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من يساعدني على تصنيف معجم 
شامل للهجتنـــا؟

)مولــدة( ويســّمونها أيضــًا مســتحدثة أو عاميــة، كقولهــم فــي تلــك 
العصــور حتــى اليــوم: )هــذا مجانــس لهــذا(؛ فمجانــس لــم يعرفــه 
ــدون مــن بعدهــم مــن مفــردة «جنــس»،  ــده الموّل العــرب وإنمــا ولَّ
ــه المعاجــم  ــذي حفظت ــر جــدًا نجــده فــي كالم العامــة ال وغيرهــا كثي

تحــت بــاب »المولــد«.

تأصيــل
معتمــٍد  معجــٍم  تأليــف  كيفيــة  عــن  الحديــث  ألصــل  ولنعــد 
ــا لفهــم رمســتنا والمحافظــة عليهــا بتأصيــل أصلهــا الفصيــح  يفيدن

وتعليمهــا األجيــال القادمــة بشــكٍل صحيــٍح ومحّبــٍب لقلوبهــم.

أواًل: تأسيس لجنة من متخصصين:
ــي مــن أهــل  ــن فــي اللســان العرب ــة متبحري ــاب جماع ــمُّ انتخ يت
اإلمــارات وعلمــاء العــرب، ليضعــوا خطــة متكاملــة للعمــل فــي جمــع 
اللهجــة علــى أســاس أكاديمــي وليــس عمــاًل لهــواٍة ليــس لهــم فــي 
علــوم اللغــة العربيــة بــاٌع، وقــد تجــرؤوا جــدًا، فقامــوا بإصــدار أبحــاث 
عــن رمســتنا تنقصهــا ُأُســس البحــث العلمــي األكاديمــي فخرجــت 

هة. ناقصــًة مشــوَّ
صيــن  وقــد يســأل ســائٌل: مــاذا بعــد تشــكيل لجنــة مــن المتخصِّ
اللهجــة وشــرحها وضبــط نطقهــا وذكــر جميــع مشــتقاتها  لجمــع 

األصليــة وأماكــن اســتخدامها؟ والجــواب فــي الفقــرة التاليــة:

ثانيًا: تقسيم فرق العمل:
بعــد االنتهــاء مــن حصــر كلِّ مــا يمكــن حصــره مــن مفــردات 
وأشــعار وأمثــال، يتــم أيضــًا تصويــر كلِّ مــا يمكــن تصويــره مــن 
ــق بهــا، واألشــجار والنباتــات  معانــي األســماء كالحيوانــات ومــا يتعلَّ
والبحــر، وهكــذا عــن طريــق الصــور الفوتوغرافيــة والفيديــو، تبــدأ 
المرحلــة الثانيــة، وهــي تقســيم العمــل بيــن المشــاركين كل حســب 

صــه: تخصُّ
ــذي ســيجعل 	  ــغ النصــوص وربطهــا، وال ــق لتفري ــص فري ُيَخصَّ

لــكلِّ مفــردة روابــَط فــي الشــرح مــن الشــعر واألمثــال والصــور 
والفيديــو حتــى تجهــز للكتابــة والتحميــل علــى الشــبكة الداخليــة 

للمعجــم.
ل فريــق تقنــي يقــوم بإيجــاد برامــج رقميــة لتحميــل جميــع 	  ُيَشــكَّ

ث عــن رمســتنا  قبــل الحديــث عــن المعاجــم المطبوعــة التــي تتحــدَّ
ــًا صريحــًا  ــة، والتــي ســننقدها نقــدًا علمّي ــا الحبيب ــا( فــي دولتن )لهجتن
بعيــدًا عــن المجاملــة أو الثْلــب بغيــر وجــه حــق، كمــا يفعــل بعــض َمــن 
ــًا عــن  ــٌب للحــقِّ وليــس باحث ــة؛ ألنَّ الباحــَث طال ال علــم لديــه وال حجَّ
ــُح األخطــاء  ــاس ونقائصهــم وســقطاتهم، وإن كان تصحي أخطــاء الن
واجبــًا علــى َمــن وقــع فيهــا وعّلمهــا، فــإنَّ ألهــل العلــم الحــقَّ أيضــًا 
فــي مســاعدته علــى تصويبهــا وتبيينهــا لــه وللنــاس مــن غيــر تجريــٍح 
وال تســفيٍه، وال تمنعنــا أيضــًا مشــاعر المنزلــة العلميــة التــي تعتــري 
واَب  بعضنــا عندمــا يصــل إلــى مكانــٍة مرموقــٍة أن نرفــَض القــوَل الصَّ

مــن قــوٍم هــم دوننــا منزلــًة وعلمــًا، وكمــا قــال الحكيــم:

ال تحقــــرنَّ الـــرأَي وهـــو موافـــٌق

حكم الصواِب إذا أتى من ناقِص

فالــدرُّ وهــــو أعــــزُّ شـــيٍء ُيْقَتَنــى

مــا ضــرَّ قيمَتــُه هـــواُن الغــائِص

هــذه هــي قاعــدة النقــد عنــد أهــل العلــم، أّمــا غيرهــم فــال قاعــدة لديهــم 
والجــدال معهــم ال فائــدة منــه.

المعاجــم صلتهــا بالعــرب قديمــة جــدًا؛ فمنــذ العصــور اإلســالمية األولــى 
والعلمــاء يجمعــون المفــردات ويجعلونهــا فــي مصنفــات قمــٍة فــي التأليــف 
ــه  ــٍذ بمــا حظيــت ب ــم حينئ ــم تحــَظ أيُّ لغــٍة فــي العال والتحقيــق والترتيــب، ول
ــل  ــت أواًل مــن أفــواه العــرب قب ــا ُجِمَع ــة، ولكنه ــدة.. اللغــة العربي ــا الخال لغتن
جمعهــا فــي مؤلفــاٍت متنوعــة، وكلُّ مؤلــٍف منهــا يمتــاز بشــكله الفريــد، 
ــف فــي المعاجــم اللغويــة، فيمــا أعلــم، العاِلــُم الشــهيُر الخليــل  وأولُّ مــن صنَّ
بــن أحمــد الفراهيــدي )100-170هـــ( فــي معجمــه المســّمى »العيــن» وتبعــه 
)223-321هـــ(  دريــد  ابــن  أمثــال  مــن  معجميــة  جليلــة  بتصانيــف  العلمــاء 

ــف. ــن التعري ــيٌّ ع ــرة» غن ــر «الجمه ــه الكبي ومعجم

ـــَدة ُمَولَّ
كمــا ذكــرت لكــم لــم يكــن أحــٌد مــن علمــاء اللغــة يهتــم بالعاميــة إال المفــردة 
ــَدة( ويعنــون بهــا أنَّ العــرب لــم تســتخدمها  التــي أطلقــوا عليهــا اســم (ُمَولَّ
بهــذا المعنــى، وإن كان أصلهــا موجــودًا لديهــم، وإنمــا اســتخدمها الكّتــاب 
بعــد عصــر الفصاحــة، ولهــذا مّيزوهــا عــن المــوروث العربــي األصيــل بوصفهــا 

المــواد وروابطهــا علــى الشــبكة الداخليــة لتأليــف المعجــم، 
ــق بهــا مــن  حتــى يســهل البحــث عــن المفــردة وكل مــا يتعلَّ

مــواد وصــور.
ــون ســهاًل 	  ــم، ليك ــة لشــكل المعج ــدء بوضــع خطــة متكامل الب

وذلــك  المعلومــة،  إلــى  الوصــول  فــي  وســريعًا  للباحثيــن 
بمراعــاة جــذر الكلمــة العاميــة ووضعهــا مــرات عــدة بألفــاظ 

نطقهــا. متعــددة حســب 
العــرب 	  مــن  المعاجــم  كتابــة  فــي  خبــراء  بعلمــاء  االســتعانة 

عصــري،  بشــكل  وتأليفهــا  المــواد  جمــع  ليتــم  والغربييــن، 
جامعــة للضبــط والمســميات وأصلهــا فــي الفصحــى وكيفيــة 
اســتخدامها مــع تعزيزهــا بالصــور، هــذا فــي المطبــوع، أمــا علــى 
شــبكة اإلنترنــت فيمكــن وضــع الوســائط المتعــددة كالصــوت 

والفيديــو والروابــط المتداخلــة معهــا.
نشــر المعجــم علــى شــبكة اإلنترنــت، حتــى يســتطيع الجيــل 	 

الجديــد االســتفادة منــه مــن خــالل أجهــزة الهواتــف الذكيــة أو 
الحواســيب فــي أيِّ وقــٍت وأيِّ مــكاٍن بطريقــٍة ســهلٍة توِصلــه 
إلــى المعلومــة مــن غيــر أن يقــع فــي )حيــص بيــص( كمــا 

نشــاهده فــي كثيــر مــن المعاجــم.

ثالثًا: إنشاء مؤسسة:
ــْس له      أخيــرًا، هــذا العمــل لــن ينجــح ولــن يــرى النور إذا لم تؤسَّ
ســٌة لهــا ميزانيتهــا، لترعــاه وتنّميــه حتــى ينجــَح، وتقــوم بنشــره  مؤسَّ
والترويــج لــه وتطويــره وتصحيــح أخطائــه والزيــادة فيــه، وتكــون 
جهــة مســؤولة مــن ِقَبــل حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ 
ــة، وإذا  ــة الوطني ألنهــا ســتكون جــزءًا مــن مظاهــر االحتفــاظ بالُهويَّ
ســُة فــإنَّ اللعــَب برمســتنا ســيبقى، بــل  ــْس هــذه المؤسَّ لــم ُتَؤسَّ

ســيزيد أكثــر، كمــا نشــاهده هــذه األيــام لألســف، والضيــاع مؤكــد!

ــن  ــة مــ ــكيل لجنــ ــوب تشــ مطلـــ
المتخصصيــن لجمــع اللهجــة وشــرحها 
وضبــط نطقهــا وذكر جميع مشــتقاتها 

األصيلــة وأماكــن اســتخدامها
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سين
جيم

أســئلة وردت إلــى المــؤرخ جمــال بــن حويــرب مــن خــال حســابات 
التواصــل االجتماعــي وقــد أجــاب عنهــا بمــا يلــي:

* السؤال األول:
ما معنى اسم شخبوط؟ وهل له أصل في الفصحى؟

س.م البحرين 

** الجــواب: وصلتنــا مجموعــة مــن مثــل هــذه األســئلة عــن األســماء 
المشــهورة فــي بالدنــا وفــي الجزيــرة العربيــة، والتــي قــد يتبــادر إلــى 
بعــض العــرب أنهــا أســماء ليســت عربيــة أو أنهــا عاميــة بحتــة منحوتــة 
مــن مفــرداٍت قــد تكــون عربيــة أو أعجميــة. ومــن هــذه األســماء اســم 
»شــخبوط«، الــذي ال تســعفك المعاجــم ألصــل مادتــه ولهــذا نحتــاج 
ــر فــي أصلــه خاصــة أنــه اســٌم مشــهوٌر وقديــٌم فــي الجزيــرة  إلــى التدبُّ
العربيــة عنــد شــيوخ قبيلــة ظفيــر، مــن مثــل شــخبوط بــن حــالف 
الــذي ُقِتــَل فــي إحــدى المعــارك عــام 966 هجريــة، وكذلــك عنــد 
ــكام  ــان ح ــدُّ الحــكام مــن آل نهي ــو َج ــة آل بوفــالح الياســية؛ فه قبيل
أبوظبــي الكــرام، وكذلــك اســم حاكــم أبوظبــي الشــيخ شــخبوط بــن 
ســلطان آل نهيــان مــا بيــن )1928-1966(، وأيضــًا اســم ســفير دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الريــاض الشــيخ شــخبوط بــن نهيــان 

بــن مبــارك آل نهيــان حفظــه اللــه.
وعند النظر في هذا االسم نجد أنَّ مادته مشتقة إّما من:

- الشــخت والشــخيت، وهــو الرجــل الضامــر مــن غيــر هــزال فأضافــت 
العامــة لــه وزن فعلــول وأبدلــت التــاء طــاء، وأضافــت البــاء علــى 
مــرِّ الوقــت فقالــوا: »شــخبوط« وقــد تــمَّ تحريــف بعــض األســماء 
العربيــة والصفــات بســبب البعــد عــن اللغــة الفصحــى، وقــد يعتــرُض 
ــٌف فــي االشــتقاق، وأنَّ هنــاك قلبــًا  معتــرٌض هنــا بــأنَّ هــذا تكلُّ
مكانيــًا وقــع فــي المفــردة، فأصــل هــذه المــادة يــدور حــول مــادة 
شــطب، وقــد اشــتقت منهــا العامــة مــوادَّ جديــدًة منهــا شــخبط، إْذ 
»شــطب« بمعناهــا الحديــث هــو طمــس الكتابــة أو الخــط عليهــا. ولــو 
ــّط وشــطب«  ــن »خ ن مــن مفردتي ــوَّ ــت تتك ــا كان ــاًل فكأّنه ــا قلي تدّبرن
فأصبحتــا »شــخبط« مــع كثــرة التــداول، ثــمَّ اشــتقوا منهــا اســم 
الطفــل »شــخبوط« كمــا فعلــت العامــة مــع مفــردة طحــن، وهو الذي 
يطحــن أعــداءه فــي الحــرب فقالــت: طحنــون، وهــو اســٌم شــائٌع أيضــًا 
فــي قبيلــة آل بوفــالح، وأيضــًا ســعدون مــن الســعد، وقــد يعتــرُض 
معتــرٌض علــى هــذا المعنــى بــأنَّ الشــيوَخ لــن يســّموا أبناءهــم مثــل 
هــذه األســماء الغريبــة إال إذا كانــت تعنــي العــزة والقــوة والمنعــة 
والريــادة، فنــردُّ عليهــم: يمكــن أن يكــوَن االســُم فــي بدايتــه بهــذا 
المعنــى حتــى أصبــح اســمًا مشــهورًا ال ُيْعــَرُف معنــاه؛ بســبب شــهرة 
ت بــه العــرُب أبناَءهــم  صاحبــه فــي تلــك الحقــب القديمــة، فســمَّ

ــم  هــم شــخبوط، وإن ل ــى َجدِّ ــان عل ــوم آُل نهي ــًا كمــا يســّمى الي ن تيمُّ
نــا بــأن يكــون صاحــُب االســم يحمــُل  ُيْعــَرف معنــى االســم، ولكــن تيمُّ

هــم. نفــَس صفــات َجدِّ
- وإّمــا أن يكــوَن اســُم »شــخبوط« مــن مــادة شــخب والشــخب: الــدم 
وكل مــا ســال فقــد شــَخب، وشــخب أوداجــه دمــًا فانشــخبت قطعهــا 

فســالت، ومنــه قــول األخطــل:

جــاد القـــال لـــه بـــذات صبابــٍة

حمـــــراء مثــــل شخيبــــِة األوداِج

وعلــى هــذا المعنــى يمكــن أن يكــوَن اشــتقاُق اســم »شــخبوط« مــن 
شــخب الدمــاء، أي دمــاء األعــداء؛ فقــد كان العــرب يختــارون ألبنائهــم 
نــا بالغلبــة علــى أعدائهــم وتخويفهــم،  ها تيمُّ أقســى األســماء وأشــدَّ
ــر مــع األيــام  ثــمَّ أضافــت العامــة الــواو والطــاء ليكتمــَل االســُم؛ فتغيَّ
مــن شــخب إلــى »شــخبوط« وقــد يكــون هــذا االشــتقاُق األقــرَب 

إلــى الصحــة. 
ونريــد التنبيــه بــأنَّ األســماَء فــي اللهجــات تختلــُف عــن الفصحــى مــن 

جهــة االشــتقاق؛ بســبب دخــول مفــردات جديــدة وتحريــف مفــردات 
فصيحــة كثيــرة حتــى ابتعــدت كثيــرًا عــن أصلهــا العربــي، مثــل قولهم 
شــخبط الــذي مــر، وقولهــم خربــط مــن التخريــب، ومنــه قالــوا لمــن 
ال يكــون جــادًا فــي قولــه أو عملــه إنــه »خربــوط«، وهــذا ال أصــل لــه 
مــن الفصيــح ولكنــه مشــاع فــي العاميــة بعــد تحريــف المــادة ونحتهــا 

علــى مــر الســنوات، هــذا واللــه أعلــم.

* السؤال الثاني:
ما معنى قولهم »غربله الله«؟

عبدالله - أبوظبي

التفريــق  تعنــي  العربيــة  اللغــة  فــي  الغربلــة  الجــواب:   **
والقتــل، وتعنــي كذلــك التنقيــة والتصفيــة، وعندمــا يقــول 
أحدهــم بلهجتنــا: »اللــه يغربلــه« فهــو يعنــي أنَّ اللــه يصفيــه 
مــن كلِّ خيــر،  وقــد يحمــُل بعُضهــم  هــذا الدعــاَء علــى محمل 
اإليجابيــة فيقــال: إنــه يعنــي أنَّ اللــه يصفيــه مــن العيــوب، 
ــٌل جــدًا وال أظــنُّ أحــدًا يعنيــه هــذه  ولكــن هــذا المعنــى قلي
األيــام، بــل إنَّ النــاس إذا دعــوا بهــذا الدعــاء فإنهــم يعنــون 

الدعــاَء عليــه وليــس لــه.
كذلــك إذا قالــوا: »الجماعــة تغربلــوا« فهــم يعنــون أنهــم 
دخلــوا فــي شــدة وبــأس، ولــم يــأِت بغيــر هــذا المعنــى فــي 
ــد الفيصــل: ــر خال ــه قــوُل األمي كالم العامــة والشــعراء، ومن

وإن عاكست سود الليالي يموتون

والحـب »غربـاٍل« من أول وتالـي

وهو بنفس المعنى الذي ذكرته لكم.
ــا لمــن يكثــر مــن هــذه المفــردة أن  وأخيــرًا، هــذه دعــوة مّن
يقصــَد عندمــا يقــول: »غربلــه اللــه« ذلــك المعنــى القليــل، 
ــون  ــوب، فيك ــوب والذن ــة الشــخص مــن العي وهــو تصفي
ــه كمــا يفعــل بعــض النــاس  ــد علي ــه، أو يزي ــه ال علي دعــاًء ل
ــون الدعــاء علــى  ل ــه يغربــل إبليســك« فيحوِّ فيقولــون: »الل

ــوا الدعــاء علــى أهلهــم وإخوتهــم.  ب إبليــس ليتجنَّ

لعبة الحالوسة

قصر الحصن

* السؤال الثالث:
نسمع عن لعبة الحالوسة عند البدو، فماذا تعني؟

محمد – جدة

** الجــواب: الحالوســة لعبــة بدويــة عربيــة قديمــة قــدم تاريــخ األلعاب 
العربيــة يلعبهــا الصبيــان، وقــد يلعبهــا الكبــار، وهــي لعبــة قائمــة 
علــى الــذكاء والفطنــة والصبــر، أعنــي أننــي أســتطيع أن أطلــق عليهــا 
ــة  ــى طاول ــمات وال إل ــى مجسَّ ــاُج إل شــطرنج العــرب، ولكنهــا ال تحت
ــمات الخشــبية، فالحالوســة ال تحتــاج  فخمــة ُتصــفُّ عليهــا المجسَّ
كــم اللــه،  إال إلــى العبْيــن اثنْيــن ورمــٍل بــأرٍض ســهلٍة و5 بعــراٍت، أعزَّ
ــان  ــمَّ يقــوم الالعب و5 ُحفــر، وقــد تزيــد فتجعــل البعــر فــي حفــرٍة، ث
بالتنــاوب علــى أخــذ البعــر ووضعهــا فــي الحفــر، فــإذا بقيــت بعرتــان 
أخذهمــا الالعــب ووضعهمــا أمامــه، وإذا بقيــت واحــدة تركهــا وفــي 
آخــر اللعبــة مــن زاد عــدد بعــره فــاز وغلــب صاحبــه، وهــي كمــا ذكــرت 
ع بعــض الدارســين  لعبــة ذكاء ال يــزال البــدُو يلعبونهــا. وقــد تطــوَّ
للهجتنــا فذكــر الحالوســة ولــم يجــد لهــا معنــى، ثــمَّ ذكــر الحلــس وهــو 
الســهم الرابــع مــن ســهام الميســر فــي المعجــم العربــي كأنــه يشــير 
إلــى أنَّ الحالوســَة مشــتقٌة مــن هــذا الســهم وهــذا ليــس بصحيــح.

ــان العــرب  ــة الصبي ــس لعب ــاب الزاخــر: الَحَواِل   جــاء فــي معجــم العب
ــَت خمســُة أبيــاٍت »حفــر« فــي أرٍض ســهلة؛ وُيْجَمــَع فــي  وهــي أن ُيَبيَّ
ــا شــيٌء،  ــات ليــس فيه ــا خمســة أبي ــرات وبينه ــٍت خمــُس َبَع كلِّ بي
ــال عبداللــه بــن الزبيــر  ــرُّ البعــُر إليهــا، والحالــُس خــطٌّ منهــا. قــ ثــمَّ ُيَج

األَســِدّي: 

نــي َـّ وأســَلَمني ِحْلمــي وِبتُّ كـأن

أخو َمِرٍن ُيْلِهيِه َضْرُب الَحواِلِس
 

قلــت: الحوالــُس جمــٌع لحالوســة، ولــم يعــرف أصحــاب المعاجــم 
نــت  العربيــة كيــف كانــوا يلعبونهــا وال المفــرد منهــا، ولكــن لهجتنــا بيَّ

ــا.  ــة لعبه ــت أيضــًا كيفي ن ــت حالوســة، وبيَّ المفــرد فقال
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قراءة

»هـو لغـز موضـح وخفـي«
 درة األشعار والحكمـة والفلسفـة

لــو بحثنــا عــن كل أصحــاب األلغــاز، فصيحهــم وشــعبيهم،  
يصــل  مــن  نجــد  فلــن  اليــوم،  حتــى  األولــى  القــرون  منــذ 
راشــد آل مكتــوم بــن  الشــيخ محمــد  إليــه  إلــى مــا وصــل 

األلغــاز فــنٌّ ال يتقنــه إال مــن عــرف المعّميــات، ودرس 
خفايــا المعانــي، فصــاغ منهــا مــا ُيعجــز أولــي األلبــاب، 
إخفــاء  علــى  وشــعرًا،  نثــرًا  العجيبــة،  وقدرتــه  بفهمــه 
الجــواب فــي قوالــب، ال يمكــن الوصــول إليهــا، بغيــر علــم 
ــة فــي هــذا المضمــار. وقــد  وخبــرة طويليــن، وطــول درب
أولــع العــرب بهــذه المعّميــات واأللغــاز منــذ الجاهليــة إلــى 
ــا فــي أشــعارهم وأســمارهم،  ــوا عنه ــم يتوقف ــوم، ول الي

وقــد أســموها عــدة تســميات.

يقول البغدادي في خزانته:
ــاة، والعويــص، واللغــز،  ى المعاي إنَّ هــذا الفــنَّ وأشــباهه يســمَّ
والمرمــوس،  والمالحــن  المعانــي،  وأبيــات  والمحاجــاة،  والرمــز، 
ــى،  ــه، والمعمَّ ــة، والتعريــض، واإلشــارة، والتوجي ــل، والكناي والتأوي
والممثــل، والمعنــى فــي الجميــع واحــد، وإنمــا اختلفــت أســماؤه 
بحســب اختــالف وجــوه اعتباراتــه، فإنــك إذا اعتبرتــه مــن حيــث هــو 
ــى، مأخــوذ مــن لفــظ العمــى، وهــو  ــى عنــك ســميته ُمعمًّ مغطَّ
ــى عنــك فقــد  تغطيــة البصــر عــن إدراك المعقــول، وكل شــيء تغطَّ
عمــي عليــك، وإذا اعتبرتــه مــن حيــث إنــه ُســتر عنــك وُرمــس ســميته 
مــس، وهــو القبــر، إلــى آخــر مــا قــال، ومنــه  مرموســًا مأخــوذ مــن الرَّ

قــول شــاعر قديــم:

وشعـــثاُء غــــبراُء الفــــروع منيفـــٌة

بها توصف الحسناء أو هي أجمُل

دعــوت بهـــا أبنـــــاء ليـــــل كأنهـــْم

وقد أبصروها معطشون قد اْنهلوا

ويعنــي بالشــعثاء النــار؛ ألنهــا تتفــّرق فــي أعاليهــا وتوصــف بهــا 
الحســناء. وغيــر هــذه األبيــات كثيــر فــي الشــعر العربــي وال تزيــد علــى 
بيــت أو بيتيــن، وال تكــون أكثــر مــن ذلــك إال قليــاًل كمــا هــو معــروف 

بقلم: جمال بن حويرب

فــي الشــعر الفصيــح والشــعبي.
ولكــن لــو بحثنــا عــن كلِّ أصحــاب األلغــاز، فصيحهــم وشــعبيهم، 
منــذ القــرون األولــى حتــى اليــوم، فلــن نجــد مــن يصــل إلــى مــا 
وصــل إليــه ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
رعــاه اللــه، مــن مهــارة فائقــة فــي صناعــة األلغاز في الشــعر الشــعبي 
ــن  ــد أحــد مــن الشــعراء األولي ــم نجدهــا عن ــه براعــة ل ــذي أظهــر في ال
والمعاصريــن، فقــد حــّول اللغــز الشــعري إلــى لوحــات فنيــة متصلــة 
ــل، وال يمكــن  ومتسلســلة، ال يمكــن ألحــد مجاراتهــا إال بشــيء قلي
أكثــر مــن ذلــك، فقــد أعجــز كثيــرًا مــن كبــار الشــعراء فــي العقــود 
الماضيــة، ولكنــه مــع هــذه الصعوبــة أثــارت ألغــازه قرائــح الشــعراء، 
كبارهــم وصغارهــم، مــن كل مــكان، فدخــل عــدد ال يحصــى منهــم 
ــّرك  ــردود، فح ــدات بال ــألت المجل ــى امت ــه حت ــرد علي ــة ال فــي محاول
الســاحة الشــعرية بقــوة وأعــاد للشــعر مكانتــه، وجــذب الشــباب 
فأصبحــوا بســبب هــذه المنافســات شــعراء لهــم مكانتهــم اليــوم 
فــي الشــعر، التــي يشــار إليهــا بالبنــان، وقــد رأيــت هــذا بنفســي 

ــرًا منهــم. ــرف كثي ــه وأع وعاصرت
وقــد تعــّود صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
رعــاه اللــه، أن يبــدأ شــعره بالفلســفة والحكمــة والتدبــر وحــث النــاس 
ــد  ــد مــن شــاعر قائ ــا قصائ ــدة مــرات؛ ألنه ــه ع ــراءة مقدمات ــى ق عل
فــذ زعيــم مجــدد، فــال بــدَّ أنَّ فــي معانيــه كثيــرًا مــن الحكــم والــرؤى 

واألفــكار والنظــرات فــي الحيــاة والسياســة واالقتصــاد والقيــادة، 
والحديــث أيضــًا عمــا يشــعر بــه كشــاعر مفلــق وزعيــم ال نظيــر لــه بيــن 
ــه فــي مقدمــة أحــد ألغــازه،  الزعمــاء اليــوم، وإن أنــَس ال أنــَس قول
وهــو اللغــز الخامــس، وأنــا دائــم التمثــل بهــذه األبيــات، فيقــول 

بوراشــد، رعــاه اللــه:

ـــم زمــاني والدهـــر دوم َعّيــال َحكَّ

والــــَزْم علّيــــه بالوفـــــا والســــداِد

ي عقـب مـا زاد االحمال ر مـودِّ وَدبَّ

على الفـــواد اللــى لطيفــه ينـادي

كّني مـن أحكـام الليــالي بمدهــال

أِســّد درب السيـل والسيـل بــادي

يظّننـي الغافــــل مريــــــٍح بمــــنزال

مـا فيـــه غـير اإلنس رايــح وغــادي

مـا يدري أّني أحِمـْل همــوم ثقـال

وأجـــاِلد الدنيـــــا طـــــويل الجــــــاِد

الشــديد  العمــق  إلــى  ف  المقدمــة، ســيتعرَّ يقــرأ هــذه  فمــن 
فــي أشــعار ســموه التــي يصعــب علــى النقــاد ســبر أغوارهــا، وإنمــا 
هــذه  محيــط  فــي  العــوم  يمكنهــم  وال  ســطحها،  إلــى  يصلــون 
المعانــي، التــي ال أعّدهــا مــن الســهل الممتنــع فقــط، ولكنــي أعّدهــا 
مــن معجــز الشــعر الــذي ال يســتطيع أن يصــل إليــه أحــد مــن النــاس، 
إال شــاعر قائــد لــه مواصفــات زعيمنــا المفــّدى بوراشــد، وفقــه اللــه 

وســدد خطــاه.
منــذ يوميــن، فوجئــت بوصــول قصيــدة إلــى )واتســاب( جوالــي 
وأنــا قــادم مــن مدينــة العيــن، بعــد تخريــج الدفعــة الثامنــة والثالثيــن 
مــن طلبــة وطالبــات جامعــة اإلمــارات، فأخــذت الجــوال وبــدأت أقــرأ 
القصيــدة مــرة ومرتيــن وأكثــر، ثــمَّ غنيتهــا وســجلتها وبــدأت أســتمع 
إليهــا، وأتفكــر فــي مفرداتهــا ووزنهــا ولحنهــا ومعانيهــا وفلســفتها، 
ولــم أنتبــه أنَّ فيهــا لغــزًا صعبــًا جــدًا، يختبــئ فــي ثناياهــا، فقلــت 
فــي نفســي: مــا هــذه، أهــي تحفــة فنيــة مــن فنــان عظيــم، أم هــي 
ســيمفونية مــن ملحــن خطيــر، أم هــي جمــل فلســفية نحتــاج إلــى ابــن 

رشــد ليحللهــا ويعــرف فحواهــا ومفهومهــا، أم هــذه رســائل وعظيــة.
ال أدري، فقــد صــرت فــي حيــرة مــن أمــري، أجــول فــي ســيارتي 
لغزهــا  حــل  أســتطيع  وكيــف  وســحرها،  جمالهــا  فــي  أفكــر  وأنــا 
بــدَّ أن أشــرحها لنفســي أواًل، وللقــراء  العجيــب، ولهــذا قلــُت: ال 
الكــرام، ثــمَّ أبحــث عــن إجابــة لهــذا اللغــز الــذي حّيــر الشــعراء والنّقــاد.

بــن راشــد آل  يقــول ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
مكتــوم:

بــاَدَرتـني وفــــــي يــــديها الكتــــاُب

َعــــْن ُســـــؤاٍل ال يـعـــــتريِه َجـــواُب

عندمــا قــرأت هــذا البيــت األول فــي هــذه القصيــدة العصمــاء 
ــاب  ــادرة والكت ــه المب ــه، فقــد جمــع في ــه وحبكت تعجبــت مــن صياغت
تحمــل  مثقفــة  حقيقيــة  امــرأة  هــي  فهــل  والجــواب،  والســؤال 
الكتــاب فــي يديهــا وتســأل أســئلة صعبــة صّورهــا كأنهــا بيــن أعيننــا، 
أم هــي مــن خيالــه الــذي أراد بهــا أن يلفــت أنظارنــا إلــى الحقيقــة مــن 
مغــزى هــذه القصيــدة، وعلينــا أن نراهــا كمــا يراهــا هــو، وقــد جــزم 
بــأن ســؤالها صعــب ال يعتريــه وليــس قريبــًا منــه الجــواب، ثــم آثــر أن 
يتابــع وصفــه ليزيــل عنــا الظــن أو الشــك، فقــال إنَّ هــذه الفتــاة التــي 

تحمــل الكتــاب بيديهــا جميلــة جــدًا، فهــي:

هــــــا كملَمـــــِس طفــــٍل ـــــٌة َكفُّ َبضَّ

ومــَن العـــيِد بــاَن فيهــا الِخضـاُب

بضــة: ناعمــة البــدن، ملمــس كفهــا مــن ليونتــه كمــا تلمــس 
ــف عنــد وصفهــا، بــل ذكــر وقــت الســؤال وهــو  الطفــل، ولــم يتوقَّ
ــن فيــه النســاء وتضــع الحنــاء علــى األيــدي  يــوم العيــد، الــذي تتزيَّ
ــدول  ــي وبعــض ال ــج العرب واألقــدام، كمــا جــرت عادتهــن فــي الخلي
األخــرى، فمــا ســؤالها يــا تــرى، ولمــاذا وّجــه الشــاعر عيوننــا إلــى هــذه 
اللوحــة الجميلــة فــي اليــوم الســعيد؟ هــذا مــا ســنعرفه بعــد قليــل..
ثــمَّ يتابــع شــاعرنا الكبيــر فــي وصــف هــذه الفاتنــة، ويؤّكــد أنهــا 

حقيقــة، ولهــا صفــات ومهــارات، فهــي ذات صــوت جميــل:

ـــــي العـــــود َشــــــدٌو وَلحــــــٌن وُتَغنِّ

ـــــــي وللعطـــــــوِر انسكـــــــاُب وُتَهنِّ

محمد بن راشد يحيي األلغاز الشعرية الفصيحة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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ــا أن نتخّيلهــا، فهــي رائعــة الجمــال  ــة يمكنن وهــذه صــورة جميل
فــي مــكاٍن مــا تمســك الكتــاب، وتســأل هــذا الزعيــم الكبيــر الشــاعر، 
بالعيــد  وتهّنــئ  وتغنــي  العــود،  تمســك  بــل  بذلــك،  تكتفــي  وال 
الســعيد، ولعلهــا هّنأتــه بكلمــات شــعرية وعطــور العيــد تضــوع فــي 
المــكان، فكأنهــا مــن كثرتهــا وطيــب ريحهــا تنهمــر علــى الشــاعر فــي 
ــن، وشــاعرنا وهــو يصــف هــذا الجمــال  تلــك اللحظــة وكل الحاضري
إلــى  والطيــب تذكــر بهمــا طيــب عمــل الخيــر وجمالــه، فتخلــص 

ــه، فقــال: ــر والحــث علي وصــف الخي

ال يــــزاُل الـــــورَى بـخـــــيٍر إذا ُهــــْم

َجـَعلــوا الخـــيَر منهجـــًا فيـــِه ذابـوا

يــــزَرُع الـــــَورَد راغــــُب الَجــْنِي وردًا

كــلُّ َشــْيٍء َلــُه يـكــــوُن احـتســـاُب

نعــم، ال يــزال النــاس بخيــر إذا عملــوا الخيــر، وســاعدوا أهــل 
الحاجــة، وجعلــوا الخيــر منهجــًا فيــه، بــل ذابــوا فــي أعمالــه ولــم 
يتركــوه، وهــذه وصيــة عظيمــة يوصينــا بهــا ســموه، كمــا أمــر اللــه 
بهــا ورســوله صلــى اللــه عليــه وســلم، وقــد جعــل اللــه عــز وجــل الخيــر 
َها  بيــن فــرض الصــالة والعبــادة والجهــاد، فقــال عــز مــن قائــل: ﴿َيــا َأيُّ
ُكــْم  ُكــْم َواْفَعُلــوا اْلَخْيــَر َلَعلَّ ِذيــَن آَمُنــوا اْرَكُعــوا َواْســُجُدوا َواْعُبــُدوا َربَّ الَّ
ُتْفِلُحــوَن وجاهــدوا فــي اللــه حــق جهــاده﴾، ومــا كان فعــل الخيــر ليقع 
بيــن هــذه العبــادات العظيمــة إال لعظمتــه، وإن كان ندبــًا، ولكــن فــي 
هــذه اآليــة، وغيرهــا مــن اآليــات واألحاديــث، داللــة عظيمــة علــى 
عظمتــه، وهــو مــا يقــوم بــه بوراشــد ليــل نهــار مــن مســاعدة النــاس 
فــي مشــارق األرض ومغاربهــا وال يتوقــف عنــه لحظــه منــذ صغــره، 
رعــاه اللــه، تشــهد عليــه كل هــذه المبــادرات اإلنســانية الكبــرى التــي 
لــم أَر لهــا مثيــاًل فــي الدنيــا؛ ألنَّ زارع الــورد لــن يجنــي غيــر الــورد، 
وكذلــك مــن يــزرع الخيــر يلــَق الخيــر، والعكــس صحيــح؛ ألنــه يكــون 

لــكل شــيء فــي هــذه الحيــاة حســبة ال خطــأ فيهــا.

