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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

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

ال�سهر الفائت مبادرة »عرب عن حبك للإمارات« على امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي، ود�ّسن �سموه 

املوقع الإلكرتوين والتطبيق الذكي للمبادرة. 

لنطلق  و�سباننا  لأبنائنا  اأ�سا�سيًا  حافزًا  متثل  الوطن  حمبة  اأن  �سموه  اأكد  املنا�سبة  وبهذه 

على  واحلفاظ  العاملية  الريادة  حتقيق  فـي  اإ�سهامًا  فيها،  وال�ستمرار  والبتكار  الإبداع  طاقة 

املكانة املتميزة واملرموقة التي حققتها دولة الإمارات العربية املتحدة.

واأ�ساف �سموه: »اأن التعبري عن حبنا للوطن هو جتديد للعهد والولء لقيادتنا العليا ولوطننا 

العزيز على امل�سي قدمًا فـي احلفاظ على مكت�سبات اإمارات اخلري والعطاء التي حققت مكانة 

�سيِّدي  قيادة  بف�سل  العاملية  اخلريطة  على  والتطوير  النه�سة  جمالت  خمتلف  فـي  متميزة 

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

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي »رعاه اهلل«، واملتابعة احلثيثة والدائمة ل�سيِّدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة«.

اإن مبادرة »عرّب عن حبك للإمارات«، متثل ر�سيدًا وطنيًا نعتز به جميعًا وتعمل على ن�سر ثقافة 

الإمارات فـي الت�سامح واهتمامها مب�سرية العلم والبتكار وتعزيز ثقافة الرتبية الوطنية فـي 

خمتلف �سرائح املجتمع ور�سالة حب و�سلم ودعوة جلميع اأبناء الوطن لتعزيز ولئهم وانتمائهم 

روؤية وطنية وبذرة خري لوطن اخلري والعطاء والإن�سانية  الر�سيدة �سمن  للإمارات وقيادتها 

ومكانته املرموقة على امل�ستوى العاملي.

اخلري  لإمــارات  احلب  ومعاين  النتماء  قيم  تر�سخ  ح�سارية  وطنية  تظاهرة  املبادرة  ومتثل 

العليا ودورها فـي  وتكّر�س القيم الوطنية الغراء وهي مبثابة عرفان وتقدير جلهود قيادتنا 

اإ�سعاد النا�س وتعزيز م�ستوى الرفاهية لهم وتعزيز �سعورهم بالأمن وال�ستقرار. 

العليا وتوفريها ملقومات الأمن والرفاهية  القيادة  اإ�سادات كثرية بجهود  املبادرة  وقد لقيت 

جلميع القاطنني على اأر�س الإمارات الطيبة فـي �سوء وجود اأكرث من 200 جن�سية يتعاي�سون فـي 

�سلم وحمبة، فدولة الإمارات واحة اأمن و�سلم تكر�س وتعزز قيم الت�سامح والعدل.

اأبناء الوطن وعرفانًا وتقديرًا  اأن املبادرة متثل انعكا�سًا للتلحم الوطني الذي يعي�سه  كما 

بالإجنازات التي حتققت فـي �سوء �سيا�ستها احلكيمة حتى باتت تتبواأ املراكز الأوىل فـي خمتلف 

املجالت.

�سرائح  خمتلف  مع  التوا�سل  تعمق  ومعا�سرة  وطنية  روؤيــة  هي  للإمارات«،  حبك  عن  »عرب 

العطاء  ال�سادق لإمارات  للتعبري عن حبهم وولئهم  اأمامهم  الفر�سة  الإماراتي وتتيح  املجتمع 

واملحبة  اخلري  وتن�سر  الإمــارات  لأبناء  والرفاهية  ال�سعادة  حتقيق  اإىل  ت�سعى  التي  وقيادتها 

وتدعم العمل الإن�ساين فـي اأرجاء املعمورة كافة.

لقد ا�ستطاعت دولة الإمارات خلل الـ 44 عامًا من عمرها اأن تعرب من خلل م�سريتها امل�سيئة 

عن حكاية جناحها اأمام العامل كله وتظهر مدى اهتمام القيادة العليا باملواطنني وتوفري احلياة 

الكرمية والرفاهية لهم فـي جميع املجالت، مما جعلها مثاًل يحتذى به وواحة للت�سامح واملحبة 

اأمام العامل، فما حققته دولتنا من اإجنازات �ساهد على ذلك فقد تبواأت املراكز الأوىل عامليًا فـي 

العديد من املجالت.

ووفائهم  واملقيمني  املواطنني  حب  مل�ساعر  ملتقى  متثل  للإمارات«،  حبك  عن  »عرب  مبادرة  اإن 

وا�ستقرار  اأمن  على  فاملحافظة  و�سعبًا،  قيادًة  للدولة  والتقدير  املحبة  واإبــراز  العطاء  لأر�س 

الإمارات اأكرب دليل على حب الوطن وهو مطلب وهدف اجلميع. 

وحيَّاكم اهلل.  

في حب اإلمارات
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تتناول »999«، وتحت عنوان: سموم »أونالين«!
جرائــم ترويــج املخــدرات عــر شــبكة »اإلنرتنــت«، 
والتــي باتــت تقلــق العــامل، وجهــود وزارة الداخليــة 

ملكافحتهــا والتوعيــة مــن أخطارهــا

14
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فاك�س: 4194499 2 971+
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policemgz@adpolice.gov.ae
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ل تلوموا »كري�ستينا«
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مي�ساء را�سد

علي عبيد

طارق ال�سناوي
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د. فالح حنظل

اأ. طالب ال�سحي

د. �سمر ال�سام�سي

46

80

106

114
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104

70

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

اب العدد ُكتَّ
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد  
 ي�سدر مرا�سيم تعيني مدير عام �سرطة اأبوظبي وقا�سيني 

آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أصــدر 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« بصفته حاكماً إلمارة 
أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيني سعادة اللواء مكتوم علي 

الشريفي مديراً عاماً لشرطة أبوظبي. 
يذكر أن سعادة اللواء مكتوم الشريفي شغل منصب 
مدير عام شرطة أبوظبي باإلنابة منذ فبراير من العام 

اجلاري.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 
املرسوم االحتادي رقم /130/ لسنة 2016 بشأن تعيني 

قاضيني باحملاكم االحتادية االبتدائية. 
وأدى عضوا السلطة القضائية اجلديدان وهما: حسام 
اليماحي، ومحمد حسن محمد  الهامور  الله  عبد  حسن 
بن  معالي سلطان  أمام  القانونية  اليمني  املرزوقي  علي 

سعيد البادي الظاهري وزير العدل. 
ب معاليه خالل مراسم حلف اليمني بانضمامهما  ورحَّ
بالدولة،  القضائية  السلطة  أعضاء  من  زمالئهما  إلى 
حتقيق  في  ومسؤولياتهم  القضاة  ودور  أهمية  مؤكداً 
األحكام  جودة  يتطلب  والــذي  احلق،  وإحقاق  العدالة 
وسرعة الفصل في الدعاوى. ودعا معاليه إلى احلرص 

على تطبيق نصوص الدستور والقوانني املرعية. 
حضر مراسم حلف اليمني سعادة محمد حمد البادي 
عصيبة  بو  سيف  جاسم  وسعادة  العدل،  وزارة  وكيل 
سلطان  عبيد  وسعادة  القضائي،  التفتيش  دائرة  مدير 
والتعاون  الفنية  للشؤون  املساعد  الوكيل  الظاهري 

الدولي.

..ولجنة »متابعة تنفيذ مبادرات
صاحب السمو رئيس الدولة« تعتمد مشاريع

لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس  تنفيذاً 
الدولة »حفظه الله«، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، اعتمدت جلنة »متابعة 
البنى  مشاريع  من  مجموعة  الدولة«  رئيس  السمو  مبادرات صاحب  تنفيذ 
التحتية للمواطنني، وإنشاء وإجناز وتطوير العديد املرافق اخلدمية في عدد 

من مختلف إمارات الدولة. 
جمعة  أحمد  معالي  برئاسة  اجتماعها  عقدت  التي  اللجنة  اعتمدت  فقد 
إعادة استخدام  الرئاسة ترسية تنفيذ مشروع  الزعابي نائب وزير شؤون 
الفجيرة  الناجتة من محطة تنقية الصرف الصحي في إمارة  املياه املعاجلة 
ألغراض ري الزراعة التجميلية واحلدائق في إمارة الفجيرة، ومدينة الشيخ 

محمد بن زايد وري املزارع في منطقتي »البدية وضدنا«. 
التأهيل  وإعــادة  التجديدات  أعمال  مشروع  ترسية  اللجنة  اعتمدت  كما 
التربية والتعليم على املقاولني، وذلك لتنفيذ أعمال  التابعة لوزارة  للمدارس 
التربية والتعليم، واعتماد  التابعة لوزارة  الصيانة، وإدارة املرافق للمشاريع 
وإعادة  التجديدات  أعمال  تنفيذ  على  واإلشراف  املرافق  إلدارة  استشاري 

التأهيل للمدارس التابعة للوزارة ذاتها. 
واعتمدت اللجنة تكليفاً ملكتب استشاري ملشروع معاجلة النفايات الصلبة – 

محطة إنتاج الوقود احليوي في إمارة أم القيوين إلعداد الدراسات والتقارير 
اإلشراف على  ثم  التنفيذ  املشروع على مقاولي  بترسية  والوثائق اخلاصة 

مرحلة التنفيذ. 
ووافقت اللجنة على سداد رسوم توصيل شبكة الصرف الصحي البالغة 
الذي  »الرقايب«  منطقة  في  املواطنني  مساكن  ملشروع  درهم  مليون   3.6
يتضمن 123 مسكناً. كما اطلعت على سير العمل في مشروع تطوير وحماية 
شاطئ مدينة كلباء في إمارة الشارقة، واتخذت عدداً من اإلجراءات املناسبة 

لسير عمل املشروع. 
حضر االجتماع سعادة محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة 
في  املستشار  املقبالي  سعيد  وسعادة  واملشتريات،  املالية  الشؤون  لقطاع 
السويدي مدير عام شركة  الرئاسة، واملهندس سعيد محمد  وزارة شؤون 
االحتادية  الهيئة  عام  مدير  محمد صالح  ومحمد  باإلنابة،  للتوزيع  أبوظبي 
للكهرباء واملياه، واملهندس محمد إبراهيم امليل الوكيل املساعد لقطاع اإلسكان 
محمد  واملهندس  التحتية،  البنية  تطوير  وزارة  في  احلضري  والتخطيط 
املعيني مدير إدارة: »املشاريع الهندسية والفنية« في وزارة شؤون الرئاسة، 
في  باإلنابة  املبادرات  مكتب شؤون  مدير  املزروعي  جاسم  علي  واملهندس 

وزارة شؤون الرئاسة. 
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محمد بن راشد  يزور معر�س »جيتك�س 2016«  

.. ويوجه بإنشاء أول مسرعات حكومية على مستوى العالم 

الدولة  نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو  زار صاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« معرض »جيتكس 2016«، والذي 
أقيم في مركز دبي التجاري العاملي، يرافقه معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير 
ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة 
التنفيذي  التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هالل سعيد املري الرئيس 

لسلطة مركز دبي التجاري العاملي. 
عروضاً  ضمت  والتي  العرض،  وصاالت  ردهات  معظم  في  سموه  وجال 
ومبتكرات وحلوالً ذكية ألكثر من أربعة آالف شركة وجهة حكومية وخاصة من 
بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تشارك في هذا احلدث العاملي السنوي 
بكثافة من خالل الوزارات واملؤسسات احلكومية احمللية واالحتادية، والشركات 
الوطنية ذات االختصاص، وشركات عاملية معروفة. وتفقد سموه الصالة الكبيرة 
التي تضم قاعات زعبيل األربع، والتي عرضت فيها نحو ستني دولة حول العالم 
أهم مبتكراتها احلديثة إن على مستوى حكومات أو شركات أو جامعات ومعاهد 

أو أفراد مبا فيهم طالب اجلامعات واملدارس واملعاهد التقنية. 
التقني  املشاركة في هذا احلدث  الدول  بالعارضني وممثلي  ب سموه  ورحَّ
واملبادرات  احللول  تقدم  ذكية  عاملية  »مبنصة  سموه  وصفه  والذي  بامتياز، 
الذكية للعديد من القطاعات االقتصادية واألكادميية والسياحية واألمنية والبيئية 
والطاقة وغيرها من مقومات احلياة السعيدة التي تؤمن العيش الرغيد لسكان 
املعمورة من خالل التحول في أمناط معيشتهم التقليدية الى أمناط وأساليب 

حديثة تلبي طموحاتهم وتتواكب ومستجدات احلياة اليومية لهذه الشعوب«. 
املشاركني في  »جيتكس«، بحيث  بزيادة عدد  وأعرب سموه عن سعادته 
بلغت نسبة الزيادة في املشاركة الدولية نحو عشرين باملائة، والذي »يعكس 
اهتمام احلكومات والشعوب بهذا التجمع الدولي الذي حتتضنه دبي هنا على 
أرض دولتنا احلبيبة كونه يجمع الشرق والغرب حتت مظلة واحدة ومن دون 
عوائق أو صعوبات حتول من دون التالقي وتبادل اخلبرة واملعرفة ومتازج 

الثقافات من كل حدب وصوب«. 

ه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة  وجَّ
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  »رعاه الله« بإنشاء أول مسرعات حكومية 

على مستوى العالم لتحقيق األجندة الوطنية. 
اإلمكانات  يوظفون  الذين  واجلريئني  للمبادرين  املستقبل  أن  سموه  وأكد 
ويستثمرون باإلنسان، ليحققوا اإلجنازات ويصنعوا الفرق ويتصدروا الركب 

العاملي في رحلة تشكيل مستقبل مستدام غني بالفرص لألجيال القادمة. 
وقال سموه: »إن دولة اإلمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله( تتجه بخطى ثابتة ومتسارعة نحو 
املستقبل، مستندة إلى رؤى واضحة إلسعاد مواطنيها وحتقيق الريادة العاملية، 
وواضعة طموحات أبنائها منهج عمل تسهر على حتويله إلى واقع ملموس في 

القطاعات احليوية كافة«. 
الله«:  »رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأضاف 
»وجهنا بإنشاء أول مسرعات حكومية على مستوى العالم لدفع وتيرة العمل 
نحو  اخلطى  وتسريع  اجلهود  تكثيف  نريد  الوطنية...  األجندة  حتقيق  نحو 

املستقبل .. أمامنا حتديات كثيرة والوقت هو التحدي األكبر ... لم يبق أمامنا 
سوى خمس سنوات على العام 2021«. 

املستويني  على  مشتركة  عمل  فرق  بتشكيل  باإلسراع  سموه  ه  وجَّ كما 
والقدرات، وتوفير  بالكفاءات  والقطاع اخلاص، واالستعانة  االحتادي واحمللي 
فترة  أقصر  في  وملموسة  نتائج سريعة  تضمن حتقيق  التي  اإلمكانيات  كل 

زمنية وبكفاءة عالية. 
وأضاف: »رغم التحديات نحن على ثقة بأن فرق عملنا وموظفي احلكومة 
وأكثر  منهم  متوقع  هو  ما  كل  وسينجزون  املسؤولية،  قدر  على  سيكونون 
ليفخر بهم شعبهم وقيادتهم، وليثبتوا للعالم بتبني هذه املسرعات وتنفيذها أن 

اإلمارات تؤسس لسابقة عاملية«. 
كما أكد سموه أهمية دور القيادات احملوري في تشجيع الفرق وحتفيزها 
للعمل برؤية مستقبلية والتركيز على النتائج، موضحاً »لن ننتظر ولن نتساهل 
التي متس  املجاالت  في  الناس  يلمسها  نتائج سريعة  نريد    ... املعذرين  مع 

جوانب حياتهم وحتقق لهم أعلى درجات السعادة«. 
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أخبار الوطن

خادم الحرمين ومحمد بن زايد  يبحثان العلقات الأخوية 

.. ويتسلم عضوية »كلنا شرطة«

امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  بحث 
عاهل  آل سعود  العزيز  عبد  بن  سلمان 
الشقيقة،  السعودية  العربية  اململكة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
القائد  آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
األعلى للقوات املسلحة، العالقات األخوية 
تعزيزها،  وسبل  البلدين  بني  املتينة 
والدولية،  اإلقليمية  القضايا  ومجمل 

واملستجدات الراهنة في املنطقة. 
امللك  استقبال جاللة  ذلك خالل  جاء 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود لصاحب 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 
العوجا  املــرافــق، فــي مــزرعــة  والــوفــد 

بالرياض.
بزيارة  سعادته  عن  سموه  وأعــرب 
خادم  ولقاء  السعودية  العربية  اململكة 
حتيات  إليه  ناقالً  الشريفني،  احلرمني 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
قيادة وشعباً  الشقيقة  للمملكة  ومتنياته 

املزيد من التقدم واالزدهار والرفعة.
وحمل خادم احلرمني الشريفني سموه حتياته إلى أخيه صاحب السمو رئيس 
الدولة »حفظه الله«، ومتنياته له مبوفور الصحة والعافية ولدولة اإلمارات قيادًة 
وشعباً دوام الرقي والتطور. وجرى خالل اللقاء بحث العالقات األخوية املتميزة، 
وجهود البلدين في تعزيز تعاونهما االستراتيجي حول مجمل القضايا التي متس 
أمن واستقرار املنطقة، مبا يحقق املصالح املشتركة، ويعزز مسيرة مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية، ويصون احلقوق العربية.
وأكد سموه عمق العالقات األخوية التي جتمع اإلمارات واململكة، منوهاً سموه 
بقوة وصالبة ما وصل إليه تعاون وتضامن البلدين الراسخ في مختلف املجاالت، 
وخصوصاً ما يتعلق مبواجهة التحديات التي تواجه املنطقة، ورؤيتهما املشتركة 

لتحقيق األمن واالستقرار ومجابهة أخطار اإلرهاب والتطرف.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة رئيس املجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي أن أفراد املجتمع كافة مساهمون فاعلون في دعم 
مؤسساتنا  مع  وتالحمهم  دعمهم  عبر  احلضارية  القيم  وإبراز 

الوطنية ومبادراتها املجتمعية. 
جاء ذلك مبناسبة تسلم سموه العضوية رقم »1« ملبادرة »كلنا 
شرطة«، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
سموه  جانب  إلى  تسلَّم  الذي  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  املجلس 

العضوية رقم »2«. 
وقام بتسليم بطاقتي العضوية لسموهما، معالي اللواء محمد 
خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، بحضور عدد من كبار 

ضباط شرطة أبوظبي. 
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: »إن توفير متطلبات 
األمن واألمان وتعزيز آليات وقاية املجتمع هي مسؤولية مشتركة 
بني اجلهات واألفراد كافة، وذلك عبر خلق ثقافة مجتمعية تؤصل 

ملساهمة اجلميع في احلفاظ على األمن واالستقرار«. 
وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بهذه املبادرة، داعياً 
شرطة  »كلنا  وقائالً:  بها،  الواسعة  املشاركة  إلى  املجتمع  أفراد 
مبادرة رائدة ومبتكرة علينا أن نسهم جميعاً بدعمها ويكفي أن 
يكون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول األعضاء 

حتى نحمل جميعاً شرف االنتماء إليها«.
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.. ويطلع على االستعدادات للمشاركة بتمرين »أمن الخليج العربي 1«

سيف بن زايد:  يطلق مبادرة »عرب عن حبك للإمارات«

زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  اطلع 
وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
عمل  وفرق  جلان  جهود  نتائج  على  الداخلية 
وزارة الداخلية املشاركة ضمن اللجان املشتركة 
إلعداد التمرين األمني املشترك لألجهزة األمنية 
في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
البحرين  مملكة  في   ،»1 العربي  اخلليج  »أمن 

الشقيقة.
التنسيق  لنتائج  ارتياحه  عن  وأعرب سموه 
في  العمل  وفرق  جلان  بني  املشترك  والعمل 
واالستعدادات  املجلس،  بدول  الداخلية  وزارات 
والتحضيرات اجلارية لتنفيذ التمرين واملراحل 
التي مت إجنازها، مؤكداً أهمية العمل والتعاون 
املشترك بني األجهزة األمنية في دول املجلس 
لتوحيد املفاهيم، وحتقيق أهداف وتطلعات قادة 
احلفاظ  نحو  وشعوبها  التعاون  مجلس  دول 

على أمن واستقرار املنطقة.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  أطلق 
الوزراء وزير الداخلية مبادرة »عبر عن حبك لإلمارات« على املستويني الرسمي 
والشعبي. ودّشن سموه املوقع اإللكتروني والتطبيق الذكي للمبادرة، وذلك في 

احتفال كبير أقيم في أبوظبي. 
وأوضح سموه: »أن التعبير عن حبنا للوطن، هو جتديد للعهد والوالء لقيادتنا 
العليا ولوطننا العزيز على املضي قدماً في احلفاظ على مكتسبات إمارات اخلير 
والعطاء، والتي حققت مكانة متميزة في مختلف مجاالت النهضة والتطوير على 
اخلريطة العاملية بفضل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله«، واملتابعة احلثيثة والدائمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة«.
حضر االحتفال معالي الدكتور أحمد بالهول الفالسي وزير الدولة لشؤون 
التعليم العالي، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي 
سيف  الفريق  وسعادة  للتعليم،  أبوظبي  مجلس  رئيس  النعيمي  علي  الدكتور 
املزينة  مطر  خميس  الفريق  وسعادة  الداخلية،  وزارة  وكيل  الشعفار  عبدالله 

القائد العام لشرطة دبي الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة لتمكني الطالب »أقدر«، 
وسعادة اللواء الدكتور ناصر سالم خلريباني النعيمي  األمني العام ملكتب سمو 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة 

لتمكني الطالب  »أقدر«، 
كما حضر االحتفال سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية واإلقامة واملنافذ باإلنابة، وسعادة اللواء محمد 
بن العوضي املنهالي  وكيل وزارة الداخلية املساعد للموارد واخلدمات املساندة 
لوزارة  العام  املفتش  الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  وسعادة  باإلنابة، 
الداخلية، وسعادة اللواء عبدالعزيز الشريفي مدير عام األمن الوقائي، وسعادة 
اللواء سالم الشامسي مدير عام املالية واخلدمات املساندة، وسعادة اللواء جاسم 
املرزوقي قائد عام الدفاع املدني، وسعادة اللواء عمير املهيري مدير عام العمليات 
الشرطية  في شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء  الدكتور عبد القدوس العبيدلي 
مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون اجلودة والتميز رئيس فريق برنامج 
الشيخ خليفة للتميز احلكومي في وزارة الداخلية، وسعادة اللواء عبدالرحمن 
رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة املجتمع والتجهيزات، وعدد 

من املسؤولني، وأعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى الدولة.
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الغالف
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وجبهة  متفاقمة  مشكلة  حالياً  العالم  يواجه 
جديدة من جبهات الحرب على المخدرات وتتمثل 
في انتشار المواقع اإللكترونية الظالمية التي تروج 
في  وتجعلها  المشروعة  غير  المخدرات  وتبيع 
متناول أي شخص لديه برنامج متصفح اإلنترنت.

التي  الصينية  المواقع  تلك  عن  نتحدث  ال  إننا 
التي  األدوية  مصانع  بين  الوسيط  دور  تمارس 
تضخ مؤثرات عقلية جديدة تطرحها لعمالئها من 
تجار الجملة في جميع أنحاء العالم، بل نتحدث عن 
عدد من المواقع التي تقلد طريقة عمل الصيدليات 
شبكة  على  بالتجزئة  المخدرات  لتبيع  اإللكترونية 

اإلنترنت في جميع أنحاء العالم.
اإلنترنت،  عبر  المخدرات  شراء  يحبون  والذين 
المشبوهة  األحياء  إلى  الذهاب  متاعب  دون  من 
غامضة،  شخصيات  مع  لوجه  وجهاً  واالجتماع 
هؤالء  لمثل  المالئم  فمن  المواقع،  هذه  تجذبهم 
توصيل ما يريدون من مخدرات إلى باب البيت عن 

طريق شركة التوصيل السريع للطرود!
وهناك طريق أقل تعقيداً من المواقع اإللكترونية 
الزبائن  واصطياد  المخدرات  لترويج  المشفرة 
استغالل  يتم  حتى  والمراهقين  الشباب  وخاصة 
انتشاراً  تلقى  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع 

واسعاً بين صفوف الشباب لترويج المخدرات.

اجلرائم الإلكرتونية

رئيس  الظاهري  غريب  طاهر  المقدم  ويؤكد 

سموم أونالين!
ترويج املخدرات عرب الإنرتنت يثري قلق العامل

حتقيق: اأماين اليافعي

العامة  القيادة  في  المخدرات  مكافحة  قسم 
صغيرة،  قرية  أصبح  العالم  أن  أبوظبي  لشرطة 
وأن المسافات باتت أصغر، وأن األفكار يمكن أن 
تنقل لحظياً لكل بقاع العالم، ولذلك فإن المخدرات 
هذا  عن  ببعيدة  ليست  عالمية-  جريمة  -ولكونها 
التواصل االجتماعي  التطور، وأن استغالل مواقع 
الرتكاب الجرائم هي فرضية قائمة، وأن األجهزة 
األمنية كافة لها بالمرصاد، وفي حالة اإلبالغ من 
قبل المتضررين فإن قسم مكافحة المخدرات يقدم 
أنواع الدعم كافة لمالحقة الجاني وتقديمه للعدالة.

المخدرات  مكافحة  قسم  أن  الظاهري  ويضيف 
العامة  بالقيادة  القائمة  الوحدات  أقدم  من  هو 
المنتسبين  خبرة  متوسط  وأن  أبوظبي،  لشرطة 
التعامل  وأن  سنة،   15 إلى   10 بين  ما  فيه  للعمل 
والقواعد  للقوانين  وفقاً  يتم  المخدرات  مع قضايا 
كما  العاملين،  لدى  الخبرة  سنوات  من  المكتسبة 
التكنولوجي  التطور  ومع  األخيرة  اآلونة  في  أنه 
تبنت  فقد  وغيرها  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
التطوير  سياسة  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
األكاديمي للعاملين لديها والذي نتج عنه حصول 
للقسم على شهادات عليا في  المنتسبين  عدد من 
مكافحة الجرائم اإللكترونية، كما وأن هناك تعاوناً 
ذات  كافة  والخارجية  الداخلية  الجهات  مع  مثمراً 
االختصاص لمكافحة المخدرات على الُصعد كافة 

ومنها شبكة اإلنترنت.
من  أنه  إلى  الظاهري  طاهر  المقدم  ويوضح 



الغالف

في  المضبوطة  والقضايا  لديهم  المعلومات  واقع 
نطاق القيادة العامة لشرطة أبوظبي يمكن القول إن 
االتجاه السائد في جرائم شبكة اإلنترنت ووسائل 
التواصل االجتماعي تقتصر في الوقت الحالي على 
أي  لهم  وردت  وإن  واالحتيال،  النصب  عمليات 
للمخدرات  اإللكتروني  بالترويج  تتعلق  معلومات 
أنه  الفوري معها، الفتاً  للتعامل  القوة جاهزة  فإن 
في عام 2012 تم ضبط شبكة مراهقين وهم أربعة 
طريق  عن  المخدرات  بترويج  يقومون  أشخاص 
جميعاً  فتم ضبطهم  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
وتقديمهم للجهات القضائية وإدانتهم لثبوت األدلة 

وصحة إجراءات الضبط بهم.
هي  األسرة  أن  على  الظاهري  المقدم  ويشدد 
جرس اإلنذار األول والذي من خالله يمكن اكتشاف 
السلوكيات الغريبة لألبناء والتي قد تشير إلى بداية 
المخدرات  تعاطي  فعوارض  المخدرات؛  تعاطيهم 
ولكن  العضوية  األمراض  بعض  مع  تتشابه  قد 
في حالة وجود أدوات وروائح غريبة وأنواع من 
الحبوب التي قد تختلف أشكالها وألوانها.. فبذلك 
فريسة  األبناء  وقوع  احتماالت  تكون  أن  يمكن 
للمخدرات واردة، كما أنه يمكن مالحظة أن األبناء 
تتغير سلوكياتهم بعد الخروج والعودة من المنزل 
أو البقاء أليام خارج المنزل، وهي جميعها عوارض 
اآلباء  المخدرة، فيجب على  المواد  بتعاطي  ترتبط 
للتشخيص  العالجية  الجهات  إلى  بأبنائهم  التوجه 

اتباعها في هذه  الواجب  واالطالع على اإلجراءات 
بدالة  على  التواصل  يمكن  وللمساعدة  الحاالت 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  )أمان(  خدمة 
وتقديم  للمساعدة   )8002626( رقم  هاتف  على 

الدعم.
الترويج واالتجار  بأن جريمة  الظاهري  ويقول 
هي  المستخدمة  الوسيلة  كانت  أياً  بالمخدرات 
جريمة يعاقب عليها القانون وقد تصل إلى اإلعدام، 

ينبذ  الذي  المجتمع  تكون من  األكبر  العقوبة  وأن 
كل من له صلة بهذه الجريمة، فهذه الجريمة تشوه 
وتدمر الروابط األسرية، كما أنها قد تؤدي إلى قتل 
المتعاطي لنفسه بسبب المخدرات وتأثيراتها وأن 
نفسه  له  تسول  لمن  بالمرصاد  األمنية  األجهزة 
وأن  والمقيم،  والمواطن  الوطن  بأمن  المساس 
من  وخاصة  أبنائهم  ومتابعة  الحرص  اآلباء  على 
يستخدم منهم وسائل التواصل الحديثة، وأن يكون 
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لألسرة واألبناء خاصة نصيب في حياة األم واألب 
حتى ال تختل اتجاهات أبنائهم ويتجهون إلى ما ال 

يحمد عقباه.

جتارة مربحة

ويؤكد الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز 
دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة دبي، بأن 
مناسبة  بيئة  االجتماعي أصبحت  التواصل  مواقع 

لترويج وبيع المخدرات.
التواصل  شبكات  أن  شك  من  ما  ويقول: 
التاريخ  في  تأثيراً  األكثر  التقنية  هي  االجتماعي 
المجاالت  في  هائالً  تغيراً  أحدثت  فقد  اآلن،  حتى 
والمستهلكين  المنتجين  بين  التواصل  ومنها  كافة 
تجارة  أن  وبما  ومعلنين،  وسطاء  من  بينهما  وما 
حجمها  يبلغ  حيث  األضخم،  تعتبر  المخدرات 
التجارة  يجعلها  مما  سنوياً،  دوالر  مليار   800
يحققها  التي  الخيالية  األرباح  فإن  ربحية،  األكثر 
التجارة تصمد في مواجهة  مروجوها جعلت هذه 
الجهود المضنية التي تبذلها الحكومات والعقوبات 
التي  األطراف  جميع  على  توقع  التي  المشددة 
المروجين  أو  التجار  سواء  اآلفة  هذه  مع  تتعامل 
أو المهربين أو المتعاطين، لذا فقد كان من المتوقع 
المخدرات  تجار  يستغل  أن  بالفعل  ما حدث  وهو 
التواصل  شبكات  أتاحتها  التي  واآلفاق  اإلمكانات 
في  اإللكترونية  التجارة  ومنظومة  االجتماعي 
مع  والتعامل  المستهلكين  مع  والتواصل  التخفي 

عدد  واجتذاب  لبضاعتهم  والترويج  المدمنين، 
عالم  إلى  للدخول  والشابات  الشباب  من  هائل 
المخدرات، كما أن إدارة مكافحة المخدرات تتفهم 
خطورة استخدام تجار المخدرات لشبكات ومواقع 
فإنها  لذا  بضائعهم،  لترويج  االجتماعي  التواصل 
تتعامل بكل جدية وبحرفية وبمعرفة ضباط وخبراء 
على مستوى عال من المعرفة التقنية التي تمكنهم 
من تعقب االتصاالت والتوصل إلى مواقع التجار 
وتحديد المستهلكين واكتشاف أسالب التمويه، إذ 
أن هذه التجارة تتم عبر غطاء غالباً ما يكون أدوية 

مقويات أو عالجات لالكتئاب وغيرها.

جهاز متخ�ص�ص

ويؤكد الدكتور مراد أنه يوجد جهاز متخصص 
في تعقب جميع المخالفين والمروجين للمخدرات 
من خالل مواقع التواصل االجتماعي، فهناك وحدة 
متخصصة في مالحقة الجرائم اإللكترونية ورصد 
خالل  من  تمارس  التي  القانونية  غير  األنشطة 
مواقع التواصل االجتماعي مثل القرصنة والدعوة 
المتطرف،  الفكر  ونشر  والدعارة،  الفجور،  إلى 
وغيرها  اإللكتروني،  واالبتزاز  الشائعات،  وإطالق 
هذه  عبر  ترتكب  أو  لها  يروج  التي  الجرائم  من 
التنسيق  الشبكات وتقوم بمالحقة مرتكبيها ويتم 
إلى  للوصول  بالدولة  االتصاالت  تنظيم  هيئة  مع 
في  المعنية  الجهات  وإبالغ  وغلقها  المواقع  هذه 
التي يقيم  المواقع  الدول األجنبية للتصرف حيال 

أصحابها خارج الدولة.

اإعالنات زائفة

بصفة  الجرائم  أن  مراد  الدكتور  ويضيف 
تصنف  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  عامة 
بحسب الوصف الجرمي لها وفقاً لقانون العقوبات 

والقوانين المكملة لها.
في  التواصل  مواقع  استخدام  فإن  ذلك  وعلى 
الجنائية  صفتها  من  يغير  ال  ما  جريمة  ارتكاب 
أحد  أو  بأداة  يتعلق  االستخدام  هذا  أن  باعتبار 
عبر  بالمخدرات  االتجار  وجرائم  التنفيذ،  وسائط 
وأغلبها  للغاية  قليلة  اإلمارات  دولة  في  اإلنترنت 
الكبتاجون  حبوب  مثل  المنشطة،  بالحبوب  يتعلق 
وحبوب الترامادول والكودايين، وتقوم شرطة دبي 
بإبالغ هيئة تنظيم االتصاالت بالمواقع المشبوهة 
بهذه  المعنية  الدول  سلطات  وإبالغ  بغلقها  لتقوم 

المواقع.

اأ�صماء جذابة

القرار  اتخاذ  دعم  مركز  مدير  الدكتور  ويذكر 
بالقيادة العامة لشرطة دبي، بأن مروجي المخدرات 
التي  باألوهام  ترتبط  جذابة  أسماء  يستخدمون 
في  خاصة  المخدرات  تحدثه  ما  عن  يشيعونها 
المزاجية  الحالة  أو  الجنسية  الممارسة  مجاالت 
الالواعي واالرتباط  التواصل  إحداث  وذلك بهدف 
المأمول  والنتيجة  السلعي  المسمى  بين  الشرطي 
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تحقيقها، من مثل: »بتهوفن، البالي بوي، الطائرة 
داتسول، واأللماني، الغبرة«، أما في منطقة الخليج 
الشبح«  »النووي،  مثل:  أخرى  مسميات  فستخدم 
إلى  تهدف  التي  الجذابة  األسماء  من  وغيرهما 
استقطاب الشباب لمستنقع المخدرات عبر مواقع 
»طريق  موقع  يعد  كما  االجتماعي،  التواصل 
الحرير« من أبرز المواقع العالمية في هذا المجال، 
العربية.  المواقع  أنشط  من  »زاخر«  موقع  ويعد 
اإلنترنت  عبر  المخدرات  وسيط  استطاع  وقد 
خالل  أرباحاً  يحقق  أن  مايكل«  »روس  اسمه 
عامين فقط تخطت 90 مليون دوالر، حيث استخدم 
السفلى  المنطقة  في  موقعاً  وأنشأ  مستعاراً  اسماً 
عليها  يطلق  والتي  اإلنترنت  العميقة من شبكة  أو 
كامل  مشفراً  تواصالً  تؤمن  والتي  ويب«  »دارك 
في  وساطته  نتيجة  وذلك  للمستخدمين،  السرية 
إتمام عمليات تداول المخدرات عبر اإلنترنت، حيث 
كان يحصل على عمولة قدرها 10% عن الصفقات 
الشرطة  عليه  قبضت  وقد  موقعه،  عبر  تتم  التي 
األمريكية أخيراً عند إبرام صفقة قيمتها 300 ألف 
دوالر عبر موقعه، وقد لفت كبر قيمة التعامل انتباه 

السلطات إليه.
التحديات  من  إنه  قائالً:  مراد  الدكتور  ويتابع 
والتحقيق  الشرطة  مراكز  قطاع  تواجه  التي 
المخدرات  اإلبالغ عن تعاطي  ثقافة  والمتمثلة في 

هي مالحقة تجارة المخدرات عبر اإلنترنت والتي 
تعد من أصعب المهام التي تواجه أجهزة الشرطة 
إلى خبرات تقنية  الراهن، فهي تحتاج  العصر  في 
عالية للغاية، كذلك تحتاج لرصد دقيق وفهم عميق 
آلليات هذه التجارة وألساليب التمويه المستخدمة، 
وألن التجار يستخدمون شبكات إلكترونية مشفرة 
مثل »Tor«، وأسماء وهمية يسمونها على المخدرات 
بأسماء كودية )هناك 50 ألف قائمة للمخدرات يتم 
أكثر  هناك  أن  كما  الشبكة(،  على  حالياً  تداولها 
إلى  بتوسع،  التجارة  هذه  يباشر  موقع   200 من 
جانب الصيدليات اإللكترونية التي تروج للحبوب 
المنشطة، إضافة إلى أن دفع ثمن البضائع ال يتم 
عن طريق الحسابات البنكية أو البطاقات االئتمانية 
التي يمكن تتبعها والوصول ألصحابها سواء القائم 
عمالت  طريق  عن  يتم  وإنما  متلقيه  أو  بالتحويل 
تصعب  وبالتالي  كوين«  »بيت  تسمى  إلكترونية 
والغريب  المعنية.  الجهات  على  المالحقة  عمليات 
أن هذه العملة أصبح لها قبول عالمي لدى العديد 
من المواقع الكبرى والتي قد بلغت تعامالت موقع 
واحد بهذه العملة خالل سنة واحدة ما يزيد على 

1.2 مليار دوالر!

ن�صائح وتوجيه

ينصح الدكتور مراد الشباب عامًة باالبتعاد 

تروج  والتي  كافة  المشبوهة  المواقع  عن 
كذا  المتطرف،  والفكر  اإلرهابية  للجماعات 
للدعارة وممارسة الجنس مع األطفال، واألخطر 
من هذا كله الترويج للمخدرات. فهذه العصابات 
الترويج  أجل  من  الدردشة  غرف  على  تعتمد 
لبضائعها من خالل اإليحاء بمزايا هذه المخدرات 
من إدخال البهجة والسرور على متعاطيها وذلك 
يقوم  حيث  فيهم،  الموثوق  زبائنها  طريق  عن 
أقرانه باألسماء »الكودية«  كل متعاٍط بتعريف 
ألنواع المخدرات المطروحة، وهكذا يتزايد عدد 
يشترون  الذين  المخدرات  مدمني  من  العمالء 
المخدرات عبر اإلنترنت، متوهمين أن لها تأثيراً 
على إطالة مدة الجماع وزيادة القدرة الجنسية، 
األوهام  من  وغيرها  الجسمانية،  التحمل  وقوة 
المخدرات  هذه  أن  الطبية  األبحاث  أثبتت  التي 
تؤدي إلى تدمير اإلنسان بشكل تام خالل فترة 
قصيرة. وإن لإلنترنت فوائد جمة يمكن للشباب 
االستفادة منها في إثراء الثقافة واالطالع وتعلم 
ينصح  كما  اآلخرين.  مع  والتواصل  اللغات 
حول  المركز  دراسات  على  االطالع  الشباب 
»شبكات التواصل االجتماعي، ودورها في نشر 
أن يحمي شبابنا  الله  الهدامة«، ويدعو  األفكار 
ويهديهم إلى الطريق القويم فهم فلذات أكبادنا 

وعماد نهضتنا ومرتكز قوتنا.

الغالف

������� ��� ������.indd   107 10/25/16   11:18 AM



������� ��� ������.indd   107 10/25/16   11:18 AM



 العدد 551 نوفمبر 202016

تحقيق

غدت كبرى الشركات تسعى لتطبيق معايير 
على  تنافسية  قيمة  تشكل  ألنها  االستدامة 
الساحة الدولية، ومن هنا تتزايد أهمية ما يعرف 
مصطلحاً  يعتبر  والذي  األخضر  باالقتصاد 
جديداً نسبياً، ويتعلق أساساً باستحداث حلول 
المستدامة،  المناخية، والطاقة  للتغيرات  جديدة 
والبيئة  المياه  تواجه  التي  األخرى  والتحديات 

في دول العالم. 

حتٍد

وارتفاع  السكان  أعداد  تزايد  استمرار  ومع 
الواحد  القرن  تحدي  فإن  المعيشة،  مستويات 

احتياجات  بين  التوفيق  في  يكمن  والعشرين، 
كوكب  وموارد  وإمكانيات  المتزايدة  السكان 
التوازن  تحقيق  ومحاولة  المتناقصة،  األرض 
بما  مقارنة  يقدمه  أن  لكوكبنا  يمكن  ما  بين 
إذ يمثل االقتصاد األخضر  نأخذه منه بالفعل، 
التنمية  أهداف  باستحقاقات  للوفاء  مهمة  أداة 
التغير  بشأن  باريس  واتفاق   2030 المستدامة 

المناخي.
التي  التسمية  هي  المستدامة  التنمية  وباتت 
بالتخطيط  البيئية  االعتبارات  دمج  على  تطلَق 
النمّو  ثالثة:  أبعاد  التنمية  ولهذه  التنموي. 
االقتصادي، التطّور االجتماعي، وحماية البيئة. 

القرن  ثمانينيات  في  المفهوم  هذا  برز  وحين 
الماضي، اصطلح على استخدام عبارة »التنمية 
المستديمة«،  »التنمية  ثم  لالستمرار«،  القابلة 
قبل االستقرار على عبارة »التنمية المستدامة«.

نهج

نصب  اإلمارات  وضعت  تأسيسها  ومنذ 
خططها  في  االستدامة  نهج  تطبيق  عينيها 
االستراتيجية حيث نراه جلياً في رؤية اإلمارات 
2021 واستراتيجية أبوظبي 2030، أو خطة دبي 
االقتصاد  نهج  الدولة  وتتبنى  وغيرها.   2021
قطاعات  في  االستدامة  اعتماد  عبر  األخضر 

اقتصاد اإلمارات األخضر
نحو ا�ستحداث حلول جديدة للتغريات املناخية والطاقة امل�ستدامة 

حتقيق: وائل بكر
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راشد  بن  محمد  مجمع  توسعة  مثل  كثيرة، 
إلى  اإلنتاجية  قدرته  ورفع  الشمسية  للطاقة 
األكبر  المشروع  بما سيجعله  ميجاوات،   5000

من نوعه في العالم.

توازن

ولطالما حظيت العالقة المتوازنة بين التنمية 
من  وُمبكر  بالغ  باهتمام  اإلمارات  في  والبيئة 
القيادة الرشيدة، وشّكل مبدأ إدماج االعتبارات 
البيئية في خطط التنمية الشاملة ركيزًة أساسيًة 
وتيرة  تسارع  ومع  التنموية.  السياسة  في 
التنمية الشاملة انعكس ذلك على البيئة ما دعا 
تنويع  كسياسة  متناسقة  سياسات  النتهاج 
مصادر الدخل، وتنويع مصادر الطاقة، والنقل 
كفاءة  وتعزيز  الخضراء،  والعمارة  المستدام، 

استخدام الموارد.

مكانة

قيادتنا  لدى  البيئي  الفكر  إلى  نظرنا  ولو 
فكر  أن  لوجدنا  اإلمارات  بدولة  الرشيدة 
االستدامة محور أساسي في الخطب والمواقف 
حيث  الصعد،  مختلف  على  كافة  واإلنجازات 
زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  نرى 
بن سلطان آل نهيان يقول في أكثر من مكان: 
مواطنين  الجميع  مسؤولية  البيئة  حماية  وإن 
ومقيمين وإن حماية البيئة اهتمام أصيل وراسخ 
في حياتنا، وإن حماية البيئة ليست شعاراً، بل 
ونمط  وتراثنا  تاريخنا  من  يتجزأ  ال  جزء  هي 

حياتنا. 
كما نجد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة 
الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
وليست  وطني  واجب  المستدامة  التنمية  أن 
ترفاً فكرياً، وأن خيار االقتصاد األخضر مكونٌ 
أساسي من الفكر االستراتيجي للدولة، وهذا ما 

نصت عليه بوضوح »رؤية اإلمارات 2021«. 

ويقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« »اإلمارات تركز 
لتحقيق  الحجر  قبل  بالبشر  االستثمار  على 

التنمية المستدامة«.

نقلة

للتنمية  اإلمارات  »استراتيجية  وجاءت 
الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  التي  الخضراء« 
تحت  الله(،  )رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
شعار: »اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة«، لتمثل 
نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة، وترتكز 
االستراتيجية على بناء اقتصاد عالي اإلنتاجية 
مبني على االبتكار والمعرفة، ويتسم بالمرونة 
والتنوع واالستدامة وفق رؤية اإلمارات 2021.

اإجنازات

وتمكنت الدولة من إيجاد قطاعات اقتصادية 
إطار  المعرفة واالبتكار في  تعتمد على  جديدة 
هذه  ونجحت  الدخل،  مصادر  تنويع  سياسة 
في  النفط  قطاع  في خفض مساهمة  السياسة 
الناتج المحلي إلى 30%، بفضل تنويع مصادر 
الطاقة من خالل َتبنّي خيارات الطاقة المتجددة 
مزيج  في  مساهمتها  نسبة  وزيادة  والنظيفة، 
الطاقة إلى 27% بحلول عام 2021 وفقاً لألجندة 

الوطنية.
وقام مجلس الوزراء الموقر مؤخراً باعتماد 
آلية تنفيذ استراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراء 
التحول  قيادة  لمرحلة  المقترحة  والبرامج 
ومرحلة التمكين، وإطالق االستراتيجية الوطنية 
إلى جعل اإلمارات ضمن  التي تهدف  لالبتكار 
العالمي  المستوى  على  ابتكاراً  األكثر  الدول 

بحلول عام 2021.
فرص  تشجيع  على  الحكومة  حرصت  كما 
خالل  من  الخضراء  المشاريع  في  االستثمار 

وتنظيماً  تشريعاً  جاذبة،  استثمارية  بيئة  خلق 
االجتماع  اإلمارات   استضافت  حيث  وإدارة. 
الرابع عشر للطاولة المستديرة للمبادرة المالية 
كما  دبي،  في  للبيئة  المتحدة  األمم  لبرنامج 
القطاعين  بين  الشراكة  مبادرات  تعزيز  يجري 
ذات  الدولية  والمنظمات  والخاص  الحكومي 
الصلة، وتطوير مجموعة من المؤشرات الوطنية 
وقياس  الخضراء  المشاريع  بحوكمة  الخاصة 
االقتصاد  نحو  التحول  باتجاه  التقدم  مدى 

األخضر. 

قمة

العالمية  القمة  مؤخراً  اإلمارات  واستضافت 
والدة  عن  أسفرت  والتي  األخضر  لالقتصاد 
وشهدت  األخضر.  لالقتصاد  العالمية  المنظمة 
إطالق المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر بدعم 
األمم  برنامج  مع  وبالشراكة  دبي  حكومة  من 
مقراً  دبي  من  اإلنمائي، حيث ستتخذ  المتحدة 

لها. 
القمة  ناقشتها  التي  الموضوعات  أبرز  ومن 
مجال  في  والريادة  األخضر،  التمويل  آليات 
الخضراء،  الذكية  والمدن  الشمسية،  الطاقة 
واتفاقية باريس للمناخ/ مؤتمر المناخ، وإبرام 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير 

االقتصاد األخضر.

ارتقاء

رئيس  نائب  الطاير،  محمد  سعيد  وأكد 
المنتدب  العضو  بدبي،  للطاقة  األعلى  المجلس 
دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  والرئيس 
أن  األخضر،  لالقتصاد  العالمية  القمة  رئيس 
ريادي  دور  بأداء  القيام  إلى  تهدف  المنظمة 
األخضر  االقتصاد  بمستوى  لالرتقاء  وجديد 
بين  الخبرات  وتبادل  والشراكة  الحوار  عبر 
والمؤسسات،  والخاص،  العام  والقطاع  الدول 

هالل المري سعيد محمد الطاير سلطان بن سليم
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تحقيق

وهيئات األمم المتحدة، والمؤسسات المصرفية 
ومؤسسات المجتمع المدني.

معار�ص

عشرة  الثامنة  الدورة  مع  القمة  وتزامنت 
والبيئة  والطاقة  المياه  تكنولوجيا  معرض  من 
)ويتيكس 2016( ومعرض دبي للطاقة الشمسية 

.2016
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس 
اإلدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي 
والجمارك  الموانئ  مؤسسة  رئيس  العالمية، 
تتصدر  اإلمارات  دولة  إن  الحرة:  والمنطقة 
الجهود العالمية واإلقليمية الرامية إلى الترويج 
للتنمية المستدامة، مع التركيز على الحفاظ على 

موارد الطاقة. 

�صركات

»معرض  في  للسيارات،  العربية  وعرضت 
رينو،  من  الكهربائيتين  السيارتين  ويتكس« 
مدير  يموت،  صالح  وقال  و»تويزي«  »زوي« 
العربية  الشركة  في  والتسويق  المبيعات  إدارة 
النهج  تمثل  المركبات  هذه  »إن  للسيارات: 
العالي  واألداء  اإلبداعي  والتفكير  المستقبلي 
والقدرات الكهربائية المتقدمة. ويجّسد الطرازان 
السيارات  عالم  في  اإلبداع  و»تويزي«  »زوي« 

لالستجابة لمتطلبات النقل في المدن الحديثة.

م�صدر

وال يمكن الحديث عن االقتصاد األخضر من 
دون التطرق إلى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
نمو  لتحقيق  مساعيها  تواصل  التي  »مصدر«، 
النظيفة  للطاقة  محفظتها  في  مضاعف  سنوي 

حتى عام 2020، تماشياً مع الطلب المتزايد في 
الشمسية  الطاقة  من مشاريع  والعديد  القطاع، 
فمنذ  تنفيذها.  يجري  التي  الرياح  وطاقة 
من  جيجاواط   2.7 بتركيب  قامت   ،2006 عام 
الطاقة المتجددة عبر مشاريع قيد التشغيل أو 
التطوير. وفي يونيو الفائت، تم اختيار ائتالف 
ومياه  كهرباء  هيئة  قبل  من  »مصدر«  تقوده 
دبي لتطوير المرحلة الثالثة من »مجمع محمد 
دبي  في  الشمسية«  للطاقة  مكتوم  آل  راشد 
اإلئتالف  ونجح  ميجاواط،   800 إنتاجية  بطاقة 
بالطاقة  الكهرباء  إلنتاج  تعرفة  أقل  تقديم  في 
أمريكي  سنت   2.99 بلغ  بسعر  الكهروضوئية 

لكل كيلوواط ساعي.

