا 
لنمو شعر جديد، ونقصه عادة يتسبب في فقد الشعر 
من  كفايتك  وألخذ  واملــرأة.  للرجل  الصغير  احلديث 
الزنك، اضمن تناولك لغذاء غني به )مكسرات-بذور-
هذه  تتناول  ال  كنت  وإن  عدس(  بيض-  محاريات- 

األطعمة، فاحلل هو املكمالت.

2. البروتني 
فإذا  البروتني  من   %90 بنسبة  يتكون  إن شعرك 
فإن  البروتني،  تهضم  ال  واملعدة  ناقصاً  غذاؤك  كان 
شعرك سيعاني. يجب أن حتاول احلصول على القدر 
الكافي من البروتني من األغذية النباتية قدر املستطاع، 
ألنها هي صديقة شعرك، جسمك، جلدك، وقلبك. وهذه 
البقول،  الفاصوليا،  البازالء،  العدس،  هي:-  املصادر 
الكينوا،  بذور  املكسرات،  اللوز،  السبانخ،  اجلرجير، 
البروتني  تناولت  وإذا  اليقطني.  بذور  الشيا،  بذور 
احليواني فركز على اللحم العضوي والبيض العضوي 

وأسماك احمليطات كأفضل اختيار.
والبروتني يساعد على توليد الكوالجني املهم لصحة 

على  وألنها حتتوي  واجللد  الشعر  جتديد 
أحماض أمينية حتسن من منو الشعر.
واحد  إلى  عادة  اإلنسان  ويحتاج 
من  كيلو  لكل  البروتني  من  جــرام 

وزن اجلسم كأقصى حد )يزيد مع رياضة حتمل/
بناء عضالت(، فإن كنت غير نشيط أغلب يومك، فققد 

حتتاج لثالثة أرباع الكمية. 

3. الفيتامني أ
يعتبر فيتامني »أ« واحداً من أفضل املغذيات وأهمها 
احلقيقة  في  واألظافر،  والشعر  للجلد  اإلطالق  على 
نقصه قد يسبب كل شي من البثور، إلى آالم املفاصل، 
تساقط  عن  فضالً  الباهتة،  والبشرة  النظر،  وضعف 

الشعر.
من  جيدة  جرعة  على  احلــصــول  األفــضــل  مــن 
الفواكه  عليه من  الذي ميكن احلصول  »أ«  الفيتامني 
هو  مصدر  وأفضل  البرتقالي  اللون  ذات  واخلضار 
في  ترغب  وهل  الكانتلوب.  القرع،  الفندال،  اجلزر، 
هي  لوجباتك؟  الورقية  اخلضار  من  املزيد  إضافة 
مصدر ممتاز للفيتامني أ وأفضل اختيار هو الكرنب 
وأن  كما  والزهرة،  والبروكولي  وامللفوف  والسبانخ 

اخلردل والقرنبيط األخضر مصدر ممتاز له.

4. فيتامني ج 
يعتبر فيتامني »ج« غذاًء أساسياً في وجباتك ليس 
فقط للجهاز املناعي بل للجلد والشعر واألظافر، فهو 
ينتج الكوالجني في اجللد، ويجدد اخلاليا، ومسؤول 
النمو  إلــى  ــؤدي  ت التي  األنزميية  التفاعالت  عن 
والصيانة للجسم. أفضل مصدر للحصول عليه ليس 
امتصاصها  ويسهل  الطعام  من  إمنا  الكبسوالت  من 
والتوت  الفراولة  مثل:  الغذاء  أغلب  من  بسهولة 
واألناناس  والطماطم  واحلمضيات  والليمون  األزرق 
فروت  واجلريب  والبرتقال  والكرز  والبروكولي 

واخلضراوات الورقية.

5. احلديد 
الشعر  تغذية  في  أساسياً  عنصراً  احلديد  يعتبر 
ألنه يساعد على نقل األوكسجني إلى اخلاليا، ومنها 
للنمو  حيوية  هي  والتي  الشعر  بصيالت  خاليا 
الذي  اللحم  ليس  للحديد  املمتاز  واملصدر  والتجديد. 
النقص  الكوالجني مسببة  احماضه حتطم  قد تسبب 

من  عليه  احلصول  االفضل  من  األعضاء.  كل  في 
مصادر نباتية مثل السلق، الكينوا، الشيا، الكاكاو، 

الطحالب، اللفت، السبانخ، العدس وفول الصويا.
منو  حتسني  على  احلــديــد  يساعد  ــد  وق
على  ويساعد  التقصف  من  ويحميه  الشعر 

قوياً.  الشعر  بقاء 
وتناول غذاء متنوع 
احلــصــول  يضمن 
وليس  احلديد  على 
املكمالت  تناول  من 
ــب  ــســب ألنــــهــــا ت

اإلمساك.

6. الدهون املفيدة 
على  تعتمد  هل 
غـــــذاء خــــال من 

شعرك،  تقتل  فأنت  كذلك  األمــر  كان  إن  الدهون؟ 
فالدهون الصحية صديقة للجسم ويجب عدم جتنبها 
إن كنت ترغب بجلد وشعر وأظافر صحية. أنت حتتاج 
الصحية  النباتية  األغذية  دهون  لتناول  منظم  بشكل 
الطازجة لضمان حالة صحية جيدة للدماغ واجلسم 
والشعر. وأفضل مصدر هو املكسرات والبذور النيئة 
وزيوت النباتات مثل زيت الزيتون البارد وزيت الكتان 
واألفوكادو وشرائح جوز الهند الطازج وزبدة وزيت 
على  احلصول  لضمان  يومياً  تناولها  الهند.  جوز 

الدهون النافعة. 

7. الكبريت 
عادة ال يتم التطرق له كثيراً، ولكنه مهم جداً ألنه 
أفضل معدن جتميلي للجسم، فهو يساعد في صفاء 
من  الشيخوخة  عالمات  من  ويحد  ويقويها  البشرة 
خالل إنتاج الكوالجني. أفضل مصدر للكوالجني هو 
األفوكادو،  البيض،  الثوم،  البصل،  الطازج،  الكاكاو 

جوز الهند، امللفوف، الباباي، املوز، البطيخ والشمام.
من  املزيد  إنتاج  على  اجلسم  يساعد  الكبريت 

الكيراتني املقوي للشعر واجللد واألظافر.

تغذية

إعداد: أماني اليافعي

7 مغذيات تنقذ شعرك!

ندى زهير األديب
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يأتي هذا البحث في إطار سلسلة بحوث ودراسات التنمية املجتمعية، التي تنفذها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
بهدف دراسة عناصر مؤشر اإلمارات الثقافي، وقيم الثقافة املجتمعية بشيء من التعمق، وتقيّم هذه الدراسة 

واقع اخلدمة التطوعية في دولة اإلمارات.
وقد خرجت هذه الدراسة مبجموعة من التوصيات للحد من معوقات العمل التطوعي وتشجيع مختلف فئات 
املجتمع سواء كانوا طلبة وأولياء أمور، أو مؤسسات احتادية أو محلية للمشاركة في األعمال التطوعية، ومت 
التوصل إلى نتائج الدراسة عبر رصد آراء طلبة املدارس واجلامعات حول مستقبل تلك اخلدمات بالدولة ودورهم 
فيها، وأثرها على تطوير أداء املؤسسات واجلامعات ذات النفع العام املعنية بالتطوع وتطوير أداء املتطوعني كماً 

وكيفاً.
واهتم هذا البحث بالتطوع ألنه من األعمال الظاهرة والبارزة في واقع الشعوب ومؤشراً لقياس رقيها، وركيزة 

أساسية في بناء ومتاسك املجتمع، وهو ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني اخلير واإلنسانية.
يتألف الكتاب من أربعة فصول، األول عن الدراسة وأهميتها، والثاني عن اإلطار النظري والدراسات السابقة، 

والثالث حول الطريقة واإلجراءات للعمل التطوعي، وفي الفصل الرابع النتائج والتوصيات.

الكتاب: الخدمة التطوعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة .. 
الواقع والطموح

الناشر: وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، أبوظبي، 2016، الطبعة األولى، 239 صفحة
اإعداد: موزة عبيد املخيال

قراءات

يعّد هذا البحث أحد البحوث الفائزة مبسابقة جائزة األمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث األمنية، وقد مت إعداده 
من قبل اإلدارة العامة لألبحاث واالستشارات.

ويتناول البحث واقع اجلرمية اإللكترونية وكيفية مكافحتها بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك 
بتغطية جميع احملاور االسترشادية ملرجعية البحث، ومتثلت مشكلة البحث في االرتفاع املستمر حلجم اجلرمية 
اإللكترونية بدول مجلس التعاون، وأثرها في زيادة اخلسائر املالية وفقدان الثقة في بعض املعامالت اإللكترونية، 

ما ينعكس سلباً على النمو االقتصادي واالستقرار األمني والسالم االجتماعي.
ومن املؤكد أن اجلرائم اإللكترونية في ازدياد مستمر عاملياً وبشكل أسرع في دول اخلليج، نظراً الرتفاع نسبة 

مستخدمي اإلنترنت واألجهزة النقالة والذكية باملجتمع اخلليجي. 
اإللكترونية  احلكومة  وتطبيق  اإللكترونية،  اجلرائم  بخطر  الوعي  مستوى  ورفع  نشر  إلى  البحث  ويهدف 

والذكية في بيئة معلوماتية آمنة.
إلكترونية  البحث في تزايد استخدام شبكة اإلنترنت وتعدد أدوات استخدامها من تطبيقات  وتكمن أهمية 
وغيرها في دول مجلس التعاون. وقد تناول الكتاب مسميات اجلرمية اإللكترونية وتعريفها، وأنواعها، وأركانها، 

ودوافع ارتكابها، وآثارها.

الكتاب: الجريمة اإللكترونية في المجتمع 
الخليجي وكيفية مواجهتها

الناشر: مركز املعلومات الوطني، الرياض، 2016، الطبعة األولى، 99 صفحة.
اإعداد: مركز املعلومات الوطني
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قراءات

يحتوي الكتاب نخبة مختارة من األمثال الشعبية املتداولة في دولة اإلمارات العربية املتحدة تناقلها الناس 
جيالً بعد جيل من باب حب احلكمة واملوعظة احلسنة، وقد حرص اإلماراتيون دوماً على تداول األمثال ملا فيها 

من فوائد.
وتنبع األمثال من حكمة أصيلة نبتت من جتارب إنسانية راسخة نابعة من هذه األرض، وأناس عايشوا واقع 

احلياة ومترسوا فيها.
وبعد املقدمة ُيفرد الكتاب صفحات للحديث عن األمثال مبيناً أن املثل هو الشبه أو النظير، وهو يقال في حادثة 
أو مناسبة، ويردد فيما بعد إذا سنحت مناسبات مشابهة للحاالت األصلية التي ورد فيها الكالم، وتعد األمثال 

الشعبية طرفاً من أطراف احلكمة وامتداداً لها. 
و)السنع( من أهم أبواب األمثال الشعبية باعتبارها مؤشراً سريعاً ودائماً للتربية والتوجيه االجتماعي، بها 

نحّث الناس على التأدب والتحلي باألخالق احلسنة كونها طريقاً للتفاضل والتمييز بينهم.
ويورد الكتاب خالصة ما ورد عند اللغويني في »السنع«، ثم يعود ليسلط الضوء على أهمية األمثال الشعبية، 
ويبدأ بسرد األمثال باملثل القائل: اللي ما يطيع يضيع، ويختتمها باملثل القائل: »اللي ما يشبع من بيت أبوه ما 

يشبع من بيت الناس«.