ونتــــــاُج األشــــــياِء ينُتـــــــُج منهـــــا

منِطـــٌق لـيـَس فــي َمـــداُه ِعتــــاب

اِت َرْجـــــٌع اِت والَمَلــــذَّ ومــــَن الـــــذَّ

فيهمــا َيعـِذُل الـُمصـاَب الُمصاُب

انتقــل هنــا الشــاعر إلــى موضــوع فلســفي، يمهــد فيــه مــا 
واألفــكار  المنطقيــة  األشــياء  إنَّ  فقــال:  القصيــدة،  مــن  ســيأتي 
الصحيحــة ينتــج منهــا كالم منطقــي، ال يمكــن أن يعاتــب اإلنســان 
عليــه، ألنــه ال يخالــف العقــل الســليم والفطــرة، ومــع هــذا فــإنَّ 
الــذات والنفــس التــي تحــب الملــذات والتهــاون، لهــا رجــوع إلــى 
ــا  ــب منه ــوم النفــس اللوامــة، ويعــذل مــن أصي ــاك تل الحــق، وهن
صاحبــه المصــاب أيضــًا، فتعــود إلــى رشــدها وفطرتهــا الســليمة وإن 

ابتعــدت قليــاًل، ولهــذا أيهــا القــارئ الكريــم:

وَتـــــَرَى النــــاَس كالمعـــادِن أْمـــــرًا

َذَهـــــٌب مـــــْن نفوســـِهْم وُتــــراُب

ــي تحــب  ــص، الت ــت نفســه مــن الذهــب الخال ــًا لمــن كان فهنيئ
العمــل والجــد ونفــع النــاس، وال تكــون كمثــل أولئــك الذيــن رضــوا 
بالــدون، وتركــوا المعالــي فهــم والتــراب ســواء، وفــي الحيــاة أيضــًا ال 
يمكننــا أن نفــرق العجيــب عــن أخيــه الغريــب، فالدنيا مليئــٌة بالعجائب 
والغرائــب، ولكــن مــع وجودهــا ال يمكــن للغــراب أن يحاكــي مشــية 
القطــاة، فمــن كانــت نفســه ترابيــة فلــن يصــل إلــى درجــة الذهــب، 

ولــو حــاول ذلــك مــرارًا، ولهــذا يقــول ســموه:

وَعجـــيٌب أخـــــــُو غــــــريٍب ولكـــــــْن

ال ُيحاكـــي مشـَي الَقطــاِة الُغـراُب

ــه يقــول:  ــكاره، وكأن ــع ســموه فــي فلســفته وتسلســل أف ــم يتاب ث
لعــلَّ معترضــًا يعتــرض علــى مــا قلتــه مــن حجــج وأدلــة والــرد عليهــم بأنــه:

ــــــــًة ودليــــــًا ُجِعــــــَل الَعقــــــُل ُحجَّ

وإلـــَى الَعقــِل لـلعقـــوِل انتســـاُب

ــى  ــون أنَّ العقــل ينتســب إل ــن العقــل والجهــل والجن الفــرق بي
بــل العقــل وحــده حجــة، ودليــل علــى  النيــرة المفكــرة،  العقــول 
ــك.  ــى ذل ــارات إل ــا الشــواهد واالعتب ــف إذا أضفن ــن، فكي المعترضي

ثــم يكمــل شــاعرنا الكبيــر هــذه الفلســفة العجيبــة فيقــول:

وحجــــابـاِن َعـــــْن كــــثيٍف لـــــطيٍف

طـــاَب مــْن طيِبـِه الِمــا والَمـاُب

وانكشـــاُف األمــــوِر عـــْن عبَقـــري

فــي ســـراٍب يقفــو ُخطـاُه َسـراُب

فـــي تابيبـــه مــــن العلــــم حشــو

ومــــــن الفهــــم والضيـــاء إهـــاب

ــان العقــل  ــان يحجب ــان؟ هــل همــا حجاب مــا همــا هــذان الحجاب
عــن الفكــر الصحيــح الــذي وصفــه بأنــه كثيــف ولطيــف ولــه رائحــة 
طيبــة تطيــب منهــا العطــور نفســها، ولكــن بســبب وجــود الحجابيــن 
يبتعــد العقــل فيضــل عنــه وعــن الوصــول إلــى الحقيقــة المنشــودة 
ــو  ــق، ول ــه الحقائ ــة الصحيحــة، ولكــن العبقــري تتكشــف ل والمكان
كان يســير فــي ســراب يتبعــه ســراب ال شــيء فيــه يحســبه الظمــآن 
مــاء، وليــس بمــاء، فهــو يحمــل فــي صــدره علمــًا محشــوًا وفهمــًا 
وضيــاًء يدلــه إلــى الطريــق الصحيــح، وإن كان فــي مفــازة صحــراء ال 

أعــالم فيهــا يحيــط بهــا الســراب مــن كل مــكان.

اللغــز
هــذا العبقــري يســتطيع أن يحــلَّ أيضــًا هــذا اللغــز إن وصــل 
إلــى المــراد منــه فــي هــذه القصيــدة، ولهــذا انتقــل ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد إلــى لغــزه العجيــب، بعــد فلســفة 
عجيبــة ونصيحــة فريــدة ووصــف رائــع، كأننــا ننتقــل فــي روايــة 
ممتعــة تنتهــي بلغــز، وعلــى القــراء أن يصلــوا بمــا تقــدم مــن مفاتيح 
إلــى حــل هــذا اللغــز، ولــن أقــوم بشــرحه هنــا، ألنني ســأقوم بشــرحه 

وحلــه فــي قصيــدة منفصلــة، فيقــول بوراشــد ملغــزًا:

وســــؤالي عـــن مـســـتظل بغــيب

ذي شمــــول لـــه الـمـدى يـنسـاب

ومــــن الـخــــيل إن فهمـــت فـــخّبر

ولـــه فـــي حــــوادث الدهـــر نــــاب

فاتـحـــــــًا لـلـحيــــــاة والـخــــــير بـابـــًا

وعلـى المـــوت منــــه يـفتـــح بـاب

يقول البغدادي في خزانته: 
إنَّ هــذا الفــن وأشــباهه يســّمى المعايــاة، والعويص، واللغــز، والرمز، 
والتأويــل،  والمرمــوس،  والماحــن  المعانــي،  وأبيــات  والمحاجــاة، 
ــى، والممثــل والكنايــة، والتعريــض، واإلشــارة، والتوجيــه، والمعمَّ

زارع الــورد لــن يجنــي غيــر الــورد، وكذلــك  مــن 
الخيــر، والعكــس صحيــح يلــَق  الخيــر  يــزرع 

وعمـــــــــود لـــــــــه وثــــــــم عمـــــــاد

واعتمــــــــاٌد وصحبـــــــــة أغـــــــــراب

ولـــــــه إخـــــــوة بـأسمــــــــاء شتــــى

مــــــن تـراهــــــم يــا أيـــها األحبــاب

هـــــــو لغــــــــز موّضـــــــــح وخفـــــي

حاضـــــٌر غــــائٌب وفيـــــــه ارتيــــــاب

هـل عرفتـم قصــــدي إذًا خــبروني

ومــــــن اللـــــب كـــــــانت األلبـــــاب

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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محمد بن راشد لـ »أخبار دبي«:

ــل 1979 احتفــل أهــل اإلمــارات بعقــد قــران صاحــب  فــي إبري
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه اللــه”، وكان يومهــا وزيــرًا 
للدفــاع، علــى ســمو الشــيخة هنــد بنــت مكتــوم آل مكتــوم “أم 
الشــيوخ” )حمــدان ومكتــوم وأحمــد( الذيــن احتفــل شــعب اإلمــارات 
“مواطنيــن ووافديــن” بزواجهــم الميمــون يــوم الســادس مــن يونيــو 

.2019
وكان المغفــور لهمــا، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان والشــيخ 
اإلمــارات وأوليــاء  حــكام  آل مكتــوم، ومعهمــا  بــن ســعيد  راشــد 
عهودهــم فــي مقدمــة حضــور عــرس الشــيخ محمــد بــن راشــد، فــي 
حيــن اســتقبل ســموه جمــوع المهنئيــن فــي عــرس الشــيوخ “فرحــة 
الوطــن”، وفــي مقدمتهــم أخــوه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــى للقــوات  ــد األعل ــي عهــد أبوظبــي، نائــب القائ ــان، ول ــد آل نهي زاي
عهودهــم  وأوليــاء  الحــكام  الســمو  أصحــاب  وإخوانــه  المســلحة، 
والشــيوخ وجمــوع المواطنيــن والوافديــن، وفريــج زعبيــل تشــرف 

ــن. ــن الكبيري ــع الحدثي بوقائ
حينهــا  وكنــت  األول،  “الســعد”  الحــدث  بحضــور  تشــرفت 
محــررًا فــي مجلــة “أخبــار دبــي”، حيــث كتبــت تحقيقــًا عــن المناســبة 
الســعيدة فــي العــدد 17 – الســنة 14، تاريــخ 26 نيســان/ إبريــل 
بعنــوان  1399هـــ،  األولــى  جمــادى  مــن  األول  الموافــق   1979
“مبــروك ولتــدم أفــراح البــالد” )زفــاف محمــد بــن راشــد يتحــّول إلــى 

عــرس وطنــي(. جــاء فيــه:
»محمــد بــن راشــد، الرجــل ذو القســمات العســكرية والقامــة 
أنــه  المــرء ال يصــدق  يــكاد  الموزونــة،  الخطــوات  الشــامخة، ذات 
عســكري مــن الطــراز األول، وأنــه خريــج كليــة “مونــز” العســكرية 

بقلم: خليل البري

 بين عرس محمد بن راشد
ً
40 عاما

وعــرس أنجالــه الثالثـــة

أفراح آل مكتوم.. فأل سعد وسعادة

بيــن 25 إبريــل/ نيســان 1979، و6 يونيــو/ حزيران 2019، 
أربعــون عامــًا مــن الســعد والســعادة، عاشــها أهــل اإلمــارات 
ــزل مســتمرة  ــا ت ــي بخاصــة، ولم ــة، وســكان دب بصــورة عام

منــذ نيــف وأربعــة عقــود.

عندمــا يشــاهد ابتســامته المرتســمة دائمــًا علــى محيــاه، وعندمــا 
يســتمع إلــى بالغتــه األدبيــة فــي الــكالم، وكأنَّ الرجــل يقــول شــعرًا، 

وليــس أوامــر عســكرية صارمــة.
محمــد بــن راشــد، أحّبــه كلُّ مــن عرفــه، واحترمــه كلُّ مــن ســمع 
عنــه. لذلــك فإننــي لــم أفاجــأ عندمــا حضــرت عقــد قرانــه، وزفافــه 
الــذي تــمَّ يــوم األول مــن أمــس علــى ابنــة عمتــه الشــيخة هنــد، وقــد 

* إرهاق العريس بنفقات الزواج قد يقلب سعادته شقاًء ويؤثر في عاقته بزوجته 
* الحب ليس عيبًا.. وكل نفس إنسانية معافاة مفطورة على الحب

* المرأة هي الوجه المضيء للحياة

مـن مفكـرة »أخـبــار دبـــي« ) 6 (
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ــة، وكهــول وجــدوا فــي هــذا العــرس فرصــة  ــول األصيل بقــوة الخي
لتجديــد شــبابهم واســتذكار أيــام الصبــا.

مــع بــدء نــزول الشــمس عــن كبــد الســماء، وانبعــاث نســيمات 
العصــر العليلــة، يبــدأ النــاس بالتوافــد إلــى مياديــن االحتفــاالت، 
مواطنيــن ووافديــن، عربــًا وأجانــب، مــن آســيا وإفريقيــا، مــن أوروبــا 
وأميــركا، خليــط مــن البشــر تزخــر بــه يوميــًا مياديــن االحتفــاالت، 
حتــى الطبيعــة أســهمت فــي االحتفــاالت، فجــاءت أيــام األســبوعين 
عــن  امتنعــت  الرطوبــة  والهــدوء.  الصفــاء  غايــة  فــي  الماضييــن 
المحتفليــن،  صفــو  تعكــر  أن  خجلــت  المغبــرة  والريــاح  النــزول، 
ــر ســلبي فــي عــرس آل  والحــرارة اســتحيت مــن أن يكــون لهــا أي أث
مكتــوم، فبرقعــت الشــمس وجههــا لتخفــف مــن أشــعة حرارتهــا 
التــي كانــت قبــل أســبوع واحــد مــن االحتفــاالت مثــل لهيــب شــهر 

آب “تحــرق المســمار بالبــاب”.
حوالــي  االحتفــاالت  ســاحات  إلــى  بالتدفــق  الجمهــور  يبــدأ 
الســاعة الرابعــة عصــرًا، وغالبــًا مــا كان صاحبــا الســمو الشــيخ راشــد 
ــاء  ــي عهــده الشــيخ مكتــوم والشــيخ حمــدان والشــيخ أحمــد أبن وول
الشــيخ راشــد فــي مقدمــة حضــور ســباقات الخيــل والهجــن، تلــك 
ــم  ــن حبه ــرب بالفروســية، وع ــزاز الع ــن اعت ــر ع ــي تعب الســباقات الت
لســفينة الصحــراء. وكانــت هــذه الســباقات تنظــم يوميــًا ومنــذ مــا 

يقــرب مــن أســبوعين مــن الزفــاف الميمــون.
ولطالمــا نالــت ســباقات الهجــن والخيــل استحســان وإعجــاب 
فــي  متألقــًا  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  العريــس،  وكان  الجميــع. 
العــروض والســباقات كافــة، التــي شــارك فيهــا عشــرات الفرســان 
وراكبــو الهجــن. ويتبــع ذلــك عــروض ينفذهــا “شــياطين الجــو”، 
مظليــو المنطقــة العســكرية الوســطى الذيــن كتبــوا أكثــر مــن مــرة 
اســم “محمــد” فــي الجــو، كمــا أســهمت الطائــرات الحربيــة بتقديــم 
عروضهــا الشــائقة والصعبــة التــي كانــت تأخــذ بمجامــع القلــوب.

وإلــى جانــب ميــدان الســباق، كان المواطنــون يعبــرون عــن 
ابتهاجهــم بالحــدث الســعيد مــن خــالل رقصــات العيالــة واليولــة، 

البنــادق والرشاشــات. وإطــالق الرصــاص بالهــواء مــن 
وبينمــا مئــات بــل ألــوف األعنــاق تكــون مشــرئبة فــي مياديــن 
فــي  الشــعبية  الرقصــات  يــؤدون  عــدة  مئــات  يكــون  الســباق، 

الســاحات التــي أعــدت لذلــك مقابــل قصــر الضيافــة.
أّمــا فــرق الجاليــات فكانــت تــؤدي رقصاتهــا بطرقهــا الخاصــة 
الجــاز  وفــرق  جهــة،  مــن  والمزاميــر  الطبــول  أصــوات  علــى  بهــا 

تحــول إلــى عــرس وطنــي شــارك فيــه ليــس أبنــاء دبــي، فحســب، بــل 
أبنــاء كل اإلمــارات، كمــا تجشــم العديــد مــن أبنــاء الــدول الخليجيــة عنــاء 

الســفر ليحضــروا عرســه الميمــون، الــذي بــات حديــث النــاس كافــة.

االحتفاالت
احتفــااًل  الزينــات،  مــن  قشــيبة  حلــة  الخليــج  لؤلــؤة  لبســت 
بالعــرس الميمــون، وبــذل موظفــو وعمــال بلديــة دبــي، إلــى جانــب 
المواطنيــن، جهــودًا جبــارة إلعطــاء المناســبة الســعيدة حّقهــا مــن 
البهجــة واالحتفــاء. كمــا بذلــت شــرطة دبــي جهــودًا ضخمــة لتنظيــم 

االحتفــاالت وحفــظ األمــن.
لــت منطقــة الجميــرا القريبــة مــن قصــر الضيافــة إلــى كتلــة  تحوَّ
متوهجــة مــن األنــوار، ولبســت األشــجار الصغيــرة منهــا والكبيــرة 

حلــاًل مزركشــة مــن األلــوان الملونــة الوهاجــة.
أمــا الشــوارع، بمــا فيهــا شــارع المكتــوم فــي ديــرة، فقــد باتــت 

نهــرًا متدفقــًا مــن األنــوار.
ــاء  ــر للنســاء إلحي ــران، واحــد للرجــال واآلخ ــم مســرحان كبي وأقي
ــًا  الحفــالت واألمســيات الســاهرة التــي أســهم فيهــا نحــو 30 مطرب

ــن.  ــن والملحني ــي وعشــرات العازفي ــة مــن الوطــن العرب ومطرب
أمــا الرقــص الشــعبي الــذي تجلــى فــي أبهــى مظاهــره، حيــث 
ــة” مــع “الليــوة”، و”الرزيــف” مــع “العرضــة”  تعانقــت فيهــا “العيال
ــة  فقــد احتــل مســاحات شاســعة مــن األراضــي التــي عملــت البلدي
ــل مركــز  ــى تســويتها وتجهيزهــا لتكــون جاهــزة للعــروض. ومقاب عل
دبــي التجــاري الدولــي أقيــم ميــدان كبيــر لســباقات الهجــن والخيــل 
وإنــزال المظلييــن، وقــد توافــرت فيــه وســائل النقــل التلفزيونــي 
واإلذاعــي والحواجــز لحمايــة المشــاهدين. كمــا توافــرت فيــه مواقــف 
مضنيــة  جهــودًا  دبــي  شــرطة  بذلــت  حيــث  للســيارات،  واســعة 
لتســهيل حركــة المــرور أمــام ســيل متدفــق مــن الســيارات يبــدأ 
يوميــًا اعتبــارًا مــن الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر، وهــو موعــد بــدء 
ــل، عندمــا يصمــت آخــر  ــى مــا بعــد منتصــف اللي االحتفــاالت، وحت

ــل. مزمــار، ويهجــع آخــر طب

عرس الشعب
ال أبالــغ إذا قلــت إنَّ عــرس الشــيخ محمــد بــن راشــد هــو عــرس 
الوطــن، فقــد شــارك فيــه أبنــاء الشــعب صغــارًا وكبــارًا صغيــرات 
بعمــر الــورود، وعجائــز كــنَّ يتمايلــن كأشــجار النخيــل. شــباب يافعــون 

أفـــــــراح
آل مكتــوم

ذكريات
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والموســيقى العصريــة مــن جهــة أخــرى، حيــث اتخــذت مــن 
الســاحة ركنــًا وراحــت تعــزف وترقــص وتغنــي.

جمعيــات وفــرق الفنــون الشــعبية فــي دبــي، عجمــان، 
الشــارقة، رأس الخيمــة، العيــن وأم القيويــن، ومناطــق الدولــة 
ــم راقصوهــا  كافــة رفعــت كلٌّ منهــا علمهــا الخــاص بهــا وانضَّ
فــي حلقــات ألداء مختلــف أنــواع الرقــص الشــعبي، بــدءًا مــن 

ــف وســواها. ــة والعرضــة والرزي ــى اليول ــة إل العيال
ــزي  تســتمر هــذه االحتفــاالت الرائعــة التــي تداخــل فيهــا ال
ــا اللهجــات المختلفــة،  ــي، وتشــابكت فيه ــزي الغرب الشــعبي بال
وليــس مــن موحــد لهــا ســوى الشــعور الواحــد، االبتهــاج الواحــد، 

بعــرس الشــيخ محمــد بــن راشــد.

في ظل أعراس الوطن 
بيــن عــرس الشــيخ الوالــد وعــرس الشــيوخ الفرســان الثالثــة، 
أربعــون عامــًا بالتمــام والكمــال، انتقلــت فيهــا دولــة اإلمــارات، تحــت 
قيادتهــا الرشــيدة، وبجهــود واهتمــام وأفــكار صاحــب الســمو الشــيخ 
ــة رئيــس مجلــس  ــب رئيــس الدول ــوم، نائ ــن راشــد آل مكت محمــد ب
الراقيــة  الــدول  إلــى مصــاف   “ اللــه  “رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء، 
والمتقدمــة، شــطبت كلمــة “مســتحيل” مــن قاموســها، “بلطــت 
البحــر” وزرعتــه أبراجــًا شــاهقة، اســتصلحت الصحــراء وأنبتتهــا حدائــق 
آمنــة  حيــاة  ينشــد  مــن  لــكل  قبلــة  وأصبحــت  ورياحيــن،  وورودًا 

ــاء المعمــورة.  ــع أنح مســتقرة ومزدهــرة مــن جمي
وبــات  عالميــًا،  األولــى  المرتبــة  الدولــة  ســفر  جــواز  وتصــدر 
المواطــن اإلماراتــي يدخــل نحــو 170 دولــة فــي العالــم مــن دون 
الــود  بــكل  يســتقبله مضيفــوه  تأشــيرة مســبقة، معــززًا مكرمــًا 

والتبجيــل. واالحتــرام 
ــادة الشــيخ  ــارات، بقي ــة اإلم ــم األول لحكومــة دول ــح اله وأصب
محمــد بــن راشــد توفيــر الســعد والســعادة لمواطنيهــا وللمقيميــن 

ــن نســمة. ــن يتجــاوز عددهــم تســعة ماليي ــى أرضهــا، الذي عل
بخبــرات  تســتعين  وأجنبيــة”،  “عربيــة  عريقــة  دول  وراحــت 
التــي اكتســبتها خــالل  حكومــة اإلمــارات، والشــركات اإلماراتيــة، 
الــدول  بعمــر  تقــاس  ال  فتــرة  وهــي  الماضيــة،  األربعــة  العقــود 
ــا،  ــة مواطنيه ــى رفاهي ــا العمــل عل ــا يكــون ديدنه والشــعوب عندم

لهــم. والكرامــة  واالســتقرار  األمــن  وتحقيــق 
وحافظــت دولــة اإلمــارات علــى مكانتهــا ضمــن أكبــر المانحيــن 
الدولييــن فــي مجــال المســاعدات التنمويــة الرســمية قياســًا لدخلهــا 

النســبة  ضعــف  مــن  يقتــرب  وبمــا   %1.31 بنســبة  القومــي 
العالميــة المطلوبــة 0.7% التــي حددتهــا األمــم المتحــدة كمقيــاس 

ــدول المانحــة. ــاس جهــود ال عالمــي لقي
مانحــة  جهــة  كأكبــر  عالميــًا  األول  المركــز  الدولــة  واحتلــت 
للمســاعدات الخارجيــة فــي العالــم وفقــًا للبيانــات األوليــة التــي 
التعــاون  لمنظمــة  التابعــة  اإلنمائيــة  المســاعدات  لجنــة  أعلنتهــا 

والتنميــة. االقتصــادي 
لمدفوعــات  اإلجماليــة  القيمــة  بلغــت   2017 عــام  وخــالل 
االمــارات  دولــة  مــن  المقدمــة  الرســمية  اإلنمائيــة  المســاعدات 
19.32 مليــار درهــم “5.26 مليــارات دوالر” بمعــدل نمــو %18.1 
ــر مــن نصــف  ــأنَّ أكث ــزت المســاعدات ب ــام 2016 وتمي ــة بع مقارن
قيمتهــا تــمَّ علــى شــكل منــح ال تــرد “بنســبة 54%” وذلــك دعمــًا 

للخطــط التنمويــة التــي تنفذهــا الــدول المســتفيدة.
واســتفاد مــن هــذه المســاعدات أكثــر مــن 120 دولــة حــول 
ــدول األقــل نمــوًا، فيمــا تركــز  ــة مــن ال ــم، مــن بينهــا 48 دول العال

المســاعدات علــى التنميــة واالســتثمار بالــدول الناميــة.
ــذ  ــة من ــه الدول ــت إلي ــق لســرد مــا وصل وإذا كان المجــال يضي
الرشــيدة،  قيادتهــا  اهتمــام  ثــمَّ  أواًل،  اللــه  بفضــل  تأسيســها، 
احتفــاالت  فــي  لمســناه  مــا  وهــذا  حولهــا،  شــعبها  والتفــاف 
أعــراس الشــيوخ، التــي تحولــت إلــى “أعــراس الوطــن كلــه”، فإننــي 
أســوق هــذه الحقائــق واألرقــام ردًا علــى أحــد الزمــالء )صحافــي 
عربــي معــروف – يكتــب فــي صحافــة اإلمــارات أحيانــًا( الــذي قــال 
لصديــق مشــترك بعــد أن قــرأ تغطيتــي لعــرس الشــيخ محمــد فــي 
ــرًا  ــغ كثي ــل 1979: إنَّ كاتبهــا “يقصدنــي دون أن يعرفنــي” يبال إبري

ــى درجــة النفــاق! فــي وصفــه إل

فــي العــدد 16 مــن مجلــة “أخبــار دبــي” الصــادر يــوم الســبت 21 
إبريــل 1979، كتــب األســتاذ عمــر الديســي، رئيــس التحريــر، فــي زاويــة 
“خاطــرة األســبوع” وتحــت عنــوان “أيــام زمــان” مقالــة جــاء فيهــا: 
»وأنــا فــي طريقــي عبــر حــي الجميــرا فــي دبــي، شــدتني هــذه األنــوار 
ــة المنتشــرة فــي الموقــع الرحــب لالحتفــال بعــرس  ــة الملون المتأللئ
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وزيــر الدفــاع. ولقــد ســعدت بهــذه 
األنــوار المتأللئــة، وفــرح قلبــي، حتــى إننــي صــرت فــي كلِّ مســاء أمــّر 
بذلــك الحــي خصيصــًا الجتــالء تلــك األنــوار التــي شــهدتها باألمــس. 

وقفــزت إلــى ذهنــي المفارقــة، وتذكــرت أقــوال الكثيريــن!
ــام زمــان  ــر أي ــى الماضــي ويذك ــاد كلُّ إنســان أن يحــنَّ إل لقــد اعت
بــكل الخيــر. وإذا صــحَّ ذلــك علــى المســتوى الفــردي، فإنــه يصــحُّ أيضًا 
ــات  ــرون مهرجان ــاس يذك ــث مــازال الن ــى المســتوى الجماعــي، حي عل
الكــرم، ويفيــض منهــا العطــر، وكان  التــي كان يغمرهــا  األعــراس 
النــاس يعايشــونها حتــى الفجــر، وتســتمر أيامــًا وليالــي ال يمحوهــا 

الزمــان.
تلــك كانــت صــورة األعــراس عندنــا معشــر العــرب مــن الخليج إلى 
المحيــط، وإذا اختلفــت التفاصيــل، فــإن األصــل يظــل هــو هــو. حيــث 

تعــدُّ األعــراس أعيــادًا ومناســبات اجتماعيــة كبــرى، تجمــع القلــوب وتبعــث فيهــا الســعادة، فالعــرس هــو عــرس كل المجتمــع.
وفــي مقابــل هــذه الصــورة البهيجــة أذكــر مــرة أننــي كنــت فــي ألمانيــا أطــوف فــي أحــد شــوارع مدنهــا مــع قريــب لــي، وإذ 
بــه يوقفنــي أمــام درج هنــاك، ويقــول لــي: إنَّ هــذا الــدرج اســمه “درج الســعادة” ذلــك ألنــه يــؤدي إلــى مكتــب “الكاتــب العــدل” 
الــذي يحــرر عقــود الــزواج. فــكل شــاب وفتــاة فــي المدينــة يرغبــان فــي الــزواج هنــا يصعــدان هــذا الــدرج لينــزال زوجيــن بعــد خمــس 

دقائــق بــال ضوضــاء وال حتــى “حبــة ملبــس”!
وتســاءلت أمــام هاتيــن الصورتيــن: كــم مــرة يتــزوج اإلنســان فــي حياتــه؟ ثــمَّ لمــاذا ال نصــر علــى عناصــر الجمــال والســعادة 

التــي ورثناهــا عــن أســالفنا الذيــن عرفــوا بالتأكيــد كيــف يعيشــون أيامهــم أكثــر منــا!
فإلــى الذيــن يحنــون إلــى أيــام زمــان، أقــول لهــم: تعالــوا إلــى عــرس الشــيخ محمــد، وأغنــوا أنفســكم بســاعات ال تنســى مــن 
ــا العريقــة. إنَّ أعراســنا القديمــة تلــك التــي تتمتــع باألبــواب المشــرعة، وتجــرى فــي الهــواء وحيــث ال يحتــاج المــرء إلــى  تقاليدن

بطاقــة للدعــوة!
وبالتأكيــد أنَّ مــن سيشــهد هــذا العــرس ســيصرُّ علــى االعتــزاز بــكل مــا يشــهده، ويصــرُّ علــى التمســك بــكل مظاهــر هــذه 

األعــراس التليــدة الســعيدة.
قــد يكــون عــرس الشــيخ محمــد واســع اإلشــهار، فهــو عــرس شــيخ، ولكــن المبــدأ هــو مبــدأ التمســك بهــذه التقاليــد الجميلــة 

ســواء أجريــت علــى نطــاق واســع، أم علــى نطــاق ضيــق وفــق مــا تطولــه اليــد«.

خاطرة األسبوع.. أيام زمان!

صفحات من مجلة أخبار دبي

أفـــــــراح
آل مكتــوم

ذكريات
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المرأة والمهور والزواج المبكر

المــرأة هــي الوجــه المضــيء للحيــاة 
وهــي الصــدر الحنــون الــذي يحتاجــه 

أيُّ رجــل ليريــح عليــه رأســه

محمد بن راشد متحدثًا إلى عمر الديسي ومحمد نوراني “رحمه الله”

راشد بن سعيد ومحمد بن راشد وحمدان بن راشد والشيوخ يتابعون 
فعاليات العرس

آل  راشــد  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  أكــد صاحــب 
مكتــوم أنَّ المــرأة هــي الوجــه المضــيء للحيــاة، وهــي 
الصــدر الحنــون الــذي يحتاجــه أيُّ رجــل ليريــح عليــه رأســه، 
وأعظــم النســاء هــي األم الصالحــة، ثــمَّ الزوجــة رفيقــة 
الــدرب، ثــمَّ البنــت التــي يحتاجهــا األب عندمــا يشــيخ؛ 
فالبنــات أكثــر حنانــًا مــن الصبيــان إذا مــا احتــاج إليهــم 
الوالــد المســن. وأكــد ســموه أنــه مــن أنصــار الــزواج المبكر 
ــك مــن كل النواحــي  بشــرط أن يكــون الشــاب تأهــل لذل
حتــى يكــون أهــاًل لمســؤولية البيــت والزوجــة واألوالد.

عمــر  الزميــالن  ســموه  مــع  أجــراه  حــوار  فــي  ذلــك  جــاء 
الديســي ومحمــد نورانــي )رحمــه اللــه(، ونشــر فــي العــدد 16 
مــن “أخبــار دبــي” بتاريــخ 21 نيســان / إبريــل 1979. نقتطــع 

تاليــًا جــزءًا منهــا:

	 )العــرس الــذي يقــوم علــى الرغبــة الشــخصية والتراضــي(. 
هكــذا تقــول أنــت.. وأنــا كصحفــي أفســر ذلــك بالبنــط العريــض 

»وزيــر الدفــاع ينــادي بالحــب«. 
		 ولمــاذا بالبنــط العريــض؟! ولمــاذا رجعــت إلــى مخاطبــة 
الشــخصية العســكرية؟ ألــم أقــل لــك إنَّ الــوزارة قيــد ثقيــل! 
ــى  ــزواج يجــب أن يقــوم عل ــادي إنَّ ال ــال شــخص ع ــاذا إذا ق لم
الحــب.. كان حديثــه عاديــًا ال يلفــت االنتبــاه، وإذا قالــه وزيــر.. 
وزيــر دفــاع علــى وجــه التخصيــص كان مــادة صحافيــة مثيــرة؟! 

إننــي أســألك أنــت نفســك لمــاذا؟

الحــب  وداعــة  ضــد  هــي  دفــاع  وزيــر  أي  صرامــة  ألنَّ   	
ممنشــق  القامــة  منتصــب  أبــدًا  الدفــاع  وزيــر  وشــفافيته.. 
لكبريائــه.. فــي حيــن أنَّ الحــب هــو المعبــد الــذي يســجد فيــه 

مســتطابًا! إذالاًل  الجبــاه  فيــه  وتــذل  المحبيــن..  جميــع 
زيــًا  العســكرية  للشــخصية  لمــاذا تفصلــون  أعــرف  ال   		
لوظيفتــه  خلــق  كأنمــا  النــاس..  بيــن  جافــًا  وســلوكًا  صارمــًا 

فقــط! العســكرية 

	 هــل أفهــم مــن هــذا أنــك لســت عســكريًا بطبعــك.. وأنَّ 
منصــب وزيــر الدفــاع فــرض عليــك وقبلتــه؟!

		 ال، ليــس بهــذا التحديــد الــذي فــي الســؤال! إنمــا أنــا 
فــي دخيلــة نفســي منضبــط، عشــت االنضبــاط العســكري وأنــا 
الجديــة  بنــوع مــن  التأهيــل، فتطبعــت تصرفاتــي  فــي ســن 
والخطــوات النظاميــة، لذلــك عنــد تقســيم الحقائــب الوزاريــة 

كانــت وزارة الدفــاع أنســب وزارة لــي.

	 لكنك من الداخل؟!
		 أنــا مــن الداخــل شــخص عــادي، وأحــب الشــخص الــذي 
يكــون علــى ســجيته، وكثيــرًا مــا أجالــس نفســي؛ أخاطبهــا، تــارة 
أســمعها كلمــات شــعرية، وتــارة أحكــي لهــا وتحكــي لــي بعــض 
النــكات. فأضحــك وتضحــك معــي.. وكثيــرًا مــا أســتمتع بتلــك 
الخلــوة، وأحلــق بعيــدًا عــن دنيــا النــاس وعــن الضوضــاء، حيــث 

أختــرق نتــف الســحاب، وأطــارد عيــن الشــمس.

	 بمــا أننــي صحافــي ســأقول أيضــًا: إنَّ وزيــر الدفــاع شــاعر 
شــريد الخيــال.

		 لمــاذا ال تســتطيع أن تنســى أنــك صحافــي؟ فأنــا أريــد 
البــاب  مــن  علــيَّ  تدخــل  أن  أنــت  واســتطعت  أســترخي،  أن 
أنــا فعــاًل أحــاول كتابــة الشــعر مــن وقــت آلخــر..  المضــيء. 

الغنائــي علــى وجــه الخصــوص. والشــعر 

	 إذًا أنت تؤمن بالحب؟ 
ليــس  الحــب  بالحــب!  يؤمــن  علــى شــخص ال  دلنــي   		

عيبــًا، وكلُّ نفــس إنســانية معافــاة مفطــورة علــى الحــب، لكــن 
المجتمــع الضيــق والبيئــة المتزمتــة وتصرفــات كثيــر مــن شــباب 
اليــوم الذيــن يســتوردون ويطبقــون مــا يرونــه فــي األفــالم 
النــاس  بعــض  جعــل  ذلــك  كل  والتلفزيونيــة..  الســينمائية 

يتحدثــون عــن الحــب وكأنهــم يتحدثــون عــن خطيئــة.