الأ�صهم اخل�صراء

إلى  األخضر  االقتصاد  مفهوم  ويمتد 
تبحث  المال  أسواق  كلها، فحتى في  القطاعات 
أكبر  تدير  التي  العالمية«  »فوتسي  مؤسسة 
وإدراج  إصدار  البريطانية  األسهم  مؤشرات 
البيئة  والتي  الشركات صديقة  مؤشر ألسهم 
خالل  من  وذلك  األخضر،  لالقتصاد  تنتمي 
تعد  في خطوة  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق 
ومنطقة  الخليج  دول  في  نوعها  من  األولى 

الشرق األوسط .
التنفيذي  الرئيس  البلوشي  راشد  واعتبر 
اطالق  أن  المالية  لألوراق  أبوظبي  لسوق 
أو  البيئة   بالشركات صديقة  الخاص  المؤشر 
األخضر  باالقتصاد  يعرف  لما  تنتمي  التي 
خطوة سيعمل السوق على تنفيذها بالتعاون مع 
إلى مليارات  العالمية، مشيراً  مؤسسة فوتسي 
من الدوالرات يتم استثمارها في هذا النوع من 

االقتصاد.

جتارب

مختلف  فيها  تنخرط  التي  التجارب  وتتنوع 
اإلنجازات  أمثلة  أبرز  ومن  الدولة،  مؤسسات 

صالح يموت راشد البلوشيناصر بوشهاب
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ليصبح  العالمي«  التجاري  دبي  »مركز  سعي 
المتكاملة  الحلول  أحدث  استخدام  في  معياراً 
للطاقة المتجددة عبر جميع مشاريعه التطويرية، 
وذلك استمراراً لجهوده في تطبيق أهداف أجندة 
اإلمارات بمجال الطاقة النظيفة. وباعتبار مركز 
دبي التجاري العالمي مساهماً في هذه األجندة 
جدوى  دراسة  بإجراء  قام  فقد  االستراتيجية، 
شاملة لتطوير برنامج خاص لنشر حلول الطاقة 
المتجددة عبر أصوله العقارية كافة، وذلك في 
كل من مركز دبي التجاري العالمي، وفي موقع 

جبل علي أيضاً. 
وقال هالل سعيد المري، المدير العام لدائرة 
مركز  وسلطة  التجاري،  والتسويق  السياحة 
دبي  مركز  »يلتزم  العالمي:  التجاري  دبي 
أجندة  بالمساهمة في تطبيق  العالمي  التجاري 
الطاقة  حلول  نشر  عبر  لدبي  النظيفة  الطاقة 
المستدامة والمتجددة الرائدة في مجمع مركز 
بتطبيقها  سنبدأ  والتي  العالمي،  التجاري  دبي 
لتصبح  والمؤتمرات  المعارض  مرافق  في 
استخدام  مع  لالستدامة  المستقبلي  المعيار 
تقنيات الجيل القادم، بما يتوافق مع خطة دبي 
الرئيسة للمستقبل األخضر«، كما سيمثل تطبيق 
حلول الطاقة النظيفة والمتجددة مشروع: »ون 
في  الجديد  األعمال  حي  قلب  في  سنترال« 
النظيفة  الطاقة  لعرض  اإلمارة  مبادرة  دبي، 

والمستدامة على المسرح الدولي.

اأفكار اإبداعية

وقال ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي 
المؤسسية  والحوكمة  االستراتيجية  لقطاع 
بهيئة  األخضر  واالقتصاد  الطاقة  لجنة  رئيس 
االقتصاد  أن  »ندرك  والمواصالت:  الطرق 
األخضر يمثل أداة مهمة، بل ربما األداة األهم، في 
بناء مستقبل آمن ومستدام تصبو له البشرية، 
القطاعات  جميع  على  النموذج  هذا  تعميم  وأن 
مرتبط  يوفرها  التي  المزايا  من  واالستفادة 
إلى حد كبير بمجموعة من العوامل والظروف. 
وتبذل اإلمارات جهداً واضحاً في هذا السياق، 
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وعدد 

من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة«. 

معايري

ويرى الدكتور عماد سعد مستشار االستدامة 
والمسؤولية المجتمعية لألعمال، ورئيس مجلس 
إدارة مجموعة نايا للتميز أن الشركات الكبرى 
بتطبيق  عقد  من  أكثر  منذ  بدأت  الدولة  في 
منهجي،  بشكل  االستدامة  ومعايير  متطلبات 
وأصبح لتطبيقاتها بعد اجتماعي ملموس وهو 
للشركات،  المجتمعية  بالمسؤولية  يعرف  ما 
استدامة  تقارير  أصدرت  أن  األمر  بها  وانتهى 
وهذا  العالمي،  الميثاق  مبادرة  متطلبات  وفق 
نحو  المسؤولية  من  عاٍل  مستوى  على  دليل 
مجتمعه  عن  مسؤول  مستدام  تنموي  اقتصاد 

ومحافظ على بيئته. 



جهات  محاولة  عن  األيام  هذه  نسمع  ما  كثيراً 
دول  في  التحتية  البنى  أنظمة  اختراق  »مجهولة« 
السدود  أو  الكهرباء  محطات  تعطيل  بهدف  معينة 
بقرصنة  اقتصادية  فوضى  إحداث  ربما  أو 
األسواق المالية أو البنوك أو اختراق أنظمة الجيش 
واألسلحة بهدف تحييدها وتعطيل فاعليتها. إننا أمام 
سيناريوهات عديدة ومخيفة أبطالها جنود متخفون 
وراء ألواح المفاتيح وسالحهم »كودات« وفيروسات 
وشل  لتدميره  المطلوب  الهدف  نحو  توجيهها  يتم 

فاعليته. 
تركز  هو  اآلن  الموضوع  هذا  نثير  يجعلنا  وما 
الفائت على  المتحدة الصيف  االهتمام في الواليات 

قيام جواسيس روس بالتنصت على مرشحي الرئاسة 
األمريكية ولجنة حملة الكونغرس الديمقراطية. ومع 
ذلك، تظهر وثائق سرية مسربة لوكالة األمن القومي 
أن إدارة الرئيس أوباما شاركت منذ فترة طويلة في 
 - االنتخابية  الحمالت  ضد  كبيرة  تنصت  عمليات 

والرؤساء – حتى ألقرب حلفائها.
وتعتبر الواليات المتحدة، إلى اآلن، الدولة األكثر 
بالتجسس  األمر  يتعلق  عندما  العالم  في  نشاطاً 
وكالة  دأبت  وقد  اإللكترونية.  والحرب  اإللكتروني 
األمن القومي على التنصت على المدن والسياسيين 
واالنتخابات األجنبية وبلدان بأكملها منذ أن أدارت 
أجهزة االستقبال ألول مرة في عام 1952، كما الدول 

األخرى، بما في ذلك روسيا، تحاول القيام به ضد 
بتسريب  دولة  قيام  هو  الجديد  المتحدة.  الواليات 
المعلومات المعترضة إلى جمهور الدولة المستهدفة 

من خالل وسطاء.
وهناك مفارقة غريبة في هذا المجال. فإذا كانت 
روسيا متورطة فعالً في اختراق كمبيوترات اللجنة 
لديها  تكون  قد  فهي  الديمقراطي،  للحزب  الوطنية 
بتسريب  األمريكية  االنتخابات  على  التأثير  محاولة 
أكاذيب قادتها إلى الرأي العام األمريكي. وهذا تكتيك 
استخدمته واشنطن ضد االتحاد السوفييتي وبلدان 

أخرى خالل الحرب الباردة.
ففي الخمسينيات، على سبيل المثال، أنشأ الرئيس 

حروب »الكيبورد«!

اإعداد/ حاكم خريي

�سطور الربجمة حتل حمل الر�سا�س والقنابل

تحقيق
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للشعب  ليكشف  الحقيقة«  »حملة  ترومان  هاري 
وكانت  لحكومتهم.  الكبيرة«  »األكاذيب  الروسي 
واشنطن اكتشفت هذه األكاذيب من خالل التنصت 

وغيرها من طرق التجسس.
من  المتحدة  الواليات  تحولت  فقد  اليوم،  أما 
الساخنة،  الحرب  من  بعض  وفي  الباردة،  الحرب 
إلى الحرب اإللكترونية، حيث تحل سطور البرمجة 
محل الرصاص والقنابل. ومع ذلك، فإن الرأي العام 
األمريكي يصاب بالـ»صدمة« من قيام دولة أجنبية 
الواليات  على  إلكتروني  تجسس  شن  بمحاوالت 

المتحدة.
األمن  وكالة  عمليات  دخلت  المثال،  سبيل  وعلى 
في  جرت  التي  االنتخابات  في  مؤخراً  القومي 
المكسيك، مستهدفة آخر حملة لالنتخابات الرئاسية. 
ووفقاً لوثيقة سرية سربها إدوارد سنودن الموظف 
شملت  القومي،  األمن  وكالة  مع  سابقاً  المتعاون 
للرئاسة  المرشحين  أحد  العملية »توجيه جهد ضد 
المتقدمين في المكسيك، انريكي بينيا نيتو، وتسعة 
االنتخابات وهو  بتلك  بينيا  فاز  المقربين منه«.  من 

اآلن رئيس المكسيك.
المحمولة  الهواتف  القومي  األمن  وكالة  حددت 
برمجيات  باستخدام  ومساعديه  ببينيا  الخاصة 
يمكنها عزل هواتف محددة موجودة حول  متقدمة 
المرشح. بعد ذلك تم استهداف هذه الخطوط. وقال 
محلل يعمل في الوكالة إن هذه التكنولوجيا »قد تجد 
المحلل بأنها عملية  إبرة في كومة قش«. ووصفها 

»فعالة قابلة للتكرار«.
وذكر تقرير نشرته مجلة »دير شبيغل« األلمانية 
رسالة   85.489 اعتراض  في  نجحوا  المتنصتين  أن 

نصية.
استهدفت عملية أخرى لوكالة األمن القومي، بدأت 
»فالتليكويد«،  الرمزي  االسم  وحملت   2010 مايو 
بينا.  سلف  كالديرون  فيليبي  المكسيكي  الرئيس 
وكشفت الوثائق أن وكالة األمن القومي تمكنت من 
العام  اإللكتروني  البريد  إلى  مرة  ألول  »الوصول 

لحساب الرئيس كالديرون«.
منظمة  من  أعضاء  يتمركز  نفسه،  الوقت  في 
الوطني  األمن  وكالة  بين  للغاية  سرية  مشتركة 
والمخابرات المركزية، تدعى »خدمة الجمع الخاصة«، 
األمريكية في مكسيكو سيتي وغيرها  السفارة  في 
وتستهدف  العالم  حول  األمريكية  السفارات  من 
السفارات  وكذلك  المحلية،  الحكومية  االتصاالت 
القيام  يتم  للمكسيك،  وبالنسبة  القريبة.  األجنبية 
بعمليات التنصت اإلضافية، والكثير من التحليل، من 
فرع  وهو  القومي،  األمن  لوكالة  تكساس  فرع  قبل 
تنصت ضخم يقع في سان أنطونيو يركز على منطقة 

البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.
الجواسيس  مقر  يمأل  الدفاع،  وزارة  عكس  على 
المقر  ويتكون  كاملة.  سرية  مدينة  اإللكترونيين 
الرئيس لوكالة األمن القومي الذي يقع في فورت ميد 
بوالية ماريالند، في منتصف الطريق بين واشنطن 
وبالتيمور، من عدد كبير من المباني ذات الحراسة 
بريده  ومكتب  الخاصة  شرطته  وللمقر  المشدَّدة. 

الخاص.
اندماج  مع  أكثر  النمو  وشك  على  الجهاز  هذا 
القومي  األمن  لوكالة  اإللكترونيين  الجواسيس 
للقيادة  التابع  اإللكترونيين  المحاربين  جهاز  مع 
على  تسيطر  التي  المتحدة،  للواليات  اإللكترونية 
اإللكترونية،  والبحرية  الخاص  اإللكتروني  جيشها 
البحرية  ومشاة  اإللكتروني  الجو  وسالح 
إلكترونية  بأسلحة  جميعاً  المسلحين  اإللكترونيين، 
متطورة. المسؤول عن كل ذلك هو األدميرال مايكل 

س. روجرز.
ويحتوي المقر الرئيس الجديد للقيادة اإللكترونية 
لوكالة  السرية  المدينة  داخل  اإلنشاء  قيد  هو  الذي 
دوالر،  مليار   3.2 كلفته  تبلغ  والذي  القومي،  األمن 
إلكتروني  ودماغ  مرآب سيارات   11 مبنى،   14 على 
هائل، وهو عبارة عن مجمع الكمبيوتر الخارق الذي 
يمتد على مساحة 600.000 قدم مربع، وبكلفة 896.5 
من  هائلة  كمية  يلتهم  سوف  والذي  دوالر  مليون 

الطاقة تبلغ حوالي 60 ميجاوات، وهذه الكهرباء كافية 
إلنارة مدينة فيها أكثر من 40.000 منزل.

كتابة قصة غالف في  أجل  2014، ومن  عام  في 
قضى  تلفزيوني،  وثائقي  وبرنامج  »وايرد«  مجلة 
الظل:  )مصنع  كتاب  مؤلف  وهو  بامفورد،  جيمس 
إلى   11/9 من  السرية  فائقة  القومي  األمن  وكالة 
التنصت على أمريكا( وكاتب عمود في مجلة )فورين 
بوليسي(، ثالثة أيام في موسكو مع إدوارد سنودن، 
الوطني  األمن  له مع وكالة  آخر وظيفة  الذي كانت 
محارب إلكتروني متعاون. وقد حصل بامفورد أيضاً 
على فرصة نادرة لالطالع على أرشيف وثائقه، وقال 
اإللكترونية  القيادة  كانت  البداية  »منذ  سنودن  له 
تحمل صفة مضللة. إنها وكالة هجومية... كل األمر 
يتعلق بهجمات شبكات الكمبيوتر واستغالل شبكات 

الكمبيوتر في القيادة اإللكترونية«.
عالمية  شبكة  من  اإلنترنت  تحويل  هي  الفكرة 
إحدى  تقول  للحرب.  عالمية  ساحة  إلى  للمعلومات 
وثائق وكالة األمن القومي السرية »سيبدأ الصراع 
الكبير التالي في الفضاء اإللكتروني«. ومن العبارات 
هي  اإللكترونية  القيادة  وثائق  ضمن  الرئيسة 

»الهيمنة المعلوماتية«.
تطلق  المثال،  سبيل  على  اإللكترونية،  البحرية 
الجيش  المعلوماتية.  الهيمنة  فيلق  اسم  نفسها  على 
اإللكتروني يوفر القوات األمامية مع خيار طلب »دعم 
النيران اإللكترونية« من القيادة اإللكترونية، بالطريقة 
والمدفعية.  الجوي  الدعم  فيها  يطلب  التي  نفسها 
على  »السيطرة  بـ  يتكفل  اإللكتروني  الجو  وسالح 
على  اليوم  »نهيمن  كما  تماماً  اإللكتروني«  الفضاء 

الجو والفضاء«.
يسمى  ما  لديها  المتاحة  األدوات  بين  ومن 
»باشنيتبولكا«، المصممة »لتدمير بطاقات الشبكات 

عن بعد«.
في  العمليات  هذه  بمثل  القيام  تم  لسنودن  وفقاً 
عندما   ،2012 عام  في  الحرب،  مزقتها  التي  سوريا 
تثبيت  بعد  وعن  سراً  القومي  األمن  وكالة  حاولت 

 إدوارد سنودنجيمس بامفورد
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»برنامج خبيث« في نظام الكمبيوتر من شركة كبيرة 
أن  األمر  لهذا  المتوقع  من  وكان  لإلنترنت.  مزودة 
اإللكتروني وغيره  البريد  اختراق  الوكالة من  يمكن 
أنحاء سوريا. ولكن  اإلنترنت في معظم  من حركة 
أجهزة  تخريب  تم  ذلك،  من  بدالً  ما.  خطأ  حدث 
في  اإلنترنت  تعطيل  في  األمر  وتسبب  الكمبيوتر، 

جميع أنحاء البالد لفترة من الزمن.
تبدو  بالهجمات،  اإللكترونية  القيادة  تقوم  وفيما 
وكالة األمن القومي أكثر اهتماماً في تتبع كل شخص 

تقريباً متصالً باإلنترنت، وفقاً للوثائق.
عليها  أطلق  السرية،  الفائقة  العمليات  إحدى  من 
لها  التي صممت بحيث يكون  الكنز«  اسم »خريطة 
الحقيقي  بالزمن  تفاعلية  خريطة  بناء  على  »القدرة 
تقريباً لشبكة اإلنترنت العالمية. ... أي جهاز في أي 
مكان، وفي كل وقت«. عملية أخرى، اسمها الرمزي 
الزرعات«-  »ماليين  وضع  على  تنطوي  »توربين« 
برامج خبيثة – سراً في أنظمة الكمبيوتر في جميع 
هجمات  لشن  أو  للتجسس  سواء  العالم  أنحاء 

إلكترونية.
ومع ذلك، وحتى مع مواصلة الحكومة األمريكية 
هناك  أن  يبدو  قوية،  وهجوم  تنصت  أنظمة  بناء 
تركيزاً أقل بكثير على األمن في الداخل. فمن إحدى 
فوائد السرقة اإللكترونية لرسائل البريد اإللكتروني 
أنها  الديمقراطي  للحزب  الوطنية  باللجنة  الخاصة 
االحتماالت  حول  علني  حوار  فتح  على  ساعدت 

الخطيرة للحرب اإللكترونية. هذا أمر طال انتظاره، 
األمر الذي حث بالفعل على مناقشة المشاكل األمنية 
نوفمبر  في  األمريكية  الرئاسة  النتخابات  المحتملة 

الحالي.

فريو�ص �صتك�صنت 

في الواقع، فإن الواليات المتحدة هي البلد الوحيد 
الذي شن حرباً إلكترونية فعلية - عندما استخدمت 
اآلالف من  لتدمير  اإللكتروني  الهجوم  أوباما  إدارة 
تخصيب  في  المستخدمة  المركزي  الطرد  أجهزة 
حربياً  الفعل عمالً  هذا  وكان  إيران.  في  اليورانيوم 

غير قانوني، وفقا لتعريف وزارة الدفاع نفسها.
ففي 25 سبتمبر 2010، أكدت إيران أن العديد من 
إلكتروني  إرهاب  وقعت ضحية  الصناعية  وحداتها 
هذا  ويعد  »ستكسنت«،  بفيروس  إصابتها  بعد 
صدرت  التي  التقارير  من  العديد  وفق  الفيروس 
مؤخراً واحداً من أعقد األدوات التي تم استخدامها 
إلى اآلن. فـ»ستكسنت« عبارة عن برنامج كومبيوتر 
المستخدمة  الصناعية  التحكم  أنظمة  يهاجم  خبيث 
على نطاق واسع في مراقبة الوحدات التي تعمل آلياً. 
وكان الخبراء بداية يعتقدون أّن مهّمة البرنامج هي 
التجسس الصناعي ونقل المعلومات التي تساعد على 

تقليد المنتجات. 
لكن تبيّن لخبراء الهندسة العسكرّية فيما بعد أّن 
الكثير  فالبرنامج -وعلى عكس  كليّاً.  األمر مختلف 

مخصصاً  ليس  اآلن-  إلى  المعروفة  البرامج  من 
لمحاولة  الصناعية  المعلومات  وسرقة  للتجسس 
كسب المال أو لسرقة الملكية الفكرية. فبعد حوالي 
تعقيداً  أكثر  األمر  أن  ظهر  العمل،  من  أشهر  أربعة 
مما كان متصوراً، وأننا نقف اليوم أمام نوع جديد 
من البرامج التي من الممكن أن تتحول إلى نموذج 
لألطراف التي تنوي إطالق هجمات إلكترونية تؤدي 
المستهدف حتى  البلد  إلى دمار حقيقي واقعي في 
حسين  لعلي  وفقاً  اإلنترنت  إلى  الحاجة  دون  من 
باكير الذي نشر دراسة بعنوان: »المجال الخامس.. 
مركز  في  الـ21«  القرن  في  اإللكترونية  الحروب 

الجزيرة للدراسات. 
فالبرنامج ال يعمل بشكل عشوائي كما هي العادة 
وإنما بشكل محدد جداً. إذ يقوم بعد اختراق األجهزة 
والحواسيب بالتفتيش عن عالمة فارقة تتعلق بأنظمة 
وجدها  ما  فإذا  األلمانية«،  »سيمنز  صنعتها شركة 
يقوم عندها بتفعيل نفسه ويبدأ بالعمل على تخريب 
وتدمير المنشأة المستهدفة من خالل العبث بأنظمة 
التحكم وقد تتعدد المنشآت التي يستطيع مهاجمتها 
الكهرباء  توليد  محطات  إلى  النفط  نقل  خطوط  من 
المنشآت  من  وغيرها  النووية  المفاعالت  وحتى 
فيترك  يجدها،  لم  إذا  أّما  الحّساسة،  االستراتيجية 

الحاسوب وشأنه. 
فالبرنامج كبير ومشّفر جداً ومعقد جداً ويوّظف 
تدخل  أي  للعمل  يلزمه  وال  وجديدة،  ذكية  تقنيات 
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بشري في أي مرحلة من المراحل، ويكفي أن تكون 
هناك بطاقة ذاكرة تخزين إلكترونية مصابة به حتى 
يبدأ عمله.  وألنه على هذه الدرجة من التعقيد والتطور 
وألّنه يعمل بشكل محدد جداً، فمن البديهي أن يكون 
البديهي أن تكون المنشأة أو  من صنع دولة، ومن 
أو  لتدميرها  عنها  يبحث  التي  األساسية  المنشآت 
تخريبها قيّمة للغاية وعلى درجة عالية من األهمية. 
وبناء على هذا االستنتاج، ذهبت العديد من المصادر 
يكون  قد  اإليراني  بأّن مفاعل بوشهر  التخمين  إلى 
الهدف األساسي الذي يبحث البرنامج عنه لتدميره.

ففي دراسة لها، أشارت شركة »سيمناتيك« التي 
والبرامج  اإللكتروني  األمن  برامج  مجال  في  تعمل 
طليعة  في  تأتي  إيران  أّن  للفيروسات  المضادة 
التي حققها  اإلصابات  ناحية  من  المستهدفة  الدول 
برنامج »ستكسنت«، وأّن ما يقارب 60 % من أجهزة 
التطبيق  هذا  من  لهجوم  تعرضت  التي  الكمبيوتر 

الخبيث كانت في إيران. 
وبالرغم من أّنه قد تّم اكتشاف »ستكسنت« ألول 
»فايروس  تدعى  بيالروسية  شركة  قبل  من  مرة 
الخبيث  التطبيق  على  عثرت  إنها  قالت  ادا«،  بلوك 
في جهاز كمبيوتر يعود ألحد عمالئها اإليرانيين، إالّ 
أّن أصابع االتهام لم تتّجه إليها، وتّم إطالق العديد 
من التخمينات حول الجهة التي قد تكون أطلقت هذا 

الهجوم بالفعل، ومنها:
كانت  وان  سبق  أّنه  اعتبار  على  روسيا:   •
أكبر هجومين وقعا حتى فترة  موضوع شبهة في 
وفي  وجورجيا.  أستونيا  في  »ستكسنت«  قبل  ما 
لتركيب  الروس  إيران، فاإليرانيون استخدموا  حالة 
كانوا  الروس  والعلماء  األلمانية،  سيمينز  أنظمة 
بوشهر  عن  المسؤولة  الوحيدة  األجنبية  الجهة 
وعليه  كافة،  األنظمة  إلى  الدخول  أيضاً  والمخولة 

فالروس يعلمون جيداً مكمن الضعف، ومن الممكن 
أدخلت  التي  الجهة  يكونوا  أن  ألسباب مختلفة  جداً 

الفيروس عبر استخدام بطاقة ذاكرة مصابة. 
• الصين: وفي المقابل، يشير عدد من خبراء األمن 
اإللكتروني إلى أّن الصين قد تكون المصدر المحتمل 
للفيروس، وأّن الهدف المقصود منه كان الهند وليس 
إيران مستندين في ذلك إلى أّن الهند تعد الدولة األكثر 
تعّرضاً للفيروس وفقاً إلحصاءاتهم، وهي تأتي في 
المصابة  الحواسيب  عدد  حيث  من  األولى  المرتبة 
بالفيروس متخّطية كالً من إيران وإندونيسيا وبواقع 
60 ألف جهاز. وذلك في سياق التوتر الذي تشهده 
نزاعات  خلفية  على  أشهر  منذ  البلدين  بين  العالقة 

حدودية وسياسية متزايدة مؤخراً. 
تكون  أن  أخرى  جهات  تستبعد  وال  أمريكا:   •
نظراً  للفيروس،  المصنّعة  الدولة  المتّحدة  الواليات 
وموارد  خبرات  من  يحتاجه  ولما  وتطوره  لتعقيده 
هائلة. ويربط بعضهم بين هذا الفيروس وبين النزاع 

األمريكي-اإليراني حول الملف النووي. 
• ومع ذلك تبقى إسرائيل وفق كثير من الخبراء 
كمصدر  احتماالً  األكثر  المرشح  والمتخصصين 
نجح  التسعينيات  أواخر  في  لفيروس »ستكسنت«. 
األمن  جهاز  في  يعمل  الحواسيب  مجال  في  خبير 
تقنيات  بيت( من خالل  اإلسرائيلي )شين  الداخلي 
الخاص  الكمبيوتر  نظام  اقتحام  في  القرصنة 
بمستودع )بي جالوت( للوقود شمالي تل أبيب. كان 
الهدف إجراء اختبار روتيني لتدابير الحماية بالموقع 
اإلسرائيليين  نبهت  العملية  هذه  لكن  االستراتيجي، 
أيضا إلى اإلمكانية التي توفرها عمليات التسلل هذه 
عالية التقنية للقيام بأعمال تخريبية حقيقية، وأدركوا 
السرية،  البيانات  على  االطالع  بخالف  أنه  حينها 
متعمدة  تفجيرات  تنفيذ  أيضاً  يستطيعون  فإنهم 

بمجرد برمجة تغيير في مسار خطوط األنابيب«. 
اإللكترونية  الحرب  تبلورت  الوقت  ذلك  ومنذ 
التخطيط  في  رئيساً  ركناً  لتصبح  فشيئاً  شيئاً 
في   8200 الوحدة  وتعتبر  إلسرائيل.  االستراتيجي 
الجيش اإلسرائيلي أكثر الوحدات تطوراً من الناحية 
في  واسعة  نشاطات  ولها  والتكنولوجية  التقنية 
حروب اإلنترنيت والشبكات، وقد انضم إليها اآلالف 
لشهرتها  نظراً  إنشائها  منذ  اإلسرائيلية  العقول  من 
النوعي  التفوق  ضمان  على  تعمل  حيث  الواسعة، 
إلسرائيل من خالل عمليات دفاعية أو هجومية في 

الفضاء اإللكتروني. 
وعلى الرغم من أّنه قد تّم تصنيف الوحدة 8200 
من قبل بعض المؤسسات المعنيّة بأنها أكبر سادس 
مطلق لهجمات اإلنترنت في العالم، فإن هذه الوحدة 
التقنية  القدرات  بهذه  تتمتع  التي  الوحيدة  ليست 
الوحدات  من  العديد  فهناك  إسرائيل،  في  العالية 
األخرى التي تتمتع بقدرات متطورة جداً في مجال 

تكنولوجيا المعلومات في جميع التخصصات. 
يتعلق  فيما  إسرائيل  إلى  االتهام  أصابع  وتتجه 
من  عدد  على  اعتماداً  »ستكسنت«  بفيروس 

المؤشرات منها:
- توافر القدرات التقنية للقيام بمثل ذلك العمل.

وتردد  التقليدي  العسكري  العمل  تعقيدات   -
السماح  أو  جديدة  بحرب  الدخول  في  األمريكيين 

إلسرائيل بفعل ذلك.
المجال،  هذا  في  إلسرائيل  سوابق  توافر   -
»جينز  مجلة  في  الصحافي  يقول  كما  أبرزها  لعّل 
ديفنس«، طوني سكينر نقالً عن مصادر إسرائيلية، 
إن قصف إسرائيل عام 2007 لمفاعل نووي مزعوم 
عّطل  إلكتروني  بهجوم  مسبوقاً  كان  سوريا،  في 

الرادارات األرضية والراجمات المضادة للطيران. 
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رفٍض  مثاَر  بحقٍّ  كانت  قاسية،  جرمية  إنها 
الناس،  من  كبيٍر  عدٍد  من  وتــأسٍّ  واستهجاٍن 
والذين أّكدوا بصوٍت واحٍد بشاعة هذه اجلرمية 
إدارياً  املُتشنِّعة، بحّق زوٍج ووالد، يعمل موظفاً 
في إحدى املدارس، وأّن َمْن قاموا بهذه اجلرمية 
ينالوا  وأْن  بّد  ال  مجرمون  النّكراء،  الّشاذة 
جزاءهم العادل، حسب القوانني املَْرِعيّة اإلجراء.

»التحريات  قسم  ــى  إل وصــل  ــوم،  ي ــذات  ف

واملباحث اجلنائية« في أحد مراكز الشرطة بالغٌ 
»العثور على جثة مجهولة لشخٍص في  مفاده: 
منتصف العمر، محروقة، ومّت رميها عند أطراف 
املنطقة التي يشملها نطاق عمل مركز الشرطة«.

من  دوريــة  هبّْت  البالغ،  هذا  وصول  وبعد 
صحة  من  للتثبّت  املكان  إلى  املذكور،  القسم 
أحد  ــى  إل اجلثة  نقلوا  هناك  ــن  وم ــالغ..  ــب ال
التحقيقات  بعد ذلك، شَرَعت  املستشفيات، ومن 

اجلرمية  هذه  ارتكب  ْن  َعمَّ وتستقصي  تبحث 
البشعة، ومالبساتها.

»الطبابة  من  الشرطة  طلبت  الــبــدء،  وفــي 
في  فتبنّي  احملترقة،  اجلثة  فحص  الّشرعية« 
من  اخلمسني  في  لرجل  »عائدة  أنها  التقرير 
ليسْت  الوفاة  أّن  األمر،  في  ما  وأخطر  العمر، 
خنْق  عملية  عن  بل  احلــْرق،  عملية  عن  ناجمة 
 12 بـ  الوفاة  زمن  مقّدراً  حْرقه،  وتالياً  املغدور، 

اإعداد: وجيه ح�سن

سر الجثة!
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احَلْرق،  عملية  وأّن  اجلثة،  اكتشاف  قبل  ساعة، 
كانت بهدف إخفاء اجلرمية األولى«.

عمل  صعوبة  مــن  زادْت  املعلومات  هــذه 
عزائمهم  من  ُتضِعف  لم  أّنها  إال  احملققني، 
وإصرارهم على متابعة العمل، وكشف احلقيقة. 
بداية أرادوا التعّرف على هوّية املغدور، حيث 
على  يدّل  ما  أو  ذلك،  يثبت  ما  بحوزِتِه  يكْن  لم 
والتقّصي  البحث  نطاق  وبتوسيع  شخصيته.. 
اسم  معرفة  من  احملققون  متّكن  واألسئلة، 
املغدور، حيث تبنّي أّن اسمه شعيب، »52 عاماً«، 
إدارياً في مدرسة، ال  يعمل منذ سنوات موظفاً 
أعداء له، شخص بسيط، متزوج، وله ثالث بنات.

أجراها  التي  النِّشطة،  الدقيقة  والتحرّيات 
»قسم التحرّيات واملباحث اجلنائية«، حول عائلة 
أّن  هي   مهمة،  معلومة  إلى  خلصْت  املغدور، 
سنوات  أربع  ومنذ  مبفرده  يقيم  كان  املغدور، 
مستأجرة  وحمام  مطبخ  ومالحقها  غرفة  في 
بضواحي املدينة بعيداً قليالً عن املنازل األخرى، 
وأّن  املدينة..  في  وبناتها  زوجته  تقيم  فيما 
املغدور، كاَن على خالٍف قدمي ودائم مع زوجته، 

بسبب أّن سمعتها كانت سمعة مجروحة. 
الى  احملققني  دفعت  املهمة،  املعلومات  هذه 
ووقتها  حتقيقاتهم،  في  الزوجة  على  التركيز 
حاولِت التملّص من كّل االتهامات املنسوبة إليها، 
عملتا  احملققني،  وِحنْكة  التحقيق،  خبرة  ولكّن 
فضيلة  الزوجة  قالت  إْذ  احلقيقة،  كشف  على 
)40 عاماً( في اعترافاتها: »نعم سيدي، خططُت 
لعملية اخلنْق واحلْرق، والغاية: تضليل العدالة، 
وإبعاد الشبهة عنّي، وعن شريكي في اجلرمية«!

مع  دائمة  خالفات  بحدوث  اعترفت  كما 
طلبُت  قائلة:  وأكثر،  سنوات  أربع  منذ  زوجها، 
منه عدة مّرات االنتقال إلى داخل املدينة، ليعيش 
معنا، ولكنه كان يرفض.. وصمتْت، كأّنها تذّكرْت 
أمراً ما، وكان لون وجهها حلظتئٍذ أشبه ما يكون 
دائم  هناك خالف  كان  الباهت:  األصفر  باللون 
على مصاريف البيت، أعرُف أّن راتبه الشهري 
يعاشْرني  لم  ما احليلة؟!.. وهو  ضعيف، ولكن 

معاشرة األزواج، منذ أربع سنوات.
وعندها قال كبير احملققني: 

- أكملي.. وماذا بعد؟
شهر،  كّل  مّرة  علينا  يترّدد  زوجي  كان   -
أكثر  يتغيّب  ثم مّرة كّل شهرين، وبعدها صار 

وأكثر!
وأظهرت التحقيقات، أّن الزوج لم يكن راضياً 
قطعاً عن خطوبة ابنته »شمة، 20 عاماً« للشاب 
احلال،  ميسور  كان  والــذي  33عاماً«،  »حميد، 
ولكنه ذو سمعٍة في احلضيض، فطلب شعيب من 

زوجته »فسخ اخلطوبة حاالً«، إال أّن »فضيلة«، 
كانت ترفض هذا األمر رفضاً باّتاً، وهو »ما زاد 

الّطني ِبلًّة«.. 
وتضيف الزوجة في َسْرديات كالمها:

عندي  ولّدْت  التي  هي  األسباب،  هذه  كّل   -
األبــد،  إلــى  طريقي  عن  وإزاحــتــه  قتله،  فكرة 
ورسمُت في رأسي خطة القتل، وأشركُت خطيب 

ابنتي في التنفيذ!
ومتضي القاتلة في اعترافاتها، مؤكدة:

- أنه قبيل انتهاء العام الدراسي بنحو شهر، 
ومع  معي  وتشاجَر  املنزل،  إلى  زوجي  حضر 
البنات، بعدما علم من اجِلوار: »أّن خطيب ابنته، 
قام  وبعدها  يومي«..  شبه  بشكل  علينا،  يترّدد 
بضرب ابنته »شمة« ضرباً ُمبّرحاً، ثم خرج في 

حالة غضٍب هستيري..
ثم قال كبير احملققني:

- هل لديك إضافات أخرى؟
قالت، وآثاُر دمع يتالمُع في عينيها:

- بعد التعّدي على ابنته بالضرب، قررت قتله، 
ألتخلّص من زوج ثقيل الظل، يقف حجر عثرة 
في طريقي وطريق بناتي .. واتفقت مع خطيب 
الوجود،  من  زوجي  محو  على  »حميد«  ابنتي 

والتخلص منه إلى األبد.. 
على  التنفيذ  ويبقى  جاهزة..  اخلطة  وكانت 
منها،  بتزويجه  ابنتي  وأغَريُت خطيب  األرض.. 
على  فوافق  العملية..  جناح  من  االنتهاء  حال 

التنفيذ!
كالٍم  من  ُجعبتها  في  ما  الزوجة  وأفرغت 

خطير، قائلة:
برفقة  حضرت  الدراسي،  العام  نهاية  بعد 
خطيب ابنتي إلى الغرفة التي يقيم فيها زوجي 
األمتار  عشرات  والبعيدة  املدينة  ضواحي  في 
عليه..  اتفقنا  ما  لتنفيذ  إليها،  منزل  أقرب  عن 
وصلنا، وكان بحوزتنا قّفازات، وسلك كهربائي، 
وحبل، وأداة معدنية حادة، وذلك الستخدام هذه 

األدوات في خنق زوجي.
دموع  وأخذت  ما..  شيئاً  وتذكرت  صمتت.. 
ثم  املُجّعدين..  خّديها  على  كاملطر  تنزل  النّدم 

أردفت:
إْزهاق روح  بني  ابنتي،  أنا وخطيب  قارّنا   -
زوجي بالسّم أو اخلنْق.. فكان الّرأي باإلجماع: 
»اخلنْق« أوالً، ثّم »احلْرق«! ألّن السّم قد يؤّخر 
عملية القتل والوفاة.. وقد يتدّخل آخرون إلنقاذه.
وصمتت القاتلة، وكأّن على رأسها قد وقَف 
فقد  صوتها،  وانكتم  وتلعثمت..  جــارح..  طيرٌ 
تذّكرت ذلك املوقف الّرهيب.. قال كبير احملققني:

- أكملي ال داعي للسكوت يا »فضيلة«.. ماذا 

جرى بعد ذلك؟
عميق،  بنوم  يغّط  الغرفة  في  زوجي  كان   -
وكان الوقت ليالً يا سيدي.... دخلنا غرفته بعد 
فتح الباب بأداة معدنية حادة.. وما أن استيقظ 
حتى قمنا أنا وخطيب ابنتي سريعاً بلّف رقبته 
بذاك السلك الكهربائي، كل منا باجتاه، وقمنا بكم 
فمه وبربط ساقيه باحلبل، وذلك ملنعه من طلب 

النجدة أو املقاومة. 
انتهى كّل شيء..  وما هي إال حلظات، حتى 
ابنتي سيارته، ووضعنا اجلثة  وأحضر خطيب 

في صندوق السيارة اخللفي.
وهنا توقفت عن سرد باقي احلكاية.. وأخذْت 
النّدم يفري  بكاًء مّراً.. كان سيف  ُتعِول، تبكي 
كبدها َفْرياً.. ثم مسحت دمعها الساخن، وأردفت:

أكثر عن  أو  كيلو مترين  بعد  - وهناك على 
العام،  الطريق  عن  بعيدة  منطقة  وفي  الغرفة 
البنزين عليها!  أنزلنا اجلثة، وقمنا بسكب مادة 

فاحترقت، وتفّحم جسد زوجي متاماً!
تباعاً  رَمينا  املدينة،  إلى  العودة  طريق  وفي 
املعدني  والسلك  الفارغة  البنزين  زجــاجــة 
التي  احلادة  املعدنية  واألداة  واحلبل  والقفازات 
حاوية  في  غرض  كل  الغرفة،  باب  بها  فتحنا 

قمامة مختلفة حتى نبعثر أدوات اجلرمية.
كبير  اعترافاتها، جلأ  الزوجة  أنهِت  أْن  وبعد 
احملققني إلى حيلة ذكية، لإليقاع باملُجِرم اآلخر 
»حميد« املتواري عن األنظار منذ علم بالتعرف 
باستدعاء  ثــم  ــة،  احملــروق اجلثة  هوية  على 
طلب  حيث  التحقيق،  إلى  اجلرمية  في  شريكته 
االتصال  »فضيلة«،  املتهمة  من  احملققني  كبير 
منذ  انتهى  التحقيق  »بأّن  وإخباره،  »حميد«،  بـ 
وأّن  تهمة،  أّية  من  بريئة  خرجت  وأنها  دقائق، 
احملققني لم يصلوا إلى أّي شيء مفيد، وأنها تريد 

أن تلتقي به في بيتها باملدينة«.
رجال  من  كمني  كان  البيت،  قرب  وهناك، 
املُجِرم  بانتظار  اجلنائية«  واملباحث  »التحرّيات 
أخذ  بعد  عليه  القبض  مّت  الثاني »حميد«، حيث 
بكل  اعتَرف  التحقيق  وفي  القضائية،  املوافقة 

التفاصيل البشعة جلرميته.
ومّت حتويل املشاركني في اجلرمية »فضيلة« 
و»حميد« إلى العدالة، لينال كّل منهما ما يستحقه 
من جزاء، كّل حسب إسهامه في هذه اجلرمية، 
وكمداً  حزناً  الطاهرة،  القلوب  لها  تنفطر  والتي 

وتأّسياً حّد الوجع، والقهر، وذْرف الّدموع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أخرى هو محض صدفة 
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الجريمة و العقاب

ترجمة: د.ح�سن الغول

نهاية المليونير
عندما  نائماً  هاندويركر  جون  الدكتور  كان 
استيقظ في اخلامسة من فجر التاسع والعشرين 
الطوارىء  هاتف  صوت  على   1964 يونيو  من 
الطبية يطلب منه الذهاب إلى منزل جاك موسلر 
البالغ السبعني من العمر والذي ميتلك إمبراطورية 
مالية تقدر قيمتها بثالثني مليون دوالر إثر العثور 
الدم حيث  من  بركة  وسط  ميتاً  غرفته  في  عليه 
صدره  في  مرات  عدة  بالسكني  للطعن  تعرض 

وقلبه.
ابن  كان  األمريكي  احللم  عاش  الذي  موسلر 
وشيكاغو  نيويورك  في  عاش  روماني  مهاجر 
الثالثة  في  وهو  للمدرسة  الذهاب  عن  وانقطع 
أبيه  وفاة  بعد  أسرته  ملساعدة  العمر  من  عشرة 
وانخرط في أعمال مختلفة، إال أنه رغم ذلك واصل 
تعليمه وتخرج من اجلامعة وبدأ في منح القروض 
للمحتاجني مقابل فوائد، كذلك االجتار بالسيارات 
إمبراطور  عن جتربة  الكثير  بقراءة  مولعاً  وكان 
السيارات الثري هنري فورد الذي كان أمُنوذجاً 
لرجل األعمال القادر على اقتناص الفرص املالية.

مت  موسلر  والدة  شهد  الــذي   1895 عام  في 
خمس  وبعد  أمريكا  في  سيارات  أربع  تسجيل 
مختلف  في  سيارة   8000 هنالك  أصبح  سنوات 
أنحاء الواليات املتحدة ثم نصف مليون سيارة في 
عام 1910 وارتفع الرقم إلى أكثر من تسعة ماليني 
في عام 1920. وبعد انتهاء مرحلة الكساد الكبير 
قام موسلر بإنشاء عدد من شركات التمويل، وفي 
نهاية احلرب العاملية الثانية كان هذا الرجل ميتلك 
نحو أربعني بنكاً وشركة متويل وتأمني التي كانت 

تستقبل أعداداً ضخمة من العمالء.
في  الشرطة  بدأت  موسلر  موت  اكتشاف  إثر 
إذا كان هذا الرجل محاطاً  التحقيقات عما  إجراء 
وصفه  حيث  موته،  في  يرغبون  الذين  باألعداء 
أحد التحريني بأنه رجل شرير ويحظى بكراهية 
الكثيرين وأنه كان أشبه بقرصان يبحر في بحار 
العالقات  عن  التحري  مت  كما  ــال،  وامل التجارة 
الشخصية له ومعرفة ما إذا كان هنالك دافع لدى 
بعضهم الرتكاب هذه اجلرمية، فهذا الرجل تزوج 
أربع  املاضي وأجنب  القرن  العشرينيات من  في 
بنات وطلق زوجته في عام 1947 ثم ظهرت كاندي 
جورجيا  والية  من  مزارع  ابنة  وهي  حياته  في 
وانتقلت  عجوز  رجل  من  تزوجت وهي صغيرة 

إلى نيو أورليانز وهناك أنشأت وكالة لعارضات 
الطبقة  على  التعرف  على  ساعدها  مما  األزيــاء 
األغنياء  من  تطلب  كانت  حيث  البالد  في  الثرية 
التبرع للفقراء واملرضى، ومن هؤالء األثرياء جاك 
موسلر الذي كان ميتلك بنكاً جديداً في أورليانز 
والذي قامت كاندي بزيارته، وبعد ستة شهور من 
التعارف طلب الزواج منها ووافقت وكان هو في 
الثانية واخلمسني من العمر بينما هي في الثامنة 

والعشرين. 
عاش االثنان حياة بذخ وكانا يقيمان احلفالت 
املهمة، كما  في منزلهما لألصدقاء والشخصيات 
قاما بتبني أربعة أطفال إثر مقتل آبائهم، وكانت 
السجن  إلغاء عقوبة  أجل  كاندي تشن حملة من 
املؤبد خاصة بعد أن أدين صديق لها بتهمة القتل 
وحكم عليه بالسجن املؤبد، كما صدر حكم مشابه 
على أخيها ديويت إلدانته بارتكاب جرمية مشابهة 
في عام 1956 ومتكنت مبا لدى زوجها من مال 
ونفوذ من احلصول على عفو عن أخيها بعد أن 
أمضى خمس سنوات في السجن، وفي عام 1961 
بدأت في الدفاع عن ابن أختها ميلفني باورز الذي 
كان في العشرين من العمر والذي كان متورطاً 
مع مجموعة من احملتالني ومت سجنه لعدة شهور، 
حيث طلبت كاندي من زوجها أن يجد له عمالً في 
إحدى شركاته وفي مرحلة الحقة طلبت منه أن 

يقيم معهما في منزلهما. 
صحية  متاعب  من  يعاني  بدأ  الــذي  موسلر 
تتعلق بجهازه التنفسي بدأ يسافر كثيراً مبفرده 
إلى أوروبا للعالج وفي الوقت نفسه كانت كاندي 
على عالقة محرمة مع ابن أختها والتي مع الوقت 
لم تعد خافية على أحد، وعندما علم موسلر باألمر 
طرد ميلفني من عمله في شركته املالية، ثم صدر 
أمر من النائب العام بأن يغادر ميلفني مقر سكنه 
عالقة  تدهور  من  وبالرغم  االعتقال.  يواجه  أو 
موسلر بزوجته إال أنهما لم يفكرا في االنفصال، 
إذ كانت أطماعهما املالية تطغى على ذلك إذ وفقاً 
لعقد الزواج من يسعى إلى طلب الطالق سيخسر 

الكثير من املال.
الوحيدة  ابنتها  اصطحبت  جهتها  من  كاندي 
بيسكاين حيث  إلى  بالتبني  أطفالهما  من  وثالثة 
بدأت تعاني من صداع نصفي حاد كان يجبرها 
على الذهاب إلى املستشفى للعالج، وفي التاسع 

في  األطفال  اصطحبت  يونيو  من  والعشرين 
عربتها إلى مكتب البريد وفي الطريق تلقت مكاملة 
زوجها  بوفاة  يخبرها  مجهول  رجل  من  هاتفية 
لتجده  زوجها  منزل  إلى  توجهت  حيث  طعناً 
التي  الشرطة  استدعاء  ومت  دمائه  في  مضرجاً 

الحظت باستغراب هدوء األرملة غير العادي.
الشرطة في بداية حتقيقاتها وضعت عدداً من 
في  االنتقام ووجود خالفات  مثل  للقتل  الدوافع 
العمل أو السرقة إال أن التحريني توقفوا عند الـ 39 
طعنة التي تلقاها موسلر والتي تؤكد أنه تعرض ملا 
يشبه الذبح بدافع االنتقام حيث تركزت الشبهات 
كان  الضحية  أن  خاصة  وصديقها  زوجته  على 
قد كتب في يومياته عن كاندى وميلفني »إذا لم 
سيارة  شوهدت  فسأقتلهما«.كما  أوالً  يقتالني 
شيفروليه بيضاء قرب املنزل والتي كانت كاندي 

قد استأجرتها وأعطتها مليلفني. 
في الثالث من يوليو وهو يوم جنازة موسلر 
بحق  قبض  مذكرة  فلوريدا  سلطات  أصــدرت 
القتل، ومت القبض عليه ومصادرة  ميلفني بتهمة 
ثيابه حيث عثر على آثار دماء على بنطاله الذي 
الفور  كان يرتديه لدى عودته من ميامي، وعلى 
بدأت كاندي وأختها البحث عن محام للدفاع عنه، 
املدينة  مغادرة  كاندي  قررت  نفسه  الوقت  وفي 
منه،  تعاني  الذي  النصفي  الصداع  من  للعالج 
مبيلفني  عالقتها  حول  التحريات  تواصلت  كما 
وفي العشرين من يوليو 1965 وجهت إليها تهمة 
املشاركة في اجلرمية وقبض عليها إال أنه أطلق 

سراحها مع ميلفني مقابل دفع كفالة. 
في السابع عشر من يناير 1966 مثلت كاندي 
اهتمام  القتل وسط  بتهمة  أمام احملكمة  وميلفني 
ومتابعة من قبل وسائل الصحافة واإلعالم على 

مستوى الدولة، 
دافع  أن  إلى  العام في احملكمة  املدعي  وأشار 
قبل  من  للضحية  الشديدة  للكراهية  يعود  القتل 
ميلفني والعالقة التي تربطة بكاندي وتفاقم األمر 
عندما تعرض للطرد من العمل واملنزل، أما محامي 
الدفاع فقد ادعى أن الضحية كان منحرفا األمر 
الذي دفع زوجته للبحث عن أية عالقات خارجية، 
إال أن املفاجأة متثلت في قدوم أربعة رجال من 
قتل  منهم  طلب  بأنه  الذين شهدوا  ميلفني  رفاق 
موسلر مقابل مبلغ من املال إال أن شهادتهم لم 
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يؤخذ بها لضعفها وعدم تأكيدها.
ومرافعات  للشهود  االستماع  انتهاء  ومــع 
محامي الدفاع واملدعي العام بدأت هيئة احمللفني 
كاندي  أن  إلى  النهاية  في  وتوصلت  مداوالتها 
قرار من  ذلك صدور  مذنبني وتال  غير  وميلفني 
القاضي بإطالق سراحهما، حيث حصلت كاندي 
على 33 مليون دوالر من أموال زوجها املتوفي، 

كما قامت بنجاح بإدارة شركاته وحصل كل فرد 
فقد  ميلفني  أما  دوالر.  مليون  على  األسرة  من 
حتسن وضعه املالي واشترى منزالً خارج املدينة 

وقطع عالقته مع كاندي.
أعوام  أكثر من عشرة  1976 وبعد  أكتوبر  في 
وإثر  زوجها  مقتل  جرمية  من  تبرئتها  على 
الذي  البنك  إدارة  مجلس  أعضاء  مع  اجتماعها 

الصداع  بآالم  منزلها وشعرت  إلى  عادت  متلكه 
النصفي تهاجمها من جديد وخالل نومها توفيت 
تاركة خلفها ثروة تتجاوز الـ 100 مليون دوالر، 
استمرار  رغم  طليقاً  زوجها  قاتل  يزال  ال  بينما 
بالضلوع في اجلرمية حتى  لالتهامات  تعرضها 
آخر يوم في حياتها وقناعة الكثيرين بأنها وابن 

أختها من خطط وارتكب تلك اجلرمية.
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فسخ عقد الزواج...
متى وكيف؟

اإعداد : حامد حمجوب

تقدم املدعي الزوج ضد ولي املدعى عليها الزوجة 
طالباً برد املهر الذي قبضته والذهب وقيمته واملبلغ 
الذي أنفقه الزوج لرفض ولي الزوجة إمتام مراسم 

الزواج وطلبه الطالق قبل الدخول.
تطالبه  زوجها  ضد  دعــوى  الزوجة  وأقامت 
بالنفقة، كما طالبته  وإلزامه  الصداق  فيها مبؤخر 
التي  األضرار  نتيجة  واألدبي  املادي  بالتعويض 
حلقت بها لعدم إمتام الزواج ومستندة في دعواها 
وبني  بينها  الصحيحة  الشرعية  اخللوة  بحصول 
الزوج  واعترف  والدها،  بيت  في  مرتني  زوجها 

بذلك ولم ينكره.
الزوجة  بتطليق  درجــة  أول  احملكمة  حكمت 
)فسخ عقد الزواج( وإلزام الزوج بدفع نصف املهر 

فقط ورفضت طلبها بالتعويض والنفقة.
األمر  ورفع  الدعوى  منهما  واحد  كل  استأنف 
إلى محكمة االستئناف التي رفضت دعوى الزوجة، 
فطعنت الزوجة باحلكم من جديد مدعية أن احلكم 
ألحكام  صريحة  مخالفة  مخالف  املهر  بنصف 
الشريعة اإلسالمية لوجود العقد، الصحيح بينهما 
العقد،كما أن هذا  ومتام اخللوة الشرعية بعد هذا 
القانون  من   )52/2( املادة  لنص  مخالف  احلكم 
املعمول به في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وفي 
وأنه  الصحيح،  بالعقد  املهر  وجوب  )على  نّصها: 

الشريعة  فقهاء  عند  ذكرها  ورد  التي  الشرعية 
اإلسالمية والتركيز على مذهب املالكية لبيان مدى 

موافقة دعواها ألحكام الشريعة.
فاملهر: )هو املال الذي يجب على الزوج لزوجته 
بعد النكاح نفسه أو بالوطء بالشبهة( وهو ثابت 
مشروعيته  على  األمة  وإجماع  والسنة  بالكتاب 
والفريضة،  واألجــرة  والنحلة  بالصداق  ويسمى 
لصحته  وليس شرطاً  العقد  آثار  من  أثراً  ويعتبر 
وإن خال منه العقد، فالعقد صحيح وللزوجة مهر 
وإظهار  لشأنها  ورفع  للمرأة  تكرمي  وفيه  املثل، 
السوية  البشرية  للفطرة  وموافقة  الزواج  ألهمية 
املهر  ويدفع  يخطب  الذي  هو  فالرجل  السليمة، 
تعالى  قوله  معنى  يتحقق  وهنا  الزواج،  وتكاليف 

»الرجال قوامون على النساء« 
هذا ويصح أن يكون املهر مؤجالً ومعجالً وقد 
تتسلمه  ما  هو  فاملعجل  ذلك،  على  الناس  تعارف 
املرأة من الصداق قبل الدخول( ويحق لها أن متنع 
نفسها حتى تتسلمه( واملؤجل هو ما يتفق الزوجان 
على تأجيله إلى ما بعد الدخول وال بّد من حتديد 
مدة التأجيل وإن لم حتدد فهي إلى الفرقة أو املوت 

»بداية املجتهد 2/22.ومغني احملتاج 3/220.«
مخالفاً  كان  ضدها  احلكم  أن  الزوجة  وادعت 
أن  األمر  يتطلب  وهنا  والقانون،  الشريعة  ألحكام 

د. مصطفى أحمد جنيب

يتأكد بثالثة أشياء: الدخول، أو اخللوة الشرعية، أو 
الوفاة(. وبهذا يكون القانون قد أخذ برأي جمهور 
خالفاً  الصحيحة  باخللوة  املهر  بوجوب  الفقهاء 

للمذهب املالكي. 
وانتهى األمر إلى أن تفوض النيابة العامة الرأي 
أخذت  والتي  احملكمة  هيئة  إلى  القضية  هذه  في 
في  به  والنظر  واالهتمام  والتقدير  بالعناية  األمر 

غرفة املشورة قبل احلكم.
محاضر  جنيب  أحمد  مصطفى  الدكتور  وعلق 
مادة الشريعة اإلسالمية في كلية الشرطة سابقاً 

على احلكم على النحو التالي:
ال بّد في هذا املقام من بيان بعض املصطلحات 
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نبني مدى صحة هذا اإلدعاء، فمن املعلوم أن املهر 
يجب ويثبت في احلاالت التالية :

1ـ الدخول، فإذا دخل الزوج بزوجته تقرر املهر 
وثبت جميعه وإن كان قد سمي، أو مهر املثل إن 
لم يسم، وال يسقط أبداً سواء فارقها أم لم يفارقها 
وسواء فارقها مبوت أم بغيره اذا كانت الفرقة من 

جانبه.
2ـ وفاة الزوج إذا كان املهر مسمى فاملهر يثبت، 

وإن لم يدخل بها.
3ـ وفاة الزوجة إذا كان املهر مسمى فإن املهر 

يستقر جميعه، وإن لم يدخل بها.
الزوج حتى ولو لم يدخل  4ـ طول اإلقامة مع 

بها.
وبعد بيان هذه احلاالت يتبني لنا أن الزوج لم 
وفي  املهر،  جميع  لها  يثبت  حتى  بزوجته  يدخل 
مراسم  استمرار  منع  وليها  فإن  نفسه  الوقت 

الزواج فلم تستحق كامل املهر.
احلاالت  يلي  فيما  نذكر  للموضوع  واستكماالً 

التي ينتصف فيها املهر:
1- إذا طلقها الزوج قبل الدخول وطول اإلقامة 
وكان قد سّمى لها مهراً وكان الطالق اختياراً منه 
ال بسبب منها لقوله تعالى: »وإن طلقتموهن من 
قبل أن متسوّهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف 

ما فرضتم«.
2- إذا ملّكها الزوج الفرقة أو خيرها قبل الدخول 
بالبقاء عنده أو الفراق فاختارت الفراق فيجب لها 
نصف املهر ألن الزوج هو سبب في الفسخ بتمليكه 

إياها الفرقة.
يطلقها  لم  الزوج  أن  احلالة  هذه  في  فاملالحظ 
وإمنا كان الفسخ اختياراً لها ولوليها، فال يستحق 
لرأي  املوافقة  متام  موافق  وهذا  املهر  نصف  إال 
جمهور الفقهاء وأحكام املادة )52/2( من القانون 

السابق ذكره.
كما متسكت الزوجة بحصول اخللوة الشرعية 
وفي  أبيها،  بيت  في  مرتني  زوجها  وبني  بينها 

احلقيقة أن اخللوة الشرعية تعني :
في اللغة: يقال خال املكان والشيء إذا لم يكن 

فيه أحد.
وخال الرجل إذا وقع في موضع ال يزاحمه فيه 

أحد.
بني  انفراد  هي  الفقهاء:  عند  االصطالح  وفي 
شخصني في غيبة عن أعني الناس في مكان ساتر 

ميكنهما الوطء وإن لم يفعاله.
ويترتب على انفرادهما حكم شرعي يؤثر فيهما 
أو في أحدهما. فاخللوة الشرعية في هذه احلالة: 
هي أن يختلي رجل بامرأة عقد عليها شرعاً، وميكن 

مكان  في  زوجته  الرجل  يطأ  أن  اخللوة  هذه  في 
أن  أو  إذنهما  بدون  عليهما  أحد  دخول  فيه  يأمنا 
سواء  الوطء  من  مانع  هناك  وليس  عليهما  يّطلع 
احلنفية  عند  كامالً  املهر  وجب  ال،  أم  هذا  حدث 
املكان  يكن  لم  وإن  الوطء،  من  مانع  هناك  وليس 
شرعية  شروط  وهناك  صحيحة،  تكون  فال  آمناً 
وطبيعية لهذه املوانع فصلها الفقهاء في موضعها.