الكتاب: أمثال السنع »باقة من األمثال الشعبية اإلماراتية«

الناشر: معهد الشارقة للتراث،2016م، الطبعة األولى، 101 صفحة
تاأليف: عبدالعزيز امل�سلم

قراءة في التجربة الشعرية ألحمد العسم، يقارب الكتاب فيها بني احلداثة وقصيدة النثر باعتبارها عالقة 
غير متكافئة قامت بني املوروث الثقافي العربي وبخاصة املوروث األدبي، من جهة، وبني املؤثر الثقافي الغربي 

األميركي األوروبي، من جهة أخرى، متوقفاً عند إشكاليات التلقي لدى أبناء مجتمعاتنا.
الشرخ،  نبوءة  اإلمارات:  النثر في  أربعة فصول هي: قصيدة  الكتاب على  املقدمة يحتوي  إلى  وباإلضافة 
والفصل الثاني: غزل الشعر أو أنا الغائب في قصيدة النثر اإلماراتية، والفصل الثالث: إرادة التجاوز وفضاءات 

التجاور، ويأتي الفصل الرابع بعنوان: يخلص للغياب، يحرث حقول املاء.
في  النثر  قصيدة  خريطة  على  العرب،  النقاد  من  املجال  ذات  في  مقدمة  وبحوثاً  دراسات  الكتاب  يتناول 
إلى أنها في تطور مستمر على أيدي شعراء مهمني مثل أحمد العسم، وعبد العزيز جاسم،  اإلمارات، مشيراً 

وتتمسك بفكرة التمرد الشعرية في اإلنسان.
 وفي ما يخص التجربة الشعرية للشاعر اإلماراتي أحمد العسم، فيشير املؤلف إلى أنه قد بدأ نبأ الشعر 
ونبوءته باإلعالن عن انفصام وشرخ عظيمني، مؤكداً بالقول: »هو التمرد ال على الشكل فقط بل في املضمون 
انزياحاً مطلقاً عن كل ما تعارف عليه الشعراء واملجتمع سابقاً، وانحيازاً مطلقاً إلى الشعرية من دون سواها في 
القصيدة«، وفي نهاية الفصل األخير يقول املؤلف: »تستوقفنا جتربة العسم كحضور ذكي لشاعر ناقد للحياة 

واملجتمع، يتكلم برؤى اإلنسان الشاعر بإلهامه متدفق الرؤى، ومعرفته واسعة االطالع«.

الكتاب: مفتاح الريبة.. قراءة في التجربة
الشعرية ألحمد العسم 

الناشر: وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، أبوظبي، 2015م، الطبعة األولى، 114صفحة.
تاأليف: �سامح كعو�س



شركة اإلمـارات لمقاوالت الطرق ذ.م.م

EMIRATES ROADS CONTRACTING CO.L.L.C
حمر عين والذيب

Hamarain & Al Dheeb
Tel: 04 36 08 999 - 04 26 38 111 P.O.Box 19646 Dubai-UAE
Fax: 04 55 39 126 - 04 26 38 222 Email: erc@emiratesroads.ae

Web site: www.emiratesroads.net

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

������� ��� ������.indd   164 11/28/16   9:48 AM



 العدد 552 ديسمبر 1002016

قراءات

يضم الكتاب تراجم املؤرخني الذين كتبوا عن املدينة منذ العصر األموي حتى القرن الرابع عشر الهجري، ومن 
هؤالء املؤرخني بعض الصحابة والتابعني رضوان الله عليهم، الذين كان لهم احلظ األوفر في تدوين السيرة 

النبوية وغيرها، ويضم أيضاً تراجم لألسر املدنية التي اهتمت بالتاريخ وألفوا فيه.
وقد أكد ذلك املؤلف في مقدمة الكتاب أنه جمع فيه كل ما بلغه علمه، وأمكنه جمعه من املؤلفات التاريخية، 
واملتعلقة بالتاريخ احلضاري، ألفها مؤرخون مدنيون، أو قدموا إلى »طيبة« فانتسبوا إليها وماتوا فيها، وقد أراد 

بذلك فتح مجال لدراسات عميقة تبرز خصائص املدرسة التاريخية املدنية، وتّعرف مبؤلفيها ومؤلََفاِتها.
 بدأ الكتاب بعقيل بن أبي طالب، وهو ابن عّم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وهو من الصحابة، وأكبر 
سناً من أخيه علي رضي الله عنهما، وقد كان فصيحاً، عاملاً باألنساب، هاجر إلى املدينة، وكانت له سجادة تطرح 
في املسجد النبوي يصلي عليها، ثم يجتمع إليه الناس يسألونه في علم النسب وأيام العرب، وكان أسرع الناس 

جواباً وأبلغهم في ذلك.
واختتم الكتاب بهاشم بن محمد سعيد الذي ولد في املدينة سنة 1909 ونشأ بها، ثم رحل إلى مصر فدخل 
األزهر، وحصل على شهادات علمية منه، ورجع إلى املدينة فتم تعيينه موظفاً باملعارف، وأسس ما يزيد على 

ثالثني مدرسة بها، ونشر مقاالت دينية وأدبية وتاريخية في مجلتي: احلج واملنهل. 
واستعرض الكتاب بعض اآلثار التاريخية لـ 189 مؤرخاً، وفي الكتاب قسم كامل للمصادر واملراجع. 

الكتاب: التاريخ والمؤرخون بالمدينة المنورة 
)من العصر األموي إلى القرن الرابع عشر الهجري(

الناشر: مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة ودارة امللك عبد العزيز، املدينة املنورة 
والرياض، 2016م، الطبعة األولى، 369صفحة.

تاأليف: حممد احلبيب بالهيلة

يستغرب املؤلف عدم وجود أي كتاب مؤلٍف باللغة العربية عن )علم األديان(، رغم أن هذا العلم قد قطع شوطاً 
أمده أكثر من قرٍن ونصف، ويوليه الباحثون العرب اهتماماً كبيراً. ورغم الركام الهائل من الدراسات الدينية 
واإلسالمية احلديثة لكن أحداً لم يسأل أين كل هذا من علم إنساني جديد يعتني عناية أكادميية وعلمية باألديان.
فالكثيرون يكتبون عن األديان ولكن ليس من خالل علم األديان، بل هم يكتبون دراسات خليطة مما هو 
عقائدي ومعياري، وذوقي ويندر أن تنحو املنحى العلمي، والشكل األكادميي لهذه الدراسات مازال نهب أذواٍق 

ومعايير مختلفة ومتناقضة.
يتألف الكتاب من ستة أبواب مترابطة تؤدي إلى بعضها تدريجياً، فيها عشرون فصالً.

 يبدأ الكتاب بالباب األول، وهو مبثابة مدخل واسع يحاول تعريف الدين أوالً، وتعريف العلم الذي يدرس 
اللغوي واالصطالحي عربياً وأجنبياً، ومكونات الدين ونظريات  الدين ثانياً، وقد تناول تعريف الدين مبعناه 
نشوء الدين، ثم تناول مكونات كّل دين، وفي الباب الثاني تناول الكتاب تأريخ علم األديان وجذور هذا العلم، 
وفي الباب الثالث سلط الكتاب الضوء على تطور هذا العلم في حقلني واسعني كبيرين هما: العلوم اإلنسانية التي 
بدأت تناقش علم األديان وخصوصاً علم االجتماع واألنثروبولوجيا ثم علم النفس، واملناهج العلمية التي بدأت 
تتطور وتزداد دقًة في التحليل والوصول إلى نتائج جديدة، ويذهب الباب الرابع إلى علم األديان املتخصص بأهم 
األديان املعروفة، وتضمن أيضاً عرضاً ملنهج ومنجزات أهم علماء هذه األديان، وللجامعات ومراكز ومؤسسات 
علم األديان في العالم، وتطرق الباب اخلامس إلى )علم األديان( بذاته، وناقش الباب السادس واألخير الفرق 
بني ماضي وحاضر ومستقبل األديان والسبل املختلفة التي ميكن لعلم األديان دخولها لدراسة ومعاجلة األديان 
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الثائرة  البيئية  والمشاكل  القضايا  كل  بين  من 
األكثر  القضية  هي  المناخ،  تغير  قضية  تبقى 
سخونة واألكثر إلحاحاً على المجتمع الدولي حالياً، 
وذلك بما تفرضه من تأثيرات وتداعيات مستقبلية 
وغرق  األنهار  بعض  جفاف  أقلها  ليس  خطيرة، 
أجزاء شاسعة من المناطق الساحلية، وتبدل خريطة 
مناطق اإلنتاج الزراعي في العالم، وغير ذلك مما ال 

طاقة لنا به أو مقدرة.
الطبيعة  قوى  وفاق  زمن  فإن  يبدو  ما  وعلى 
وعلى  رجعة،  بال  انقضى  قد  البشري  الجنس  مع 
ما يبدو فإن اإلنسان أصبح عدو محيطه، بل عدو 
خاطئة  أفعال  من  اقترف  بما  وذلك  األول،  نفسه 
وسلوكيات استهالكية أقل ما توصف به أنها جائرة 
وتفوق قدرة أي نظام بيولوجي أو إيكولوجي على 

االستمرارية وعلى التحمل.
ينجلي هذا بوضوح من ردة بعض نظم األرض 
الزالزل  متسلسلة  انتشاء  ومن  علينا،  البيئية 
من  المدمرة  والفيضانات  واألعاصير  والعواصف 
األزمنة  خالل  معنا  عقدتها  التي  المهادنة  حالة 

كوكب  حالة  ترهل  من  أيضاً  وينجلي  الماضية، 
والمخاطر  المشاكل  من  بجملة  وإصابته  األرض، 
األمراض  انتشار  أقلها  ليس  المحدقة،  البيئية 
الحيوي  التنوع  وفقد  والغامضة،  الفتاكة  واألوبئة 
وانقراض الكائنات، وزيادة موجات الجفاف ودرجة 

التصحر.
ظاهرة  وتنامي  المناخ  أحوال  تبدل  عن  فضالً 
فيما  األوحد  الفضل  صاحبة  الحراري،  االحتباس 
معهودة،  غير  من سخونة  حالياً  المعمورة  تعانيه 
والغرق  العرق  معالم  بكل  البشرية  وجه  واتشاح 

والقلق.
هي  الحراري  االحتباس  ظاهرة  أن  والحقيقة 
مناخي،  تغير  من  يحدث  ما  على  األكبر  الباعث 
التي  الضارة  الصناعية  والغازات  فاالنبعاثات 
ينفثها اإلنسان بال هوادة كل دقيقة، بل كل ثانية 
الجوي  الغالف  في  لتتركز  تتصاعد  محيطه،  في 
وهي  الزجاجية  الصوبة  بتأثير  يعرف  ما  مسببة 
من  القريب  الجوي  الحيز  في  الحرارة  انحباس 
سطح األرض، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة 