	 هل أستطيع أن أسأل هل أحببت من قبل؟! 
		 إننــي أحــب ألــف مــرة فــي اليــوم الواحــد؛ أحــب العمــل، 
أحــب الواجــب، أحــب النــاس.. وأحــب وأحــب. والحــب أنــواع 
ــق المعنــى الواســع للحــب إذا قصدنــا بــه  كثيــرة، ونحــن نضيِّ
حــب الشــاب للشــابة، الــذي يجــب أن يــؤدي إلــى الــزواج، ولــوال 
التعامــل بالحــب فــي مختلــف األوجــه لمــا أمكــن احتمــال الحياة.. 
والحــب كالمــاء يختلــف فــي شــكله حســب المحيــط الــذي يكــون 
فيــه الحــب اتصــال روحيــن مــن شــأنه أن يوّفــر الثقــة، االطمئنان 

النفســي، والحيــاة المســتطابة.

	 وكيف ترى المرأة؟! 
الصــدر  وهــي  للحيــاة،  المضــيء  الوجــه  هــي  المــرأة   		
رأســه، وأعظــم  ليريــح عليــه  رجــل  أيُّ  يحتاجــه  الــذي  الحنــون 
ثــمَّ  الــدرب،  رفيقــة  الزوجــة  ثــمَّ  الصالحــة،  األم  هــي  النســاء 
ــًا  ــر حنان ــات أكث ــا يشــيخ؛ فالبن ــا األب عندم ــي يحتاجه ــت الت البن

مــن الصبيــان إذا مــا احتــاج إليهــم الوالــد المســن.

	 وكيف ترى الشاب؟ 
		 الشــاب يجــب أن يكــون طموحــًا، ســاعيًا إلــى هــدف 
بعينــه، وأن يوصــف بأنــه شــاب يحــاول دائمــًا؛ فذلــك يعنــي أنــه 
ــاب ال يقــف عنــد حــد، وأنــه  متجــدد الطمــوح، وأنَّ طموحــه وّث
متطلــع دائمــًا لألفضــل واألحســن، وأن يحــاول بجانــب ذلــك 

ــه. رفــع مســتوى الذيــن مــن حول

	 وكيف ترى الفتاة؟ 
ــاة يجــب أن تأخــذ قســطًا وافــرًا مــن التعليــم؛  		 أواًل الفت

فهــي التــي تربــي جيــل المســتقبل، وهــي فــوق ذلــك يجــب أن 
تحافــظ علــى شــرفها، وأن تصــون ســمعتها وســمعة أهلهــا مــن 

كلِّ مــا يخــدش كرامتهــا وحياءهــا.

	 محمد بن راشد.. هل هو من أنصار الزواج المبكر؟
لذلــك مــن كل  تأهــل  الشــاب قــد  يكــون  أن  بشــرط   		
والزوجــة  البيــت  للمســؤولية؛  أهــاًل  يكــون  حتــى  النواحــي 

واألوالد.

	 قــد تكتمــل شــخصية الشــاب مــن النواحــي األخــرى.. 
لكــن الناحيــة الماديــة تظــل دون الحــد األدنــى المطلــوب للــزواج 
الشــاب موظفــًا محــدود  كان  إذا  بيــت، خصوصــًا  وتأســيس 

الدخــل!
		 يغالــي بعــض الشــبان فــي ميزانيــة الــزواج ويعتقــدون 

أفـــــــراح
آل مكتــوم

ذكريات
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تضمنهــا  التــي  الروايــات  بيــن  مــن 
جيمــس  ــر  المبشِّ روايــة  هــي  الكتــاب  هــذا 
مويرديــك فــي الشــارقة ودبــي ســنة1901؛ 
ــو  ــام شــهر ماي ــد أي ــاح أح إذ يقــول: فــي صب
مــن نفــس الســنة أبحــرت ومعــي مرافقــي 
ــة، مــن  ــب مــن اإلرســالية األمريكي ــع الكت بائ
ــدة تطأهــا  ــالد جدي ــى ب ــن إل ــن متوجهي البحري
أقدامنــا ألول مــرة، هــي الشــارقة ودبــي.

الالهبــة  الشــمس  أشــعة  كانــت 
المنامــة  مينــاء  عنــد  المحليــة  والســفينة 
المحملــة  حميرنــا  مــع  وصولنــا  ينتظــران 
هــي  وأغراضنــا  الصبــر،  بفــارغ  باألغــراض 
معــدات طبيــة وكتــب، كان عــدد المســافرين 
ــه  ــا 30 فارســًا ونوخــذة الســفينة وبحارت معن
ق لبــدء الرحلــة. وبعــد  األربعــة، والــكل متشــوِّ
ســبعة أيــام مــن الســفر وســط العواصــف 
والتوقفــات فــي العديــد مــن الموانــئ وصلنــا 
علــى  االبتســامة  وظهــرت  الشــارقة،  إلــى 

التعــب.  مــن شــدة  الشــاحبة  الوجــوه 
إلــى الشــارقة اســتأجرنا  عندمــا وصلنــا 
ــا مــن ســعف النخيــل فــي فنــاء  كوخــًا مبنيًّ
الشــيوخ  ألحــد  تابــع  حبــوب  لمخــزن  محــاذ 
هنــاك، وبعــد أربعــة أيــام نجحنــا فــي اســتئجار 
كــوخ أفضــل علــى الرغــم مــن أنــه كان أبعــد 
قليــاًل عــن الســوق، إال أنَّ المنطقــة كانــت 

ــا نتوقعهــا. ــا كنَّ أفضــل ممَّ
كان بيتنــا هــو البيــت المســيحي الوحيــد، 
ليــس فــي الشــارقة فقــط بــل فــي الســاحل 
ــر فيــه كلَّ مــا  ــن مــن أن نوفِّ كلــه، ولــم نتمكَّ
ــر مــكان  ــا اســتطعنا توفي ــه، إال أنن ــاج إلي نحت
ترتيــب  مــن  انتهينــا  وبعدمــا  ا،  جــدًّ مريــح 
الكثيــر  أخرجنــا  ومعيشــتنا،  ســكننا  أوضــاع 
ــا  مــن األناجيــل والكراريــس المســيحية وقمن
بعرضهــا خــارج البيــت علــى بســاط فرشــناه 
فــي األرض، وقــد جذبــت هــذه الكتــب الكثيــر 
وعلــى  الفضولــي.  والجمهــور  ار  الــزوَّ مــن 

جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( ُتحلِّ
تســّلي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الّذكيــة، وتبّيــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــرًا ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواٍت، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحّصــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك األصــول المتفرقــة مؤّلــف واحــد ُيعــّد زادًا معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال

أنهــم لكــي يفكــروا فــي الــزواج ال بــد أن يكــون لديهــم عشــرات 
اآلالف.

لــي، إنَّ الذيــن يغالــون هــم اآلبــاء الذيــن  	 إذا ســمحت 
األبنــاء؟ وليــس  لبناتهــم،  غاليــًا  مهــرًا  يطلبــون 

		 بالتأكيــد ليــس هنــاك مــن يدافــع عــن األب الــذي يطلــب 
مبلغــًا كبيــرًا فــي مهــر ابنتــه؛ ألنــه بذلــك يثمنهــا كأيِّ بضاعــة 
لديــه، واآلبــاء بذلــك يســهمون فــي دفــع كثيــر مــن شــبابنا للــزواج 
ماليــًا  كان مســتطيعًا  إذا  لكــن  ذلــك،  وأنــا ضــد  الخــارج،  مــن 
لظروفــه الشــخصية أو ظــروف عائلتــه، أو عائلــة العــروس التــي 
م إليهــا، فلمــاذا نمنعــه مــن أن يبســط يــده فــي عرســه؟!  تقــدَّ
فالشــاب يتــزوج مــرة واحــدة، وليلــة زواجــه أعظــم الليالــي، كمــا 

يقــال.

	 أنــا معــك، أن يتــزوج اإلنســان مــرة واحــدة، خصوصــًا فــي 
ــي  ــوذون بالحكمــة الت ــه يل ــاس في ــح الن ــذي أصب هــذا العصــر ال

تقــول: إنَّ المؤمــن ال يلــدغ مــن جحــر مرتيــن!
ل مســؤولية هذا  		 أنــت الــذي تقــول هــذا وعليــك أن تتحمَّ
ــا فإننــي أعــود ألذكــر بالحديــث النبــوي الشــريف  القــول. أمــا أن
الــذي يقــول: »إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فأنكحــوه«. 
ففــي هــذا الحديــث توجيــه واضــح بعــدم النظــر إلــى المــادة فــي 

إقــرار الــزواج، وإلــى نبــذ العقبــات الماديــة التــي أوجدتهــا التقاليــد 
فــي ســبيل تهيئــة العــش الزوجــي الســعيد. وال شــك أنَّ إرهــاق 
ــزواج، حتــى قــد يســتدين مــن أجــل ذلــك،  العريــس بنفقــات ال
قــد يقلــب ســعادته شــقاء ويؤثــر فــي عالقتــه بزوجتــه، ويــؤدي 
إلــى أوخــم العواقــب. وأعــود أيضــًا إلــى التذكيــر بحديــث نبــوي 

آخــر معنــاه: »أكثــر الزوجــات بركــة أيســرهن مهــرًا«. 

لــي مــن مقاطعتــك صحافيــًا، وكــم دفــع  بــدَّ  هنــا ال   	
راشــد مهــرًا؟!  بــن  محمــد 

		 قــد ال تصــدق، إننــي لــم أدفــع غيــر المهــر الشــرعي الــذي 
باســتطاعة أيِّ شــاب فــي دولتنــا أن يدفعــه. ولكنــي ال أخفــي أنــه 
م أشــياء أخــرى مــن هدايــا وغيرها تنســجم  ــم علــيَّ أن أقــدِّ كان يتحتَّ
ــر جــو العــرس الــذي يرغــب كلُّ أبنــاء مجتمعنــا  مــع التقاليــد وتوفِّ
ــا مجتمــع  ــا هن ــوم أنن ــي عــدة.. فمــن المعل فــي أن يعيشــوه ليال
متآلــف، والعــرس فيــه هــو عــرس للجميــع ويشــارك فيــه الجميــع، 
وكان علينــا أيضــًا أن نظهــر نعمــة اللــه علينــا بهــذه المناســبة وأن 

ــر المشــاركة الشــعبية علــى أســعد مــا نســتطيع.  نوفِّ

محمد بن راشد يشارك في سباقات الخيل بمناسبة عرسه

العيالة.. رقصة الرجولة

أعظــم النســاء هــي األم الصالحــة ثــمَّ 
الزوجــة رفيقــة الــدرب ثــمَّ البنــت التــي 

يحتاجهــا األب عندمــا يشــيخ
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تطلب من

أفـــــــراح
آل مكتــوم

ذكريات



ــة اإلمــارات  ــة األمــن فــي دول ــدأت رحل ــة« ب مــن »المطارزي
المتصالحــة،  اإلمــارات  فــي  قبلهــا  ومــن  المتحــدة،  العربيــة 
ــًا مــن أكثــر دول العالــم أمنــًا  إلــى أن باتــت دولــة اإلمــارات حالّي
وأمانــًا، بفضــل حّراســها األقويــاء مــن رجــال الشــرطة والداخليــة.

اإلمـارات باتت حالّيــــًا من أكثـــر دول 
العالـــم أمنــًا وأمانـــًا بفضل حّراسها 
األقوياء من رجال الشرطة والداخلية

القيادة العامة لشرطة دبي

شـرطـة اإلمـارات
مسـيرة حافلة باإلنجازات

زايد يشهد تمرينًا لشرطة ٔابوظبي بحضور مبارك ٓال نهيان

أّمــا تأســيس شــرطة أبوظبــي فقــد جــاء عــام 1957، ومنــذ ذلــك 
ـ 1966(،  الوقــت مــّرت بأربــع مراحــل تاريخيــة: مرحلــة التأســيس )1957ـ 
رًا ملموســًا فــي  ــي شــهدت تطــوُّ ــاء )1966 ــــ 1979(، الت ــة البن ومرحل
م )1979 ــــ  ــة التقــدُّ مجــال القــوة البشــرية ومســتوى كفاءتهــا، ومرحل
1995(، التــي تــمَّ خاللهــا دمــج شــرطة أبوظبــي بــوزارة الداخليــة، بــأن 
ة مــن قــوى الشــرطة واألمــن االتحاديــة  تكــون شــرطة أبوظبــي قــوَّ
ــــ 2007( مرحلــة  التابعــة لــوزارة الداخليــة، والمرحلــة الرابعــة )1995 
ــق  م الفري ــز، مــع تســلُّ ر النوعــي واالســتراتيجي والجــودة والتميُّ التطــوُّ
ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان، منصــب القائــد العــام لشــرطة 

ــي. أبوظب
ــة الشــرطة فــي أبوظبــي بعــد التأســيس مقتصــرة علــى  كانــت مهمَّ
حمايــة بعــض المواقــع، مثــل قصــر الحاكــم واألســواق والبنــوك، التــي 
لــم يــزد عددهــا عــام 1957 علــى اثنيــن فقــط، إلــى جانــب مهــام حراســة 
ــن  ــط األفــراد المطلوبي ــدول المجــاورة، وضب القــوارب القادمــة مــن ال
لــه  المغفــور  تولــي  ومــع  والشــكاوى.  المنازعــات  فــي  الحاكــم  مــن 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الحكــم فــي أبوظبــي عــام 1966، 
رًا ملموســًا للقــوة البشــرية، ومســتوى كفاءتهــا  شــهدت الشــرطة تطــوُّ

واإلمكانــات الماديــة والفنيــة.

وحفــل ســجل تاريــخ شــرطة أبوظبــي خــالل مســيرة الســتين عامــًا 
بإنجــازات كبيــرة علــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات التــي واجهتهــا 
َلــت بالدعــم المتواصــل والجهــد والبــذل  فــي بدايــة تأسيســها، والتــي ُذلِّ
ــب اللــه  والعطــاء للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
ســة األمنيــة الوطنيــة التــي كانــت  ثــراه، مــن أجــل تطويــر هــذه المؤسَّ
ومــا زالــت ُتســهم فــي تعزيــز األمــن واالســتقرار حتــى أصبحــت واحــة 

األمــن واألمــان للمواطنيــن والمقيميــن علــى حــد ســواء.
وجــاء تأســيس شــرطة أبوظبــي علــى يد حاكــم إمارة أبوظبي الشــيخ 
شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، تأكيــدًا علــى اهتمامــه ببنــاء 
ر واالزدهــار  ســات حكوميــة تنطلــق بإمــارة أبوظبــي نحــو التطــوُّ مؤسَّ
فــي بيئــة آمنــة مســتقرة، يســودها النظــام وحكــم القانــون، وهــذا مــا 
قــام بــه بــدءًا مــن عــام 1966 المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

م مقاليــد الحكــم فــي إمــارة أبوظبــي. نهيــان، حينمــا تســلَّ

كفاءة وعطاء
 ووصلــت القيــادة العامــة لشــرطة أبوظبــي لمــا هــي عليــه اليــوم 
مــن كفــاءة وعطــاء ومكانــة تضاهــي أعــرق أجهــزة الشــرطة فــي العالــم، 
فمنــذ عــام 1966 أصبحــت أبوظبــي أكثــر أمانــًا واســتقرارًا، وبــات األمــن 
قــت هــذه  يكســب مســاحاٍت جديــدًة فــي المنطقــة بأســرها. لقــد تحقَّ
اإلنجــازات، ومازالــت مســتمرًة بفضــل الدعــم غيــر المحــدود مــن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، 
والمتابعــة الحثيثــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان 
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، واإلشــراف 
التــام مــن ِقَبــل معالــي اللــواء محمــد خلفــان الرميثــي القائــد العــام 
ــزة  ــن األجه ــره بي ــّل نظي ــذي ق ــم ال ــذا الدع ــي، وكان له لشــرطة أبوظب
ــر  ــر والتغيي ــر فــي مســيرة التطوي ــر الكبي األمنيــة فــي دول العالــم، األث
تضاهــي  متميــزة  مكانــة  إلــى  لتصــل  اآلخــر،  تلــو  عامــًا  والتحديــث 

مثيالتهــا فــي الــدول المتقدمــة.

قوانين الشرطة واألمن العام
ق تقريــٌر لشــرطة أبوظبــي إلــى قانــون الشــرطة واألمــن  وتطــرَّ
ــف مــن )95( مــادة ويقــع فــي  ــذي يتألَّ العــام رقــم )1( لســنة 1972 ال
ق  ســبعة أبــواب، ويتنــاول تنظيــم الشــرطة وهيكلهــا اإلداري، ثــمَّ تطــرَّ
للقانــون رقــم )7( لســنة 1977 بشــأن قــوة الشــرطة واألمــن بإمــارة 
د مســؤولية الشــرطة فــي التصــدي للجريمــة،  أبوظبــي، والــذي حــدَّ
ومنــع وقوعهــا وضبــط مرتكبيهــا. ثــمَّ اســتعرض المراحــل المختلفــة 

ت بهــا شــرطة أبوظبــي علــى مــدى تاريــخ عقودهــا الســتة،  التــي مــرَّ
ــر مســّمياتها إلــى أن وصلــت إلــى مســّماها الحالــي  بمــا فــي ذلــك تغيُّ

والمعــروف بالقيــادة العامــة لشــرطة أبوظبــي.
وتوّلــى قيــادَة وإدارَة شــرطة أبوظبــي نخبــٌة مــن أبنــاء اإلمــارة 
بإخــالٍص  خدمــوا  الذيــن  الشــأن،  ذوي  مــن  األوفيــاء  المخلصيــن 
وتفــاٍن وتضحيــة، وبذلــوا الجهــد والوقــت وكانــوا علــى قــدٍر كبيــر مــن 

األمانــة. وحمــل  المســؤولية 

شعار شرطة العاصمة
ــر شــعار شــرطة أبوظبــي 5 مرات على مدى الســتين  ولفــت إلــى تغيُّ
عامــًا، وصــواًل للشــعار الجديــد فــي يــوم االثنيــن الموافــق 24/  7/  2017، 
الــذي يعكــس المــوروث التاريخــي لإلمــارة، ويتطابــق مــع شــعار حكومــة 
ن مــن أربعــة عناصــر هــي: الصقــر الــذي ينحــدر مــن  أبوظبــي، حيــث يتكــوَّ
ــه  ــر ذات ــة، وهــو الصق ــه القوي ــز ببنيت ــور، ويتميَّ أفضــل ســالالت الصق
المســتخدم فــي شــعار حكومــة أبوظبــي، وتــمَّ اعتمــاده فــي عــام 2013، 
والخنجــر، وهــو رمــٌز عملــيٌّ وجمالــيٌّ ينــمُّ عــن مكانــة المــرء، وســعف 
النخيــل الــذي يبــرُز مكانــة النخلــة فــي المــوروث الثقافــي والتاريخــي 
فــي إمــارة أبوظبــي، أّمــا اإلطــار، فهــو مأخــوٌذ مــن أّول شــعار لشــرطة 

أبوظبــي، واللــون مســتوحى مــن شــعار حكومــة أبوظبــي.

مشاريع األمن االستباقي
وانطلقــت شــرطة أبوظبــي حاليــًا الستشــراف المســتقبل مــن 
ههــا لتنفيــذ مشــاريع عمالقــة فائقــة الــذكاء فــي الفضــاء  خــالل توجُّ
ــدء عصــر  ــًا بب الخارجــي، ضمــن مئويتهــا 2057 التــي أعلنــت عنهــا إيذان
ــن برنامجــًا اســتراتيجيًا متكامــاًل ضمــن العقــود  ســباق ذهبــي، يتضمَّ
األربعــة المقبلــة، يرّكــز علــى إرســاء الخطــوط العريضــة لتدشــين مشــاريع 
ــر  ــس معايي ــع مســتقبلي مرتبطــة باألمــن االســتباقي، لتكري ذات طاب
وتعزيــز  الشــرطي،  العمــل  فــي مجــاالت  الشــاملة  والجــودة  الريــادة 

مكانــة الوطــن فــي مؤشــرات التنافســية العالميــة.
وتتمركــز اســتراتيجية »مئويــة شــرطة أبوظبــي 1957 - 2057« 
حــول عــدد مــن المحــاور الرئيســة، منهــا: إنشــاء إدارة لشــرطة أبوظبــي 
والمبانــي  المواهــب،  وإدارة  الذكــي،  والمــرور  الخارجــي،  للفضــاء 
مالمــح  أبــرز  ومــن  المرنــة،  الطبيعــة  ذات  المســتقبلية  الشــرطّية 
الفضائيــة،  الشــرطة  دوريــات  الجينوميــة،  الشــرطة  المحــاور:  تلــك 

ــى الرجــال الذيــن يعملــون تحــت  و»المطارزيــة« مصطلــح يشــير إل
البــالد ونشــر األمــن وتحقيــق العدالــة عندمــا  إمــرة الحاكــم لحمايــة 
اليــوم،  نعرفــه  الــذي  الشــرطي  هــو  و”المطــارزي”  األمــر،  يقتضــي 
فقبــل أن ينتقــل نظــام المطارزيــة إلــى نظــام الشــرطة وقــّوات األمــن 
ــه األشــّداء وذوي المهــارات  ــار مــن بيــن رجال والدفــاع، كان الحاكــم يخت
البدنيــة الخاصــة، لتكويــن فــرق المطارزيــة، ويكفــي أن يكــون المطــارزي 
خبيــرًا فــي اســتخدام الســالح، وقــادرًا علــى التســديد إلــى الهــدف بدقــة، 
ويتمّتــع بإخــالص لمجتمعــه الــذي يعيــش فيــه تحــت رايــة الحاكــم. 
وُوِجــد هــذا النظــام لســنوات طويلــة، وقــدم خاللهــا خدمــات فــي 
الحمايــة والــذود عــن أمــن الوطــن، وأســهم فــي إرســاء النظــام األمنــي 
ــد إلطــالق منظومــة الشــرطة المتكاملــة فــي  والشــرطي الــذي مهَّ
ــة  ــة، بحســب مــا ورد فــي مطبوعــة صــادرة عــن »جمعي ــة الحديث الدول

ــة«. ســاعد للحــد مــن الحــوادث المروري

ر وزارات العالم في الجودة بدأت من »المطارزية« لتتصدَّ
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 1956 عــام  يونيــو  مطلــع  فــي  دبــي  شــرطة  ســت  تأسَّ
ل شــرطة  ــّرًا لهــا وهــي أوَّ واتخــذت مــن »قلعــة نايــف« مق
GPS عربيــة تســتخدم النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع

ونالــت   1957 عــام  أبوظبــي  شــرطة  ســت  تأسَّ
دعمــًا ال محــدودًا مــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
حتــى أصبحــت اإلمــارات واحــة األمــن واألمــان

لرصــد  الصناعيــة  األقمــار  الفضــاء،  الروبــوت الستكشــاف  الشــرطي 
جرائــم االســتدامة وحمايــة البيانــات األمنيــة مــن عمليــات القرصنــة، 
نمــوذج محــاكاة افتراضــي لمركــز شــرطة أبوظبــي علــى ســطح المريــخ، 
ســات  الــذكاء االصطناعــي لتصميــم برامــج إدارة الســلوك لنــزالء الُمؤسَّ
غرفــة  الحرائــق،  إلطفــاء  »النانوّيــة«  الروبوتــات  أســراب  العقابّيــة، 

العمليــات الطائــرة للدفــاع المدنــي وشــرطة مــرور جويــة. 

إنشاء وزارة الداخلية 
ُأْنِشــَئت وزارة الداخليــة مــع قيــام دولــة االتحــاد فــي عــام 1971 
ولهــا العديــد مــن المهــام واالختصاصــات، مــن أبرزهــا حمايــة أمــن 
ــا  ــم قــوات األمــن والشــرطة، واإلشــراف عليه ــة، وإنشــاء وتنظي الدول
واالضطــالع بــكل شــؤون الجنســية واإلقامــة، وتنظيــم حركــة الســير 
والمــرور علــى الطــرق الداخليــة والخارجيــة، وتوفيــر الحمايــة والســالمة 
للمنشــآت والممتلــكات. وتســعى وزارة الداخليــة إلــى الحفــاظ علــى 
عنهــا،  والكشــف  الجريمــة  مــن  الحــّد  بيــن  يجمــع  متــوازن  أســلوب 
وتولــي اهتمامــًا خاصــًا لــكل مــن مفهــوم نشــر المعلومــات الصحيحــة 

كان للمغفــور لــه الشــيخ مبــارك بــن محمــد آل نهيــان، 
وزيــر الداخليــة األســبق، الــذي توفــي عــام 2010، دور كبيــر فــي 
ــت  ــي واكب ــرز الشــخصيات الت ــخ الشــرطة، كمــا كان أحــد أب تاري
إليــه  ُعِهــد   ،1961 عــام  ففــي  وتوحيدهــا،  الدولــة  تأســيس 
رئاســة دائــرة الشــرطة واألمــن العــام فــي أبوظبــي، ثــمَّ تولــى 
فــي 18 ســبتمبر 1966 منصــب رئيــس دائــرة الشــرطة واألمــن 

ــرة الجنســية والجــوازات العامــة. ــام ودائ الع
الشــيخ  لــه  المغفــور  أنَّ  الداخليــة  وزارة  وتذكــر ســجالت 
ــَي مــن رتبــة عقيــد إلــى رتبــة لــواء فــي 11 ديســمبر  مبــارك ُرقِّ
1968، فــي تلــك المرحلــة قــام الشــيخ مبــارك بتأســيس قــوة 
ــن ذلــك اســتحداث أقســام  شــرطية منظمــة بأبوظبــي، وتضمَّ
مراكــز شــرطة فــي مختلــف أنحــاء إمــارة أبوظبــي، عــالوة علــى 

ــة. مراكــز الشــرطة الحدودي
لشــؤون  العامــة  اللجنــة  بتشــكيل  لــه  المغفــور  وقــام 
األمــن  بعثــات  ــم  ونظَّ واســتقطب  بأبوظبــي،  الشــرطة 

العربيــة للعمــل بشــرطة 
فــي  وأســهم  أبوظبــي، 
مــن  العديــد  ابتعــاث 
إلــى  الشــرطة  رجــال 
لتطويــر  خارجيــة  دورات 
لــه  وكانــت  مهاراتهــم، 
بصمــاٌت ودوٌر بــارٌز فــي 

المحادثــات التــي جــرت بيــن أصحــاب الســمّو حــّكام اإلمــارات أعضاء 
المجلــس األعلــى لالتحــاد، تمهيــدًا لقيــام اتحــاد دولــة اإلمــارات.
وفــي األول مــن يوليــو 1971، توّلــى المغفــور لــه الشــيخ 
فــي  الداخليــة  وزيــر  مهــام  نهيــان،  آل  محمــد  بــن  مبــارك 
)43( لســنة  أبوظبــي، وبنــاًء علــى المرســوم االتحــادي رقــم 
1973 بتشــكيل مجلــس وزراء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــن وزيــرًا للداخليــة، وُعِهــَد إليــه توّلــي مســؤولية الشــرطة فــي  ُعيِّ

أبوظبــي.

فــي  تتعــاون  أن  علــى  المجتمعيــة،  الشــرطة  والمناســبة، ومفهــوم 
ــد  هــذا الصــدد مــع كل الســلطات والهيئــات والجهــات المعنيــة، والتأكُّ
ــوزارة وإجراءاتهــا وممارســاتها ال تتعــارض مــع  مــن أنَّ كلَّ سياســات ال
ــة  ــإنَّ االســتراتيجية األمني ــك، ف ــد حقــوق اإلنســان. لذل ــادئ وقواع مب
ــع إليــه، وأن  لــوزارة الداخليــة تتّطلــب استشــراف المســتقبل والتطلُّ
ــة، وبشــكل مناســب  تكــون لديهــا اإلرادة واالســتعداد للتجــاوب بمرون
ُدهــا الحكومــة. لــكل مــن المتطلبــات المحليــة والتغييــرات التــي تحدِّ

تأسيس شرطة دبي
ســت شــرطة دبــي فــي مطلــع يونيــو 1956، واتخــذت مــن  تأسَّ
»قلعــة نايــف« مقــرًا لهــا حتــى 1973، إذ انتقلــت إلــى مقرهــا الحالــي 
لــت  فــي منطقــة الطــوار شــمال، علــى شــارع االتحــاد. وفيمــا بعــد تحوَّ
ــلُّ  ــي، وهــي اآلن تحت ــى واحــد مــن مراكــز شــرطة دب »قلعــة نايــف« إل
مكانــة متميــزة فــي مواكبــة أحــدث التقنيــات، فــي إطــار موقعهــا كجــزء 

ــر لشــرطة اإلمــارات. أ مــن الجهــاز األكب ال يتجــزَّ
رًا ومعاصــرة لمتطلبــات  وقــد أصبحــت مــن أكثــر األجهــزة تطــوُّ

ــي. ورئيــس الشــرطة واألمــن  ــذي تشــهده إمــارة دب ر الســريع ال التطــوُّ
العــام هــو صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ونائبــه 
ل ســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم، والفريــق ضاحــي  الفريــق أوَّ
خلفــان تميــم. والقائــد العــام الســابق خميــس مطــر المزينــة رحمــه اللــه.
فــي األول مــن مــارس عــام 2017، أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ 
ــه  ــن راشــد آل مكتــوم رئيــس الشــرطة واألمــن العــام، بصفت محمــد ب
حاكمــًا إلمــارة دبــي قــرارًا يقضــي بتعييــن اللــواء عبداللــه خليفــة المــري 
قائــدًا عامــًا لشــرطة دبــي. ويبلــغ قــوام شــرطة دبــي مــا يقــارب 30 

ألــف فــرد.

حداثة أجهزتها
ــق نظــام  ســة شــرطية عربيــة تطبِّ ل مؤسَّ شــرطة دبــي كانــت أوَّ
البصمــة الوراثيــة ).D.N.A( فــي البحــث الجنائــي، وكذلــك اســتخدمت 
أوراق”  بــال  “اإلدارة  نظــام  قــت  وطبَّ اإللكترونيــة”،  “البصمــة  نظــام 
واســتخدام تحديــد مواقــع الدوريــات مــا يســاعد عمل موظــف العمليات 
وذلــك عبــر األقمــار الصناعيــة. كمــا أنهــا وضعــت كاميــرات فــي جميــع 

ــة أزمــات الســير والحــوادث وأعمــال الشــغب. ــة لمراقب أنحــاء المدين
 

دورها اإلصاحي
ســت شــرطة دبــي إدارة لرعايــة “حقــوق اإلنســان” ضمــن  وأسَّ
المنافســات  فــي  عــدة  جوائــز  علــى  وقــد حصلــت  اإلداري.  هيكلهــا 
ــًا. ومــن ضمنهــا جائــزة دبــي لــألداء الحكومــي،  ــًا ودولي اإلداريــة - محلي
ودرجــة األيــزو 2000:9001 فــي تطبيــق أنظمــة إدارة الجــودة فــي 

جميــع مجــاالت العمــل الشــرطي. 

نقاط بارزة
ــات التــي قامــت بهــا شــرطة دبــي الكشــف 	  مــن أهــم العملي

الســريع عــن أحــداث اغتيــال محمــود المبحــوح الــذي اغتالــه 
ــن الجــودة  الموســاد اإلســرائيلي فــي أحــد فنــادق دبــي، مــا يبيِّ
لــدى  المرتفــع  والتكنولوجيــا  الــذكاء  ومســتوى  الشــرطية 

ــي. شــرطة دب
التعــاون مــع الجهــات المختصــة لتفكيــك خليــة تابعــة لتنظيــم 	 

»اإلخــوان المســلمين« الــذي كان يطمــح إلــى قلــب نظــام 
ــة. الحكــم بالدول

النظــام 	  تســتخدم  عربيــة  شــرطة  ل  أوَّ هــي  دبــي  شــرطة 
قــت النظــام لتحديــد  العالمــي لتحديــد المواقــع GPS كمــا طبَّ

الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان

مواقــع الدوريــات، متقدمــة بذلــك علــى كثيــر مــن أجهــزة 
العالميــة. الشــرطة 

قصص نجاح
قــت شــرطة دبــي خــالل مســيرتها التاريخيــة الكثيــر مــن  لقــد حقَّ
علــى  القائمــة  والشــراكة  الصداقــة  عالقــات  فــي  النجــاح  قصــص 
الصعيــد  علــى  والمصداقيــة، ســواء  والشــفافية  المتبــادل  االحتــرام 

دوليــًا. أو  محليــًا  المجتمعــي،  أو  األمنــي 
لقــد اســتطاعت شــرطة دبــي، عبــر عالقاتهــا المميــزة باإلنتربــول، 
ــات  ــى عصاب ــدِّ مــن الجريمــة، والقبــض عل ــًا فــي الح المســاهمة عالمي
ســات الشــرطية فــي العالــم، وكان مــن أشــهرها  دوليــة أربكــت المؤسَّ

عصابــة النمــر الــوردي. 
التعــاون  عالقــات  دبــي  شــرطة  تربــط  المحلــي  الصعيــد  وعلــى 
وتواكــب  الدولــة،  فــي  والدوائــر  ســات  المؤسَّ كلِّ  مــع  والشــراكات 
ــة  ــوزارة هــي المظل ــار أنَّ ال ــى اعتب ــة ورؤيتهــا عل هــات وزارة الداخلي توجُّ
األمنيــة  الجوانــب  عــن  والمســؤولة  الشــرطية  للقيــادات  الحاضنــة 
فــي الدولــة، وتعمــل علــى منــع الجريمــة قبــل وقوعهــا، والقبــض 
ــى األمــن واالســتقرار  ــة، والحفــاظ عل ــى فاعليهــا وتقديمهــم للعدال عل
والنظــام والطمأنينــة العامــة، وعلــى أمــن الطريــق واألرواح واألعــراض 
للنظــام  أمنــًا وســالمة وحفظــًا  األكثــر  بالدنــا  والممتلــكات، وجعــل 
والعدالــة  والشــفافية،  والنزاهــة  واألمانــة،  الصــدق  مــن  إطــار  فــي 
واإلنصــاف وإتقــان العمــل، وحســن المعاملــة واالعتــراف باإلســهامات 
حقــوق  واحتــرام  ورعايــة  وصــون  ومكافأتهــا،  والجماعيــة  الفرديــة 

اإلنســان والمحافظــة عليهــا.

تحديث االستراتيجية
لقــد أنهــت القيــادة العامــة لشــرطة دبــي عامهــا الســتين بتحديــث 
2021، ومواكبــة  دبــي  رؤيــة حكومــة  مــع  المتوافقــة  اســتراتيجيتها 
ر الكبيــر الــذي شــهدته إمــارة دبــي خــالل مســيرتها الرائــدة، ولــكل  للتطــوُّ
رهــا، ضمــن منهجيــات علميــة تعتمــد  مرحلــة مــن مراحــل نموهــا وتطوُّ
فــي  العالميــة  التطبيقــات  ألفضــل  ومقارنــات  أداء  مقاييــس  علــى 

ــي والشــرطي. المجــال األمن
وشــرطة دبــي أوجــدت البيئــة الحاضنــة لإلبــداع واالبتــكار علــى 
والقيــادة  الجانــب،  هــذا  لتحقيــق  تســعى  اإلمــارات  دولــة  أنَّ  اعتبــار 
السياســية أوجــدت عامــًا خاصــًا باالبتــكار، لذلــك هــي تحــرُص علــى دعــم 
مبــادرات الدولــة فــي هــذا الســياق، وتطويــر كوادرهــا بمــا يتــالءم مــع 
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الشــرق  فــي  نوعــه  مــن  ل  األوَّ الذكــي  الشــرطة  مركــز 
األوســط الــذي يتيــح ألفــراد المجتمــع طلــب خدمــات شــرطة 
دبــي التــي يتــم تقديمهــا فــي مراكــز الشــرطة التقليديــة

ر عــدد النســاء المنتســبات إلــى جهــاز الشــرطة  ُيقــدَّ
واألمــن العــام فــي الدولــة بأكثــر مــن 25 ألــف 
امــرأة منهــن نحــو 13 ألفــًا إلــى وزارة الداخليــة

الرؤيــة التــي وضعتهــا القيــادة السياســية، إضافــة إلــى العمــل علــى 
تحقيــق الســعادة للجميــع.