والذي نراه في هذه القضية أن اخللوة الشرعية 
القضية كما وردت  لم تتحقق ولم تثبت في هذه 
تترتب عليها  القضية، وبالتالي ال  أوراق هذه  في 
بل  لها،  كامالً  املهر  وجوب  وخاصة  آثار شرعية 
كان رأي احملكمة سديداً باستحقاقها نصف املهر، 
ألن الفسخ كان قبل الدخول، ومن املعلوم أن الفرقة 
إذا حصلت قبل الدخول فيجب  التي تعتبر فسخاً 

للمرأة نصف املهر املسمى.
تزال  ال  واجللي  الــواضــح  البيان  هــذا  وبعد 
بنص  كامالً  للمهر  استحقاقها  تّدعي  الزوجة 
القانون، ونذكرها في هذا املقام مبا جاء في املذكرة 
اإليضاحية لشرح املادة )52/2( من القانون بأن 
قابالً  يكون  الصحيح  بالعقد  وجب  الــذي  املهر 
للسقوط كله أو بعضه قبل أن يتأكد بالدخول أو 

الوفاة اتفاقاً أو باخللوة الصحيحة.
هذا، وباإلضافة ملا سبق بيانه ورغم ما قدمته 
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بوجوب  القائل  اجلمهور  رأي  ووافقت  أدلة  من 
كامل املهر، فإنه من املعروف أن حملكمة املوضوع 
الدعوى، وتقدير  التامة في حتصيل فهم  السلطة 
أدلتها فتقيم أحكامها بالقضاء على أسباب سائغة 
تكفي حلمله، وأنها غير ملزمة بتتبع أقوال وحجج 
اخلصوم، وخاصة أن الزوج قد قدم من األوراق 
الثبوتية لدى سلطة احملكمة ما يوجب له احلكم، 
ولم تقدم الزوجة شيئاً من ذلك، بل اكتفت باجلدل 
احملكمة،  أمــام  إثارته  اليجوز  الــذي  املوضوعي 
وأما بالنسبة ملطالبتها بالنفقة وأن حرمانها منها 
فاشترطت  والقانون  الشريعة  ألحكام  مخالف 
ما  زوجها  على  للزوجة  النفقة  بوجوب  الشريعة 

يلي: 
1- أن يكون النكاح صحيحاً ألن سبب وجوب 
للرجل  الــزواج  بعقد  محتسبة  الزوجة  أن  النفقة 
ومفرغة نفسها له وألوالده، فإذا كان النكاح فاسداً 

لم يثبت هذا احلق لعدم وجود العقد.
2- أن تخلي املرأة بني نفسها وزوجها بأن تزف 
إليه، أو أن تكون مستعدة لذلك منتظرة لدعوته ألنه 

) وهو  النفقة  احلالة وجد سبب وجوب  في هذه 
االختصاص للزوج( وشرطه وهو التمكني، فأما إذا 
امتنعت من االستجابة للدخول بها بغير حق فإنها 

ال تستحق النفقة لتخلف شرط الوجوب
بالقانون فنصت  بالنسبة لدعواها ملا جاء  وأما 
املادة »66« )على أن النفقة جتب بالعقد الصحيح، 

إذا سلمت املرأة نفسها إلى زوجها ولو حكماً(.
ومن املعلوم في هذه القضية أن الزوجة ووليها 
لم يتما مراسم الزواج ولم تزف إليه فتسقط نفقتها 
باعتبارها ناشزاً، فال نفقة لها ألن النفقة إمنا جتب 
يوجد  وال  للرجل  وحبسها  نفسها  تسليم  بسبب 

ذلك منها فال تستحق النفقة.
وأما فيما يتعلق بالهدايا )الزهبة( فقال الفقهاء 
مبا يتعارف عليه الناس وقالت به املادة )18/4(: 
العرف  جرى  التي  الهدايا  املهر  من  يعتبر  إنه 
في  املهر  حكم  عليه  فيجري  املهر  من  باعتبارها 
جميع األحوال حالة العدول عن اخلطبة، وفي حالة 

ما بعد العقد وبعد الدخول أو اخللوة.
ومما جاء في املذكرة اإليضاحية لشرح القانون: 

أن ما جرى العرف باعتباره من املهر يجري عليه 
عن  العدول  حالة  األحــوال  جميع  في  املهر  حكم 
اخلطبة وحالة ما بعد العقد وبعد الدخول أو اخللوة 

ومثله البارز »كما قالت املذكرة اإليضاحية«.
اإلمــارات  دولــة  في  بالزهبة  املعروفة  الهدية 
املهر  لقيمتها هي  املتحدة فقد تكون نظراً  العربية 

احلقيقي ألنها متثل جانباً كبيراً من املهر.
املوضوع  حملكمة  أن  ــى  إل ــارة  اإلشـ ــدر  وجت
والفعلية  القولية  األدلة  في  والتدقيق  النظر  حق 
الستظهار  بالدعوى  احمليطة  والصور  والوقائع 
والتتبع  واالستقراء  والنظر  القانونية  احلقائق 
إليه  تطمئن  ما  فتأخذ  واالستنباط  واالستخالص 
لتقييم قضائها على أسباب ثابتة وقواعد راسخة 
عن بصر وبصيرة فتكون راضية مطمئنة للحكم 
الذي توصلت إليه مع العلم أنه ال يجوز أصالً مثل 
األمر  املوضوع،  محكمة  أمام  العقيم  اجلدل  هذا 
وعدالة  صحة  إلى  مطمئنني  آمنني  يجعلنا  الذي 
ألحكام  واملوافق  القضية  هذه  في  الصادر  احلكم 

الشريعة والقانون.  
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�سعد حممد اأبوزيد
باحث قانوني

الشكوى هي شعور حقيقي يصدر من املجني 
عليه أو ممن ميثله قانوناً، يوجه إلى النيابة العامة 
بغرض  القضائي  الضبط  مأموري  أحد  إلى  أو 
التعبير صراحة عن إرادة املجني عليه في حتريك 

الدعوى اجلنائية ضد املتهم.
وعلة تقدمي الشكوى في األصل هي أن جميع 
للقضاء حال وقوعها بعد استيفاء  اجلرائم تقدم 
إجراءاتها القانونية، ولكن قد يرى املجني عليه أن 
األضرار التي تقع عليه من جراء محاكمة اجلاني 
قد تكون أشد ضرراً من اجلرمية ذاتها نظراً إلى 
أثرها  ميتد  والتي  العالنية  احملاكمة  إجراءات  أن 
إلى املجني عليه نفسه قد تؤدي إلى كشف أسرار 
يراها  أخرى  أسباب  ألي  أو  العامة،  أمام  عائلية 
املجني عليه، ويكون مردودها اإليجابي أكثر من 
تقدمي اجلاني إلى القضاء، وتقدير كل هذه األمور 

يعود إلى املجني عليه أو من ميثله.

صاحبة  هي  العامة  النيابة  أن  املعروف  ومن 
االختصاص الوحيد واألصيل في حتريك الدعوى 
على  االماراتي  املُشرِّع  حرص  ولذلك  اجلنائية، 

تأكيد هذا احلق في قانون اإلجراءات اجلزائية.
املادة 7: تختص النيابة العامة دون غيرها برفع 
الدعوى اجلزائية ومباشرتها، وال ترفع من غيرها 
إال في األحوال املبينة في القانون. واملادة 9: يقوم 
النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة 
على  ومباشرتها  اجلزائية  الدعوى  برفع  العامة 

الوجه املبني في القانون.
العامة  للنيابة  املمنوحة  السلطة  هذه  أن  إال 
مصلحة  في  تصب  التي  القيود  ببعض  تقيدت 
يخص  مبا  األمر  يتعلق  عندما  وخاصة  املجتمع 
متاسك األسرة وتعاضد املجتمع، فكانت أولى هذه 
القيود هي الشكوى، أي ال تتحرك بعض الدعوى 
السلطات  إلــى  الضحية  تقدم  إذا  إال  اجلنائية 

العامة بشكوى، وعليه تنص املادة 10 في قانون 
اإلجراءات اجلزائية اإلماراتي: ال يجوز أن ترفع 
الدعوى اجلزائية في اجلرائم التالية إال بناًء على 
شكوى خطية أو شفوية من املجني عليه أو ممن 

يقوم مقامه قانوناً في جرائم:
وإخفاء  األمانة  وخيانة  واالحتيال  السرقة   -
األشياء املتحصلة منها إذا كان املجني عليه زوجاً 
للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه 
األشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة 

بحق لشخص آخر.
- عدم تسليم الصغير إلى من له احلق في طلبه 

ونزعه من سلطة من يتواله أو يكفله.
- االمتناع عن أداء النفقة أو أجرة احلضانة أو 

الرضاعة أو املسكن احملكوم بها.
- سب األشخاص وقذفهم.

- اجلرائم األخرى التي ينص عليها القانون.

الشكوى والنيابة العامة
وتحريك الدعوى الجنائية
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النيابة العامة، وهي األمينة على الدعوى اجلنائية 
أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي حالة 
الضبط  رجال  من  املوجودين  إلى  تقدم  التلبس 
القضائي في مسرح اجلرمية، ويجوز وفقاً للمادة 
أن:  اإلماراتي  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  في   11
أحد  إلى  أو  العامة  النيابة  إلى  الشكوى  تقدم 
حالة  في  ويجوز  القضائي  الضبط  مأموري 
التلبس باجلرمية أن تكون الشكوى إلى من يكون 

حاضراً من رجال السلطة العامة. 
والتفتيش،  القبض  تقتضي  احلالة  هذه  ففي 
ولم يكتف املُشرِّع مبا سبق ذكره في قيد النيابة 
في حتريك الدعوى، بل أحاط الشكوى مبزيد من 
الرعاية واالهتمام للمجني عليهم أو املتهمني في 

حالة تعددهم.
اجلرائم  عليهم في  املجني  تعدد  إذا   :12 املادة 
املنصوص عليها في املادة )10( فيكفي أن تقدم 
املتهمون وكانت  الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد 
ضد  مقدمة  تعتبر  أحدهم،  ضد  مقدمة  الشكوى 

الباقني.
ولم يغفل املُشرِّع حق من وقعت عليه اجلرمية 
إذا   :1 املادة  باجلنون،  أو مصاباً  إذا كان قاصراً 
املشار  اجلرائم  من  في جرمية  عليه  املجني  كان 
إليها في املادة )10( لم يتم خمس عشرة سنة أو 
بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن  كان مصاباً 

له الوالية عليه. 
تقبل  املــال،  على  واقعة  اجلرمية  كانت  وإذا 
الشكوى كذلك من الوصي أو القيم، وتسري في 
اخلاصة  املتقدمة  األحكام  جميع  احلالتني  هاتني 

بالشكوى.
مع  عليه  املجني  مصلحة  تعارض  حالة  وفي 
مصلحة من يقوم مقامه، تقوم النيابة العامة بدور 
القيم أو الوصي أو من له حق الوالية عليه من باب 
املجني عليهم والذين متنعهم األسباب  أن هؤالء 
في تقدمي الشكوى هم أفراد من املجتمع والنيابة 

العامة متثل املجتمع كله.
املادة 14: إذا تعارضت مصلحة املجني عليه مع 
مصلحة من ميثله أو لم يكن له من ميثله تقوم 

النيابة العامة مقامه.
ويبقى أن نعرف متى ينقضي احلق في تقدمي 
الشكوى، )ينقضي احلق في الشكوى في األحوال 
املجني عليه. وإذا  املادة )10( مبوت  الواردة في 
لها  أثر  فال  الشكوى،  تقدمي  بعد  الوفاة  حدثت 
تقدمي  بعد  أو   ،)15( -املــادة  الدعوى  سير  على 
الشكوى إذا رأى املجني عليه أو من ميثله قانوناً 
الدعوى  في  السير  عدم  تقتضي  املصلحة  أن 
قد  الصلح  أن  أو  إجــراءات  واالكتفاء مبا مت من 
مت، أو حرصاً على مستقبل اجلاني أو ألي سبب 
يراه في مصلحته جاز له أن يتنازل عن الشكوى 
بشرط قبل صدور حكم قضائي بات في الدعوى، 
إليها في  املشار  الشكوى في اجلرائم  فلمن قدم 
املادة )10( أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت 
قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات -املادة )16(. 
كما تنقضي الدعوى بالتنازل، وفي حالة تعدد 
املجني عليهم ال ينتج التنازل أثراً إال إذا صدر من 

جميع من قدموا الشكوى.
عن  التنازل  فإن  املتهمني،  تعدد  حالة  وفي 
الشكوى بالنسبة ألحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى 
الباقني. وإذا توفي املجني عليه بعد تقدمي الشكوى، 
انتقل احلق في التنازل إلى ورثته جملًة. وإذا تبني 
للمحكمة اجلزائية أن هناك متهمني آخرين لم ترفع 
عليهم الدعوى اجلزائية أو أن هناك وقائع أخرى 
لم تكن قد أسندت إلى املتهمني فيها، أو إذا تبني لها 
وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة املعروضة 
النيابة  إلى  الدعوى  أوراق  حتيل  أن  فلها  عليها، 

العامة لتحقيقها والتصرف فيها -املادة )17(.
ولم يشترط القانون في تقدمي الشكوى شكالً 
أو كتابة وغير  أن تقدم شفاهة  معيناً، فقد أجاز 
من  عليه  املجني  استغاثة  وتعتبر شكوى  معلقة، 
اجلاني ملن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة 
املسؤول  ضد  الشكوى  وتقدم  شكوى صريحة، 
جنائياً عن اجلرمية فاعالً كان أم شريكاً، ويجب 
أن يتم تعيينه تعييناً كافياً فال عبرة بالشكوى إذا 
قدمت ضد مجهول، وإذا تعدد املتهمون فيكفي أن 
العامة متلك  والنيابة  أحدهم  الشكوى ضد  تقدم 

حتريك الدعوى ضد الباقني.
الشكوى  تقدم  حيث  الزنا،  جرمية  وباستثناء 
خالل ثالثة أشهر تبدأ من يوم علم املجني عليه 
التي  الدول  تشريعات  في  ومبرتكبها  باجلرمية 

تدرج هذه اجلرمية ضمن نطاق الشكوى.
للنيابة  الشكوى ممن ميلكها فإن  وبعد تقدمي 
العامة كامل حريتها في القيام بإجراءات التحقيق 
مدى  تقدير  في  صالحيتها  كامل  ولها  كافة 
من  املتهم  اجلنائية ضد  الدعوى  مالءمة حتريك 
عدمه، فقد تأمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً في 
للمجتمع  العامة  للمصلحة  ووفقاً  محددة  حاالت 
عدم  أو  أسلفنا  كما  الشكوى  عن  التنازل  ويتم 
عليه  املجني  من  التنازل  يقدم  حيث  استمرارها، 
تتوافر  أن  ويشترط  الشكوى  في  احلق  صاحب 
صفة  القانون  تطلب  وإذا  الشكوى  أهلية  لديه 
خاصة في الشاكي فيجب أن تتوافر هذه الصفة 
عند تقدمي التنازل، وال يستثني من ذلك إال حالة 
الزوج  صفة  توافر  القانون  اشترط  حيث  الزنا 
ولم  الشكوى  تقدمي  عند  الزوجية  رابطة  لقيام 
عنها،  التنازل  عند  الصفة  هذه  توافر  يشترط 
التنازل  في  حقه  ينتقل  فال  الشاكي  توفي  وإذا 
يشترط  لم  و  الزنا،  دعــوى  في  إال  ورثته  إلى 
يقرر  أن  فيستوي  للتنازل،  معيناً  شكالً  القانون 
به الشاكي كتابة أم شفاهه أو أن يكون صريحاً 
كأن  معني  تصرف  من  يستفاد  وقد  ضمنياً،  أم 
يعود الزوج إلى معاشرة زوجته الزانية و يترتب 
على التنازل انقضاء الدعوى اجلنائية، وللمتهم أن 
يتمسك بالتنازل في أية حالة كانت عليها الدعوى، 
انقضاء  النقض ألن  أمام محكمة  مرة  ولو ألول 
ذلك  يؤثر  ال  العام،  النظام  من  اجلنائية  الدعوى 
على الدعوى املدنية التبعية، ولكن يستثنى من ذلك 
اجلرمية السابقة إذ ينصرف تنازل الزوج املجني 
عليه عن شكواه من الدعوى اجلنائية إلى الدعوى 

املدنية أيضاً.

العربية  ــدول  ال تشريعات  في  أيضاً  ومنها 
الزوج،  زنا  أو  الزوجة  زنا  مثل: جرمية  األخرى 
وجرمية ارتكاب أمر مخل باحلياء مع امرأة ولو 
في غير عالنية، وجرمية متلص احلدث من سلطة 

ولي األمر.
يوم  من  أشهر  ثالثة  بعد  الشكوى  تقبل  وال 
ما  مرتكبها  ومعرفة  باجلرمية  عليه  املجني  علم 
القانون على خالف ذلك. واحلكمة من  لم ينص 
الفترة احملددة هي  عدم قبول الشكوى بعد هذه 
عليه،  واملجني  للجاني  القانونية  املراكز  استقرار 
واستقرار األمور، ونسيان ما قد حدث. فلو قدمت 
الشكوى بعد مرور املدة التي حددها املُشرِّع وهي 
ثالثة أشهر، يكون من قبيل التشفي واالنتقام ألن 
اخلوض فيها من جديد يوغر صدور وقلوب أهل 

املجني عليه واجلاني في الوقت نفسه.
ونظم املُشرِّع طريقة تقدمي الشكوى عن طريق 
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احلياة  نهوضها في مجاالت  التنمية في  تعتمد 
كافة على ركيزة أساسية هي األمن، ومهما توفرت 
لألجهزة األمنية من إمكانيات مادية وبشرية فإنها 
مع  إيجابية  عالقة  ظل  في  إال  أهدافها  حتقق  لن 
من  حقيقته  في  يتأتى  وهذا  له.  احلاضن  املجتمع 
أن اجلرمية ظاهرة ذات مكون اجتماعي في الدرجة 
عن  االنحراف  أشكال  من  شكل  عن  تنشأ  األولى 

السلوك السوي املقبول لدى أفراد املجتمع. 
ظاهرة  اجلرمية  غــدت  املعاصر  زمننا  وفــي 
فقد  ــم.  دائ وبشكل  والــدراســة  الرصد  تستحق 

لتفعيل شراكة وتعاون وتضامن األجهزة األمنية مع 
املجتمع مبختلف شرائحه. ووصوالً لتحقيق األمن 
التي  األساسية  الركيزة  يعتبر  والذي  االجتماعي 

تقوم عليها مختلف األنشطة املجتمعية في الدولة. 
أمن  أصبح  االجتماعي  األمــن  منطلق  ومــن   
به  يقوم  كفاية  ال  عني  فــرض  والــدولــة  املجتمع 
في  يشارك  جماعية  مسؤولية  ويصبح  اجلميع، 
األمنية.  واألجهزة  واجلماعات  األفــراد  استتبابه 
االجتماعية،  املسؤولية  معادلة  للتوازن في  حتقيقاً 
املبذولة  اجلهود  تكاملية  أساس  على  تقوم  والتي 

احلديثة  املكتشفات  وتعقدت  املجتمعات  تطورت 
اجلرمية  ارتكاب  وسائل  معها  وتنوعت  وتطورت 
برزت  وبالتالي  جديدة.  إجرامية  أمناط  وظهرت 
تهديدات أمنية جديدة، زادت من مسؤولية األجهزة 
بضرورة  متثلت  جديدة  أعباًء  وفرضت  األمنية، 
التزام بتطوير الفلسفة الفكرية والتنظيمات الرسمية 
تلبيًة  والعمل  التدريب  وأساليب  الرسمية  وغير 

لالحتياجات األمنية املتزايدة.
التحديات األمنية املعاصرة تتطلب توحيد اجلهود 
والطاقات وصوالً لبلورة رؤية واستراتيجية واضحة 

اإعداد: حميد خمي�س اآل علي

االتجاهات االجتماعية
نحو مكافحة الجريمة )2-1(
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من مجهود أمني وآخر مجتمعي وهذا يعتبر مظهراً 
تطبيقياً سعياً الستراتيجية مجتمعية أمنية متكاملة.

البد  قوميًا  هدًفا  اجلرمية  من  الوقاية  وتعتبر 
احمللية  والهيئات  واملنظمات  االجتماعية  للهيئات 
من أن تعيه وتهتم بتحقيقه، وذلك من خالل وضع 
ضمن  وادماجها  االستباقية  والتدابير  اخلطط 
اخلطط االقتصادية واالجتماعية للدولة، ملا قد يسفر 
عنه التغافل أو عدم الوقاية من اجلرمية من آثار قد 

تكون مدمرة أحياناً. 
اجتاهات  هناك  أن  املتخصص  األدب  لنا  يظهر 

حديثة للوقاية من اجلرمية، وهذه االجتاهات ليست 
ترابطية ومتسقة في منط واحد، وهي:

الجتاه الأول

يسعى إلى حتقيق الوقاية من اجلرمية من خالل 
يهدف  تغييراً  يكفل  مبا  البيئي  التصميم  تغيير 
ويرى  اجلرمية.  ارتكاب  احتماالت  فرص  لتقليل 
تأتي  اجلرمية  مكافحة  أن  االجتــاه  هذا  أصحاب 
على  وذلك  والذكي  املعماري  التصميم  خالل  من 
أن يكون من خالل تصميم املناطق سهلة الوصول 

إليها من قبل الشرطة والقوات األمنية ومبا يحقق 
املراقبة والتدخل السريع. ومن خالل هذا االجتاه، 
أصبح ارتكاب اجلرمية ليس مرتبطاً فقط بالسمات 
العوامل  وال  للمجرم،  والسيكولوجية  العضوية 
انتقل  حيث  السائدة،  واالقتصادية  االجتماعية 
ارتكاب  املوقفية احمليطة واملؤثرة في  العوامل  إلى 
من  الوقاية  تتحقق  االجتاه  لهذا  ووفًقا  اجلرمية. 
اجلرمية من خالل إعادة النظر في أساليب تخطيط 
يصعب  نحو  على  املعمارية  والتصميمات  املــدن 

ارتكاب اجلرائم أو يقلل من فرص ارتكابها.

الجتاه الثاين 

ومن خالل هذا االجتاه يسعى املشرع األمني إلى 
اتخاذ إجراءات وقائية فعالة حلماية ضحايا اجلرائم 
احملتملني، حيث أظهرت الدراسات والبحوث أهمية 
اجلرمية،  ارتكاب  إمكانية  من  عليه  املجني  توعية 
وذلك من خالل مراقبة سلوكه التي قد تشكل دافعاً 
هذا  أصحاب  ويولي  املجرمني..  لبعض  ومحفزاً 
االجتاه التوعية والتعليم والتثقيف األهمية القصوى 
كونها عوامل مانعة وصادة للفعل اجلرمي احملتمل، 
بحيث يصبح املجني عليه مانعاً للجرمية ال محفزاً 

لها.

الجتاه الثالث

يعزز هذا االجتاه من اآلثار الناجتة عن املشاكل 
االجتماعية واملتجذرة في الثقافة واملوروث الشعبي 
وجرائم  الثأر  مثل  القانون  أمام  تستعصي  والتي 
ضــرورة  إلــى  يوجهنا  وهــذا  ــان.  واإلدمـ الشرف 
البنية  في  جذرية  اجتماعية  تغييرات  إحــداث 
ومعاجلتها  املشاكل  هــذه  واجتثاث  االجتماعية 
توعوياً وتثقيفياً. فمن املثبت أن اجلرائم الناجتة عن 

املشاكل االجتماعية ال ميكن حلها بالقانون فقط.
اخللفية  ذات  اجلرائم  مكافحة  إلى  والسبيل 
االجتماعية من خالل إحداث تغييرات في املجتمعات 
وتكوين  واجتماعياً،  واقتصادياً  ثقافياً  احمللية 
القناعات الكاملة لدى جميع أفراد املجتمع وصوالً 
إلى تأكيدات أن حل املشكالت االجتماعية من خالل 

أفراد املجتمع في يدهم، وبجهودهم الشخصية. 
أرض  على  يعيش  إنه  وحيث  املنطلق  هذا  ومن 
أفراد من جنسيات  املتحدة  العربية  دولة اإلمارات 
ويشاركون  متنوعة،  ثقافات  ويحملون  مختلفة 
التي تشهدها  التنمية والنهضة الشاملة  في عملية 
لالجتاهات  االلتفات  أهمية  تأتي  هنا  فمن  الدولة، 
الركيزة  باعتبارها  اجلرمية  ملكافحة  االجتماعية 
األساسية في حتقيق مضمون الشراكة املجتمعية 

مع املؤسسة األمنية. 
وهذا يكون من خالل تعزيز احلس باملسؤولية 
االجتماعية واملبادرة اإليجابية لدى مكونات املجتمع، 
لتقوم بدورها في هذا املجال، والذي ميكن أن يتمثل 
عن  اإلبالغ  أو  بالشهادة  اإلدالء  إلى  املبادرة  في 
اجلرمية، والوقاية الذاتية بتأمني الذات واملمتلكات، 

لتضييق فرص ارتكاب اجلرمية هذا من جانب.
أما من اجلانب اآلخر احترام قيم وعادات املجتمع 
السلوكيات  ممارسة  عن  واالمتناع  اإلمــاراتــي، 
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وإظهار  القيم،  تلك  مع  تتعارض  التي  أو  اخلاطئة 
االلتزام باحترام القانون واتباع اللوائح والتعليمات 
إلى  باإلضافة  هذا  املختلفة،  باملعامالت  اخلاصة 
من  كفرد  نصيبه  لتحمل  الكامل  االستعداد  إظهار 
وإبداء  التعاون  خالل  من  االجتماعية،  املسؤولية 
املؤسسات  مع  األمنية  املعلومات  وتبادل  املشورة 

املدنية واملجتمعية. 
وما يوجهه اهتمامنا لطرح موضوع االجتاهات 
مكون  أنها  اجلرمية  مكافحة  نحو  االجتماعية 
مستوى  تعكس  كونها  األهمية  بالغ  اجتماعي 
املجتمع(  ــراد  )أف ألنهم  لألفراد،  األمنية  الثقافة 
وألنهم  الشرطية،  للخدمات  استهالكاً  الفئات  أكثر 
القانونية  املخالفات  ارتكاب  من  املتضررون  أيضاً 
واجلرمية، ولذا فاالجتاهات االجتماعية تعتبر عامالً 
محركاً وخطوة فاعلة في مكافحة اجلرمية وتعزيز 
الدور األمني فهي تعبر عن موقف أفراد املجتمع من 
اجلرمية وتعكس مدى تعاونهم مع اجلهات األمنية. 
املباشر  االتصال  أن  إلى  الدراسات  أكدت  فقد 
مع الشرطة من أهم العوامل التي حتدد من نسب 
في  املؤثرة  العوامل  أهم  ومن  اجلرمية،  انتشار 
من  يعزز  مما  إيجابية  اجتاهات  وامتالك  تشكيل 
كانت  وإن  اجلرمية،  نسب  وخفض  الشرطة  عمل 
هذه االجتاهات تزداد سلبية لدى األقليات واألقل 
عمراً واألفراد من املستوى االجتماعي واالقتصادي 
املتدني، وأيضاً لدى من لهم خبرات غير سارة مع 

الشرطة.
إلى معاجلة  اإلمارات  التفتت حكومة دولة  وقد 
األفراد في اجلرمية حيث  توقع  قد  التي  األسباب 

في  واملؤثرة  املجتمعية  واملبادرات  البرامج  هيأت 
تشكيل وتنمية املجتمع مثل: مبادرة الثقافة األمنية 
مبادرات  وجميع  املجتمعية  الشرطة  ومبادرات 
بهدف  األمنية،  للمؤسسات  االجتماعية  املسؤولية 
تكوين رأي عام موحد واجتاه اجتماعي قوي نحو 

املساهمة االجتماعية مبكافحة اجلرمية. 
رادعة  وقائية  قانونية  منظومة  جانب  إلى  هذا 
عالجياً  منهجاً  أفرز  مما  سواء،  حد  على  للجميع 
في التصدي للجرمية ومكافحتها تكلل بالنجاح من 
خالل تضافر اجلهود وتكاتف الفئات املجتمعية في 
التبليغ عن اجلرائم أو املخالفات أو السلوكيات غير 
السوية، والذي ظهر في كثير من األمثلة والشواهد. 
وجاء هذا االلتفات انطالقاً من مبدأ أن الشراكة 
وزارة  استراتيجية  ــداف  أه أحــد  هي  املجتمعية 
أجهزة  تبنت  حيث   ،2016-2014 لألعوام  الداخلية 
من  املجتمع  مع  والشراكة  التعاون  مبدأ  الــوزارة 
املجتمعية  بالشرطة  خاصة  آلية  إنشاء  خــالل 
الفلسفة  لهذه  املباشر  التنفيذ  عن  مسؤولة  تكون 
اإلدارات  ُتسهم  الوقت  األمنية اجلديدة. وفي ذات 
تنفيذ  في  األخرى مبسؤولياتها  واخلدمية  األمنية 
بوصفها  املجتمعية،  للشرطة  الوزارة  استراتيجية 

أحد ركائزها املهمة.
مكافحة  نحو  االجتماعية  االجتاهات  ومتتاز 
بأنها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  اجلرمية 
تنطلق من شعور املواطنني واملقيمني على أراضي 
ــان  الــدولــة مــن الــعــرب واألجــانــب بــاألمــن واألم
وإحساسهم بالعدل واملساواة، كذلك من شعورهم 
بأرقى  التحتية  والبنية  اخلدمات  لتوافر  باالمتنان 

يشعرون  املجتمع  أفــراد  يجعل  مما  املستويات، 
على  كافة  مبؤسساتها  للدولة  واالنتماء  بالوالء 
الفرد  أن  من  انطالقاً  األمنية.  املؤسسات  رأسها 
امللتزم بقوانني وأنظمة الدولة يحقق هدف الشرطة 
األنظمة  ويعزز من فرص مالحقة اخلارجني على 
وإيجابياً  مهماً  دوراً  يلعب  الفرد  وهذا  والقوانني، 
في  املتمثلة  األمنية  املؤسسة  أهــداف  حتقيق  في 
إقرار النظام واألمن. وتأتي االجتاهات االجتماعية 
والداعم  احملفز  باعتبارها  اجلرمية  مكافحة  في 
مساعدة  في  املجتمعي  للدور  اإليجابية  للممارسة 
اجلرمية  ومكافحة  الوقاية  في  األمنية  املؤسسات 

حلماية املجتمع.
وخالصة القول إن االجتاهات االجتماعية تعتبر 
من العوامل التي ميكن توظيفها في دعم بناء نظام 
املشاركة االجتماعية في  أمني يعزز من  اجتماعي 
مكافحة اجلرمية. وهذه االجتاهات يتم بناؤها من 
خالل زيادة وعي معرفة األفراد باملؤسسات األمنية 
واألهداف التي تسعى إلى حتقيقها كلما زادت الثقة 
رجل  دور  عن  أهمية  يقل  ال  املواطن  دور  بــأن 
الشرطة في حتقيق أهداف األمن وتتحول املواقف 
االجتماعية واالجتاهات من تشكيك وعدم ثقة إلى 

تعاون وإيجابية.
ونحن في دولة اإلمارات العربية املتحدة- ولله 
احلمد- نلمس في كل يوم ونشعر بأن االجتاهات 
نحو  تزايد  في  اجلرمية  مكافحة  نحو  االجتماعية 
من  املبذولة  اجلهود  نتاج  إال  هذا  وما  اإليجابية، 
القيادة الرشيدة التي سخرت كل اإلمكانات لنصبح 

دوماً في املقدمة.  

وإلى صاحب السمو الشيخ
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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..

اإعداد: خالد الظنحاين
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زايد ألن خيره وصل ديارهم.

حفل الزواج

كان لي الشرف بأن يأمر الشيخ زايد بزواجي 
كان  القبيسي، حيث  بن عويضة  راشد  السيد  من 
له، وقد عينه  جدي راشد بن جابر مرافقاً خاصاً 
بن  جابر  والــدي  أن  كما  ليوا،  منطقة  في  أميراً 
الشيخ زايد وكذلك زوجي،  الهاملي صديق  راشد 
فأراد أن تستمر العالقة الطيبة بني عائلتي الهاملي 
بناته  إحدى  يزوج  بأن  أبي  من  فطلب  والقبيسي، 
حضر  وقد  إصــرار،  بعد  فقبلت  عويضة،  بن  إلى 
الشيخ زايد بنفسه كتابة عقد الزواج باإلضافة إلى 
حضوره للحفل. كما أن الشيخ زايد علمني الرماية، 
وأذكر أننا كنا مجموعة من نساء ليوا جنلس قرب 
وسلم  فوقف  الله«  »رحمه  مروره  أثناء  الواحات 
في  تتسابقن  رأيكن  شو  بناتي  يا  قال:  ثم  علينا، 
رماية الهدف، فوافقنا، ووضعنا هدفاً وبدأنا الرماية 
صوب الهدف وكان »رحمه الله« يوجهنا، وأذكر أنه 
أخذ عني السالح ليعلمني كيف أرمي، وإلى يومنا 

هذا وأنا أحب هذه الهواية.

ن�صري املراأة

عندما تولى الشيخ زايد مقاليد احلكم في إمارة 
أبوظبي، ذهبنا إليه مع مجموعة من نساء أبوظبي 
ذلك  في  صغيرة  أنــا  وكنت  احلصن،  قصر  في 
الوقت، صادفت الزيارة أحد األعياد، لذلك فقد وّزع 
وأسدل  كثيرة  أمور  عن  حدثنا  ثم  »عيدية«،  علينا 
علينا النصائح األبوية، كان »رحمه الله« يستأنس 
إلى النساء الفاعالت ويحثهن على املزيد من العمل 
واملثابرة واالجتهاد، لذلك فهو نصير املرأة بكل ما 

على ألسنتهم وفي قلوبهم

عاشت  إماراتية  سيدة  احللقة،  هــذه  ضيف 
فهي  زايد،  الشيخ  من  جداً  قريبة  أسرة  كنف  في 
الهاملي شيخ عشيرة  بن راشد  الشيخ جابر  ابنة 
الهوامل، وقد تعلّمت الكثير من شخصية زايد الفذة، 
بحكم قربها منه وتواصلها الدائم معه »رحمه الله«. 
النسائية  الشخصيات  وأول  أبرز  من  اليوم  تعّد 
وقطعت  العالم،  دول  معظم  زارت  التي  اإلماراتية 
بالسيارات،  كيلومتر  ألف   100 من  أكثر  خاللها 
بهدف األعمال اخليرية واالستكشاف، ومت تكرميها 
إنها   ،2015 الرابع  العاملي  الرّحالة  مهرجان  في 
الرحالة اإلماراتية قماشة جابر الهاملي، وفيما يلي 
الشيخ  مع  وذكرياتها  وانطباعاتها  شهادتها  نص 

زايد »طيب الله ثراه«.
إذا بدأنا احلديث عن املغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله ثراه« 
لن ننتهي، ملا يتمتع به »رحمه الله« من شخصية 
العالم  عهده حديث  في  أصبح  فقد  عاملية،  عبقرية 
إمارات  ذلك  قبل  كانت  دولة  أسس  إنه  حيث  من 
متفرقة تسكن فيها قبائل متشتتة، فألهمه الله تعالى 
بأن يوحد هذه اإلمارات ويؤلف بني قلوب رجاالت 
اليوم  فأصبحت  بالفعل،  حصل  ما  وهو  القبائل 
بفضل الله ثم زايد من أرقى دول العالم وأجملها 
باحلكمة  يتميز  أنه  كافة، عالوة على  املجاالت  في 
والذكاء العاطفي والفطنة والدهاء والكرم احلامتي، 
فهو ال يبخل على أحد سواء كان مواطناً أو عربياً 
أرجاء  عّم  فخيره  مسلم،  غير  حتى  أو  مسلماً  أو 
أملسه  ما  وهذا  أقصاها،  إلى  أقصاها  من  املعمورة 
شخصياً خالل رحالتي االستكشافية حول العالم، 
أجد الترحاب والتكرمي مبجرد أنهم يعرفون أنني 
من دولة اإلمارات، ودائماً ما يترحمون على الشيخ 

الهاملي: قماشة 
زايد نصير المرأة اإلماراتية

حتمله الكلمة من معنى، وهو ما صرح به في أحد 
في  املرأة  »أنا نصير  قال:  الصحفية حيث  لقاءاته 
كل ما يضيمها«. من هذا املنطلق، أصدر توجيهاته 
اإلمــارات  دولــة  في  نسائية  جمعية  أول  بإنشاء 
العربية املتحدة في عام 1973 باسم »جمعية نهضة 
املرأة الظبيانية«، وتعد أول جتمع نسائي في الدولة، 
وبدأ مبكراً بعد قيام االحتاد بعامني فقط، وجنحت 
اجلمعية في استقطاب العديد من النساء، وكان محو 
األمية أهم أهدافها، وبعدها مت تأسيس 5 جمعيات 
وأم  اخليمة  ورأس  وعجمان  الشارقة  في  نسائية 

القيوين والفجيرة.
على  حريصاً  الله«  »رحمه  زايد  الشيخ  وكان 
اإلماراتيات في كل مناسبة وإسداء  الطالبات  لقاء 
النصح لهن، بأن يعملن على تطوير أنفسهن، وكثيراً 
ما أكد على أن املرأة شريك الرجل في التنمية التي 
تشهدها البالد، ويجب أن تنهض بنفسها حتى ال 
عليه، وأذكر في أحد لقاءاته بالطالبات  تكون عبئاً 
التعليمية  املناطق  جميع  مثلن  الالتي  اإلماراتيات 
على مستوى الدولة في املسابقة األولى في مجال 
التربية األسرية بروضة الريف في عام 1990 قال 
محفزاً الطالبات على العمل واملثابرة: »لعل معظمكن 
ال يعرفن كيف كانت بالدنا منذ عشرين سنة، ولعل 
احلمد  ولكن  الوطن،  بحال  علم  على  كانوا  أهلكن 
لله اآلن حققنا الكثير، سرنا في الطريق وكنا كمن 
القمة، وعندما  أعلى  إلى  يصعد اجلبل حتى يصل 
نشرف من فوق القمة كنا نتطلع منها إلى الوادي 
قمم  إلى  والصعود  الرقي  من  املزيد  إلى  ونطمح 
هذه  كل  رغم  إننا  كلها،  طموحاتنا  لتحقيق  أخرى 
اإلجنازات فمازال لدينا طموح للعمل والرقي أكثر 
ألحقق  الرغبة  لديَّ  ومازالت  أعلى،  إلى  والصعود 
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الكثير وأحرز الكثير، وهذا طريقي، وأطلب من الله 
التوفيق، ثم تساءل، رحمه الله، ملاذا ال تكون الفتاة 
طبيبة؟ ملاذا ال تعمل بكثرة في هذه املراكز؟، هذا هو 
زايد اخلير الذي كان دوماً في صف املرأة اإلماراتية 

التي أكرمها أميا إكرام.

تعليم املراأة

التي  كافة  باحلقوق  تتمتع  اإلمــارات  في  املرأة 
يتمتع بها الرجل، فاملساواة االجتماعية هي ركيزة 
في  احلق  وكذلك  اإلمــاراتــي،  املجتمع  ركائز  من 
لقد  للجنسني.  العمل  فرص  توفير  وفي  التعليم، 
كانت كلمات الشيخ زايد لعمل املرأة وتشجيعه لها 
حافزاً للمرأة اإلماراتية على املضي قدماً في طريق 
العلم والعمل وبناء املجتمع، ولكن هذا التشجيع كان 
أقواله:  ومن  إسالمها،  بالتزامها مببادئ  مشروطاً 
»إنني أوافق على عمل املرأة في أي مكان جتد فيه 
احترامها ووقارها، وكل موقع عمل جتده مناسباً 
قلت  وكما  به،  العمل  عن  تتوانى  أالّ  وعليها  لها، 
فإنني أؤيد ما يؤيده اإلسالم وأعارض ما يعارضه 
البنته  الغالي  والدنا  آمال  من  وكانت  اإلســالم«. 
أن يراها طبيبة ومهندسة ودبلوماسية،  اإلماراتية 
زايد  الشيخ  ثم  تعالى  الله  بفضل  ما حتقق  وهو 
الذي ألهمنا بأن العلم هو أساس احلضارة والتقدم. 
وأذكر في موقف حدث في مدرسة أم عمار للبنات 
بأبوظبي، وأخبرتني مديرة املدرسة باألمر، فذهبت 
مع مجموعة من النساء إلى الشيخ زايد في قصر 
البحر، وحتدثنا معه حول مشكالت مدارس البنات 
حديثنا  إلى  فاستمع  تواجهنا،  التي  والتحديات 
بنت  فاطمة  الشيخة  وكان بحضور سمو  منصتاً، 
كل  »أبشرن،  لنا:  فقال  ــارات«،  اإلمـ »أم  مبارك 

مشكالتكن سوف حتل«، ثم تباحث معنا في أمور 
املرأة واألسرة والطفل وغيرها، وأصرَّ على أن ال 
يعوق  ما  يريد سماع كل  زيارته، فهو  ننقطع عن 
احلياة،  مجاالت  جميع  في  تقدمها  أو  املرأة  تعليم 

كما أكد لنا »رحمه الله«.

الأرامل واملطلقات

واملطلقات،  األرامل  أيضاً  زايد  الشيخ  ينس  لم 
الفئات  هذه  كون  اخلاصة  الرعاية  أوالهــن  فقد 
األضعف في املجتمع، حيث وجه بإنشاء مؤسسة 
تعنى  التي  واإلنسانية،  اخليرية  لألعمال  زايــد 
والعلمية  اإلنسانية  األعمال  من  كبيرة  مبجموعة 
في إطار خيري، ومنها دور األيتام ورعاية األطفال 
ومراكز املسنني واملعوقني، وكثيراً ما أطلق »رحمه 
الله« مبادرات تخدم فئات األرامل واملطلقات، ومن 
ومتطلبات  واملزارع  املساكن  توفير  املبادرات  هذه 
برفع   1997 عام  في  احلياة، وكذلك أصدر مكرمة 
واملطلقات  لألرامل  االجتماعية  املساعدات  قيمة 
للرعاية  زايد  »دار  بإنشاء  وجه  كما   %25 بنسبة 
الشاملة« على نفقته اخلاصة، ومت اإلنشاء في عام 
1998، وكان »رحمه الله«دائماً ما يدعو إلى تكريس 
قيم الرحمة والتراحم بني أبناء املجتمع واملسلمني، 
واحلرص على العمل اخليري وحب البذل والعطاء، 
أبناء  يزيد  وأن  امللهوف،  وإعانة  احملتاج  وإغاثة 
والوفاء  والبر  اخلير  أعمال  من  املخلصني  الوطن 
للمجتمع، وفتح أبواب األمل للسائل واحملروم، لنيل 

رضا الله تعالى.