هذا الحيز بشكل ملحوظ ومتنام.
التبخر،  معدالت  زيادة  إلى  يؤدي  بدوره  وهذا 
معدالتها،  عن  السحب  كميات  زيادة  ثم  ومن 
سقوط  وتوقيتات  ونسب  توزيع  تغير  وبالتالي 
كبيرة  تغيرات  إلى  يؤدي  كما  العالم،  في  األمطار 
في الضغط الجوي، ومن ثم تغير مسارات الرياح 

السائدة.
وهذا في مجمله يعني زيادة الجفاف والتصحر 
في مناطق محددة من العالم من دون أخرى، ويعني 
بعض  في  الشرب  ومياه  المائية  الموارد  نقص 

المناطق ونماءها في مناطق أخرى.
الزراعية،  المحاصيل  تركيبة  اختالل  يعني  كما 
العالمي،  الغذائي  اإلنتاج  خريطة  تغير  وبالتالي 
يتطور  أن  الوضع  بمستبعد في ظل هذا  ليس  بل 
األمر إلى حروب مسلحة ونزاعات إقليمية، نتيجة 
تزايد الصراع على موارد المياه، ونتيجة الخالفات 
عن  الناشئة  الجماعية  الهجرات  ستفرضها  التي 

المجاعات والفيضانات وغيرها من األزمات.
تتمثل  العالمي  االحترار  تأثيرات  أخطر  أن  غير 

الطوفان القادم
حاكم خيري

علوم و تكنولوجيا
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في  الجليدية  الكتل  من  أجزاء شاسعة  ذوبان  في 
في  المائية  الكتل  حجم  وزيادة  القطبية،  القارة 
إلى  الداخلية، وهو ما سيؤدي  المحيطات والبحار 
ارتفاع منسوب سطح البحر بشكل ملحوظ ومؤثر، 
من  واسعة  أجزاء  على  بالتالي  البحر  وطغيان 
اليابسة، فيما يشبه طوفاناً ثانياً كبيراً، وإن بدا أن 

هناك فرصة سانحة للنجاة منه.
من التأثيرات الخطيرة أيضاً التسبب في ضعف 
المحيطات  في  الدافئة  الساحلية  التيارات  حركة 
وتغير مداها ومساراتها، وهذا بدوره سوف يجعل 
أكثر برودة، وسوف يتسبب في  الشمالية  أوروبا 
المرجانية  الشعاب  من  متزايدة  مساحات  دمار 

والموائل البحرية األخرى الحساسة المماثلة.
المناخي  التغير  المؤسف والمحزن أن تداعيات 
وآثاره سوف تكون أشد وأقسى على الفقراء وعلى 
أنها  هو  بسيط،  لسبب  وهذا  فقراً،  األكثر  البالد 
األقل استعداداً واألقل قدرة على مواجهة ومجابهة 

مخاطر وآثار تلك المشكلة الخطيرة.
والمحزن أكثر أن التغير المناخي سيتسبب في 
حتى  أو  إرجاعها  بمقدورنا  يكون  لن  أشياء  فقد 
سوف  مثالً  البحر  مستوى  ارتفاع  تعويضها. 
غابات  من  هائلة  مساحات  اختفاء  في  يتسبب 
المرجانية  الحيود  ومن  الساحلية  المانجروف 
العالمية، وهي من أكثر الموائل البيولوجية إنتاجية 

ومن أكثرها نفعاً لإلنسانية.
من  كبيرة  أجزاء  غرق  في  سيتسبب  كما 
السواحل خاصة أمام الدلتا البحرية، التي تعد من 
أكثر المناطق خصوبة ومن أكثرها غنى بالمصايد 
نهر  ودلتا  النيل،  نهر  دلتا  حال  هو  كما  السمكية، 

الميكونج بالصين، ومنطقة شط العرب، وغيرها.
الخطوط  في  األوسط  الشرق  منطقة  »تقف 
أكده  ما  هذا  المناخ«،  تغير  مع  للمواجهة  األمامية 
البنك الدولي في تقرير بعنوان »اخفضوا الحرارة«، 
تهدد  التي  المناخية  التغيرات  للتحذير من مخاطر 

العالم.
فقد أدى التطور الصناعي في المائة والخمسين 
الحرارة  تحبس  غازات  إطالق  إلى  الماضية  عاماً 
كثاني أوكسيد الكربون، الذي يعد المسبب الرئيس 
إحداث  إلى  أدت  التي  الحراري  االحتباس  لظاهرة 
تغيرات واضحة وخطيرة في مناخ األرض، بعد أن 
تجاوز تركيزه في الغالف الجوي لألرض مؤخراً 
حرارة  رفع  إلى  وأدى  المليون،  من  أربعمئة جزء 

الكوكب 1.2 درجة مئوية.
بالمنطقة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  أن  ورغم 
الغازات في  انبعاثات  العربية ال تتجاوز 5 % من 
الظاهرة،  هذه  من  األكبر  المتضرر  فإنها  العالم، 
درجة  ارتفاع  تجاوز  »إذا  فإنه  مبسط  وبشرح 
يعني  فهذا  مئويتين؛  درجتين  الكوكب  حرارة 
ارتفاعاً هائالً في درجات حرارة المنطقة العربية، 
وسيصاحبه شح المياه وانهيار الزراعة، ناهيك عن 

غرق عدة مدن عربية ساحلية«.
ويرى خبراء مناخ أن آثار التغير المناخي بدأت 
تظهر في المنطقة العربية، متمثلة في موجة السيول 
والعراق  ولبنان  مصر  ضربت  التي  والفيضانات 

إلى  باإلضافة  والكويت،  والسعودية  وموريتانيا 
إعصار تشاباال الذي ضرب جنوب اليمن وسلطنة 

عمان.
 

آثار كارثية
المنطقة العربية التي شهدت ارتفاعاً شديداً في 
ستواجه  الماضية،  العقود  في  الحرارة  درجات 
وفقاً للجزيرة نت ارتفاعاً غير مسبوق للحرارة، 
مما يزيد من انتشار ظاهرتي الجفاف والتصحر 
اللتين تعاني منهما معظم الدول العربية تقريباً، 
في  الحرارة  درجات  تزيد  أن  المتوقع  ومن 
أجزاء  في  مئوية  درجات  ثماني  الصيف  فصل 
من الجزائر والمملكة العربية السعودية والعراق 

بنهاية القرن الحالي.
وقد حذرت مسودة تقرير أعدته الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ، من أن ارتفاع درجات 
المقبلة  العقود  غضون  في  الوتيرة  بهذه  الحرارة 
القطبية  المنطقة  في  الجليد  ذوبان  في  سيتسبب 
الشمالية، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع منسوب 
مياه البحار، وبالتالي غرق معظم المدن الساحلية 
وبنغازي،  واإلسكندرية،  نواكشوط  -خاصة 
المتوسط  البحر  على  المطلة  العاصمة-  والجزائر 
ميللترات  ثمانية  فيها  المياه  منسوب  يرتفع  الذي 

سنوياً، حسب آخر رصد لألقمار الصناعية.
الحرارة -خاصة في  ارتفاع درجات  كما يهدد 
المتصدع  حمى  أمراض  بانتشار  الشتاء-  فصل 
 ، والمالريا  السحايا  والتهاب  الضنك  وحمى 
واليمن  السعودية  في  العضوية،  والبكتيريا 
والمغرب وغزة وجيبوتي. وفي بلدان مثل األردن 

ومصر وليبيا والمغرب والجزائر قد تنخفض غلة 
عام  بحلول   %  30 نحو  إلى  الزراعية  المحاصيل 
بين  ما  الكوكب  حرارة  درجات  ارتفعت  إذا   2050
1.5 و 2 درجة مئوية. كما سيؤدي ارتفاع منسوب 
في  األرض  مستوى  وانخفاض  المتوسط  البحر 
مصر -بحسب وزارة البيئة- إلى تعرض مساحات 
واسعة من شمال دلتا نهر النيل التي تمثل المساحة 
الزراعية األكبر واألهم هناك للملوحة والغرق، مما 
يعني انهيار اإلنتاج الزراعي، وكذلك االستثمارات 
السياحية على امتداد الشاطئ الشمالي، وهذه الحال 

تنطبق أيضاً على دول شمال أفريقيا.
البلد  كونه  كارثياً  وضعاً  فيعاني  السودان  أما 
األكثر  العشر  الدول  قائمة  ضمن  الوحيد  العربي 
درجات  ارتفاع  سيؤدي  حيث  العالم،  في  تضرراً 
والتصحر،  الجفاف  معدالت  زيادة  إلى  الحرارة 
تعاظم  يعني  الذي  األمر  المياه،  موارد  وشح 
على  تعيش  التي  البدوية  التجمعات  بين  النزاعات 
أن  المتوقع  ومن  الزراعية،  والمجتمعات  الرعي 
والجزائر  وتونس  وليبيا  إلى مصر  الظاهرة  تمتد 

والمغرب وموريتانيا ودول الخليج.
وفي منطقة تعاني من أدنى مستوى من المياه 
العذبة في العالم، يقدر أن يتعرض ما بين ثمانين 
ومئة مليون شخص فيها لضغوط ناجمة عن شح 
المياه بحلول عام 2025، كما تتخوف مصر من أن 
يؤدي ارتفاع الحرارة إلى تقلص تدفق مياه النيل 
بنسبة قد تصل إلى 80 %، والسيناريو نفسه قد 
واألردن  سوريا  في  أخرى  نهرية  مناطق  تشهده 
هطول  نسبة  بانخفاض  توقعات  وسط  والعراق، 

األمطار في العالم بنحو 20 %.
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إشراقات إيمانية

الذاتي  واألمـــن  السعادة  حتقيق  أن  املسلمات  مــن 
واملجتمعي من املقاصد املهمة في احلياة، واألسباب اجلالبة 
لذلك عديدة ومن أهمها املال، ففي صحيح مسلم َعْن أَِبي 
َسِعيٍد اخُلْدِريِّ رضي الله عنه قال: َقاَل َرُسوُل اللَِّه )](: 
َحقِِّه،  ِفي  َوَوَضَعُه  ِبَحقِِّه،  أََخَذُه  َمْن  ُحلَْوةٌ،  املَاَل  َهَذا  )إِنَّ 
َيأُْكُل  َكالَِّذي  َكاَن  َحقِِّه  ِبَغيِْر  أََخَذُه  َوَمْن  ُهَو،  املَُعوَنُة  َفنِْعَم 

َوالَ َيْشبَُع(.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان يقول: 

حبذا املال أصون به عرضي وأقرضه ربي فيضاعفه لي.
فاملال زينة احلياة الدنيا وبه ينال اإلنسان مبتغاه، قال 

ْنيَا« )الكهف: 46(. يَاِة الدُّ سبحانه: »امْلَاُل َوالْبَنُوَن ِزينَُة احْلَ
ويقال: املال يكسب أهله احملبة، ال مجد إال مبال وال حمد 

إال بفعال,  ومن أجمل ما قيل في ذلك: 
شــيئان ال حتســـن الدنيـــا بغيرهمـــا 

     الـمال يصـــلح منه الـحـــال والولد 
زين احليــــــاة هما لو كــــان غيرهمـــا

     كـان الكتــاب بـــــه من ربنــــا يرد
ومع ما في املال من فوائد جمة إال أنه قد يكون نقمة 
َا أَْمَوالُُكْم َوأَْوالَُدُكْم ِفتْنَةٌ« )األنفال: 28(. قال سبحانه: »إمنَّ
وقد يكون املال سبباً لهالك احلضارات قال الله تعالى: 
َمَساِكنُُهْم  َفتِلَْك  َمِعيَشتََها  َبِطَرْت  َقْرَيٍة  ِمن  أَْهلَْكنَا  »َوَكْم 
الَْواِرِثنَي«  َنْحُن  َوُكنَّا  َقلِيالً  إاِلَّ  َبْعِدهـــِْم  ن  مِّ ُتْسَكن  لَْم 

)القصص: 58(.
والناس مع املال على ثالث فرق:

فمنهم البخيـــل الشـحيح املقتــــر على نفســــه وولـــده 
املناع للخــير.