مسيرة رائدة
ــز مســتمرة.. زاخــرة بــرؤى  ســتون عامــًا ومســيرة العطــاء والتميُّ
وتطلعــات قيادتنــا الرشــيدة.. مواكبــة الزدهــار دولتنــا ورقــي حضارتنــا.. 
رت  ســتون عامــًا راكمــت شــرطة دبــي خاللهــا الخبــرات والمعــارف، وتطوَّ
ر المتســارع للعصــر، واســتطاعت شــرطة دبــي التــي كانــت  مــع التطــوُّ
ســّباقة لوضــع اســتراتيجية مكتوبــة فــي عــام 1995، أن تواكــب العصــر 
وتستشــرف المســتقبل، وتحّقــق رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا وأهدافهــا.. 
قتهــا إال خيــُر دليــٍل علــى ذلــك، فعبر  ومــا اإلنجــازات والنجاحــات التــي حقَّ
ــق  ــي مــن تحقي ــادة العامــة لشــرطة دب ــت القي ن ــدة تمكَّ مســيرتها الرائ
خفــض كبيــر فــي معــدل الجرائــم المقلقــة لــكل مئــة ألــف مــن الســكان، 
قــت  وحقَّ المقلقــة،  الجرائــم  نســبة معلوميــة  زيــادة  مــن  نــت  وتمكَّ
زيــادة كبــرى فــي نســبة المقبــوض عليهــم مــن جملــة المطلوبيــن، 
قــت القيــادة العامــة لشــرطة دبــي انخفاضــًا كبيــرًا فــي معــدل  كمــا حقَّ
نــت مــن  وفيــات حــوادث الســير لــكل مئــة ألــف مــن الســكان، وتمكَّ

زيــادة نســبة درجــة االســتعداد لمواجهــة األزمــات والكــوارث.

إدارة السعادة
هــات  لقــد عملــت القيــادة العامــة لشــرطة دبــي علــى تطبيــق توجُّ
ــات نحــو مســتقبل أفضــل وزاهــر يضمــن  ع ــادة الرشــيدة، والتطلُّ القي
ــارات  ــى أرض اإلم ــن عل ــن والمقيمي ــة الموطني ــق الســعادة لكاف تحقي
المعطــاءة، فأدخلــت »الســعادة« ضمــن اســتراتيجيتها الجديــدة 2016-
2021، وضمــن األهــداف المنشــودة عبــر المبــادرات المتنوعــة، وخطط 
العمــل التــي يتــمُّ تنفيذهــا مــن أجــل المتعامليــن الخارجييــن والداخلييــن 

علــى مســتوى القــوة.
وفــي هــذا اإلطــار أصــدرت قــرارات بتغييــر مســّمى اإلدارة العامــة 
وتعديــل  المجتمــع،  إلســعاد  العامــة  اإلدارة  إلــى  المجتمــع  لخدمــة 

مســّمى إدارة خدمــة المتعامليــن إلــى »إدارة إســعاد المتعامليــن”.

الخدمات األذكى
وفــي إطــار خدمــة المجتمــع ومتعامليهــا الخارجيين، تســعى شــرطة 
ــة المتنوعــة  ــر الخدمــات الذكي ــر الســعادة لهــم عب ــي مــن أجــل توفي دب
بكافــة أشــكالها، والخدمــات المقدمــة لكبــار الســن وفئــة ذوي اإلعاقــة 
والمرضــى ضمــن التطبيقــات الذكيــة كخدمــة »أمنــك بلمســة زر« التــي 

ــر المســاعدة إلــى هــذه الفئــات بمجــرد ضغطــة زر علــى الهاتــف  توفِّ
ــى  ــة تهــدف مــن خاللهــا إل ــر مــن 115 خدمــة ذكي ــاك أكث الذكــي، وهن
ــة تســهياًل وتيســيرًا  ــول الذكي ــم الحل ــع، وتقدي ــق ســعادة المجتم تحقي
لحياتهــم، فيمــا تعمــل اإلدارة العامــة للخدمــات الذكيــة فــي شــرطة 
ــدة  ــكار خدمــات جدي ــة، وابت ــة التطــورات الذكي ــة كاف ــى مواكب ــي عل دب

تنــال رضــا النــاس.
مهــا شــرطة دبــي اليــوم إلــى أفــراد  وأصبحــت الخدمــات التــي تقدِّ
الجمهــور ذكيــة بنســبة 100%، ونالــت شــرطة دبــي جائــزة أفضــل 
خدمــة هاتفيــة عبــر الهاتــف المحمــول، إضافــة إلــى العديــد مــن الجوائــز 

فــي هــذا المجــال.

أكاديمية شرطة دبي 
ُأْنِشــَئت فــي العــام 1987 بمقتضــى القانــون رقم )1( لســنة 1987 
ــام 1987،  ــدأت الدراســة رســميًا فــي التاســع عشــر مــن ســبتمبر ع وب
انطالقــًا مــن مدرســة تدريــب الشــرطة بــإدارة الطــوارئ حينــذاك، إلــى 

أن اكتمــل مبنــى األكاديميــة فــي شــكله الحالــي.
اكتملــت البنيــة األساســية للكليــة فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام 1988 
لــدى إصــدار القــرار رقــم )1( لســنة 1988 بشــأن الالئحــة الداخليــة لكليــة 

الشرطـــة، وافتتحــــت الكليــة رســميًا فــي األول مــن إبريــل عام 1989.
اســتقبلت الكليــة طالبــًا مــن أبنــاء دول مجلــس التعــاون فــي العــام 
الدراســي 89/88، وتــمَّ قبـــــول طــالب مــن أبنــاء بعــض الــدول العربيــة 
مثــل الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة والســلطة الفلســطينية فــي العــام 

الدراســي 97/96.
 وتــمَّ االعتــراف رســميًا بأكاديميــة شــرطة دبــي مــن ِقَبــل وزارة 
ــي  ــم العال ــال التعلي ــي والبحــث العلمــي للعمــل فــي مج ــم العال التعلي

بموجــب قــرار الوزيــر رقــم )51( لســنة 1994.
وبلــغ عــدد الخريجيــن مــن أكاديميــة شــرطة دبــي منــذ تأسيســها 
الماجســتير  وكذلــك  الدكتــوارة،  درجــة  حملــة  بينهــم  خريجــًا،   6883
فــي القانــون ســواء العــام أو الخــاص أو الجنائــي والتجــاري وحقــوق 

اإلنســان، إلــى جانــب الماجســتير فــي العلــوم الشــرطية. 

مركز الشرطة الذكي 
هــو عبــارة عــن مركــز شــرطة متكامــل تفاعلــي ذاتــي الخدمــة مــن 
ل مــن نوعــه علــى مســتوى منطقــة  ــل بشــري، ويعــدُّ األوَّ دون تدخُّ
م بطلــب خدمــات  الشــرق األوســط، والــذي يتيــح ألفــراد المجتمــع التقــدُّ

شــرطة دبــي التــي يتــم تقديمهــا فــي مراكــز الشــرطة التقليديــة.

الشرطة حاضرة في المجتمع

ــر المركــز العديــد مــن الخدمــات الذكيــة، مــن أبرزهــا )فتــح بــالغ  ويوفِّ
جنائــي، تســليم مــواد تــمَّ العثــور عليهــا، وجميــع طلبــات الشــهادات 

والتصاريــح(.
ومــن المقــرر أن يتــمَّ إنشــاء هــذا النــوع مــن المراكــز ذاتيــة الخدمــة 
المناطــق  مــن  العديــد  فــي  وتفاعليــة  ذكيــة  بتقنيــات  والمدعمــة 
ــن المتعامليــن مــن إنجــاز  والمشــاريع الجديــدة فــي إمــارة دبــي، لتمكِّ
معامالتهــم بصــورة ذكيــة، دون الحاجــة إلــى االنتقــال لمراكــز الشــرطة 

التقليديــة أو االنتظــار فــي الطوابيــر إلنجــاز معامالتهــم.

شرطة الشارقة
ــق لشــرطة الشــارقة التــي ظهــرت للمــرة  يعــود التأســيس الموثَّ
إذ   ،1967 عــام  إلــى  العــام  واألمــن  الشــرطة  قــوة  باســم  األولــى 
أصــدر المغفــور لــه الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي، حاكــم الشــارقة 
حينــذاك، مرســومًا أميريــًا بتأســيس القــوة، وعملــت القــوة فــي بدايــة 
 1975 وفــي  مباشــرة،  الشــارقة  حاكــم  تتبــع  محليــة  كدائــرة  عهدهــا 
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، مرســومًا بدمــج دوائــر الشــرطة 
واألمــن العــام بالشــارقة بأجهــزة وزارة الداخليــة، لتباشــر مســؤولياتها 
فــي نطــاق الشــارقة، إذ تعمــل تحــت إشــراف قائــد عــام الشــرطة الــذي 
يباشــر مســؤولياته أمــام صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ووزيــر الداخليــة.

شرطة عجمان
ســت شــرطة عجمــان فــي أوائــل 1967، تحــت اســم قيــادة  تأسَّ
الشــرطة واألمــن العــام، إذ أصــدر المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن حميـــد 
ــذاك، أوامــره بتأســيس الشــرطة،  ــه حاكــم عجمــان آن النعيمــي، بصفت
ــدًا لهــا، والشــيخ ســعيد  ــه بــن راشــد النعيمــي قائ وعيــن الشــيخ عبدالل
بــن راشــد النعيمــي مســاعدًا لــه. ومنــذ إنشــائها بــدأت تمــارس المهــام 
ــة إليهــا فــي حفــظ األمــن داخــل اإلمــارة، وتلــك المهــام كانــت  الموكل
ال تتعــّدى الحراســات وتنظيــم المــرور، وكان عــدد األفــراد والضبــاط 
د مهــام  ال يتجاوزالـــ )20(، ثــمَّ ازداد العــدد تدريجيــًا تبعــًا لزيــادة وتعــدُّ
الشــرطة. ومــع بدايــة قيــام دولــة االتحــاد، دمجــت فــي وزارة الداخليــة، 
ويعــدُّ ذلــك مرحلــة جديــدة وبدايــة حقيقيــة لبنــاء شــرطة عصريــة، حيــث 

ــدأ العمــل بقانــون واحــد للشــرطة واألمــن. ب

شرطة رأس الخيمة
ســت شــرطة رأس الخيمــة فــي األول مــن مايــو 1965، إذ  تأسَّ

ر بنحــو 100 فــرد، بقيــادة ضابطيــن وبعــض  بــدأت بقــوة صغيــرة ُتقــدَّ
ضّبــاط الصــف، وكان فــي مقــدور هــذه القــوة أن تحكــم الســيطرة علــى 
حالــة األمــن باإلمــارة؛ ألنَّ الجريمــة فــي ذلــك الوقــت كانــت محــدودة، 
ــاد  ــارة المحافــظ. ونظــرًا الزدي ــم تكــن معدومــة فــي مجتمــع اإلم إن ل
أعــداد الســكان والنمــو العمرانــي، دعــت الحاجــة إلــى اســتحداث بعــض 

ــدة. رات الجدي اإلدارات واألقســام التــي تفــي وتواكــب التطــوُّ

شرطة الفجيرة
فــي ســبتمبر عــام 1969، أرســل المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان، بنــاًء علــى طلــب المغفــور لــه الشــيخ محمــد بــن حمد 
الشــرقي، حاكــم الفجيــرة آنــذاك، قــوة أمنيــة لإلمــارة، تضــمُّ مفــرزة 
ــرة،  ــواة شــرطة الفجي ل ن ــي، لتشــكِّ ــة فــي أبوظب مــن الشــرطة العامل

ــة. ــرة شــرطة نظامي ــح للفجي ــك اللحظــة أصب ومــن تل

شرطة أم القيوين
ســت شــرطة أم القيويــن قبــل قيــام االتحــاد بأربعــة أعــوام  تأسَّ
ــى الشــرطة  ــام 1967، لتنضــمَّ إل ــر ع ــد فــي 18 أكتوب ــًا، وبالتحدي تقريب
رًا ســريعًا، فــي  قــت تطــوُّ االتحاديــة مــع قيــام االتحــاد فــي 1971، وحقَّ
ر الخدمــات  ظــل دولــة االتحــاد منــذ قيامهــا حتــى اآلن، بمــا يواكــب تطــوُّ

المختلفــة فــي اإلمــارة والدولــة. 
وفــي عــام 1971، تــمَّ توحيــد اإلمــارات وقيــام الدولــة، وُأْنِشــَئت 
بموجــب ذلــك وزارُة الداخليــة فــي ظــلِّ النظــام الفيدرالــي الجديــد، ولــم 
م  ــرت لهــا كلَّ ُســُبِل التقدُّ تبخــل وزارة الداخليــة علــى أجهــزة األمــن، بــل وفَّ
ر، بمــا يكفــُل لهــا القيــام بمســؤولياتها األمنيــة علــى أكمــل وجــه. والتطــوُّ
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المــرأة اإلماراتيــة تحظــى بتقديــر القيــادة الرشــيدة 
دولــة  اتحــاد  قيــام  مــن  بــدءًا  المتواصــل،  ودعمهــا 
اإلمــارات فــي الثانــي مــن شــهر ديســمبر عــام 1971، 
ــس المغفــور لــه الشــيخ زايــد  فقــد كان القائــد المؤسِّ
ــب اللــه ثــراه«، باني نهضة  بــن ســلطان آل نهيــان »طيَّ
اإلمــارات، حريصــًا علــى دعــم المــرأة وتمكينهــا وإزالــة 
مهــا  قــات التــي تقــف حائــاًل أمــام تقدُّ جميــع المعوِّ

ــراف بحقوقهــا. واالعت
ــت  كمــا أنَّ الرؤيــة الحكيمــة والقيــادة الرشــيدة ظلَّ
رة فــي فكــر ونهــج صاحــب الســمو  قــة ومتجــذِّ متعمِّ
الدولــة،  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن  الشــيخ خليفــة 
حفظــه اللــه، وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  بــن راشــد آل مكتــوم 
زا دعــم  ــزَّ ــه، فع ــاه الل ــي، رع ــم دب ــوزراء حاك ــس ال مجل
المــرأة مــن خــالل إطــالق برامــج طموحــة، وفتحــا 
أمامهــا آفاقــًا واســعة، لتكــون شــريكًا أساســيًا مــع 
أخيهــا الرجــل فــي مختلــف مجــاالت العمــل الوطنــي، 
والتنفيذيــة  السياســية  المناصــب  أرفــع  أت  وتبــوَّ
والتشــريعية ومختلــف مناصــب القيــادة العليــا التــي 

تتصــل بوضــع االســتراتيجيات واتخــاذ القــرار.

وتعــود بدايــات الشــرطة النســائية فــي اإلمــارات 
تــمَّ إنشــاء مدرســة  إلــى فتــرة الســبعينيات، حيــث 
الشــرطة النســائية عــام 1978، إلعــداد المــرأة لتولــي 
ــد  ــة، ورف ــا مــن جه ــا ووطنه ــاه أمته مســؤولياتها تج
مواقــع  فــي  البشــرية  بالكفــاءات  األمنــي  القطــاع 
تدعيــم مســيرة  فــي  والمشــاركة  مهمــة وضروريــة 
ــل  البنــاء واألمــن واالســتقرار مــن جهــة أخــرى، ومثَّ
ــًة كبــرى فــي االعتــراف بأنَّ  إنشــاُء هــذه المدرســة أهميَّ

ــد، وعلــى  ــدًا بي المــرأة تتعــاون مــع الرجــل ي
حضاريــًا  إنجــازًا  وكانــت  المســتويات،  كل 

ــارات. ــة اإلم ــاء دول ــًا، أســهم فــي بن رائع
إلــى  ر عــدد النســاء المنتســبات  وُيقــدَّ
جهــاز الشــرطة واألمــن العــام فــي الدولــة 

شرطة نسائية

شرطة رٔاس الخيمة عزم وتصميم

نحــو  منهــن  امــرأة،  ألــف   25 مــن  بأكثــر 
الداخليــة،  وزارة  إلــى  منتســبة  ألــف   13
والتزامهــا  جدارتهــا  المــرأة  أثبتــت  حيــث 
ــا  ــذ التحاقه ــا من ــة إليه ــأداء المهــام الموكل ب

الشــرطي. بالســلك 

وأظهــرت المــرأة اإلماراتيــة دورًا فاعــاًل 
فــي كلِّ المهــام الموكلــة إليهــا، والقــدرة 
المهــام  مختلــف  مــع  التعامــل  علــى 
والواجبــات األمنيــة، وأبــدت شــجاعة عاليــة 

األحــداث. لــكل  االســتجابة  فــي 

1985
اإلمــارات  دولــة  فــي  الشــرطة  كليــة  ُأْنِشــَئت 
)1( لعــام 1985،  بموجــب القانــون االتحــادي رقــم 
العنصـــر  ومهــارات  قـــدرات  تنميــــة  إلــى  وتهــدف 
ــري، وتحقيــق جــودة تعليميــة وتربويــة مميــزة،  البشـ

واألمنيــة. العلميــة  التقنيــات  أحــدث  مســتخدمة 

1993
مطلــع عــام 1993 تســّلم الفريــق الركــن الدكتــور 
محمــد بــن ســعيد البــادي، مســؤولية وزارة الداخليــة، 
وحــرص علــى تحديــد وتطبيــق جملــة مــن المبــادئ 
رســالتها  إطارهــا  فــي  الــوزارة  لتــؤدي  والقيــم، 

ومســؤولياتها.

2014
ــة  حصلــت وزارة الداخليــة اإلماراتيــة بإداراتهــا كافَّ
علــى اآليــزو »2008-9001«، لتكــون وزارة الداخليــة 
ــق هــذا اإلنجــاز  أولــى وزارات الداخليــة عالميــًا التــي تحقِّ

الشــامل فــي زمــن قياســي.

16
ووســامًا  جائــزة   16 بـــ  الداخليــة  وزارة  فــازت 
راشــد  بــن  محمــد  لجائــزة  الثالثــة  الــدورة  ضمــن 
ــز الحكومــي، كمــا فــازت بأربعــة أوســمة: وســام  للتميُّ
رئيــس مجلــس الــوزراء بالمجــال اإلشــرافي، والمجــال 
التخصصــي، والمجــال اإلداري، وخدمــة المتعامليــن.
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يطلب من

جمعية الشرطة النسائية
الـ 26 عالميـــًا

ســت جمعيــة الشــرطة النســائية اإلماراتيــة، فــي  تأسَّ
نوفمبــر 2011، بنــاًء علــى توجيهــات الفريــق ســمو الشــيخ 
ســيف بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر الداخليــة، لتصبــح العضــو رقــم 26 علــى مســتوى 

العالــم.
وتهــدف الجمعيــة إلــى إبــراز وتعزيــز دور المــرأة فــي 
مختلــف المجــاالت الشــرطية، مــن خــالل اإلســهام فــي 
ــد مــن العناصــر الشــرطية النســائية، مــن  ــل جدي ــداد جي إع
ذوات الكفــاءات المهنيــة العاليــة، التــي تــمَّ تدريبها وتأهيلها 
فــي مجــاالت الســلك الشــرطي، إضافــة إلــى رفــع مســتوى 
الوعــي االجتماعــي حــول دور المــرأة اإلماراتيــة فــي هــذا 
ــق األمــن للمجتمــع،  ــذي يختــصُّ بتحقي ــوي ال المجــال الحي
وكذلــك ترشــيح شــخصيات متميــزة مــن الشــرطة النســائية 
المنظمــات  فــي  أعضــاء  ليكــنَّ  الدولــة،  مســتوى  علــى 
والجمعيــات العالميــة الخاصــة بالشــرطة النســائية، لتطويــر 
شــبكة مــن االتصــاالت المهنيــة واالجتماعيــة مــع الشــرطة 

ــًا. ــًا ودولي النســائية محلي
كل  تولــي  بفــرص  اإلماراتيــة  الشــرطية  وحظيــت 
المهــام والوظائــف، األمــر الــذي أســهم فــي تبوؤهــا مكانــة 

رائــدة علــى مســتوى المنطقــة والعالــم.
مســتوى  علــى  جمعيــة  أفضــل  لقــب  نالــت  وقــد 
جمعيــات الشــرطة النســائية فــي العالــم، خــالل العاميــن 
قتهــا،  حقَّ التــي  الكبيــرة  اإلنجــازات  بفضــل  الماضييــن، 

بــه.  تقــوم  الــذي  االجتماعــي  عــن دورهــا  فضــاًل 
علمــًا بــأنَّ هنــاك 26 جمعيــة نســائية للشــرطة علــى 

مســتوى العالــم تضــمُّ دواًل عربيــة وأجنبيــة مختلفــة.

الشرطة

تاريـــــــخ
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لمحـة عامـة عن تـأسيس »األعيـن السـاهـرة«

تاريـخ إنشـاء الشـرطة فـي العالـــم
الشــرطة  نظــام  عرفــوا  الرومــان 
إقليــم  كلِّ  فــي  إدارتهــا  وكانــت 

اثنْيــن فْيــن  موظَّ إلــى  ُتْســَنُد 

ُوِجــَد  البيزنطــي  العصــر  فــي 
)الحامــي(  اســم  يحمــل  ــٌف  موظَّ
الفقــراء  حمايــة  وظيفتــه  كانــت 
مــن ظلــم األغنيــاء ويقــوم ببعــض 

الشــرطة الشرطة العثمانيةأعمــال 

شرطة مصر الفرعونية

ل مــن أنشــأ نظــام الشــرطة فــي مّكــة  هــو أوَّ
)العســس(  وســّماها  الفاســدين،  لتعّقــب 
ويــرى الســيوطي فــي كتــاب )تاريــخ الخلفــاء( 
أنَّ عثمــان بــن عّفــان هــو اّلــذي أنشــأ هــذا 
ــن علــى رأســه عبــد الرحمــن بــن  النظــام، وعيَّ
قنفــذ )وهــو أّول قائــد شــرطٍة في اإلســالم( 
وســّماه صاحــب الشــرطة، ويعــود إلــى عمــر 
بــن الخّطــاب فضــل إنشــاء أّول حراســٍة ليلّيــٍة 
ــص لهــا رجــااًل يتناوبــون فــي دورّيــاٍت  خصَّ
منتظمــٍة لإلشــراف علــى األســواق، وكان 
ــن  عيَّ وقــد  والشــراء،  البيــع  يتابــع ســالمة 
علــى رأس الحــرس مــواله أســلم ثــمَّ عبــد 

الرحمــن بــن عــوف. 
ل مــن أنشــأ  وُيعــدُّ عمــر بــن الخطــاب أوَّ
حبســًا خاصــًا بالمتهميــن بعــد أن كان هــؤالء 
ُيْعَزلــون فــي المســجد، وُعــِرف هــذا الحبــس 

باســم “الســجن”. 
وقــد احتفــظ علــي بــن أبــي طالــب لهــذه 
المؤّسســة باســم الشــرطة، ويــروي الطبــري 
أنَّ  والملــوك(  الرســل  )تاريــخ  كتــاب  فــي 

ي »شــرطة الخميــس«  ــًا أحــدث مــا ســمِّ علّي
ــغ عددهــا فــي  ــد بل ــش، وق أي شــرطة الجي
ــن عليهــم قيــس بــن  عهــده أربعيــن ألفــًا وعيَّ

ســعد.
العهــد  ــعت االختصاصــات فــي  وتوسَّ
األمــوي، فوضــع معاويــة نظامــًا لمراقبــة 
دمشــق  فــي  ســّجاًل  وأعــدَّ  المشــبوهين، 
ــن إجــراءات مراقبتهــم، كمــا اســتحدث  يتضمَّ
نظامــًا ُيْشــبه نظــاَم الهوّيــة الشــخصية اّلتــي 
ــر اســم  كان عليهــم أن يحملوهــا معهــم، وغيَّ
صاحــب الشــرطة وأصبــح ُيْعــَرف بصاحــب 
األحــداث )وكان يدخــل فــي اختصاصــه أيضــًا 
اســتعمال القــّوة إلخمــاد الفتــن والثــورات(! 
اســم  ُأعيــد  العباســي  العصــر  وفــي 
ــعت اختصاصاتهــا؛  صاحــب الشــرطة، وتوسَّ
بمهــاّم  القيــام  واجبهــا  مــن  أصبــح  إذ 
بهــا  وُأْلِحــَق  وأســرته،  الخليفــة  حراســة 
ديــواُن الديــة وديــواُن النظــر فــي المظالــم، 
أنَّ  نجــد  الشــرطة  نظــام  ــع  توسُّ وبســبب 
ــَمت إلــى قســمين كان فيهمــا  بغــداد ُقسِّ
شــرطة الجانــب الشــرقي وشــرطة الجانــب 
الغربــي، وأنشــأ المأمــون نظــام المباحــث 
كمــا نعرفــه اليــوم متطــّورًا، حّتــى إّنــه أطلــق 
كات خصومــه  بعــض النســوة لمعرفــة تحــرُّ
السياســيين ولمراقبــة األشــرار! وتــمَّ أيضــًا 
للســجون  نظــام  إنشــاء  العصــر  هــذا  فــي 
المّتبعــة  النظــم  عــن  كثيــرًا  يختلــف  ال 
ي  حالّيــًا. وُوِجــَد فــي هــذا العصــر مــا ســمِّ
بالجرائــم  يختــصُّ  كان  اّلــذي  )المحتســب( 

ــة بأحــكام الديــن، إلــى جانــب صاحــب  المخّل
بالجرائــم  يختــصُّ  كان  اّلــذي  الشــرطة 

العادّيــة!
ــَمت المــدن  وفــي العصــر الفاطمــي ُقسِّ
يحرســونها  رجــاٌل  لهــا  ــَن  وُعيِّ أحيــاء،  إلــى 
جرائــم،  مــن  فيهــا  يقــع  مــا  ويضبطــون 
وُأْطِلــَق عليهــا اســم )أصحــاب األربــاع( ولكــّن 
الواليــة  أو  الشــرطة  واليــة  ظــلَّ  االســم 

لالختصــار.
اســم  اختفــى  المماليــك  عصــر  وفــي 
صاحــب الشــرطة وحــلَّ مكانــه اســم الوالــي 
وكيــل  يتبعــه  وكان  الشــرطة(،  )والــي 
ــاط يســّمون )األعــوان  اســمه )النائــب( وضّب
ى المراكــز.  والنقبــاء(، ونقــاط للشــرطة تســمَّ
أثنــاء  األيوبــي  الديــن  صــالح  شــغل  وقــد 
دمشــق(،  شــرطة  )قائــد  منصــب  شــبابه 
واهتــمَّ بمحاربــة الفســاد والرشــوة ومظاهــر 

والمجــون.  الخالعــة 
وأّمــا فــي العصــر العثمانــي فقــد صارت 
)آغــا  عاتــق  علــى  ملقــاًة  الشــرطة  أعبــاء 
المســتحفظان( وكان أشــبه بقائــد الشــرطة، 
و)الوالــي( الــذي كان أشــبه بالمحافــظ، وكان 
)األوضباشــية(  يســّمون  ضّبــاٌط  يتبعهمــا 
و)القلقــات(، وكان بعضهــم يــرأس نقاطــًا 
للشــرطة تدعــى أيضــًا القلقــات ويســاعدهم 
غيــر  وفــي  والخفــراء،  الجنــود  بعــض 
العواصــم كانــت أعبــاء الشــرطة مســندًة إلــى 
)الصناجــق(  أو  )الكّشــاف(  األقاليــم  حــّكام 
ضمــن أعبائهم العســكرّية واإلدارّيــة والمالّية 

بحســب  الشــرطة  تاريــخ  ينقســم 
كانــت  فلقــد  والملــوك؛  األمــم  حضــارات 
تمــارس  القديمــة  العصــور  فــي  الشــرطة 
نشــاط الحراســة الخاصــة لقلعــة اإلمبراطــور 
أو المملكــة، وكذلــك تــدور فــي األســواق 
ــع اللصــوص. واألحيــاء لحفــظ األمــن وتتبُّ

مصر الفرعونّية
عرفــت مصــر الفرعونّيــة نظــام الشــرطة 
لحمايــة  القصــور  علــى  حراســٍة  بصــورة 
لهــا  وصــار  فيــه  ــعت  توسَّ ثــّم  الملــوك، 
ــة  ــق أغلبهــا بمفهــوم حماي مهــام أخــرى تعّل

الملــك.
ــه  ــخ أنَّ جهــاز الشــرطة عرفت أثبــت التاري
مصــر مــع بدايــات الدولــة المصريــة القديمــة 
ــا  ــد الملــك نارمــر )المشــهور بمين عندمــا وحَّ
واحــدة  دولــة  فــي  مصــر  ــس(  المؤسِّ أي 
يحكمهــا الفرعــون، فظهــرت الحاجــة الماســة 
ــم أعمــال توزيــع ميــاه النيــل بيــن  إلدارة تنظِّ
الــذي  الشــرطة  جهــاز  فــكان  المصرييــن، 
الحــرص  علــى  األولــى  مهمتــه  اقتصــرت 
ــن  ــادل بي ــل بشــكل ع ــاه الني ــع مي ــى توزي عل
ــور  ــذاك. ويذهــب الدكت ــن آن ــع المصريي جمي

ســليم حســن فــي موســوعته »تاريــخ مصــر 
المنصــب  هــذا  أهميــة  أنَّ  إلــى  القديمــة« 
ــر الفرعــون مهــام  ــى وزي ــى أن يتول دعــت إل
العاصمــة،  فــي  األعلــى  الشــرطة  رئيــس 
ســات  إضافــة إلــى المحافظــة علــى المؤسَّ
العامــة، ومتابعــة العامليــن فــي إدارة الدولة 
جانــب  إلــى  فســاده،  يثبــت  مــن  وعــزل 
حراســة الفرعــون بتشــكيل الحــرس الخــاص 

بــه. 
ومــع الوقــت أصبــح منصــب »رئيــس 
ــة  الشــرطة« مــن أهــم الوظائــف فــي الدول
الشــرطة  مهــام  أطــرف  ومــن  المصريــة. 
ــى ال  ــة؛ حت ــر الفراعن ــة مقاب ــة حماي الفرعوني
الذهــب والمقابــر،  لهــا لصــوص  ض  يتعــرَّ

وهــي المهمــة التــي تقــوم بهــا حاليــًا شــرطة 
ــار.  اآلث

الرومان والبيزنطيون
العصــر  فــي  الشــرطة  نظــاُم  ُعــِرف 
الرومانــي، وكانــت إدارتهــا فــي كلِّ إقليــم 
فْيــن اثنْيــن رئيســْين ينــوب  ُتْســَنُد إلــى موظَّ
ــٌف يقــوم بأعبــاء األمــن فــي كلِّ  عنهمــا موظَّ

مدينــة وقريــة.
ــٌف  ــَد فــي العصــر البيزنطــي موظَّ وُوِج
وظيفتــه  كانــت  )الحامــي(  اســم  يحمــل 
ــاء، ويقــوم  ــة الفقــراء مــن ظلــم األغني حماي

الشــرطة. أعمــال  ببعــض 

الشرطة في اإلسام
جاهلّيتهــم  فــي  العــرب  يعــرف  لــم 
دولــة  قامــت  وعندمــا  الشــرطة،  نظــام 
اإلســالم وجــدت هــذه الدولــة حاجــًة لحمايــة 
ســة  مؤسَّ فأنشــأت  الجديــد؛  المجتمــع 
ــب  ــى األمــن، وتعقُّ الشــرطة للمحافظــة عل
أنَّ  غيــر  العقيــدة،  وصيانــة  المشــبوهين، 
علــى  يّتفقــون  ال  المســلمين  المؤّلفيــن 
فــي  المقريــزي  أنَّ  فنــرى  إنشــائها؛  تاريــخ 
كتــاب )الخطــط المقريزيــة( يقــول إنَّ أبــا بكــر 

مــن  شــريط  إلــى  نســبة  االســم  بهــذا  “الشــرطة”  يت  ســمِّ
القمــاش ُيوَضــُع فــي اليــد فــوق ثــوب رجــال األمــن لتمييزهــم عــن 
عامــة النــاس، وذلــك فــي عهــد الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان. 
وهــم نخبــة الســلطان مــن جنــده، وهــم المكلفــون بالمحافظــة علــى 
األمــن الداخلــي بمنــع وقــوع الجرائــم، والقبــض علــى الجنــاة، وعمــل 
القضــاة،  بهــا  يحكــم  التــي  العقوبــة  الالزمــة، وتنفيــذ  التحريــات 
الحــدود. ويطلــق علــى واحــد الشــرطة شــرطي، وعلــى  وإقامــة 
جماعــة الشــرطة شــرط وشــرطية، وصاحــب الشــرطة هــو رئيســهم 
ي أيضــًا عامــل الشــرطة، ومتولــي الشــرطة،  وقائدهــم، وربمــا ســمِّ
وولــي الشــرطة. وقــد ُيْســَنُد إليــه أيضــًا القيــام بأعمــال أخــرى مثــل: 
بعــض أعمــال الحســبة، واإلشــراف علــى األحبــاس، والمســاعدة 

ــق. ــاء الحرائ ــر، وإطف ــل األمــوال، وإصــدار الدناني ــى تحصي عل

عــرفــــــت مصــــــر القديـمــــــة 
الشــرطة عندمــا وّحــد الملــك 
مينــا مصــر فــي دولــة واحــدة 

يحكمهــا الفرعــون

الشرطة في عهد الخلفاء
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الخليفــة أبــو بكــر هــو أّول مــن أنشــأ نظــام 
ب الفاســدين وســّماها  الشــرطة في مّكة لتعقُّ

)العســس(

خاصــًا  حبســًا  أنشــأ  مــن  ل  أوَّ عمــر  الخليفــة 
ــان  ــد أن كـــ ــجن” بـعــ َي “الســ ــن ُســمِّ بالمتهمي

المســجد  فــي  ُيْعَزلــون  هــؤالء 

فــي القــرن الثامــن عشــر شــهد العالــم وألول مــرة انتشـــــار رجـــــال الشـــــرطة 
الحامليــــن زّيـــــًا رســــمّيًا والحاصليــن علــى أجــور

ل  ســنة 1829 ُمِنــَح رجــاُل الشــرطة الفرنســيون زّيــًا رســمّيًا لتصبــح فرقــة باريــس أوَّ
فرقــة شــرطة فــي العالــم تعتمــد الــزيَّ الرســميَّ

األخــرى، واشــتهرت الدولــة العثمانيــة بنظام 
الجندرمــة، وبنظــام رجــال المباحــث اّلذيــن 
)البّصاصيــن( وكانــوا علــى  كانــوا يســّمون 
ــرة مــن ســوء الســيرة واالنحــالل! درجــة كبي

أنواع الشرطة في اإلسام
جانــب  إلــى  اإلســالمي  العالــم  عــرف 
شــرطة األمــن الداخلــي أنواعــًا أخــرى مــن 
ــة، وشــرطة  ــل: الشــرطة النهري الشــرطة مث
والشــرطة  الجيــش،  وشــرطة  الخميــس، 

الخاصــة.
صاحــب  اختصاصــات  تبلــورت  وقــد 
الشــرطة علــى مــدى العصــور اإلســالمية، 
فــي  الشــرطة  صاحــب  وظيفــة  فظهــرت 
طالــب،  أبــي  بــن  علــي  اإلمــام  خالفــة 
الشــرطة  مــت  ُنظِّ الــذي  عنــه،  اللــه  رضــي 
الشــرطة  مهمــة  ووضحــت  عهــده،  فــي 
دمشــق،  فــي  األمــوي  العصــر  فــي 
ومهــام  األدوار  وتوزيــع  التنســيق  وكان 
الشــرطة فــي غايــة التنظيــم، ولهــم زيهــم 
صــة  ومالبســهم الخاصــة واألســلحة المخصَّ
للشــرطة، وكان هنــاك دار ومقــر الشــرطة 
وفــي  دمشــق  فــي  الشــرطة  وصاحــب 
المــدن اإلســالمية. وفــي العصــر العباســي 
تخضــع  خاصــة  شــرطة  مدينــة  لــكلِّ  صــار 
لرئيســها، وكان صاحــب الشــرطة يتخــذ نائبــًا 
وكان  »األعــوان«،  يســّمون  ومســاعدين 
الشــرط يتخــذون أعالمــًا خاصــة، ويلبســون 
زّيــًا خاّصــًا بهــم، ويحملــون تروســًا تحمــل 
كتابــات باســم صاحــب الشــرطة، ويحملــون 

فــي الليــل الفوانيــس، ويصحبــون معهــم 
الحراســة. كالب 

مــن  الشــرطة  صاحــب  تعييــن  وكان 
الخليفــة  أو  األميــر  أو  الوالــي  اختصــاص 
ــة، وكان عــزل  ــة األموي كمــا فــي عهــد الدول
عــزل  األحيــان  فــي معظــم  يتبعــه  الوالــي 
يختــار  الوالــي  وكان  الشــرطة،  صاحــب 
ــه،  ــه أو أقارب ــن أبنائ ــة مــن بي ــذه الوظيف له
فــي  الوالــي  يخلــف  الشــرطة  وصاحــب 
الســلطة إذا غــاب فــي الحــج أو الحــرب أو غير 
ذلــك، كمــا كان ينيبــه عنــه كثيــرًا فــي إمامــة 
الصــالة، وأحيانــًا كان يوليــه اإلمــارة، وعــرف 
اإلســالمية  الــدول  فــي  الشــرطة  صاحــب 

التــي تفّرعــت مــن الخالفــة العباســية.