اأم الإمارات

وهو  امرأة«  عظيم  رجل  كل  »وراء  املثل  يقول 

فاطمة  والشيخة  زايــد  الشيخ  مبسيرة  متثل  ما 
هي  فاطمة  فالشيخة  اإلمــارات«،  »أم  مبارك  بنت 
زايد  عهد  منذ  اإلماراتية  للمرأة  الرئيس  الداعم 
وتسألنا  تستقبلنا  ما  دائماً  إنها  هذا،  يومنا  وإلى 
عن أحوالنا وتطلب منا اآلراء واملقترحات لتطوير 
البنة  املتواصل  دعمها  خالل  فمن  املرأة،  شؤون 
الدولة، تبوأت املرأة اإلماراتية اليوم أرفع املناصب 
السيادية والتنفيذية والتشريعية ومختلف املناصب 
القيادية العليا التي تتصل بوضع االستراتيجيات 
نصف  من  أكثر  املرأة  تشكل  كما  القرار،  واتخاذ 
القوى البشرية العاملة في القطاع احلكومي، ولم 
يقف دعم سمو الشيخة فاطمة للمرأة عند حدود 
َقدَّمت  حيث  العاملية،  إلــى  تخطاه  بل  اإلمـــارات 
سموها املنح املالية واجلوائز واملشاريع واملبادرات 
احلياة  توفير  أجل  من  العالم  دول  من  للعديد 
التعليم لإلناث حتى يسهمن في  الكرمية وفرص 
بناء بالدهن ودفع عجلة التنمية فيها، إضافة إلى 
املرأة  قضايا  دعم  إلى  سبَّاقة  كانت  كون سموها 
املختلفة على املستوى الدولي مبساندتها للقضايا 
واجلهود العاملية في هذا اإلطار. وقد َشكَّل تأسيس 
»االحتاد النسائي العام« بتشجيع ومؤازرة ودعم 
برئاسة   1975 عام  ثراه«  الله  »طيب  زايد  الشيخ 
سمو الشيخة فاطمة نقطة انطالق وحَتوَّل رئيسة 
االحتاد  وأجنز  ومتكينها.  املرأة  تقدم  مسيرة  في 
النسائي العام سلسلة متواصلة من االستراتيجيات 
املرأة  قدرات  لبناء  الطموحة  واخلطط  والبرامج 
وتفعيل دورها وريادتها في خدمة املجتمع وإعالء 
مكانتها محلياً وعربياً ودولياً، إنها متثل نهر اخلير 
الله  بإذن  ينضب  ولن  ال  الذي  واحملبة  والعطاء 

تعالى.
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علي عـبيد
aliobaid4000@yahoo.com

وضعت السلطات السعودية نهاية ملسلسل »أبوسن وكريستينا« الذي كان يتم تداوله أخيرًا 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، فألقت القبض على الشاب الذي كان يطلق على نفسه 
اسم »أبوسن« بتهمة تورطه في سلوك شائن عبر مقاطع فيديو مشتركة مع فتاة 

أمريكية تدعى »كريستينا« جرى تداولها بكثافة على مواقع التواصل االجتماعي.
مستخدمي  أوساط  في  واسعة  شهرة  حقق  »يونو«  املباشر  البث  برنامج  يستخدم  كان  الذي  »أبوسن« 
وسائط التواصل االجتماعي، وانتقلت هذه املقاطع إلى موقع »يوتيوب« بعدما مت حتميلها، وهي تظهر »أبوسن« 
و»كريستينا« وهما يحاوالن التخاطب على الرغم من املعوقات اللغوية بينهما، حيث يجهل »أبوسن« التحدث 
باللغة اإلجنليزية جهالً تاماً، بينما جتهل »كريستينا« التحدث باللغة العربية. وقد فوجئت »كريستينا« حسبما 
تقول بالشعبية التي حصدتها بفضل هذه املقاطع، ومحادثاتها املتعثرة مع »أبوسن«، ورقصهما معاً على أنغام 

الراب األمريكية.
صحيفة »غارديان« البريطانية التي اهتمت باخلبر ونشرت تقريراً عنه، تعتقد أن احملادثة بني هذين املراهقني 
االجتماعي  التواصل  أفسحت وسائط  فقد  الفرس،  تفاهتها. وهنا مربط  الواسع بسبب  الشكل  بهذا  انتشرت 
احلديثة مساحة واسعة للتفاهة والتافهني، حتى أصبح لهم جمهور كبير أعطى »أبوسن« وأمثاله هذه الشهرة 
الواسعة، وجعلت منهم جنوماً لهم متابعوهم الذين ُيعّدون باملاليني، ولهم املدافعون عنهم أيضاً عندما يرتكبون 
أفعاال مشينة وخادشة للحياء، متاماً مثلما حدث عندما ألقت السلطات السعودية القبض على »أبوسن«، وأخضعته 

للتحقيق متهيداً حملاكمته.
»أبوسن« شاب في التاسعة عشرة من عمره، يفترض أن يكون قد أنهى الثانوية العامة، ومع هذا فقد ظهر في 
املقاطع املتداولة ساذجاً وجاهالً، كأنه لم يتلق أي تعليم في حياته، لكنه رغم هذا يجيد استخدام وسائط التواصل 
االجتماعي وبرامج التواصل املباشر بشكل ممتاز! وقد َقدَّم منوذجاً سيئاً للشباب العربي، من خالل افتتانه 
بكريستينا التي لم يقابلها إطالقاً، وإمنا عرفها عن ُبعد. وقد ذّكرتنا طريقة حديثه باملسرحية الكويتية الشهيرة 
»باي باي لندن« التي أُنتجت في أوائل الثمانينيات من القرن املاضي، وقام ببطولتها أملع جنوم الكويت وقتها، 

وحققت شهرة واسعة حتى أصبحت واحدة من العالمات الفارقة في املسرح اخلليجي.
في مسلسل »أبوسن وكريستينا« ميتزج اجلهل باالستغالل، حيث وجدت »كريستينا« في الفتى الساذج مادة 
للتسلية، حتى لو استبعدنا سوء النية، لكن األسئلة التي يجب طرحها هي: أين أسرة الفتى.. أين والده.. أين 
والدته.. أين أخوته إذا كان له أخوة.. أين أقرباؤه؟ وملاذا هذا السكوت الغريب عن التصرفات واملهازل التي كانت 
تصدر منه ويتناقلها الناس كافة عبر وسائط التواصل االجتماعي، والتي جعلت منه جنماً، وإن كانت جنوميته 
من ذلك النوع السيئ الذي يضر بصاحبه وال ينفع؟ ملاذا لم يتدخل أحد من أهله أو أقربائه لوقف هذه املهزلة؟، 
فيلفت نظره إلى أن ما يقوم به من تصرفات ال يتفق مع األخالق والقيم واألعراف، ناهيك عن كونه يتعارض 
مع تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف؟ كل هذه أسئلة كان يجب طرحها قبل أن يصل األمر إلى السلطات املختصة، 

فتتدخل لتوقف هذا الهراء الذي يحدث على منصات التواصل االجتماعي أمام سمع اجلميع ونظرهم.
»كريستينا« تقول إنها حزينة ملا حدث للفتى املراهق، وتظن أنه ال يستحق ذلك، وتشير إلى أن ثمة من أرسلوا 
إليها رسائل يلومونها على ما حصل له، ويقولون إنهم يكرهونها ألن »أبوسن« سوف يدخل السجن بسببها، 

وتدافع عن نفسها قائلة: »لكن هذا ليس خطأي، فأنا أحادث كل من يحادثني«. 
ونحن أيضاً نقول: إن هذا ليس خطأ »كريستينا« التي حتادث كل من يحادثها، بل هو خطأنا نحن أولياء 
األمور الذين أهملنا تربية أبنائنا وَقّصرنا في متابعتهم، وهو خطأ املجتمع الذي جعل من »أبوسن« وأمثاله 
جنوماً، وهو خطأ الذين يتعاملون مع وسائط التواصل االجتماعي وكأنها غرف مغلقة وهم يعلمون أنها بوابات 
مفتوحة على العالم، حتى إذا حانت حلظة احملاسبة قالوا إنهم إمنا كانوا يتسلون، واحلقيقة أنهم بأخالقنا وقيمنا 

يعبثون.

ال تلوموا »كريستينا«

ضفاف
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د. فالح حنظل

وكان  احلاكمة،  األسرة  أفراد  من  عدد  حسده  إذ 
إحكام  أنه متكن من  إال  العمر،  يومذاك في مقتبل 
قبضته على عمان، وفرض سيطرته عليها. وقد قدَّر 
البالد حوالي نصف قرن  السلطان أن يحكم  لهذا 

وأن يكون أعظم حاكم هناك. 
هذا  حكم  التي صاحبت  الكثيرة  للهزات  ونظراً 
السلطان في أول أيامه فإن حاكم زجنبار أحمد بن 

محمد بن عثمان املزروعي، أعلن استقالله. 
لكن هذا احلاكم اجلديد، دخل في نزاع مع حاكم 
وراح  المو،  اسمها  األفريقي  الساحل  على  بلدة 
يهاجمها، فما كان من أهلها إال أن طلبوا احلماية من 
حاكم عمان السلطان سعيد بن سلطان، الذي وافق 
فوراً على مساعدة أهلها، وكذلك لكي يفرض سلطته 
هناك  إلى  حملة  فأرسل  زجنبار  على  أخرى  مرة 
بقيادة خلف بن ناصر، احتلت بلدة المو وفرضت 
سلطتها على أحمد بن محمد بن عثمان املزروعي. 

رحمة  إلى  املزروعي  انتقل   ،1814 عام  وفي 
الله، وتولى األمر ابنه عبدالله بن أحمد بن محمد 
فعله هذا احلاكم اجلديد،  ما  أول  املزروعي، وكان 
أنه رفض االعتراف بسلطة حاكم عمان عليه،  هو 
وأوقف ما كان يرسله والده من أموال إلى هناك، 

عندما استقر احلكم الُعماني العربي في زجنبار، 
باشرت  ميانية  وكذلك  عمانية  عربية  قبائل  فإن 
قبيلة احلرث،  كانت  وأشهرها  هناك  إلى  باالنتقال 

ثم أعقبتها قبائل أخرى. 
وتدريجياً حصل اختالط مع األهالي هناك، مما 
هي  األصليني  للسكان  جديدة  مخاطبة  لغة  أوجد 
اللغة السواحلية، بينما بقي العرب ميثلون السلطة 
تنظيم  بواجب  قامت  والتي  احلاكمة،  السياسية 
األُم  الوطن  الروابط مع  اجلهاز احلكومي وتوثيق 
عمان، عالوة على نشر اإلسالم في ربوع اجلزيرة، 

وفي أماكن أخرى من شرقي أفريقيا. 
لكن احلكم في عمان ابتدأ بالضعف واالنحالل 
تدريجياً منذ أن تولى األمر اإلمام سيف بن سلطان 
الثاني الذي دخل في خصومات سياسية أدت إلى 
هما  سياسيني  قبليني  حزبني  إلى  عمان  انشطار 
الغافرية والهنائية. وكانت النتيجة أن أهالي زجنبار 
املنطقة وهو  أعيان  أحد  من  جديداً  اختاروا حاكماً 

محمد بن عثمان املزروعي. 
اليعاربة في  الرجل سقط حكم  وعلى عهد هذا 
عمان، وتولى أمرها حاكم آخر، هو أحمد بن سعيد 
البوسعيدي الذي أسس دولة آل بوسعيد والقائمة 

السلطان  اجلاللة  صاحب  بقيادة  هذا  يومنا  إلى 
قابوس بن سعيد. 

وعلى إثر االضطراب السياسي الذي حصل في 
عثمان  بن  محمد  فإن  فيها  السلطة  وتبدل  عمان، 
املزروعي، أعلن استقالله وانفصاله عن عمان. لكن 
عمان  أمر  تولى  إن  ما  إذ  يطل،  لم  االنفصال  هذا 
اإلمام سلطان بن أحمد بن سعيد، حتى أمر بتجهيز 
احلملة  ومتكنت  عمان،  إلى  زجنبار  إلعادة  حملة 
من فرض السلطة، كما مت اختيار علي بن عثمان 
املزروعي حاكماً على زجنبار، وكان مقره في بلدة 

ممباسة. 
حلكم  بداية   ،1750 عام  اعتبار  ميكن  عموماً 
املزاريع لزجنبار وتظهر لنا أسماء عدد من احلكام 
مثل عبدالله بن محمد بن عثمان املزروعي، ثم أحمد 
لكن  أخــوه.  وهو  املزروعي  عثمان  بن  محمد  بن 
الصورة العامة عن الوضعية هناك لم تكن واضحة، 
وال ميكن التأكد من أسماء احلكام املزارعة إلى أن 
حل عام 1806م وصعد إلى سدة احلكم في عمان 
سعيد  بن  أحمد  بن  سلطان  بن  سعيد  السلطان 

آلبوسعيدي. 
واجه هذا احلاكم مشاكل كثيرة أول أيام حكمه، 

زنجبار تحت حكم »المزاريع«

صفحـات من تاريخ حكم العـرب لزنجبار
وأجزاء من شرقي أفريقيا 1699 - 1964 )5-2(  
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بل إنه وعلى سبيل التحدي أرسل درعاً وقليالً من 
سلطته  يّوطد  ولكي  الرصاصات.  وبعض  البارود 
سافر إلى بومباي وكسب صداقة اإلجنليز، وعندما 
عاد حاول أن ميد نفوذه إلى بعض اجلزر املجاورة، 

لكن لم يفلح في ذلك إلى أن توفي عام 1822. 
سالم  أخويه  من  كل  امللك  تنازع  وفاته،  وبعد 
بن أحمد ومبارك بن أحمد، ولغرض تفادي النزاع 
بني األخوين، مت تعيني سلمان بن علي املزروعي، 
فقام هذا باالتصال باإلجنليز وأخذ معه مبارك بن 
أحمد املزروعي وصعد إلى ظهر السفينة احلربية 
البريطانية “باراكوتا” ، وعقد معاهدة معهم، ووضع 
املجاور حتت  والساحل  وملحقاتها  ميناء ممباسة 
تستمر  أن  شروطها  ومــن  البريطانية  احلماية 

السيادة بيد قبيلة املزاريع. 
كان في ممباسة يومذاك ممثل عن حاكم عمان 
فقام  سالم،  بن  عبدالله  واسمه  سعيد،  السلطان 
والياً  هناك  أن  وأخبره  السفينة  قائد  مبقابلة  هذا 
للسلطان اسمه سعيد بن محمد وهو املكلف باحلكم 
في زجنبار، وأنه يجب أن يوافق حاكم عمان على 
اإلجنليز  لكن  املزروعي  أحمد  بن  مبارك  واليــة 

رفضوا ذلك. 

علم«  »شــاه  والفرقاطة  مدفعاً  وسبعني  األربعة 
ذات األربعة وستني مدفعاً وطرادين وسبع سفن 
صغيرة وأبحر باجتاه ممباسة، وما إن وصلها، إال 
واستسلم له األخوان سالم ومبارك، وكانت النتيجة 
أن السلطان وافق على أن يحكم سالم بن أحمد بن 
املزروعي وذريته ممباسة باسم  عبدالله بن أحمد 

إمام مسقط، وأن يقتسم الطرفان اإليرادات. 
وبنى  أشهر  ثالثة  زجنبار  في  السلطان  بقي 
قصره هناك، ثم عاد إلى مسقط. لكن اتفاق السلطان 
إذ  طويالً،  يطل  لم  املزروعي،  أحمد  بن  سالم  مع 
نشب صراع بني سالم وناصر بن سليمان حاكم 
بلدة »بيمبا« ، وعلم ناصر بأن هناك مؤامرة يقودها 
أخرى  مرة  لالنفصال  املزروعي  أحمد  بن  سالم 
له  فأوعز  بذلك،  السلطان  بإبالغ  فقام  عمان،  عن 
السلطان أن يذهب ملقابلة سالم، ولم يثمر اللقاء بل 
نشبت حرب بني الطرفني انتهت باستسالم ناصر 
الذي وقع أسيراً بيد سالم بن أحمد املزروعي، فقام 

هذا بإعدامه وأعلن انفصاله عن ُعمان. 
ممباسة،  ملهاجمة  أخرى  حملة  السلطان  جهز 
حاكم  أن  إال   ،1833 عام  في  مسقط  من  وأبحر 
أسطول  وأجبر  الهجوم  صد  من  متكن  ممباسة 

مسامع  إلى  هناك،  حصل  ما  نبأ  بلغ  وعندما 
السلطان سعيد اعترض على االتفاقية، لكن اإلجنليز 

لم يستجيبوا لطلبه. 
عندما  ممباسة،  في  أخرى  مرة  األمور  تغيرت 
الحظ مبارك بن أحمد املزروعي الذي رافق سليمان 
بن علي املزروعي عندما مت التوقيع على املعاهدة، 
رجل  وهو  علي،  بن  سليمان  بيد  غدت  األمور  أن 
علي،  بن  سليمان  باعتقال  قام  لذلك  بالسن،  كبير 
وسلم احلكم إلى أخيه سالم بن أحمد بن عبدالله 
بن أحمد بن محمد بن عثمان املزروعي وكان ذلك 

في عام 1826. 
حصل تغيير أيضاً في موقف احلكومة إزاء ما 
حصل، إذ إنها رفضت احلماية البريطانية وسحبت 

وكيلها من ممباسة. 
وعندما علم حاكم عمان مبا حدث في ممباسة، 
املزروعي  أحمد  بن  سالم  إلى  رسالة  أرسل  فإنه 
يطلب منه اخلضوع حلكومة عمان، لكن ساملاً رفض 
لالجتماع  عمان  إلى  موفدين  بإرسال  وقام  ذلك، 

بالسلطان لكن السلطان رفض مقابلتهم. 
وفي عام 1828 جهز السلطان حملة كبيرة مكونة 
من 2000 جندي وسفينته احلربية »ليفربول« ذات 

منظر عام ملدينة زجنبار
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قصر املونتي بناه السلطان سعيد بن سلطان

السلطان على التقهقر والعودة إلى مسقط. 
1834، حدثت ثورة في  وبعد سنة أي في عام 
قائد  وهرب  ملمباسة  املجاورة  »سيوي«  منطقة 
الثورة إلى ممباسة وأعلن خضوعه لسالم بن أحمد 
في  اضطرابات  ذلك حدثت  ومن جراء  املزروعي، 
الساحل األفريقي، وازدادت عندما انتقل إلى رحمة 
يكن هناك من  املزروعي ولم  أحمد  بن  الله سالم 
رسالة  بإرسال  الساحل  سلطان  قام  لذلك  يخلفه 
أن  منه  طالبني  مسقط  في  سعيد  السلطان  إلى 
وفي  هناك.  األمــور  ويستلم  ممباسة  إلى  يأتي 
عام 1836 جّهز السلطان حملة نزلت في ممباسة 
وألقى القبض على زعماء املزاريع وعددهم خمسة 
وعشرون شخصاً، فأصبحت املدينة حتت سلطته، 
وغيرها  ممباسة  في  املزاريع  حكم  انتهى  وبذلك 
من مناطق زجنبار وشرقي أفريقيا، أقام السلطان 
سعيد إقامة طويلة في زجنبار التي أصبحت اجلزء 
املهم من ممتلكاته، وبقي األمر كذلك إلى عام 1856، 
عندما قرر في شهر سبتمبر من ذلك العام وكان 
ظهر  على  فأبحر  زجنبار،  يزور  أن  مسقط،  في 
يشعر  كان  أنه  ويبدو  فكتوريا«  »كوين  فرقاطته 
فقام  زجنبار،  إلى  طريقه  في  وهو  سيموت  بأنه 
بوداع والدته قبل مغادرته مسقط، وأخذ معه عدداً 
إذا مات  بأنه  السفينة،  من األخشاب وأخبر ربان 
فليصنعوا له تابوتاً من األخشاب. كان »رحمه الله« 
يشكو من أوراٍم في ساقه نتيجة جرح أصابه في 
إحدى حروبه، ثم أنه أصيب بالزحار، وفي صباح 
وهو  الله  رحمة  إلى  انتقل   1856 اكتوبر   19 يوم 
في عرض البحر. ومت دفنه قريباً من قصره في 
زجنبار وكانت وفاته بداية حلكم أوالده وأحفاده 

لزجنبار.  
السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد
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زمان الوصل

في أخبار عبد الملك بن مروان أنه جمع أهل الحل 
أو  نفسه،  منهم  أحد  أن يرشح  منهم  والعقد وطلب 
أكثر من واحد ليكون والياً للعراق الذي كان مضطرباً 
آنذاك، وكان كلما سأل لم يجب أحد غير الحجاج بن 
فواله  المؤمنين  أمير  يا  لها  أنا  يقول:  يوسف وهو 
صاحب  آنذاك  الحجاج  وكان  ذلك.  على  له  وعقد 
شرطة دمشق. وكان ناجحاً في أداء مهامه فرشحه 

ذلك للوالية. 
أول من رسم خطة صاحب  أن  التواريخ  وتذكر 
معاوية  هو  اإلسالمية  العربية  الدولة  في  الشرطة 
بن أبي سفيان )رضي الله عنه(. وكانت له ترتيبات 
وأتاح  ومرافقها.  الدولة  دوائر  في  واسعة  إدارية 
تلك  تثبيت  للدولة  وخالفته  للشام  واليته  طول  له 
الرسوم اإلدارية ونشرها في أنحاء الدولة المترامية 

األطراف. 
الشرطة  لنظام  األولى  اإلرهاصات  أن  على 
)المقدمات( كانت على يد عمر بن الخطاب )رضي 
الله عنه( فقد كان يُعّس )يراقب األمن والنظام ليالً( 

متطوعاً، ويحمل العناء والسهر. 

 )1( 
تابعة  والية  اإلسالمي  الفتح  منذ  األندلس  كانت 
وتعرف  المغرب.  لوالي  تابعة  أو  مباشرة،  لدمشق 
أدار  سنوات  وتبعتها  الوالة(  )عصر  بـ  المدة  تلك 
األندلسيون أمورهم إدارة ذاتية مؤقتة، إلى أن دخل 
الملك  عبد  بن  هشام  بن  معاوية  بن  الرحمن  عبد 
إقامة  وأعاد  طويل،  تاريخي  حديث  في  األندلس، 

الدولة المروانية، واتخذ قرطبة عاصمة. 
من  عرفه  ما  على  دولته  الرحمن  عبد  بنى  وقد 
في  جارية  كانت  التي  واألعراف  والقوانين  النظم 
دمشق، وسائر أنحاء الدولة. ونقل إلى موطنه الجديد 
التقاليد الشامية في اإلدارة والحكم والسياسة وفي 
جوانب أخرى كثيرة: اجتماعية وثقافية واقتصادية 
جلبه  يستطيع  ما  كل  المشرق  من  وجلب  وحياتية 
يتعلق  وما  الشرطة(،  وكانت خطة )صاحب  ونقله. 
بها من األمور التي ثبتها عبد الرحمن الداخل وفي 

نظام الشرطة في األندلس
األمور  ضبط  على  لمساعدته  به  اعتنى  ما  جملة 
ونشر العدل وإنصاف الناس وحماية الدولة وردع 
الحياة  واستقرار  الدولة  هيبة  وإلرساء  المخالفين، 

العامة. 
وتوالى االهتمام بخطة الشرطة )النظام( ومنصب 
)صاحب الشرطة(، )وهي عبارة تقابل: قائد الشرطة 
صاحب  يتبع  بمن  واالهتمام  الشرطة(،  آمر  أو: 
الشرطة، ولم ينقطع هذا االهتمام إلى أواخر الدولة 
المروانية: بل ازداد وتطّور مع مرور األيام واتساع 
مهام هذه الخطة، وازدياد الحاجة إلى أداء الشرطيين، 

ومن يكمل أعمالهم ذات األهمية. 

 )2( 
العربية، وفي  اللغة  في  أصيلة  كلمة  و)الشرطة( 
العالمة  وهي  الشّرط  من  الشرطة  أن  اللغة:  كتب 
بها،  قيل: ألنهم يجعلون ألنفسهم عالمات يعرفون 
الحرب(،  تشهد  كتيبة  أول  )الشرطة:  أيضاً:  وفيها 
وفي تعريف دائرة المعارف اإلسالمية: )هم فئة من 
الرجال المختارين يكونون في ظل الخليفة أو الحاكم 

: يعاونون الوالة في حفظ األمن والنظام...(. 
التي  النخبة  الخصوصيون فهم  الحرس  أما   ...(
القلب،  المعركة  في  وموقعها  األمير،  حول  تلتُف 

وهؤالء هم الحرس األميري(. 
ومن  الشرطة  خطة  أخبار  من  إلينا  وصل  وقد 
تولّى منصب )صاحب الشرطة( ووصل من أساليب 
أدائهم للوصول إلى النتائج المطلوبة ومن عالقاتهم 
لتكوين  يكفي  ما  وغيرها  والحسبة  القضاء  بخطة 
األندلس،  في  الشرطة  نظام  عن  واضحة  صورة 
األندلس  حياة  في  المميزة  عالماته  وتسجيل 

االجتماعية واألمنية. 
ولم تكن )خطة الشرطة( عمالً طارئاً أو عارضاً، 
ولكنها كانت نظاماً مؤسسياً يرعاه األمير أو الخليفة 
ويتابع  الشرطة،  صاحب  يعيّن  الذي  وهو  نفسه، 
في  الحياة  أحوال  ذلك  وراء  من  ويرصد  أعماله، 
األحوال،  وانتظام  العامة،  للسالمة  رصداً  الدولة: 

واستقرار األمور. 

ومن طريف ما روي، في هذا المجال، في األندلس 
في  وهو  الصالة  أدركته  قرطبة  أهل  من  رجالً  أن 
الذي  الكبير  الوادي  نهر  شاطئ  على  طريقه  بعض 
يخترق المدينة وسهولها، فترك ما معه على الشاطئ 
وشّمر للوضوء. وبينما هو كذلك انقض غرابُّ )من 
األغربة التي ترتاد المنازل والبساتين( وحمل ّصرة 
بالدنانير.  كانت مآلى   - طعام  فيها  ُصّرة  ظنها   -

وطار بالصرة والرّجل ال يستطيع أن يفعل شيئاً. 
فرفع أمره إلى صاحب شرطة قرطبة، فوجد األمر 
غريباً وطريفاً وذهب بالرجل إلى األمير، فلما سردوا 
الشرطة  صاحب  يبث  أن  األمير  أمر  كان،  ما  عليه 
رجاله وأعوانه في المدينة، وضواحيها ويبحثوا عن 
رجل ظهرت عليه عالمات الغنى المفاجئ، ولم يلبثوا 
األمير  عند  مثل  فلما  صفته.  هذه  رجالً  وجدوا  أن 
قال له: أّيها األمير وجدت الصرة في بستاني وهو 
وتصّرفت  الصّرة  فوجدت  مقفل  باب  وله  مسّور، 
ببعض ما فيها من الدنانير. فرّد األمير الصرة إلى 
ماله  البستاني منها من  صاحبها. وجبَر ما صرف 

الخاص!. 

 )3( 
وصفات  يؤديها،  مهام  الشرطة(  )صاحب  ولـ 
ينبغي أن يتحلّى بها، ونبدأ بخبر عن الحجاج الذي 
سبقت اإلشارة إليه: فإنه لما وصل إلى الكوفة والياً 
الشرطة،  أوليه  رجل  على  ُدلوني  قال:  العراق  على 
فقيل له : أي الرجال تريد؟ قال: أريده دائم العبُوس 
الخالص(  الجّد  محمل  على  كلها  األمور  يأخذ  )أي 
طويل الجلوس )اليمل من متابعة العمل وإن طال(، 
سمين األمانة أعجف الخيانة )أعجف: ضامر، هزيل 
الخيانة أي ال يخون أبداً(، يهون عليه سؤال األشراف 
في الشفاعة )أي ال يقبل الواسطة من أحد ولو كان 
عبد  بن  الرحمن  بعبد  عليك  له:  فقيل  نبيالً شريفاً( 
التميمي، فأرسل إليه، فلما جاء اشترط على الحجاج 
وأوالده وحاشيته  الكبار(  )موظفيه  ُعماله  يمنع  أن 

من التدخل في شؤونه، فقبل منه ذلك وعيّنه. 
مما  إليها  ويضاف  مهمة،  هذه  الحجاج  وشروط 

د. محمد رضوان الداية
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ودقة  الناس،  بأحوال  والمعرفة  العلم  مفهوم:  هو 
واالعتدال..  واإلنصاف  االستجابة  وُحسن  الفهم، 
وفي أخبار ابن المشاط األندلسي، وكان من أصحاب 
خطة الشرطة أنه كان من أهل العلم والمعرفة والفهم 
واليقظة والذكاء، وكان حافظاً للقرآن.. ومن أصحاب 
في  بارعاً  وكان  يحيى،  بن  عبدالله  قرطبة  شرطة 
عالماً،  الشريف،  والنسب  واآلثار  والّسنن  الشعر 

متواضعاً شريفاً، بصيراً باألقضية...(. 
الشرطة  صاحب  األمير،  أو  الخليفة،  يكلف  وقد 
بمهام إضافية وهذا تابع للحاجة إلى ذلك وإلى كفاية 

الرجل والثقة به في ما يكلف به. 
وكان للشرطة أثر مهم في االحتفاالت التي تقام 
كاالحتفاالت  مختلفة  لمناسبات  الحكم  قصر  في 
للدولة،  الزائرة  الوفود  استقبال  وترتيبات  باألعياد، 
وما يحتفل به األمير، أو يرعاه في قصره أو في أي 

مكان يختاره. 
كتابه  في  حيان  ابن  األندلس  مؤرخ  سّجل  وقد 
)المقتبس( احتفاالً كبيراً بمناسبة قدوم وفد رومي 
ترتيب  وذكر  القسطنطينية  من  بيزنطة  دولة  من   (
مراتبهم، وهو  على  واإلدارة  والسلطة  الحكم  رجال 
وصف دقيق مطول يدل على انتظام العمل في أجهزة 
الدولة، وأثر الشرطة )تحت إمرة صاحب الشرطة( 
في ضبط تلك االحتفاالت وإنجاحها، وإظهار الحكم 

في األندلس في أجلى مظاهره(. 
وكان صاحب الشرطة يختار أعوانه ممن اشتهر 
الغضب(  )سريع  الغضوب  ويتجنب  بالصالح 

الخصومة،  والكثير  الكالم(  في  )الثرثار  والمهذار 
أداء  أثناء  )في  النساء  تكليم  من  أعوانه  ويمنع 
مهامهم(، إال من ُعرف بالخير والصالح التام. وكان 
يجتهد في اختيار أعوانه من أماكن بعيدة عن مناطق 
أداء  ُحسن  على  لهم  أعدُل  فذلك  األصلية،  سكناهم 

أعمالهم. 
مجموعات،  أعوانه  يقسم  الشرطة  وكان صاحب 
ويجعل لكل مجموعة عريفاً )مسؤوالً( يكون همزة 
الوصل بينه وبينهم ويديرهم. ويتولّى العريف تقديم 
ذات  األمور  الشرطة  صاحب  ويرفع  يومي،  تقرير 

األهمية من التقارير إلى الخليفة أو األمير. 
الشرطة  تساعد صاحب  كانت  التي  الفئات  ومن 
ومن  والداربون  الليليون،  الحراس  وهم  العسس   :
أبواب  وحفظ  واألسواق  المنازل  حراسة  مهامهم 
المدينة، وتوفير األمن للسكان من اللصوص وغيرهم 
من الُجناة، وكان لكل واحد من هؤالء الحراس سراج 
وكلب، وسالح ليكون ذلك عوناً له في عمله. وكان 
خاصة  ومواعيد  رواتبهم،  العاملين  ولسائر  لهؤالء 

ألداء أعمالهم. 
وكان لصاحب الشرطة زي خاص ُيعرف به، وكان 
زّيهم قريباً من الزي العسكري مع وجود ما يميّزه. 
في  الكبرى  الخطط  من  الشرطة  كانت خطة  لقد 
األندلس نظراً ألهميتها في صيانة المجتمع )داخلياً( 
خارجية  أخطار  أية  من  صيانته  في  وإسهامها 

)بالمفهوم األمني واالستخباراتي(. 
الشرطة  خطة  تطور  جملة  في  كان  هنا  ومن 

وتوسع مهامها إنها صارت : شرطة كبرى، وشرطة 
ُصغرى، وشرطة وسطى: 

الخاصة،  على  الكبرى  الشرطة  حكم  ُجعل   -
ولصاحبها الحكم على أهل المراتب السلطانية. وربما 
)الخليفة/األمير/ السلطان  بباب  كرسي  له  ُنصب 

ويعاونونه،  بأمره،  يأتمرون  رجال  وعنده  الحاكم( 
الطبقة  أفراد  بين  القضايا  في  النظر  يتولى  وكان 

الُعليا. 
وكان يجلس حول صاحب الشرطة الكبرى رجال 
يرقبون حكمه، وقد يراجعون أحكامه، أو يكونون في 
الشهود على حكمه. وكانت هذه الخطة موقوفة على 
األكابر من رجال الدولة، وكانت أحياناً ُتعّد ترشيحاً 

لمناصب أعلى. وقد يحمل لقب: وزير. 
- والشرطة الصغرى، وصاحبها موكول إليه أمر 
الوسطى  الشرطة  منصب  ورسم  الناس  من  العامة 
300و350هـ(،  بين  )حكم  الناصر  الرحمن  عبد  أيام 
وكان أول من توالها سعيد بن ُحدير، ثم استمرت 
بين  متوسطة  طبقة  إلى  موجهة  وكانت  بعده. 
السابقتين كالتجار والصناع وصغار الموظفين ومن 

شابه. 
الُخطط،  هذه  فرقاء  بين  قائم  التعاون  أن  على 
النظام  أنشىء  التي  األغراض  تتكامل في ظل  وهي 

من أجلها. 
الشرطة:  خطة  من  تقترب  التي  الخطط  ومن 
والحاكم،  المواريث،  وصاحب  المدينة،  صاحب 

والقاضي، والمحتسب )وهو قاضي السوق(. 
الشرطة  صاحب  إلى  أوكلت  التي  األمور  ومن 
الخبر(  صاحب  )أو  البريد  صاحب  مع  التنسيق 
ُيسهمون  البالد  في  منتشرون  أعوان  له  كان  الذي 
في رصد األحوال العامة في البالد، ورصد الجرائم، 
العدو،  أخبار  وتسقط  وقوعها  دون  من  والحيلولة 
والبحث الدقيق عن وجود أعوان محتملين له، ورصد 
آراء الناس في موظفي الدولة على اختالفهم. وكانت 
التقارير الواردة ترفع إلى الخليفة أو األمير.  وكان 
عدد أفراد الشرطة مناسباً للحاجات المطلوبة واتساع 
المدينة، فقد بلغ عدد أفراد الشرطة أيام عبد الرحمن 

الناصر في قرطبة وحدها )4300( وهو عدد كبير. 

إذن: 
إلى  المشرق  من  الشرطة  خطة  تقاليد  انتقلت 
من  دمشق  في  بدأ  ما  قرطبة  وتابعت  األندلس. 
رسوم هذه الخطة ذات األهمية البالغة. وتطّورت في 
األندلس، وصار لها رسومها وشروطها وتقاليدها. 

وصغرى  كبرى  لتكون  الزمن  مع  واتسعت 
الشخصيات  من  الشرطة  صاحب  وكان  ووسطى. 
المرموقة في البالد، وكان ُيختار بدقة بالغة. واشتهر 
من أصحاب الشرطة رجال كثر كانوا من شخصيات 
واالجتماعية.  والثقافية  العلمية  األندلسي  المجتمع 
أو  لها  تابعة  أخرى  بخطط  الخطة  هذه  واتصلت 

متعاونة معها لكي يتم المطلوب على أتم وجه. 
في  األندلس  أمن  ضبط  في  الشرطة  وأسهمت 
الداخل وحمايته من تدخالت الخارج. وكان العصر 
الذهبي للشرطة وصاحب الشرطة هو زمان الدولة 
المروانية هناك، وهو المجال الذي دار البحث حوله. 
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القرصنة والقراصنة عبر التاريخ 

القرن  من  األخيرة  العقود  خالل 
القادمون  القراصنة  دخل  السابع عشر 
المياه  إلى  واألمريكيتين  أوروبا  من 
الدافئة للمحيط الهندي، حيث وجدوا فيه 
مكاناً مناسباً لشن الغارات على السفن 

التجارية والبلدات الساحلية.
وكانت السفن العربية والهندية تبحر 
قرب السواحل الشمالية للمحيط الهندي 
محملة بالكثير من البضائع الثمينة التي 

44

للتجار  الضخمة  واألرباح  بالفائدة  تعود  كانت 
ثروة  التجارية تحمل  السفن  الهنود، كما كانت 

الشرق من بضائع مختلفةإلى أسواق أوروبا.
التجارية  السفن  يهاجمون  القراصنة  وكان 
قراصنة  ومنهم  الغني،  المحيط  ذلك  تعبر  التي 
إيفري  هنري  أمثال  الوحشية  عنهم  عرف 
ال  بعضهم  وكان  تيو.  وثوماس  كيد  وويليام 
رغم  حققوا  أنهم  إال  المطلوبة  بالشهرة  يحظى 
القرصنة  مجال  في  النجاح  من  الكثير  ذلك 

واألنشطة غير الشرعية.
وعلى مدى ثالثين عاماً أصبح المحيط الهندي 
خلق  في  أسهم  مما  القرصنة  لعمليات  مرتعاً 
قادة  من  العديد  حول  تنتهي  ال  التي  األساطير 

القراصنة.
إثر عودة المالح البرتغالي فاسكو دا جاما من 
افتتاح  تم  عشر  الخامس  القرن  أواخر  في  الهند 
خط بحري جديد بين الهند وأوروبا عبر الساحل 
األفريقي، ونتيجة لذلك وسع األوروبيون من مجال 
القرن  في  الهندي  المحيط  إلى  وتأثيرهم  نفوذهم 
السادس عشر والذي كان يعني أن االحتكار العربي 
للقوافل التجارية البرية أصبح يواجه منافسة من 

قبل طرق تجارية بحرية سريعة وفّعالة. 
القرن  ومطلع  عشر  السادس  القرن  وخالل 
الطرق  تلك  على  البرتغاليون  عشر سيطر  السابع 
السابع  القرن  منتصف  بحلول  أنه  إال  البحرية، 
عشر بدأت السفن التجارية الهولندية واإلنجليزية 

عمليات القرصنة 
في المحيط الهندي

ترجمة : د ح�سن الغول 
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ذات  كانت  التي  الهندية  المغولية  لإلمبراطورية 
تسليح جيد تقوم بدوريات في مياه المحيط الهندي 
تسيير  العربية  الموانىء  واصلت  بينما  الشمالي 
تلك  كل  أن  إال  بها.  الخاصة  البحرية  دورياتها 
القراصنة  اإلجراءات لم تكن كافية لسحق أنشطة 
القراصنة  وصول  أن  إلى  إضافة  المتواصلة، 
األمريكيين واألوروبيين أدى إلى تفاقم الوضع في 

المحيط الهندي.
وبحلول عام 1690 سقطت اإلمبراطورية المغولية 
في مستنقع النزاعات والحروب الداخلية األمر الذي 
أضعف من سيطرتها على الخطوط البحرية القريبة 
منها والتي أصبحت أقل فاعلية، وبالرغم من ازدهار 
التجارة البحرية العربية والهندية إال أن القدرة على 
األمر  انخفضت،  التجارية  المالحة  حركة  حماية 
الذي شكل فرصة ذهبية للقراصنة خالل أول إبحار 

لهم حول رأس الرجاء الصالح.
إيفيري  هنري  أمثال  القراصنة  بعض  أغار  قد 
وثوماس تيو على العديد من السفن التجارية على 
النجاح في  الكثير من  مدى عشرين عاماً وحققوا 
على  األوروبيون  القراصنة  كما سيطر  األمر،  هذا 
مياه المحيط الهندي . أما جزيرة مدغشقر الضخمة 
فقد أصبحت القاعدة المفضلة والمثالية للقراصنة. 
المفضل  المكان  القراصنة يجدون فيها  حيث كان 
الهند  بين  التجارية  السفن  تحرك  وتتبع  لمراقبة 
وأوروبا والتي تكون محملة عادة بالبضائع الثمينة.

كما تسببت الهجمات التي كان يقوم بها قراصنة 
السفن  على  إنجالند  وإدوارد  كيد  ويليام  أمثال 
إثارة  في  الشرقية  الهند  لشركة  التابعة  التجارية 
غضب لندن التي قامت من جهتها بإرسال قوافل 
بحرية وزيادة دوريات سفن أسطولها في المحيط 

الهندي.
القراصنة  تهديدات  1720 ضعفت  عام  وبحلول 
أنه  إال  نفوذهم،  األمريكيين واألوروبيين وانحسر 
الصعب  من  كان  وأخطار  تهديدات  محلهم  حل 
االضطرابات  في  تتمثل  كانت  والتي  احتواؤها 
السياسية في الهند التي سمحت للمغامرين بانتقاء 
وفي  سيطرتهم،  تحت  لتصبح  ساحلية  إقطاعيات 
الوقت نفسه حدث ضعف في التنسيق والسيطرة 
لهؤالء  سمح  مما  الهند  في  المركزية  السياسية 
أعمال  ممارسة  إلى  التحول  بحرية  المغامرين 

القرصنة.

يجلبون  التجار  وكان  منتظمة،  رحالت  في  تبحر 
المعدنية  والمواد  األوروبية،  واألقمشة  المالبس 
كانوا  والتي  المصنعة،  والمنتجات  الثمينة، 
أدى  وقد  والخزف.  والحرير  بالتوابل  يقايضونها 
نهاية  ومع  الشركات،  من  العديد  ازدهار  إلى  ذلك 
القرن السابع عشر تم إنشاء شركة الهند الشرقية 
الشركات  سيطرت  بينما  الهند  في  اإلنجليزية 
المتعلقة  التجارة  على  لها  المنافسة  الهولندية 
بالشرق األقصى خاصة مع المستوطنات الواقعة 
خسروا  فقد  البرتغاليون  أما  أندونيسيا.  في 

احتكارهم واكتفوا بدور محدود وصغير لهم.
القراصنة  التام لظاهرة  وقد أدى االختفاء شبه 
الذين يتعاونون مع حكومات بالدهم والمعروفين 
القراصنة  عدد  ازدياد  إلى  »البوكانير«  باسم 
السفن  الغنائم والثروة عبر مهاجمة  الباحثين عن 
التجارية وسرقتها، وكان الساحل الغربي ألفريقيا 
من أهم المناطق التي كانت هدفاً لهم، حيث كانت 
الوقت.  ذلك  في  ازدهارها  قمة  في  العبيد  تجارة 
البرتغالي  االحتكار  انحسر   1690 عام  وبحلول 
تجار  بتدفق  مما سمح  العبيد  ساحل  امتداد  على 
اإلنجليز  مارس  كما  والفرنسيين،  اإلنجليز  العبيد 
وسطاء  خالل  من  اإلنسانية  غير  التجارة  هذه 
أمثال الشركة األفريقية الملكية التي كانت خاضعة 

للعقوبات الحكومية.
متزايداً  تهديداً  يشكلون  القراصنة  أصبح  وقد 
من  بالرغم  الغربي  أفريقيا  ساحل  طول  على 
األسطول  سفن  بها  تقوم  كانت  التي  الدوريات 
مراكز  بها  تتمتع  كانت  التي  القوية  والتحصينات 
هؤالء  بدأ  قصير  وقت  وخالل  بالعبيد،  االتجار 
حول  اإلبحار  وأوروبا  األمريكيتين  من  القراصنة 
المحيط  مياه  إلى  والدخول  الصالح  الرجاء  رأس 

الهندي الدافئة.

بحر من الإمكانيات

منطقة  لدى  جديدة  ظاهرة  القرصنة  تشكل  لم 
أول  بدء  من  طويل  وقت  وقبل  الهندي،  المحيط 
اتصاالت تجارية بين أوروبا والهند، كانت عمليات 
المحيط  من  أماكن  عدة  في  منتشرة  القراصنة 
أنشطتهم  يمارسون  القراصنة  وكان  الهندي، 
السواحل  كذلك  للهند  الغربي  الساحل  طول  على 
العربية والفارسية. وكانت السفن الحربية التابعة 

من  األول  النصف  مدى  وعلى 
القراصنة  هاجم  عشر  الثامن  القرن 
الغربي  الساحل  على  المنتشرون 
التابعة  المحلية  التجارية  السفن  للهند 
لشركة الهند الشرقية التي كانت تتمتع 
بالكثير من الحصانة، كما كانت تحمي 
طريق  عن  االنتقام  عمليات  من  نفسها 
المواقع  حول  القوية  التحصينات  بناء 
بأعداد  تستعين  كانت  كما  لها،  التابعة 
جيداً  المدربين  المسلحين  من  ضخمة 
الشركة  هذه  تمكنت  وقد  القتال.  على 
من شن هجوم واسع النطاق استهدف 
تلك اإلقطاعيات األمر الذي كان بمثابة 
إلى  وأدت  القراصنة  أصابت  كارثة 

اجتثاث جذورهم من المحيط الهندي.
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عقد مبقر األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية بالقاهرة املؤمتر 

األول لوزراء الداخلية العرب 
خالل يومي 21 و22 سبتمبر 
1977، وقد أحيط عقد هذا 

املؤمتر بكل مظاهر االهتمام، 
باعتباره أول لقاء يجمع بني 

الوزراء املسؤولني عن أمن 
واستقرار الوطن العربي، 

وحمايته من اجلرمية، وذلك 
لوضع أسس التنسيق والتعاون 
املشترك الكفيلني بتحقيق هذا 
الهدف، وقد عقد املؤمتر برئاسة 

األمير نايف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية باململكة العربية 

السعودية.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: خالد الظنحاني
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نوفمبر

األرشيف

افتتاح  دا�س«  »جزيرة  �شهدت 

منطقة  يف  نوعه  من  م�صنع  �أول 

�خلليج، و�أحدث م�صنع يف �لعامل، 

حيث �فتتح �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

�لدولة يف  رئي�س  �صلطان  بن  ز�يد 

�لغاز  ت�صييل  م�صنع  كبري  �حتفال 

 4 �إن�صائه منذ  �لعمل يف  بد�أ  �لذي 

مليون  �ألف  حو�يل  وتكلف  �صنو�ت 

دوالر.

�ل�صمو  �صاحب  �الحتفال  �صهد  وقد 

مكتوم  �آل  �صعيد  بن  ر��صد  �ل�صيخ 

دبي  حاكم  �لدولة  رئي�س  نائب 

�ملجل�س  �أع�صاء  �ل�صمو  و�أ�صحاب 

�ل�صيخ  �ل�صمو  و�صاحب  �الأعلى، 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان ويل �لعهد 

ورئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.

هيكل تنظيمي جديد لوزارة الداخلية

خليفة يشهد االحتفال بيوم الدروع

زايد يفتتح أحدث مصنع في العالم لتسييل الغاز

عقدت �لهيئة �لعليا للتخطيط بوز�رة �لد�خلية �جتماعًا 

ناق�صت  �لوز�رة  وكيل  خمي�س  خلفان  �لعقيد  برئا�صة 

خالله �لهيكل �لتنظيمي �جلديد للوز�رة، وتقرر تعديله 

وفقا ملا �أبدته �للجنة من مقرتحات ومالحظات ليعر�س 

عليها ثانية يف �الجتماع �لقادم.

كما و��صلت �لهيئة �لعليا للتخطيط در��صة �الإجر�ء�ت 

خلدمة  بال�صارقة  جنائي  خمترب  باإن�صاء  �خلا�صة 

مديريات �ل�رشطة باملنطقة �ل�صمالية.. وتقرر ��صتكمال 

�ملخترب  مدير  بح�صور  �لقادم  �الجتماع  يف  �لدر��صة 

�جلنائي باأبوظبي ومهند�س �الإن�صاء�ت بالوز�رة.

�آل  �صهد �صاحب �ل�صمو �لفريق �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 

�حتفال  �مل�صلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  نهيان 

لو�ء خالد بن �لوليد بيوم �لدروع، �أقيم �الحتفال مبيد�ن 

�لرماية يف منطقة جبل »حفيت« بالعني.

جرت يف �الحتفال مناور�ت ع�صكرية بالذخرية �حلية 

�ملقاتلة  �لطائر�ت  من  مب�صاندة  �ملدرعات  بها  قامت 

الأول  فيها  ��صرتكت  كما  و�ل�صو�ريخ،  �لقنابل  وقاذفات 

وحتمل  للو�ء،  موؤخر�ً  �ن�صمت  حديثة  مدرعات  مرة 

�رتفاعات  على  تطري  �لتي  للطائر�ت  م�صادة  مد�فع 

منخف�صة.

وقد �أ�صاد �صاحب �ل�صمو �لفريق �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 

عقب م�صاهدته ملناور�ت �لدروع بامل�صتوى �لرفيع �لذي 

لالأ�صلحة  ��صتخد�مهم  وُح�صن  �للو�ء،  �أفر�د  �إليه  و�صل 

�ملختلفة، كما �أكد حر�س �صاحب �ل�صمو رئي�س �لدولة 

على تزويد جي�س �الإمار�ت مبختلف �الأ�صلحة �لع�رشية 

�ملتطورة، وتنويع م�صادر هذه �الأ�صلحة.
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من دولة اإلمارات العربية 
املتحدة كان انطالق مسيرة 
التعاون اخلليجي، حيث كان 

انعقاد القمة األولى لقادة 
دول مجلس التعاون.. وبعد 
سنوات من اجلهد والعمل 

والعطاء، يلتقي القادة 
في دولة اإلمارات ليعقدوا 

قمتهم السابعة، التي تعد 
بحق قمة احلصاد، والتي نثق 

جميعا في أنها ستكون 
انطالقة جديدة على طريق 

الوحدة واخلير والتقدم.
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نوفمبر

تجديد انتخاب زايد وراشد نائبًا لرئيس الدولة ورئيسًا للوزراء

االجتماع الخامس لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون للتكامل األمني الخليجي
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�إعادة  باالإجماع  لالحتاد  �الأعلى  �ملجل�س  قرر 

�نتخاب �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان 

�صنو�ت  خم�س  ملدة  للدولة  رئي�صًا  نهيان  �آل 

قادمة تبد�أ من �لثاين من دي�صمرب �ملقبل، كما 

قرر �ملجل�س باالإجماع �إعادة �نتخاب �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم نائبًا 

لذ�ت  �لوزر�ء  ملجل�س  ورئي�صًا  �لدولة  لرئي�س 

�لفرتة.

�لعمل  متديد  على  باالإجماع  �ملجل�س  وو�فق 

�صنو�ت  خم�س  ملدة  للدولة  �ملوؤقت  بالد�صتور 

�أخرى.

خالل  �لدولة  رئي�س  �ل�صمو  �صاحب  و�أكد 

�جتماع �ملجل�س، �أنه و�إخو�نه �أ�صحاب �ل�صمو 

ما  بكل  �صيعملون  �الأعلى  �ملجل�س  �أع�صاء 

�أوتو� من قدرة و�إمكانيات لتحقيق �آمال �صعب 

�أنهم  كما  و�الزدهار،  و�لتقدم  �خلري  يف  �الإمار�ت  دولة 

�ملخل�صة  جهودهم  بذل  نف�صه  �لوقت  يف  �صيو��صلون 

مع �الأ�صقاء يف جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 

لتعزيز م�صرية �ملجل�س و��صتكمال خطو�ته.

و22   21 يومي  خالل  �لريا�س  �صهدت 

�أكتوبر �ملا�صي خطوة جديدة على طريق 

�لتن�صيق و�لتكامل �الأمني بني دول �خلليج 

�خلام�س  �الجتماع  ُعقد  حيث  �لعربية، 

�لتعاون،  جمل�س  لدول  �لد�خلية  لوزر�ء 

وكما �أعلن معايل �للو�ء حمودة بن علي 

ورئي�س  �لد�خلية،  لل�صوؤون  �لدولة  وزير 

�ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  وفد 

�لد�خلية  لوزر�ء  �خلام�س  �الجتماع  �أن 

�ل�صابقة،  الجتماعاتهم  ��صتكمااًل  جاء 

�لتي قامو� خاللها بو�صع �الأ�صا�س لدعم 

�لتعاون �الأمني يف خمتلف �ملجاالت.