ويقول الشاعر: 
َوإِنِّــــي َرأَْيُت الْبُخــــَْل ُيْزِري ِبأَْهلِــــِه

       َفأَْكَرْمُت َنْفِســـي أَْن ُيَقــــاَل َبِخيـــُل 
بهذا  االتصـــاف  من  محذرة  النصوص  جاءت  ولقد 
اخللق الذميم ومبينة عاقبة من اتصف به قال تعـــالى: »َوالَ 
َيْحَسَبَّ الَِّذيَن َيبَْخلُوَن مِبَا آَتاُهُم الـــلَُّه ِمن َفْضلِِه ُهَو َخيًْرا 
ُقوَن َما َبِخلُوا ِبِه َيْوَم الِْقيَاَمـــِة  لَُّهْم َبْل ُهَو َشّرٌ لَُّهْم َسيَُطوَّ
َخبِيرٌ«  َتْعَملُوَن  مِبَا  َواللَُّه  َواألَْرِض  َماَواِت  السَّ ِميَراُث  َِّه  َولِل

)آل عمران: 180(.
اللَّه )](  رسوُل  قال: خطب  عمرو  بن  عبداللَّه  وعن 
 : حِّ بالشُّ قبلكم  كان  من  هلك  ا  فإمِنَّ  ، حَّ والشُّ )إياكم  فقال: 
أمرهــم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم 

بالفجور ففجروا( رواه أبو داود.
الله عنه  للبخيل شأن, فعن جـــــابر رضي  وال يكون 
قال: قال رسول الله )](: »من سيدكم يا بني سلمة؟« 
قلنا: اجلد بن قيس، على إنا نبخله. قـــــال: أي داء أدوى 
البخاري  البخل! بل سيدكم عمرو بن اجلموح( رواه  من 

في األدب املفرد.
وقال ابن اجلوزي في صيد اخلاطر: ال ينكر أن الطباع 
في  حبه  يزيد  لكنه  ــدان،  األب بقاء  ألنه سبب  املــال،  حُتب 
ل به إلى  بعض القلوب، حتى يصيَر محبوًبا لذاته، ال للتوصُّ
املقاصد، فترى البخيل َيحمل على نفسه العجائب، ومَينعها 
اللذات، وتصير لذاته في جمع املال، وهذه ِجبِلَّة في خلٍق 

ال. كثير، وليس العجب أن تكوَن في اجُلهَّ
قالت أم البنني أخت عمر بن عبدالعزيز: »أفٍّ للبخيل، لو 

كان البُخل قميًصا ما لَبِْستُُه، ولو كان طريًقا ما سلكتُُه«.
البِر في االستذكاِر: ولكن.. ليس البخُل  وقاَل ابُن عبِد 
الُفضالِء..  من  اجِللَِّة  وال  األنبياِء،  صفاِت  من  اجُلْبُ  وال 
النجدَة  وكذلك  اخلصاِل..  رفيِع  من  والسخاَء،  الكرَم  ألَنّ 
في  ذلك  كان  إذا  املُدافعِة،  على  النفِس  وقوَة  والشجاعَة 
.. أال ترى إلى قول النبي يوَم ُحنني: ثم ال جتدوني  احلِقّ

بخيالً وال جباناً؟ 
ولسوء ذلكم الطبع واخللق كان نبينا )]( يتعوذ منه، 
اللُه عنه مرفوعاً  أنٍس رضي  الصحيحني من حديِث  ففي 

»اللُهَمّ إَنّي أُعوُذ ِبَك ِمْن العْجِز والَكَسِل، واجُلْبِ والبُْخِل«.
العابثون  والترف  السرف  أهل  هم  الثاني:  والفريق 

باألموال املضيعون للحقوق املفرطون للواجبات .
وقد جاءت النصوص الشرعية محذرة من سبيل أولئك 
تعالى:  قال  احلق  عن  وصــــدهم  مالهم  أفسدهم  الذين 
َيْعلَُموَن«  َفَسْوَف  اأْلََمُل  َوُيلْــِهِهُم  َوَيتََمتَُّعوا  َيأُْكلُوا  »َذْرُهْم 

»احلجر: 3«.
وقال سبحانه: »وُكلُواْ َواْشَرُبواْ َوالَ ُتْسِرُفواْ إِنَُّه الَ ُيِحبُّ 

امْلُْسِرِفنَي« )األعراف: 31(. 
والعبد سوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه 
)ال  اللِه )](:  َرُسوُل  قاَل  قال:  األسلمى  برزة  أبى  عن 
َتُزوُل َقَدَما َعبٍْد َيْوَم الِقياَمِة َحتَّى ُيْسأََل َعْن أَْرَبٍع َعْن ُعُمِرِه 
ِفيَم أَْفناُه وَعْن ِعلِْمِه ماذا َعِمَل ِبِه وَعْن مالِِه ِمْن أَْيَن اْكتََسبَُه 

وِفيَم أَْنَفَقُه وَعْن َجَسِدِه ِفيَم أَْبالُه( رواه الترمذي. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعُت رسول الله 
)]( يقول: »إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد 
من النعيم أن يقال له: ألم نصحَّ لك جسمك ونرويك من املاء 

البارد« رواه الترمذي.
السابقني  النصوص مخبرة عن حال بعض  كما جاءت 

وأن سبب هالكهم كان بسبب سوء تصرفهم في املال. 
آِمنًَة  َكاَنْت  َقْرَيًة  اللُّه َمثاَلً  قال الله عز وجل: »َوَضَرَب 
ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبأَْنُعِم اللِّه  ْطَمئِنًَّة َيأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغداً مِّ مُّ
َيْصنَُعوَن«  َكاُنواْ  مِبَا  ْوِف  َواخْلَ وِع  اجْلُ لِبَاَس  اللُّه  َفأََذاَقَها 

)النحل: 112(. 
وقال عن قوم سبأ الذين كانوا في رغد من العيش فما 
عرفوا فضل املنعم عليهم وما أحسنوا استغالل النعم: »لََقْد 
َكـاَن لِســـَبَإٍ ِفي َمْسَكنِِهْم آَيةٌ َجنَّتَاِن َعن مَيِنٍي َوِشَمــــــاٍل 
َوَرّبٌ  َطـيِّبـــَةٌ  َبلَْدةٌ  لَُه  َواْشُكـُروا  َربُِّكْم  ْزِق  رِّ ِمن  ُكـــلُوا 
َغُفــــــورٌ َفأَْعَرُضوا َفأَْرَسلْنَا َعلَيِْهْم َسـيَْل الَْعـِرِم َوَبدَّلْنَاُهـم 
ن  مِّ َوَشــْيٍء  َوأَْثــٍل  َخْمٍط  أُُكـــــٍل  َذَواَتــيْ  َجنَّتنَْيِ  ِبَجنَّتَيِْهْم 
إاِلَّ  ــاِزي  جُنَ َوَهل  َكَفُروا  مِبَا  َجَزْينَاُهم  َذلِــَك  َقلِيٍل  ِســْدٍر 

الَْكُفـوَر«)سبأ: 17-15(. 
َظامِلًَة  َكاَنْت  َقْرَيٍة  ِمْن  َقَصْمنَا  َوَكــْم  سبحانه:  وقال 
ُهْم  إَِذا  َبأَْسنَا  وا  أََحسُّ ا  َفلَمَّ  * آَخِريَن  َقْوًما  َبْعَدَها  َوأَْنَشأَْنا 
ِمنَْها َيْرُكُضوَن * اَل َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا إِلَى َما أُْتِرْفتُْم ِفيِه 

َوَمَساِكنُِكْم لََعلَُّكْم ُتْسأَلُوَن )األنبياء: 11 - 13(.
وقال رسول الله )](: »شرار أمتي الذين ولدوا في 
النعيم، وغذوا به، يأكلون من الطعام ألواناً، ويتشدقون في 

المـــال!
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الكالم« رواه عبدالله بن املبارك.
شهوة  املــال  شهوة  من  ويتشعب  الغزالي:  قال 
اجلاه، وطلبهما رأس اآلفات كلها من نحو كبر وعجب 
فهو من  األخالق  بهذه  تلبس  وحسد وطغيان، ومن 

شرار األمة.
فكل ما يحقق البطر، ويغرق النفس في شهواتها 

فهو ممقوت ومذموم.
ولقد  الترف  يحصل  وتنوعه  املــال  كثرة  ومــع 
الذم  الكرمي في موضع  القرآن  الترف في  جاء ذكر 
ُهْم ِبِه ِمْن  َا مُنِدُّ والتحذير، قال سبحانه: »أََيْحَسبُوَن أمَنَّ
يَْراِت َبْل اَل َيْشُعُروَن«  َماٍل َوَبننَِي ُنَساِرُع لَُهْم ِفي اخْلَ

)املؤمنون: 55، 56(.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله )](: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس 
أعطي رضي،  إن  عبد اخلميصة، تعس عبد اخلميلة، 
فال  شيك  وإذا  وانتكس،  تعس  يعَط سخط،  لم  وإن 

انتقش( رواه البخاري.
وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي )]( قال 
محذراً :)فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى 
من  على  ُبسطت  كما  عليكم  الدنيا  تبسط  أن  عليكم 
كما  وتهلككم  تنافسوها  كما  فتنافسوها  قبلكم  كان 

أهلكتهم( .
إليها قال  يتوجه  فاحلياة ليست غاية وال مقصداً 
ْنيَا لَِعبٌ َولَْهوٌ َوِزينَةٌ  يَاُة الدُّ َا احْلَ سبحانه: )اْعلَُموا أمَنَّ
َكَمثَِل  َواأْلَْواَلِد  اأْلَْمــَواِل  ِفي  َوَتَكاُثرٌ  َبيْنَُكْم  َوَتَفاُخرٌ 
ُثمَّ  ُمْصَفّراً  َفتََراُه  َيِهيُج  ُثمَّ  َنبَاُتُه  الُْكفَّاَر  أَْعَجَب  َغيٍْث 
َن  مِّ َوَمْغِفَرةٌ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  اآْلِخَرِة  َوِفي  ُحَطاماً  َيُكوُن 

)إن الله جميل يحب اجلمال، ويحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده ويبغض البؤس والتباؤس )رواه البيهقي(.