ظهور الشرطة الحديثة 
عــرف جهــاز الشــرطة بشــكله الحديــث 
ففــي  المعاصــرة.  الفتــرة  خــالل  ظهــوره 
العالــم  شــهد  عشــر  الثامــن  القــرن  حــدود 
وألول مــرة انتشــار رجــال الشــرطة الحامليــن 
ــًا رســمّيًا والحاصليــن علــى أجــور، بعــد أن  زّي

ــة  ــاز طيل ــاد هــذا الجه ــون عم ظــلَّ المتطوع
الســابقة. الفتــرات 

شــكلها  علــى  الشــرطة  ظهــور  وقبــل 
الحديــث اعتمــدت بعــض المجتمعــات علــى 
وتطبيــق  األمــن  لفــرض  الميليشــيات، 
هــذه  مثــل  غيــاب  وأمــام  القانــون. 
التنظيمــات اتجهــت بعــض المجتمعــات إلــى 
حــلِّ خالفاتهــا وفــضِّ نزاعاتهــا عــن طريــق 

لعنــف. ا
القضــاة  عمــد  اليونــان،  ببــالد  قديمــًا 
إلــى اســتغالل العبيــد لفــرض األمــن، حيــث 
ل هــؤالء العبيــد نوعــًا مــن الميليشــيات  شــكَّ
التي ُاْســُتْخِدَمت أساســًا لتأميــن االجتماعات 

المهمــة ومطــاردة المجرميــن.

استخدام المخبرين
ــد اتجهــت  ــا، فق ــى روم ــا بالنســبة إل أّم
اإلمبراطوريــة إلــى االعتمــاد علــى الجيــش 
لتوفيــر األمــن وفــرض القانــون. وبالتزامــن 
مــع ذلــك عمــدت الســلطات الرومانيــة إلــى 
المعلومــات  لنقــل  المخبريــن  اســتخدام 

المهمــة.

ظهــور  ل  أوَّ يعــود  الصيــن  بــالد  فــي 
لتنظيمــات مشــابهة للشــرطة إلــى حــدود 
القــرن التاســع قبــل الميــالد، حيــث عمــدت 
ــوالة  ــى اســتخدام ال ــن إل ــك تشــو وجي ممال

لفــرض القانــون بالبــالد.
د الــوالة  وخــالل تلــك الفتــرة لــم يتــردَّ
المنتشــرون فــي مختلــف أرجــاء البــالد فــي 
لــوا  تكفَّ والذيــن  للقضــاة،  األخبــار  نقــل 
بدورهــم بمهمــة إلــى الحــكام، ثــمَّ يعــرُض 
علــى  المســتجدات  هــذه  كلَّ  هــؤالء 

اإلمبراطــور.

ل مراكز لألمن أوَّ
شــباط/ شــهر  مــن  عشــر  الســابع  يــوم 
فبرايــر ســنة 1800، كانــت أوروبــا علــى موعــد 
مــع حــدث مهــم، فخــالل ذلــك اليــوم اعتــرف 
الفرنســي  اإلمبراطــور  بونابــرت،  نابليــون 
برجــال  حينــذاك،  أوروبــا  فــي  رجــل  وأقــوى 
لألمــن،  مراكــز  ل  أوَّ تكويــن  ليعلــن  الشــرطة 
ومــن خــالل هــذا القــرار أمــر بونابــرت بإنشــاء 
مركــز شــرطة بــكل مدينــة يتجــاوز عــدد ســكانها 

ســاكن. آالف  الخمســة 
وبعــد مضــي نحــو ثالثيــن عامــًا علــى قــرار 
ــًا  ــًا مهم ــرت، عرفــت فرنســا حدث ــون بوناب نابلي
آخــر؛ فعلــى إثــر صــدور مرســوم ســنة 1829 
ُمِنــَح رجــاُل الشــرطة الفرنســيون زّيــًا رســمّيًا، 
فرقــة شــرطة  ل  أوَّ باريــس  فرقــة  وأصبحــت 

. ــزيَّ الرســميَّ ــد ال ــم تعتم فــي العال
صــدور  عــن  فقــط  أشــهر  بضعــة  بعــد 
اتجهــت   ،1829 ســنة  الفرنســي  المرســوم 
إنجلتــرا إلــى اتخــاذ قــرار مشــابه؛ فمــع تزايــد 
رت إنجلتــرا  نســبة الجريمــة بشــكل ملحــوظ قــرَّ
خــالل  العاصمــة  مرســوم  اعتمــاد  رســمّيًا 

1829، وبموجبــه  أيلول/ســبتمبر ســنة  شــهر 
الشــرطة  رجــال  تنظيــم  مفهــوم  اعتمــاد  تــمَّ 
مدفوعــي األجــر مــن أجــل التصــدي للجرائــم 
المســؤولين  علــى  والقبــض  وقوعهــا  قبــل 

عنهــا.

على الطريقة اللندنية
قتــه شــرطة لنــدن  بفضــل النجــاح الــذي حقَّ
ل مفهــوم الشــرطة  فــي فــرض األمــن، ســجَّ
علــى الطريقــة اللندنيــة انتشــاره نحــو الواليــات 
بوســطن  مدينــة  كانــت  حيــث  األمريكيــة، 
ســّباقة ســنة 1834 فــي تكويــن فرقة الشــرطة 
نيويــورك  الحقــًا  تبعتهــا  وقــد  بهــا،  الخاصــة 

فــي عصــر المماليــك اختفــى 
اســم صاحــب الشــرطة وحــلَّ 
مكانــه اســم الوالــي )والــي 

الشــرطة(

رسم تخيلي لشرطة باريس 1829

الشرطة المنغولية في الزي التقليدي

ســنة 1844 وفيالديلفيــا ســنة 1854.
الشــرطة  رجــال  رفــض  بدايتهــم  وخــالل 
ارتــداء األزيــاء الرســمية، لكــن مــع  األمريكيــة 
حلــول ســنة 1854 فرضــت اإلدارة األمريكيــة 
ــى أفــراد  ــزيِّ عل ــداء ال ــم ارت رســمّيًا قــرارًا بتعمي
األمــن  أفــراد  رفــض  حيــن  فــي  الشــرطة. 
بالمناطــق األمريكيــة النائيــة، والذيــن حملــوا 
لقــب “الشــريف”، ارتــداء زيِّ الشــرطة الرســميِّ 
ليــن االكتفــاء بوضــع شــارة النجمــة علــى  مفضِّ
صدورهــم، لكــن مــع حلــول النصــف الثانــي 
مــن القــرن العشــرين اتجهــت اإلدارة األمريكيــة 
رســمّيًا إلــى فــرض ارتــداء الــزيِّ الرســميِّ علــى 

هــؤالء األعــوان.

اثنان من شرطة لندن يساعدان عجوزًا مطلع القرن العشرينشرطة مانشستر عام 1880
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إلى العالم العربي.. ِسْر
عندمــا رأى جــاك بريجــز إعالنــًا يطلــب متطوعيــن لالنضمــام إلــى 
قــوة الشــرطة الفلســطينية خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة، لــم يكــن 
ــل إطالقــًا أن ذلــك ســيكون نقطــة بدايــة لعالقــة حــب طويلــة  ليتخيَّ

األمــد مــع العالــم العربــي.
ــاب  ــة الضب ــاء عاصم ــد أحي ــام 1920 فــي أح ــز ع ــاك بريج ــَد ج ُوِل
لنــدن، ولــم يكــن هــذا الطفــل الــذي أمضــى طفولتــه فــي مدينــة 
أكرينجتــون شــمال غــرب إنجلتــرا يعلــم أنــه ســيمضي بقيــة عمــره 
فــي البــالد العربيــة متنقــاًل بيــن مدنهــا وعواصمهــا فــي َقــَدٍر غريــب 
عجيــب جميــل. كانــت أوروبــا تلتقــط أنفاســها مــن هــول الحــرب 
العالميــة األولــى لتدخــل فــي الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا تــرك 
جــاك المدرســة فــي ســن الرابعــة عشــرة، وكان يميــل إلــى االنضبــاط 
ــش  ــة للجي ــة الحــرس التابع ــرط فــي فرق ــه؛ فانخ ــور حيات فــي كل أم

ــه للغــة الضــاد قــاده إلــى ترجمــة  حبُّ
مؤلفــات منهــا إلــى اللغــة اإلنجليزيــة

أسهم بريجز في إنشاء فريق الدراجات الهوائية في شرطة دبي

محمد بن راشد في حديث مع جاك بريجز

بريجز يرافق الشيخ راشد بن سعيد في أحد التدريبات الشرطية

ــوه واحترمــوه بقــدر مــا  ــد لــه الطريــق إلــى قلــوب النــاس الذيــن أحبُّ مهَّ
هــم واحترمهــم وســهر علــى أمــن شــوارعهم وأســواقهم إلــى جانــب  أحبَّ

حراســة قصــر الحاكــم ومبانــي الحكومــة. 
ســاعدته مهاراتــه اللغويــة علــى تحصيــل درجــة جامعيــة عــن طريــق 
المراســلة باللغــة العربيــة الفصحــى مــن كليــة الدراســات الشــرقية 
واإلفريقيــة فــي جامعــة لنــدن فــي الســتينيات، وقــام بترجمــة العديــد 
مــن المؤلفــات مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة ومــن أبرزهــا 
كتابــات معالــي محمــد أحمــد المــر مثــل »غمــزة الموناليــزا« و»حكايــات 
ــرك  ــر أنَّ جــاك بريجــز ت ــع ال ســيما عندمــا نتذكَّ دبــي«. وهــذا إنجــاز رائ

تعليمــه فــي المرحلــة اإلعداديــة وعمــره 14 عامــًا. 

شهادات قيلت فيه
رئيــس  نائــب  تميــم،  خلفــان  ضاحــي  الفريــق  معالــي  يقــول 
ــث  ــه كان ثال ــي عــن جــاك بريجــز: »إن الشــرطة واألمــن العــام فــي دب
رئيــس للشــرطة فــي مدينــة دبــي عندمــا تــمَّ تعيينــه فــي عــام 1965.. 
ــَب  ــَس الحداثــة فــي شــرطة دبــي. لقــد كان شــخصًا طيِّ ه مؤسِّ وأعــدُّ
ــل  القلــب، وفــي الوقــت ذاتــه كان ضابطــًا راجــح العقــل.. كان يتقبَّ
النقــد ويعتــرف بالخطــأ«. ويضيــف معاليــه متحدثــًا عــن بريجــز: »لقــد 
لمســت لديــه خصــااًل نــادرًا مــا تراهــا فــي النــاس، خاصــة أولئــك الذيــن 
التقديــر  الكثيــَر مــن  أكــنُّ  إنــي  لــون مســؤوليات جّمــة مثلــه.  يتحمَّ
واالحتــرام لهــذا الرجــل«. عــاد بريجــز إلــى دبــي عــدة مــرات بعــد تقاعــده، 
وزار خــالل إحــدى رحالتــه إلــى دبــي )فــي 9 مــارس 1998( متحــف 
ــق مراحــل  شــرطة دبــي، الــذي تــمَّ افتتاحــه عــام 1987، والــذي يوثِّ
1956، متضمنــًا صــورًا  عــام  منــذ  وإنجازاتهــا  دبــي  ر شــرطة  تطــوُّ

شــخصية وتاريخيــة. 

تحريــر  ورئيــس  اإلداري  الشــريك  فيرســيرفس،  إيــان  ويقــول 
مجموعــة موتيفيــت للنشــر، التــي نشــرت بعــض أعمــال بريجــز: »إنــه 
كان واحــدًا مــن أكثــر الرجــال الذيــن عرفتهــم تواضعــًا«. ويضيــف: »لقــد 
م دبــي، وكان لــه تأثيــٌر ودوٌر كبيــٌر  س جــلَّ وقتــه وجهــده تجــاه تقــدُّ كــرَّ
فــي تحديــث وتطويــر قــوة الشــرطة فــي دبــي. لقــد حاولنــا عــدة مــرات 
ــف كتابــًا عــن حياتــه؛ إذ إنــه كان لديــه كثيــٌر  أن نقنــَع جــاك بــأن يؤلِّ
قة، لكنــه كان متواضعــًا للغايــة فلــم  مــن القصــص الرائعــة والمشــوِّ

يقبــل«.
وفــي مقابلــة أجرتهــا صحيفــة جلــف نيــوز مــع جــون بريجــز، ابــن 
جــاك، عقــب وفاتــه، قــال: »إنَّ والــده أحــبَّ دبــي المدينــة وشــعبها، 
واســتمتع بــكل دقيقــة عمــل فيهــا. وحتــى بعــد تقاعــده كان يــزور 
ــرًا فــي كل مــرة،  ــر كثي ــه كان يراهــا تتغيَّ ــي بشــكل متكــرر ورغــم أن دب
فإنــه كان يــرى التقاليــد والثقافــة ثابتــة وراســخة«. ويضيــف جــون 
بريجــز: »كان والــدي يــرى فــي الشــيخ راشــد رجــاًل عظيمــًا، وكان معجبــًا 
بشــخصيته ويكــنُّ لــه جزيــل االحتــرام؛ لمــا قدمــه هــذا الرجــل مــن 

ــي«. أعمــال إلمــارة دب

ثنائي جميل
ســة  تقــول الســيدة إيزابيــل أبــو الهــول )أم منصــور(، رئيــس مؤسَّ
ــا  ــام 1968 وعشــت فيه ــي ع ــى دب ــت إل ــآداب: »لقــد أتي ــارات ل اإلم

البريطانــي، وكان محبــًا لالستكشــاف واألســفار ورؤيــة العالــم مــن 
حولــه ومتحمســًا للعمــل فــي الخــارج فانتقــل إلــى فلســطين بعــد 
الشــرطة  قــوة  إلــى  لالنضمــام  متطوعيــن  يطلــب  إعالنــًا  قــرأ  أن 
ــت  ــي كان ــة الت ــد اللغــة العربي ــح يجي الفلســطينية، وســرعان مــا أصب

ــم. ــش معه ــن يعي ــرب الذي ــن الع ــه وبي ــة بين جســر محب
فــي أواخــر أربعينيــات القــرن الماضــي وبعــد نحــو ســبع ســنوات 
انتهــاء  بعــد  إنجلتــرا  إلــى  بريجــز  عــاد  العمــل فــي فلســطين،  مــن 
االنتــداب البريطانــي فــي فلســطين فــي مايــو عــام 1948، حيــث 
واصــل العمــل شــرطيًا هنــاك. غيــر أنــه لــم يمــِض هنــاك ســوى 
ــرة التــي عاشــها فــي فلســطين قــد  بضــع ســنوات، إذ يبــدو أنَّ الفت
تركــت لديــه شــغفًا تجــاه الشــرق األوســط. وفــي هــذا الســياق يقــول 
ــه للغــة العربيــة، إضافــة إلــى العمــل  ابنــه جــون بريجــز »أعتقــد أنَّ حبَّ
الشــرطي قــد أعــاداه إلــى المنطقــة«. وانضــمَّ جــاك بريجــز بعــد ذلــك 
إلــى شــرطة البحريــن قبــل أن يتــمَّ تعيينــه برتبــة رائــد فــي الشــارقة، 
لت »قــوة ســاحل ُعمــان« قــوة شــرطة عــام 1964 وتــمَّ  عندمــا َشــكَّ
تعيينــه لقيادتهــا، ِلُيعــاَر بعــد ذلــك إلــى قــوة الشــرطة فــي دبــي، حيــث 
ــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم،  عمــل إلــى جانــب المغفــور ل
حاكــم دبــي. وفــي عــام 1965، تــمَّ تعيينــه قائــدًا للشــرطة فــي دبــي، 
وهــو منصــب شــغله لمــدة 10 ســنوات، ثــمَّ أمضــى 11 ســنة فــي 
العمــل مستشــارًا لقــوة الشــرطة حتــى تقاعــده عــام 1986، حيــث 
تتــمَّ استشــارُته  دبــي وأن  لــه منــزٌل فــي  يكــوَن  أن  الحاكــم  أصــرَّ 

باســتمرار.

عشقه للغة العربية
مــا  العربيــة ويتحدثهــا بطالقــة،  اللغــة  يجيــد  بريجــز  جــاك  كان 
ســاعده علــى كســب احتــرام العديــد مــن المواطنيــن الذيــن خدمــوا 
إلــى جانبــه وتحــت قيادتــه، ويقــال إنــه كان يتقــن اللهجــة المحليــة، مــا 

البلــدان فتســكن فيهــم  الرجــال فــي  ــق قلــوب  تتعلَّ
ذاكرتهــا  مــن  جــزءًا  ويصيــرون  فيهــا،  يســكنوا  أن  قبــل 
الجميلــة.. يســهمون فــي بنــاء نهضتهــا مــن موقعهــم، 
تعطيهــم  التاريــخ،  رجــاالت  مــن  جعلهــم  فــي  وتســهم 
ــز ويعطونهــا علــى قــدر المحبــة  الفرصــة فــي الظهــور والتميُّ
وفــاًء وإخالصــًا وخدمــًة وتفانيــًا. فهــذا الرجــل الــذي ُوِلــَد 
فــي لنــدن وانتقــل إلــى فلســطين وجــاب الوطــن العربــي 
شــرطيًا حتــى وصــل إلــى دبــي، يعلــُم فــي قــرارة نفســه 
أنــه اســتقرَّ فــي مدينــة تملــُك ســرًا يكمــُن فــي ســحرها 
وكــرم حّكامهــا وطيبــة أهلهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، فكيــف 
ــد  ــدًا للشــرطة فــي العدي لبريطانــي أن يعمــَل شــرطيًا وقائ

مــن الــدول العربيــة بــكل هــذا الحــب؟!

ل أمر مكتوب في الشرطة عام 1968 أجاد العربية وأصدر أوَّ

جاك بريجز 
ضابط بريطاني لن تنساه دبي
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فــت إلــى جــاك بريجــز وزوجتــه )كاث(. فــي تلــك  منــذ ذلــك الحيــن، وتعرَّ
األيــام، كانــا يعيشــان فــي منــزل كبيــر مقابــل مستشــفى آل مكتــوم 
الــذي أصبــح متحفــًا اليــوم. كانــا يشــّكالن ثنائيــًا جميــاًل، أنجبــا 3 أوالد؛ 
ن وتعيــش  ابنــة وابنيــن، وإنــه ألمــٌر جميــٌل أن نــرى هــذه العائلــة تتكــوَّ

فــي دبــي«.
وتضيــف أم منصــور قائلــة: »فــي ذلــك الوقــت كان جــاك بريجــز 
ث  قائــد شــرطة دبــي، ومــن المثيــر لالهتمــام أنــه كان يجيــد التحــدُّ
باللغــة العربيــة؛ فهنــاك العديــد مــن النــاس الــذي ســكنوا العالــم 
العربــي نحــو عشــرين أو ثالثيــن ســنة، ال ينطقــون إال كلمتيــن أو ثالثــًا 
باللغــة العربيــة، أّمــا جــاك فقــد كان مولعــًا باللغــة العربيــة، ولــم يكــن 
ــم العربيــة بطالقــة فحســب، بــل كان يتقــن أيضــًا اللهجــة المحليــة  يتكلَّ
ــم العربيــة فــي جامعــة لنــدن؛  ر تعلُّ فــي دبــي. وإلــى جانــب عملــه، قــرَّ
ــك، فــدرس الشــعر  ــًا فــي ذل ــا وكان ناجح ــال شــهادة دراســات علي فن
قــًا  العربــي القديــم، وقــرأ عــددًا هائــاًل مــن الكتــب وازداد شــغفًا وتعمُّ

بهــذه اللغــة«.

حـب دبـي
وتســتطرد أم منصــور حديثهــا بالقــول: »أنــا علــى يقيــن بــأنَّ 
ــذ عــدة  ــي من ــى دب ــه )كاث( إل جــاك بريجــز عندمــا وصــل هــو وزوجت
علــى  يواظــب  جــاك  وكان  لهمــا،  موطــن  بأنهــا  شــعرا  ســنوات، 
ــاء اإلمــارات وحضــور مجالســهم لمناقشــة الشــعر واألدب،  لقــاء أبن
ــًا أمامــه.  ــم متاح ــة فقــد كان هــذا العال ــًا للغــة العربي ــاره محب وباعتب
ــه  ــي، إذ إنَّ المغفــور ل ــه حتــى بعــد تقاعــده ســكن فــي دب ــم أن وأعل

ــر لــه منــزاًل، وكان جاك  ــب اللــه ثــراه، وفَّ الشــيخ راشــد بــن ســعيد، طيَّ
وزوجتــه ســعيدين باالســتمرار فــي العيــش فــي دبــي، غيــر أنَّ زوجتــه 
تدهــورت حالتهــا الصحيــة فاضطــرا للعــودة إلــى المملكــة المتحــدة، 
لكــن جــاك بريجــز اســتمرَّ فــي زيــارة دبــي لقضــاء العطــالت القصيــرة 
وزيــارة الحــّكام وأصدقائــه، وليحافــظ أيضــًا علــى إتقانــه للغــة العربيــة 

ويســتمرَّ فــي ممارســتها، فــال ينســى هــذه اللغــة التــي عشــقها«.
ــر نوبــة  ــو الهــول: »لألســف توفــي جــاك إث وتضيــف إيزابيــل أب
ر الذهــاب فــي جولــة طويلــة  قلبيــة، ولكــن يــوم وفاتــه كان قــد قــرَّ
علــى دراجتــه الهوائيــة فــي المملكــة المتحــدة، وبعــد أن اجتــاز نصــف 
المســافة بــدأ يشــعر بالــدوار فتوّقــف عنــد متجــر لبيــع الصحــف فــي 
أحــد الشــوارع، فدخــل وأحضــر قــارورة ميــاه، ثــمَّ جلــس علــى جانــب 

الطريــق، وهنــاك أصيــب بنوبــة قلبيــة فتوفــي«.
بالقــول: »ال  بريجــز  وتختتــم أم منصــور شــهادتها عــن جــاك 
ث عــن الجانــب المهنــي فــي مســيرة جــاك بريجــز،  يمكننــي التحــدُّ
لكننــي أعــرف تمــام المعرفــة أنــه كان موضــع إعجــاب مــن جميــع 
الذيــن عملــوا معــه؛ بفضــل نزاهتــه وســلوكه إزاء العمــل وتفانيــه 

وإخالصــه للعائلــة الحاكمــة فــي دبــي«.

هواية قائد
ــر اإلدارة العامــة لخدمــة  ــع، مدي ــد الرحمــن رفي ــواء عب ويقــول الل
المجتمــع فــي شــرطة دبــي: »إنَّ جــاك بريجــز كان أحــد أفضــل القــادة 
ــه لعــب  ــم يكــن األفضــل، كان مــن هوايات األجانــب فــي البــالد، إن ل
الســنوكر وركــوب الدراجــات الهوائيــة، وقــد أســهم فــي إنشــاء فريــق 
الدراجــات الهوائيــة فــي الشــرطة، لكــن ركــوب الدراجــات الهوائيــة لــم 
يكــن هوايــة وحســب لــدى جــاك بريجــز، بــل كان محترفــًا يشــارك فــي 
البطــوالت والســباقات. كان بريجــز يعشــق ركــوب الدراجــات، بــل إنــه 
ــر ســكتة  ــة، إذ توفــي إث ــه المفضل ــاة وهــو يمــارس هوايت فــارق الحي
ــه فــي  ــة مــن منزل ــال قليل ــد أمي ــى بع ــه عل ــه دراجت ــاء ركوب ــة أثن قلبي

هامبشــاير فــي جنــوب إنجلتــرا«.

الرحــيل
أســهم شــغف جــاك بريجــز بهــذه الرياضــة فــي جعــل ســباق 
بدعــم  تحظــى  بهــا،  معتــرف  إماراتيــة  رياضــة  الهوائيــة  الدراجــات 
 2006 عــام  فــي  جــاك  وتوفــي  والوافديــن.  اإلماراتييــن  الدراجيــن 
ــه. وكان ليســعده  عــن عمــر يناهــز 86 عامــًا بينمــا كان يســتقلُّ دراجت
ــم اليــوم أحــد أهــم األحــداث  هــا تنظِّ حتمــًا معرفــة أنَّ المدينــة التــي أحبَّ
الــذي  الهوائيــة،  للدراجــات  دبــي  طــواف  عشــقها،  التــي  للرياضــة 
مــه مجلــس دبــي الرياضــي تحــت رعايــة رئيســه ســمو الشــيخ  ينظِّ

حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي.
ــي  ــام 1996 لالســتقرار بشــكل نهائ ــرا ع ــى إنجلت ــز إل انتقــل بريج

هنــاك، لكنــه لــم يغــب طويــاًل عــن دبــي المدينــة 
هــا مــن كل قلبــه  التــي ســهر علــى أمنهــا وأحبَّ
وأعطاهــا ســنين طويلــة مــن عمــره وباتــت جــزءًا 
ال يتجــّزأ مــن ذاكرتــه، وكانــت آخــر زيــارة لــه إليهــا 
2006 قبــل وفاتــه بأشــهر،  فــي مــارس عــام 
حيــث توفــي فــي بلــده فــي بتاريــخ 26 يوليــو 
ــاركًا  مــن عــام 2006 عــن عمــر ناهــز 86 عامــًا، ت
أثــرًا جميــاًل وطيبــًا فــي نفــوس وعقــول كل مــن 
عرفــه أو ســمع عنــه مــن أهــل دبــي والعالــم 

ــي. العرب

من ذاكرة الشرطة
ســت شــرطة  1956 تأسَّ فــي يونيــو عــام 
ــر  ــي بيت ــب البريطان ــف النقي ــمَّ تكلي دبي، وت

ــي، واســتمرَّ فــي  ــد شــرطة دب ــي منصــب قائ ــون بتول اتــش كاليت
منصبــه عاميــن فقــط، حيــث توّلــى الرائــد بيتــر جــورج لوريميــر قيادة 
الشــرطة فــي عــام 1958 وكان تعــداد رجــال الشــرطة حينــذاك 80 
فــردًا، أّمــا القيــادة الثالثــة فقــد جــاءت فــي عــام 1965 ليتولــى جــاك 
بريجــز قيــادة الشــرطة، فأخــذ تعــداد الشــرطة يــزداد تدريجيــًا ليصــل 
إلــى 200 فــرد عــام 1968. بقــي بريجــز علــى رأس قــوة شــرطة دبــي 
حتــى عــام 1975. وكانــت مهــام الشــرطة فــي 
بداياتهــا األولــى ال تخــرج عــن حراســة األســواق 
مرحلــة  وتعــدُّ  والحكومــة،  الحاكــم  وقصــر 
ر  الســيد بريجــز بحــق هــي بدايــة مرحلــة التطــوُّ
لشــرطة دبــي، فقــد بــدأ بتنظيــم القــوة، وزاد 
عددهــا لتواكــب العصــر ومتطلباتــه، وأصــدر 
ــس مدرســة لتدريــب  قانونــًا للشــرطة، كمــا أسَّ
الشــرطة وأعلــن عــن أول دورة للضّبــاط مــن 
مــه  ل شــعار لشــرطة دبــي صمَّ المواطنيــن. وأوَّ
فــي عهــد  القائــد كاليتــون، وبقــي معتمــدًا 
الرائــد لوريمــر، ليتــمَّ تغييــره فــي عهــد جــاك 
ل أمــر مكتــوب صــادر عــن  بريجــز الــذي أصــدر أوَّ
شــرطة دبــي عــام 1968، فقــد كانــت قبلــه 
كافــة األوامــر شــفهية. وهــذا كلــه معــروض 

فــي متحــف شــرطة دبــي.

َشــَغَفه ركــوُب الدراجــات الهوائيــة 
فــي  فريــق  إنشــاء  فــي  وأســهم 

دبــي شــرطة 

عمــل فــي فلســطين والبحريــن 
والشــارقة قبــل االنتســاب إلــى 

شــرطة دبــي

.. وخالل تكريمه في أحد المحافل

بريجز يسلم على حمد بن عيسى آل خليفة

جانب من تكريم بريجز في إحدى المناسبات

كان بريجز شغوفًا برياضة ركوب الدراجات الهوائية

بريجز وزوجته في زيارة لدبي
أحد رجال الشرطة ملقيًا التحية العسكرية
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أعالم من

تاريـخ الشرطة
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متحف شرطة دبي
شاهد على إنجازات األمن واألمان

خت على مدى العقود الماضية ر ومجد وعزة ترسَّ قصة تطوُّ

متحف شرطة دبي

على جانبي القاعات معروضات تروي تاريخ ُرتب ونياشين
الشرطة

ــار  ــراث مــن االندث ــى الت ــى الحفــاظ عل يهــدف تأســيس المتحــف إل
وتوثيــق مــا أنجــزه الســلف األوائــل الذين عاصروا نشــأة شــرطة دبي

ــزّواره  ــي ل ــروي متحــف شــرطة دب ي
عــام  منــذ  الشــرطة  تأســيس  تاريــخ 
وعــزة  ومجــد  ر  تطــوُّ وقصــة   ،1956
ــخت علــى مــدى العقــود الماضيــة،  ترسَّ
ليغــدو صرحــًا شــامخًا شــاهدًا علــى قــوة 
قــت إنجــازات أمنيــة  شــرطية مهيبــة حقَّ
ومجتمعيــة عظيمــة، ولــم يتخــطَّ عمرهــا 
ــت إضافتــه إلــى  بضعــة عقــود. وقــد تمَّ
ِقَبــل  مــن  العربيــة  المتاحــف  قائمــة 
المجلــس الدولــي للمتاحــف عــام 1995.

إلــى  المتحــف  هــذا  تأســيس  ويهــدف 
الحفــاظ علــى التــراث مــن االندثــار، وتوثيــق 
الذيــن عاصــروا  األوائــل  الســلف  أنجــزه  مــا 

نشــأة شــرطة دبــي.
حيــث يعــدُّ بنــاء المتحــف هــو األول مــن 
ــَم  ــذي ُصمِّ ــة، وال ــى مســتوى الدول ــه عل نوع
علــى شــكل قبعــة ضخمــة تغطــي ســقف 
ن  المبنــى بقطــر دائــرة يبلــغ 40 متــرًا، ويتكــوَّ
المبنــى مــن أربعــة طوابــق وأنظمــة ذكيــة 
العــرض  وشاشــات  االتصــاالت  ناحيــة  مــن 
3 دي و4 دي، إلــى جانــب خدمــة االتصــال 
قاعــة  إلــى  إضافــة  باإلنترنــت،  الالســلكي 
للبحــث،  وقاعــات  عــرض  وقاعــات  تدريــب 
وأكبــر أرشــيف وثائقــي لشــرطة دبــي منــذ 
وصــور  أفــالم  مــن  اآلن؛  حتــى  تأسيســها 
التــي  القضايــا  لكافــة  وتوثيــق  وزيــارات 

دبــي. شــرطة  كشــفتها 
أكبــر عــدد مــن  المتحــف علــى  يحتــوي 
مســاحته  أنَّ  كمــا  والتحــف،  المعروضــات 
ســتكون أكبــر مــن مســاحة المتحــف الحالــي، 
تتيــح  للبحــث  قاعــات  تخصيــص  وســيتم 
التــي  المعلومــات  إلــى  الوصــول  للباحثيــن 
يحتاجــون إليهــا بســهولة عــن تاريــخ شــرطة 

وإنجازاتهــا. دبــي 

تــمَّ  الــذي  الحالــي  المتحــف  أنَّ  ُيذَكــر 
ر  تطــوُّ مراحــل  ــق  يوثِّ  1987 عــام  افتتاحــه 
 ،1956 عــام  منــذ  وإنجازاتهــا  دبــي  شــرطة 
وتاريخيــة،  شــخصية  صــورًا  متضمنــًا 
ومقتنيــات ألدوات وأســلحة قديمــة لــم تعــد 
مجلــس  لــدول  عســكرية  وأزيــاء  تســتخدم، 
التعــاون الخليجــي، ومعــدات اتصــال ســلكية 
والســلكية ورادارات قديمــة، وحمــالت توعيــة 

األلفيــة  خــالل  الشــرطة  نظمتهــا  مروريــة 
الزائــر فــي مقارنــة بيــن  الماضيــة، فيدخــل 
مــا كانــت تقدمــه شــرطة دبــي ومــا امتلكتــه 
مــن  اليــوم  قتــه  حقَّ ومــا  إمكانيــات،  مــن 
قــدرات وأجهــزة تكنولوجيــة حديثــة ومبتكــرة 
جعلــت منهــا قــوة شــرطية رائــدة وســباقة 
ــة  ــات الذكي ــا والخدم ــع التكنولوجي فــي تطوي
لخدمــة المجتمــع وتحقيــق األمــن والســالمة 
ألفــراده، إلــى جانــب وثائــق ومعلومــات عــن 
أهــم وأبــرز قضايــا القتــل والجرائــم الغامضــة، 
وأســاليب إخفــاء المخــدرات وطــرق التزويــر.
للزائــر  المتحــف  يقدمــه  مــا  أبــرز  إنَّ 
والمقتنيــات  والوثائــق  الصــور  تلــك  هــو 
علــى  فضــاًل  عليهــا،  االطــالع  يمكــن  التــي 
الصنــع(  )برازيليــة  القديمــة  األفــراد  ناقــالت 
ويمكــن للــزّوار الدخــول إليهــا واالطــالع علــى 
ســتينيات  مــن  مدافــع  وأيضــًا  محتوياتهــا، 

القــرن الماضــي، وبعضهــا يســتخدم اليــوم 
شــهر  فــي  اإلفطــار  لحظــة  عــن  لإلعــالن 
الــوردي  النمــر  عصابــة  وســيارة  رمضــان، 
إلخفــاء  العصابــة  أفــراد  اســتخدمها  التــي 
المســروقات، وقــارب “الســمبوك” الرياضــي 
انتصــارات  دبــي  شــرطة  بــه  حّققــت  الــذي 
وصــاروخ  عــدة،  رياضيــة  مســابقات  فــي 
شــرطة  ابتكرتــه  الــذي  العلميــة  المفاجــآت 

العلميــة. للفعاليــات  دبــي 
ــم بــاب المتحــف بشــكل تراثــي، فمــا  ُصمِّ
إن يلــج الزائــر مــن خاللــه حتــى يبــدأ رحلتــه 
فــي ذاكــرة قــوة شــرطية مهيبــة، فينتقــل 
ــر ممــر طويــل تزخــر  مــن قاعــة إلــى أخــرى عب
عابقــة  تاريخيــة  بصــور فوتوغرافيــة  جدرانــه 
أهــم  نافــذة علــى  الماضــي، فاتحــة  برائحــة 
عــرب  قــادة  مــن  دبــي  لشــرطة  الزيــارات 

ومؤثــرة. فاعلــة  وشــخصيات  وأجانــب 
جولتــه  الزائــر  يبــدأ  الممــر  يميــن  علــى 
ــي  ــي الت ــل الذهب ــى قاعــة اليوبي باالطــالع عل
ُأْنِشــَئت خصيصــًا بمناســبة مــرور 50 عامــًا 
علــى تأســيس شــرطة دبــي مــن عــام 1956 
وحتــى عــام 2006، وتعــرض صــورًا ألوائــل 
وصــورًا  دبــي،  شــرطة  فــي  خدمــوا  مــن 
لتشــكيالت قيــادات شــرطة دبــي المتعاقبــة، 
إلــى جانــب أول شــرطي إماراتــي فــي شــرطة 
دبــي وهــو المرحــوم محمــد ســعيد بوحميــد، 
وأول دفعــة للشــرطة النســائية شــملت 18 
طالبــة عــام 1977 وغيرهــا الكثيــر، ثــمَّ تليهــا 
التــي تظهــر  المجتمعيــة  المشــاركات  قاعــة 
بــه شــرطة  الــذي تقــوم  المجتمعــي  الــدور 
دبــي، إلــى جانــب قســم خــاص يســتعرض 
الحــرف والنمــاذج التــي ينتجهــا قســم الحــرف 
ســات  اليدويــة التابــع لــإلدارة العامــة للمؤسَّ
ــر يعــرض  ــة، وقســم آخ ــة والعقابي اإلصالحي
ــي  األدوات القديمــة للفرقــة الموســيقية الت
حســين  محمــد  النقيــب  المرحــوم  ســها  أسَّ

الشــرطة  موســيقى  فرقــة  ــس  مؤسِّ كــرم 
عــام 1962.