أبوظبي تشهد القمة السابعة لقادة دول مجلس التعاون
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�فتتح �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان 

�حلايل  نوفمرب  من  �لثاين  يوم  م�صاء  �لدولة  رئي�س 

�الأعلى ملجل�س  للمجل�س  �ل�صابعة  �لدورة  �جتماعات 

�إىل  يتطلع  �ملنطقة  �صعب  �أن  �صموه  و�أعلن  �لتعاون، 

هذ� �للقاء باأمل كبري من �أجل تقوية �لتعاون و�لتاآزر 

بني �أبناء �أ�رشتنا �خلليجية ووحدتها ورفاهية �جلميع.

كما �أعرب �أ�صحاب �جلاللة و�ل�صمو قادة دول جمل�س 

�أن  �أملهم يف  �أبوظبي عن  �إىل  لدى و�صولهم  �لتعاون 

ت�صفر �لقمة �ل�صابعة لدول �ملجل�س عن نتائج �إيجابية 

تعزز م�صرية �لعمل �خلليجي �مل�صرتك.

وقد بد�أت وقائع �جلل�صة �الفتتاحية بتالوة �آيات بينات 

من �لذكر �حلكيم، ثم �ألقى �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ ز�يد 

فيها  رحب  كلمة  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  �صلطان  بن 

دول جمل�س  قادة  و�ل�صمو  �جلاللة  �أ�صحاب  باإخو�نه 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية يف بلدهم �لثاين دولة 

�الإمار�ت و�أعلن �فتتاح �أعمال �لدورة �ل�صابعة.
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تؤدي قيادة طيران الشرطة 
دوراً مهماً وبارزاً في تعزيز 
األمن واالستقرار في ربوع 

الوطن، وذلك من خالل قيامها 
بالعديد من املهام والواجبات 

األمنية في مختلف املواقع ذات 
االختصاص، إضافة إلى تقدمي 

املساعدة واملساندة خملتلف 
القيادات الشرطية ملواجهة 

اجلرمية.
كما تبذل القيادة جهوداً كبيرة 

لتطوير إمكاناتها وقدراتها 
ملواجهة حتديات القرن اجلديد، 
وحول املهام األساسية التي 

تنهض بها قيادة طيران 
الشرطة بالشارقة وخططها 

املستقبلية لتطوير العمل، 
ومواكبة كل ماهو جديد في 

مجال الطيران.
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ز�يد  بن  �صيف  �ل�صيخ  �صمو  �للو�ء  تر�أ�س 

�لدولة  �لد�خلية وفد  وز�رة  �آل نهيان وكيل 

�لتح�صريية  �للجنة  �جتماع  يف  �مل�صارك 

جمل�س  بدول  �لد�خلية  وز�ر�ت  لوكالء 

متهيد�ً  �لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون 

�ل�صمو  الأ�صحاب  �لع�رشين  لالجتماع 

جمل�س  بدول  �لد�خلية  وزر�ء  و�ملعايل 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

له  �ملر�فق  و�لوفد  �صموه  ود�ع  يف  وكان 

ور�فق  �لد�خلية،  بوز�رة  �لعامون  �ملديرون 

يف  �صم  وفد  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �صمو 

ع�صويته كاًل من �صعادة �للو�ء �صيف عبد�هلل �ل�صعفار وكيل 

وز�رة �لد�خلية �مل�صاعد ل�صوؤون �الأمن، و�لعميد حا�رش خلف 

�ملهريي مدير عام �جلن�صية و�الإقامة، و�لعقيد عبد�لرحمن 

�صامل �لهاجري مدير �إد�رة �ل�صوؤون �لقانونية و�ملقدم حممد 

�ملعنوي،  و�لتوجيه  �لعالقات  �إد�رة  من  �لهاجري  �إبر�هيم 

�لوز�رة،  وكيل  �صمو  مكتب  مدير  �لنعيمي  نا�رش  و�لر�ئد 

و�لر�ئد عبد�هلل عمر�ن، و�ملالزم �صلطان حممد �لزعابي من 

�إد�رة �لعالقات و�لتوجيه �ملعنوي بوز�رة �لد�خلية.

�لتخطيط  عام  مدير  �ل�صام�صي  عبيد  �صامل  �لعميد  �صهد 

�لتاأهيل  دورة  تخريج  حفل  �لد�خلية  بوز�رة  و�لتطوير 

مدر�صة  يف  �أقيم  و�لذي  ع�رشة  �لثانية  �لرقباء  مل�صتوى 

فيها  و�صارك  �أ�صابيع،  �صتة  و��صتغرقت  بال�صارقة  �ل�رشطة 

107 منت�صبني. ح�رش �حلفل �ملقدم �أحمد عبد�هلل �لهاجري 

مدير مدر�صة �ل�رشطة وعدد من �صباط وز�رة �لد�خلية.

و�أكد �لعميد �صامل عبيد �ل�صام�صي يف كلمة وجهها ملنت�صبي 

�لدورة �أن تنظيم وعقد مثل هذه �لدور�ت �لتدريبية وب�صكل 

متو��صل ياأتي �صمن �صباق ��صرت�تيجية �صاملة تقوم وز�رة 

�لقوة  دعم  �إىل  خاللها  من  وتهدف  بتنفيذها  �لد�خلية 

�لب�رشية لديها وتاأهيلها للو�صول �إىل م�صتويات متكنها من 

�أد�ء دورها بال�صكل �ملطلوب يف خمتلف �ملجاالت.

�صلو�ح  �صالح  عبد�لرحمن  بحري  �لركن  �لعميد  �صهد 

قائد حر�س �ل�صو�حل حفل تكرمي وتوديع عدد من �صباط 

�لقيادة مبنا�صبة �صم قيادة حر�س �ل�صو�حل �إىل �لقيادة 

�لعامة للقو�ت �مل�صلحة مبوجب �ملر�صوم �الحتادي رقم 

بقيادة  �ل�صباط  نادي  يف  �أقيم  و�لذي   2001 لعام   )1(

حر�س �ل�صو�حل.

ح�رش �حلفل �لعميد عبد�هلل حممد �ملال نائب قائد حر�س 

�الإد�ر�ت  ومديرو  �الإقليمية  �الإد�ر�ت  ومديرو  �ل�صو�حل 

وروؤ�صاء �الأق�صام ومديرو �الأفرع بقيادة حر�س �ل�صو�حل.

��صتقبل �لعميد حا�رش خلف �ملهريي مدير عام �جلن�صية 

و�الإقامة وفد �جلو�ز�ت و�الإقامة ب�صلطنة ُعمان �ل�صقيقة 

برئا�صة �ملقدم حممد بن �صعيد �الأخزمي م�صاعد مدير 

�ملقابلة  خالل  ومت  �لُعماين.  و�الإقامة  �جلو�ز�ت  عام 

�ملجاالت  خمتلف  يف  �لتعاون  تعزيز  �صبل  مناق�صة 

بني  و�خلرب�ت  �لزيار�ت  وتبادل  و�الأمنية،  �ل�رشطية 

يف  �لدولتني  جهود  ��صتعر��س  مت  كما  �ملجل�س،  دول 

و�أكد  �الإقامة.  قانون  �لت�صلل وخمالفي  ظاهرة  مو�جهة 

�لعميد حا�رش �ملهريي حر�س دولة �الإمار�ت على تعزيز 

�لعالقات �مل�صرتكة مع �صلطنة ُعمان.

سيف بن زايد يرأس وفد الدولة الجتامع وكالء الداخلية بدول التعاون 

ختريج دورة التأهيل  يف مدرسة الرشطة بالشارقة

تكريم عدد من الضباط بقيادة حرس السواحل 

العميد حارض املهريي يستقبل  وفد اجلوازات واإلقامة بسلطنة ُعامن



59  العدد 551 نوفمبر 2016

بدايات

جمموعة من مر�سحي �سباط الدفعة الأوىل يف كلية ال�سرطة باأبوظبي خالل الف�سل الدرا�سي الأول عام 1986

الداخلية العرب الذي عقد مبقر الأمانة العامة جلامعة الدولة العربية بالقاهرة يف �سبتمرب عام 1977�سمو ال�سيخ مبارك بن حممد اآل نهيان وزير الداخلية خالل تروؤ�سه وفد دولة الإمارات العربية املتحدة يف املوؤمتر الأول لوزراء 
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كان اختيارها العمل في المجال الشرطي تتويجاً 
تكون  بأن  تفارقها  تكن  لم  التي  طفولتها  ألحالم 
شخصية شرطية متميزة يشار إليها ببنان اإلبداع 
الشرطي  بالعمل  التحقت  لهذا  والجهد،  والتميز 
المعطاء،  الوطن  هذا  خدمة  في  حلمها  لتحقق 

وارتدت »الدريس« بفخر واعتزاز.
مدير  الكعبي  خميس  عهود  النقيب  التحقت 
الدعم  مراكز  إدارة  في  والشراكات  اإلعالم  فرع 
االجتماعي قسم شؤون المجتمع، بالعمل الشرطي 
سنة 2005، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس 
في الخدمة االجتماعية، وشهادة الماجستير إدارة 
األكاديمية  الحياة  إن  وتقول:  البشرية،  الموارد 
ُتسهم بشكل كبير في إثراء الحياة الشرطية وفي 
إضافة العمق في إجراءات العمل، وتساعد اإلنسان 

على بذل أفضل ما لديه بوعي وتميز.

البدايات

النقيب  تقول  الشرطة،  في  عملها  بدايات  وعن 

عهود الكعبي: 
عمل المرأة في الشرطة 
ينمي مداركها وقدراتها

عهود الكعبي: بدأت حياتي الشرطية كرقيب ومن 
بعد  مالزم  لرتبة  ترقيت  وبعدها  أول  رقيب  ثم 
الخدمة  في  البكالوريوس  درجة  على  حصولي 
الشرطة  كلية  في  تخرجي  وبعد  االجتماعية، 
الشرطية واجتيازي  العلوم  وحصولي على دبلوم 
الشرطة  بكلية  السادسة  الجامعيات  ترقي  دورة 

ترقيت لرتبة مالزم أول. 
في بداياتي توظفت في عده أماكن هي: مديرية 
في  -ضابط  )الجوازات-التحريات  العين  شرطة 
مديرية شرطة العين منسق لجوائز وزير الداخلية(. 
وبعدها أخصائي اجتماعي بإدارة مراكز الدعم 
أعمل  أنا  واآلن   2015 إلى   2012 من  االجتماعي 
مراكز  إدارة  في  والشراكات  اإلعالم  لفرع  كمدير 

الدعم االجتماعي.
من  األكاديمي  التميز  وسام  عهود  ونالت 
امتياز  تقدير  على  لحصولها  وذلك  الشرطة  كلية 
)أكاديمياً وقيادياً(، هذا باإلضافة إلى وسام الخدمة 

10 سنوات.

موقف

النقيب  حياة  في  تنسى  ال  التي  المواقف  وعن 
عهود، تشير إلى أنها ال تستطيع أن تنسى بدايات 
عملها في مجال الضبط والتفتيش، وكيف أنها عانت 
الشهور  العمل خالل  هذا  على  التأقلم  مسألة  من 
الثالثة األولى، ولكن مع الوقت والخبرة استطاعت 

أن تثبت كفاءتها وتميزها. 

حلم

تقول:  الكعبي،  النقيب  يراود  الذي  الحلم  وعن 
ومواصلة  الدكتوراه،  دراسة  استكمال  حلمي 
الصعود في المناصب القيادية في المجال الشرطي، 
وتطوير مهاراتي الشرطية والمهنية لألفضل مع ما 
يواكب التطورات التي تطرأ على المجتمع المحلي 

والدولي.

ن�صيحة

من  لزميالتها  تقدمها  التي  النصيحة  وعن 
العناصر النسائية تقول النقيب عهود الكعبي: من 
المجال  في  المرأة  عمل  إن  اليومية  خبرتها  واقع 
الشرطي ينمي مداركها وقدراتها البدنية والفكرية، 
ويكسبها خبرة سواء في مجال العمل أو في التعامل 
أن  معرفة  العسكريات  على  الصعبة،  المواقف  مع 
الحياة العسكرية هي حياة متكاملة من العمل والجد 

والجهد والنجاح والتميز الوظيفي العسكري.

نساء في الميدان

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

حلمي ا�صتكمال درا�صة الدكتوراه، وموا�صلة ال�صعود 

يف املنا�صب القيادية يف املجال ال�صرطي
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المتميزون

ضيف هذا العدد نال شرف التكرمي من الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
جلهوده  تقديراً  الداخلية،  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس 
وحسه األمني في القبض على عصابة من اللصوص 
في  وجــوده  أثناء  اإلسبانية  للشرطة  وتسليمهم 

إجازة خارجية.
فرع  مدير  النعيمي  علي  فهد  سالم  النقيب  إنه 
إدارة  العني/  اجلنسية  بقسم  املساندة  اخلدمات 
الذي  للجنسية  العامة  اإلدارة  أبوظبي-  اجلنسية 
َعرَّف عن نفسه بأنه من مواليد عام 1978 وحاصل 
عامة من جامعة  بكالوريوس عالقات  على شهادة 
من  ثالثة  وله  متزوج  وهو   ،2002 عام  ــارات  اإلم

األبناء.
التحق سالم بالسلك الشرطي عام 1999 وشغل 
منصب مدير فرع اخلدمات املساندة بقسم اجلنسية 
العامة  اإلدارة  أبوظبي-  اجلنسية  إدارة  العني/ 
املالية  فــرع  مدير  منصب  ذلــك  وقبل  للجنسية، 
واخلدمات العامة بإدارة اإلقامة وشؤون األجانب - 
العني، وضابط مبنفذ جوازات »مزيد« التابع إلدارة 

جوازات املنافذ العني.
وعن شعوره خالل التكرمي يقول النقيب سالم: 
بالفرحة ال يوصف،  مفعماً  »بصراحة كان شعوراً 
التكرمي لي ولشقيقي املساعد أول أحمد فهد  فهذا 

النعيمي الذي كان متواجداً معي خالل احلادثة عزز 
املعطاء  الوطن  لهذا  واالنتماء  الفخر  مشاعر  عندي 
عملهم  ويقدر  معاملة  أحسن  أبناءه  يعامل  الذي 

وجهودهم في كل احملافل«.
ويضيف قائالً: إن منحه وشقيقه مليدالية احلس 
األمني هي أكبر دافع وحافز للمثابرة واالجتهاد في 
األعمال املوكلة إليهما، حيث يعتبر هذا التكرمي وسام 
وخالل  به،  ونفتخر  ونعتز  صدورنا  على  شرف 
شهادة  على  حصلت  الداخلية  بوزارة  عملي  فترة 
الشهادات  2014، والعديد من  لعام  الوظيفي  التميز 
اخلارجية من اإلدارات احلكومية املختلفة، باإلضافة 
الفعاليات  في  باملشاركة  الداخلية  الشهادات  إلى 
قبل  من  تقدير  وشهادة  اإلمــارات،  لدولة  املختلفة 
سعادة حصة العتيبة سفيرة دولة اإلمارات العربية 
الشرطة  من  تقدير  وشهادة  إسبانيا،  لدى  املتحدة 

اإلسبانية في برشلونة. 
واحلياة  الوظيفة  بني  املــوازنــة  كيفية  وحــول 
الدين  بأن  »الشــك  سالم:  النقيب  يقول  اخلاصة 
اإلسالمي دين عمل ومثابرة وإخالص، وذلك دليل 
على قوله تعالى: »وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
التي  اآلية  هذه  في  فاملتأمل  واملؤمنون«،  ورسوله 
م  َعظَّ اإلسالم  أن  سيرى  العمل،  على  املسلم  حتث 
من شأن العمل ورفع من قيمته، فالعمل عبادة، أما 

النعيمي:  
بالتميز يصل مجتمعنا إلى حياة أكثر استقرارًا وأمنًا

الوجه اآلخر في احلديث عن احلياة األسرية نرى 
بحاجة  فنحن  حقه،  حق  ذي  كل  إعطاء  هناك  أن 
إعطاء  على  أحرص  فشخصياً  والتنظيم،  للتوازن 
الوقت الكافي لعائلتي وعملي من خالل مبدئي الذي 
يقوم على »ساعات العمل للعمل«، و»ساعات البيت 
هي للبيت«، فعندما أكون في البيت أتفرغ لعائلتي 
بتوفير احتياجاتهم كافة، وفي النهاية أحرص على 
املناسب  الوقت  حسب  وواجباتي  مهامي  توزيع 
أريده  الذي  التوفيق  إلى  أصل  الوقت  ومع  واملتاح 

في البيت والعمل«.
وكيف  عمله  في  واجهته  التي  التحديات  وعن 
استطاع التغلب عليها يقول: »لعل أبرز حتٍد واجهته 
وباملثابرة  الشرطة  كلية  من  التخرج  كيفية  هو 
استطعت  بها  املعمول  بالقوانني  وااللتزام  واجلهد 

التخرَّج بنجاح«.
لزمالئه  يقدمها  أن  ميكن  التي  النصائح  وعن 
يقول: »أدعو إخواني منتسبي الشرطة إلى مواصلة 
اجلهود لبلوغ أعلى درجات التميز مبا يليق بسمعة 
يصل  فبالتميز  املتحدة،  العربية  ــارات  اإلم دولــة 
داخل  وأمناً  استقراراً  أكثر  حياة  إلى  مجتمعنا 
وخارج الدولة، وأن يكون املواطن اإلماراتي شخصاً 
يحتذى به خاصة خارج الدولة، حيث ينعكس ذلك 

على مجتمعنا بالتفرد والرقي في جميع املجاالت«.

اإعداد: اأماين اليافعي
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خارج المهنة

ضيف حلقتنا لهذا العدد هو املساعد أول جاسم 
محمد صالح علي احلمادي الذي التحق بالعمل في 
2010 في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وميارس 
عمله في إدارة التعليم، ويدرس حالياً في »أكادميية 
ــات  األزم إدارة  بكالوريوس  تخصص  ربـــدان« 

والكوارث.
وفتحت  دملا،  جزيرة  في  ولدت  جاسم:  يقول 
اللؤلؤ  وجمال  السمك  ورائحة  البحر  على  عيني 
وقارب أبي، لهذا تعلقت بالبحر باعتباره عاملاً عجيباً 
والغموض،  واجلمال  القصص  من  العديد  يحمل 
ومثل أغلب سكان جزيرة دملا كلها، نتعلم بسهولة 
والضحك  املشي  نتعلم  كما  والغوص  السباحة 
أبي كان يأخذني معه في قاربه الصغير  والكالم، 
في جوالته التي ال تنتهي في البحر، يتركني على 
املركب ويغوص في البحر وبعدها يعود حامالً في 
يديه الكبيرتني لؤلؤة غاية في اجلمال، كنت أراقب 
أبي وبهجته في صيده الثمني، هكذا ببساطة َتعلَّقت 

بالبحر واللؤلؤ والسمك.
عندما كبرت اكتشفت أن الغوص الذي ميارسه 
احلــر(،  )الــغــوص  يسمى  كلها  جزيرتي  أهالي 
األدوات  يعتمد على  آخر  نوعاً  أن هناك  واكتشفت 
األكسجني،  أسطوانات  على  تعتمد  والتي  احلديثة 
لهذا دخلت العديد من الدورات املتخصصة بالغوص 
الذي يعتمد على األكسجني، وحصلت على رخصة 

غواص.
ويتابع احلمادي قائالً: أنا أعشق البحر، وأمارس 
لهذا  الكبير،  الساحر  بهذا  عالقة  لها  رياضة  أي 
أحب الغوص وصيد األسماك والتجديف بالقوارب 
البحرية.  الرياضات  مختلف  وأمــارس  الشراعية، 
فعندما تولد على مقربة من البحر بشكل أو بآخر 

ترتبط بهذا العالم، وتكون جزءاً منه.
وعن رياضة الغوص وسر تشبث احلمادي بها، 
الذي يختبئ  اكتشف اجلمال  أغوص  يقول: عندما 
يعني  ماذا  هنا  أقول  أن  جداً  يصعب  املــاء،  حتت 
تستطيع  وال  يوصف  ال  شعور  إنه  لي،  الغوص 
وأنا  تنتابني  التي  املشاعر  أن تشرح هذه  الكلمات 
البحر،  أعماق  حتت  اجلمال  من  فضاء  في  أجول 
والهدوء  السكون  جتد  البحر  قاع  في  فقط  هناك 

واجلمال الصافي.
ويختم قائالً: البحر هو اإلرث الذي ال نستغني 
كائنات  فنحن  عنه،  بعيداًً  العيش  نعرف  وال  عنه، 
البحرية من والدي  الرياضات  تعلَّمت  لهذا  بحرية، 
طفلي  آخذ  نهار،  ليل  البحر  في  يجوب  كان  الذي 
هو  البحر  هذا  أن  اآلن  من  ليتعرف  معي  الصغير 

إرث عائلتنا الذي يولد معنا.

اإعداد: الرا الظرا�سي 

الحمادي:
الرياضات البحرية جزء من حياتي اليومية 



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

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 ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

������� ��� ������.indd   123 10/26/16   10:48 AM



 العدد 551 نوفمبر 662016

في قلوبنا

»ال يأس مع احلياة، ذلك أن احلياة السعيدة ملن 
حياته  لتغيير  قدماً  تدفعه  التي  القوية  اإلرادة  ميلك 
بدأ  هكذا  األفضل«،  إلى  حوله  من  اآلخرين  وحياة 
سعد عايض عوض األحبابي حديثه لـ »999«، عندما 
زارته في مكتبه في مركز شرطة خليفة )أ( التابع 
العامة  القيادة  في  اخلارجية  املناطق  ملديرية شرطة 

لشرطة أبوظبي.
ولد األحبابي في إمارة أبوظبي في السادس من 
فبراير عام 1992 من أسرة تتكون من أب وأم وتسعة 
أبناء من الذكور واإلناث، وهو يعد االبن األول من 
حيث الترتيب العائلي. وقد تربى األحبابي في كنف 
أسرة متماسكة ومتحابة جداً وهو األمر الذي انعكس 
على نشأته التي وصفها باإليجابية، ملا وفرته له هذه 
وشحذ  ورحمة،  ورفق  حنان  من  العزيزة  األسرة 
بتفاؤل  احلياة  دروب  يشق  جعلته  قوي  عاطفي 

وعزمية صلبة.
واالهتمام  الرعاية  أنواع  كل  األحبابي  وجد  لقد 
والتقدير من أسرته وإخوته وأقاربه واحمليطني به، 
مكنته  التي  اإليجابية  بالطاقة  روحه  امتألت  وقد 
وهي  معه،  ولدت  التي  لإلعاقة  التصدي  من  الحقاً 
شلل األطفال، املرض الذي أعاقه عن املشي واحلركة، 
بأمور  القيام  عن  عجزه  إلى  أدى  الذي  األمر  وهو 

احلياة الطبيعية التي يعيشها أقرانه. 
لقد  حال،  كل  على  لله  »احلمد  األحبابي:  يقول 
إال  والدتي،  منذ  األطفال  شلل  الله مبرض  ابتالني 
الكبير،  واهتمامهما  أبوّيً  ومبساندة  أيأس  لم  أنني 
عملت على تهيئة نفسي واألخذ باألسباب، إنها إرادة 
الله ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره، لكن اإلنسان مبا 
أعطاه الله من عقل وتدبير يسعى إلى التخلص من 
كل املعوقات والتحديات في حياته، ذلك أن استمرار 
الدعم واملساندة من األهل واألصدقاء جعلني أتغلب 
ومحبـــة  والتفاؤل  الرجاء  من  بكثير  إعاقتي  على 
احليــاة، فها أنذا كونت أسرة ولديَّ زوجـــة وابنتان 

واحلمد الله«.
وأضاف: »بعد ذلك بدأت أفكر بتطوير ذاتي في 
التحقت  ثم  دراستي  فأكملت  والعمل،  العلم  مجال 
وزارة  مراكز  إدارة  في  للدارسني  الـــ24  بالدفعة 
فيه  ودرســت  املعاقني،  وتشغيل  لتأهيل  الداخلية 
احلاسوب،  مجال  في  تخصصت  حيث  أشهر،  ستة 
مدخل بيانات، وتخرَّجت منه عام 2014، واحلمدلله أن 
اإلدارة توفر لنا كل ما نحتاجه من مواصالت وسكن 
وغيرها من أمور سهلت علينا الكثير من الصعوبات«.
وذكر األحبابي أنه بعد تخرجه من مركز وزارة 
الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة، 

التابع  )أ(  خليفة  شرطة  مركز  في  بالعمل  التحق 
العامة  القيادة  في  اخلارجية  املناطق  ملديرية شرطة 
بعمله  سعيد  وهو  مدني،  مبرتب  أبوظبي،  لشرطة 
عن  املسؤولني فضالً  الضباط  من  يلقى  إذ  احلالي، 
زمالئه في العمل حفاوة وتشجيعاً وتقديراً، واصفاً 
وقد  اإلبــداع،  على  واملشجعة  بالصحية  العمل  بيئة 
جعلته يشعر باملسؤولية ويبذل كل ما بوسعهـ  إبداعاً 

وابتكاراًـ  خلدمة وطنه.
يهوى الكعبي رياضة ركوب اخليل التي تتجسد 
واحلماسة  واإلثــارة  والشموخ  العز  معاني  فيها 
يحب  فهو  ذلك،  على  عــالوة  رأيــه،  حسب  والقوة، 
املطالعة والسفر، حيث يرى فيهما فوائد عظيمة للفكر 

واملعرفة.
يكمل دراسته  له، فهو  وللكعبي طموح ال حدود 
يتمنى  كما  اجلامعية،  الشهادة  إلى  ويطمح  حالياً 
املهني  بعمله  ويصل  العليا،  املناصب  إلى  يصل  أن 
والوظيفي إلى مستوى التميز واالبتكار، وذلك ليثبت 
إلخوانه من ذوي اإلعاقة أوالً، وللناس في املجتمع 
ثانياً، أن اإلعاقة ال تقف حاجزاً أمام إبداع اإلنسان 
ومتيزه، بل إن اإلنسان السوي هو من ميلك اإلرادة 
القوية التي تدفعه قدماً لتغيير حياته وحياة اآلخرين 

من حوله إلى األفضل. 

اإعداد: خالد الظنحاين - ت�سوير: حممد علي

سعد األحبابي:
الحياة السعيدة لمن يملك اإلرادة القوية

������� ��� ������.indd   112 10/26/16   11:07 AM



������� ��� ������.indd   112 10/26/16   11:07 AM



 العدد 551 نوفمبر 682016

شخصيات

مايكل فِرد فيلبس هو سباح أمريكي من مواليد 
المتحدة  بالواليات  بالتيمور  في   1985 حزيران   30
الذهبية  الميداليات  القياسي في عدد  الرقم  صاحب 
على  اآلن  حتى  حصل  حيث  حملها  التي  األولمبية 
ذهبية حصل  ميدالية   19 منها:  أولمبية  ميدالية   23
في  برونزيتين  وميداليتين  ذهبية  ميداليات   6 على 
أولمبياد أثينا 2004، وحصل على 8 ميداليات ذهبية 
في أولمبياد بكين 2008 كما حصل على 4 ميداليات 
ذهبية و ميداليتين فضيتين في أولمبياد لندن 2012 
وبهذا يكون قد كسر الرقم القياسي المسجل باسم 
من  عدد  أعلى  على  الحصول  في  سبيتز  مواطنه 
القياسي في عدد  الذهب في بطولة واحدة، والرقم 
على  متفوقاً  كلها  األولمبية  األلعاب  في  الميداليات 
على  حصوله  هذا  إلى  ويضاف  التينينا.  الريسا 
العديد من المراكز األولى خالل مناسبات رياضية 

عديدة حول العالم.
من أقوال فيليبس: »أعتقد أنه ال يوجد مستحيل 
من  وإرادة  واسع  خيال  إلى  يحتاج  اإلنسان  فقط 
حديد«. بعد األولمبياد وصلت عروض اإلعالنات إلى 

حوالي 30 مليون دوالر أمريكي.

ريو دي جانريو

وكان فيلبس حامل العلم األمريكي في حفل افتتاح 
دورة األلعاب األولمبية الصيفية 2016 في ريو دي 
جانيرو في أول حدث له في 7 أغسطس تتابع سباحة 
حرة 4×100 متر، حصل على أول ميدالية ذهبية له 
في دورة األلعاب 2016 والـميدالية الذهبية األولمبية 
ما  مع  اإلياب  دورة  فيلبس  سبح  باإلجمال.  الـ19 
وصفه مدربه بوب بومان بأنه »ربما أفضل دوران 
تحت الماء على اإلطالق«، متجاوزاً الفرنسي فابيان 

جيلو ليمنح أعضاء فريقه األمريكي تقدماً لن يتخلوا 
عنه. حقق فيلبس زمناً قدره 47.12 ثانية وهو رابع 
أسرع زمن في الميدان، والذي كان أيضاً أسرع من 
أي زمن له في سباقات التتابع خالل دورات األلعاب 

األولمبية الثالث الماضية. 
سباق  أغسطس،   9 يوم  له  الثاني  الحدث  في 
الفراشة 200 متر، أصبح أول َسبّاح في التاريخ يحقق 
خمسة نهائيات في نفس الحدث، بعد وصوله خامساً 
في عام 2000، واألول في 2004 و2008، والثاني في 
الذي خسره أمام  عام 2012. وفي ريو، فاز باللقب 
تشاد لو كلو قبل أربع سنوات في لندن، متفوقاً على 
فيلبس:  وقال  ثانية.   0.04 بفارق  ساكاي  ماساتو 
الرئيس خالل عودته.  الهدف  باللقب كان  الفوز  إن 
وفي سن 31، جعله الفوز أكبر بطل فردي سناً في 

اإعداد/ حاكم خريي

الدولفين البشري
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تاريخ السباحة األولمبي، متفوقاً على صاحبة الرقم 
القياسي الهولندية إنجي دي بروين في 2004. كما 
ذهبية  بميداليات  يفوز  سباح  أول  فيلبس  أصبح 

فردية بفارق 12 سنة. 
بميداليته  فيلبس  فاز  أغسطس،   9 يوم  أيضاً 
الذهبية الـ21 في سباق التتابع الحر 4×200 متر مع 
كونور دواير، تاونلي هاس، وريان لوشت. بالنسبة 
لفيلبس ولوشت، كانت تلك رابع ميدالية ذهبية على 
التوالي في هذا الحدث، وهو رقم قياسي في السباحة 

لم يسجل سابقاً على االطالق.

بنيته اجل�صدية

يتمتع فيلبس بالعديد من السمات الجسدية التي 
الطويل  فجذعه  السباحة  في  خاص  بشكل  تناسبه 
منخفض،  جر  عامل  توفير  في  يساعده  والنحيل 
ذراعاه تمتدان 201 سم بما ال يتناسب وطول قامته 
)193 سم( -وتعمالن كمجاذيف طويلة دافعة. ساقاه 
تضيفان  وربما  الجر،  تخفضان  نسبياً  القصيرتان 
البحرية.  للحوامات  المشابه  السرعة  تعزيز  عامل 
ويمكن  الزعانف.  تأثير   14 قياس  قدمه  له  توفر 
لكاحليه الفائقا الحركة أن يمتدا إلى ما وراء بوانتيه 
راقصة الباليه، مما يمكنه من تحريك قدميه كما لو 
كانتا زعانف ألقصى قدر من قوة الدفع في المياه. 
العادي،  أما رئتاه فهما ضعف حجم رئتي اإلنسان 

حيث تبلغ سعتهما 12 لتراً. 

اختبار املن�شطات

2008، سألت  عام  األولمبية  األلعاب  دورة  خالل 
إلى  »أقرب  إنجازاته  كانت  إذا  ما  فيلبس  الصحافة 
ربما  فيلبس  بأن  شائعات  إلى  إشارة  في  الخيال«، 
كان يتعاطى عقاقير لتحسين األداء. ورداً على ذلك 
بيليف«  »بروجكت  إلى  انضم  قد  أنه  فيلبس  أشار 
وهو مشروع لوكالة مكافحة المنشطات في الواليات 
المتحدة، حث يمكن للرياضيين األولمبيين األمريكيين 
التطوع لفحص المنشطات بمعايير تتجاوز المبادئ 
المنشطات.  لمكافحة  العالمية  للوكالة  التوجيهية 
وخالل دورة األلعاب، اجتاز فيلبس جميع االختبارات 

التسعة التي أجريت له. 

املدرب بوب بومان

كان  أن  منذ  بومان  بوب  يد  على  فيلبس  يتدرب 
عمره 11 عاماً. وقد سبح بومان لجامعة والية فلوريدا 
إن بومان يذكره  إلى 1985. وقال فيلبس   1983 من 
بالمدربين العسكريين بسبب انضباطه وتنظيمه. كما 
قال: إن »التدريب مع بوب هو أذكى شيء قمت به 
في حياتي ... أنا لن أتدرب عند أي شخص آخر«. 
 ،2004 لعام  الصيفية  األولمبية  األلعاب  دورة  وبعد 
بعد  ميشيغان  لجامعة  رئيسياً  مدرباً  بومان  عين 
تقاعد جون اوبرنتشك. انضم فيلبس إلى بومان في 
على  يحصل  لم  ولكنه  والتعلم،  للتدريب  ميشيغان 
درجة جامعية. وعمل فيلبس كمدرب مساعد متطوع 
في ميتشيغان. وبعد دورة األلعاب األولمبية الصيفية 
منصب  في  بالتيمور  إلى  بومان  عاد   ،2008 لعام 
الرئيس التنفيذي لنادي شمال بالتيمور المائي. كما 

عاد فيلبس أيضاً إلى بالتيمور مع بومان. 

حياته ال�شخ�شية

وصف بوب بومان فيلبس بأنه »رجل وحيد« مع 
السباق،  قبل  السباحة  حوض  رهيب«على  »تركيز 
ولكن بعد ذلك هو »رجل يستثمر بشكل ال يصدق 
في نجاح الناس الذيين يهتم بهم«. وعن تفاعله مع 
األطفال الصغار بعد التمارين يقول عنه بومان »إنه 
طيب القلب بصورة ال تصدق«. وفي فبراير 2015، 
كاليفورنيا  جمال  لملكة  خطوبته  عن  فيلبس  أعلن 
السابقة نيكول جونسون. وكانا التقيا في عام 2009، 
بومر  ابنهما،  وولد   .2012 عام  في  مؤقتاً  وانفصال 

روبرت فيلبس في 5 مايو، 2016. 

م�شكالت

في نوفمبر 2004، حينما كان في الـ 19 من العمر، 
اعتقل فيلبس بسبب القيادة تحت تأثير الكحول في 
في  مذنب  بأنه  وأقر  ماريالند.  بوالية  سالزبوري 
لمدة  بالمراقبة  عليه  وحكم  مخمور،  وهو  القيادة 
وأمر  دوالراً   250 قدرها  غرامة  ودفع  شهراً،   18
حول  الثانوية  المدارس  طالب  امام  كلمات  بألقاء 
»أمهات  جمعية  اجتماع  وبحضور  والقيادة  الشرب 
ضد القيادة في حالة سكر«. ورداً على سؤال حول 
الحادث خالل برنامج »توداي شو« التلفزيوني قال 

فيلبس: »خذلت الكثير من الناس في البلد«.
في فبراير 2009، أدى نشر صورة لفيلبس وهو 
يستخدم  جهاز  وهي  قصيرة،  نرجيلة  يستخدم 
للتدخين، إلى خسارته لعقد رعاية مع شركة كيلوغ، 
اتحاد  قبل  من  أشهر  لثالثة  التوقيف  عن  فضالً 
السباحة األمريكي. اعترف فيلبس أن الصورة التي 
الجنوبية«،  كارولينا  »جامعة  في  حفل  في  التقطت 
كان  سلوكه  »إن  قائالً:  علناً،  واعتذر  حقيقية  كانت 

غير مناسب«. 
في سبتمبر 2014، ألقي القبض عليه مرة أخرى، 
بسبب القيادة تحت تأثير الكحول وتجاوز السرعة 

في بالتيمور، ماريالند. ونتيجة لذلك، أوقفه »اتحاد 
السباحة األمريكي« عن جميع المسابقات لمدة ستة 
الواليات  لتمثيل  اختياره  يتم  لن  »إنه  وقال:  أشهر، 
في   2015 عام  المائية  األلعاب  بطولة  في  المتحدة 
المتحدة  الواليات  فيلبس، فشلت  أغسطس. وبغياب 
في التأهل لنهائيات كأس العالم لسباق التتابع 4×100 

متر حرة.

اإيان ثورب

المعجبين  أشد  من  فيلبس  كان  مراهقته  خالل 
مثالً  اتخذه  حيث  ثورب  ايان  األسترالي  بالسباح 
المرجح  غير  من  إنه  البداية:  في  قال  ثورب  أعلى. 
دورة  في  ذهبية  ميداليات  بثماني  الفوز  لفيلبس 
األلعاب األولمبية الصيفية عام 2008 في بكين. كان 
وَعلَّق  بذلك  لفيلبس  ودافعاً  حافزاً  التصريح  هذا 
صورة من هذه التصريحات في خزانته خالل دورة 
األلعاب، كان ثورب في المدرجات في سباق التتابع 
للفوز  يسبح  فيلبس  كان  حيث  متنوعاً  متر   100×4
وزمالؤه  فيلبس  نال  عندما  الثامن.  األولمبي  بلقبه 
الذهب، هنأ ثورب والدة فيلبس بتقبيلها، ثم صافح 
به  فخور  »أنا  ذلك  بعد  قال  ثورب  وعانقه.  فيلبس 
حقاً ليس فقط ألنه فاز بثماني ميداليات ذهبية، بل 
ألنه كبر ونضج وأصبح إنسانا ًعظيماً. لم يحدث قط 
في حياتي أن كنت بهذا القدر من السعادة بخطأي«. 

الأعمال اخلريية

استخدم   ،2008 عام  األولمبية  األلعاب  دورة  بعد 
فيلبس المكافأة المقدمة من »شركة سبيدو« بقيمة 
مليون دوالر إلنشاء »مؤسسة مايكل فيلبس« التي 
أنماط  وتعزيز  السباحة  رياضة  تطوير  على  تركز 

الحياة الصحية. 
فيلبس،  مايكل  مؤسسة  قامت   ،2010 عام  في 
هيلث.  وكيدرز  للسباحة  فيلبس  مايكل  ومدرسة 
من  النادي  ألعضاء  »ايم«  برنامج  بطرح  اورغ 
البنين والبنات على المستوى القومي. يعلم البرنامج 
األطفال على أهمية أن يكون اإلنسان نشيطاً وصحياً، 
مع التركيز على رياضة السباحة. كما يعزز البرنامج 
قيمة التخطيط وتحديد األهداف. يتم تقديم البرنامج 
من خالل نوادي أمريكا للبنين والبنات واألولمبياد 

الخاص الدولي. 
التبرعات  جمع  حفل  هو  للمؤسسة  حدث  أكبر 

السنوي، كالسيك جولف لمؤسسة مايكل فيلبس. 

الأو�صمة واجلوائز

كان فيلبس عضو الفريق األولمبي األمريكي في 
عام 2000، 2004، 2008، 2012 و 2016، ويحمل أرقاماً 
 ،)21( األولمبية  الذهبية  الميداليات  لمعظم  قياسية 
ومعظم هذه الميداليات في منافسات الفردي )12(، 
ومعظم هذه الميداليات في دورة اولمبية واحدة )8 
في بكين 2008(. في عام 2004 تم تغيير اسم شارع 
في مسقط رأسه في بالتيمور إلى مايكل فيلبس واي. 
وفي 9 أبريل 2009، دعي فيلبس إلى مجلس مندوبي 
ماريالند ومجلس شيوخ والية ماريالند، ليتم تكريمه 

على اإلنجازات األولمبية له. 
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عندما يحاكي القلب ما حوله من الكون والناس. فيُنصُت إليه كل شيء. 
فالقلب دائماً صادق في محاكاته. حديثه شيق وكالمه ممتع، لهفته تبهر كل 
املخلوقات، طريقته ينفرد بها عن غيره في حبه ال مثيل له، ولعشقه حالوة 
مذاقها مختلف. فهو مؤنس لكل ُموحش يكرمه البخيل قبل الكرمي. حتى 
األطفال في رحابه ميرحون وتتعالى صرخاتهم بالضحكات. إذا نظرنا إليه 
بنظرة رضا صار أوسع من الفضاء. وإذا انتابه الشعور ببعدك عنه ولو 

للحظات كان أضيق من ثقب املخيط.
فهو للمرأة كعلبة املجوهرات التي حُتفُظ بها املاسات الثمينة. فهي ماسته 
النفيسة. بداخله يحتويها ويحميها ويسعد بها. وإذا خرجت منه أصبح جثة 
هامدة. من هواها يستمد احلياة. يتنفس من عطرها. ويستمد األماني من 
طيفها. هي كل كيانه. له عيون تراها وآذان تسمع همساتها. يشعر بكل 
حركاتها وسكناتها. ميرض ببعدها ويسقُم بفقدانها يكتحل برؤيتها ودفء 

يديها.
للحياة وخزائن األسرار، وقد يكون مستودع  قد يكون القلب منهجاً 
األحالم واآلالم في آن واحد، هو دليل الطريق وعنوان الوجوه وملخص 
الشخصيات يحكي في سره وعلنه قد يجد من يفهم محاكاته ويبادله 
حواره وقد يعتصر أملاً لفقدان أليفه، فالقلب مكمن الشيء وجوهره 
وخالصة املنطق وحسنه وباعث اإلشارات للعيون أياً كانت تلك 

اإلشارات فهو املسير لها وهي شاشة عرضه.
كثيراً ما نتحدث عن القلوب وما حتويه، وعن العيون وما 
يظهر فيها وعن الوجوه وما يرتسم عليها من انفعاالت. 
حتى  عديدة،  ولهجات  عدة  لغات  لها  القلوب  لكن 
احليوانات تتاّلف قلوبها بعضها لبعض، واجلمادات 
أيضاً  والنباتات  معانيها،  ندرك  ال  قد  قلوب  لها 

الورود واهتزاز  النباتات كبهجة  البشر من يستطيع قراءة  لها قلوب من 
األشجار ومتايلها وألوان الزهور.

ُيعبِّر بها عما يدور بقلبه فإن لكل  فإذا كان لإلنسان لغة يستطيع أن 
مخلوق قلباً ولكل قلب لغة، لذلك فليدرك جميعاً معنى عنوان هذا املقال وهو 

محاكاة القلوب. 

عناق الفكرة

كلمات وري�سة: د. �سمر ال�سام�سي

samar@samararts.com

محاكاة القلوب
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�شعر/ اأحمد بن ظاهر املهريي

حلم الفرح

قالوا..

بحور القوافي
اإ�سراف: خالد الظنحاين

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

التجربة هي التي تصقل املوهبة، بينما املوهبة 
هي اجلوهر غير املصقول بطبيعة احلال، رغم أن 
وجود املوهبة يعّد هو األساس، وبدونها لن تنمو 
إظهار  أساس  هما  والتجربة  اخلبرة  لكن  البذرة، 
ملعة املوهبة، حتى تتوهج وتتمكن من تقدمي جمالها 
وخيالها وإبداعها كما يجب، فالتجربة القائمة على 
الذات واآلخر  التعلّم والتطور والنقد املنهجي من 
هي األهم في تقديري، شريطة أن يكون صاحب 
املوهبة موهوباً بحق، وهذا هو األساس األهم كما 

أعتقد.

د. طالل اجلنيبي

شاعر إماراتي

ــل اأَعــــــــْرِفــــــــْك كــئــيــبــه ــ ــْبـ ــ اأْكــــــــــــرَثْ دروبـــــــــي َقـ

ــه ــب ــري ــْك غ ــ ــِمـ ــ ـ ــسْ ــ ْوَكـــــــــّن الـــقـــ�ـــســـايـــد َقــــْبــــل اأ�ـ

ــه ــب ــي ــب ح حــــيــــاتــــي  يف  ْد  ـــــــــــــــرَّ جِمَ َمــــــْنــــــِتــــــْي 

ـــْرتـــي طــبــيــبــه ــْي جَلـــــــْرح الــــَقــــْلــــب.. �ـــسِ ــ ــِت ــ ــْي ــ ِج

ــه ــب ــي ــط ومــــــــا عـــــــــادت ْجـــــــــــروح املـــــَحـــــّبـــــه ع

ــْم مــ�ــســيــبــه! ــ ــُه ــ ــْت ــ ـــى ْجـــــــِرَحـــــــْويِنْ َكــــــّن َج والــــلَـّ

ـــــــاَرْت هــــــالأَمــــــاكــــــْن رحــيــبــه ِبـــــْيـــــَدْيـــــك �ـــــــسَ

ــه ــب ــسْ ِكــــْنــــِتــــْي قــري ــ ــا� ــ ــنَّ ــ ــال ــ ــَدْت َه ــ ــ ــِعـ ــ ــ يـــــوم اْبـ

ــبــه ــي ــل اأَعـــــــــْرِفـــــــــْك كــئ ــ ــب ــ ــت دروبــــــــــي ق ــ ــانـ ــ كـ

ــْي به ــ ــِق ــ ــِت ــ ــت اأْل ــ ــْم ــ ــَل ــ ــْل ِحـــْلـــم ْوَح ــ ــِث ــ ــْي ِم ــ ــِت ــ ــْن ــ ْوِك

اْب! ــَرْح َكــــــاْن َكـــــــذَّ ــ ــَف ــ ــاْل ــ ـــــَواِرْع َه ـــــَدْق �ـــــسِ َوا�ـــــسْ

ــاْب َواْقــــــــَراْب ــ ــَح ــ ــسْ ــ ــني اأ� ــ ــــْويِفْ احلــــــروف احل �ــــسُ

ــاْب ــَبـ ــلْحـ ــَنـــى ِلـ ــْعـ ــْل َمـ ــ ـــْرِتـــْي ِكـ اإْنــــِتــــْي اإْخـــِتـــ�ـــسَ

ِوْحـــــــــــَراْب اآه  ــْي  ــ ــِلـ ــ ــِتـ ــ ــْمـ ــ امْلِـ لــقــلــبــي  ــْي  ــ ــت ــ ــْي ــ ِج

َذاْب ــْك  ــِت ــِك ــْح ــسِ � ــْن  ِحــ�ــسَ مـــن  ــْق  عــا�ــسِ ـــِدْر  �ـــسَ يف 

ــا طـــاب ــ ــوف ــ ــى جــــــروح ال ــ ــسَ ــ ــ� ــ ــْوا اأْق ــ َقـ ــدِّ ــ ـ ــسَ ــ ــا �ـ ــ م

ــْي ِكـــــّل الْبــــــــَواْب ــ ــِت ــ ــْرِح ــ ــَف ــ ــت ْل ــْحـ ــَتـ ْوَمـــــِعـــــْك ِفـ

اأْغـــــــــَراْب �ـــــســـــاَرْوا  اإذا  ــْي  ــِنـ ــْيـ ــِنـ ــْعـ َيـ ــاد  ــ عـ ــا  ــ ومـ

اْب ــــــَواِرْع َهــــاْلــــَفــــَرْح كــــان َكــــــذَّ ــــــَدْق �ــــــسَ َوا�ــــــسْ

ــْي َبـــــنْي الْحــــَبــــاْب ــِلـ ــَبـ ــْقـ ــَتـ ـ ــسْ ــ�ـ َيــــا َواِقـــــِعـــــْي ْوِمـ



73  العدد 551 نوفمبر 2016

�شعر/ �شفوق العنان

غريـب السـجايا
بـــــتـــــعـــــبـــــان ولين  تـــــــتـــــــعـــــــب  ل  خــــــــــل�ــــــــــس 

وطــــــــربــــــــان عـــــــا�ـــــــســـــــق  الـــــــقـــــــلـــــــب  حتـــــــ�ـــــــســـــــّن  ل 

ــان ــ ــسـ ــ ــ�ـ ــ ــطـ ــ زرتـــــــــــــــــه وقـــــــلـــــــبـــــــي لــــــلــــــمــــــوالــــــيــــــف عـ

ــه بـــــــــني عــــــا�ــــــســــــق وولــــــــهــــــــان ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــ�ـ ــ عــــــــمــــــــري قـ

ــدان ــ ــ ــي ــ ــ ــب الــــــفــــــر�ــــــس و�ـــــــســـــــط م ــ ــ ــع ــ ــ ــا ل ــ ــ ــن ــ ــ ــب ب ــ ــعـ ــ ــلـ ــ تـ

ــان ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــسـ ــ و�ـ �ــــــســــــايــــــع  عــــــمــــــر  حـــــ�ـــــســـــافـــــة  وا  ل 

وتـــــعـــــبـــــان  مـــــــريـــــــ�ـــــــسٍ  دامي  الـــــــــهـــــــــوى  راعـــــــــــــــي 

ــا ــ ــ ــاي ــ ــ ــج ــ ــ ــس ــ ــ ــ� ــ ــ ال غــــــــــريــــــــــب  يـــــــــــا  وريـــــــــــــــــــح  ارحت 

ــا ــ ــاي ــ ــق ــ ب مــــــالــــــه  راح  عـــ�ـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍق  هــــــــــــذاك 

والـــــظـــــمـــــايـــــا الـــــعـــــطـــــ�ـــــس  دروب  يف  ومـــــ�ـــــســـــيـــــت 

نـــــــــهـــــــــايـــــــــة املـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــوار جـــــــــــــــــرح ولـــــــظـــــــايـــــــا

كــــــــــاإّنــــــــــك عــــــلــــــى روحــــــــــــــي اأخــــــــــــــــذت الـــــو�ـــــســـــايـــــا

ــا ــ ــ ــاي ــ ــ ــق ــ ــ ــب ــ ــ راحــــــــــــــــــت زهـــــــــــــــــــــوره والــــــــــــــفــــــــــــــروع ال

يـــــتـــــبـــــع �ـــــــــــســـــــــــراٍب عــــــــا�ــــــــس و�ــــــــســــــــط احلـــــنـــــايـــــا

ال�شاعرة خلود املعال- الإمارات 

فضاء حميم
لل�ساعرات فقط:

لتا القلب والروح.  عر من بوابتني شَكّ دخلت الِشّ
إنهما جدي وأمي.

يديه.  على  تشكلت  كلي.  احتوى  الــذي  جدي 
األولى.  سنواتي  معه  عشت  مهدي.  كانت  ُغرفته 
كان نقطة مركزي وارتكازي. منذ والدتي لم أكن 
أفقي.  رأيت  كتفيه  على  وبه.  معه  إال  الدنيا  أرى 
يحملني، يسير بي ويقول افتحي ذراعيك وتنفسي 

عر. احملبة. عرفت عامله فعرفت الِشّ
مازالت رائحة قلبه متأل ذاكرتي. ما زلت أذكر 
صالته،  مكان  سريره،  كتبه،  غرفته،  تفاصيله، 
اجللوس  في  طريقته  الكبير،  ومصحفه  سجادته 
للصالة. كأنني أراه اآلن يستند إلى حافة سريره 
كلما ألح عليه هاجس القصيدة. كان شاعراً هوى 
يحصى.  ال  رجــالً  وكــان  وكتبه.  حفظه  عر.  الِشّ
علمني كيف يكون الرجل. هو مدخلي لعالم الرجولة 
العظيم.. علمني كيف أكون. علمني احلياة.. علمني 

احُلب، أول ما سمعت منه قصائده جلدتي، كم أَحبها 
وأحببتها.