واالعتدال:  الوسط  أهل  فهم  الثالث  الفريق  وأما 
فاملال عندهم وسيلة يحققون به املقاصد ويتزودون 

به لنيل املطالب الدينية والدنيوية.
قال الله تعالى: )َواْبتَِغ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر اآْلِخَرَة 
ْنيَا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن اللَُّه  َواَل َتنَس َنِصيبََك ِمَن الدُّ

إِلَيَْك( )القصص: 77(. 
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال 
رسول الله )](: )كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا 

ما لم يخالطه إسراف، أو مخيلة( رواه ابن ماجة.
قال ابن حجر: )قال املوفق عبد اللطيف البغدادي: 
هذا احلديث جامع لفضائل تدبير اإلنسان نفسه، وفيه 
تدبير مصالح النفس واجلسد في الدنيا واآلخرة، فإنَّ 
السرف في كلِّ شيء يضرُّ باجلسد، ويضرُّ باملعيشة، 
تابعة  كانت  إذ  بالنفس  ويضرُّ  اإلتالف،  إلى  فيؤدِّي 
للجسد في أكثر األحوال، واملخيلة تضرُّ بالنفس حيث 
اإلثم،  تكسب  باآلخرة حيث  العجب، وتضرُّ  تكسبها 

وبالدنيا حيث تكسب املقت من الناس(. 
قال:  عنه  الله  –رضــي  العاص  بن  عمرو  وعن 
لِلرَُّجِل  الّصالُِح  امْلاُل  )ِنْعَم   :)[( اللِه  َرُسوُل  قال 

الّصالِِح(. 
وروى اإلمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله )](: )يُقوُل الَعبُْد: َمالي، َمالي، 
ا لَه من َمالِِه َثالثٌ: ما أَكَل فأْفنَى، أو لَبَِس فأْبلَى،  وإمنَّ
أو أْعَطى فأْقنَى وفي رواية : أو تصدق فأبقى، وما 

سوى ذلك َفُهَو َذاِهبٌ وتارُكُه لِلنَّاِس(.

ربنا �سبحانه وتعاىل 

يحب اأن يرى اأثر النعمة 

على العباد من ُح�سن 

املظهر وجميل املركب 

مع كثري من ال�سكر

الُْغُرور(  َمتَاُع  إاِلَّ  ْنيَا  الدُّ يَاُة  احْلَ َوَما  َوِرْضــَوانٌ  اللَِّه 
)احلديد: 20( . 

الدنيا  احلياة  زينة  من  األخذ  عدم  هنا  يعني  وال 
إليها  الركون  بعدم  التوجيه  بلذاتها بل كان  والتمتع 
وأن يكون التمتع بها بقدر من دون إسراف أو بطر.

يقول سبحانه: )َواْبتَِغ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر اآْلِخَرَة 
ْنيَا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن اللَُّه  َواَل َتنَس َنِصيبََك ِمَن الدُّ
ُيِحبُّ  اَل  اللََّه  إِنَّ  اأْلَْرِض  ِفي  الَْفَساَد  َتبِْغ  َواَل  إِلَيَْك 

امْلُْفِسِديَن( )القصص: 77( . 
فما أجمل التوسط واالعتدال في األمور كلها قال 
َيْقتُُروا  َولَْم  ُيْسِرُفوا  لَْم  أَْنَفُقوا  إَِذا  »َوالَِّذيَن  سبحانه: 

َوَكاَن َبنْيَ َذلَِك َقَواًما« )الفرقان: 67(. 
وربنا سبحانه يحب أن يرى أثر النعمة على العباد 
من حسن املظهر وجميل املركب مع كثير من الشكر 
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي -)](- قال: 

ي�سرنا ا�ستقبال ا�ستف�ساراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�سرعية، الأ�سئلة والأجوبة من املركز الر�سمي لالإفتاء يف الهيئة 

العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف.

فتاوى الناس

alshurta@hotmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02

ص.ب: 38999 

س: ما الفرق بني الغيبة والنميمة والقذف، وما كفارة كل منها وأحب أن 
هذا  بخصوص  احلنفي(  )املذهب  النعمان  حنيفة  أبو  اإلمام  رأي  ما  أعرف 

املوضوع وما حكمه؟
فهذه  اآلفات ويصلحها  وألسنتنا من  قلوبنا  يطهر  أن  تعالى  الله  أسأل  ج: 
الصفات الذميمة جميعها من آفات اللسان التي نهانا عنها ديننا احلنيف، والعلماء 
متفقون على حترميها ومنهم علماء احلنفية، يقول شيخي زاده في مجمع األنهر: 
)ومنه أي بعضه ما يأثم به كالكذب والغيبة والنميمة والشتيمة ألن كل ذلك 
معصية حرام بالنقل والعقل(، وقد بني الرسول )]( معنى الغيبة في احلديث، 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله )]( قال: 
»أتدرون ما الغيبة«؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: »ذكرك أخاك مبا يكره...«. 
والنميمة هي نقل كالم الناس بعضهم إلى بعض على جهة اإلفساد، والفرق بني 
الغيبة والنميمة أن النميمة دافعها اإلفساد بني الناس، أما الغيبة فقد تكون من 

دون قصد ذلك، يقول احلافظ بن حجر في فتح الباري: )والراجح التغاير وأن 
بينهما عموماً وخصوصاً وجهياً، وذلك ألن النميمة نقل حال الشخص لغيره 
على جهة اإلفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه، والغيبة ذكره في 
غيبته مبا ال يرضيه فامتازت النميمة بقصد اإلفساد وال يشترط ذلك في الغيبة 
وامتازت الغيبة بكونها في غيبة املقول فيه واشتركتا فيما عدا ذلك(، أما القذف 
فهو رمي الناس بفعل الفاحشة وهو من كبائر الذنوب وتعاقب عليه الشريعة 

اإلسالمية. 
تتوقف صحتها  التي  الصادقة  التوبة  الغيبة والنميمة والقذف هي  وكفارة 
على طلب مسامحة من وقعت في عرضه ولو بصورة عامة، وذكره أمام الناس 
بخير، والندم على ما فات والعزم على عدم العودة واإلكثار من االستغفار، وإذا 
لم تستطع أن تطلب املسامحة من أصحاب احلقوق فلتكثر لهم من الدعاء. والله 

تعالى أعلم.
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علي حميد

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معلق ريا�سي

العالم في روسيا، وبعد فوز منتخبنا  املؤهلة لنهائيات كأس  الدور األول للتصفيات اآلسيوية  نهاية 
الوطني لكرة القدم على العراق 2/صفر أنهى املنتخب نصف املشوار، وبقي النصف اآلخر والذي سيبدأ 
في شهر مارس من العام املقبل، عندما يحل منتخب اليابان متقاسم صدارة املجموعة الثانية مع املنتخب 

السعودي بـ 10 نقاط لكل منهما، ضيفاً علينا.
بينما ال يزال منتخبا اإلمارات واستراليا على بعد نقطة أي برصيد بلغ 9 نقاط، وبالتالي يبقى سالح املنتخب 

في اآلتي من املباريات هو اإلصرار والعزمية والشخصية القوية واملساندة اجلماهيرية.
 ولكن، كيف نطالب اجلمهور اإلماراتي بأن يكون السالح املهم للمنتخب وفي الوقت نفسه منتخب اإلمارات 

كالغريب في داره ؟!
فرئيس احتاد اإلمارات لكرة القدم واجلهاز الفني واإلداري يطالبون اجلماهير باملؤازرة واملساندة وتقدمي الدعم 
في املباريات، وفي الوقت نفسه توضع احلواجز بني اجلماهير واملنتخب من خالل أداء املنتخب متارينه خلف 

األسوار، ومنع وصول اجلماهير للمشاهدة وتقدمي العون، وبث احلماس، وجعل حبل التواصل ممدوداً.
ومن جانب آخر، الكل يناشد الدعم اإلعالمي للمنتخب، ويقف اجلهاز الفني ليضع احلواجز القوية بني الالعبني 

وجماهيرهم ومحبيهم وأنصارهم. وكأن اإلعالم شبه ممنوع االقتراب منه أو حتى التصريح له.
وكنت شخصياً منذ مدة، أغطي التصفيات األوروبية لكرة القدم، فرأيت كيف هو التواصل واالحترام لإلعالم 
من قبل منتخبات إجنلترا وأسكتلندا وإيطاليا وأملانيا، وكيف كان الالعبون يتواصلون مع محبيهم وجماهيرهم من 

خالل اإلعالم وفي أوقات حددت مسبقاً.
في الوقت الذي يرفض جهازنا الفني هذا التواصل، ناهيك عن عدم نقل املباريات احلبية تلفزيونياً، والسرية التي 
حتيط بتلك املباريات على الرغم من أنه ال يوجد سر في هذا الزمان، ويكفي حضور أي شخص فني من املنتخب 

املنافس ليتابع ويدون ما يريد.
وقبل فترة قصيرة، كنت شخصياً معلقاً رياضياً في مدينة ميالن على مباراة إيطاليا وأملانيا، وهي واحدة من 

املباريات احلبية، ولم يرفض فينتورا مدرب منتخب إيطاليا نقلها تلفزيونياً، وهو صاحب األرض واملضيف.
عليها  الدهر  وأكل  بالية،  أصبحت  والعبيه،  اإلمارات  منتخب  على  حالياً  مُتارس  التي  األفكار  هذه  ولألسف 
وشرب، فالعالم أصبح أشبه بقرية، وال توجد سرية إطالقاً، وأية سرية يقول عنها املسؤولون عن منتخب اإلمارات 
لكرة القدم؟!، فاملنتخب يلعب باألسماء نفسها وبالطريقة ذاتها، وحتى التغيرات أصبحت محفوظة عن ظهر قلب إال 

إذا كان كل ذلك من باب التفاؤل والتشاؤم والعياذ بالله.
وكل تلك األسباب التي ذكرتها وتطرقت إليها كانت سبباً مباشراً في توتر العالقة بني اجلماهير واجلهاز الفني، 
والدليل ردود األفعال الغاضبة من خالل قنوات التواصل االجتماعي، حتى أن ثقة اجلماهير في اجلهاز الفني 

اهتزت بعدما كانت اجلماهير هي الداعم األول له وللمنتخب في حله وترحاله.
وهنا ال بد لألخوة في احتاد اإلمارات لكرة القدم وللجهاز الفني واإلداري من قراءة األحداث بشكل متأن، 
وإعادة اللحمة بينهم وبني اجلماهير، واالبتعاد عن املكابرة، فالغاية والهدف واحد، وهو بلوغ نهائيات كأس العالم، 
واجلميع مكمل لبعض، ولن يستطيع أحد أن يكون مبعزل عن اآلخر، فأنتم واجلماهير واإلعالم غايتهم ومناهم 
أن نتواجد جميعاً في املونديال املقبل في روسيا عام 2018 خصوصاً أننا منتلك األدوات التي بإمكانها أن تصل 
مبنتخب اإلمارات لكرة القدم إلى الهدف املنشود، والفرصة املتاحة في هذه التصفيات قد ال تتاح لنا في الوقت 

القريب، وإذا ما استمر احلال على ما هو عليه فلن نطال بلح اليمن وال عنب الشام.