قطع وابتكارات
دكان  قاعــة  إلــى  الزائــر  يصــل  ثــمَّ 
المتحــف التــي تقــع فــي نهايــة الممــر والتــي 
ومقتنيــات  فنيــة  وقطعــًا  تــذكارات  تحــوي 
لوحــات توضــح  إلــى جانــب  دبــي،  لشــرطة 
إدارات الشــرطة ومهامهــا وأدوارهــا الفعالــة 
قاعــة  تليهــا  ثــمَّ  بالمجتمــع،  والمؤثــرة 
التجهيــزات الفنيــة والعســكرية التــي تحــوي 
ــت مصادرتــه  أســلحة مختلفــة منهــا مــا تمَّ
غيــر  بطــرق  إدخالهــا  حاولــوا  أشــخاص  مــن 
التــي  واألدوات  الدولــة،  ألرض  شــرعية 
اســتخدمت فــي مكافحــة الشــغب، إضافــة 
لمعــدات اتصــال ســلكية والســلكية ورادارات 
بحريــة وبريــة، ورادارات المركبــات، وأول جهــاز 
هاتــف مرئــي يدخــل شــرطة دبــي مــن نــوع 
ســوني، وأجهــزة إعــالم قديمــة، وأول جهــاز 
حاســوب دخــل شــرطة دبــي بريطانــي الصنــع 
الماضــي،  القــرن  ســبعينيات  أوائــل  فــي 
وجهــاز حاســوب ناطــق يســجل أماكــن وجــود 
ــاط والمســؤولين فــي الشــرطة حســب  الضب

نداءاتهــم. أرقــام 

واألدلــة  التحريــات  قاعــة  تليهــا  ثــمَّ 
ــاء  ــى وســائل إخف ــوي عل ــث تحت ــة، حي الجنائي
وتهريــب المخــدرات، وفــي القاعــة السادســة 
قاعــة القيــادة العامــة لشــرطة دبــي، حيــث 
ــا  ــي منحته ــا الت ــة مــن الهداي ــوي مجموع تحت
إلــى  للشــرطة،  زيارتهــا  أثنــاء  عــدة  دول 
ــز التــي حصدتهــا  جانــب مجموعــة مــن الجوائ
القيــادة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي 

والعالمــي.

واجهة حضارية
حضاريــة  واجهــة  المتحــف  هــذا  ويعــدُّ 
مــه أفرادهــا  ــق إنجازاتهــا ومــا قدَّ للشــرطة يوثِّ
مــن تضحيــات وقــدرات علــى كشــف أعقــد 
غموضــًا،  القتــل  أســاليب  وأكثــر  الجرائــم 
وســياحًا،  وأجانــب  عربــًا  زّوارًا  ويســتقطب 
وقيــادات شــرطية مــن أوروبــا ودول عــدة، 

إلــى جانــب الطلبــة.

قبعة ضخمة تخلد عالم األمن 
والسامة

ــى شــكل  ــاؤه عل ــمَّ بن ــد ت المتحــف الجدي
قبعــة شــرطية ضخمــة، ومــن المتوقــع أن 
يدخــل موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية 
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ــس المتحــف عــام 1956 وافتتــح عــام 1987 وتــمَّ  تأسَّ
اعتمــاده مــن قبــل المجلــس الدولي للمتاحــف عام 1995

بكلفــة  العالــم،  فــي  شــرطة  قبعــة  كأكبــر 
ويضــم  درهــم،  مليــون   30 تبلــغ  مبدئيــة 
ــى  ــق، ويشــرف عل ــد أربعــة طواب ــاء الجدي البن
بــالزا، وذلــك ضمــن  االتحــاد والمــال  شــارع 
مجمــع أبنيــة شــرطة دبــي وبطريقــة تضمــن 
كأحــد  لــه  القيــادة  محطــة  ركاب  مشــاهدة 
المعالــم المهمــة فــي المدينــة، علــى اليميــن 
فــي المدخــل الرئيــس للقيــادة العامة لشــرطة 

دبــي مقابــل المختبــر الجنائــي الجديــد.
المبنــى الــذي يأتــي علــى شــكل قبعــة 
ناحيــة  مــن  الذكيــة  األنظمــة  كافــة  فيــه 
و4  دي   3 العــرض  وشاشــات  االتصــاالت 
الالســلكي  االتصــال  خدمــة  فيــه  كمــا  دي 
باإلنترنــت، إضافــة إلــى قاعــة تدريــب وقاعات 
ن أكبــر  عــرض وقاعــات للبحــث، كمــا ســيتضمَّ
أرشــيف وثائقــي لشــرطة دبــي منــذ تأسيســها 
وزيــارات  وصــور  أفــالم  مــن  اآلن  حتــى 
كشــفتها  التــي  القضايــا  لكافــة  وتوثيــق 
شــرطة دبــي، ومســاحته ســتكون أكبــر مــن 
مســاحة المتحــف الحالــي، كمــا يحتــوي علــى 
قاعــات للبحــث تتيــح للباحثيــن الوصــول إلــى 
إليهــا بســهولة  التــي يحتاجــون  المعلومــات 

عــن تاريــخ شــرطة دبــي وإنجازاتهــا.
ويضــمُّ وســائل لتثقيــف الجمهــور فــي 
كيفيــة الحفــاظ علــى النظــام واحتــرام القانــون 
ــق  فــي البــالد، كمــا يضــمُّ المتحــف صــورًا توثِّ
ر العمــل فــي شــرطة  مختلــف مراحــل تطــوُّ
تّمــت  التــي  األســلحة  مــن  وكميــة  دبــي، 
مصادرتهــا والمعــدات الســلكية والالســلكية 
قبــل  مــن  تســتخدم  كانــت  التــي  القديمــة 
والوثائــق  التحــف  مــن  والعديــد  الشــرطة 

األخــرى.

شرطة خليجية
للشــرطة  قســمًا  المبنــى  يضــمُّ  كمــا 
الخليجــي، وقســمًا  التعــاون  بــدول مجلــس 

خاصــًا بالحــرف اليدويــة كاألثــاث والقــوارب 
أيضــًا  ويضــمُّ  المنحوتــة،  والمجســمات 
نمــاذج مــن صناعــات الحــرف والنمــاذج التــي 
ــة  ــإلدارة العام ــع ل ــرف التاب ــا قســم الح ينتجه
كمــا  دبــي،  بشــرطة  العقابيــة  ســات  للمؤسَّ
التوعيــة  بحمــالت  خاصــًا  قســمًا  هنــاك  أنَّ 
منــذ  دبــي  تنظمهــا شــرطة  التــي  المروريــة 
العــام 1984م. ويحتــوي المتحــف علــى قاعــة 
القاعــة  هــذه  وتشــتمل  الذهبــي،  اليوبيــل 
علــى صــور خاصــة باالحتفــاالت التــي أقيمــت 
عامــًا  خمســين  مــرور  بمناســبة  دبــي  فــي 
علــى إنشــاء شــرطة دبــي، حيــث تجّســد هــذه 
قتها شــرطة دبي،  الذكــرى اإلنجــازات التــي حقَّ
ــي أو اإلقليمــي  ــى المســتوى المحل ســواء عل
ــرون  ف الزائ ــي، كمــا يتعــرَّ ــي أو الدول أو العرب
فــي هــذه القاعــة إلــى التسلســل التاريخــي 

ــة  ــي المتعاقب ــادات شــرطة دب لتشــكيالت قي
ــى رتبهــم العســكرية.  ــاط وإل ــادة وضب مــن ق
وأيضــًا تشــتمل معروضــات القاعــة علــى ركــن 
منهــا  المتنوعــة،  التذكاريــة  بالصــور  خــاص 
صــورة للمغفــور لــه محمــد ســعيد بوحميــد 
عــام  دبــي  شــرطة  قــوة  فــي  شــرطي  أول 
1956، وصــورة تاريخيــة مهمــة ألول تصميــم 

لشــعار شــرطة دبــي.

 أبرز الزّوار
ويعــدُّ متحــف شــرطة دبــي أول متحف 
مؤسســي تابــع لجهــة حكوميــة فــي الدولــة 
بشــهادة هيئــة دبــي للثقافــة، كمــا تمــت 
العربيــة،  المتاحــف  قائمــة  إلــى  إضافتــه 
ومــن أبــرز الشــخصيات التــي قامــت بزيــارة 
المتحــف، ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
دبــي  عهــد  ولــي  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن 
رئيــس المجلــس التنفيــذي، وســمو الشــيخ 
ــوم،  ــن راشــد آل مكت ــن محمــد ب ــوم ب مكت
نائــب حاكــم دبــي، وســمو الشــيخ منصــور 
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وســمو 
الشــيخ زايــد بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، 
إضافــة إلــى وفــود مــن الشــرطة العربيــة 
الدولــة،  فــي  األجنبيــة  والقنصليــات 

ودبلوماســيين عــرب وإماراتييــن.

ٔادوات موسيقية تستخدم في عروض الفرق 
الموسيقية التابعة للشرطة

ٔاجهزة كانت تستخدمها الشرطة

مدافــع مــن ســتينيات القــرن 
الماضــي يســتخدم بعضهــا 
لحظــة  عــن  لإلعــان  اليــوم 
اإلفطــار فــي شــهر رمضــان

متاحف
تاريـخ الشرطة
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ضاحي خلفان ٔاصغر قائد شرطة في العالم

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يسرد قصص الشرطة في مركز جمال بن حويرب

أصغر قائد شرطة في العالم
 يزاوج بين متطلبات المهنة وحاجات اإلنسان

الشرطي المواطن رقم واحد كان الرقيب أول  محمد 
بوحميــد وكان يعمــل فــي المقــر القديــم للمحاكــم

دأب مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات علــى اســتضافة شــخصيات 
ــق  ــة التوثي ــي، بغي ــٌل مــع التأســيس إلمــارة دب ــاٌع طوي ــا ب مخضرمــة له
ــر بمســتقبل مشــرق  والتأريــخ لمــاٍض ال يــزال مســتمرًا فــي حاضــر يبشِّ
ــق  ــي الفري ــت اســتضافة معال ــم، فكان ــاء هــذه المنطقــة مــن العال ألبن
ضاحــي خلفــان تميــم، نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن العــام بدبــي رئيــس 
مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات لرعايــة الموهوبيــن، ضمــن هــذا الســياق 
التأريخــي، وذلــك بحضــور جمــع مــن العامليــن فــي ســلك الشــرطة بدبــي 

والشــخصيات العامــة والمثقفيــن والمهتميــن.

بدايــة، أشــار ضاحــي خلفــان إلــى مشــهد 
عليــه  هــو  عّمــا  تمامــًا  مختلــف  سياســي 
 ،1956 أغســطس   20 تاريــخ  وإلــى  اآلن، 
حيــث كانــت المنطقــة تنضــوي تحــت مظلــة 
ســاحل عمــان، وبواكيــر شــرطة دبــي كانــت 
عمــان،  ســاحل  قــوات  لــواء  تحــت  تنشــط 
وكان عددهــا متواضعــًا ال يتجــاوز أصابــع اليــد 
ن مــن  الواحــدة، حيــث كانــت الحظيــرة تتكــوَّ
6 ـ 10 أفــراد؛ ثالثــة منهــم مواطنــون وثالثــة 
تحــت  ديــرة  فــي  تدريبهــم  تــمَّ  صوماليــون 
بيتــر كاليــن،  إنجليــزي يدعــى  قيــادة ضابــط 
والــذي كان يطلــق عليــه بــدو المنطقــة لقــب 

)كليطــم(. 
ــد ضاحــي خلفــان أنَّ التحريــات فــي  وأكَّ
دبــي ُوِلــَدت قويــة، وأنهــا تخــوض منــذ بدايــة 
عملهــا تجربــة ناجحــة فــي الكشــف عــن الجرائــم 
تلــك  فــي  الصــدف  شــاءت  إذ  ومرتكبيهــا، 
ض محــل اســمه )جاشــنمال(  األيــام أن يتعــرَّ
للســطو، حيــث قــام اللصــوص بثقــب ســقف 
المتجــر وتمّكنــوا مــن ســرقته، لكــن ســرعان مــا 
تمّكــن رجــال التحريــات مــن القبــض عيلهــم. 

تشكيات
تشــكيالت   6 خلفــان  واســتعرض   **

العامــة  القيــادة  ر  تطــوُّ مراحــل  بهــا  مــّرت 
لشــرطة دبــي، بــدءًا مــن مرحلــة التأســيس. 

- التشــكيل األول، لقيــادة شــرطة دبــي 
بقيــادة بيتــر كاليتــون، واســتمر هــذا التشــكيل 
ــى أنَّ  ــى 1966، منوهــًا إل ــام 1956 إل مــن ع
ــب  الشــرطي المواطــن رقــم واحــد كان الرقي
أول محمــد بوحميــد، وكان يعمــل فــي المقــر 
ــى ضفــاف خــور  ــم للمحاكــم الواقــع عل القدي
ــذي كان يضــمُّ مكتــب الشــرطة، وأنَّ  دبــي ال
الشــيخ محمــد بــن حشــر كان مشــرفًا علــى 
الضابــط اإلنجليــزي، وأنَّ أفــراد الشــرطة كانــوا 
يقيمــون فــي خيمــة ُنِصَبــت لهــم بجــوار قلعــة 
نايــف، وأن كاليتــون كان محبوبــًا مــن ِقَبــل 
ــم اللغــة  مرؤوســيه والنــاس؛ ألنــه كان يتكلَّ
ــن  ــة ويتفاخــر بذلــك، لكــن كاليتــون عيَّ العربي
مكانــه عــام 1957 ضابطــًا إنجليزيــًا آخــر يدعــى 
جــورج لوريميــر، وكان تعســفيًا وقاســيًا وال 
ــى  ــاس، مــا ألقــى بظــالل قاتمــة عل ــه الن يحبُّ
ــن رأوا  ســمعة الشــرطة بيــن المواطنيــن الذي

ــًا ال يجــوز العمــل فيــه.  فيهــا آنــذاك مكان
تاريــخ  حــول  تــدور  المحاضــرة  أنَّ  وبمــا 
شــرطة دبــي، كان ال بــدَّ مــن ذكــر جانــب آخــر 
ــق بانخــراط المــرأة اإلماراتيــة  مشــرق منــه يتعلَّ

فــي العمــل فيــه، حيــث أشــار خلفــان إلــى 
التــي  الحامــض،  ســالم  تفاحــة  المواطنــة 
ل إمــراة إماراتيــة تنضــمُّ إلــى ســلك  تعــدُّ أوَّ
دبــي  فــي محاكــم  حيــث عملــت  الشــرطة، 
وفــي الســجن النســائي والشــرطة النســائية 
ل إلمــارة  منــذ عــام 1960، األمــر الــذي يســجَّ
دبــي بالمقارنــة مــع الكثيــر مــن بقيــة دول 
فــي  الخطــوة  هــذه  خطــت  التــي  العالــم 

مراحــل متأخــرة مــن عمرهــا.

تحــت  فــكان  الثانــي،  التشــكيل  أّمــا   -
الغيــث،  راشــد  وأحمــد  لورميــر  بيتــر  قيــادة 
ل كارثــة بحريــة تقــع  وشــهدت هــذه المرحلــة أوَّ
ضت الســفينة  قبالــة ســواحل دبــي، حيــث تعرَّ
أربــع  بيــن  مــن  كانــت  بينمــا  للغــرق،  )دارا( 
ســفن تابعــة لشــركة المالحــة الهنديــة، وأودى 
ذلــك الحــادث بحيــاة 238 شــخصًا اختناقــًا أو 
ــا  ــى متنه ــر عل ــار كبي ــد أن وقــع انفج ــًا بع غرق
إلــى احتراقهــا وتعطــل محركهــا، وكان  أدى 
لشــرطة دبــي رغــم ضآلــة إمكاناتهــا آنــذاك، 
 330 إنقــاذ  عمليــة  تنظيــم  فــي  كبيــر  دور 
الســفينة  متــن  علــى  كانــوا  آخريــن  شــخصًا 
ل مشــاركة  ــك أوَّ ــت تل ــق؛ فكان وإخمــاد الحري
لشــرطة دبــي فــي مجــال اإلنقــاذ البحــري.  

الــذي كان  الثالــث،  التشــكيل  - وشــهد 
وهامفيــرز،  بريكــس،  جــاك  مــن  مكّونــًا 
مصطفــى،  ومحمــود  ومارشــال،  وباركــن، 
وأوبــري وأوملــي، قفــزة نوعيــة فــي آليــات 
عمــل الشــرطة، بعــد أن وضــع جــاك بريكــس 
قانــون  ل  وأوَّ لهــا  تنظيمــي  هيــكل  ل  أوَّ
ل أمــر مكتــوب،  للشــرطة بعــد أن أصــدر أوَّ
وأدخــل  الضبــاط  نــادي  جــاك  ــس  أسَّ كمــا 
ــًا  ــي، علم الطــب الشــرعي فــي البحــث الجنائ
بــأنَّ اقتــراح تشــكيل مختبــر البحــث الجنائــي 
يعــود لخلفــان دون غيــره. لكــن الخطوة األهم 
مــن كل ذلــك بــدت بتوجيهــات حاكــم دبــي 
الــذي أدرك مبكــرًا أهميــة التصــدي لعمليــة 
توطين ســلك الشــرطة، وال ســيما مســتوياته 
القياديــة، فأمــر بابتعــاث المواطنيــن للدراســة 

فــي الخــارج لتأهيــل القيــادات. 
بــأنَّ  يعتقــد  البعــض  أنَّ  خلفــان  وأّكــد 
لكــن  جديــدان،  الرؤيــة  وهــذه  الفكــر  هــذا 
الواقــع يشــهد بــأنَّ صاحــب الســمو الشــيخ 
ل مــن قــام فــي عــام  محمــد بــن راشــد كان أوَّ
1971 بتأهيــل قيــادات مواطنــة لتحــل محــلَّ 
جــاك  ذلــك  فــي  بمــا  األجنبيــة،  القيــادات 
نفســه، الــذي أعفــاه مــن منصبــه عــام 1970.

خبرات 
ــر 1968، شــهدت مســيرة  فــي 15 فبراي
الشرطــة فــي دبــي نقلتهــا النوعيــة الكبــرى، 
صاحــب  بتعييــن  مرســوم  صــدر  عندمــا 
ــوم  ــن راشــد آل مكت الســمو الشــيخ محمــد ب
دبــي،  فــي  العــام  للشــرطة واألمــن  رئيســًا 
المكتوبــة  األوامــر  صــدور  بدايــة  وكانــت 
وابتعــاث الــدورات إلــى الخــارج، وكان خلفــان 
أحــد الذيــن ابتعثــوا للدراســة فــي العاصمــة 
بعثــة  ضمــن   1970 عــام  عّمــان  األردنيــة 
اللــه  عبــد  إســماعيل  مــن  كاًل  إليــه  ضّمــت 
القرقــاوي، وجمعــة عبيــد الصايــغ، وحــارب 

بيــن آخريــن، حيــث  بــن حاضــر مــن  خليفــة 
شــاءت األقــدار أن تندلــع حــرب أيلــول األســود 
ــادر  ــم تغ ــا ل ــاك، لكنه ــة هن ــود البعث ــاء وج أثن
ــي  ــة الت ــد الدراســة رغــم المخاطــر الجدي مقاع
ض لهــا أفرادهــا، مــا دفــع أعضــاء بعثــات  تعــرَّ
عربيــة أخــرى إلــى مغــادرة عّمــان والعــودة إلــى 

بلدانهــم.
الثالــث  القيــادي  التشــكيل  شــهد  كمــا 
اإلعــالن عــن قيــام اتحــاد دولــة اإلمــارات عــام 
بتولــي  خلفــان  تكليــف  تــمَّ  حيــث   ،1971
مســؤولية تأميــن حراســة قصــر الضيافــة فــي 
منطقــة الجميــرا يــوم اإلعــالن تحــت ســارية 

العلــم. 

- التشــكيل القيــادي الرابــع، عمــل تحــت 
مــن  عــدد  عــودة  وشــهد  االتحــاد،  مظلــة 
الضّبــاط المواطنيــن مــن دورات فــي الخــارج، 
ــات العامــة  ــد المســاعد للواجب ــلَّ القائ ــا ح كم
عبــد اللــه بالهــول محــلَّ الضابــط اإلنجليــزي 
أوبــري، ومحمــد ســعيد الغيــث محــلَّ باركلــي، 
ل عمليــة توطين  ل بذلــك عــام 1974 أوَّ وســجَّ
جزئيــة للقيــادات، كمــا شــهدت هــذه المرحلــة 
الضّبــاط  مواقــع  فــي  التبديــالت  بعــض 
المواطنيــن أنفســهم، فحــلَّ الضابــط ضاحــي 
اللــه  عبــد  المســاعد  للقائــد  بديــاًل  خلفــان 
بالهــول، وأجــاز صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد ترقيــة رتــب القــادة المســاعدين إلــى 

ــة مقــدم.  رتب

عــام  فــي  الخامــس،  التشــكيل  أّمــا   -
قائــدًا  بالهــول  عبداللــه  ــن  ُعيِّ حيــث   ،1975
أصبــح   1977 عــام  وفــي  للشــرطة،  عامــًا 
ضاحــي خلفــان نائــب القائــد العــام لشــرطة 
دبــي قبــل أن يدخــل عبــد اللــه بالهــول إلــى 
مكتبــه وهــو يحمــل بيــده مظروفــًا ويقــول 
لــه: »لقــد تــمَّ تعينــك قائــدًا بعــد أن طلــب 

لهــذا  اســم  ترشــيح  الســمو  صاحــب  منــي 
صــدر  ثــمَّ  اســمك«،  ــحت  فرشَّ المنصــب، 
المرســوم رقــم واحــد لعــام 1980 فــي الثانــي 
قائــدًا  بتعيينــه  قضــى  والــذي  مــارس  مــن 
عامــًا للشــرطة، وبذلــك أصبــح خلفــان أصغــر 

قائــد شــرطة فــي العالــم. 

إرساء العدالة
وهكــذا انطلقــت مرحلــة نوعيــة جديــدة 
فــي عمــل شــرطة دبــي، وضــع خاللهــا خلفــان 
علــى  تقــوم  التــي  األولويــات  مــن  ســلمًا 
عــن  واالبتعــاد  االجتماعيــة  العدالــة  إرســاء 
ــفية، وتــمَّ خاللهــا إنشــاء  الممارســات التعسُّ
مختبــر األدلــة الجنائيــة وفصــل االدعــاء العــام 
ــد مــن صحــة المخالفــات،  عــن الشــرطة والتأكُّ
البحــث  إلــى  الجديــدة  القيــادة  ســعت  كمــا 
ــر جــودة عمــل الشــرطة،  ــاء لتطوي ــن األذكي ع
ــه حمــل عنــوان  وتــمَّ وضــع برنامــج لهــذا التوجُّ
)برنامــج البحــث عــن األذكيــاء( مــن المواطنيــن 
ــة  ــوا يدرســون الهندســة اإللكتروني ــن كان الذي
والكيميــاء والفيزيــاء واألحيــاء فــي الجامعــات 
الغربيــة عمومــًا، وفــي بريطانيــا والواليــات 
وكان  الخصــوص،  وجــه  علــى  المتحــدة 
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اســتعراض لحكايات شــائقة كانــت البطولة فيها 
لرجــال شــرطة دبــي التــي تســهر على أمــن الوطن

ُيشــترط فــي أولئــك النخبــة مــن الطلبــة أن 
يجتــازوا الســنة الثانيــة بتقديــر ال يقــل عــن 
جّيــد، وأال تقــل درجاتهــم فــي الثانويــة العامــة 
»علمــي« عــن 80%، ويقــول خلفــان فــي هذا 
الســياق: )وهكــذا بــدأت البعثــات بينمــا كانــت 
ــة مــن أمرهــا(.  ــي فــي غفل ــر مــن حول الدوائ
ل علــى الــدوام  موضــوع الســجون شــكَّ
مصــدر اهتمــام قيــادة شــرطة دبــي، حيــث 
ت بعهديــن  ــد خلفــان أنَّ ســجون دبــي مــرَّ يؤكِّ
ــن،  ــد المواطني ــز وعه ــد اإلنجلي ــن؛ عه متبايني
خاليــة  اإلنجليــز  عهــد  فــي  كانــت  حيــث 
حقــوق  بمعاييــر  تلتــزم  وال  فــات  المكيِّ مــن 
الحقــوق  تلــك  أصبحــت  بينمــا  اإلنســان، 
مكفولــة فــي عهــد القيــادة المواطنــة، حيــث 
ــد خلفــان أنَّ العبــرة مــن الســجن تكمــن  يؤكِّ

فــي تقييــد حريــة االنســان.
الضبــاط  مــن  بزمالئــه  خلفــان  وأشــاد 
الذيــن تقاســم معهــم مهمــة توفيــر األمــن 
ــد العــام  ــي وفــي مقدمتهــم القائ ــي دب ألهال
بالهــول،  اللــه  عبــد  الســابق  دبــي  لشــرطة 
مواطــن  قائــد  ل  أوَّ كان  األخيــر  أنَّ  مؤكــدًا 
كان  وأنــه   )1980-1975( دبــي  لشــرطة 
ل مــن  محبــًا وجــادًا فــي عملــه، وأنــه كان أوَّ
ل مــن أدخــل البرقيــة  أدخــل الكاميــرات، وأوَّ
ل مــن نقــل خدمــات المــرور  اإللكترونيــة، وأوَّ
مراكــز  إلــى  المروريــة  الحــوادث  وكشــف 
فــي  الترفيــه  أدخــل  مــن  ل  وأوَّ الشــرطة، 
ل مــن أنشــأ »ســوبر ماركــت«  الســجون، وأوَّ

للشــرطة. 

مقــارنة
غرفــة  بيــن  مقارنــة  خلفــان  وعقــد 
عمليــات شــرطة دبــي التــي تركهــا اإلنجليــز، 
تطويرهــا،  محــاوالت  كل  أخفقــت  والتــي 
القيــادة  دتها  شــيَّ التــي  العمليــات  وغرفــة 
صــت لهــا مبنــى خاصــًا بهــا،  الجديــدة وخصَّ

ت بمراحــل عديــدة  والتــي مــرَّ
ــمَّ  ومتنوعــة مــن التطــور، وت
الحديثــة  التقنيــات  اعتمــاد 
فــي دورة عملهــا وال ســيما 
التصويــرة منهــا، ومنهــا مــا 
ُيعــرف بالنظــام )اللورانســي( 
يغطــي  والــذي  ر  المتطــوِّ
كلــم،   50 قطرهــا  دائــرة 
القديــم  النظــام  كان  بينمــا 
واحــد  مــن  أكثــر  يغطــي  ال 
هــذه  أصبحــت  بحيــث  كــم، 
الغرفــة تثيــر إعجــاب الجميــع 
إلــى أن دخــل نظــام األقمــار 

للخدمــة.  االصطناعيــة 
التــي  اإلنجــازات  ومــن 

عبــر  تحقيقهــا،  مــن  دبــي  شــرطة  نــت  تمكَّ
تاريــخ عملهــا الطويــل والمضنــي، التعامــل 
ل كارثــة جويــة متمثلــة فــي ســقوط  مــع أوَّ
طائــرة تابعــة لطيــران الخليــج فــي منطقــة 
بــرزت  حيــث   ،1983 عــام  الدهــل(  )ســيح 
مهــارات العديــد مــن رجــال الشــرطة وفــي 
ــذي أظهــر مهــارة  مقدمتهــم ســعيد ســالم ال
كمــا  الحــوادث،  مــع  التعامــل  فــي  فائقــة 
ــط  ــة ضب ل عملي ــى أوَّ ــرة إل ــاد خلفــان بالذاك ع
لخليــة إرهابيــة إيرانيــة جــرت فــي عــام 1985 
فــي الشــارقة، وذلــك بعــد أن تلّقــى القائــد 
العــام لشــرطة دبــي معلومــات مــن مصــادره 
الخاصــة تفيــد بوجــود مجموعــة إرهابيــة فــي 
ورشاشــات  متفجــرات،  وبحوزتهــا  الشــارقة 
يدويــة،  وقنابــل  بــازوكا  وحتــى  إســرائيلية 
تقتضــي  المجموعــة  خطــة  كانــت  بينمــا 

وجســور.   وســيارات  أماكــن  بتفجيــر 

شرطة دبي في سطور 
ســت شــرطة دبــي بتاريــخ 1 يونيــو  تأسَّ
الوقــت  ذلــك  فــي  هــا  مقرُّ وكان  1956م 

ــف فــي  ــي فــي قلعــة ناي ــب محكمــة دب بجان
ديــرة، والتــي أصبحــت اآلن مركـــزًا للشرطـــة. 
انتقلــت عــام 1973 إلــى مقــر القيــادة الحالــي 
فــي منطقــة الطــوار شــمال شــارع االتحــاد. 
يبلــغ قــوام شــرطة دبــي مــا يقــارب 30 ألــف 
ســة شــرطية عربيــة  ل مؤسَّ فــرد، وكانــت أوَّ
تطّبــق نظــام البصمــة الوراثيــة فــي البحــث 
الجنائــي، وكذلــك اســتخدمت نظــام “البصمة 
بــال  “اإلدارة  نظــام  قــت  وطبَّ اإللكترونيــة”، 
أوراق” واســتخدام تحديــد مواقــع الدوريــات 
ــك  ــات وذل ــا يســاعد عمــل موظــف العملي م
عبــر األقمــار االصطناعيــة. كمــا أنهــا وضعــت 
ــة  ــة لمراقب ــع أنحــاء المدين ــرات فــي جمي كامي
أزمــات الســير والحــوادث وأعمــال الشــغب. 
اإلنســان”  “حقــوق  لرعايــة  إدارة  ســت  وأسَّ
ضمــن هيكلهــا اإلداري. وقــد حصلــت علــى 
جوائــز عــدة فــي المنافســات اإلداريــة، محليــًا 
لــألداء  دبــي  جائــزة  ضمنهــا  ومــن  ودوليــًا، 
الحكومــي، ودرجــة األيــزو 2000:9001 فــي 
جميــع  فــي  الجــودة  إدارة  أنظمــة  تطبيــق 

مجــاالت العمــل الشــرطي.

الشيخ راشد بن سعيد وضاحي خلفان في إحدى المناسبات

حنين وذكريات
سيرة، شهادات، قصـائــد، قراءات نقديـة 

يشارك فيه نخبة من الُكّتاب
يصدر عن

كتاب عن الشاعر الراحل
حمد خليفة بو شهاب

ً
قريبــــا الشرطة
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مربعـة زايد
فتــرة  فــي  تســّمى  كانــت  كمــا  زايــد«  »مربعــة  أو  المربعــة  قلعــة 
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي؛ ألنَّ المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ــب اللــه ثــراه، أمــر ببنائهــا فــي العــام 1948، خــالل  ســلطان آل نهيــان، طيَّ
حكمــه منطقــة العيــن، وأشــرف علــى بنائهــا المرحــوم المهنــدس محمــد 
أحمــد البنــا، وهــي مــن الطــوب الطينــي ومحصنــة، علــى شــكل بــرج مربــع 
ن مــن طابقيــن، حيــث تعــدُّ أحــد مواقــع العيــن الثقافيــة  ضخــم يتكــوَّ
المدرجــة علــى قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو منــذ عــام 2011، وكانــت 
ســات المدينــة،  ل موقعــًا أساســيًا للحمايــة، ومقــرًا إداريــًا لمؤسَّ تشــكِّ

ــرًا للحــرس.  ــة ومق ــًا للمراقب وبرج
الرائــد  بقيــادة  المتصالــح  الســاحل  مــن  قــوة  فيهــا  وعملــت 
ِخــَذت مقــرًا إلقامتهــم، وكانــت أيضــًا مقــرًا  »ماكدونالــد« عــام 1953، واتُّ
إلقامــة الدكتــور »ديفيــد هاريســون«، وهــو طبيــب مــن قــوة الســاحل 

القلعــة. الطيــور فــي  لتحنيــط  أقــام معمــاًل  المتصالــح، حيــث 
وحســب قــول المــالزم أول علــي الكعبــي، إنــه فــي شــهر نوفمبــر 
عــام 1959 اســتحدثت شــرطة أبوظبــي مركــز شــرطة فــي قلعــة المربعــة 

المقتنيــات المحليــة تــمَّ اكتشــافها 
بــن  وبــدع  الهيلــي  مدافــن  فــي 

والقطــارة مســعود 

طحنون يتوسط الحضور لدى افتتاح متحف شرطة المربعة 

قلعة المربعة حاضنة المتحف 

علي الكعبي يتحدث للمحرر عن قيم عام زايد ..في المتحف

سيارة قديمة استخدمت في الشرطة

المتحف يوثق تطور أزياء شرطة أبوظبي

متحـف المربعــة
شاهد على 5 حقب تاريخية لشرطة أبوظبي

أمر زايد بتحويله إلى متحف دائم في العام 1994

العين: خليل البري

 2019 يونيــو  حزيــران/   29 الموافــق  الســبت  يــوم 
ــة،  ــى 48 درجــة مئوي ــة العيــن إل وصلــت الحــرارة فــي مدين
ــف علينــا مــن وطأتهــا، حفــاوُة  لكــن والحــقُّ يقــال، إنَّ مــا خفَّ
مــن  بهمــا  قوبلنــا  اللذيــن  التعامــل  وحســُن  االســتقبال 
ضّبــاط مركــز شــرطة المربعــة، وأخــصُّ بالذكــر النقيــب علــي 
ــة المــوروث فــي  ــر فــرع مكتب أحمــد حســين الحمــادي، مدي
إدارة المراســم والعالقــات العامــة فــي شــرطة أبوظبــي، 
والمــالزم أول علــي ســرحان الكعبــي، مديــر فــرع المتاحــف 
والمبانــي التراثيــة فــي اإلدارة، والــذي رافقنــا فــي جولــة 
وأقســامه  تاريخــه،  لنــا  شــارحًا  المربعــة  متحــف  داخــل 

وموجوداتــه، مضحيــًا بإجازتــه األســبوعية بيــن أســرته.
وعندمــا شــكرناه علــى موقفــه الــذي ينــمُّ عــن تفــاٍن 
علــى  شــكر  »ال  قــال:  بالمســؤولية  وإحســاٍس  وإخــالٍص 
ــي  ــاَء الســفر مــن دب ــمتم عن ــم أيضــًا تجشَّ ــا أنت واجــب، وه

المجتمــع«. إزاء  اإلعالمــي  بواجبكــم  لتقومــوا 

بالعيــن، وكان مختصــًا بمتابعــة األمــور األمنيــة وضــمَّ )20( فــردًا يتبعــون 
دائــرة الشــرطة فــي إمــاره أبوظبــي. وظــلَّ مبنــى قلعــة المربعــة مقــرًا 
إلدارة شــرطة العيــن حتــى إخالئــه عــام 1985، ثــمَّ بنــاء مركــز وســط 
المدينــة بالقــرب مــن مبنــى قلعــة المربعــة، تــمَّ افتتاحــه فــي العــام 1989 
مــن ِقَبــل الشــيخ ســعيد بــن طحنــون آل نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي، 

ووكيــل دائرتــي البلديــة وتخطيــط المــدن بالعيــن آنــذاك.
وفــي العــام 1994، أمــر المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان، طّيــب 
اللــه ثــراه، بتحويــل المبنــى القديــم إلدارة شــرطة العيــن إلــى متحــف دائم. 