هو  الــذاكــرة.  في  املمّدد  العمالق  ذلــك  جدي، 
القصيدة التي رافقتني.. معه دخلُت قصيدة الكون 
سر  هي  احملبّة  يقول:  أسمعه  القصيدة.  وكــون 
احلياة، تبدأ بالتصالح مع ذواتنا وال تنتهي.. عرفت 
منه كيف أحرر روحي. كان البوابة األولى. القلب 

عر. الذي به عرفت الِشّ
الروح..أمي..والتي  فهي  الثانية  البوابة  أما 
 - جدي  وفاة  فبعد  القلب.  لذلك  امتداداً  صارت 
رحمه الله - انتقلت حلضنها. جئتها وبداخلي بذرة 

عر التي ارتوت بحبها.. الِشّ
عري الذي وَرثتْه عن جدي –والدها-  تدفقها الِشّ
عر. بدأت العالقة بيني وبني  أخذني بإصرار إلى الِشّ
القصيدة تتعمق. أدخلتني أمي عاملها. تقرأ قصائدها 

ي الذي تراه جميالً. لي ألكتبها لها بَخِطّ
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أدب عالمي
�صانتياغو فيالفانيا 

ولد الشاعر الفلبيني املعاصر سانتياغو فيالفانيا 
اإلجنليزية،  باللغة  الشعر  يكتب  وهو   ،1971 عام 
باإلضافة إلى لغته األم البانغاسينانية، وهي واحدة 

من اللغات الفلبينية اإلثنتي عشرة. 
من  ودواويــن شعرية  كتب  عدة  فيالفانيا  أصدر 
من  و»أصــوات  أخــرى«  وقصائد  »احلبيبة  بينها: 

ماالغليون«  من  و»سوناتات   ،2005 عام  كابولون« 
 .2007

ويعد الشاعر فيالفانيا من أدباء أقليم بانغاسينن البارزين، وقد فاز بعدد 
2010. حيث  لعام  والفنون  للثقافة  »أسنا«  جائزة  أبرزها  كان  اجلوائز  من 
عرف عن فيالفانيا اهتمامه بإحياء وترسيخ اللغة البانغاسينانية كلغة أدبية.

اإىل لو�شيل

حني تتبّدل الفصول
ويقِفل الصيف عائداً إلى زريبته

سأكون هناك في االنتظار
على األخضر احلاني والذهب

على التالل الصفراء املتدحرجة 
حيث سأكون أنا النسيَم العليل

أنا الريَح الغربيَة اللطيفَة على خصالت شعرك
أو الرّقَة الناعسة  

ْعَر عن اللحن التي ستنِزع الشِّ
القرمزي لربيع اخلزامى

آه غنّي معي بعد ذلك ولنَُكْن
نبضَة قلٍب واحدًة تدّق  

إلى أن تنهمَر زّخاُت
اخلريِف كاملطر القرمزي

على زهرِة اليوسفي
الذي ُيِشّكُل اسُمه الزمًة حلوة

وسوف أكون هناك معِك
إلى أن ُتقلِع أجنحُة

الشتاِء الزرقاُء وُتَودَع
أيامنا الرعدية املَُقّفاة.

بحور القوافي

أعالم عربية
ظبية خمي�س  

ولدت الشاعرة اإلماراتية ظبية خميس املهيري في 
االبتدائية  دراستها  أنهت   ،1958 عام  في  دبي  إمارة 
على  لتحصل  الثانوية  عمار  أم  مدرسة  من  والثانوية 
املرتبة الثانية على مستوى الدولة في امتحانات الثانوية 

عام 1975.
لعبت أم ظبية موزة بنت سعيد بن مزينة دوراً مهماً 

في شحذ موهبتها الشعرية، فعلمتها القراءة باكراً، وظلّت 
تدفع لها بالكتب وترشدها من كتاب إلى آخر. وبعد سنني شعرية من نهارها 
حتى ليلها، كتبت ظبية وهي ابنة اثني عشر عاماً أول قصيدة لها جاءت بعنوان: 

»الربان«. 
التحقت ظبية خميس بجامعة إنديانا في الواليات املتحدة األمريكية، لتمضي 
خمس سنوات دراسية في أمريكا، َتعرَّفت فيها إلى القصيدة األمريكية احلداثية، 
فكان والت ويتمان هو األقرب إليها وكذلك دي اتش لورنس، وانفتحت بذلك 
على نوافذ من الفلسفة اليونانية وعاشت تأثير الوجودية في تلك املرحلة، وما 
تركته من أثر في األجناس األدبية كافة، فكانت سنوات إنديانا من السنني األكثر 
خصوبة في حياتها، ففيها تعرفت إلى نفسها واحلياة والكون معاً، وظلت على 
صلة وثيقة بالنص خاللها. بعد أن أنهت البكالوريوس من إنديانا عام 1980، 
األمريكية في  اجلامعة  وبعدها في  لندن  العليا في جامعة  الدراسات  واصلت 

القاهرة حتى عام 1996 ثم انتقلت لالستقرار في مصر.
دواوينها،  وتصدر  الكتابة  متارس  خميس  ظبية  كانت  الدراسة  جانب  إلى 
وتتنقل في عدد من الوظائف واملناصب، فمع صدور أول ديوان لها عام 1981 
»خطوة فوق األرض« كانت تنهي آخر أيام عملها كنائب مدير إدارة التخطيط 

في أبوظبي.
انتقلت بعد ذلك لتعمل مشرفة على البرامج الثقافية في تلفزيون دبي ما بني 
 ،1992 العربية عام  الدول  1985-1987 ثم دبلوماسية باحثة في جامعة  عامي 
ومؤخراً وزيراً مفوضاً ورئيس بعثة اجلامعة العربية في الهند حتى عام 2010.

لم تكن السياسة تشغل ظبية عن النص، فمارست في الوقت نفسه العمل 
الوطن،  وجريدة  واملجلة،  وأوراق،  العربية،  األزمنة  مجالت  في  الصحفي 
و»حجر  كما هي«،  »احلياة  أنديانا  في  كتبتها  التي  روايتها  مؤخراً  وأصدرت 

الطريق«ديوان صدر عام 2012، وكتاب »منفى جامعة الدول العربية«2013.

من ق�شيدة »موت العائلة«

ستثب أيها الُقنفذ وثبة واحدة 
لن تقول )وأين أنا اآلن(؟! 

إذ إنك تعلم أين كنت 
وإلى هناك ال تريد أن تعود 

اجلحيم يبدو أقرب إليك.... من هناك 
الكتابة أضحت أصعب من االحتمال 

احلروف التي تعبث مثل األفاعي في رأسك 
وأنت قد مللت عناوين الكتب 

رائحة الورق 
وطعم القهوة املرة التي تترّسب في حبر القلم 

وعندما تصف املكان الذي يعبق بالكلور واملضادات احليوية.. 
ستلمح ِمصفاَة البحر 
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وإذاعي  ومثقف  وأديب  شاعر  شوشة  فاروق 
كبير، ذو موهبة أدبية رائعة، كثير التذوق والتعرف 
العرب  تراث  من  ودواوين  أشعاراً  يحفظ  للشعر، 
والمسلمين بعد أن حفظ في مسقط رأسه مدينة 
دمياط القرآن الكريم، وكان أميناً عاماً لمجمع اللغة 
العربية في القاهرة، واألمين العام التحاد المجامع 

اللغوية العلمية والعربية.
لألدب  أستاذاً  فكان  والثقافي  األدبي  عمله  أما 
وقدم  بالقاهرة،  األمريكية  الجامعة  في  العربي 
شوشة برنامجاً إذاعياً شهرياً استمر قرابة 48 عاماً 
هو »لغتنا الجميلة«، كما قدم برنامجه التلفزيوني 

»أمسية ثقافية« على مدى سنوات عديدة.
وكال البرنامجين قدما نماذج وأشعاراً وأدبيات 
للمستمعين  وسائغة  للثقافة  ومفيدة  الطرح،  فنية 
من  شجوناً  فيهما  تناول  فشوشة  والمشاهدين، 
الشعر ونماذج من األدب بروح حيوية وإلقاء عذب 

جميل.
قبل رحيله التقت »999« بفاروق شوشة عاشق 
نصبح  »كيف  عن  الغواص  وسألنا  الجميلة  لغتنا 

عشاقاً للغتنا العربية؟«.
* تعالت األصوات التي تؤكد أن اللغة العربية 

في خطر فما هو تعليقك؟ 
ألنها  برأيي،  إيجابي  وجه  ذات  إنها صيحة   -
تنبه المجمع العربي وغيره إلى النهوض واليقظة، 
فإذا كان يقال اآلن إن اللغة العربية في خطر، فإنه 
قد قيل منذ ثالثة أعوام وأكثر على سبيل اإلشاعة 
العالمية  الكاذبة حتى أدرجت منظمة »اليونسكو« 
التي ستنقرض،  اللغات  إطار  اللغات في  من  عدداً 

ومن بينها اللغة العربية. 
هذه الشائعة استنفرت الناس الذين تساءلوا عن 
كيفية انقراض اللغة العربية، فكثر الكثير من القيل 
وجهها  األشياء  هذه  من  آخذ  دائماً  وأنا  والقال. 
الخطر،  لهذا  منتبهون  أننا  ذلك  فمعنى  اإليجابي، 

واللغة العربية ستكون في خطر إذا نحن استسلمنا 
لما نحن فيه. لذلك يجب أن نكتسب متعلمين جدداً، 
العربية في  اللغة  فجامعات أوروبا وأمريكا تدخل 
برامجها التعليمية، وتجعل منها لغة ثانية أو ثالثة 
على  اآلن  تقبل  اآلسيوية  والشعوب  التعلم،  في 
العمل  يجب  لذا،  كبير  بشغف  العربية  اللغة  تعلم 
ويجب  العربية،  اللغة  لتعليم  مراكز  تدشين  على 
أن نستفيد من تجربة السعودية في تدشين مركز 
لتعلم اللغة العربية بإندونيسيا، التحق به المئات من 
المتعطشين إلى تعلمها. وفي البلدان العربية نحن 
واالجتماعية،  السياسية  بالمشاكل  نهتم  غائبون، 
التي  اليومية،  والمشاكل  والتقلبات،  والثورات، 
جعلتنا نتغيب عن هويتنا المتمثلة في اللغة العربية.

* كيف يمكننا الحفاظ على اللغة العربية؟
في  األولوية  لها  تكون  أن  اللغة  لهذه  نريد   -
بدءاً  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  وفي  المدرسة، 
إن  فالفضائيات.  والتلفزيون،  واإلذاعة  بالصحافة 
اللغة، وماذا  لهذه  بنظرتي  للوضع مرتبط  تقييمي 
أريد منها، وهل أريدها محببة للنشء في المدرسة، 
تعليم  وطريقة  تشجع،  ال  التعليمية  المناهج  ألن 
العربية غير متطورة وعقيمة، وال تعتمد على ذائقة 
جمالية مشجعة، وبالتالي فالعملية التعليمية بدل أن 

تشجع النشء على تعلم العربية تنفره منها، ويجب 
اختيار النصوص التي يقبل عليها النشء ليحفظها 
في  المدرسة  في  اللغة  تكون  أن  أريد  ويدرسها. 
الهوايات،  والفراغ، وممارسات  المدرسية،  الحصة 
التي  األخرى  الحصص  في  المدرسي،  والنشاط 
ليست للغة العربية. وكتب األطفال يجب أن تتضمن 
ستقربه  ألنها  والفصحى  العامية  باللهجة  كلمات 
من العربية شيئاً فشيئاً، ولهذا فاللهجة أو العامية 
في سلم تعليم اللغة ضرورة للبدء بها، وأن يكون 
الكتاب المدرسي جامعاً بينها وبين كلمات شبيهة 

باللغة العربية الفصحى.
* ما الدور الذي قامت به مجامع اللغة العربية 

إلرساء لغة صحيحة؟
التزام  العربية  اللغة  مجمع  قانون  في  لدينا   -
بمؤتمر سنوي يدعى إليه المجمعيون العرب لمدة 
أسبوعين ليعرض عليهم كل ما أنجز خالل عام، فإذا 
ما أقروه ووافقوا عليه، أصبح واجب االستخدام في 
لجنة  أكثر من عشرين  ولدينا  العربي.  الوطن  كل 
من  أكثر  وأصدرنا  والعلم،  المعرفة  صنوف  في 
ثالثين معجماً حتى اآلن ، وألن بعضها صدر منذ 
وقت نحدثه بصيغة المجامع اللغوية العربية،  ومن 
خالل اتحاد المجامع العربية، حققت بعض األشياء، 

فاروق شوشة قبل رحيله لـ 999: 

»اللغة العربية في خطر«.. 
صيحة إيجابية لحماية لغتنا الجميلة

حوار: رمي حممد- القاهرة

املناهج التعليمية ال ت�صجع.. وطريقة تعليم 

العربية غري متطورة وعقيمة
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ولكنها تظل أقل مما يتطلبه األمر.
هي  وما  التكنولوجية  الثورة  ترى  كيف   *

التحديات التي تواجه المجامع؟
- يجب االستفادة من وسائل اإلعالم الحديثة، 
هذا  نقتحم  وأن  الجديدة،  الوسائط  نستخدم  وأن 
العرب  المغردون  يبعثه  ما  ننظر في  المجال، وأن 
اللغة  في  رأي  لنا  يكون  أن  بد  وال  »تويتر«،  عبر 
التي يمارسونها، هل هي صحيحة أم معيبة؟ وهل 
اختزال الكلمات إلى مجرد حرف صحيح أم ال؟ هذا 
كله، يتطلب وقفة من طرف المجامع خاصة أن تلك 
الشباب.  بين  والتأثير  االنتشار  واسعة  الوسائط 
وفي مجمع اللغة العربية لدينا لجنة تسمى بلجنة 
الحاسبات، خبيرها أستاذ في هذا النوع من اإلعالم 
مصطلحات  نأخذ  وبدأنا  اإللكتروني،  أو  الجديد 
هل  الصيغة،  حيث  من  فيها  وننظر  األجهزة،  هذه 
وللغة  نصوبها،  أن  يمكن  وكيف  عربية،  لغة  هي 
العربية في مجال التعريب قوانين وموازين لغوية، 
وبالتالي علينا أن نمد أيدينا إليهم، وأال نقول إنهم 
األذواق،  وسيخربون  العربية،  اللغة  سيفسدون 
معه  ونتعامل  ندرسه  أن  ينبغي  الحداثي  فالتطور 
بحكمة، وأن نصوبه كلما استطعنا إلى ذلك سبيالً.

دولة  في  القراءة«  »تحدي  مبادرة  ترى  هل   *
اإلمارات العربية المتحدة صحوة في زمن الغفلة؟
- أرى أنها إحياء للعلم والمعرفة، فالثقافة تبدأ 
بالقراءة، وال يعقل أن يظل التلميذ يدرس طيلة العام 
ساعتين،  في  ُيقرأ  الذي  المطالعة  كتاب  الدراسي 
فى الوقت الذي من الممكن أن يقرأ الطفل خمسين 
كتاباً فى العام، ولذلك فإننا وجدنا مبادرة »تحدي 
القراءة العربي« أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
»رعاه الله«، لتالميذ المدارس على مستوى الوطن 
فى  كتاب  مليون   50 لقراءة  تهدف  والتى  العربي، 
العام، بحيث يشارك مليون طفل، يقرأ كل منهم 50 
كتاباً، وهي مبادرة تحيي الثقافة العربية من جديد، 
وطرحت المبادرة لألطفال كتباً مبسطة، ومعظمها 

مزود برسومات وجاذبة لحب القراءة.
* وكيف ترى الدور الذي تلعبه دولة اإلمارات 

في إرساء اللغة العربية؟
- اإلمارات أصبحت على رأس المعرفة العربية 
ألنها قضت وقتاً طويالً للوصول للعالم المعرفي، 
وتثقيفية  معرفية  كخدمة  المجتمع  لكل  وتوصيله 

يجب اأن نقتحم كل و�صائل االإعالم احلديثة 

ون�صتخدم الو�صائط اجلديدة
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مستقبلياً،  نموذجياً  عربياً  مجتمعاً  أصبح  حتى 
إمارة  إن  نرجو أن نتعلم منها، فعندما نقول مثالً 
فإن  العربية،  الثقافة  عاصمة  أصبحت  الشارقة 
هذا لم يتحقق لها بالمؤتمرات والمهرجانات فهذا 
ما  بسبب  ذلك  استحقت  ولكنها  خارجي،  مظهر 
حققته في البنية التحتية الثقافية، من خالل مدارس 
نموذجية بمناهج تعليمية ثقافية، وجامعات مرتبطة 
للطالب  الثقافة  تنقل  والغربية  العربية  بالمعارف 
عرض  ودور  مسارح  من  بها  وما  والمواطنين، 
سينمائي، وما تطلقه من المبادرات الثقافية العديدة، 
وهو ما تسعى إليه مصر من خالل مشروع مماثل، 

لتكون األقصر عاصمة ثقافية في يوم من األيام.
* ما السر وراء نجاح برنامجك اإلذاعي »لغتنا 

الجميلة« الذي استمر قرابة 48 عاماً؟
النكسة  بعد   1967 عام  بدأ  البرنامج  ميالد   -
بثالثة أشهر عندما قبلت اإلذاعة المصرية أن أقدمه 
ألن فكرته كانت في ذهني منذ أن التحقت باإلذاعة 
على  اقترحته  كلما  وكنت   ،1958 عام  المصرية 
المسؤولين، كانوا يقولون لي إن برنامجاً عن اللغة 
العربية سيكون ثقيالً، فأجيبهم بأنه ليس برنامجاً 
نصوصاً  فيه  أختار  للتذوق  برنامج  بل  تعليمياً، 
جميلة، والكالم عنها وقراءتها. ولما حدثت النكسة 
هزمنا  لقد  وقتها:  المصرية  اإلذاعة  مدير  لي  قال 
البرنامج سيعيدنا  ابتعدنا عن األصول، فهذا  ألننا 
وأدبنا،  ثقافتنا  كانت  كيف  لنعرف  أصولنا  إلى 
فاقترح عليَّ تقديمه لفترة ال تتجاوز شهراً، إال أن 
البرنامج وجد صدى كبيراً، فتم تمديده ثالثة أشهر 
أخرى، أي دورة إذاعية واحدة، فنسي التفكير في 
وهذا  عاماً.   48 مدى  على  مستمراً  وظل  مواعيده، 

االستمرار له معان عدة، هو أن مستمعيه وجدوا فيه 
صيغة سهلة ومريحة لتذوق األدب واللغة. وبعد 48 
اكتشفت أنني لم أقدم إال قطرات، فكل الذي  عاماً 
من  األولى  الصفحات  هو  العمر  هذا  طوال  قدمته 
كتاب كبير جداً اسمه ديوان الشعر العربي أو تراث 
المكتبة العربية. ولذلك نحتاج لمئات األعوام، لنشر 

جماليات اللغة العربية وإبداعات العقل العربي.
تقرأ  كيف  الشعرية،  تجربتك  خالل  من   *

المشهد الشعري اليوم؟
الحياة  مشهد  يماثل  اليوم  الشعري  المشهد   -
العربية واإلنسان العربي تماماً، فاإلنسان العربي 
اليوم قلق، وممزق، ومتوجس، يتطلع إلى المستقبل 
بريبة، ال يستطيع أن يرى أبعد من مسيرة قدميه. 
والشعر بطبيعته فن القلق، فن الحساسية اإلنسانية 
األولى، فن عري األعصاب. وفي رأيي نحن بحاجة 
إلى وقفة نقدية ضخمة يمارسها النقاد والشعراء، 
لحركة  والمتابعين  الجادين  القراء  من  وعينات 
الشعر العربي ليقولوا هل المستقبل سيحمل بذور 
شعرية  قومة  ستقوم  وهل  جديد؟  شعري  تمرد 
كبرى بمثل الدور الذي قام به نزار قباني ومحمود 

درويش ومن قبلهما شعراء آخرون؟ هذا رهان على 
المستقبل، ولكن قبله يجب أن نضمن أوالً أن كل 
النشء قد تعلم العربية ألن الشعر فن لغوي، ولهذا 
فتعلم اللغة العربية شرط لتوهج الشعرية العربية. 
الشاعر  حياة  في  األبوي  الجانب  عن  وماذا   *

فاروق شوشة؟
اإلذاعة  في  مذيعة  يارا  هما  ابنتان  لديَّ   -
الفرنسية، ورنا متخصصة في تدريس اللغة العربية 
لألجانب، وأنا أول من سميت اسم يارا في مصر، 
وقد اكتشفت هذا االسم حينما استمعت إلى أغنية 
وعرفت  االسم،  وراء  وبحثت  يارا،  اسمها  لفيروز 
الفرعونية  وفي  الربيع،  بنت  بالفينيقية  يعني  أنه 
مملكة السماء، وفي الفارسية حبيبي، وفي اللغات 

السالفية يعني الورود الجميلة.
الدين  وعز  وملك  حبيبة  األحفاد  من  ولديَّ 
آخر  وجهاً  أحفادي  مع  حالياً  وأعيش  وحمزة، 
مختلفاً.. فهم يرفضون أن أعاملهم كأطفال.. وأنا 
بالرجعية..  يتهموني  ال  حتى  أجاريهم  أن  أحاول 
مع  التعامل  في  مجاراتهم  أستطيع  ال  ولكني 

الكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية.

مبادرة »حتدي القراءة« حتيي الثقافة 

العربية من جديد 
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طارق ال�سناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

صار 
ُنطلق  البشرية  األجساد  من  بحائط  محاط  وهو  النجم  ترى  أن  املألوف  من 
عليهم »بودي جارد«، هؤالء ينطبق عليهم املثل املصري الشهير »الشيء لزوم 
ازداد عدد  من احُلراس، كلما  فإن لديك فريقاً ضخماً  إذاً  أنت جنم،  الشيء« 
حراسك فهذا دليل ال يحتمل أدنى شك على متتعك بقسط وافر من النجومية، 

هؤالء هم جنوم ما بعد ثورة التواصل االجتماعي.
ستكتشف أن جنوم ما قبل تلك املرحلة ال يحيطون أنفسهم بترسانة من خطوط الدفاع املدججة 
بالعضالت، مثالً توم هانكس أو الباتشينو أو جاك نيكلسون، لن جتد لديهم كل هذا العدد الضخم من 
احلراس، قارن مثالً عادل إمام بعمرو دياب، من املمكن أال تلمح حارساً واحداً يرافق عادل، بينما عمرو 

هناك عشرة على أقل تقدير يتابعونه في كل خطواته.
ورغم ذلك، فال ميكن ضمان السالمة الشخصية، مؤخراً تعرضت النجمة العاملية كيم كاردشيان 
حلادث سرقة وابتزاز ولم يستطع حراسها إنقاذها، جزء من جناح كاردشيان وجماهيريتها بسبب 
ر اإليهام، كما أن موقعها على الشبكة العنكبوتية أثار نهم الكثيرين بسبب  تليفزيون الواقع، الذي كسَّ
املجوهرات التي حترص على أن تعرضها على اجلمهور، ألنها أحد أساليب الدعاية لتلك الشركات الذي 

حتقق من عرضها على صفحتها أرباحاً لها.
جنومنا العرب بالطبع رمبا لم يصلوا إلى تلك الدرجة، ولكن عليك أن تتابعهم في العروض اخلاصة 
ألفالمهم، سوف تتحطم لديك تلك الصورة املثالية لهذا النجم أو تلك النجمة، تفاجأ بأن عدداً منهم 
وبينهم باملناسبة أنصاف مشاهير، أحاطوا أنفسهم ببودي جارد ليس واحداً بل فريق كامل، وكأنهم 
بصدد معركة قتالية، تستوقفك عضالتهم النافرة وأياديهم املتشابكة، وفي علم قراءة اجلسد هذا يعني 
»ال تقترب وإال«، أكيد تعرف ما الذي تعنيه »وإال«، خاصة لو أضيف لها نظرة بها »عني حمرا« حتى 

لو لم تكن في احلقيقة كذلك فأنت ستراها كذلك.
كثيراً ما تتواجد عشرات الكاميرات ومئات من الصحفيني في مثل هذه العروض اخلاصة، مقدمو 
البرامج يتدافعون بحثاً عن مادة مجانية، حديث لنجم ليعرضوه على موجة تلك القناة، من حق الفنان 
بالطبع االعتذار، ولكنه ليس بحاجة إلى هذا العدد من احلراس، حيث يبدو املوقف وكأنها الزفة الصاخبة 
التي يريد أن يقول الفنان من خاللها: »أنا مشهور«، فيزداد التدافع حوله، هل تشعر مثلي بنفور بعد 
أن ترى النجم خلف هذا السور البشري املكون من هؤالء املفتولي العضالت، بينما هو فقط يرفع يده 

ملوحاً من بعيد لبعيد جلمهوره؟
في املاضي كان النجوم يتواجدون في األماكن العامة، وأقصى ما ميكن أن يحدث هو أن جتد من 
مُيسك بـ »أوتوجراف« يطلب توقيعه، طبعاً في السنوات األخيرة صار األوتوجراف مثل الديناصور 

املنقرض، ومصيره هو املتحف بعد أن أزاحته جانباً الصورة السلفي التي أصبحت هي لغة العصر.
لو عدمت إلى صور أم كلثوم في احلفالت واللقاءات اجلماهيرية سوف جتدون معها ابن شقيقتها 
بينما عبد احلليم حافظ  له ما يبرره،  الدسوقي، فقط ال غير، وكان تواجده  الصوت محمد  مهندس 
مثالً سوف جتد بجواره املونوجليست الراحل أحمد غامن الذي كان يشارك أيضاً في احلفل، رشدي 
أباظة وفريد شوقي وكمال الشناوي وفاتن حمامة وشادية وغيرهم، لن جتد أبداً بجوارهم أحد، كانوا 

يحرصون على أن يتسوقوا من احملالت العامة ليلتقوا مباشرة مع الناس.
لم تكن اجلماهير بالطبع من املالئكة ولكن كان لدى هؤالء فيض من سرعة البديهة لكي يواجهوا أي 
أزمة، مثالً أم كلثوم في أغنية »ليلة حب« كانت تكرر مقطع »ما تعذبناش ما تشوقناش« وفي الوقت 
نفسه كان أحد من املهووسني بصوتها يقترب من املسرح مكرراً »أعد أعد يا ست«، فلم مينعه أحد 
ولكنها وبخفة ظلها أشارت إليه قائلة »ما تعذبناش« وضحك اجلميع وتراجع صاحبنا وهو يشارك 
اجلميع في الضحك على نفسه. »بودي جارد« هذه األيام صاروا مثل حائط الصد، وما ينجحون في 

حتقيقه ليس هو حماية الفنان بقدر ما هو حرمانه من االستمتاع بدفء حب اجلمهور!! 

هؤالء يغتالون 
مشاعر المعجبين!
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سياحة

من  بأنها  تشتهر  الجنوبية  كوريا  تعد  لم 
والعالم،  آسيا  قارة  في  اقتصادياً  المتقدمة  الدول 
المتقدمة  الدولة  من  بأنها  تشتهر  أصبحت  بل 
عام  كل  يقصدها  اذ  أيضاً،  السياحي  المجال  في 
الماليين من السياح اإلماراتيين والعرب واألجانب 
التراث  بين  فيها  ممتعة  سياحية  إجازة  لقضاء 

والمعاصرة.
من  الجنوبي  الجزء  في  الجنوبية  كوريا  تقع 
شبه الجزيرة الكورية، واشتق اسمها من »مملكة 
كوريو« الساللة الملكية التي حكمت هذه البالد في 

العصور الوسطى. 
يحد كوريا الجنوبية من الشمال كوريا الشمالية 
»جارتها اللدود منذ تم تقسيم شبه الجزيرة عام 
الجنوب مضيق كوريا، ومن الشرق  1945«، ومن 

وتبلغ  األصفر،  البحر  الغرب  ومن  اليابان،  بحر 
عدد  ويبلغ  مربع،  كيلومتر  ألف   100.2 مساحتها 
سكانها حوالي 51 مليون نسمة، وعاصمتها مدينة 
وفيها  جبلية،  طبيعة  ذات  أراضيها  معظم  سيول، 
وغير  صغير  معظمها  جزيرة،  آالف  ثالثة  نحو 
تبلغ  التي  دو«  »جيجو  جزيرة  وأكبرها  مأهول، 
مساحتها 1845 كيلومتراً مربعاً، مما ينوع الوجهات 
السياحية في كوريا الجنوبية ما بين برية وبحرية، 
أربعة  استوائي، وتشهد  قاري رطب شبه  مناخها 

فصول السنة. 
نقل  شبكة  الجنوبية  كوريا  في  للسياح  تتوفر 
دولية  مطارات  ثمانية  من  تتألف  تقنياً  متطورة 
أهمها مطار»إنتشون« الدولي باإلضافة إلى سبعة 
الحديدية  السكك  من  وشبكة  محلية،  مطارات 

الحافالت  وخطوط  السريعة  والطرق  السريعة 
وخدمة القوارب والعبارات إلى الجزر السياحية.

ومن أشهر الوجهات السياحية التي يمكن للسائح 
زيارتها في كوريا الجنوبية، نذكر: العاصمة سيول، 
ومدينة »كيونج جو«، وجزيرة »جيجو دو«، وجبل 

»كم كانغ سان«.
 

�شيول 

القصور  من  العديد  العاصمة سيول  في  يوجد 
مئات  منذ  المبنية  والقبور  والبوابات  القديمة 
والتجارية  السكنية  األبراج  جانب  إلى  السنين، 
الحديثة،  التسوق  ومراكز  السحاب  وناطحات 
عدد  فيها  جميلة  خضراء  جبال  بسيول  وتحيط 
للشرب  الصالحة  العذبة  المائية  العيون  من  كبير 

كوريا الجنوبية .. 
�سياحة ممتعة بني الرتاث واملعا�سرة

اإعداد: �سايل اأبوفار�س
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المدينة  وفي  الجبال،  لمتسلقي  راحة  وأماكن 
لالطالع  زيارتها  يمكن  التي  المتاحف  من  العديد 
مثل:  الكوري  الشعب  وفنون  وتراث  تاريخ  على 
المتحف الوطني الكوري، ومتحف القصر الوطني 
الكوري، والمتحف الوطني الشعبي، ومتحف سيول 
التاريخي، والنصب التذكاري للحرب، ومتحف الفن 
الوطنية،  المعاصر في قصر»دوك سو«، والمكتبة 
توك«،  »تشانغ  وقصر  بوك«،  »كيونج  وقصر 
دونغ«،  »ميونغ  ومنطقة  هيه«،  »كيونغ  وقصر 
وقرية »نام سان« التقليدية، وسوق »نام تيه مون«، 
مون«  تيه  »تونغ  وحديقة  الهان«،  »نهر  وحديقة 

الثقافية التاريخية.
يمكن  التي  الحديثة  السياحية  األماكن  ومن 
المحاطة  زيارتها في سيول منطقة »سيتي هول« 
والمطاعم،  التجارية  التسوق  مراكز  من  بالعديد 
في  يقع  والذي  لألنتيكات«  »انسادونغ  وشارع 
قلب »مدينة األنتيكات«، ويتضمن عدداً من المحال 
والمطاعم والمقاهي التقليدية و100 معرض للفنون 
الجميلة التقليدية من رسومات ومنحوتات، ويغلق 
السيارات  حركة  أمام  األحد  يوم  الشارع  هذا 
والحافالت ويفتح للمشاة فقط، وفي مساء كل يوم 
هذا  في  يقدم  الساعة  ونصف  ساعة  مدى  وعلى 
الشارع عرض »نانتا« أحد العروض الفنية الكورية 

الجنوبية الموجهة للسياح.
في  الواقع  سيول«  »برج  زيارة  أيضاً  ويمكن 

بانورامية  بإطاللة  يتميز  والذي  »نامسان«،  جبل 
دوار، ومرصد  مطعم  على  ويحتوي  المدينة،  على 
الهدايا  لبيع  ومحل  رقمي،  وتليسكوب  رقمي، 
التذكارية. ويمكن للسائح القيام بنزهة نهرية عبر 

نهر »هان« الذي يجري وسط مدينة سيول. 
يفتح  والذي  مون«،  داي  »نام  سوق  وهناك 
تجارياً،  مركزاً   30 ويتضمن  اليوم،  في  ساعة   24
المساحات  متعدد  تجاري  محل  ألف   70 وحوالي 

والبضائع.
وهي  وورلد«،  »لوتيه  األلعاب  مدينة  وكذلك 

أكبر متنزه كوري رئيس داخلي، ومرتبطة بمركز 
تجاري كبير، ومجمع فنادق، وأكثر من 50 مطعماً. 
لمعظم  مقر  وهو  »اتياون«،  شارع  وهناك 
السفارات العربية واإلسالمية واألجنبية في كوريا 
الجنوبيين  الكوريين  للسكان  ومركز  الجنوبية، 
المسلمين، وفيه مسجد كبير، والعديد من المطاعم 

العربية واإلسالمية.
ولهواة رياضة المشي من السياح هناك مجرى 
1.6 كلم بمحاذاة  يبلغ طوله  الذي  »نهر تشيونغ« 
المشي  أثناء  السائح  ترافق  حيث  القناة،  مياه 
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موسيقى الشالالت وعروض األصوات واألضواء.

كيوجن جو

تعتبر مدينة »كيونج جو« بمثابة متحف مفتوح 
إذ يوجد فيها العديد من المقابر الملكية، والمعابد، 

والتماثيل، وبقايا القالع.
هذه  في  السياح  يزورها  التي  األماكن  ومن 
الثقافي  والمعرض  الوطنية،  الحديقة  المدينة: 
مويول«  جونغ  »تيه  الملكية  والمقابر  العالمي، 
التيجان  من  عدداً  تتضمن  والتي  بي«  رنغ  و»انغ 
جو«،  »كيونج  ومتنزه  الذهبية،  والمصنوعات 
وحديقة »هوانغ سونغ«، وقرية »يانغ تونغ« التي 
تحتوي على بيوت تقليدية قديمة، ومعبدي »سوك 
كو رام« و»بول كوك سا« واللذين أدرجا في قائمة 
عام  الدولية  »اليونسكو«  لمنظمة  العالمي  التراث 
1995، ومعبد »بون هوانغ سا«، وقصر »بان وان 
سونغ«، والمتحف الوطني، ومتحف »مملكة شيال 
للفنون والعلوم«، ومتحف »الصندوق الموسيقي«.

جزيرة »جيجو«

»هاواي  باسم  »جيجو«  جزيرة  تعرف 
للسياح  الوجهات جذباً  أكثر  الصغيرة«، وهي من 
وشواطئ  بطبيعة  وتتميز  الجنوبية،  كوريا  في 

جميلة، ومساقط مائية.
الجزيرة:  هذه  في  السياحية  األماكن  ومن 
المتحف الوطني للفنون اليدوية الشعبية، وحديقة 

سياحة
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»جبل هاالسان الوطنية«، ومعبد »كوان أوم سا«، 
وقلعة  العسكري«،  والتاريخ  »السالم  ومتحف 
»تشيون  وشالالت  أم«،  »يونغ  وكهف  الزجاج، 
جييون«، وهضبة »جوسانغ غيولي«، وقمة »سيونغ 
الشمس(، وخليج  )قمة شروق  التشالبونغ«  سان 
»سبوبجيكوجي«، ومتحف الدمى، والمتنزه الرئيس 
الشوكوالته،  ومتحف  العالمية،  للمياه  المصغر 

ومتحف »أوسولوك للشاي األخضر«. 
عروض  لحضور  تذاكر  شراء  للسياح  ويمكن 
الدولفين في المحيط، أو للقيام برحلة في الغواصة، 
جيجو  »استاد  من  قريباً  المنطاد  في  بجولة  أو 
لكأس العالم«. كما يمكنهم شراء كميات من الشاي 
األخضر والشوكوالته، وجل االستحمام وكريمات 
والصابون  والشامبو  والجسم  بالوجه  العناية 

والمصنوعة كلها من مواد طبيعية.

جبل »كم كانغ �شان« 

كوريا  في  الجديدة  السياحية  الوجهات  ومن 
والعرب  اإلماراتيون  السياح  صار  التي  الجنوبية 
واألجانب يقصدونها بأعداد تتزايد سنة بعد سنة، 
الحدود  على  يقع  الذي  سان«   كانغ  »كم  جبل 
الجنوبية  الكوريتين  بين  الفاصلة  العسكرية 
الجنوبيون  الكوريون  منع  والذي  والشمالية، 
والمنطقة  الزمن،  من  لعقود  زيارته  من  والسياح 
على  سابقاً  محظورة  كانت  والتي  العسكرية، 
النفق  يوجد  حيث  والسياح،  الجنوبيين  الكوريين 

الثالث الذي حفره الجيش الكوري الشمالي لمحاولة 
المتحف  إلى  باإلضافة  الجنوبية،  كوريا  غزو 

الحربي.

فن وتراث 

ومن خالل زيارة المتاحف والقرى الشعبية أو 
حضور العروض الفنية والمسرحية في العاصمة 
سيول ومدينة كيونج جو وجزيرة »جيجو« وبقية 
التعرف  للسائح  يمكن  الجنوبية،  الكورية  المناطق 
عن قرب على الفن والتراث الكوريين مثل: اللوحات 
التمثيل  التقليدية والمنحوتات والسيراميك وفنون 
الجنوبية مثل:  الكورية  التقليدية  واألداء، والحرف 
صناعة الفخار الكوري والخزف الصيني والسالل 
والخيزران والخشبيات والورق والنحاس والمراوح 

واآلالت الموسيقية، وغيرها.

املطبخ الكوري 

و إذا لم يتوفر للسائح العربي والمسلم مطعم 
يقدم وجبات طعام مكونة من لحوم حالل، يمكنه 
أن يتناول في أي مطعم العديد من وجبات المطبخ 
والمعكرونة  األرز  من  تتكون  والتي  الكوري، 
البحرية  والمأكوالت  واألسماك  والخضراوات 
أنواع  إلى  باإلضافة  والتوابل،  الحلوة  والبطاطا 
البحرية  والمأكوالت  المحار  من:  المكونة  الحساء 
والخضراوات. والالفت أن الحساء يعتبر في كوريا 
الجنوبية وجبة رئيسية ال جانبية أو تمهيدية، وأن 

»الشطة« يضيفها الكوريون الجنوبيون إلى معظم 
وجباتهم، ومن الحلويات الكورية المعروفة »التوك« 
وهو حلوى األرز المعجون والمحشوة بالفاصوليا 

الحمراء.

عادات 

محببة  بعادات  الجنوبي  الكوري  الشعب  يتميز 
الجنوبيون  فالكوريون  ما،  نوعاً  غريبة  وأخرى 
يحافظون إلى حد مبالغ فيه على النظافة واالنتظام، 
اآلخرين،  على  السالم  عند  برؤوسهم  وينحنون 
عمر  السالم حسب  عند  االنحناء  درجات  وتتنوع 
بالرأس  خفيفة  فانحناءة  اآلخر،  الشخص  ومكانة 
 45 وانحناءة  ومكانة،  سناً  المتماثلين  بين  تكون 
درجة لألكبر سناً ومكانة، وانحناءة كاملة 90 درجة 
لرئيس العمل والمعلم والمتقدمين في السن، ويضع 
األطفال أيديهم فوق رؤوسهم عند االنحناء للوالدين.  
ويكرر الكوريون الجنوبيون كثيراً عبارات الشكر، 
واألجانب من سماع  العرب  السياح  فال يستغرب 
كلمة شكراً جزيالً بالكورية )كامساهمنيدا( تتكرر 
على مسامعهم من المضيفات في الطائرات الكورية 
الجنوبية إلى العاملين في المطارات ووسائل النقل 
وغيرهم  والباعة  والمقاهي  والمطاعم  والفنادق 
يديه  الجنوبي  الكوري  مد  إذا  يستغربون  وال   ..
االثنتين مضمومتين معاً عند تناوله أو إعطائه المال 
تعبير  فهذا  آخر،  شيء  أي  أو  االئتمان  بطاقة  أو 

كوري جنوبي عن االحترام.
على  الجنوبيات  الكوريات  النساء  تحرص  كما 
عدم إظهار أسنانهن عند االبتسام أو التحدث في 
فال  واألدب،  األنثوي  الخجل  عن  كتعبير  الهاتف 

يستغرب السائح من ذلك.
من  نفسه  ضبط  يحاول  أن  السائح  على  كما 
كورياً  سمع  إذا  االنزعاج  عن  التعبير  أو  الضحك 
تعبر  أصواتاً  يصدر  المطاعم  أحد  في  جنوبياً 
عندما  أو  والشراب  بالطعام  والتلذذ  اإلعجاب  عن 
عادة  فهذه  عاٍل،  الجنوبي بصوت  الحساء  يشرب 
كورية جنوبية أثناء تناول الطعام والشراب، وهم 

ال يخجلون منها.

�شياحة عالجية 

كوريا  في  الجديدة  السياحية  الخدمات  ومن 
الجنوبية، خدمات السياحة العالجية خصوصاً في 
المزيد  صار  والتي  سيول،  العاصمة  مستشفيات 
من اإلماراتيين والعرب واألجانب يستفيدون منها 
خصوصاً بعدما ُقيَِّم القطاع الطبي الكوري الجنوبي 
بالراقي والمتطور، وذلك من قبل المنظمات العالمية 
مثل الجمعية الطبية العالمية والجمعية الطبية الدولية 
بأنها من أرقى الخدمات الطبية على مستوى العالم.
الخدمات  بتطوير  حالياً  الجنوبية  كوريا  وتهتم 
منخفضة  وبأسعار  مستوى  أعلى  على  المقدمة 
نفقة  على  الطبية  بالسياحة  المهتمين  للمرضى 
حكوماتهم أو على نفقتهم الشخصية، بما في ذلك 
والحصول  الصحي،  والتأمين  الترجمة،  خدمات 
على جميع المعلومات والنصائح عن طريق مركز 

الخدمة الشاملة للمرضى من السياح. 
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من هنا وهناك

مسلسل  حول  صحفي  مؤتمر  في  تشارك  روبرتس  إيما  األمريكية  الممثلة 
»سكريم كوينز« في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا )جيتي(.

القاعدي في ماليزيا يقفز من برج كوااللمبور  للقفز  العالم  مشارك في بطولة 
)جيتي(.

لفيلم »ملكة كاتوي« خالل مهرجان لندن للسينما )جيتي(الممثلة الكينية- المكسيكية لوبيتا نيونغو تحضر العرض األول 

أحد المتسابقين في الجولة األولى لبطولة اإلمارات الصحراوي )وام(. 
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زائر لمعرض 
الصيد 

والفروسية 
في أبوظبي 

يلتقط صورة 
سيلفي 

)جيتي(. 

فياشيسالف  الروسي  للمصمم  زياً  ترتدي  أزياء  عارضة 
زايتزيف في أسبوع مرسيدس بنز لألزياء في موسكو )جيتي(.

بأمه  يلتصق  براغ  حيوانات  حديقة  في  حديثاً  ولد  صغير  فيل   
)جيتي(.

اإلعصار ماثيو ألحق دماراً واسعاً في فلوريدا األمريكية )جيتي(.
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ما هي
مشكلتك؟
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جميعة اليماحي

إدارة »الدعم االجتماعي«
 في شرطة أبوظبي

العنف المنزلي 
والتأخر الدراسي
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تواصل
لمن يرغب في استشارة اإلخصائية أو 
التواصل  مشاركتنا مشكلته الشخصية 
في  االجتماعي  الدعم  مراكز  إدارة  مع 

شرطة أبوظبي على األرقام التالية: 
هاتف: 8005354 أو 025561772 

فاكس: 026573604
بريد الكتروني:

ssc_ad@hotmail.com

األسرة هي المؤسسة االجتماعية األولى واللبنة 
الحية،  كالخلية  فهي  المجتمع  بناء  في  األساسية 
يحتضن  الذي  وثقافي  تربوي  وعاء  أول  وهي 
من  يكتسب  األولى  الطفل  بيئة  أنها  كما  األبناء، 
خاللها معايير الخطأ والصواب، وفي بعض األحيان 
تتحول هذه المؤسسة المهمة إلى ساحة لممارسة 
السلوكية  للتصرفات  نتيجة  العنف  أنواع  مختلف 
بين الزوجين، وبأسوأ الحاالت تمتد إلى األبناء ما 
ينتج عنها شخصيات مجتمعية غير إيجابية، حيث 
األسري،  العنف  ظاهرة  الممارسات  هذه  تشكل 
الكيان  التي تهدد استقرار  المشكالت  وهي أخطر 
األسري، وأوضحت الدراسات واألبحاث أن ظاهرة 
العنف األسري من الظواهر القديمة في المجتمعات 
األسرة  على  ليس  أضرارها  وتنعكس  اإلنسانية 
بأكمله  المجتمع  لتشمل  ذلك  تتعدى  وإنما  وحدها 

كون األسرة هي ركيزة المجتمع وأهم بنية فيه.
تطال آثار العنف المنزلي الضحية باإلضافة إلى 
فإن صحته  والدته  غرار  على  ألنه  الشاهد  الطفل 

تتأثر به مباشرة.
يمكن أن يصاب بجروح جسدية )عنف متعمد 
»صعوبة  نفسية  واضطرابات  عرضية(  وجروح 
التغذية«  في  واضطرابات  وكوابيس  النوم 
الشاهد  الطفل  بإمكان  ألنه  سلوكية  واضطرابات 
في  السلوكيات  تلك  بممارسة  أهله  عنف  على 
وسيلة  يشكل  ألنه  الخاصة  أو  العامة  األماكن 

التعبير الوحيدة المتوفرة لديه.
التربويون  بها  اهتم  الدراسي  التأخر  مشكلة 
من  فهي  المربين،  بال  يشغل  بات  كما  النفسيون 
رسالتها  أداء  في  المدرسة  تعيق  التي  المشكالت 
على  خطيرة  جانبية  آثار  ولها  وجه،  أكمل  على 
الطفل، فقد تدفعهم إلى المعاناة والفشل والشعور 
الشخصي  التكييف  سوء  إلى  وتعرضهم  بالخيبة 
واالجتماعي داخل المدرسة ولهذه الظاهرة مخاطر 

على النظام التعليمي وعلى المجتمع. 
التي  الدراسي  التحصيل  نتائج  تكون  ما  غالباً 
يعطينا صورة  مهماً  مؤشراً  الطلبة  عليها  يحصل 
في  المؤثرة  البيئة  طبيعة  عن  إيجابية  أو  سلبية 
أسهمت  والتي  مباشر  بشكل  الدراسي  تحصيلهم 
التي  األسباب  وبمتابعة  دراسياً،  تأخرهم  في 
يعوق  ما  لمعرفة  تحليلية  بصورة  ذلك  إلى  أدت 
واألساليب  الطرائق  دراسة  وبالتالي  العملية  تلك 
بالتحصيل  والوصول  المعوقات  لتفادي  المناسبة 
الدراسي إلى أقصى حد ممكن، ومع التطور السريع 

األسرية  المشكالت  تفاقمت  كافة،  المجاالت  في 
وأصبح أثرها كبيراً على الطالب والبيئة المدرسية 
بالرغم من وجود القوانين والتشريعات التي تخص 

شؤون األسرة والمجتمع.
اتسم هذا العنف بالكتمان والسرية لمدة طويلة 
من الزمن إال أنه أصبح اليوم واقعاً اجتماعياً معترفاً 
به كونه يتواجد في الطبقات االجتماعية والثقافات 
واألعمار كافة، ومن أولى الجهات االجتماعية التي 
تصدت لهذه الظاهرة إدارة مراكز الدعم االجتماعي 
أولى  كتجربة   2003 عام  في  أبوابها  فتحت  والتي 
على مستوى اإلمارة للوقاية من الخالفات األسرية، 
الشريك  التعليمية  المؤسسات  كانت  كما  كذلك 
ممن  الطالب  فئة  مع  للتعامل  لإلدارة  الخارجي 
نفسية،  أو  اجتماعية  سواء  مشكالت  من  يعانون 
من  للحد  والتوعية  الوقاية  أسلوب  انتهجت  حيث 
ضمن  المجتمع،  تواجه  التي  والمخاطر  المشاكل 
الخطة االستراتيجية لإلدارة، ففي عام 2016 هدفت 
إلى  التوعوية  والمطويات  المحاضرات  خالل  من 
تعريفهم بدور مراكز الدعم االجتماعي في التوعية 
االجتماعية  المشكالت  مختلف  حول  المجتمعية 
واألسرية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع ضمن 

حملتها التوعوية »تعلم قبل أن تتألم«.
ومن الحاالت التي يمكن تناولها في هذا اإلطار 
الـ  أعمارهم  تتجاوز  ال  أطفال  من  مكونة  »أسرة 
طوال  أهلكه  مرض  بعد  والدهم  توفى  سنة   14
عامين وبقوا مع والدتهم التي كان شغلها الشاغل 
صديقاتها والسهر طوال الليل بصحبتهن فأهملت 
أبناءها، تكبرهم فتاة في مقتبل العمر تصاب بمرض 
الوحيد  المعيل  هي  أصبحت  ذلك  ورغم  التوحد 
ألشقائها بين مرضها وبين سعيها لضم أشقائها 

بأحضانها خوفاً من الشتات وبعيداً عن والدتهم.
لجأوا إلى طلب المال وذلك لتدني دخلهم المادي، 
فمع بداية عام دراسي جديد وعدم استعدادهم لذلك 
إدارة  المعاناة معهم ومع  تبدأ رحلة  الجديد  العام 
المدرسة فال يكاد يمر الفصل األول من العام حتى 
اهتمامهم  عدم  وكذلك  الخاطئة  السلوكيات  تظهر 
الدراسي،  تحصيلهم  مستوى  فيتدنى  بالدراسة 
ووالدتهم  لألبناء  اإلرشاد  تقديم  استمرار  ومع 
خالل األعوام الماضية من قبل المؤسسة التعليمية 
إال أنها في نهاية المطاف لجأت لجهة تضم األبناء 
خوفاً من ضياع مستقبلهم فزرعت ثقتها في جهة 
أمنية اجتماعية للتعامل مع األسرة بشكل عام ومع 
المؤسسات  جهود  فتكاتفت  خاص،  بشكل  األبناء 

المجتمعية الحتضان األبناء وكان من ضمنها إدارة 
لشرطة  العامة  بالقيادة  االجتماعي  الدعم  مراكز 

أبوظبي وتم حل المشكلة بشكل سري.
كما أن هناك من يعانون من انفصال الزوجين 
صغيرة  أسرة  الدراسي،  تحصيلهم  على  وأثره 
والسبعة  الستة  ذوي  وطفلين  زوجين  من  مكونة 
أعوام ولكثرة المشاكل شبه اليومية بين الزوجين 
أدى  األبناء  أمام  والضرب  الصراخ  بينها  من 
بحضانة  الطفالن  وبقي  انفصالهما  إلى  ذلك  بعد 
األم  غياب  بين  حياتهما  مسيرة  إلكمال  والدهما 
من جهة وتدني المستوى التعليمي لألب وتركهما 
إلى  أدى  المسنة وخادمة ترعاهما مما  مع والدته 
المدرسة  في  عليهما  اللوم  إلقاء  وكثرة  معاناتهما 
لتدني مستواهما التعليمي كذلك مما يتعرضان له 
من ضرب في مختلف أنحاء أجسادهما الصغيرة، 
فلجأت إدارة المدرسة لجهة أمنية اجتماعية لحماية 

الطفلين من االعتداءات.
كما تستقبل اإلدارة الحاالت إما عن طريق مجلس 
أبوظبي للتعليم بشكل عام أو من إحدى المدارس 
بالدولة بشكل خاص أو الحضور الشخصي وعن 
»أمان«  المجاني وعن طريق خدمة  الهاتف  طريق 
ليتم التعامل معها بسرية تامة على أيدي مختصين 
اجتماعيين ونفسيين في زمن وقتي قياسي، حيث 
يتم في بعض الحاالت إيواء األطفال لحين تعديل 
السلوكيات الخاطئة للوالدين أو األبناء وإعادة الثقة  
مع  أسرتهم  ألحضان  إعادتهم  ثم  ومن  بأنفسهم 
لحين  الشركاء  مع  بالتنسيق  المستمرة  المتابعة 

استقرار الوضع من جميع النواحي.
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صحة

العالم  في  املنتشرة  اجللدية  األمراض  أحد   )Vitiligo( باإلجنليزية:  البهاق 
ويعرف حتديداً بزوال اللون الطبيعي للجلد على شكل بقع بيضاء واضحة في 

اجللد، وقد يكون شامالً للجسم كله، كما قد يكون في مكان واحد.
ذكرت العقيد طبيب جنالء أسعد بن طاهر أخصائية أمراض جلدية في إدارة 
اخلدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن بقع البهاق تتكون بسبب 
فقدان اخلاليا امللونة التي تنتج مادة امليالنني، والتي توجد بشكل أساسي طبيعي 
في اجللد وفي حويصالت الشعر والفم )أي الشفاه( والعيون )لون العينني( 
وبعض من األجزاء العصبية املركزية، وتعتبر كمية ونوعية خاليا امليالنني هي 
العنصر احملدد للون اجللد والشعر والعيون التي متيز الناس عن بعضهم بعضاً.
mel�  البهاق هو خلل صبغي ينتج عن حتطم اخلاليا القتامينية )باإلجنليزية:

anocytes وهي اخلاليا التي تنتج الصبغة في اجللد، األغشية املخاطية )األنسجة 
الَفم واألنف واملناطق اجلنسية واإلخراجية(، وشبكيّة العني  التي تبطن داخل 
)وهي الطبقة الداخلية في مقلة العني(. كنتيجة لتحطم هذه اخلاليا، تظهر رقع 
بيضاء على أجزاء مختلفة من اجللد على اجلسم حتى الشعر الذي ينمو في 

املناطق املصابة يبيض في العادة.