من هو صاحب قرار أن يكون
منتخب اإلمارات خلف األسوار؟!
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»عدة  القدم  لكرة  اإلمارات  منتخب  ضرب 
عصافير بحجر واحد« بفوزه على نظيره العراقي 
بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما في 
»استاد محمد بن زايد« في أبوظبي ضمن الجولة 
الخامسة للتصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى مونديال 
خط  على  بقوة  دخل  بعدما  روسيا،  في   2018
المنافسة لخطف إحدى بطاقتي المجموعة الثانية، 
الوطني  بالمدرب  والثقة  االستقرار  واستعادة 
أمام  الخسارة  كانت  والالعبين، حيث  علي  مهدي 
بالجهاز  االطاحة  إلى  ستؤدي  الرافدين«  »أسود 
الفني، واالبتعاد منطقياً عن ثالثي القمة السعودية 

واستراليا واليابان.
منتخب  أمام  الخسارة  بعد  األجواء  كانت 
الجولة  منافسات  جدة ضمن  في   3-٠ السعودية 
»األبيض  معسكر  في  للغاية  سلبية  الرابعة 
الذي  الرياضي  الشارع  الغضب  وعم  اإلماراتي«، 
طالب بإقالة المدرب مهدي علي قبل مباراة العراق 
اعتبار  على  الماضي،  نوفمبر   15 في  أقيمت  التي 
مواجهة  في  يذكر  أي شيء  يقدم  لم  المنتخب  أن 

»األخضر«.
وقد كان الشارع الرياضي اإلماراتي محقاً في 
تعبيره عن غضبه من األداء الفني، وبعدما استبشر 

خيراً بعد حلول »األبيض« ثالثاً في كأس آسيا 2015 
في استراليا وتقديمه لمباريات مميزة استطاع من 
خاللها الفوز على قطر والبحرين، ومن ثم اليابان 
صاحبة  أمام  منطقي  بشكل  والخسارة  والعراق، 
األرض والضيافة استراليا في نصف النهائي، وبدأ 
في  األولى  المباراة  منذ  الخطر  يستشعر  الجميع 
تصفيات مونديال 2018، حين فاز منتخب اإلمارات 
بصعوبة بالغة على تيمور الشرقية المغمورة بهدف 

جاء في الدقيقة 80 عبر عمر عبد الرحمن.
خارج  اإلمارات  منتخب  معاناة  استمرت  ثم 
السعودية  أرضه فتعادل مع فلسطين وخسر من 

عودة األمل!
»الأبي�س« ي�سرب ع�سافري عدة بفوز واحد

حتقيق: علي محمد
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وتجاوز ماليزيا 2 - 1، ثم تعادل على أرضه مع 
السعودية، ليعبر »األبيض« إلى الدور الحاسم من 
التصفيات ببطاقة أحد أفضل 4 أصحاب مركز ثان 
بين المجموعات الـ 8، ومستفيداً من فوز الفليبين 
ميانمار،  مع  لبنان  وتعادل  الشمالية،  كوريا  على 

ولوال ذلك لما كان استطاع التأهل للدور الثالث.

أجواء محبطة
ضمن هذه األجواء المحبطة، والتي تأكدت أكثر 
من خالل الخسارة أمام استراليا في أبوظبي ضمن 
رغم  تايالند  أمام  السيئ  والعرض  الحاسم  الدور 
الفوز 3 - 1، تأكد الكثيرون أنه توجد مشكلة ما في 
المنتخب، وأن »الكيمياء« بين المدرب الوطني مهدي 

علي وبعض الالعبين مفقودة.
وقد عزز شكوك التباعد بين المدرب والالعبين 
أن عامر عبد الرحمن الذي انتقل مع بداية الموسم 
الحالي من نادي بني ياس إلى العين مقابل مبلغ 
لالعبين  بالنسبة  اإلماراتية  الكرة  في  قياسي 
أحد  الماضية  الفترة  في  كان  والذي  المحليين، 
رموز ما سمي »الجيل الذهبي«، إذ تم استبعاده من 
تايالند والسعودية وسط حديث  تشكيلة مباراتي 
أن  كما  أدائه،  على  مهدي  المدرب  رضا  عدم  عن 
حالياً  اإلمارات  في  األول  المهاجم  مبخوت  علي 
رفض االحتفال بالهدفين اللذين سجلهما في شباك 

تايالند، وكأنه يوجه رسالة خاصة إلى جهة ما.

أن  الداخل،  من  المنتخب  أزمة  إلى  أضيف  وقد 
الذي  القدم  لكرة  اإلماراتي  االتحاد  أعضاء  بعض 
انتخب في شهر مايو الماضي غير راضين أبداً عن 
طريقة عمل المدرب مهدي علي، وهو حسب رأيهم 
أن  يقبل  ال  إنه  حيث  »متعالية«،  بطريقة  يتصرف 
يشارك لجنة المنتخبات الوطنية منقاشة الحسابات 

الفنية وخطط المنتخب.
في  المؤثرين  اإلعالميين  من  مجموعة  أن  كما 
في مواجهة مهدي علي،  اتخذوا خطاً  العام  الرأي 
يكون  كبير  أجنبي  بمدرب  باالستعانة  وطالبوا 
قادراً على قيادة المنتخب إلى حلم المونديال، وقد 
تم بالفعل طرح بعض األسماء القادرة على القيام 
بالمهمة مثل اإليطالي فابيو كابيلو ومدرب األهلي 
الروماني كوزمين أوالريو ومدرب منتخب بلجيكا 

السابق مارك فيلموتس.
الحالي  المدرب  لبقاء  المعارضين  رأي  وحسب 
أن مهدي استنفد كل ما عنده، ولم يعد هناك شيء 
ليقدمه، مع شكره على الفترة السابقة التي حققت 
اإلنجازات  من  الكثير  اإلماراتية  القدم  كرة  معه 
مثل: الفوز بكأس آسيا للشباب عام 2008، والتأهل 
إلى ربع نهائي مونديال 2009 للشباب في مصر، 
إلى  والتأهل   ،2010 عام  اآلسياد  بفضية  والفوز 
أولمبياد لندن 2012 كإنجاز تاريخي غير مسبوق، 
في  الثالث  والمركز   ،2013 الخليج  بكأس  والفوز 

كأس آسيا 2015.

إضاءة على المشكلة
بعدما  حقيقة،  أصبح  تكهنات  مجرد  كان  وما 
الرميثي  خلفان  محمد  اللواء  معالي  عنه  كشف 
قائد عام شرطة أبوظبي وعضو المكتب التنفيذي 
في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم والرئيس السابق 
في  تحدث  عندما  القدم،  لكرة  اإلمارات  التحاد 
العراق عن ضرورة  لقاء  قبل  تصريحات صحفية 

إعادة االنضباط إلى المنتخب.
بعض  من  متضايق  علي  »مهدي  معاليه:  وقال 
التصرفات، أنا أعرف ما يحصل، مهدي محتاج إلى 
إعادة االنضباط للمنتخب ومن بعض الالعبين، هو 
يحب أن ينجح وينجز، في داخله يشعر بأنه غير 
مرتاح مما يحصل، لكن هو ملتزم بتدريب المنتخب 

ولن ينسحب من الساحة«.
»أتمنى من  الالعبين:  إلى  ووجه معاليه رسالة 
مباراة  دخول  والجميع  الفني  والجهاز  الالعبين 
العراق بصفحة جديدة تكون انطالقتنا من جديد«.

ونصح بعقد اجتماعات فنية مع المدرب يومياً، 
وعلى الجميع البوح بما في صدورهم، وقال: »إذا 
استمرت الخالفات وما نتج بعدها من عدم انضباط، 

أعتقد أننا لن نذهب بعيداً«.
واعتبر أن اتحاد الكرة يوجد فيه لوائح ويجب 
في  مكافأته  تتم  كما  المخطئ،  الالعب  محاسبة 
ذهب  إذا  المؤسسات  كل  في  وعادة  إجادته،  حال 

االنضباط ذهب معه أي نجاح.

 فرحة الالعبني بالفوز
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عدم  من  حاالت  وجود  إلى  أيضاً  وأشار 
المخطئين، كل  االنضباط، وقال: »يجب أن نعاقب 
العب يجب أن يعرف أنه في مهمة وطنية، ويجب 
عن  المنتخب  إلى  يأتي  عندما  عقليته  تختلف  أن 
يرتدي  أنه  يعرف  أن  ويجب  النادي،  في  عقليته 
الالعبين  مع  التواصل  دائم  أنا  اإلمارات،  قميص 
والمدرب مهدي، وفي الفترات األخيرة أحسست أن 
هذه اللحمة التي كانت تربط الجميع ليست موجودة 
اآلن، وهي في تفكك، يوجد اختالفات بين الالعبين 
والجهاز الفني، يوجد فجوة، ولكن إذا كانت قلوب 
الجميع على حلم البلد يجب أن نرجع اللحمة التي 
جعلتنا نحصد كأس الخليج 2013 بعروض خيالية، 
وقبلها تأهلنا إلى أولمبياد 2012، يجب أن نرجع إلى 
هذه اللحمة ومرحلة الكيمياء والتنسيق والتشاور، 
هذا الذي فقدناه مؤخراً، يجب أن نصفي قلوبنا كي 
القدرة  يملك  منتخبنا  أن  وواثقون  األمنية،  نحقق 
على األقل للوصول إلى األول والثاني في مجموعته 

أو الملحق على أبعد تقدير«.

استعادة الثقة
اإلمارات  منتخب  بدأ  األجواء،  هذه  وضمن 
المنتخبات  لجنة  أن  كما  العراق،  للقاء  استعداده 
بالمدرب  »الحساب«  بطريقة  مرة  وألول  اجتمعت 
السابقة  للفترة  مراجعة  هناك  وكانت  علي،  مهدي 

عمر عبد الرحمن يحاول التقدم بالكرة خالل املباراة

 إسماعيل مطر 
بعد تسجيل هدفه 
في مرمى العراق
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الثقة  وتجديد  جديدة،  صفحة  فتح  على  واتفاق 
بالمدرب والالعبين، وقد ساعد معالي اللواء محمد 
من  اإليجابية  األجواء  نشر  في  الرميثي  خلفان 
خالل زيارة معسكر المنتخب واللقاء مع الالعبين 
الحالي  الجيل  وأن  سيما  ال  علي  مهدي  والمدرب 
بدأ تحقيق إنجازاته خالل فترة رئاسته التحاد كرة 

القدم من عام 2008 حتى 2011.
وقد ظهرت أجواء إيجابية من هذه االجتماعات 
علي  مهدي  أعلنها  التي  التشكيلة  في  المتتالية 
لمباراة العراق، وضمت النجم الكبير إسماعيل مطر 

بعدما غاب طوال مباريات الدور الحاسم.
وكان الكثير من النقاد طالبوا مهدي علي بضم 
إسماعيل مطر إلى التشكيلة، لما يتمتع به نجم نادي 
العمر 33 سنة من  الوحدة المخضرم، والبالغ من 
شخصية قيادية واحترام لدى الالعبين، ال سيما أنه 
كان من عام 2003 حتى عام 2012 النجم األول لكرة 
القدم في اإلمارات. كما استدعى مهدي العب العين 
محمد عبد الرحمن، وموهوب نادي الجزيرة خلفان 
الرياضي  الشارع  أرضاء  في  أسهم  مما  مبارك، 
في  التشكيلة  اختيارات  أسهمت  بعدما  وتهدئته 

تحقيق مطالبه بضم بعض الالعبين.