محتوياٌت ومعـاٍن
عندمــا دلفنــا إلــى صالــة المتحــف برفقــة المــالزم أول الكعبــي لفــت 

نــت بلــون أزرق خفيــف عليــه مــا يشــبه  نظرنــا أنَّ الجــدران الداخليــة تزيَّ
ــى شــعار شــرطة  ــك قــال: »هــي ترمــز إل الشــعار، وعندمــا ســألته عــن ذل
أبوظبــي«. وكان هنــاك بضــع جداريــات ُرِســَمت بدقــة وإتقــان، تضــمُّ 
األولــى أقــوااًل وصــورًا للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
ــق بالشــرطة واألمــن، والثانيــة لصاحــب الســمو  ــب اللــه ثــراه، تتعلَّ طيَّ
ــة  ــه، والثالث ــة، حفظــه الل ــان رئيــس الدول ــد آل نهي ــن زاي الشــيخ خليفــة ب
ــى  ــد األعل ــان نائــب القائ ــد آل نهي ــن زاي لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
للقــوات المســلحة ولــي عهــد أبوظبــي، والثالثــة لســمو الشــيخ ســيف 
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، والرابعــة 
لســمو الشــيخ طحنــون بــن محمــد آل نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة 
العيــن، والخامســة للمرحــوم الشــيخ مبــارك بــن محمــد آل نهيــان وزيــر 
الداخليــة األســبق، والسادســة للمغفــور لــه الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان 

ــي. ــان، والســابعة خاصــة بمدرســة الشــرطة فــي أبوظب آل نهي

لوحات ومقتنيات
ــات -  ــة بمقتني ــة موثق ــة 20 لوح ــة رئيســة بالمتحــف ثم وفــي صال
ــمَّ اكتشــافها فــي  ــة ت ــات المحلي ــي أنَّ المقتني ــي الكعب ــا المــالزم عل أخبرن
مدافــن الهيلــي وبــدع بــن مســعود والقطــارة - تلقــي األضــواء علــى تاريــخ 

تأســيس الشــرطة فــي العالــم القديــم والحديــث، وفــق التالــي:
العصر الفرعوني	 
التاريخ األمني في فترة أم النار والعصر الحديدي )مدينة العين(	 
الشرطة في الفترة الفيدية )الهندية(	 
الشرطة في الصين	 
الشرطة في الحضارة اليونانية	 
الشرطة في اإلمبراطورية الرومانية	 
الشرطة في العصر الجاهلي	 
الشرطة في عصر صدر اإلسالم	 
الشرطة في عهد الخلفاء الراشدين	 
الشرطة في العصر األموي )دمشق(	 
الشرطة في األندلس )عهد اإلمارة األموية( 	 
الشرطة في فرنسا )باريس(	 
الفرسان )في شبه الجزيرة العربية(	 
نظام حرس الشيوخ )المطارزية(	 
قلعة المربعة	 
تأسيس شرطة أبوظبي	 
نشأة إدارة شرطة العين	 

مبنى متحف شرطة المربعة	 
متحف المربعة بقرار من الشيخ زايد	 
مديرو شرطة العين	 

وهناك قسم لمقتنيات الشيخ زايد »الشرطية« أو ما يشابهها.

قاعة تاريخ شرطة أبوظبي
فــي قاعــة خاصــة يعــرض متحــف شــرطة المربعــة خمــس حقــب 
ر ونهضــة شــرطة أبوظبــي، تشــتمل علــى جميــع المعــدات  رئيســة لتطــوُّ
مــن أســلحة وأزيــاء شــرطة ومركبــات مختلفــة، كانــت تســتخدم منــذ 
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المعروضــات مــن أســلحة وأزياء شــرطية ومركبات مختلفة 
ــى نآلا ــذ التأســيس حت ــي من ــق نهضــة شــرطة أبوظب توثِّ

إنشــاء شــرطة أبوظبــي، وجــراء عــدم إمكانيــة تحويــل 
ل المبنــى المجــاور  ــى متحــف، تحــوَّ القلعــة ذاتهــا إل
لهــا لمركــز شــرطة وســط المدينــة ليكــون متحفــًا، 
وحــرص القائمــون علــى إنشــائه علــى نقــل جــذوع 
النخيــل التــي كانــت موجــودة بالمربعــة أثنــاء ترميمهــا 

ــن بجمالهــا ســقف ردهــة المتحــف. لتزي
القديمــة  البنــادق  المتحــف  ردهــات  وزينــت 
»بوفتيلــة«  بندقيــة  بينهــا  مــن  أبوظبــي  لشــرطة 
التــي تعــدُّ مــن أقــدم أنــواع البنــادق المســتخدمة 
فــي الشــرطة، وكذلــك عرضــت بندقيــة »رومــي« 
ن مــن حديــد وخشــب وجلــد غــزال، وبندقيــة  وتتكــوَّ
أدوات  علــى  المعــرض  احتــوى  كمــا  »شــرفاء«، 
قديمــة جــدًا لمعــدات صناعــة وتعبئــة البــارود مثــل 
الحجــم مــن  »تالحيــح« عبــارة عــن وعــاء متوســط 
ــوخ«  ــة، و»صلي ــه نقــوش مختلف ــارود علي ــد للب الجل
لصنــع  قالــب  وهنالــك  البــارود  إلشــعال  أداة 

الرصــاص.
جنــاح  علــى  الخارجيــة  الســاحة  واشــتملت 
والحديثــة  القديمــة  الشــرطة  لســيارات  معــرض 

وتضــمُّ 18 ســيارة، كمــا ضــمَّ المعــرض وثيقــة تاريخيــة لشــراء 4 ســيارات 
الندروفــر فــي عــام 1975 ُعِرَضــت منهــا ســيارتان فــي المتحــف، واحتــوى 
معــرض الســيارات علــى صــورة تعــود لفتــرة نهايــة الســبعينيات للمغفــور 
لــه اللــواء الشــيخ مبــارك بــن محمــد آل نهيــان، الــذي كان وزيــرًا للداخليــة 
باللــون األخضــر  تابعــة لشــرطة أبوظبــي  ــد دوريــة  آنــذاك، وهــو يتفقَّ
الباهــت مــن نــوع بــورش، والتــي اســتخدمت لمرافقــة موكــب ملكــة 

المملكــة المتحــدة أثنــاء زيارتهــا لدولــة اإلمــارات عــام 1979.
تاريخيــة؛  الشــرطية خمــس حقــب  األزيــاء  جنــاح معــرض  ويحكــي 

نماذج من رخص القيادة

قصة شعار القيادة العامة لشرطة أبوظبي

نماذج من الرادارات والدراجات النارية

إنشاء متحف المربعة بقرار من زايد

من مقتنيات المتحف

مديرو شرطة العين

األولــى تبــدأ مــن العــام 1957 وحتــى 1966، حيــث أمــر الشــيخ شــخبوط 
1957، واحتــوى  عــام  إبريــل مــن  أبوظبــي فــي  دائــرة شــرطة  بإنشــاء 
ــي فــي منتصــف عــام 1960  ــى منظــر جــوي إلمــارة أبوظب المعــرض عل
ــرة شــرطة أبوظبــي أمــام قصــر الحصــن، وارتــدت قــوة  يظهــر مبنــى دائ
ــة وعقــااًل أســوَد  ــرة برتقالي ــًا وغت ــًا رملي ــذاك قميصــًا وبنطلون الشــرطة آن
ــٌة دائريــة الشــكل ُكِتــَب عليهــا شــرطة أبوظبــي،  َتــت بأعــاله قطعــٌة معدنيَّ ُثبِّ
ــاء القديمــة.  ــك األزي ــع تل ــى جمي ــرة عل ــوى معــرض هــذه الفت ــث احت حي

ــا الحقبــة الثانيــة فــي جنــاح معــرض أزيــاء الشــرطة، والتــي بــدأت  أمَّ
مــن 1966 إلــى 1971، واتســمت بتأســيس مرحلــة جديــدة وتطويــر كفــاءة 
ــت بطاقــة قديمــة ألحــد أفــراد الشــرطة والــزي الكامــل  الشــرطة، وضمَّ
والشــعار الجديــد وأول ظهــور للدراجــات الناريــة. والحقبــة الثالثــة مــن العــام 
1971 وحتــى 1986 وُأْنِشــَئت خاللهــا الشــرطة النســائية، حيــث ُعــِرَض 
فــي الجنــاح شــهادة تدريــب إلحــدى منتســبات الشــرطة النســائية فــي عــام 

1978، وُعــِرَض حاســوٌب قديــٌم تــمَّ اســتخدامه فــي شــرطة أبوظبــي.
واســتعرضت الحقبــة الرابعــة زيَّ الشــرطة لتلــك الفتــرة حتــى عــام 
َصــت  ــا الخامســة فقــد ُخصِّ ــة والمتطــورة. أّم 2017 مــع األســلحة الحديث

ــذ العــام 2017. ــدأ من ــي تب ــة والت ــرة الحالي للفت
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قضايا

مقتــل 4 مواطنيــن من أبـوظبــي عــــام 1903
على يد 3 أشقاء من مدينة طاحونة أثناء الصيد 

جريمــة مروعــة وقعــت فــي عــرض قضية ال تموت
البحــر مطلــع القــرن العشــرين راح 
ضحيتهــا 4 مواطنيــن مــن أبوظبــي

إعداد وترجمة: فاطمة بنت ناصر*
فــي عــام 1903 ركــب 4 مــن صيــادي اللؤلــؤ اإلماراتييــن 
الــداو، غيــر أنَّ صاحــب العمــل  البحــر علــى متــن مركــب 
اســتأجر 5 مــن الصياديــن كعــدد إضافــي فــي موســم جمــع 
اللؤلــؤ. هــؤالء الرجــال اإلضافييــن ينتمــون إلــى منطقــة 
تســّمى “طاحونــة” أو “تاوونــة” فــي بــر فــارس الــذي كانــت 
تحكمــه قبائــل عربيــة منهــا آل علــي وبنــي بشــر والحمــادي، 
غيــر أنهــا تابعــة للحكومــة الفارســية إداريــًا. ثالثــة مــن هــؤالء 
الخمســة كانــوا إخــوة وكانــوا مــن أقــارب شــيخ المنطقــة 
الصياديــن  لقتــل  لديهــم  مبيتــة  النيــة  وكانــت  البشــري. 
منطقــة  إلــى  جمعــوه  الــذي  باللؤلــؤ  والهــروب  األربعــة 

“طاحونــة”. 

رحلة مجهولة محفوفة بالمخاطر

الشيخ زايد بن خليفة ٓال نهيان 

تفاصيل الجريمة: 
سنة وقوع الجريمة: 1903 

نوع الجريمة: قتل مع سبق اإلصرار والترصد 
موقع الجريمة: في عرض البحر في موسم صيد اللؤلؤ  

ليلة القبض على “غيثو” 
 لــم يكــن القبــض علــى المتهــم “أ” الملقــب بـــ )غيثــو( باألمــر 
ــه  ــر المصــادر أن ــة وتذك ــن فــي القضي ــرز المتهمي ــدًا وهــو أب الســهل أب
ض إخوتــه للقيــام بعمليــة القتــل. يذكــر  هــو الــرأس المخطــط الــذي حــرَّ
تقريــر الســفينة البحريــة الــذي أمســكت بالمتهــم )غيثــو( بالقــرب مــن 
ــرة فــي  ــوارب الكثي ــن الق ــئ بي ــث كان يختب ــة حي ــرة داس االماراتي جزي

ــؤ.  ــد اللؤل موســم صي
ــد  ــة هــو موقــع لصي ــرة داس اإلماراتي ــدو فــإنَّ موقــع جزي كمــا يب
الســفينة  قائــد  ألنَّ  فقــط؛  اإلماراتيــة  الســفن  تحتكــره  وال  اللؤلــؤ 
ــئ  ــذي كان يختب ــا القــارب ال ــر وجــود قــوارب فارســية مــن ضمنه يذك
فيــه “غيثــو”. وفــي الســاعة الرابعــة صباحــًا 1909/7/4، بــدأ البحــث 
ــد الســفينة  ــن قائ ــو وقــد تمكَّ ــه غيث ــذي يختبــئ في ــد القــارب ال وتحدي
البريطانيــة Redbreast مــن تحديــد القــارب المســتهدف فــي الســاعة 
هــذه  بوســاطة  عليــه  القبــض  يتــم  لــم  وبالطبــع  صباحــًا.  الثامنــة 
الســفينة الضخمــة، بــل أمــر القــارب بإرســال فريــق فــي قــارب داو 
مشــابه لقــوارب الصياديــن. وتــمَّ القبــض علــى غيثــو بصعوبــة، حيــث 
إنــه قــاوم ودافــع عــن نفســه دفاعــًا مســتميتًا، ولــم يكتــِف عنــد هــذا 
الحــد بــل حــاول الهــرب، فحيــن تــمَّ تقييــده ووضعــه فــي القــارب قــام 
بالتقــدم لألمــام دون أن يلحظــه أحــد، حيــث كان هنــاك فــأس ينــوي 
أن يمســك بــه. تنّبــه الطاقــم لذلــك وأمســكوا الفــأس مــن يــده ورمــوه 
ــد  ــى شــيء أخطــر فق ــن مــن االســتحواذ عل ــو تمّك ــر أنَّ غيث ــدًا، غي بعي

الضحايــا: 4 مواطنيــن يعملــون فــي صيــد اللؤلــؤ مــن رعايــا الشــيخ زايــد 
بــن خليفــة آل نهيــان الــذي دامــت فتــرة حكمــه مــن )1909-1855( 

القتلــة: 5 مــن مواطنــي منطقــة طاحونــة الواقعــة فــي بــر فــارس 
مــن  ثالثــة  المنطقــة.  شــيخ  البشــري  مــع  بالتعــاون  حاليــًا(  )إيــران 
ــن محمــد البشــري،  ــه ب ــة إخــوة وهــم مــن أقــارب الشــيخ عبدالل القتل
والشــيخ محمــد بــن رحمــة البشــري ويرمــز إليهــم باألحــرف األولــى مــن 

أســمائهم: م - غ - أ. 

مطالبات الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان )1855 - 1909( 
الــذي  خليفــة،  بــن  زايــد  الشــيخ  عهــد  فــي  الجريمــة  وقعــت 
ــم السياســي  ــة المقي ــر 1903 بمخاطب ــا فــي يناي قــام فــور علمــه به
البريطانــي وإعالمــه بكافــة تفاصيــل الحادثــة، والتــي كمــا يبــدو مــن 
الوقائــع كانــت مــع ســبق اإلصــرار والترصــد؛ فالمجرمــون بعــد قتــل 
ــؤ والــذي  ــمَّ جمعــه مــن لؤل الصياديــن األربعــة قامــوا بأخــذ كل مــا ت
ــى 3000 دوالر، وتقاســموه مــع شــيخ  ــو 2000 إل ــه بنح تقــدر قيمت
أنَّ  الوثائــق  تذكــر  البشــري.  عبداللــه  بــن  ســعد  طاحونــة  منطقــة 

اإلخــوة الثالثــة “م - غ - أ” هــم مــن قامــوا بالجريمــة، أّمــا البقيــة 
وعددهــم اثنــان لــم يكــن لهمــا أيُّ دور فــي عمليــة القتــل. وتذكــر 
التقاريــر البريطانيــة أنــه علــى الرغــم مــن رســالة الشــيخ زايــد المبعوثــة 
فــي ينايــر مــن عــام 1903 لــم تقــم الســلطات المحليــة فــي بــالد 
ك تجــاه هــذه القضيــة، مــا  فــارس حتــى شــهر مايــو 1903 بــأيِّ تحــرُّ
حــدا بالســلطات البريطانيــة إلــى إخطــار حكومــة جاللــة الملكــة بالهنــد 
بأمــر هــذه الحادثــة، وذلــك برســالة مؤرخــة بتاريــخ 1909/5/22. بعــد 
هــذه الرســالة رّدت الســلطات الفارســية أخيــرًا بقولهــا إنَّ منطقــة 
طاحونــة يديرهــا قــّوام الملــك وهــو المســؤول عنهــا وعلى الســلطات 
ــة.  ــل القضي ــة حكومــة فــارس وإخطارهــا بتفاصي ــة مخاطب البريطاني
 Ala-ed( ــة ــة الحاكــم العــام لفــارس عــالء الدول ــمَّ مخاطب وبالفعــل ت
Dowleh( وتخويلــه ألمــر الســلطات التابعــة لــه لمتابعــة القضيــة 

ــة.  ــا أمــام العدال وعرضه
ــك المســؤول عــن منطقــة  ــر ردَّ قــّوام المل ــة وتأخي بعــد مماطل
طاحونــة برســالة للمســؤول البريطانــي فــي 10 / 11 / 1909 ينقــل 
ــمَّ  ــه ت فيهــا رســالة نائــب منطقــة بســتك - Bostak يقــول فيهــا إن
القبــض علــى المتهميــن بالقضيــة، وهــم ينكــرون مــا ينســب إليهــم. 
ويقتــرح علــى الشــيخ زايــد أن يبعــث ممثــاًل مــن طرفــه إلــى محكمــة 
ــد بالرضــا بــأيِّ حكــم تصــدره المحكمــة  فــي بســتك، وعليــه التعهُّ
هنــاك. وتمــرُّ األيــام بمماطــالت ال تنتهــي، وحتــى عــام 1905 لــم 
ــن فــي  ــة ســوى مــوت أحــد المحتجزي يســتجد أي شــيء فــي القضي
الســجن، رغــم إلحــاح الســلطات البريطانيــة والشــيخ زايــد بالبــت فــي 
اللؤلــؤ المســروق  إلــى قيمــة  الــدم، إضافــة  القضيــة ودفــع ديــة 
ــة تفاصيلهــا، وقــد وردت  ــمَّ تقييمهــا وكتاب ــي ت ــب الت ــة المطال وبقي

ــي:  ــة كالتال ــق البريطاني فــي الوثائ

دية الدم لكل شخص 4000 )1000*4(  =  4000 	 
قيمــة اللؤلــؤ التــي طالــب بهــا شــيخ أبوظبــي =  3000  دوالر تعــادل 	 

 1500  =
قيمة القارب التالف = 500 	 
مطالبــات أحــد رعايــا التابعيــن للحكومــة البريطانيــة الهنديــة )كان يطالــب 	 

أحــد الصياديــن بالمبلــغ 800 روبيــة( = 350 
مجموع المبالغ = 6320 	 

ذكــرت المبالــغ الســابقة بمختصــر )Ts( قــد تكــون اختصــار لـــ »تالــر 
ماريــا تريــزا« أو مــا يعــرف بالريــال النمســاوي. 
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أقــدم  اللؤلــؤ  فــي موســم صيــد 
ثاثــة أشــقاء مــن مدينــة طاحونــة 
األربعــة المواطنيــن  قتــل  علــى 

الســلطات الفارســية تماطــل فــي 
المجرميــن  علــى  القبــض  إلقــاء 
رغــم توافــر كل األدلــة في الواقعة

طيلــة 10 ســنوات تعاقــب ثاثــة 
شيوخ في أبوظبي على المطالبة 
مــن أجـــــل إنــصـــــاف رعايـــاهـــــــم 
ض وإثبــات أنَّ دمهــم غــاٍل ال يعــوَّ

أخــذ مســدس w.jones أحــد العامليــن فــي الســفينة البريطانيــة، غيــر 
ــرى كان  ــة أخ ــاط جريم ــوا مــن إحب ــه وتمّكن ــذوا المســدس من ــم أخ أنه
ســيقترفها. تــمَّ اســتجواب عــدد مــن المتواجديــن فــي تلــك المنطقــة 
وأكــدوا وجــود إخــوة غيثــو “م” وشــقيقه “أ” فــي موقــع الصيــد، لكــن 
قاربهــم وموقعهــم غيــر محــّدد. فــي ختــام تقريــر الســفينة يذكــر أنــه لــم 
ــه لجزيــرة  يتــم البحــث عــن إخــوة غيثــو بســبب نقــص الفحــم، وتــمَّ التوجُّ

ــة.  ــا كيــش اإليراني kais وقــد يعنــون هن

الشيخ طحنون بن زايد بن خليفة آل نهيان )1912-1909( 
بعــد مماطلــة الســلطات الفارســية فــي القضيــة وتأكــد بريطانيــا 
مــن زيــف المعلومــات التــي تــرد مــن الســلطات الفارســية، حيــث 
ــة  ــن فــي القضي ــى كل المتهمي ــر رســائلهم أنهــم قبضــوا عل ــوا عب قال
عــدا متهــم واحــد أطلــق عليــه الرصــاص ومــات. وعلمــت بريطانيــا أنَّ 
الســلطات الفارســية لــم تكــن جــادة فــي القبــض عليهــم وســمحت 
لهــم بالهــرب. فتدخلــت بريطانيــا وشــاركت فــي عمليــة البحــث عــن 
المتهميــن الذيــن وردت معلومــات باختبائهــم فــي مواقــع الصيــد. 
ــق  وفــي 22-7-1909 تلقــى الشــيخ طحنــون بــن زايــد أول رســالة تتعلَّ
بالقضيــة فــي عهــده بعــد وفــاة والــده الشــيخ زايــد بــن خليفــة. كانــت 
تلــك الرســالة مــن المقيــم السياســي البريطانــي فــي الخليــج يبشــر 
 )Redbreast( المســماة  الملكيــة  الســفينة  بــأنَّ  طحنــون  الشــيخ 
تمّكنــت مــن القبــض علــى أحــد المتهميــن فــي القضيــة، والــذي كان 
المقيــم  الرســالة طلــب  مختبئــًا فــي مصائــد األســماك. وتتضّمــن 
السياســي مــن الشــيخ طحنــون حجــز المتهــم لديــه لفتــرة مؤقتــة. 
رفــض الشــيخ طحنــون اســتالم القاتــل وعــدم ضمانــه لســالمة القاتــل 

أورد عــددًا مــن األســباب للمســؤول البريطانــي وهــي:
إذا مــا تــمَّ احتجــازه فــي أبوظبــي حيــث قــد يتعــرض لــألذى بســبب . 1

رغبــات االنتقــام التــي تســببت بهــا الجريمــة البشــعة التــي قــام بهــا 
هــو ورفاقــه، حيــث إنَّ األهالــي المكلوميــن توعــدوا بالثــأر.

يقــول الشــيخ إنَّ حــرارة الجــو قــد تعرضــه للمــوت إذا تــمَّ تقييــده . 2
وإذا لــم يقيــد قــد يتمّكــن مــن الهــرب وفــي الحالتيــن ال يمكــن 

ــول احتجــازه فــي أبوظبــي. قب
كمــا أنَّ الشــيخ رفــض اســتقبال المتهــم “غيثــو” لوحــده وطالــب . 3

الســلطات البريطانيــة بجلــب كل المتهميــن فــي القضيــة. 

تشــير  “غيثــو”،  المتهــم  اســتالم  الشــيخ طحنــون  رفــض  بعــد 
المراســالت البريطانيــة إلــى أنَّ المتهــم تــمَّ احتجــازه فــي البحريــن لــدى 

المقيــم السياســي هنــاك. أّمــا إخوتــه فقــد تمكنــا مــن الهــرب إلــى 
داخــل األراضــي الفارســية. وتذكــر مراســالت المســؤولين البريطانييــن 
ــة فــي شــيخ منطقــة جــارك – چــارك،  أنَّ الســلطات الفارســية متمثل
ال يعــول عليهــا فــي اإلمســاك بالمجرميــن الهاربيــن وهــي علــى األرجــح 
ســوف تســمح لهــم بالهــرب كمــا فعلــت فــي الســابق. تبّيــن للســلطات 
البريطانية الحقًا أنَّ الســلطات الفارســية لم تكتِف بالتواطؤ والســماح 
للمجرميــن بالهــرب، بــل أعطــوا الســلطات البريطانيــة معلومــات كاذبــة 
حــول جهودهــم فــي هــذه القضيــة. ففــي رســالة مؤرخــة بتاريــخ 7-22-
1909 مرســلة مــن المقيــم السياســي البريطانــي فــي الخليــج الفارســي 
ــم  ــر بأنه ــي فــي بوشــهر يذك ــم البريطان ــام والمقي ــى المستشــار الع إل
اكتشــفوا عــدم صحــة مــا قالتــه الســلطات الفارســية مــن أنهــم تمكنــوا 
مــن القبــض علــى كل الضالعيــن فــي الجريمــة عــدا واحــد منهــم قالــوا 
إنــه مــات، وآخــر أصيــب برصاصــة. والحقيقــة أن 3 مــن القتلــة  كانــوا 
يختبئــون فــي أماكــن صيــد اللؤلــؤ، ومــن قالــوا إنــه أصيــب برصاصــة 
ــه قضــى  ــوا إن ــن قال ــا المســجون الذي ــف، أّم ــر وجرحــه طفي وهــو بخي
فــي الســجن، فقــد كان مســجونًا فعــاًل فــي شــيراز وســمح لــه بالهــرب. 
ــة والحكومــة الفارســية  ــن الســلطات البريطاني بعــد فشــل التعــاون بي

اضطــرت بريطانيــا إلــى محاولــة البحــث والعثــور علــى المجرميــن. 
-1-31 وبتاريــخ  ســنتين،  البريطانيــة  الســلطات  بحــث  اســتمر 
1911 كتــب المقيــم السياســي فــي بوشــهر إلــى وزيــر الملــك فــي 
عــن  بالبحــث  كلفــت  التــي  البريطانيــة  الملكيــة  الســفن  أنَّ  طهــران 
ــؤ خــالل موســم الصيــد مــن  ــد اللؤل المجرميــن المختبئيــن فــي مصائ
1910 و 1911 فشــلت فــي إلقــاء القبــض عليهــم.  ويضيــف أنــه 
مــن غيــر الممكــن محاكمــة )غيثــو( المحتجــز مــن 1909 دون وجــود 
ــدأ  ــة المتهميــن. فــي أواخــر عــام 1911 ب ــور علــى بقي ــة ودون العث أدل
اليــأس يخيــم علــى المســؤولين البريطانييــن، خاصــة بعــد الرســالة التــي 
بعــث بهــا مســؤول الشــؤؤن الخارجيــة حــول القضيــة والتــي ذكــر فيهــا 
أنــه بعــد االطــالع علــى شــهادة أقربــاء المتوفيــن وهــم: محمــد بــن 
ماجــد وعلــي بــن ماجــد، وبعــد االطــالع علــى شــهادة الحكيــم الشــرعي 
ألبوظبــي الشــيخ أحمــد بــن ســلطان المؤرخــة فــي شــهر شــوال مــن 
عــام 1322هـــ )ديســمبر 1904م( والتــي يؤكــدون فيهــا مقتــل 4 مــن 
أقربائهــم علــى يــد 3 إخــوة، وذكــروا أســماء اثنيــن منهــم غيثــو وشــقيقه 
ــاء احتجــازه،  ــرا أثن ــر المســؤول أنَّ منهــم مــن مــات بالكولي “م”. ويذك

ومنهــم مــن مــات أثنــاء القبــض عليــه. ويذكــر أنَّ الحكومــة الفارســية ال 
تملــك المبلــغ الــالزم الــذي تطالــب بــه أبوظبــي. بهــذه الرســالة تنتهــي 

ــه. ــد - رحمــه الل ــرة حكــم الشــيخ طحنــون بــن زاي المراســالت فــي فت

الشيخ حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان )1912 - 1922( 
لــم تــزل المطالبــات بــدم المواطنيــن قائمــة مــع تغّيــر بعــض 
التفاصيــل، فبعــد مــا ذكــر مــن عــدم امتــالك الحكومــة الفارســية المبلغ 
الــالزم لغلــق هــذه القضيــة. قامــت الحكومــة البريطانيــة بالتواصــل 

ــن:  ــد واالتفــاق علــى أمري ــن زاي مــع الشــيخ حمــدان ب
1- عدم التنازل عن معاقبة الضالعين في هذه الجريمة 

2- تخفيض المبالغ المطالب بها إلى ٪40 
بعــد االتفــاق قــام المقيــم السياســي فــي بوشــهر بالتواصــل مــع 
المســؤولين فــي طهــران وإبالغهــم بهــذه المســتجدات، وحثهــم علــى 
الســعي إلنهــاء هــذه القضيــة بعــد كل هــذه التنــازالت الكبيــرة والُمهــل 
الطويلــة التــي ُمِنَحــت لهــم مــن شــيوخ أبوظبــي طيلــة الســنوات 

ــر رســالة مؤرخــة بتاريــخ 1912-3-9(.  التســع الماضيــة )عب
دخلــت ســنة 1913 والزالــت الجهــود قائمــة، وفــي رســالة مؤرخــة 
فــي 12-5-1913 مــن المقيــم السياســي فــي الخليــج العربــي إلــى 
وزيــر الخارجيــة البريطانــي فــي حكومــة الهنــد يثنــي فيهــا علــى شــيوخ 
اإلمــارات، ويذكــر الشــيخ الراحــل طحنــون بــن زايــد والشــيخ الحالــي 
حمــدان بــن زايــد وتعاونهــم تجــاه هــذه القضيــة واحترامهــم للقانــون. 
ويقــول إنَّ مــن حــق الشــيوخ التســاؤل عــن ســبب عجزنــا عــن حــل هــذه 
القضيــة فــي مقابــل تعاونهــم ودفــع مــا نحكــم بــه لصالــح غيرهــم 
)ويشــير إلــى قضيــة تعويــض لصالــح قطــر مــن بعــض القراصنــة، 
دون  التعويضــات  ودفــع  التــام  بالتعــاون  أبوظبــي  قامــت  حيــث 

مماطلــة(. 
بتاريــخ 28-3-1913 قــام الشــيخ حمــدان بــن زايــد شــيخ أبوظبــي 
ــا: إنَّ  ــم السياســي فــي بوشــهر يقــول فيه ــى المقي بإرســال رســالة إل
الحكومــة البريطانيــة كانــت والزالــت تمنــح الوعــود واألمانــي لمــن 
ســبقني مــن الشــيوخ ولــي أنــا شــخصيًا وتعهــدت بمعاقبــة مــن قتلــوا 
رعايــا بــالدي األربعــة ودفــع التعويضــات الماليــة والخســائر التــي نالتنــا 
مــن هــذه القضيــة، ولألســف مــرت ســنوات عديــدة دون الوصــول 
إلــى حــل لهــذه القضيــة الغامضــة. ونحــن لــم نتــواَن فــي دفــع مــا 
حددتمــوه تجــاه مواطنــي قطــر المتضرريــن مــن القرصنــة. فكيــف ال 
يتــم إنصافنــا نحــن أيضــًا؟ وددت توضيــح ذلــك وإبالغكــم برضانــا التــام 

عــن أيِّ قــرار تتخذونــه بشــأن هــذه القضيــة. 

بهــذه الرســالة تنتهــي المراســالت المحفوظــة لهــذه القضيــة، 
10 ســنوات مــن  التــي طالــب بهــا ثالثــة شــيوخ متعاقبيــن لمــدة 
ض وال يتقــادم  أجــل إنصــاف رعاياهــم وإثبــات أنَّ دمهــم غــاٍل ال يعــوَّ
فينســى عبــر الزمــن. كمــا أنَّ هــذه القصــة درس آخــر فــي احتــرام 
القانــون والرضــا بالحكــم مــن طــرف محايــد دون الشــروع فــي أخــذ 
الثــأر باليــد رغــم أنَّ الفرصــة أتيحــت عــدة مــرات. خاصــة حيــن رغــب 
المســؤول البريطانــي بوضــع المتهــم )غيثــو( فــي ســجن بأبوظبــي، 
فقــال الشــيخ إنــه ال يضمــن ســالمته وإنــه ال يريــد أن يقتــل بيــد أهالــي 

الضحايــا الذيــن يتوعــدون بقتلــه. 
لــم تنتــِه القضيــة بخســارة ماليــة؛ فالخســائر الماليــة عّوضهــا اللــه 
بالــرزق الــذي مــنَّ بــه علــى اإلمــارات وشــعبها، وال نحســب أنَّ األرواح 
البريئــة ذهبــت دماؤهــا هــدرًا، بــل أرقــت مضاجــع 3 شــيوخ لمــدة 
ــه  ــة بدمائهــم، ويبقــى الل ــا مــن المطالب ــوا فيه ــم يتوان 10 ســنوات ل

ــم كل البشــر.  ــذي ســيرد مظال ــر وال المنصــف األول واألخي

الشيخ حمدان بن زايد بن خليفة ٓال 
نهيان ) 1922-1912 (

)Redbreast ( السفينة الملكية المسماة

قضايا

* كاتبة من عمان

المراجع: 
ملــف رقــم 2108 لســنة 1908 جــزء 3-4 الخليــج العربــي: 	 

وســجالت  خاصــة  أوراق  البريطانيــة:  )المكتبــة  القرصنــة 
ــد(  ــب الهن مكت

ملــف رقــم 3208 لســنة 1908 جــزء 3-4 الخليــج العربــي: 	 
وســجالت  خاصــة  أوراق  البريطانيــة:  )المكتبــة  القرصنــة 

ــد( ــب الهن مكت
 	 ،1909 أغســطس  شــهر  فــي  وردت  معلومــات  مذكــرة 

الســاحل  فــارس، وعلــى  بــالد  فــي  الشــؤون  بخصــوص 
أوراق خاصــة  البريطانيــة:  )المكتبــة  الخليــج  مــن  العربــي 

الهنــد(  مكتــب  وســجالت 
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دراسة

الخليــج العربــي واحــد مــن الطــرق الرئيســة للمواصــالت 
فــي العالــم القديــم الــذي يربــط بيــن الشــرق والغــرب، يشــاركه 
الن  فــي ذلــك البحــر األحمــر، وهمــا بموقعهمــا الجغرافــي يشــكِّ
الذراعيــن العربيتيــن المائيتيــن اللتيــن تربطــان أوروبــا بالهنــد، 
منــه عبــرت منتجــات الصيــن والهنــد إلــى األســواق فــي فــارس 
الــواردة مــن  والشــام وبالعكــس، ومنــه أيضــًا عبــرت الســلع 
الجزيــرة العربيــة وأوروبــا إلــى الهنــد والشــرق األقصــى، فازدهرت 
ــه قــوى  ــة، وتقاســمت الوجــود في علــى ضفافــه المــدن التجاري
ــًا. سياســية فاعلــة، كانــت العالقــات بينهــا تتجــاذب ســلمًا وحرب
وقــد كان للبرتغالييــن أطمــاع مبّيتــة فــي هــذه المنطقــة 
بحركــة  الخليــج  فــي  نشــاطهم  واقتــرن  المهمــة،  التجاريــة 

األهــداف  مــن  كان  حيــث  الكبــرى،  الجغرافيــة  الكشــوف 
االســتعمارية المبكــرة للبرتغــال الوصــول إلــى الهنــد والشــرق 
ــط المســلمين والبنادقــة فــي نقــل  األقصــى مباشــرة دون توسُّ
ــن البرتغاليــون مــن تثبيــت أقدامهــم علــى  التجــارة، وقــد تمكَّ
ســوا حكومــة يرأســها  ســواحل الهنــد ســنة 1505م حينمــا أسَّ
نائــب الملــك، كمــا كان مــن أهدافهــم إغــالق الطريقيــن البحريين 

أحدهمــا)1(. والخليــج  المهميــن 
ــاك  ــت هن ــي كان ــج العرب ــي للخلي ــزو البرتغال ــة الغ ومــع بداي
ــا  ــة، أّم ــان متنافســتان، همــا مملكــة هرمــز واإلمــارة الجبري قوت
ُعمــان فكانــت تعانــي أوضاعــًا سياســية غيــر مســتقرة بســبب 

الصــراع بيــن النبهانييــن واإلباضيــة.