اأ�صبابه

للبهاق  املسبب احلقيقي  أن  العقيد  تضيف 
مهمة  عناصر  اجتماع  أن  إال  بعد،  يعرف  لم 
مثل العناصر املناعية والوراثية والعصبية، قد 

يسبب معظم احلاالت بشكل قوي.
بالبهاق  االصابة  بدء  املرضى  معظم  ذكر 
بعد حرق شمسي شديد، وآخرون ربطوا بدء 
مالحظتهم للمرض مبشكلة نفسية أو عاطفية 
مروا بها، كما يحدث بعد موت عزيز أو وقوع 
طالق أو حادث مأساوي لسيارة أو غيرها من 

الفواجع اإلنسانية.
أما االعتقاد الشائع حالياً فهو أن لدى مرضى البهاق خاليا ملونة لديها 
بآلية  التالشي يحدث  للتالشي واالختفاء، وأن هذا  استعداد وراثي طبيعي 

مناعية عصبية بحتة.
نظريات  عدة  لهم  والباحثني  األطباء  لكن  معروف،  غير  البهاق  مسبب 

اإعداد: اأماين اليافعي

العقيد طبيب جنالء أسعد

كيف نعالج البهاق؟
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• في أي عمر يبدأ بزوغ األسنان؟ 
- تبدأ عمليه بزوغ األسنان اللبنية من عمر الستة أشهر وتكتمل 
في سن السنتني بشكل عام، ويبدأ بزوغ األسنان الدائمة بسن ست 

سنوات.

• في أي عمر ميكن البدء بتنظيف أسنان الطفل؟
- منذ بزوغ أول سن باستخدام الشاش واملاء فقط أو باستخدام 

كفوف مخصصه لتنظيف أسنان األطفال.

• ما مقدار معجون األسنان الذي يستخدم لألطفال؟
اجلمعيات  في  املتوفر  األطفال  في  اخلاص  املعجون  يستخدم   -
الناعمة  الفرشاة  وباستخدام  احلمص,  حبة  ومبقدار  والصيدليات 

املخصصة لألطفال بالطريقة التي ينصحك بها طبيب األسنان.

• ماذا يحدث إذا ابتلع الطفل معجون األسنان؟
- يجب البدء باستخدام معجون األسنان عند التأكد من قدرة الطفل 
على البصق. ليس هناك داٍع للقلق إذا ابتلع الطفل القليل من معجون 
الفلورايد أثناء التنظيف، ولكن من املمكن أن يحب الطفل طعم املعجون 
فيرغب بأكله من األنبوب مباشرة، وهنا البد من منعه ألن في ذلك 

أذى صحياً له.

• أي عمر ميكن وضع تقومي األسنان؟
يختلف بدء العالج من طفل إلى آخر ويعتمد على عوامل مختلفة 
مثل التكوين العظمي للوجه واختالف زوايا بزوغ األسنان والعوامل 
الوراثية األخرى، وممكن أن يبتدىء العالج من عمر 8 سنوات بحسب 

رأي طبيب التقومي.

• كيف تقنع ابنك بتنظيف أسنانه؟
في  أطفالهم  إقناع  من صعوبة  يعانون  الكثير  أن  الطبيعي  من   -
تنظيف أسنانهم، فعوديه على تنظيف أسنانه من عمر مبكر وفي وقت 
مبكر، وعليك أيضاً بجعله أيضاً يستمتع بوقته أثناء تنظيف أسنانه، 
وميكنك أنت أيضاً مشاركته بتنظيف أسنانه، أو إشراك األب أو أحد 

األخوة الكبار لتشجيعه.  

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

alyafi3@gmail.com

تنظيف أسنان األطفال

ب
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ل 

وؤا
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حتطم  أضــداداً  طــوروا  املصابني  األفــراد  أن  هي  النظريات  إحدى  مختلفة 
اخلاليا القتامينية في أجسامهم. وتقول نظرية أخرى إن اخلاليا القتامينية 
تدمر نفسها بنفسها. وأخيراً، ذكرت بعض التقارير الطبية أن حاالت كحروق 
الشمس أو األزمات العاطفية تسبب البهاق؛ على أية حال، لم تثبت صحة هذه 

التقارير من ناحية علمية.

املعر�صون لالإ�صابة بالبهاق

2 % من   - 1 العالم بني  بالبهاق االجمالية حول  تتراوح نسبة اإلصابة 
الـ20  الكرة األرضية، ويبدأ املرض في 50 % من احلاالت قبل سن  سكان 
عاماً، وفي ثلث من إجمالي احلاالت توجد إصابة عند أكثر من فرد في العائلة 

الواحدة.
غيرهم  من  أكثر  االستعداد  نسبة  بالبهاق  املصابني  املرضى  عن  ترتفع 

لإلصابة بأمراض املناعة الذاتية: زيادة أو قصور نشاط الغدة الدرقية.
وقد يكون البهاق وراثياً، أي أنه ينتقل بني األجيال. اآلباء املصابون لديهم 
فرصة أعلى إلجناب أطفال سيطورون هذا اخللل. ومع ذلك فنسبة اإلصابات 

التي تعزى للتأثير الوراثي قليلة نسبياً.

اأعرا�ص البهاق

 ومن أهم أعراض البهاق ظهور بقع بيضاء )depigmentation( على اجللد. 
تكون هذه الرقع أكثر شيوعاً في أجزاء اجلسم املكشوفة للشمس، مثل األيدي، 
القدمني، الذراعني، الوجه، الشفاه. املناطق األخرى التي يظهر بها البهاق هي 

األباط وحول الفم، العيون، السرة، واألعضاء التناسلية.
باإلضافة إلى رقع اجللد البيضاء قد يعاني األفراد املصابون من أعراض 
شيب مبكر في شعر فروة الرأس، الرموش، احلواجب، واللحية. األفراد ذوو 

البشرة السمراء قد يالحظون خسارة اللون داخل أفواههم.
يتنوع مرض البهاق ليشمل األنواع التالية:

الطرفي: أماكن اإلصابة: الشفاة -األطراف -األعضاء التناسلية.
كامل  من  األساسي  اللون  يزيل  بشكل   - اجلسم  معظم  يشمل  املنتشر: 

اجلسم في بعض احلاالت.
القطعي: جهة واحدة من اجلسم ويتبع انتشار األعصاب السطحية، ويكون 

محدوداً للغاية.
البقعي: محدود -فقط في عدة مناطق من اجلسم.

الثابت: هو احلالة التي استقرت على وضعها ملدة تزيد على عام.

العالج

تضيف العقيد طبيب جنالء أن عالج البهاق يتوقف على النوع املصاب به 
املريض، فالبهاق البقعي على سبيل املثال يعتبر أيسر األنواع عالجاً، والنوع 
الطرفي أصعبها، وتوجد للعالج طريقتان: االسترجاع اللوني، واإلزالة اللونية.

أوالً: العالج باالسترجاع اللوني.
يتم استرجاع اللون بطريقتني: إما بالدواء وإما باجلراحة.

الدواء للبهاق القليل االنتشار نسبياً:
العالج املوضعي: كرميات السترورئيدات الكورتيزون التي يجب أن تؤخذ 
حتت إشراف طبي الختيار النوع املناسب منها واحلد من تأثيراتها اجلانبية 

على قدر اإلمكان.
ومن أمثلة األدوية املوضعية أيضاً وصف مركبات السورالني مع التعرض 
للشمس أو لألشعة فوق البنفسجية A، وميكن أن يعطى الدواء على شكل 
 A محلول يوضع دهناً على املنطقة املصابة ثم تعرض للشمس أو لألشعة

إما هذا أو ذاك.
عام،  البنفسجية بشكل  فوق  لألشعة  اجللد حساساً  العقاقير جتعل  هذه 
وقد حتدث حروق وتتكون فقاعات إذا ما كان التعرض للشمس أو األشعة 

البنفسجية أكثر من الالزم.
عالجات موضعية أخرى: عقار السودوكتاليز وال زال قيد البحث.

وكذلك دهان فيتامني )د( كعامل مساعد لنجاح العالج باألشعة الشمس 
أو البنفسجية.
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املسؤول عن هضم  اجلهاز  هو  الهضمي  اجلهاز 
األغذية، حيث حتول جزيئات الغذاء املعقدة والكبيرة 
تستطيع  أي  لالمتصاص  قابلة  أصغر  جزيئات  إلى 
العملية  هذه  وتتم  اخللوية.  األغشية  عبر  النفاذ 
العضالت  بفعل  ميكانيكية حتدث  تأثيرات  بواسطة 

واألسنان وتأثيرات كيميائية حتفزها األنزميات.
تقول فطومة العامري أخصائية التغذية في إدارة 
اخلدمات الطبية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
الطعام  هضم  عن  مسؤول  الهضمي  اجلهاز  إن 
الطرف  في  الفضالت  من  والتخلص  وامتصاصه 
وشائعة  كثيرة  الهضمي  اجلهاز  ومشاكل  اآلخــر، 
بحيث إن 80% من األشخاص يعانون من عوارض 
تشير إلى وجود اعتالل في جهازهم الهضمي. ميكن 
للتعديالت في النظام الغذائي أن توفر عالجاً سهالً 
وبسيطاً للمشاكل الهضمية، مبا في ذلك سوء الهضم 
واإلمساك واضطرابات األمعاء، كما أن احملافظة على 
صحة اجلهاز الهضمي من خالل تغيير عادات األكل 
يؤدي إلى حتسن إجمالي في الصحة العامة، حيث 

يتم امتصاص املواد املغذية بفاعلية أكثر.
خطوات  تسع  هناك  أن  إلــى  العامري  وتشير 

أساسية للهضم اجليد وهي:
جتعل  حتى  البلع  قبل  جيداً  الطعام  امضغ   )1
األميليز  بإنزمي  الغني  باللعاب  تختلط  النشويات 
النشويات، فحاول مضغ  والذي يساعد على هضم 
اللقمة ملدة دقيقتني على األقل، فاملضغ البطيء واجليد 
يساعد على إطالق إشارات الشبع من املخ هذا يجعلك 

ال تفرط في تناول الطعام.
وكل  تتناوله،  الذي  الطعام  كميات  في  اعتدل   )2
بدون إسراف، ألن اإلسراف في األكل يؤدي لتولد 
الشوارد احلرة، فاجعل حاجتك اليومية من السعرات 

احلرارية ال تزيد عن وزنك.
املعلب  من  أفضل  فهو  الطازج  الطعام  تناول   )3

أو احملفوظ.

4( كل عدة وجبات خفيفة غير مشبعة في اليوم 
حتى تتجنب اإلجهاد في الهضم واالمتصاص وبهذه 
معدل  فيزيد  الغذائي  التمثيل  عملية  تنشط  الطريقة 
حرق الغذاء وتستفيد من الطاقة استفادة كاملة فيقل 
وزنك وال تأكل وجبة أو وجبتني حلد الشبع وجتنب 

األكل بني الوجبات.
5( ال تأكل قبل النوم مباشرة مهما كانت الظروف 
ألنك بذلك تربك دورات التمثيل الغذائي الطبيعية، وإن 
كان ذلك فحاول أن يكون األكل قبل النوم بحوالي 

3-4 ساعات تقريباً.
6( ابدأ طعامك بالسلطات لتنشط خمائر الهضم، 
من  فتحميك  املعدة  من  حيزاً  متأل  بذلك  وأنك  كما 

التخمة وتساعد في ضبط الوزن.
مباشرة  بعده  أو  األكل  أثناء  املاء  تشرب  ال   )7
بذلك  ألنك  الضرورة  عند  قليلة  رشفات  مبقدار  إال 
ستخف عصارات املعدة الهاضمة وتقل كفاءة الهضم 
لتناول  وقت  وأفضل  أطول،  وقتاً  يستغرق  وجتعله 
املاء بعد األكل بساعتني، وأنصحك باإلكثار من شرب 

املاء يوميا حوالي )لترين(.
حيث  مباشرة  األكل  بعد  الفاكهة  تتناول  ال   )8
األكل  بعد  أو  قبل  تناولها على معدة خاوية  يفضل 
بساعتني حيث إن تناولها بعد الطعام كثيراً ما يؤدي 
لعرقلة عملية الهضم، فالفواكه متيل للمرور بسرعة 
لهضم  الطبيعي  املكان  وهي  الدقيقة  األمعاء  إلى 
والدهون  البروتينات  هضم  يحتاج  بينما  الفواكه 
لالستقرار لفترة من الوقت داخل املعدة حتى تختلط 
الفواكه  تبقى  ذلك  وعلى  الهاضمة  اإلنزميات  مع 
الرطوبة  حيث  املعدة  داخل  الوقت  لبعض  حبيسة 
واحلرارة، والنتيجة لذلك حدوث التخمر لهذه الفاكهة 
التي تتحول إلى كحول، وهذا ما يفسر تشمع الكبد 
عند محبي التهام الفاكهة بكثرة خصوصاً بعد الطعام 
مباشرة بالرغم من أحداً منهم لم يتناول قطرة خمر 

طوال حياته.

تـــفـــادى   )9
التداخالت  حــدوث 
أمكن،  ما  الغذائية 
طريقة  إن  حــيــث 
العشوائية  أكلنا 
فيها  نراعي  والتي 
التداخالت  تفادي 
جتعل  ال  الغذائية، 
يستفيد  ــم  ــس اجل
مهما  الطعام  مــن 
كانت قيمته الغذائية 

احليوية  وفقد  والكسل  اخلمول  من  يعاني  وجتعله 
والنشاط ومن ثم زيادة الوزن مثال ذلك:

أ - تداخالت البروتينات مع النشويات عند الكبار: 
أو  األرز  أو  البطاطا  مع  اللحم  أكل  على  تعود  كلنا 
اخلبز، السمك مع األرز، اخلبز مع اجلنب أو البيض، 
بعسر  فنشعر  الهضم  عملية  في  تأخير  هذا يسبب 
الهضم وحرقة املعدة وانتفاخ وغازات والسبب في 
اللحوم حتتاج لعصارة حامضية لهضمها،  أن  ذلك 
أما النشويات املطبوخة فهي حتتاج لعصارة قلوية 
وتعادل العصارات احلامضية فتضطر املعدة إلفراز 
من  كبيراً  جــزءاً  يستنفذ  مما  احلامض  من  املزيد 
الطاقة بدون داعي، وعند حترك الطعام غير املهضوم 
البروتينات تكون قد تعفنت لطول  فإن  األمعاء  في 
تتخمر  كذلك  املعدة،  في  بدون هضم  مدة وجودها 
جيد،  بشكل  االمتصاص  عملية  تتم  فال  النشويات 

وحتدث االضطرابات الهضمية.
حاجة  من  يزيد  الدهون  تناول  في  اإلفراط  ب - 
اجلسم لفيتامني )ب 6( وفيتامني )ب 12( وحامض 
الفوليك لتساعد في عدم تراكم الدهون داخل الكبد 
الدهون يسبب نقص في  النقص في تناول  كما أن 
فيتامينات أ- د- ك- هـ والتي يتوقف امتصاصها 

على وجود الدهون.

تغذية

اإعداد: اأماين اليافعي

9 نصائح للهضم الجيد

فطومة العامري
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سودوكو
الكلمات المتقاطعة

تراثيات..
الشتاء  ليالي  الفتيان كان لديه سلحفاة يطعمها ويلعب معها.. وفي إحدى  أن أحد  > ُيحكى 
أن  للدفء. فحاول  الصلب طلباً  قد دخلت في غالفها  الفتى لسلحفاته فوجدها  الباردة جاء 
يخرجها فأبت. ضربها بالعصا فلم تأبه به.. صرخ فيها فزادت متنعاً. فدخل عليه أبوه وهو 
غاضب حانق وقال له: ماذا بك يا بني؟ فحكى له مشكلته مع السلحفاة فابتسم األب وقال له 
دعها وتعال معي. ثم أشعل األب املدفأة وجلس بجوارها هو واالبن يتحدثان.. ورويداً رويداً 
وإذ بالسلحفاة تقترب منهما طالبة الدفء، فابتسم األب البنه وقال: يا بني الناس كالسلحفاة إن 

أردتهم أن ينزلوا عند رأيك فأدفئهم بعطفك وال تكرههم على فعل ما تريد بعصاك..

ابتسـامات..
> سأل مدرس العلوم زميله: ماذا تعمل؟

فقال: أعمل على معاجلة مائية حرارية للسيراميك واألملنيوم والزجاج حتت بيئة نظيفة.. انبهر 
املدرس من إجابة زميله ودفعه الفضول ملعرفة ماذا يعمل بالضبط.

وبعد سؤاله عن التفاصيل علم أنه يقوم بغسل الصحون باملاء الساخن حتت إشراف زوجته!!

> الطفل يحكي ألبية: بابا هل رأيت كيف حوَّل الساحر الـ500 درهم إلى حمامة!
رد عليه أبوه: هذا ساحر مبتدأ، أنت لم تر أمك كيف َحوَّلت راتبي إلى فستان.

  لسان الحكمة..
>  ال تعطي شخصاً أكبر من حجمه فيتمّرد، وال تعطي شخصاً أقل من قدره فيرحل.

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

نزهة

 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم

اإىل 9 خانات �سغرية املأ اخلانات بالأرقام

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

يف كل مربع كبري وكل خط اأفقي وعمودي. 

أفقياً:
لقصص  أمريكي  مؤلف   –  1

اخليال واإلثارة الفلسفية.
الروحي  واألب  سياسي   –  2

للهند )م( - أحد األنبياء.
الثوب – مدينة  3 – من أجزاء 

عراقية على ضفاف دجلة.
4 – لقب العب كرة فرنسي من 

أصول سنغالية – للنداء.
5 – مطار في أملانيا )م( – شتم 

– نزع إلى نصفني.
إمــارة   – السكن  صديق   –  6

سعودية مبنطقة القصيم.
أفريقي  ورئيس  سياسي   –  7
التفرقة  لنظام  مناهض  ــل  راح

العنصرية – عملة آسيوية.
8 – نصف يجبر – يشعل.

الفصيلة  إلى  ينتمي  نبات   –  9
النجمية يعرف بجذور السريس.

10 – أغلق – قرصان أو مخترق 
للمواقع اإللكترونية - جوهرة.

عمودياً:
في  ولــد  عباسي  شاعر   –  1
رمز   – السورية  حمص  مدينة 

رياضي.
في  عليا  عسكرية  رتبة   –  2

األساطيل البحرية - خاصم.
من  تعتبر   – متشابهان   –  3

اللغات الهندو أوروبية. 

جلنني  األولـــي  الــبــرعــم   –  4
النبات - خد.

من   – )م(  العهد  حديث   –  5
احلبوب – حشر.

اخلير  عمل   – اثنني  بني   –  6
واإلحسان.

معلوماتية  مــوســوعــة   –  7
مجانية على اإلنترنت. 

8 – اسم علم مؤنث – جرمية 
في عهد اجلاهلية

9 – غير مطبوخ – من حركات 
التنفس.

أثر   – السمع  تختلس   –  10

يتركه اجلرح على اجللد.

7 8 5 6
9 8 1

4 6 7
6 5 4 7 9 2

9 1
3 9 7 6 1 8

6 2 8
5 4 6

2 1 4 5
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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 

تكتب مرادفات ومعاين الكلمات التي ت�سرتك

 مع بع�سها وتدور عك�س عقارب ال�ساعة

تطابق الكلمات

1 – دولة عربية.
2 – صغير الدجاج.
3 – مشى مسرعاً.

4 – حيوان ذكره القرآن الكرمي.
1 – مدينة عراقية

2 – من املهن 
3 – تكتب عليها احلروف

4 – مدينة ليبية

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 – مادة التدخني.
6 – احتيال.

7 – مساحة مائية.
8 – حسن وجمال. 

أ سماء الفائزين
في مسابقة ملحق الحج 2016
الفائز فـي امل�سابقة رقم )1( )جائزة قيمة مقدمة من مفرو�سات فار�س(

مرمي را�سد اأحمد - دبي

الفائز فـي امل�سابقة رقم )2( )جائزة قيمة مقدمة من مفرو�سات فار�س(
حممود اأحمد بركات - العني

الفائز فـي امل�سابقة رقم )3( )جائزة قيمة مقدمة من مفرو�سات فار�س(
عبيد خمي�س الفار�سي - دبي

1 – عاصمة أوروبية.
2 – أحد اخللفاء الراشدين.

3 – مدينة عراقية.
4 – نقيض أصغرهم.

5 – صحيفة روسية.
6 – مشابهة.

7 – املتعبد في صومعة الكنيسة.
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تناول الكتاب أهمية حتصني الشباب في مواجهة األفكار الهدامة، واعتبر حتصني الشباب عملية مستمرة 
ومتواصلة تشارك فيها كل اجلهات املعنية بالتنشئة االجتماعية كلها، بدءاً باألسرة، فالتعليم، واألنشطة الوطنية 

واإلنسانية، واملجتمع.
وأشار الكتاب إلى أن حماية الشباب من األفكار الهدامة ُتَعدُّ حماية لألوطان وضمانة لتماسك املجتمع، لذا 
تعّد أهمية حتصني الشباب في مواجهة األفكار الهدَّامة، وبخاصة في ظل ما يتعرَّض له من واقع مضطرب، وما 
ميكن أن ينجم عن إرهاصات هذا الواقع وعناصره في املستقبل، وتعد أهمية مواجهة األخطار الناجمة عن بؤر 
األفكار الهدَّامة التي تستهدف الشباب، وتأثيرها العقلي والنفسي واالجتماعي فيه، ومصادر تسربها ومنطلقاتها 

وغاياتها، إضافة إلى مسؤولية التصدِّي لها وحدودها وآثارها وأهميتها.
ودعا الكتاب إلى ضرورة مواجهة األفكار الهدَّامة، أياً كان مصدرها، عبر غرس القيم الصحيحة لدى الشباب 
العربي واملسلم، وأهمها الوسطية الفكرية واإليجابية واالعتدال وقبول اآلخر، وملء أوقات فراغه بالعمل اجلادِّ 
والهادف والبنَّاء، سواء على مستوى العلم والثقافة، أو على مستوى النشاط االجتماعي واالقتصادي، وتشجيعه 
على تبنِّي أهداف وطنية وإنسانية عالية، فضالً عن غرس روح التميُّز العلمي والعطاء في الشباب، وبناء الفكر 

النقدي الواعي لديه.
واهتم الكتاب بشريحة الشباب ألن مرحلة الشباب يؤثر فيها خطاب العاطفة واحلماسة أكثر من خطاب العقل 
الهادئ الرزين واحلكمة الواعية املستنيرة، وبتوجيه القوة الشابة يتكون مستقبل األمم والشعوب واألوطان، فإذا 
وضعوا في الطريق الصحيح كانوا بناة صاحلني، وإن كانوا غير ذلك فغالباً ما يكونون معاول هدم وعوامل 

خراب.
ويشير الكتاب إلى بعض مصادر األفكار الهدامة التي تأتي عبر قنوات متعددة وتتجدد مع كل جديد وحديث، 
أبرزها: التجمعات املريبة، وبعض النصوص املكتوبة في املجالت ووسائل االتصال، وبعض األفالم التلفزيونية 

والسينمائية، وألعاب الفيديو السيئة، واملواقع السلبية في وسائل التواصل واإلنترنت.

امة الكتاب: تحصين الشباب من األفكار الهدَّ

الناشر: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبوظبي، 2016، الطبعة األولى، 66 صفحة.
تاأليف: فاروق حمادة

قراءات

يروي الفنان واإلعالمي اإلماراتي جاسم عبيد الزعابي في هذا الكتاب بعضاً من سيرته الشخصية واملهنية، 
الثاني عن  الفصل  اللؤلؤ، وفي  والبحث عن  الغوص  والده في  أيام عمله مع  األول عن  الفصل  فيتحدث في 
في مجال  عمله  الثالث عن  الفصل  وفي  عندهم،  لألطفال واحملببة  واملوجهة  املشهورة  »الدبدوب«  شخصيته 
التمثيل اإلذاعي والتلفزيوني واملسرحي، وفي الفصل الرابع عن عمله في مجال اإلخراج التلفزيوني وتقدميه 
لنشرات إخبارية، وفي الفصل اخلامس عن مواقف وشخصيات عايشها وبعضاً من حياته األسرية ومعلومات 
عن فن اإلخراج وعمل املخرج، وفي الفصل السادس مناذج من بعض احملاضرات القيمة التي يلقيها في جميع 

إمارات الدولة .
ويتضمن هذا الكتاب نبذة عن مسيرة الكاتب الزعابي، وصوراً من أرشيفه الشخصي، ومناذج من الشهادات 

التقديرية التي نالها من جهات محلية واحتادية.

الكتاب: سيرة وعبر 

الناشر: وزارة الثقافة وتنمية املعرفة الطبعة األولى، 2016، 74 صفحة.
تاأليف: جا�سم عبيد الزعابي 

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

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 ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني ال45
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قراءات

يستعرض الكتاب حكايات مشهورة عن احليوانات مثل: السمكات الثالث، الطاووس وريشه اجلميل، الغزال 
الفرس  النمل،  الدرويش واحلمار، حديث  التاجر والببغاء،  الثمينة، احلمار وخيول احلرب،  واحلمير، اجلوهرة 
ووجه الثور، اجلمل والفأر املغرور، الببغاء وبائع العطور، البخيل والكلب.. وغيرها من احلكايات واملواضيع 

وبعض التراجم اخلاصة بجالل الدين الرومي.
ويذيل جالل الدين الرومي كل حكاية برأي حكيم، علمي أو فقهي، ففي قصة »الببغاء وتاجر العطور« التي 
تنتهي بقول  أحد التجار: يجب علينا عدم األخذ بالقياس الباطل، فلو تشابهت الصورتان بالشكل فهذا جائز، 
فاملاء املالح واملاء العذب شبيهان في الصفاء، وال يدري ما الفرق بينهما سوى من تذوقهما فهو الذي يعرف 

الفرق بني املاء العذب واملاء املالح.
ثم يقول العطار صاحب الببغاء: اجلاهل قد يكون مثل الببغاء يعتقد أن كل أقرع ضرب على رأسه ألنه سكب 

العطور.
ويعلق جالل الدين الرومي: يجب نصح وإرشاد الناس إلى عدم األخذ بالقياس اخلاطئ والعمل مبا يقيسه 
بعض الفقهاء، ألن هؤالء ال يفرقون بني املاء املالح واملاء العذب، فهم يردون هذه األمور إلى أهل احلق أصحاب 

الفهم ألنهم يعرفون ماهية عصا موسى، وماهية عصا سحرة فرعون.
ويعّرف الكتاب باختصار بجالل الدين الرومي، وبشعره الذي يدعونا إلى النظر في دواخلنا والبحث عن 
أنفسنا، وبأهمية تعاليمه الروحية التي اهتم ابنه بنشرها، وهو الذي أعطى الصورة األخيرة الرسمية للطريقة 

املولوية.

الكتاب: حكايات موالنا جالل الدين الرومي

الناشر: معهد الشارقة للتراث، 2016، الطبعة األولى، 82 صفحة.
تاأليف: ابراهيم ب�سمي

لكل أمة تاريخ، وتاريخ أمتنا هو التاريخ املمتد منذ ظهور العرب، ومروراً بالتاريخ القدمي، ثم اإلسالمي، ثم 
احلديث، فاملعاصر، وقد حفل تاريخنا بلمحات مضيئة تستوجب التدوين والتحليل للوقوف على أبعادها البعيدة 
والقريبة، فالتاريخ العربي مر مبرحلتني أساسيتني، أولهما التاريخ الشفهي وقد ظهرت بوادره منذ فترة طويلة 
قبل اإلسالم، وكان يحفظ غيباً، ال يدّون، لذا فإن أغلب تاريخ األمة العربية تعرض للضياع والفقدان، وأصبح 
محّل خالف كبير، على الرغم من أن هذا التاريخ بلغ أوجه قبل اإلسالم حسب ما وصلت إلينا شذرات منه، في 
مؤلفات نادرة وقليلة، فاللغة العربية بشعرها ونثرها حينذاك تضاهي اللغة في الوقت احلاضر، كما أن النسب 

وأيام العرب ظهر بشكل ناصع قبل اإلسالم، وحفظ لنا طبقات املجتمع العربي، وعاداتهم وتقاليدهم.
أنها محفوظة في  بفعل  املشرقة  الصفحات  تلك  إلى ضياع  أدى  فترة مما  بعد  فترة  املجتمع  ولعل جتديد 
الصدور ما دعا بعض املؤرخني إلى إثبات احلقائق التاريخية عن طريق املخطوطات أو عن طريق اآلثار أو عن 

طريق االستنتاجات.
أما املرحلة الثانية فهي مرحلة التدوين التاريخي التحريري الذي قطع شوطاً طويالً بني الشد واجلذب في 
تدوين الروايات التاريخية وميكن القول إن التدوين التاريخي ظهر بصورة جلية في بدايات القرن الثاني للهجرة.
في الكتاب ستة فصول تتوالى كاآلتي: العوامل املساعدة لظهور التدوين التاريخي، مراحل التدوين التاريخي 
في القرنني األول والثاني للهجرة، مراحل التدوين التاريخي في النصف األول من القرن الثالث للهجرة، التدوين 
التاريخي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، التدوين التاريخي في النصف األول من القرن الرابع 

الهجري، مؤرخو النصف الثاني من القرن الرابع الهجري.

الكتاب: التدوين التاريخي )من سنة 1 هجرية إلى 400 هجرية(

الناشر: دار صفحات للدراسات والنشر، دبي، 2016، الطبعة األولى، 208 صفحات.
تاأليف: الدكتور ر�سيد احل�سماوي
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قراءات

اهتم الوطن العربي باجلوائز منذ وقت قريب، وازدحمت ساحة اإلبداع بالعديد منها، وظهرت في السنوات 
األخيرة العديد من اجلوائز املتخصصة ذات السمعة العالية في العديد من البالد العربية بهدف تكرمي املجتهدين 

في البحث عن ألق اإلبداع واالبتكار والتفرد.
وللجوائز ُبعدان األول مادي، ويتمثل في املبالغ التي يحصل عليها الفائز، واآلخر إنساني معنوي، وهو الذي 

يخلد صاحبها ويرفع رصيده عند زمالئه ورؤسائه في العمل وأصدقائه.
ويغلب على اجلوائز في الوقت احلاضر تكرمي اإلجنازات املتحققة، وتتعدد اجلوائز ذات املنشأ العربي في 

املجال نفسه، ولألهداف نفسها في املجتمع نفسه، واجلائزة أياً كان نوعها ما هي إال صدى لعمل متميز.
تناول القسم األول من الكتاب: اجلوائز اإلقليمية )العربية(، ومنها: جوائز اإلدارة احلكومية واحمللية والتميز، 
العلمي، والثقافة والفنون، والصحافة والنشر، واملعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات،  والتربية والتعليم والبحث 
واألعمال اخليرية واملجتمع املدني، واملجال الزراعي واملوارد املائية، واملدن والتجمعات السكنية، وشؤون البيئة، 
واالختراعات واملوهوبون، وذوو االحتياجات اخلاصة، والرياضة والتربية البدنية، والشباب ومشروعات األعمال، 

واملرأة العربية، والدينية والعقائدية.
والتميز،  واحمللية،  احلكومية  اإلدارة  ومنها: جوائز  )احمللية(،  القطرية  اجلوائز  الكتاب:  من  الثاني  والقسم 
واألعمال  املعلومات،  وتكنولوجيا  واملعلوماتية  واآلداب،  والفنون  والثقافة  العلمي،  والبحث  والتعليم  والتربية 
والتربية  والرياضة  واملوهوبون،  واالختراعات  البيئة،  وشؤون  والعمران،  والعمارة  املدني،  واملجتمع  اخليرية 

البدنية، الشباب ومشروعات األعمال، والسياحة. ويختتم الكتاب بكشاف اجلوائز وفق الدول.

الكتاب: الجوائز العربية )كتاب الرافد(

الناشر: سلسلة الرافد، العدد 127، أكتوبر2016، الشارقة، الطبعة األولى، 500 صفحة.
تاأليف: د. اأ�سرف �سالح حممد- ود. اأنور زناتي

يتناول الكاتب واألستاذ اجلامعي والناقد األدبي الدكتور محمد رضوان الداية في هذا الكتاب دراسة 
ديوان الشاعر الراحل خليل شيبوب الذي خرج من بالد الشام إلى مصر خالل القرن العشرين، حيث كان 

له أثر في حركة الشعر احلديث. 
ونظراً ألهمية هذا الشاعر فقد َقدَّم لديوانه الذي صدر عام 1921 شاعران كبيران هما أمير الشعراء 

أحمد شوقي وشاعر القطرين خليل مطران.
وتطرَّق الدكتور الداية في دراسته هذه إلى موكب شعراء الشام في القرن العشرين، وحملة تعريفية عن 
الشاعر شيبوب وديوانه، ورحلته من الالذقية إلى اإلسكندرية، واالستقرار والتوطن، ونتاجه الشعري بني 
العمق والتنوع، وجوانبه شعراً ونثراً ومكانته في حركة التجديد، ومعالم من شخصيته، والعربية والعرب 

في حياته ونتاجه.

الناشر: وزارة الثقافة – الهيئة العامة للكتاب، 2016، الطبعة األولى،255 صفحة.
تاأليف: الدكتور حممد ر�سوان الداية 

الكتاب: ديوان الفجر األول - شعر خليل شيبوب
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علوم و تكنولوجيا

الماّدة المضاّدة »Antimatter« لفظٌ ارتبَط بأفالِم 
في  »النغدون«  البروفيسور  يحاوُل  العلمّي.  الخياِل 
الّروايِة الّشهيرِة »مالئكة وّشياطين« إنقاَذ الفاتيكان 
من قنبلِة الماّدة المضاّدة. وفي الفيلم الّشهير »ستار 
تريك« تستخِدم المركبُة الفضائيُّة “انتربرايز” تقنيِّة 
الّدفع عن طريق إفناء الماّدة للماّدِة المضاّدة لتصبح 
الماّدة  لكّن  الّضوء.  من سرعِة  أكبَر  المركبة  سرعَة 
المضاّدة هي ماّدةٌ واقعيّة. جسيماُت المادِة المضاّدِة 
تحمُل  أّنها  إاّل  الماّدة،  لجسيماِت  تقريباً  هي مطابقةٌ 
وعندما  معاكس،   »Spin« وسبين  معاكسًة  شحنًة 
ُتفنيان  فإّنهما  المضاّدة  الماّدة  مع  الماّدة  تجتمُع 
أّن  رغَم  طاقة.  محّررتيِن  مباشرًة  بعضاً  بعَضهما 

تعمُل  التي  الفضاِء  وسفَن  المضاّدة  الماّدة  قنابَل 
بالماّدة المضاّدة ال تزاُل بعيدَة المنال، فإّنه ال يزاُل 
هناَك الكثيُر من الحقائِق حوَل الماّدة المضاّدة والتي 

من شأنها أن تدغدغ خاليا دماغك. 
كّل  المضاّدُة  الماّدُة  ُتفنَي  أن  المفترض  من   .1
الماّدِة في الكوِن بعد االنفجاِر العظيم: وفقاً لنظريِة 
االنفجاِر العظيِم فإّن الماّدة والماّدَة المضاّدة تشكلتّا 
والماّدُة  الماّدُة  تلتقي  عندما  متساويٍة.  بكميّاٍت 
دوَن  من  بعضاً  بعَضهما  ُتفنياِن  فإّنهما  المضاّدُة 
أن يبقى منهما شيءٌ سوى الّطاقة. لذلك فمن حيُث 
المبدأ، ال يجُب أن يكوَن أحدٌ منّا موجوداً اآلن. ولكننا 
موجودون! وكل ما يستطيع الفيزيائيّون أن يخبروك 

به اليوَم هو أّن هذا قد حصَل ألّنه في النّهاية كان 
هنالَك جسيمٌ إضافّيٌ من الماّدِة مقابَل كّل مليار زوٍج 
من الماّدِة والماّدة المضاّدة. يعمل الفيزيائيّون اليوَم 

جاهدين لتفسيِر هذه المفارقِة العجيبة. 
ُتمَطر  تظن:  مّما  إليك  أقرُب  المضاّدُة  الماّدُة   .2
األرُض بكمياٍت صغيرٍة من الماّدِة المضاّدة باستمراٍر 
على شكِل أشّعٍة كونيٍّة، جسيماتٌ ُمفعمةٌ بالطاّقِة من 
الفضاء. تصُل هذه الجسيماُت المضاّدُة إلى الغالِف 
الجويِّ بنسٍب تتراوُح بين أقّل من جسيٍم واحٍد للمتِر 
المرّبِع الواحِد، إلى أكثِر من 100 جسيٍم للمتِر المرّبِع 
أدلٍّة  الحصوِل على  من  أيضاً  العلماُء  تمّكن  الواحد. 
العواصِف  فوَق  المضاّدة  الماّدِة  إنتاِج  إلى  تشيُر 

اإعداد/ حاكم خريي 

10 أشياء 
قد ال تعرفها عن الماّدة الُمضاّدة 
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المضاّدة  للماّدِة  أخرى  هناَك مصادر  لكن  الّرعدّية. 
هي أقرب إلى منزلك مّما تتخيّل. فعلى سبيل المثال، 
ُينتُِج الموُز الماّدة المضاّدة، إذ يقوُم الموُز بتحريِر 
بوزيتروٍن واحٍد - الجسيم المضاّد لإللكترون- ُكّل 
الموَز يحتوي على كميٍة  75 دقيقة. يحدُث هذا ألّن 
طبيعّيٌ  نظيرٌ  وهو   ،40- البوتاسيوم  من  صغيرٍة 
للبوتاسيوم. َيضمحلُّ البوتاسيوم -40 نووياً ُمحّرراً 
العمليّة.  هذه  خالَل  بوزيتروناً  األحياِن  بعض  في 
تحتوي أجساُمنا البوتاسيوم -40  أيضاً، مّما يعني 
أن البوزيتروناِت َتنبَعُث منك أنَت أيضاً. َتفنى الماّدُة 
هذه  فإّن  لذلك  الماّدة،  مع  التقائها  فوَر  الُمضاّدُة 

الجسيماِت المضاّدة قصيرُة األجل.
جّداً  صغيرٍة  كميٍّة  صناعة  من  البشُر  تمّكَن   .3
المضاّدِة  الماّدة  إفناَء  إّن  المضاّدة:  الماّدة  من  فقط 
الّطاقة.  القدرُة على إطالِق كميٍّة ضخمٍة من  له  أمرٌ 
ُينتج  أن  المضاّدة  الماّدِة  من  واحٍد  لغراٍم  ُيمكُن 
ُرغَم  البشُر  يتمكِن  لم  نووّية.  قنبلٍة  بحجم  انفجاراً 
الماّدة  من  جّداً  ضئيلٍة  كميٍّة  سوى  إنتاج  من  ذلك 
في  المضاّد  البروتوِن  من  ُصنَِع  ما  كّل  المضاّدة. 
يبلُغ ما   »Fermilab’s Tevatron« الجسيمات مصادِم 
يصُل إلى 15 نانو جرام فقط. أّما تلك المصنوعُة في 
ُمصادِم »CERN«* فتصُل إلى حوالي 1 نانو غرام، 
وفي »DESY« بألمانيا، فقد أُنتَِج ما َيقُرُب من 2 نانو 
جرام من البوزيترونات حتّى اآلن. إذا قمنا بإفناِء ما 
صنعُه البشُر كله حتّى اآلن من الماّدة المضاّدة في 
وقٍت واحٍد فإَن الّطاقَة النّاتجَة لن تكوَن كافيًة حتى 
لغلي كوٍب من الّشاي. تكمُن المشكلُة في كفاءِة إنتاج 
تتَطلُّب  حيث  وتخزينها،  وتكلفتها  المضاّدة  الماّدِة 
صناعُة غراٍم واحٍد من الماّدة المضاّدِة ما يقرُب من 
25 مليوِن ملياِر كيلوواٍت ساعّي من الّطاقة، وُيكلّف 

ذلَك أكثَر من مليون مليار دوالر. 
4. هناك مصاِئُد للماّدة المضاّدة: لدراسِة الماّدة 
كي  بالماّدة  االلتقاِء  من  تمنعها  أن  عليك  المضاّدِة 
من  العلماُء  تمّكن  وقد  األخرى.  منهما  كّلٌ  ُتلغي  ال 
الماّدِة  من  المشحونِة  للُجسيماِت  يمكُن  ذلك.  فعِل 
أن  المضاّدِة  والبروتوناِت  كالبوزيترونات  المضاّدِة 
ُيمكُن  ما  وهي  المصائد،  تسّمى  أجهزٍة  في  ُتحَفَظ 
الجسيماُت  تدوُر  الّصغيرة.  بالُمسرِّعات  تشبيهُه 
الحقوُل  تقوُم  حيِن  في  المصائِد،  هذه  داخَل 
المغناطيسيُّة والكهربائيّة بالحؤوِل من دوَن اصطداِم 
هذه الجسيماِت المضاّدِة مع جدراِن المصيدة. لكّن 
هذِه المصائَد ال تعمُل في حالِة الجسيماِت المضاّدِة 
هذه  ألن  المضاّد.  الهيدروجين  مثَل  المحايدِة 
الجسيماِت ال تحمُل شحنَة كهربائيَة، وبالتّالي ال تؤّثر 
الحقوُل الكهربائيُّة فيها، وبدالً من ذلك ُتحتَجُز هذه 
الجسيماُت في مصائَد ُتدعى »لوفي« تعَمُل على خلِق 
المغناطيسيُّ  الحقُل  فيها  يزداُد  الفضاِء  من  منطقٍة 
الجسيماُت  فتعلَُق  االتجاهات،  جميِع  في  بالتقّدِم 
المغناطيسيِّ  المجاِل  ذاِت  المناطِق  في  المضاّدُة 
األضعف، تماماً كما تعلَُق الُكراُت الُمتدحرجُة أسفَل 
الوعاء. يمكن للمجاِل المغناطيسّي لألرِض أن يكوَن 
بمثابِة نوٍع من مصائِد الماّدِة المضاّدة، فقد ُعثَِر على 
البروتوناِت المضاّدِة في مناطَق حوَل األرِض ُتدعى 

أحزُمة إشعاِع فان ألن. 

اإعداد/ حاكم خريي 

تمتلُك  لألعلى:  المضاّدُة  الماّدُة  تسُقُط  قد   .5
جسيماُت الماّدِة والماّدِة المضاّدِة الكتلَة ذاتها، لكنّها 
تختلُف في خصائَص مثَل الّشحنِة الكهربائيِّة واللّف 
الِقياسّي فإّنه يجُب أن يكوَن  للنّموذِج  الّذاتّي. وفقاً 
المضاّدة،  والماّدِة  الماّدِة  ذاُته على  التأثير  للجاذبيِّة 
ومع ذلك لم يتمّكِن العلماُء من رؤيِة ذلك بعد. تعمل 
في  جاهدًة  و»جيبار«  »ألفا«  ايجيس  مثل  تجارُب 
محاولِة معرفِة ذلك. مراقبُة تأثيِر الجاذبيِّة على الماّدِة 
كمراقبِة  ليس  فاألمُر  الّسهل،  باألمِر  ليس  المضاّدِة 
التّجارُب  هذه  تحتاُج  الّشجرة.  من  تسقُط  تّفاحة 
إبطاِء  أو  المصائِد  في  المضاّدة  الماّدة  احتجاِز  إلى 
التّبريِد لدرجاِت حرارٍة تقترُب  انتشارها عن طريِق 
األضعُف  هي  الجاذبيَّة  وألّن  الُمطلق،  الّصفر  من 
الفيزيائييَن  على  يتوّجُب  األساسيّة،  الِقوى  بين  من 
استخداَم جسيماٍت محايدٍة من الماّدة المضاّدِة في 
)القوة  األشّد  للقّوة  تأثيٍر  أّي  لمنِع  التّجارِب  هذه 

الكهربائية(. 
6. ُتدرُس الماّدُة المضاّدُة في مبّطئات الجسيمات: 
هل  ولكن  الجسيماِت،  ُمسرِّعات  عن  حتماً  سِمعَت 
تمتلُك  أيضاً؟  للجسيماِت  مبّطئاٍت  هنالك  أّن  تعلُم 
المنّظمُة األوروبيُّة لألبحاِث النووّية »CERN« جهازاً 
على  يحتوي  المضاّدة،  البروتوناِت  مبّطئ  ُيسّمى 
حلقٍة تخزينيٍّة للجسيماِت يمكنُها التقاط البروتوناِت 
وسلوكها.  خصائصها  لدراسة  وإبطاءها  المضاّدِة 
مصادم  ِمثَل   - الدائرية  الجسيماِت  ُمسّرعاِت  في 
الجسيماُت على ركلٍة  َتحصُل  الكبير -  الهادروناِت 
تعمُل  كاملًة.  دورًة  ُتكمُل  مّرٍة  كل  في  الّطاّقِة  من 
عن  فعوضاً  معاكسة،  بطريقٍة  الجسيماِت  مبطئاُت 
للخلِف  ركلٍة  على  الجسيماُت  َتحَصُل  الّطاقة  زيادة 

إلبطاء ُسرعتها. 
7. قد تكوُن الجسيماُت المضاّدُة للنيوترونات هي 
النيوترونات ذاتها: تمتَلُك جسيماُت الماّدِة وشريكتِها 
يجعلُها  مّما  متعاكسًة،  شحنًة  المضاّدُة  الجسيماُت 
عديمُة  جسيماتٌ  النيوترونات  لكَن  التمييز.  سهلَة 
الكتلِة تقريباً، ونادراً ما تتفاعُل مع الماّدِة وليَس لها 
شحنةٌ كهربائيّةٌ. يعتقُد العلماُء أّنها قد تكوُن جسيماِت 
ماجورانا ، وهي فئةٌ افتراضيّةٌ من الجسيماِت تكوُن 
الجسيماُت المضاّدُة فيها هي الجسيماُت ذاُتها. تتفّكُك 
بعض األنويِة المشّعة نووّياً في وقٍت واحٍد معاً مطلقًة 
النيوترونات.  من  وزوجاً  اإللكتروناِت  من  زوجاً 
هي  للنيوتروناِت  المضاّدُة  الجسيماُت  كانت  إذا 
عقَب  بعضاً  بعضها  ُتفني  فإّنها  ذاِتها  النيوتروناِت 
بقيِت  إن  ذلك  العلماُء  وسيالحُظ  المزدوِج،  التفّكِك 
من  النيوتروناِت  على  العثوَر  إَن  فقط.  اإللكتروناِت 
نمِط »ماجورانا« يمكن أن ُيساعَد في تفسيِر التّغاير 
)عدم التّناظر( بين الماّدِة والماّدة المضاّدة. يفترُض 
علماُء الفيزياِء أَن النيوتروناِت من نمِط ماجورانا قد 
تكوُن إّما ثقيلًة أو خفيفة. توَجُد الخفيفُة منها اليوم، 
أّما الثّقيلُة منها فقد كانت موجودًة فقط بعد االنفجاِر 
الكبيِر مباشرًة. تفّككت نيوتروناِت ماجورانا الثّقيلِة 
بشكٍل غيِر متناظٍر مّما خلََّف زيادًة صغيرًة في الماّدة 

سمحت للكوِن وكّل ما فيه بالوجود. 
َيستخِدُم  طبيّاً:  الُمضاّدة  الماّدة  ُتستخدم   .8
التصويُر المقطعّي البوزيترونّي انبعاث البوزيترونات 

النّظائُر  ترتبُط  للِجسم.  الِّّدّقة  عاليِة  صوٍر  إلنتاِج 
الُمِشّعُة التي تصُدُر عنها البوزيترونات )كتلك التي 
كالجلوكوز  الكيميائيِّة  بالموادِّ  الموز(  عن  تصدُر 
هذِه  ُتَحَقُن  الجسم.  في  طبيعَي  بشكٍل  المستخَدم 
النّظائُر الُمشَعُة في َمجرى الّدم، حيث تتفّكُك بشكٍل 
طبيعيِّ ُمطلِقًة البوزيترونات التي ُتفني اإللكترونات 
ُتستَخَدُم  التي  غاما«  »أشّعة  فتتّولُد  الجسم،  في 
َمشروع  في  العلماُء  درس  وقد  الصور.  لتشكيِل 
الُمضاّدة  الماّدَة  »سيرن«  ُمصاِدِم  في  »ايس« 
األطبّاء  واكتشف  الّسرطان،  لعالِج  ُمحتمٍل  كمرشحٍّ 
أن ُتسلَّط ُحزمٌ من الجسيماِت  أّنه من الممكن فعالً 
على األورام، حيث ُتحّرُر هذه الجسيماُت الّطاقًة إن 
استخداُم  فقط.  الّسليمة  األنسجة  خالِل  من  عبرت 
إضافيًّة  كميًة  للعمليّة  يضيُف  المضاّدة  البروتونات 
من الّطاقة. أثبتت هذه التّقنيّة فعاليًّة في خاليا حيوان 
الهامستر، لكن يتوَجُب على الباحثين إجراُء الّدراسِة 

ذاتها على الخاليا البشرّية. 
9. قد تكوُن الماّدة المضاّدة التي كادت أن تمنعنا 
العلماء  ُيحاوُل  الفضاء:  في  موجودًة  الوجوِد  من 
حّل ُمعِضلِة عدم تناظر الماّدة والماّدِة المضاّدة من 
خالل البحث عن الماّدِة المضاّدِة التي خلّفها االنفجار 
ع  الُمتوضِّ المغناطيسي  ألفا  ِمطياُف  يبَحُث  العظيم. 
الجسيمات.  هذه  عن  الّدوليّة  الفضاء  محّطة  فوَق 
يحتوي هذا المطياُف على حقوٍل مغناطيسيّة تفِصُل 
المضاّدة، وتقوُم  الماّدة  الماّدة عن  مسار جسيماِت 
كواِشُف المطياف بتقييِم الجسيماِت التي تمرُّ عبرُه 
بشكٍل  الكونيّة  األشّعِة  اصطداُم  ُينتُِج  وتحديدها. 
لكّن  المضاّدة،  والبروتونات  البوزيترونات  روتينّي 
احتماَل خلِق ذّرة العنصِر المضاّد للهيليوم منخفضٌ 
للغاية ألّنه يتطلُّب كميًّة هائلَة من الّطاقة. إّن اكتشاَف 
على  قوّياً  دليالً  ُل  يشِكّ واحدة  الهيليوم  نواة مضاد 
مكان  في  المضاّدة  الماّدة  من  كبيرٍة  كمياٍت  وجوِد 

ما في الكون. 
الماّدة  استخداِم  كيفيُّة  حالياً  ُتدرُس   .10
المضاّدة كوقوٍد للمركباِت الفضائية: يمِكُن لَحفنٍة 
جّداً  كبيرًة  كميًّة  ُتنتَِج  أن  الُمضاّدة  الماّدِة  من 
للمركباِت  ُمحبّباً  خياراً  يجعلُها  مّما  الّطاقة،  من 
ُيعتبُر  العلمي.  الخيال  رواياِت  في  المستقبليِّة 
المضاّدة  الماّدِة  باستخداِم  الصاروخّي  الَدفُع 
بجمِع  تتمثّل  الرئيسة  العقبَة  لكّن  نظرّياً،  ممكناً 
كميٍّة كافيٍة من الماّدة المضاّدة لتحقيق ذلك. لذا 
جمِع  أو  إلنتاِج  متاحة  تقنيٍّة  أيُة  حالياً  يوجُد  ال 
لتطبيِق  تكفي  المضاّدِة  الماّدِة  من  كبيرٍة  كميّاٍت 
الباحثين  من  قليلٌ  عددٌ  قاَم  فقد  هذا،  ومع  ذلك. 
بدراسِة محاكاٍة للّدفِع باستخدام الماّدة المضاّدة 
العلماِء  أولئك  على  األمثلة  ومن  تخزينها.  وطرِق 
رونان كين ووي - مينغ تشانغ، اللذان يعمالِن في 
أكاديميِّة ويسترن ريزيرف وجامعِة والية كينت، 
جامعِة  في  وزمالؤه  ويبر  ومارك  الترتيب،  على 
وسيلٍة  إلى  ما  يوماً  توّصلنا  إذا  واشنطن.  والية 
لخلِق أو جمِع كميّاٍت كبيرٍة من الماّدة المضاّدة، 
الّسفر  حلِم  تحقيق  على  دراساُتهم  تساعدنا  فقد 
النّّفاث  الّدفِع  محّركاِت  على  اعتماداً  النجوم  بين 

باستخدام الماّدة المضاّدة.