فوز جدير
أمام  وفي أجواء إيجابية لعب منتخب اإلمارات 

التي  تلك  عن  تغييرات  التشكيلة  وشهدت  العراق، 
خاضت مباراة السعودية التي خسرها »األبيض« 
بحارس  علي  مهدي  دفع  حيث  نظيفة،  بثالثية 
كما  ناصر،  لماجد  بديالً  خصيف  علي  المرمى 
شارك وليد عباس في مركز الظهير األيسر، ومحمد 
عبد الرحمن في خط الوسط بدالً من عبد العزيز 

هيكل، وإسماعيل الحمادي على التوالي.
وسارت األمور من بداية المباراة لصالح منتخب 
اإلمارات، وقد ساعده على ذلك تسجيل هدف مبكر 
في الدقيقة 27 بطريقة رائعة، ثم قدم الحارس علي 
خصيف وخط الدفاع مواجهة جيدة ككل، ومنعوا 
أن يسجل  التعادل، قبل  إدراك  العراق من  منتخب 

إسماعيل مطر الهدف الثاني.
وعلى كل حال، جاء فوز منتخب اإلمارات على 
أولها  عدة،  العتبارات  المناسب  الوقت  في  العراق 
نقاط   9 إلى  الرابع  المركز  في  رصيده  رفع  أنه 
ليتساوى مع اليابان، وقلص الفارق مع المتصدرين 

السعودية واستراليا إلى نقطة واحدة.
وقد ساعدت النتائج التي تحققت في المجموعة 
التصفيات،  من  الخامسة  الجولة  ضمن  الثانية 
الكبيرة  الخطوة  هذه  ليتقدم  اإلمارات  منتخب 
ويستعيد موقعه بين المتنافسين الكبار على خطف 
نهائيات  إلى  مباشرة  مؤهلتين  بطاقتين  إحدى 
الوضعية  بهذه  أنه  علما   ،2018 روسيا  مونديال 
المهم  الثالث  المركز  على  أيضاً  ينافس  أن  يمكن 
أيضاً، كونه يعطي صاحبه فرصة اللعب مع ثالث 
المجموعة اآلسيوية األولى، والفائز منهما يلعب في 
الشمالية  أمريكا  قارة  تصفيات  رابع  مع  الملحق 

والوسطى والكاريبي.
وستكون فرصة صاحب المركز الثالث في آسيا 
كبيرة في التأهل، بعكس ما كان يحصل في النسخ 
لمواجهة  يضطر  كان  عندما  للتصفيات  األخيرة 
خامس أمريكا الجنوبية التي تعد منتخباتها أقوى 
من اآلسيوية، وبعكس فرق أوقيانوسيا التي تضم 

منتخبات أضعف.
فان  والمكسيك،  المتحدة  الواليات  عدا  وما   
المنتخبات األخرى يمكن تجاوزها حيث تضم بنما 

وهندوراس وكوستاريكا وترينيداد وتوباغو.
على  أيضاً  العراق  على  الفوز  نتيجة  وانعكست 
تصريحات مهدي علي الذي أشار إلى أن حظوظ 
»األبيض« أصبحت كبيرة في التأهل إلى مونديال 
مع  »المباراة  لالعالميين:  علي  وأوضح   .2018
والالعبون  للفريق،  ومهمة  مصيرية  كانت  العراق 
لم يقصروا وأدوا بشكل جيد، وكانت هناك روح 
المباراة،  بداية  من  المنافس  على  جماعية وضغط 
وهذا منحنا المبادرة وأشكرهم من كل قلبي، وأقول 

ان المستقبل لنا«.
وعن تقييمه للجولة الخامسة من التصفيات 
مهدي  أجاب  اإلمارات  صالح  في  جاءت  التي 
وقلت  السابق،  في  تكلمت  أنني  »اعتقد  علي: 
إن الجدول صعب، وال بد أن ننتظر حتى نهاية 
الفرق  ألن  الحكم،  في  نستعجل  وال  الجوالت 
مع  تلعب  تبدأ  الفرق  وأحياناً  مع بعض،  تلعب 
فرق أقل مستوى في المجموعة وبعد ذلك في 

وهنا  القوية،  الفرق  تواجه  األول  الدور  نهاية 
تنافس  التي  للمنتخبات  العراقيل  بعض  تحدث 
على الصدارة، ونحن خدمنا أنفسنا بالفوز على 
العراق، ولم نكن ننتظر نتائج اآلخرين ألنه حتى 
ولو جاءت النتائج في غير صالحنا كان ال بد 
أن نفوز، واآلن أصبح وضع منتخب اإلمارات 
جيداً للغاية، وأصبح الفرق نقطة فقط بيننا وبين 

منتخبي المقدمة«.
أوضح مهدي  إسماعيل مطر  تأثير عودة  وعن 
كبير، وهو رمز من  إسماعيل مطر العب  أن  علي 
رموز الكرة اإلماراتية، وليس العباً عادياً بالنسبة 
وبالتالي  الجماهير  يحمس  ودخوله  للمنتخب، 
ووجود  الفريق،  ويحمس  معه  يتحمس  الجمهور 
إسماعيل في المباراة مهم سواء أكان في الدكة أو 
قدم  الثاني  الشوط  بعد دخوله في  مشاركاً، وهو 
وكنت  الفوز،  تأكيد  هدف  وسجل  طيباً  مستوى 
تحدثت معه قبل بداية المباراة، وقلت له كن جاهزاً 
وفي أي دقيقة ستشارك، واعتقد أنه قدم مستوى 

جيداً، ورد على الكثير من المنتقدين«.
وأضاف مهدي: موقفنا جيد للغاية، والمستقبل 
عدد  وهناك  توقف،  فترة  وهناك  جيداً،  سيكون 
مؤثرون  وهم  مصابون  األساسين  الالعبين  من 
وسيعودون مثل ماجد حسن، وخالد عيسى، ومحمد 
أحمد، وعامر عبد الرحمن، وعودة هؤالء الالعبين 
أنه  وأعتقد  الفريق،  وخطوط  حظوظ  من  ستقوي 
الواقع  والضغط  فيها  مررنا  التي  الظروف  ضمن 
على الالعبين، فإن ما تحقق حتى اآلن يعتبر مقبوالً، 
ويمكن البناء عليه في دور اإلياب الذي ستكون له 

تحضيرات أخرى.

إياب 
للمجموعة  اإلياب  سيكون جدول مباريات دور 
اإلمارات،  منتخب  لصالح  التصفيات  في  الثانية 
منافسيه  مع  أرضه  على  مباراتين  سيلعب  كونه 
المباشرين اليابان والسعودية، في حين سيخوض 
وتايالند  استراليا  مع  أرضه  خارج  مباريات   3

والعراق.
اإلياب  في  مشواره  اإلمارات  منتخب  ويبدأ 
يحل  ثم   ،2017 مارس   23 في  اليابان  باستضافة 
 13 في  وتايالند  منه،   28 في  استراليا  على  ضيفاً 
 31 السعودية في  يونيو 2017، قبل أن يستضيف 
 5 في  العراق  على  ضيفاً  ويحل   ،2017 أغسطس 

سبتمبر2017.

هداف القارات
بالهدف الذي سجله في مرمى منتخب العراق، 
ليتصدر  هدفاً،   15 إلى  رصيده  خليل  أحمد  رفع 
ترتيب هدافي تصفيات آسيا بفارق هدف واحد عن 
محمد السهالوي مهاجم منتخب السعودية، والذي 

يملك 14 هدفاً.
في  التصفيات  هدافي  يتصدر  خليل  أن  كما 
تصفيات  في  العب  أي  يستطع  لم  حيث  القارات، 
وأوقيانوسيا  وإفريقيا  الجنوبية  وأمريكا  أوروبا 

الوصول إلى رقمه من ناحية األهداف.

اجلمهور استعاد الثقة باملنتخب اإلماراتي
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سيارات

الفاخرة من  الرباعي  الدفع  في أحدث سيارات 
مرسيدس بنز يتمحور في كل شيء حول األبعاد 

- والتنوع.
بين  الرابط  هو  الفخامة  من  بدالً  فالحجم 
حديثاً  تسميته  أعيدت  الذي   GLS بنز  مرسيدس 

والفئة- S الريادية للشركة.
مع  كبيرة  فاخرة  رباعي  دفع  سيارة  هذه 
تحسين كبير مثير لإلعجاب من ناحية الضوضاء 
وتحكم الهيكل، إال أنها ببساطة ال يمكن أن تضاهي 
ناحية  من  األساسية  السيدان  سيارة  مستويات 
التوقعات  تلك  تخطيت  فإذا  والمالءمة.  الراحة 
البنز  هذه  في  إعجابك  سيثير  مما  الكثير  ستجد 

الضخمة!
بالغين  أشخاص  سبعة  نقل  على  قادرة  إنها 
وسيظل فيها حيز لحقيبتين، كما أنها تسير بصورة 

وعليها  الحجم،  هذا  بمثل  شيء  من  بكثير  أفضل 
ليعرف  األمامي  الشبك  على  ثالثية ضخمة  نجمة 

العالم كله مع من يتعامل! 
هذه السيارة عموماً هي نسخة معدلة من مجموعة 
GL، ولكن مرسيدس أعادت تصميم عالمات جميع 
التي تصنعها لتربطها مع  الرباعي  الدفع  سيارات 
أخواتها من سيارات الهاتش أو السيدان: GLA مع 

ألفئة A ، GLC مع ألفئة C وهلم جرا.
كبير  حد  إلى  سطحية  التغييرات  فإن  بالتالي، 
من الخارج، رغم أن المقصورة فيها بعض األلعاب 
ذلك  في  بما  المنافسة،  لمواكبة  الجديدة  التقنية 
تستخدم  التي  المفتاح  رأس  على  اللمس  شاشة 

للتحكم بنظام الوسائط المتعددة المحسن.
التسع سرعات  ذو  األوتوماتيكي  السرعة  ناقل 

معظم  في  الوقود  استهالك  خفض  على  يساعد 
للتمسك  استعداد  أتم  على  أيضاً  ولكنه  الحاالت 
نظام  أو   - السائق  يكون  حينما  تعشيق  بمسنن 
المناسبة.  التهيئة  في   - القيادة  نوعية  اختيار 
شوارع  في  القيادة  أثناء  خفيف  التوجيه  نظام 
أنه يقوم  إذا علم  المدينة وهو أمر مدهش خاصة 
بتوجيه مركبة وزنها 2.5 طن. دائرة الدوران التي 
يبلغ قطرها 12.4 متر ال تعتبر عالية في الشوارع 
الخلفية الضيقة لكن تعتبر منافسة مع دائرة دوران 

.Q7 أودي

على الطريق
السبعة  ذات  الرباعي  الدفع  لسيارات  ينبغي  ال 
مع  بسهولة  التعامل  على  قادرة  تكون  أن  مقاعد 
التسارع  وقت   .GLS 500 حال  هو  كما  الطرق 

جي إل إس 500.. التنوع الفخم

جتربة: حاكم خيري
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يثير  كم/ساعة   100 إلى  السكون  من  الرسمي 
الثماني  ذي  المحرك  تسارع  ولكن  االهتمام 
التفكير  عند  مزدوج  بتوربو  والمزود  اسطوانات 

بتجاوز مركبة أمامك هو أكثر إثارة لإلعجاب.
على   500 الـ  في  األساسية  التجهيزات  تشمل 
في  مدفأة  المقاعد  ومدفأة،  مبردة  أمامية  مقاعد 
سقف.  وفتحة  رقمي  تلفزيون  الثاني،  الصف 
تفتقر  ولكنها  وداعمة  مريحة  بأنها  المقاعد  تتميز 
 .S إلى مساند الرأس الطرية التي نجدها في ألفئة
ومع ذلك، فإن سيارة الدفع الرباعي هذه التي يبدأ 
سعرها عند 594 ألف درهم هي أرخص بـ365 ألف 

 .S500 درهم من
الوصول إلى الصف الثاني من المقاعد أمر يسير 
المناورة  من  القليل  إلى  يحتاج  األمر  لكن  للغاية 
للتسلل إلى المقعدين الخلفيين لكن المساحة هناك 
 GLS يجعل  مما  معقولة  من  أكثر  الجلوس  عند 
سيارة عملية لنقل األشخاص إذا دعت الحاجة إلى 

ذلك.
تقول بنز إن GLS القياسية تمتلك بعض قدرات 
الدفع الرباعي، ولكن على أولئك الذين يصرون على 
أخذ سيارة فاخرة إلى الطرق الوعرة أن يختاروا 
تجهيزات الـ »اوفرود اكسبيرينس« التي تستخدم 
الكبيرة  السيارة  لمساعدة  الهوائي  التعليق  نظام 

اجتياز العقبات الصعبة. 
فمن  السائق،  على  كلياً  يعتمد  الوقود  استهالك 
الممكن أن تحقق زعم الشركة باستهالك من 11.3 
لتر لكل 100 كم، ولكن القيادة األكثر هجومية على 
الوقود  استخدام  تدفع  أن  يمكن  المتعرجة  الطرق 

إلى العشرينيات. 
فهي  السيارة  وتشطيبات  لتجهيزات  بالنسبة 
كما تتوقع من سيارة بهذا السعر محملة ببرنامج 
السالمة النشطة من نظام تثبيت السرعة التكيفي 
البقاء  على  والمساعد  العمياء  النقطة  كاشف  إلى 
في حارة الطريق وجهاز التعليق المعترض، الكبح 
الذاتي في حاالت الطوارئ، مصابيح اليد األمامية 

المرور  وحركة  للمشاة  الذاتي  والكبح  »الذكية« 
خلف الـ GLS أثناء الرجوع للخلف.

الخالصة
سمها ما شئت، لكن الـGLS تعطيك ما تريد. إن 
الكبيرة هو ما يحببنا  الرباعي  الدفع  تنوع سيارة 
تحميل  لألشخاص،  ناقلة  تكون  أن  يمكنها  فيها: 
أغراض، سيارة دفع رباعي خفيفة أو تاكسي عائلية، 
إنها ستؤدي كل دور على أكمل وجه. التحسينات 
قد تكون طفيفة ولكنها تعزز هذه الماكينة المثيرة 

لإلعجاب.

ما هو الجديد؟
السعر – ارتفع سعرها من المصنع ما يقرب من 
دوالر   116900 من  السعر  يبدأ  حيث  دوالر   2000
دوالر   217900 إلى  الذروة  ويبلغ   350d للطراز 

.AMG GLS63 للطراز

جديدة  ومجموعة   CarPlay أبل   - التكنولوجيا 
أكثر شمولية من أنماط القيادة. هناك أيضاً الحزمة 
ناقل  تشغل  التي  انجينرينغ«  »اوفرود  االختيارية 
التفاضلي  والترس  المدى  المنخفض  السرعة 

المركزي ويرفع جهاز التعليق الهوائي.
األداء – التسارع إلى ثالثة أرقام يستغرق 5.3 
ثانية فقط. استهالك الوقود يبلغ 11.3 لتر لكل 100 

كم لكنها تشرب أكثر في ظروف العالم الحقيقي.
مثير  بعمل  يقوم  التكيفي  التخميد   - القيادة 
لإلعجاب من الحفاظ على ثبات هذه السيارة الثقيلة 
)2.5 طن( بغض النظر عن السرعة. ناقل السرعة 

التساعي السرعات سلس إلى حد الكمال تقريبا. 
تصميم – شعار السيارة هو أكبر تغيير حقيقي 
والمصدات  المصابيح  في  تعديالت  هناك  ولكن 
الداخلية  التحديثات  وتشمل  والخلفية.  األمامية 
على  وتعديالً   ، المتعددة  للوسائط  جديدة  شاشة 

لوحة العدادات وعجلة القيادة.
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ريدغ دسشار ءاسسيم

االحتفال باليوم الوطني ليس باألمر اجلديد في أي وطن، وليس أمراً مستغرباً، فقد جبلت الشعوب والقيادات على هذه 
العادة، وجبلت على إحياء ذكرى تأسيس أوطانها وتذاكر تاريخها وإعادة جل أحداثها وتاريخ أمجادها في نفوس أبنائها 

واجلديد من أجيالها، ألنها تدرك أهمية هذا التاريخ وهذا املاضي في دعم حاضرها وبناء مستقبلها. 
ومن يشاهد ويراقب االحتفاالت باألعياد الوطنية في دول العالم أجمع يجد أنها ال تخرج عن منطية معتادة متتزج فيها 
األناشيد الوطنية بقصائد يتغنى بها الشعراء، ومسيرات شعبية أخرى يشارك فيها الصغار والشباب والكبار، وأعالم ترفع 
فوق البيوت واملؤسسات وفي طوابير الصباح املدرسية في تظاهرة شعبية تعلن للجميع وتهتف بحب الوطن، وتعلن الوالء 
الدول، وفي صحفها  أرشيفات  السنني في  ذلك مرصود ومشهود منذ عشرات  بالعمل واإلخالص. كل  له  العهود  وجتدد 

ومجالتها ودواوين الشعر التي زخرت مصورة ذلك كله متباهية بأروع مظاهر الفرحة التي امتألت بها القلوب. 
في السنوات األخيرة سنّت اإلمارات سنة حميدة في أيامها الوطنية فجعلت من تلك األيام واالحتفال بها أمراً مختلفاً يضيف 
ليومنا الوطني أبعاداً مختلفة، فهذا اليوم الوطني الذي يشهد على ملحمة وطنية جمعت سبع إمارات ووحدت بينها حتت سقف 
بيت متوحد، أحكمت قواعد بنائه سبع عائالت حكمت هذا الوطن وأحكمته باحلكمة والعدل واألمن حتى بات مضرب املثل 
في احتاده وقوته في الوقت الذي تراجعت فيه قوى االحتاد في العالم التي سبقتنا في احتادها وتكتالتها سياسية كانت أو 
اقتصادية أو حتى ثقافية، لم يعد اليوم الوطني واالحتفال فيه مجرد أهازيج وأغاٍن وقصائد تغنى، ولم تعد مظاهر الفخر 
والعزة فيه مختزلة في أعالم ترفع أو أوسمة تعلق على الصدور، بل أصبحت تضم قيماً وأهدافاً أسمى من ذلك بكثير.. فقد 
اختارت اإلمارات في كل يوم وطني أن يكون لعامها هدف تطمح من اجلميع السباق لتحقيقه والوصول إليه، وتتطلع ألن تكون 

املؤسسات واألفراد مستوعبة ألهداف اختياره واألهمية الكامنة خلفه. 
في عام 2015 اختارت اإلمارات »االبتكار« ليكون عنوان العام أكمله بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«. فقد ارتأى سموه أن الوقت قد حان لتحفيز روح االبتكار في الشباب وصناعة بيئات محفزة 
لالبتكار في مجتمعنا، ألننا جتاوزنا مراحل البناء والتنمية النمطية التأسيسية، وأصبح لدينا الطاقات البشرية واإلمكانات 
املادية املعينة على االبتكار، فأصبح من الالزم الضروري تشجيع اجلامعات واملدارس لترسيخ منهجيات البحث والتحري 
تطوير  أجل  من  واخلاصة الستكشاف مساحات جديدة  احلكومية  بالقطاعات  والدفع  اجلديدة  األجيال  لدى  واالستكشاف 
املؤسسات نفسها، وتطوير التعليم واالقتصاد، فاالبتكار هو الطريق الوحيد لبناء تاريخ مجيد لدولة اإلمارات ألن املستقبل 
سيكون ألصحاب األفكار واالبتكار وليس لألشخاص واملجتمعات التقليدية التي بدأت تتوارى وتغيب شمسها، ألنها لم تراوح 
مكانها ولم تطور نفسها ولم حترص على حتفيز شعورها على اإلبداع أوالً ثم االبتكار الحقاً. وبالتالي حفزت اإلمارات تبعاً 

لذلك املبتكرين وتبنت املشاريع املبتكرة وغيرت كثيراً من السياسات لتصب في هذا الهدف وحتققه على جميع الُصعد.
وفي عام 2016 اختارت اإلمارات »القراءة« فكانت مبادرة عام القراءة أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة »حفظه الله«، لتمثل خطوة جديدة في مسيرة دولة اإلمارات نحو ترسيخ ثقافة العلم واملعرفة واالطالع على 
ثقافات العالم في نفوس املواطنني واملقيمني، عبر سلسلة من املبادرات واملشروعات الثقافية والفكرية واملعرفية التي أطلقتها 
الدولة منذ قيامها، وهي تصب في الرؤية التي وضعها مؤسس دولة االحتاد املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، التي كانت تقوم على أن بناء الدول ال يتم فقط بالتركيز على العمران املادي والتكنولوجي، لكنه يعتمد في األساس 
على بناء اإلنسان املعرفي الذي يشكل اللبنة احلقيقية ألي تطور، وهي الرؤية التي مهدت ألن تتحول اإلمارات في فترة وجيزة، 

قياساً بعمر الدول وبحجم اإلجنازات، إلى مركز ومنارة للفنون والثقافة في املنطقة. 
بالنظر إلى هذا النوع من املبادرات التي اقترنت باليوم الوطني أو سبقته إضافة إلى يوم الشهيد الذي يصادف يوم الثالثني 
من نوفمبر كل عام جند أن اإلمارات كدولة جتاوزت في احتفاالتها باليوم الوطني االحتفاالت التقليدية التي ال تتجاوز اليوم 
أو اليومني، وأصبح االحتفال بهذه املناسبة الغالية على نفوس الشعب مرتبطاً بأهداف سامية مستمرة طوال العام وتعزز في 
الوطن والشعب معاني لم يجهلوها يوماً كاالبتكار والقراءة، ولكن تأكد لديهم حقيقة أن حب األوطان ال يكمن في التغني بحبها 
فحسب بل بالعمل من أجلها والتطوير في الذات لالرتقاء بها من خالل اكتساب وتعزيز قيم نعرف بعضها ونتعلم اجلديد 
منها حتى ينعكس على أدائنا كأفراد ومؤسسات، فإن كنا نعمل باألمس فال بد أن نبدع ونبتكر اليوم وغداً، وإن كنا نقرأ في 
املاضي، فال بد وأن نطبق ما قرأناه ونؤلف ونسجل ما قرأناه غداً، وإن كان شهيدنا رحل باألمس فاحتفلنا به فالبد وأن نرهن 

اليوم وغداً أرواحنا فداًء لهذا الوطن. 

وطنية اإلمارات بعيدًا عن النمطية

ع�سو �سابق يف املجل�س الوطني الحتادي

maysarashed@gmail.com
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