 العدد 551 نوفمبر 1042016

 »`aÉμdG óÑY ôªY .Oاأ. طـالب ال�سـحي

إشراقات إيمانية

كان شافع بن علي العسقالني كفيفاً وكان مغرماً 
إذا ملس كتاباً  إنه من شدة حبها  الكتب، حتى  بجمع 
الفالني،  الوقت  في  ملكته  قد  الكتاب  هذا  يقول  منها 
وإذا طلب منه شيء منها قام إلى خزانة كتبه فتناوله 

كما وضعه فيه. 
وكان ابن شهاب الزهري قد جمع من الكتب شيئاً 
عظيماً، وكان يالزمها مالزمة شديدة حتى إن زوجته 
قالت: والله إن هذه الكتب أشّد علّي من ثالث ضرائر.

جميع  في  يدرس  النحوي  اخلياط  بكر  أبو  وكان 
أوقاته حتى في الطريق وكان رمبا سقط في جرف 

أو خبطته دابة. 
البيت  في  القعود  من  ُتكثر  مبارك:  البن  وقيل 
وحدك، قال: ليس أنا وحدي أنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه بينهم، يعني النظر في الكتب. 

وقال: من أراد أن يستفيد، فلينظر في كتبه.
ما  فقال:  دفتر،  وبيده  ولده  بعَض  املأمون  ورأى 
هذا يا بني؟ قال: بعض ما يشحُذ الفطنة، ويؤنس في 
ذريًة  رزقني  الذي  لله  احلمد  املأمون:  فقال  الَوْحدة، 

يرى بعني عقله أكثر مما يرى بعني جسمه.
وقال ابن اجلوزي: وإني أخبر عن حالي: ما أشبع 
من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتاباً لم أره فكأني وقعت 

على كنز.
حينما يتعلق األمر بالقراءة وطلب العلم جتد عشاقاً 
النفس  سجايا  وإمتام  العقول  إكمال  إلى  نظروا  لها 
من املروءة ودماثة األخالق فشمروا عن ساعد اجلد 
فكانت تلكم األخبار لرمبا ظن بعضهم أنها من نوادر 
األخبار والقصص وما علموا أن في كل عصر عشاقاً 

للكتب.
قال ابن قيم اجلوزية رحمه الله: »وأّما ُعّشاق العلم 
فأعظم شغفاً به وِعشقاً له من كلِّ عاشٍق مبعشوقه، 
وكثيرٌ منهم ال يشغله عنه أجمل صورة من البشر«. 

ــاري ـــ ــنــي نــهـــ ــالــســـ ــرة جتـــ ــب ــح ـــ مل
أحـــــب إلــــّي مـــن أُْنـــــس الـــــصــديــق 

الــبــيــت عندي  ــي  ورزمـــــــة كـــــاغـــــد ف
ــدل الـــــدقــيــق  ــــ ــن ِعـ ــّي مـ ــ أحـــــــب إلـ

ــد مني  ــــ فـــي اخلـ ولــطــمــة عـــــالــم 
ــن شـــــرب الـــــرحـــــيــق  ــذ لــــدّي مـ ــ أل

الرجـال،  تصنـع  القراءة  بيكون:  فرانسيس  قال 
وقيـل ألرسطـو: كيـف حتكم على إنسـان؟ فأجـاب: 

أسأله كم كتاباً يقراً وماذا يقـرأ.
إلى  تؤدي  أن  ينبغي  دنهـام:الكتب  جون  ويقول 
واحدة من هذه الغايات األربع: إلى احلكمة أو التقوى 

أو املتعة أو الفائدة
وقال أبو الطيب املتنبي:

سابـح ســرج  الدنــى  في  مكـان  أعـز 
             وخيـر جليس في األنـام كتاب

قال الشاطبي في املوافقات:كـان العلم في صـدور 
الرجال، ثم انتقل إلى الكتاب، ومفاحته بأيدي الرجال.

وقال أحمـــــد شوقـي:

الصحابـا بــالــكــتــب  ــّدل  ــ ب مــن  ــا  ـــ أن
الكتابـا إال  ــاً  ــيـ وافـ لـــي  ــد  ـــ أج لـــم 

وقال عبدالله بن املعتـز:
أنيس  أنيس من دون كل  جعلـــت كتبي 

النـــي لست أرضى إال بكـل نفيـــــــس
وللقراءة فوائد: فهي غذاء القلب والروح، والطريق 
أخبار  إلى معرفة  والطريق  الدين،  أحكام  إلى معرفة 
من سلف وأحوال األمم السابقة، والقراءة تنمي الذات 

وتثري العقل 
واملدارك  اللفظية  للقدرات  واملنمية  املطورة  وهي 

العقلية.
باملعرفة،  إال  الشر  من  اخلير  املــرء  يعرف  ولن 
والغموم،   الهموم  للقلوب من  األنيس واملروحة  وهي 
على  النفس  لزوم  من  املرجوة  الغاية  إلى  وللوصول 

القراءة كان لزاماً النظر في القواعد التالية:
أوالً: رسم الهدف.

إن وضع الغاية من القراءة يحقق املقصود منها.
ثانياً: وضع املدرب املتخصص في التنمية وتطوير 
القراءة  في  معينة  وسائل  ــني«  ال »جيم  املــهــارات 

)بتصرف(:
سريعاً  قارئاً  تكوَن  أن  الضروري  مَن  ليس   -

لتحصَل على الفائدة:
إذ الغاية حتصيل الفائدة وليس إنهاء الكتاب.

- أنت ال حتتاج أن تقرأ عْن كلِّ شيٍء: بل املهم أن 
تدرك بغيتك وأن تنظر فيما حتتاجه.

- اختبر حالتَك النفسية واملزاجية قبل أن تبدأَ في 
القراءة:

ففي وقت التعب واإلرهاق حتتاج إلى كتاب اليحتاج 
إلى إعمال قوة فكر. 

- قْم بترتيب أولوياتَك في القراءة:
ما  معرفة  إلى  القارئ  يحتاج  الطلب  طريق  في 
جوانب  في  النظر  عليه  كما  العلوم  من  يحتاجه 

تخصصه.
ن وَرتِّب وَهيئ مكان قراءتَك: - َحسِّ

من أولويات القراءة النافعة اختيار املكان املناسب 
فالبعد عن ما يشوش الذهن من ملهيات غيره.

- إذا بدأَت في القراءة ال تتوقَّف:
اقرأ مباشرًة، وال تتوقَّف إالَّ لسبٍب ضروري وقاهٍر 
يجبرَك على التوقف عن القراءة، حتى تنهيه وإن من 
خذالن املرء هنا أن يقوم باستبدال الكتاب في بداية 

القراءة أو منتصفها.
ز: إن االسترسال في التفكير مبجريات احلياة  - َركِّ
ومطالبها أو عوارضها في وقت القراءة يولد شتاتاً في 

القراءة وضعفاً في التحصيل.
- تدرب ومارس: 

كلما نقلت ما قرأت لغيرك محاوراً ومعلماً رسخ ما 
قرأت في ذاتك.

ثالثاً: من القواعد التدرُج في القراءة:
قد يصاب اإلنسان باحلماس بعد قراءة أو سماع 

خيـر جليس
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قصص العظماء في القراءة واالطالع فيقرأ الكتب 
التي ليس في مستواه أو تخصصه.

في  وانظر  الكتاب  تفحص  القراءة  قبل  رابعاً: 
مؤلفه وفيما كتب فلرمبا كان باب شر وفتنة.

خامساً: لتكن القراءة مثمرة من خالل ما يلي:
1- وجود الدافع:

اق العلم فأعظم شغًفا  قال ابن القيم: »وأما ُعشَّ
به وِعْشًقا له من كلِّ عاشٍق مبعشوقه، وكثيرٌ منهم 

ال َيْشَغلُه عنه أجمُل صورٍة من البشر.
كان  أنــه  البخاري  ــام  اإلم سيرة  في  جــاء  ما 
يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه، فيوقد السراج 
ويكتب الفائدة متر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم 
يقوم مرة أخرى وأخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك 

قريباً من عشرين مرة.
2- اختيار الكتاب املناسب:

القارئ ومستواه  الكتاب املناسب لعمر  الختيار 
التعليمي ومستواه في القراءة أثر بارز في حصاد 
أجنع  من  القراءة  في  فالتدرج  الكتاب،  من  الفائدة 
الطرق جلني ثمرة القراءة واالستفادة من محتوى 

الكتاب بأفضل صورة، فالعلم تراكمي.
3- اختيار القراءة املناسبة:

القراءة  يناسبه  ما  الكتب  فمن  أنــواع  للقراءة 
اجلردية، ومنها ما يناسبه القراءة الفاحصة املتأنية، 
القراءة  نوع  في  وينظر  كتابه  في  القارئ  فينظر 
املناسبة له، فمتى وافق نوع القراءة املناسب الكتاب 

5. الرفقة السيئة.
6. ولرمبا كانت التربية لها ارتباط وثيق في ذلك.

سابعاً: احذر من التقليد في القراءة, مبجرد الثناء 
على الكتاب من دون معرفة املضمون أو رؤية اقتناء 
اآلخرين لكتاب من دون معرفة لطبقة املستوى ال 

يكن ذلك دافعاً لقراءة الكتاب.
ثامناً: ليكن الهدف تنمية الذات والبعد عن القراءة 
الناقدة فقط إال إن كانت ألجل حتذير اآلخرين من 

كتاب غلب شره أو فاح نتنه.
وأصحاب  علماء  تخصص  كــل  فــي  تاسعاً: 
نفسك  على  تبخل  فال  ومستشارون  تخصص 

بالرجوع إليهم النتقاء املفيد من الكتب.
أو  تلف  أي  من  الكتاب  على  احلفاظ  عاشراً: 

إهمال:
كتب  في  اجلمع  دون  باحلفظ  عليك 

تـفرقــهـا آفـــــاٍت  لــلــكــتــب  فـــإن 
تـُحرقــهـا  ــار  ــن وال يغرقها  ــاء  املـ

يسرقـهـا والــلــص  يخرقها  والــفــأر 
مبادرة  املقام  هذا  في  ذكــره  ينبغي  مما  وإن 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
الشيخ محمد  السمو  ونائبه صاحب  الله«  »حفظه 
بن راشد آل مكتوم »حفظه الله« في جعل هذا العام 
عاماً للقراءة وهذه املؤسسات قاطبة قد أشعلت روح 
بحضارة  واالرتقاء  والعقل  الفكر  بتنمية  املنافسة 
الوطن مبمارسات رائعة نحو مجتمع قارئ مثقف.

لن يعرف املرء اخلري

من ال�سر اإال باملعرفة

وهي االأني�س

واملروحة للقلوب

من الهموم والغموم

املناسب كان ذلك.
4- مدارسة الكتب: 

املنذر أبي احلكم األموي األندلسي كان كلَّما لقي 
رجاًل من إخوانه قال له: هل لك في مذاكرة باب من 

النحو؟ )إنباه الرواة 3/ 323 – 324(.
القراءة  من  املنفرة  األسباب  عن  البعد  سادساً: 

مثل:
1. ضعف الهمة وقلة الصبر.

األخرى  بامللهيات  واالنشغال  التركيز  عدم   .2
كالهاتف وغيره أثناء القراءة

3. سوء اختيار الوقت املناسب للقراءة.
مفهوم  غير  أو  املستوى  فوق  كتاب  اختيار   .4

املضمون.

ي�سرنا ا�ستقبال ا�ستف�ساراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�سرعية، الأ�سئلة والأجوبة من املركز الر�سمي للإفتاء يف الهيئة 

العامة لل�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف.

فتاوى الناس

alshurta@hotmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02

ص.ب: 38999 

س: أمي أرضعت ولد خالتي األكبر مني مع أختي األكبر مني، فهل يعتبر 
أخي من الرضاعة؟

أمك  أرضعته  ومن  فيكم،  ويبارك  يحفظكم  أن  القدير  العلي  الله  نسأل  ج: 
لها من الرضاعة وأخاً جلميع بناتها، قال الشيخ خليل رحمه الله  يصبح ابناً 
تعالى في مختصره: )وُقدَِّر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللنب ولصاحبه( أي: 
ُيعد الطفل الذي رضع من األم ولداً لها ولزوجها من الرضاعة وبالتالي فهو أخ 
لكل أوالدهما، فقد جاء في احلديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«رواه البخاري ومسلم.
وبالتالي فابن خالتك الذي أرضعته أمك مع أختك الكبرى صار أخاً لك من 

الرضاعة، والله تعالى أعلم.

س: هل يجوز إعطاء الزكاة لبنت األخت الفقيرة؟
أنَّه يجوز إعطاء الزكاة لبنت األخت  ج: بارك الله فيك أخي السائل، واعلم 
َدَقاُت لِلُْفَقَراِء َوامْلََساِكنِي َوالَْعاِملنَِي َعلَيَْها َوامْلَُؤلََّفِة  َا الصَّ الفقيرة، قال تعالى: )إمِنَّ
بِيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّه  َقاِب َوالَْغاِرِمنَي َوِفي َسبِيِل اللَِّه َواْبِن السَّ ُقلُوُبُهْم َوِفي الرِّ
َواللَُّه َعلِيمٌ َحِكيمٌ( )التوبة: 60(، بل في ذلك أجران أداء الزكاة وصلة الرحم، قال 
صلى الله عليه وسلم: »الصدقة على املسكني صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان 
صدقة وصلة« أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهما، وقال العالمة املواق: 
)وقال ابن العربي: الصدقة على األهل أفضل من الصدقة على األجانب كانت 
فرضاً أو تطوعاً... وإذا خرج الرجل ومثله املرأة بصدقته إلى ذي رحمه الذي 
ال تلزمه نفقته فقد فعل خصلتني عظيمتني: أدى الزكاة ووصل رحمه(، والله 

تعالى أعلم.  
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علي حميد

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معلق ريا�سي

دوري أبطال آسيا، تأكدت فعالً املقولة )ما لها غير الزعيم(، فال يصح إال الصحيح، ففي الدوحة وعلى 
حساب اجليش القطري ضرب فريق العني لكرة القدم )الزعيم( موعداً مع املباراة النهائية لدوري أبطال 
آسيا عندما تغلب على منافسه الفريق القطري في مرحلة الذهاب في ملعب هزاع بن زايد 3 /1، ثم عاد 

وتعادل معه في اإلياب في الدوحة 2 /1.
هذه املباراة التي كانت بوابة ذهاب »الزعيم« إلى املباراة النهائية ولثالث مرة في تاريخه مع هذه البطولة، ففي 
النهائي األول عام 2003 ُتوِّج بطالً على حساب فريق »تيروساسانا« التايلندي، وكان آنذاك طيب الذكر معالي اللواء 

محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي هو رئيس املجلس التنفيذي لنادي العني.
وفي عام 2005 تكرر املشهد نفسه، وحضر »الزعيم« في نهائي تلك النسخة، ولكنه خسر اللقب أمام فريق 

»االحتاد« السعودي.
وبعد 11 عاماً، يعود »الزعيم« بكوكبة جديدة من النجوم تدفعهم الرغبة نحو حتقيق إجناز آسيوي آخر الفوز، 
وهم أهل له عندما سيلتقون بفريق »تشونبوك« الكوري اجلنوبي في نهائي هذه النسخة، فالذهاب سيكون في 
كوريا اجلنوبية يوم 19 نوفمبر اجلاري، واإلياب سيكون في )ملعب املسرات واألفراح( ستاد هزاع بن زايد يوم 

26 نوفمبر اجلاري.
إن بلوغ فريق العني املباراة النهائية، يؤكد مدى قيمة وتطور الكرة اإلماراتية على الساحة اآلسيوية، وأكبر دليل 
على ذلك وجود فريقني من دوري اإلمارات في النهائي في نسختني على التوالي، ففريق األهلي لكرة القدم كان 
طرفاً في نهائي النسخة املاضية والتي فاز بها فريق »غوانزهو« الصيني، وفريق العني هو طرف في نسخة هذا 
العام أمام فريق تشونبوك الكوري، وإن شاء الله »فالنا« الكأس الذي نسعى إليه جميعاً، ونحن نثق كل الثقة في 
جنوم »الزعيم« بقيادة ماسة كرة القدم وموهوبها األول عموري، خصوصاً أن »الزعيم« يلقى اهتماماً كبيراً ودعماً 
ال محدوداً معنوياً ومادياً من القيادة الرشيدة ومن سيِّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، وأخيه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس املجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي النائب األول لرئيس نادي العني، باإلضافة إلى الزخم اجلماهيري الكبير الذي يلقاه النادي 
ويحظى به في دولة اإلمارات وليس في مدينة العني، فمناصرو ومحبو وعشاق »الزعيم« ُكثر، فهو في قلوب 
اجلميع وهو ممثل الوطن، وكان حقاً على مستوى احلدث، والذي يؤكد ذاك استعداده وتركيزه من بداية مشوار 
هذه النسخة من البطولة اآلسيوية عندما أوحى للجميع أنه آت للمنافسة وليس للمشاركة فقط، فتاريخه من األلقاب 
واإلجنازات وقيمة العبيه الفنية واملهارية واخلبرات التراكمية التي يتحلون بها، تؤكد أن فريق العني ال يعرف وال 
يعترف باملستحيل، فهو الذي سبق وأن ترجم األحالم إلى واقع عندما حمل لقب 2003، والتاريخ يعيد نفسه ليعود 
»الزعيم« مرة ثالثة إلى قمة الهرم الكروي اآلسيوي، ويضع الكرة اإلماراتية في الواجهة اآلسيوية، ملا ال فعموري 
ورفاقه صالوا وجالوا في كل أدوار هذه النسخة من البطولة منتصرين على فرق غرب آسيا بقوة دفع وعزمية 
وإصرار جنوم كبار، ال مكان للمستحيل في قاموسهم، وسط جماهير أوكسجينها هو حب »الزعيم«، والدليل أنها 
تذهب خلفه أينما حل وارحتل وحناجرها تعطي دافعاً معنوياً كبيراً لالعبي »الزعيم«، والذين تنتظرهم مواجهة 
بأخبار  القارة، وللعلم فإن اإلعالم الكوري اجلنوبي أصبح مهتماً  تشونبوك الكوري اجلنوبي اآلتي من شرق 
ألقاب واحلاضر صوالت وجوالت واآلتي بطوالت، ففريق فيه  »الزعيم« والعبيه وحاضره وماضيه، فاملاضي 
عموري ورفاقه يستحق التقدير واالحترام. وباملناسبة فإن حصول عموري على لقب أفضل العب في 6  مباريات، 
يجعله قاب قوسني أو أدنى من لقب أفضل العب في القارة، وهو اللقب ذاته الذي حصل عليه أحمد خليل جنم 

فريق األهلي ومنتخب اإلمارات في النسخة املاضية.
وأخيراً نقول: خلصنا من املهم وبقي األهم وإن شاء الله فالنا الكأس.

آسيا تنتظر الزعيم 
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سيكون العين الذي أصبح سفيراً معتمداً لكرة 
القدم اإلماراتية في المهام الخارجية، على موعد مع 
الكوري  التاريخ عندما يواجه تشونبوك هيونداي 
الجنوبي على لقب دوري أبطال آسيا في 19 و26 
نوفمبر الحالي، حيث الطموح بالتتويج الثاني في 
عام  الجديدة  صيغتها  اعتمدت  أن  منذ  المسابقة 

2003، يدغدغ أحالمه.
دوري  لقب  ناال  أن  لفريقين  يسبق سوى  ولم 
أبطال آسيا في الصيغة الجديدة مرتين، هما االتحاد 

»الزعيم«.. عينه على آسيا
حتقيق: علي حممد

وغوانغجو  و2005   2004 عامي  السعودي  جدة 
ايفرغراندي الصيني عامي 2013 و2015، وسيكون 
يستضيف  عندما  فعلها  لو  الثالث  هو  العين 
تشونبوك في إياب الدور النهائي يوم 26 نوفمبر 

الذي ينتظره كل إماراتي بفارغ الصبر.
من  األولى  النسخة  بلقب  فاز  أن  للعين  وسبق 
ثم   2003 عام  الجديدة  بحلتها  آسيا  أبطال  دوري 
تأهل إلى النهائي عام 2005 لكنه خسر أمام االتحاد 
جدة السعودي، وهو بعد 11 عاماً عاد ليجرب حظه 

في مباراتين يقول االستنتاج الواقعي إنه لن يكون 
سهالً أبداً بالنظر إلى قوة الفريق الكوري الجنوبي 
اإلمارات«  »سفير  مثل  يحلم  بالمناسبة  الذي 
بالتتويج الثاني بعد لقب 2006، علماً أنه خسر أيضاً 

نهائي 2011 أمام السد القطري.
ومنذ أن بدأ العين مسيرته في النسخة الحالية  
من دوري أبطال آسيا رفع جمهوره شعار »العين 
على آسيا«، أي أنه لن يرضى بغير اللقب، لكن بدا 
أن المشوار مليئ باألشواك، فقد تعرض لخسارتين 
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أمام  الثالثة  المجموعة  المباراتين األوليين في  في 
بمثابة  1-2،كانتا  واحدة  بنتيجة  القطري  الجيش 
صدمة لمحبي »الزعيم«، إال أن الفريق البنفسجي 
غير الواقع تماماً بعد فوزه على األهلي السعودي 
خريطة  ليرسم  الرحمن،  عبد  عمر  المبدع  بهدف 
طريق جديدة أكملها بهزيمة بطل الدوري السعودي 
في جدة 1-2، ثم تعادل مع ناساف األوزبكستاني 
1-1 وهزمه 2-صفر في العين، ليتأهل إلى الدور 
نقاط   10 برصيد  الثاني  المركز  في  عشر  الستة 

وبفارق األهداف عن الجيش.
باإلحباط  العين  جمهور  أصيب  أخرى  ومرة 
بعد التعادل في الدور الستة عشر مع ذوب آهان 
اإليراني 1-1، لكن »الزعيم« صنع »المعجزة« في 
أصفهان بفوزه 2-صفر، ثم كرر األمر نفسه في 
لوكوموتيف  مع  أرضه  على  بتعادله  النهائي  ربع 
األوزبكستاني صفر-صفر، لكنه فاز بعد ذلك في 

طشقند بهدف نظيف.
بأفضل  العين  ثأر  النهائي  نصف  الدور  وفي 

طريقة من الجيش القطري الذي كان هزمه مرتين 
في دور المجموعات، ليتخطاه في ستاد هزاع بن 
زايد 1-3 ويتعادل معه في الدوحة 2-2 ليعبر إلى 
اللقاء النهائي ويضرب موعداً مع تشونبوك الكوري 
الجنوبي الذي كان يتصدر فرق شرق آسيا ويؤكد 
قوته على أعتى األندية هناك والسيما الصينية منها 
المدججة بنجوم الماليين القادمين من أقوى األندية 

األوروبية.

ذكريات 

الحلم  طريق  في  مشواره  العين  يبدأ  وعندما 
نوفمبر   19 في  تشونبوك  يالقي  عندما  اآلسيوي 
الحالي في جيونجو، ثم يستضيفه في اياب الدور 
في  زايد  بن  استاد هزاع  في  منه   26 في  النهائي 
الصعبة  المحطات  كل  سيتذكر  العين،  مدينة 
والعصيبة التي عبرها بقوة شخصية ال تتوفر إال 

في الفرق الكبرى.
بلقب  الفائز  الذهبي  الجيل  العين  سيتذكر  كما 

نفسه  الطريق  على  يسير  أن  بإمكانه  وأنه   2003
ليصبح »الذهبي 2«، كما أنه تقع فوق كاهله مهمة 
إسعاد الشعب اإلماراتي، الذي عاش صدمة النتائج 
المتذبذبة  مسيرته  بعد  الوطني  للمنتخب  السلبية 
إلى  بحاجة  وأصبح   ،2018 مونديال  تصفيات  في 
الماضي  العام  األهلي  من  انتظرها  كروية  سعادة 
في نهائي دوري أبطال آسيا أيضاً ولم تأت بعدما 
ذهب اللقب إلى غوانغجو ايفرغراندي الصيني الذي 
فرض التعادل صفر-صفر ذهاباً في دبي وخسر 

في اإلياب 1-صفر.
االعتبار  إعادة  مهمة  أيضاً  العين  على  وتقع 
نصيبها  من  اللقب  كان  التي  آسيا  غرب  فرق  إلى 
االتحاد  نادي  أحرز  ثم  العين،  عبر   2003 عام  من 
السعودي اللقب مرتين عامي 2004 و2005، قبل أن 
تبدأ سيطرة »الشرق« عبر تشونبوك نفسه في عام 
السد  نال  حين   2011 حتى  استمرت  والتي   2006

القطري اللقب.
وأحرزت   2011 بعد  الشرق  هيمنة  وعادت 

القادم الجديد كايو 
يحتفل مع لي ميونغ
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ال  العين  فإن  لذلك  أربع نسخ،  آخر  ألقاب  أنديتها 
ذلك  إذا فعل  أن تستمر وهو  السيطرة  لهذه  يريد 
األولى ثالثة ماليين دوالر كأول  سينال هديتين، 
ناٍد يكسب الجائزة المالية هذه التي رفعها االتحاد 
 1.5 ينال  البطل  كان  بعدما  القدم  لكرة  اآلسيوي 

مليون دوالر في عام 2015.
ثاني الهدايا ستكون مميزة إذ أن العين سيشارك 
في مونديال األندية الذي تستضيف اليابان نسخته 
فريق  أول  وسيصبح   ،2016 ديسمبر  في  المقبلة 
إماراتي ينال هذا الشرف كبطل آلسيا، بعدما شارك 
فوزهما  بعد  و2010   2009 عامي  والوحدة  األهلي 

بلقب دوري اإلمارات التي نظمت النسختين.

مواقف زلتكو

المواقف الصعبة التي تجاوزها العين لم تتعلق 
فقط في المباريات، بل تخطتها إلى مدربه الكرواتي 
زالتكو داليتش الذي كان مهدداً باإلقالة لو تعرض 
للهزيمة أمام ذوب آهان في الدور الستة عشر في 
ولكن   ،1-1 ذهابا  التعادل  بعد  الماضي  مايو   18
»الزعيم«  وفاز  اإلياب  امتحان  في  نجح  زالتكو 
اسبريال  دانيلو  الكولومبي  توقيع  حمال  بهدفين 

والمدافع إسماعيل أحمد.
زالتكو  وجه  في  اإلقالة  مقصلة  ووضعت 
لنهائي كأس رئيس  العين  بعد خسارة  ثانية  مرة 
دولة اإلمارات في 29 مايو أمام الجزيرة بركالت 
الترجيح، لكن التغيير اإلداري الذي حصل بتكليف 
أبقى  اإلدارة  مجلس  رئاسة  بمهام  الهاجري  غانم 
تجديد  تم  بعدما  لـ»الزعيم«،  مدرباً  داليتش  على 

الثقة به من قبل اإلدارة الجديدة.

معنويات  رفع  على  الجديدة  اإلدارة  وعملت 
الطفرة  من خالل  نتائجه  ظهرت  ما  وهو  داليتش 
إلى  وصوالً  اآلسيوية  البطولة  في  تحققت  التي 

النهائي.
وأكد زالتكو أنه »خبير محلف« في دوري أبطال 
آسيا فهو قاد العين في البطولة منذ استالم الدفة 
مباراة   31 في   2014 مارس  في  لـ»الزعيم«  الفنية 
أمام  مباراتان  بينها  مباريات   4 إال  يخسر  ولم 
الجيش القطري في النسخة الحالية، كما سقط أمام 

في  الهالل  ومواطنه   2014 في  السعودي  االتحاد 
2015، وفاز في 16 مباراة وتعادل في 11.

درب  إن  أيضاً  له  سبق  الذي  داليتش  ويقول 
 2013 مايو  وحتى  فبراير  من  السعودي  الهالل 
وخاض معه 8 مباريات في دوري أبطال آسيا أنه 
ال ينظر دائماً لتحقيق األرقام والنقاط بقدر التطلع 
لقيادة فريقه لتحقيق األلقاب، معتبراً أنه يقود أحد 
الجيدة  النتائج  فإن  وبالتالي  آسيا  أندية  أفضل 

ليست مفاجأة.

م�صتوى مميز 

ولم يكن زالتكو ومعه العين ليصل إلى ما وصل 
المستوى  لوال  الحالية  النسخة  في  والسيما  إليه 
ألعابه ونجمه عمر عبد  الذي يقدمه صانع  المميز 
الرحمن الذي وصفته صحيفة »ماركا« اإلسبانية بـ 
»الملك عمر«، بعد العرض الالفت الذي قدمه أمام 
الجيش القطري في لقاء ذهاب نصف النهائي عندما 

سجل هدفاً وكان وراء هدفين.
وتشير اإلحصاءات أن ما يفعله عمر عبد الرحمن 
منتخب  مع  كان  إن  عادياً  يكن  لم   2016 عام  في 
اإلمارات أو نادي العين، مما يجعله أكبر المرشحين 
للفوز بجائزة أفضل العب آسيوي من دون منافس.

اختير  أنه  منها  قياسية  أرقام  عدة  عمر  وحقق 
أفضل العب في النسخة الحالية من دوري أبطال 
آسيا 8 مرات من أصل 12 خاضها مع العين، وهو 
تاريخ  في  آخر  العب  أي  يحققه  لم  قياسي  رقم 

البطولة القارية.
القارية  البطولة  في  دقيقة   1077 عمر  وخاض 
ككل وسجل ثالثة أهداف وصنع خمسة أهداف أي 
أنه شارك صناعة وتسجيالً في 8 أهداف من أصل 
17 سجلها فريقه، بما نسبته 47.1% وهو ما يؤكد 
الدور  ومدى  »الزعيم«  نتائج  على  الكبير  تأثيره 

الذي لعبه في وصوله للنهائي.
أما مع المنتخب اإلماراتي فقد لعب 11 مباراة في 

العين أكد تفوقه على فرق غرب آسيا

غانم الهاجري مع المدرب زالتكو
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تصفيات مونديال 2018 بواقع 990 دقيقة واختير 
أهداف   3 وسجل  مباريات   6 في  المباراة  رجل 
في  حاسمة  تمريرات   6 منها  أهداف،   9 وصنع 
مباراة واحدة كانت أمام ماليزيا، وهو رقم خيالي 

ربما لم يفعله أحد قبله في تصفيات كأس العالم.
األرقام  كل  إن  الرحمن  عبد  عمر  ويقول 
الشخصية ال تعنيه، وجائزة أفضل العب يستحقها 
الفريق ككل، ألن الجميع لعب بروح واحدة وعمل 

من أجل تحقيق الهدف المنشود.
إلى  وصل  العين  الرحمن:  عبد  عمر  ويتابع 
آسيا،  أبطال  دوري  في  النهائية  المباراة  مرحلة 
وهدفنا اآلن هو الوصول إلى منصة التتويج، وال 
أعتقد أن أحداً من الالعبين سيفرط في تحقيق هذا 
أنهم على  اإلنجاز، وجميع الالعبين يدركون جيداً 
التتويج وبالتالي سيضاعفون من  بعد خطوة من 
درجات  أعلى  يبلغوا  أن  على  ويعملون  جهودهم 

الجاهزية الفنية والبدنية قبل مقابلة تشونبوك.

حلقة متكاملة

وإضافة إلى دور المدرب زالتكو والساحر عمر 
كانت هناك أدوار مهمة لالعبين آخرين، وقد أجادت 
إدارة النادي في التعاقدات األجنبية ومنها البرازيلي 
الياباني  أنتلرز  كاشيما  من  القادم  فرنانديز  كايو 
في  لوكوموتيف  على  الفوز  هدف  سجل  والذي 
طشقند في الدور ربع النهائي، وهدف في مباراة 

الجيش القطري في ذهاب نصف النهائي.
أما الثنائي األجنبي اللذان تم التعاقد معهما في 
يناير 2016 من أجل البطولة القارية، فهما البرازيلي 
فريتشي  سان  من  قادماً  دوغالس  داينفريس 
هيروشيما الياباني والكولومبي دانيلو اسبريال من 

ليتكيس لوفيتش البلغاري، وقد نجحا في أداء دور 
خمسة  دوغالس  حيث سجل  القاري،  النجاح  في 

أهداف، واسبريال ثالثة أهداف.
ميونغ  لي  الجنوبي  الكوري  لالعب  وبالنسبة 
انضمامه  منذ  قدم  فهو  واحداً،  هدفاً  سجل  الذي 
يمكن  ال  كالعب  أوراقه  سنوات  ثالث  قبل  للعين 
دون  من  هذا  االرتكاز،  مركز  في  عنه  االستغناء 
مثل  اإلماراتيين  لالعبين  األخرى  األدوار  إغفال 
سبب  كان  الذي  عيسى  خالد  الرائع  الحارس 
مثل  العبين  أن  كما  مباراة،  من  أكثر  في  الفوز 
إسماعيل أحمد ومحد فايز ومهند العنزي ومحمد 
تم  الذي  الرحمن  عبد  عامر  ثم  الرحمن ومن  عبد 
التعاقد معه في الصيف كانوا مميزين في مراكزهم، 
ليكتسب »الزعيم« نقطة ثقل في كل الخطوط، قادرة 
على إهداء النادي البنفسجي وكرة القدم اإلماراتية 

اللقب اآلسيوي الثاني.

اأوراق ت�شونبوك

لكن ماذا عن تشونبوك منافس العين في اللقاء 
النهائي، وما هو تاريخه ونقاط قوته؟

حديث  أنه  يبين  تشونبوك  تاريخ  في  البحث 
لشركة  يتبع  وهو   ،1994 عام  تأسس  فهو  العهد 
الجنوبية  كوريا  في  السيارات  عمالق  »هيونداي« 
وإمكانياته المادية كبيرة للغاية، لذلك فإن تحقيقه 
غريباً،  يكن  لم  قصيرة  فترة  في  كثيرة  إلنجازات 
فهو فاز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2006 ووصل 
إلى نهائي 2011، كما أنه توج بلقب الدوري الكوري 
في  جميعها  جاءت  تاريخه  في  مرات   4 الجنوبي 
آخر 7 سنوات، وتحديداً أعوام 2009 و2011 و2014 

و2015، وقد نال مركز الوصيف عام 2012.

من أبرز نقاط قوة تشونبوك الثالثي البرازيلي 
العام  هذا  إليه  المنضم  لوبيز  ريكاردو  المحترف 
وليوناردو  البطولة،  في  أهداف   3 سجل  والذي 
الذي يلعب مع الفريق منذ 2012 قادماً من ايك أثينا 
اليوناني وهو ثاني هدافي دوري أبطال آسيا في 
النسخة الحالية برصيد 8 أهداف، وإيدو العائد إلى 
تشاينا  هيبي  مع  تجربة  بعد  »األخضر«  صفوف 
أيضاً  اللعب  له  كان سبق  الصيني وهو  فورتشن 

في بشكتاش التركي وشالكه األلماني.
ومن الالعبين المميزين في تشكيلة تشونبوك هناك 
عاماً،   37 العمر  من  البالغ  كوك  دونغ  لي  المخضرم 
ويعتبر   2009 منذ  األخضر  الفريق  مع  يلعب  والذي 
 32 منها  هدفاً   124 حيث سجل  له  التاريخي  الهداف 
النسخة  في  أهداف  و5  آسيا  أبطال  دوري  في  هدفاً 
الحالية. وهناك أيضاً كو يول وكيم شين ووك وحارس 
المرمى الخبير سون تاي البالغ من العمر 32 عاماً. لكن 
األهم في المنظومة الكورية فهو المدرب تشوي كانغ 
هيي الذي يعرف فريق تشونبوك جيداً، بعدما أشرف 
عليه على مدى تسع سنوات على فترتين األولى من 
2005 حتى 2011 والثانية من 2013 حتى اآلن، وهو يعد 
صانع نجاحات الفريق الكوري، حيث فاز بكل ألقاب 
الدوري معه وقاده إلى لقب دوري أبطال آسيا 2006 
أمام  النهائي  خسر  عندما  الفني  للجهاز  قائداً  وكان 
السد في 2011. ويقول تشوي عن ذكريات 2011: ال 
زلنا نشعر باأللم لخسارة النهائي قبل خمس سنوات، 
على  بالحصول  سعداء  ونحن  مؤلمة  ذكريات  هذه 
فرصة جديدة للتعويض، المباراة النهائية في مثل هذه 
البطولة تعتبر مباراة كبيرة، واإلخفاق في تحقيق الفوز 
أمر صعب، يمكن أن تحاول نسيان األمر ولكنه يبقى 

في ذهنك لوقت طويل.

عامر عبد الرحمن
 أحد العناصر التي 
دعمت العين آسيوياً



الجديدة »دي  المذهلة  الكشف عن سيارتها  منذ 
بي 11« في معرض جنيف الدولي للسيارات مطلع 
العام، وعشاق هذا االسم من السيارات في المنطقة 
في توق وشوق لاللتقاء بها، كيف ال وهذه السيارة 
القرن  العريقة  البريطانية  الشركة  دخول  أوالً  تمثل 
الثاني من العمر وثانياً تجسيد هذه السيارة الجديدة 
الشهيرة  بي«  »دي  لسلسلة  الجريئة  للصورة 
وموديالت »جي تي« الرياضية األصيلة والمتطورة 

في أرقى إصدارات أستون مارتن. 

في  ومميزاً  جديداً  أسلوباً   »11 بي  »دي  تجسد 
وهي  متطورة،  هوائية  ديناميكية  وتقنية  التصميم، 
بنظام  لتر   5.2 سعة  اسطوانة   12 بمحرك  مجهزة 
توربيني مزدوج، ومصنوعة من هيكل جديد وأقوى 
من األلمنيوم المتماسك بكفاءة ومساحة أكبر، وهي 
أسرع موديل من موديالت »دي بي« وأكثرها قوة 
لذلك  مارتن،  أستون  تاريخ  في  وديناميكية  وكفاءة 
فهي تعتبر أبرز موديالت أستون مارتن منذ إنتاج 

دي بي 9 عام 2003.

أستون مارتن »دي بي 11«.. 
وحش الشاشة! 

سيارات

التصميم،  11« بحقبة جديدة من  تبشر »دي بي 
جمالية  مسيرة  في  الفائقة  اإلبداعات  أحدث  فهي 
بارزة  أيقونات  لنا  َقدَّمت  مرموقة  مسيرة  بارزة. 
في عالم السيارات مثل: »دي بي 2/4 ودي بي 5« 
والموديل األحدث الذي صدر مؤخراً »دي بي 10« 

والتي ُطورت خصيصاً لجيمس بوند. 
من   »11 بي  لموديل»دي  األول  النموذج  هذا 
يعيد  مارتن،  ألستون  المتطور  التصميم  أسلوب 
رسم صورة العالقة بين الشكل والوظيفة في طابع 
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تصميم جديد. ويأتي في مقدمة هذه الميزات غطاء 
المميزة  الليد  ومصابيح  المعلق  األمامي  المحرك 
ألستون  الشهير  األمامي  للشبك  بارزة  وخطوط 
بفضل  مثير  بشكل  دراماتيكي  المظهر  مارتن. 
السقف الرائع الذي يمتد من العمود A إلى العمود 
C. هذه الخطوط البارزة تستمر حتى الجزء الخلفي 
مع غطاء خلفي مائل يمتزج بانسجام مع األضواء 
تخطف  جديدة  صورة  لخلق  المذهلة  الخلفية 
موديالت  جميع  في  الحال  هو  وكما  األبصار. 
 »11 أستون مارتن، يكمن جوهر سيارة »دي بي 

التيربو  شحن  محرك  في  المحرك،  غطاء  تحت 
تبلغ  لتر.   5.2 بسعة  اسطوانة  الـ12  ذي  المزدوج 
قوة هذا المحرك الجديد المصمم داخل الشركة 600 
مما  نيوتن،  متر   700 بقدرة  دوران  حصان وعزم 
يجعل من »دي بي 11« أكثر موديالت دي بي قوة 
على اإلطالق. وبطبيعة الحال فهي سريعة وتتمتع 
قصوى  سرعة  إلى  إضافة  أفضل،  تسارع  بنظام 
تصل إلى 200 ميل في الساعة وتسارعاً من الصفر 
إلى 60 ميالً في الساعة في غضون 3.98 ثانية فقط. 
تم تجهيز مقصورة وحش الشاشة الجديد بأنظمة 

نوع السيارة:
كوبيه 2 باب،  ٢+٢ راكب، بمحرك أمامي ودفع 

خلفي

السعر األساسي:
790,000 درهم 

 
نوع المحرك:

48 صماماً  بـ  أسطوانة   12 مستعرض  محرك 
ورؤوس  كتلة  داخلي،  تبريد  مزدوج  وتوربو 

ألمنيوم ورؤساء، حقن الوقود منفذي.
 

اإلزاحة:
5204 سم مكعب

الطاقة: 600 حصان عند 6500 دورة في الدقيقة
عزم الدوران: 516 »رطل قدم« عند 1500 دورة 

في الدقيقة

ناقل الحركة:
8 سرعات أوتوماتيكية مع وظيفة ناقل يدوي 

األداء :
صفر إلى 60 ميالً بالساعة: 3.9 ثانية
صفر إلى 100 ميل بالساعة: 8.7 ثانية
السرعة القصوى: 200 ميل في الساعة

تكنولوجية متطورة عمادها شاشة قياس 12 بوصة 
لعرض جميع المعلومات المتعلقة بعدادات السيارة، 
إضافة إلى شاشة إلى أصغر قياس 8 بوصات في 
عبر  المالحة  ونظام  الترفيهية  للمعلومات  الوسط 
التحكم  يتم  الذي  الصوت  ونظام  الصناعية  األقمار 
به بقرص دوار حدسي. تضمن ميزة المساعدة في 
صف السيارة آلياً التي تم إضافتها حديثاً، وكاميرا 
بواسطة  أيضاً  تعمل  والتي  البانورامية  المشاهدة 
نظام معلومات الترفيه للسيارة، التحرك بدقة وأمان 

في السرعات البطيئة. 
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ريدغ دسشار ءاسسيم

التي طرأت على األفراد واملجتمعات بسبب األحداث السياسية  العالم، واملتغيرات  التي يعيشها  في خضم األحداث 
واالجتماعية واالقتصادية، وما تسببت فيه من مشكالت عرقلت حركة التنمية وأخرت إجناز الكثير من املشاريع في بعض 
الدول، في هذا الوقت حتديداً، لم يفت اإلمارات كدولة أن تضع في االعتبار تأثير تلك التداعيات السلبي عليها إن لم تلتفت 
إلى أجندتها وجداول أعمالها، وإن لم تكن متيقظة لتنفيذ خطط وضعتها في مراحل مبكرة، قبل أزمات الربيع العربي وأي 

أزمات أخرى ترتبت عليها أو على ظروف أخرى.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« من 
أيام حتدث مبناسبة مرور عشرة أعوام على رئاسته للحكومة، وكانت كلمته في حقيقة األمر رسالة حتمل الكثير مما 

يجب التوقف عنده، احتاديني كنا أو محليني.
قال سموه: مرت 10 أعوام على تولينا رئاسة احلكومة، أطلقنا فيها استراتيجيات وأعدنا تشكيل احلكومة عدة مرات 

وطورنا أنظمة ملتابعة األداء واخلدمات، فما هي النتيجة؟ 
السؤال له أهمية خاصة واإلجابة عليه يدركها كل مواطن ومقيم في اإلمارات يستطيع أن يلخص في نقاط أجمل ما 
حتقق وأكثر ما تسبب في حتقيق أعلى معدالت السعادة والرضا عند كل من يقيم على أرض اإلمارات، وعندما نقول 
الرضا، فهو رضا عن قيادة ورضا عن مؤسسات تسعى لتطوير خدماتها مبا يلبي احتياجات األفراد. ولكن السؤال لم 
يكن يهدف إلى إجابات عشوائية ال تستند إلى حقائق علمية، فمع تطور التقنيات واألدوات أصبح من املمكن قياس تأثير 

أي استراتيجية، أو مبادرة بشكل علمي لنضمن دقة وموضوعية ما نتحدث عنه.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قال: »أعلنا قبل سنوات عن األجندة الوطنية، وهي 52 هدفاً في قطاعات التعليم 
والصحة واإلسكان واالقتصاد والبيئة والعدل والسالمة نريد الوصول لها قبل 2021، وقد تلقيت قبل أسبوع تقريراً 
وبلغت نسبة حتقيق املؤشرات 62%، أي أن 38% من املؤشرات لم يتم حتقيق اختراق حقيقي فيها ولم يبق أمامنا إال 

خمسة أعوام فقط«. 
األرقام التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد تعكس إيجابية كبيرة فيما حتقق في هذه األجندة، فالناجت احمللي 
ارتفع من 663 مليار درهم ليصل إلى 1360 مليار درهم، ونسب إسهام القطاع غير النفطي ارتفعت من 66 إلى 77٪ تقريباً 
وأصبحت اإلمارات تتصدر دول املنطقة في مؤشرات يربو عددها على املائة، إال أن ما نسبته 38% من املؤشرات لم يتحقق 

بعد، وهو ما اعتبره سموه حتدياً البد من مواجهته في اخلمس سنوات املقبلة بكثير من اجلهود والطاقات.
حتقيق األجندة الوطنية لتصبح واقعاً، ورفع نسبة حتقيق املؤشرات فيها ليست مهمة تقوم بها احلكومة وحدها وإن 
كلفت أعداداً من املوظفني لتحقيق ذلك، بل مسؤولية يتحملها كل فرد فينا من دون استثناء من خالل موقعه في العمل 
ووظيفته التي يقوم بها، في أي قطاع من القطاعات، فأداء املوظف في البداية والنهاية هو الذي يتقدم بأداء املؤسسات أو 

يتراجع به، وهي الرسالة األولى التي البد من استيعابها وإدراك املطلوب منا بعدها.
أما الرسالة األخرى التي البد من التوقف عندها فهي أهمية التقييم واملراجعة خالل فترات زمنية ملا وضعناه من أهداف 
وما حتقق من تلك األهداف في جميع املؤسسات، وهي الوسيلة األكثر قدرة على حتريك عجلة التنمية بسرعه ودفعها 
لألمام. فاحلكومة وإن كانت قد اجتهدت ومازالت جتتهد في إجناز مشاريعها، إال أنها لم تعِف نفسها والعاملني حتت 

مظلتها من التقييم واحملاسبة.
تلك  اإلعالن عن  باإلمكان عدم  يتحقق، وكان  لم  عما  واالعتذار  النتائج  وإظهار   2021 االنتظار حلني  باإلمكان  كان 
النتائج واالكتفاء بالتوجيهات ألعضاء احلكومة بصمت، ولكن االلتزام بالشفافية واطالع الشعب باعتباره شريكاً أساسياً 
للحكومة في التنمية واإلجناز رسالة أخرى قدمتها احلكومة، وتكليفاً آخر ليتحمل كل فرد مسؤوليته، وهو ما عودتنا عليه 
حكومة اإلمارات حتى وإن كان احلديث ال يخلو من حتديات تؤمن احلكومة بضرورة مواجهتها من قبل اجلميع بدون 

تراٍخ وصوالً لتحقيق نسبة تلتقي مع طموحات دولة وقيادة وشعب.

قبل أن يسرقنا الزمن! 

ع�سو �سابق يف املجل�س الوطني الحتادي

maysarashed@gmail.com



ريدغ دسشار ءاسسيم
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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

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 ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab
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