لوحة تصور مواجهات أهل المنطقة مع الغزاة البرتغاليين

لقــد أّدى وصــول البرتغالييــن بصفتهــم أول قــوة أجنبيــة عظمــى 
تســيطر علــى أنحــاء الخليــج وُعمــان إلــى تغييــر ميــزان القــوى اإلقليمــي 

بالكامــل مطلــع القــرن الســادس عشــر)1(.

أواًل. مملكة هرمز:
- هــي جزيــرة تقــع عنــد مدخــل الخليــج العربــي فــي المضيــق الــذي 
أعطتــه اســمها)2(، نشــأت بهــا مملكــة عربيــة كبيــرة كانــت تتحّكــم فــي 
ــم سياســي واقتصــادي  ــر تنظي ــي، وشــّكلت أكب ــج العرب مدخــل الخلي

عرفتــه المنطقــة فــي الســنوات التــي ســبقت الغــزو البرتغالــي)3(.

االمتداد الجغرافي:
وُعمــان  الخليــج  ســواحل  مــن  واســعة  أجــزاء  هرمــز  شــملت 
ــر  ــر لوريم ــد ذك ــان. وق ــل ُعم ــى داخ ــدًا إل ــد أب ــم تمت ــا ل ــارس، لكنه وف
فــي كتابــه »دليــل الخليــج العربــي وُعمــان ووســط الجزيــرة العربيــة« أنَّ 
)البوكيــرك( وصــل إلــى هرمــز وإلــى الملــك الــذي كانــت جميــع القــرى 

ــة)4(. ــه الجزي ــه وتدفــع ل ــي مــرَّ بهــا خاضعــة ل بســاحل ُعمــان الت

وقد توّزعت حدودها الجغرافية كالتالي:
* جزيرة هرمز:

وهــي جزيــرة بيضاويــة الشــكل تقــع فــي مدخــل الخليــج العربــي 
علــى بعــد 18كــم مــن الســاحل الفارســي.

* السهل الُعماني الساحلي بين رأس مسندم ورأس الحد:
واجهــة ُعمــان البحريــة ســهل طويــل يمتــد مــن صــور جنوبــًا إلــى 
ــى وجــه  ــه وشــماله عل ــق فــي جنوب رأس مســندم شــمااًل، وهــو ضّي
اإلجمــال، ويعــرض نســبيًا فــي وســطه فــي ســل الباطنــة. وتشــرف 

عليــه مــن جهــة الغــرب سلســلة جبليــة عاليــة، تنحــدر تدريجيــًا نحــو 
داخــل ُعمــان شــبه الصحــراوي والصحــراوي. وقــد خضــع معظمــه 

لمملكــة هرمــز منــذ عــام 660هـــ)5(.
وفــي هــذا الســهل تتــوّزع مــدن ُعمانيــة ســاحلية مختلفــة، أوردهــا 
الــذي  الهنــدي«  المحيــط  فــي  »تجــوال  كتابــه  فــي  باربــوزا  درواتــه 
وّثــق فيــه رحلتــه فــي المحيــط الهنــدي وســواحل الجزيــرة والخليــج 
العربــي فــي مطلــع القــرن الســادس عشــر الميــالدي، منهــا: قلهــات)6(  
وطيــوي)7(  وقريــات ومســقط)8(  وصحــار)9(  والرســتاق ونخــل ومدحــاء 

ــن. ــار ورأس الخيمــة وأم القيوي ــا وجلف ــة ودب وخورفــكان وضدن
أّما الداخل من هذه المدن خلفها فتابع لإلمارة الجبرية.

* المدن في بالد فارس:
تمتــد ســلطة ملــك هرمــز إلــى العديــد مــن المــدن فــي بــالد 
فــارس علــى شــاطئ البحــر، ووســط الخليــج العربــي، حيــث العديــد 

مــن الجزائــر التــي يقطــن فيهــا المســلمون)10(. 

األوضاع السياسية:
بــت هرمــز، كشــأنها دائمــًا، الدخــول فــي صراعــات مــع حــّكام  تجنَّ
فــارس، وســاعدها علــى ذلــك احتماؤهــا بمــاء البحــر ودفــع الخــراج 
المالــي الســنوي لــكل حاكــم يســيطر علــى مقاليــد األمــور فــي فــارس، 

القوى السياسية في منطقة الخليج العربي 
إبـّان الغـزو البرتـغالـي

كان للبرتغالييــن أطمــاع مبّيتــة فــي 
منطقــة الخليــج واقتــرن نشــاطهم 
الكشــوف  بحركــة  الخليــج  فــي 

الكبــرى الجغرافيــة 

قراءة تمهيدية لصراع كبير

مريم جمعة عبد الّله

القوى السياسية في منطقة الخليج العربي ؤاوضاعها 

)1( عائشة السيار، دولة اليعاربة، ص 39

)1( عامر السنجري، الشارقة وتوابعها قبل النفط ص 29

)2( فاطمة الصايغ، اإلمارات العربية املتحدة من القبيلة إىل الدولة، ص21

)3( جامل زكريا قاسم، مقال: األوضاع السياسية إبان الغزو الربتغايل، مجلة الوثيقة.

)4( لورمير، دليل الخليج العريب وعامن ووسط الجزيرة العربية، ص 21

)5( الهاشمي، سعيد بن محمد. دراسات يف التاريخ العامين. دار الفرقد، دمشق: 2011م، ص  205-209 

)6( مقر وزير هرمز يدير شؤونها نيابة عن سلطان هرمز. 

)7( يسميها ابن بطوطة )طيبي(، تنقل منها الفواكه والخضار منها إىل قلهات.

)8( مدينة كبرية مزدحمة بالسكان، جزء من سلطنة هرمز، يدير شؤونها حاكم تعينه السلطنة. 

)9( صحار فيها حاكم عام من قبل هرمز يدير شؤونها. تعد تجمعاً برشياً كبرياً وجميالً.

)10( لالستزادة انظر كتاب: تجوال يف املحيط الهندي، درواته باربوزا. 
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وهكــذا نراهــا فــي فتــرة وصــول البرتغالييــن تعتــرف بتبعيتهــا للدولــة 
ــا  ــة قيمته ــا مقرري ــة وتدفــع له ــارس الغربي ــت ف ــي احتل ــة الت الصفوي

ألفــا أشــرفي)1(.
الفقيــرة،  البشــرية  المــوارد  تواجــه مشــكلة  كانــت هرمــز  كمــا 
ماليــة  أســس  علــى  المحليــة  التحالفــات  علــى  باالعتمــاد  وعالجتهــا 

والمماليــك. المرتزقــة  علــى  وباالعتمــاد 
دت النظــام السياســي فــي  ــي هــدَّ ــرى الت ــة الكب ــر أنَّ المعضل غي
هرمــز كانــت كثــرة الصراعــات الداخليــة علــى العــرش بيــن أبنــاء األســرة 
ــاًل علــى ذلــك أنَّ عشــرة  الحاكمــة، مــا اســتنزف قواهــم، ويكفــي دلي
ــَع  ــٌة وُخِل ــَل منهــم أربع ــن 1400 و 1506 ُقِت ــوك حكمــوا هرمــز بي مل

منهــم خمســٌة)2(.   
علــى  حــادة  ألزمــة  هرمــز  ضــت  تعرَّ البرتغالــي  الغــزو  وقبيــل 
ــذروة،  ــى ال المســتوى الداخلــي، حيــث وصــل الصــراع علــى الحكــم إل
وآل فــي النهايــة إلــى حكــم خواجــا عطــا)3(، وحكــم البــالد حكمــًا مطلقــًا 
باســم صبــي صغيــر لــم يكــن قــد تجــاوز الثانيــة عشــرة مــن عمــره)4(، 
وحيــن وصــل البرتغاليــون خواجــا عطــا  كان قــد مضــى عشــرون شــهرًا 

ــى تســلمه الحكــم)5(. عل

األوضاع االقتصادية:
كان تعامــل هرمــز التجــاري واســعًا جــدًا، فهنــاك التجــارة الدوليــة 
الداخليــة)6(،  والتجــارة  المجــاورة،  الــدول  مــع  اإلقليميــة  والتجــارة 
الخليــج،  فــي  التجاريــة  الســلع  لتجميــع  منطقــة  أهــم  وأصبحــت 
واكتســبت شــهرة عالميــة كمحطــة رئيســة لجــذب تجــارة الهنــد الذاهبــة 
إلــى أوروبــا، مــا جعــل أمــوااًل ضخمــة تــرد للخزينــة الملكيــة، منهــا 
حصيلــة الضرائــب الســنوية التــي تــرد هرمــز مــن المناطــق التابعــة لهــا 
فــي الخليــج وُعمــان مــا يقــارب مئــة وثمانيــة وتســعين ألــف أشــرفي 

ذهبــًا)7(، إضافــة إلــى النشــاط البحــري والتجــاري للعــرب القادميــن مــن 
مناطــق عمــان واليمــن والبصــرة والبحريــن ورأس الخيمــة)8(.

ومــن األنشــطة االقتصاديــة التــي كانــت تمــارس فــي هرمــز، إضافــة 
إلــى التجــارة البحريــة: 

الزراعة المروية وتصدير الحبوب والتمور.	 
التربيــة المتنقلــة لقطعــان الحيوانــات وتصديــر الخيــول العربيــة 	 

المرّبــاة فــي ُعمــان إلــى بنــادر الهنــد.
صيد األسماك وتصدير األسماك المجففة من ُعمان. 	 
أو 	  باألقمشــة والتوابــل واألرز  األراضــي  تبــادل منتجــات مالكــي 

الرقيــق القــادم مــن وراء بحــر الهنــد.

ولقــد زار الرّحالــة لودفيــج مارتمــان هرمــز فــي عــام 1502م، أي 
فــي الســنوات القليلــة الســابقة لوصــول البرتغالييــن إلــى هرمــز، 
وكان بكتابتــه عنهــا خيــر شــاهد علــى بلوغهــا أوج تطورهــا ومــدى 
رخائهــا االقتصــادي، ُيذَكــر أنــه كان يوجــد بمينائهــا مــا يزيــد أحيانــًا علــى 
ثالثمائــة ســفينة تجاريــة لمختلــف بلــدان العالــم راســية علــى أرصفتهــا 
البحريــة، كمــا كان يقيــم فيهــا بصفــة دائمــة أكثــر مــن أربعمائــة تاجــر، 
وأنَّ معظــم تجارتهــا كانــت مــن اللؤلــؤ واألحجــار الكريمــة والحريــر 

والعقاقيــر والتوابــل)9(.

ثانيًا اإلمارة الجبرية:
د كثيــرًا فــي تاريــخ بــالد البحريــن  الجبــور أو بنــو جبــر اســٌم تــردَّ
وُعمــان، وُتعــدُّ دولتهــم مــن أقــوى الــدول التــي حكمــت بــالد البحريــن 
)شــرق الجزيــرة العربيــة( ومــن أكثرهــا شــهرة، امتــد نفوذهــم إلــى أجــزاء 
كبيــرة مــن ُعمــان، كمــا اســتطاعوا بســط قــدر مــن النفــوذ علــى القــوى 

القبليــة فــي نجــد)1(.    

االمتداد الجغرافي:
امتدت اإلمارة الجبرية في ثالثة أقسام إدارية)2(:

البحرين والقطيف وما يتبعها من جزر وقرى كثيرة.. 1
اإلحســاء ونجــد، وكانــت اإلحســاء مقــرًا للســلطان، إضافــة إلــى . 2

مينــاء العقيــر وســلوة وشــبه جزيــرة قطــر.
ُعمــان الشــمالي ومنطقــة الظفــرة)3(، وظفــار، وقــد أورد البوكيــرك . 3

فــي مدوناتــه أنَّ الجبــور كانــت لهــم الســيطرة علــى األراضــي 
أيضــًا  ضّمــوا  كمــا  وخورفــكان،  صحــار  مينــاء  خلــف  الواقعــة 
واحــات تــوام )البريمــي( واتخــذوا منهــا قاعــدة لحشــد قواتهــم 
واالنطــالق منهــا دون عوائــق طبيعيــة نحــو ُعمــان الداخــل، ونحــو 
الموانــئ الســاحلية الرئيســة خصوصــًا مينــاء صحــار وخــور فــكان؛ 
ألنَّ تــوام تســيطر علــى طريــق التجــارة بيــن صحــار وخورفــكان 
وُعمــان الداخــل، لكــي يحافظــوا علــى نفوذهــم فــي ُعمــان بصــورة 

مســتمرة حســب )كاســكل()4(.

األوضاع السياسية:
تعاظمــت قــوة الجبــور فــي شــرق الجزيــرة العربيــة، مســتغلين 

ــم  ــوا مــن التحكُّ ــة انحســار وضعــف نفــوذ مملكــة هرمــز، وتمّكن بداي
السياســي بالمنطقــة لمــدة تزيــد علــى مئــة وخمســين عامــًا حتــى 
مجــيء البرتغالييــن، غيــر أنَّ التحــدي األهــم الــذي واجهتــه اإلمــارة 
ــرى  ــد حــدود القــوى اإلســالمية الثــالث الكب ــة هــو وقوعهــا عن الجبري
المتصارعــة آنــذاك فــي المشــرق اإلســالمي فــي وقــت ظهــور الغــزو 
البرتغالــي وهــي )الصفويــون، العثمانيــون، المماليــك(، وكان ال بــدَّ 
ــا كان يــدور حولهــم بيــن هــذه القــوى  دوا موقفــًا ممَّ للجبــور أن يحــدِّ

مــن حــروب وهزائــم)5(. 
وقــد تزامــن وصــول الغــزو البرتغالــي مــع وجــود الســلطان )محمــد 

بــن أجــود( علــى رأس الســلطة فــي إمــارة الجبــور.

األوضاع االقتصادية:
بفضــل امتدادهــا فــي مناطــق متنوعــة جغرافيــة تنّوعــت مظاهــر 

النشــاط االقتصــادي فــي اإلمــارة الجبريــة: 
أتــاح موقــع البحريــن المتوســط أن تســتقبَل العديــد مــن األنشــطة 	 

التجاريــة، حيــث كان مينــاء البحريــن يســتقبل مــا يقــارب ألــف 
ســفينة ســنويًا، إضافــة إلــى صناعــة الســفن، والســيطرة علــى 
إلــى  ر  ُيصــدَّ كان  الــذي  اللؤلــؤ  صيــد  اللؤلــؤ،  مصائــد  أفضــل 
الممالــك المجــاورة لهــا، الســيما الموانــئ الهنديــة علــى وجــه 

 قلعة الجاللي

أدى وصــول البرتغالييــن لمنطقــة الخليــج إلــى تغيير
ميــزان القــوى اإلقليمــي بالكامل مطلع القرن الـ 16

)1( األرشيف: عملة ذهبية تعود للقرن الخامس عرش جرى التعامل بها يف بعض املناطق اإلسالمية يف الرشق األوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. ُسّك األرشيف ألول مرة عام 1407 يف مرص اململوكية، وسمي بهذا االسم نسبة 

إىل السلطان اململويك األرشف )1438-1422 م(، ومن خصائصها أنها عملة ذهبية تزن 3.45 غرام متساوية يف الحجم والشكل.

)2( خالد السعدون، املعامل الرئيسة لتاريخ الخليج العريب )مادة املساق(.

)3( يرد يف بعض املصادر باسم خواجا عطّار.

)4( أحمد جالل التدمري، مملكة هرمز العربية ص 159

)5( إبراهيم خوري وأحمد جالل التدمري، مملكة هرمز العربية، ص 113 

)6( إبراهيم خوري وأحمد جالل التدمري، سلطنة هرمز العربية، املجلد األول، ص 70

)7( محمد حميد السلامن، الغزو الربتغايل للجنوب العريب والخليج ص 110

)8( إسامعيل نوري الربيعي، مقال: السيطرة الربتغالية وأثرها يف نشاط الخليج البحري، جريدة إيالف اإللكرتونية.

)9( محمد حسن العيدروس، تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص، ص 15

)1( عبدالله بن محمد املهريي، مقال: الجبور وعالقتهم ببني ياس وامتداد نفوذهم إىل عامن. 

)2( عبد اللطيف نارص الحميدان، ومقال: التاريخ السيايس إلمارة الجبور يف نجد ورشق الجزيرة العربية.

)3( اإلمارات العربية املتحدة.

)4( ورنر كاسكل: مسترشق أملاين، له أحد عرش كتاباً جلها يتعلق بتاريخ العرب، من أهم أعامله دراسته لكتاب )جمهرة األنساب( البن الكلبي.

)5( محمد حميد السلامن ،الغزو الربتغايل للجنوب العريب والخليج ص 123 
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الخصــوص.
ــة 	  ــل الزراعي ــدات المحاصي االســتفادة مــن عائ

حاصــالت  مــن  وأجــزاء  والحنطــة،  كالتمــور 
المناطــق الزراعيــة فــي ُعمــان بعــد دورهــم 
الخطــاب  بــن  عمــر  اإلمــام  تنصيــب  فــي 

الخروصــي.
االســتفادة مــن عائــدات االتجــار بالخيــول التــي 	 

ــى جانــب قطعــان  ــرة إل يربيهــا المزارعــون بكث
اإلبــل والماشــية.

ســيطرتها علــى طــرق تجــارة القوافــل فــي 	 
شــبه الجزيــرة العربيــة، وخفــارة قوافــل الحــج.

ازديــاد العالقــات التجاريــة بيــن الجبــور ومملكة 	 
الدكــن البهمنيــة اإلســالمية فــي الهند)1(.

الدولة النبهانية واإلمامة اإلباضية:
أجمــع المؤرخــون الُعمانيــون علــى أنَّ حكــم بنــي نبهــان فــي 
ُعمــان اســتمر خمســة قــرون، وكان علــى فترتيــن)2(؛ األولــى ُعِرَفــت 
ت أربعمائــة عــام، وبــدأت بوفــاة  بفتــرة النباهنــة األوائــل واســتمرَّ
اإلمــام أبــي جابــر موســى بــن أبــي المعالــي موســى بــن نجــاد عــام 
)549 هـــ / 1154م(. وانتهــت بالقضــاء علــى حكــم ســليمان بــن 
ــة  ــك الشــاعر المشــهور، ومبايع ــي المل ــر النبهان ــن مظف ســليمان ب

محمــد بــن إســماعيل إمامــًا لُعمــان ســنة )906هـــ / 1500م(. 
أّمــا الفتــرة الثانيــة والتــي ُعِرَفــت بفتــرة النباهنــة المتأخريــن 
ت مــن عــام )906هـــ إلــى 1034هـــ/ 1500 إلــى 1624م(  فاســتمرَّ

األوضاع السياسية: 
انحصــر الصــراع فــي ُعمــان الداخــل بيــن النبهانييــن بعــد أن 
اإلمامــة  وبيــن  كعائلــة،  الســلطة  وتوارثــوا  “بالملــوك”  تلقّبــوا 
الدينيــة المنتخبــة، فــكان صراعــًا بيــن نوعيــن وفلســفتين فــي نظــام 

)1( محمد حميد السلامن ،الغزو الربتغايل للجنوب العريب والخليج ص 121

)2( موقع وزارة الخارجية- سلطنة عامن. 

)3( محمد حميد السلامن الغزو الربتغايل للجنوب العريب والخليج ص 103

)4( جمعة بن عيل الخضوري، البحرية العامنية عرب الزمان مجد تليد من تاريخ عامن ص 360 

)5( سعيد بن محمد الهاشمي، دراسات يف التاريخ العامين. ص 205
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2017م. المتحــدة، 
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ثالثًا. المواقع اإللكترونية:

القــوى 	  عهــود  فــي  اإلمــارات  حضــارة  الوطنــي،  األرشــيف 
البرتغالــي. العهــد  الخليــج،  بمنطقــة  الغربيــة 

موقع وزارة الداخلية، سلطنة عمان.	 

مدونة: في تاريخ شبه الجزيرة العربية.	 

الحكــم، اكتــوى بنــاره وتأثيراتــه الُعمانيــون جميعهــم وكافــة المــدن 
الُعمانيــة)3(.

ــا اإلمــام محمــد  ــون يحكمه ــا البرتغالي ــن دخله ــان حي ــت ُعم كان
بــن إســماعيل)4(  الــذي تولــى اإلمامــة عــام 1500م، وكانــت ســلطته 
النبهانيــون  يشــاطره  كان  كمــا  الســاحلية،  المــدن  علــى  ضعيفــة 
الحكــم فــي بعــض المناطــق الداخليــة مثــل منــح ونــزوى وبهــال 
وأزكــي، وهكــذا ظلــت الجبهــة الداخليــة محــل صــراع بيــن ســالطين 
ــد  ــي فشــلت فــي توحي ســة اإلمامــة الت ــن ومؤسَّ ــة المتبقي النباهن

ــا)5(. ــادة الســيطرة عليه ــالد وإع الب

األوضاع االقتصادية:
الداخــل الُعمانــي كان فقيــرًا اقتصاديــًا إال مــن بعض المنتوجات 
الزراعيــة وتربيــة الخيــول، أّمــا المــدن الســاحلية فكانــت تنعــم بالخيــر، 

كمــا كانــت مزدهــرة تجاريًا. 

تضاريس لم تكن حليفة للغزاة

قائمة المراجع
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العربيــة  البعثــات  تقــوم  قــرن  نصــف  مــن  أكثــر  منــذ 
واألجنبيــة والمحليــة بأعمــال مســحية وتنقيبيــة فــي مختلــف 
أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وإنَّ المعلومــات التي 
بحوزتنــا اآلن عــن ماضــي هــذه األرض لــم تكــن متوافــرة قبل 
ــف  ــت فــي مختل ــي تّم ــة الت ــة العلمي ــال التنقيبي هــذه األعم

البيئــات الســاحلية والصحراويــة والجبليــة فــي الجــزر.
لقــد أمكــن تحديــد البدايــات الحضاريــة فــي الدولــة منــذ 
العصــور الحجريــة الحديثــة؛ أي مــن األلــف الخامــس قبــل 
ــة ومتسلســلة  ت هــذه الحضــارات متعاقب ــالد. واســتمرَّ المي
زمــن  تقســيم  علــى  اآلثــار  علمــاء  تعــارف  وقــد  زمنيــًا، 
الحضــارات فــي اإلمــارات إلــى فتــرات مختلفــة؛ منهــا فتــرة 
ــزي«،  ــالد المســّمى »العصــر البرون ــل المي ــث قب ــف الثال األل
األلــف  فتــرة  ثــمَّ  الميــالد،  قبــل  الثانــي  األلــف  فتــرة  ثــمَّ 
ثــمَّ  الحديــدي«،  »العصــر  المســّمى  الميــالد  قبــل  األول 
فتــرة الحضــارة الهلنســتية، ثــمَّ العصــر اإلســالمي بفتراتــه 
المختلفــة )المبكــرة والوســطى والمتأخــرة(، وظهــرت أيضــًا 
فتــرة مســيحية فــي القرنيــن الخامــس والســادس الميــالدي، 

إال أنهــا لــم تكــن عاملــة وشــاملة.

تنقيبات حديثة 
إذا مــا بحثنــا فــي موضــوع الخطــوط والنقــوش والكتابــات القديمــة، 
د مواقــع وفتــرات زمنيــة لهــا؛ فقــد أتتنــا مــن  فإننــا نســتطيع أن نحــدِّ
ر العــام  مختلــف الفتــرات الزمنيــة ومــن مختلــف البيئــات، إال أنَّ التصــوُّ
ــة  ــة ومتفرقــة، ونعتقــد أنَّ ذلــك ناشــئ بــال شــك عــن قل لهــا أنهــا قليل
المواقــع األثريــة بشــكل عــام، كــون المنطقــة بعيــدة نوعــًا مــا عــن مواقــع 
الحضــارات الكبــرى عبــر العصــور وظــروف المنــاخ الســائد والمواصــالت، 
ــت فــي الفتــرة األخيرة  إضافــة إلــى قلــة أعمــال التنقيــب والبحــث التــي تمَّ

هــا قصيــرة وحديثــة العهــد. والتــي نعدُّ
النقــوش والكتابــات والخطــوط أمكــن رصدهــا فــي مختلــف  إنَّ 
ومــن  األثريــة  واللقــى  والمــواد  األســطح  مختلــف  وعلــى  المناطــق 

الحضاريــة. العصــور  مختلــف 

مــع تأكيدنــا مــن اكتشــاف النقــوش بالنقــر علــى قمــم وســفوح 
ــرة األلــف الثالــث قبــل الميــالد حتــى األلــف األول قبــل  ــال مــن فت الجب
الميــالد، فــي مواقــع المنطقــة الشــمالية مــن الدولــة فــي رأس الخيمــة 
إلــى مواقــع علــى ســاحل عمــان فــي الفجيــرة وكلبــاء. وقــد كانــت هــذه 
النقــوش فــي مناطــق مرتفعــة نوعــًا مــا مــن الجبــال، كمــا ُعِثــَر علــى 
ــى األســطح  ــال وعل ــة المتهدمــة مــن الجب ــى القمــم الصخري نقــوش عل
ــة  ــة مختلف ــة وطبيعي ــل هــذه النقــوش مشــاهد حياتي المســتوية، وتمثِّ
وهــي رســوم آدميــة، حيوانــات، أســماك، طيــور وزواحــف والشــمس 
والقمــر. ولقــد لوحــظ أيضــًا أنَّ هــذه النقــوش تــمَّ تنفيذهــا علــى المبانــي 
مثــل القبــور وعلــى األوانــي واللقــى األثريــة المكتشــفة مــن المواقــع 
ــد اقتــراح زمنهــا،  األثريــة التــي تعــود إلــى نفــس هــذه الفتــرات، مــا يؤكِّ
ولــم ُيْعَثــر علــى أيــة كتابــات فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة، إال أنَّ هنــاك 
خطوطــًا هندســية وأشــكااًل ودوائــَر ُعِثــَر عليهــا منفــذًة علــى اللقــى األثريــة 
مثــل األوانــي الحجريــة والفخاريــة واألختــام الحجريــة، ولــم تــدرس بشــكل 
ــدأ فــي منتصــف األلــف  ــذي ب متكامــل بعــد، فــي العصــر الهلنســتي ال
ــل فــي موقعــي  األول قبــل الميــالد حتــى القــرن الرابــع الميــالدي، ويتمثَّ
)مليحــة والــدور(. وأهــم هــذه االكتشــافات هــي خطــوط اللغــات التــي 
ف إليهــا وهــي كتابــات بالمســند الجنوبــي )وبالخــط واللهجــة  أمكــن التعــرُّ
اليونانيــة  وباللغــة  اآلراميــة  باللغــة  كتابــات  إلــى  إضافــة  اإلحســائية(، 
ــل طبعــات أختــام مختلفــة.  ــذًة علــى أوانــي فخاريــة، وتمثِّ ُوِجــَدت منفَّ
ــات  ــى كتاب ــَر عل ويظهــر مــن هــذه االكتشــافات أنهــا مســتوردة، كمــا ُعِث
ونقــوش علــى المســكوكات األثريــة الهلنســتية المســتوردة والمنفــذة 

ــًا. محلي

اللغة السريانية
وال شــكَّ فــي أنَّ اللغــة الســريانية كانــت معروفــة، إال أنــه لــم ُيْعَثــر 
ــد ذلــك بالنظــر إلــى اكتشــاف كنائــس وأديــرة فــي الدولــة،  علــى مــا يؤكِّ
ــا(؛  ــة عــن )بيــت مزوني ــق المكتوب ــَر عليهــا ضمــن الوثائ ــات ُعِث ــى كتاب وإل
أي عمــان، ُوِجــَدت فــي شــمال ســوريا وتعــود إلــى الكنيســة النســطورية 
والتــي انتشــرت فــي منطقــة الشــرق العربــي. أّمــا اللغــة العبرانيــة؛ فقــد 
ــذ بهــذه اللغــة فــي منطقــة رأس الخيمــة، إال  ــَر علــى شــاهد قبــر منفَّ ُعِث

ــذ هــذا العمــل هــم يهــود تجــار وافــدون مــن بــالد  أنَّ التأكيــد أنَّ مــن نفَّ
فــارس فــي القــرن الســابع عشــر الميــالدي. وقــد ظهــرت بعــض الخطــوط 
والرســومات ذات ســمات خاصــة فــي فتــرات ســابقة يشــير إليهــا بعــض 

علمــاء اآلثــار علــى أنهــا ربمــا كانــت لغــة محليــة.
وفــي الفتــرة اإلســالمية توضــح لنــا المواقــع اإلســالمية العثــور علــى 
ــَذت علــى اللقــى األثريــة مــن أوانــي وحاجيــات أثريــة  كتابــات مختلفــة ُنفِّ
النقــوش ذات الســمة  أتــت  ومســكوكات محليــة ومســتوردة، حيــث 
اإلســالمية، والتــي تبعــد عــن تصويــر اإلنســان والحيــوان وتســتعرض 
العناصــر الكتابيــة والتحويــرات النباتيــة والزخرفيــة، وحيــث اللغــة العربيــة 
ــة  ــة وأدعي ــات قرآني ــا آي ــة وهــي فــي مجمله ــذة بأشــكال فني ــت منفَّ كان
ــات  ــا كتاب ــت عليه ــي واللقــى المســتوردة فقــد كان ــا األوان ــات، أّم وأمني
دة فترتهــا الزمنيــة مــن  باللغــة الصينيــة كونهــا مســتوردًة منهــا ومحــدَّ

القــرن 5 -17م.
بدولــة  القديمــة  والكتابــات  والخطــوط  النقــوش  موضــوع  إنَّ 
ــى اآلن، ومــا  ــه فــي البحــث حت ــم يأخــذ حقَّ ــة المتحــدة ل اإلمــارات العربي
زال الباحثــون هــم الخبــراء أنفســهم الذيــن عملــوا بالبحــث والتنقيــب فــي 

الدولــة وأتــوا مــن مختلــف دول العالــم.

الفتــرات الحضاريــة المكثفــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة:

فتــرات ذات  إلــى  تقســيمها  اآلثــار  لعلمــاء  أمكــن  فتــرات  وهــي 
ــة  ــي األثري ــى أشــكال اللقــى والمبان ــا عل ــة اعتمــد فيه ــة معين خصوصي
التــي ُعِثــَر عليهــا، وهــي بذلــك مختلفــة فــي األزمــان بيــن فتــرة وأخــرى. 
وبشــكل عــام هــي فتــرات زمنيــة، حيــث لــم يســتطع العلمــاء تحديــد 
أســماء حضــارات ُوِجــَدت ســابقًا، واعتمــد فــي الوقــت نفســه علــى 
الشــائع فــي التاريــخ مــن المفاهيــم العالميــة فــي مجــال اآلثــار وبشــكل 
ــز  ــل البرون ــة مث ر الصناعــي أو االكتشــافات الحضاري ــى التطــوُّ رئيــس عل
والحديــد وقبلهــا الحجــر. وإذا مــا أعطينــا فكــرة بســيطة وســريعة عــن 
هــذه الفتــرات وتقســيماتها ومــن وجــود نقــوش وخطــوط فــي بيئاتهــا 
ل مــا ُعــِرَف فــي هــذه الفتــرات مــا يلــي: المختلفــة، فيمكــن القــول إنَّ أوَّ

1 - فترة العصور الحجرية:
الثالــث  األلــف  إلــى  الخامــس  األلــف  فــي  ظهــرت  فتــرة  وهــي 
)ق.م( ونســتند فــي تاريــخ تلــك الفتــرة إلــى موقــع )البحيــص( بالشــارقة 
الــذي اكتشــف حديثــًا عــام )1994(، عــالوة علــى انتشــار هــذه الثقافــة 
فــي مختلــف مناطــق اإلمــارات، وعلــى وجــه الخصــوص فــي المناطــق 

الســاحلية البحريــة علــى الخليجــي العربــي وُعمــان. إال أنــه ثبــت أنَّ مواقــع 
هــذه الفتــرة علــى ســاحل الخليــج العربــي أقــدم زمنــًا مــن التــي تقــع 
علــى ســاحل خليــج ُعمــان، إضافــة إلــى وجــود هــذه النــوع مــن المواقــع 
ــال، حيــث  ــاه والجب ــان المي فــي المناطــق الداخليــة وخصوصــًا قــرب ودي
أظهــرت ســفوح هــذه الجبــال الكثيــر مــن النقــوش الصخريــة فــي كل مــن 
مواقــع المنطقــة الشــمالية )رأس الخيمــة( مثــل مناطــق شــعم وشــمل، 
ــة، وفــي المناطــق الشــرقية  ــال أخــرى قريب ووادي البيــح والرمــس، وجب
)خليــج ُعمــان( مثــل وادي شــي وجبــال قدفــع، والبثنــة والحيــل )الفجيــرة(، 
ــو، ومصفــوت  ــاء، وخطــم مالحــة، ووادي الحل ــال فــي كلب وبعــض الجب

ــان( والســيجي. )عجم

2- فترة األلف الثالث قبل الميالد:
هــذه الفتــرة مهمــة جــدًا فــي اإلمــارات، وتســّمى فتــرة )العصــر 
فــي  اكتشــف  الــذي  النــار(  )أم  موقــع  مواقعهــا  وأشــهر  البرونــزي( 
ــورًا،  الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، وهــو موقــع يضــم ســكنًا وقب
ويقــع علــى جزيــرة تأخــذ نفــس االســم بالقــرب مــن جزيــرة أبوظبــي 
عاصمــة اإلمــارات، وقــد انتشــرت ثقافــة هــذا الموقــع ليــس فــي دولــة 
اإلمــارات فحســب، بــل فــي مختلــف الــدول المجــاورة العربيــة منهــا 
وغيــر العربيــة، وأصبــح يــؤرخ لهــذه الثقافــة والفتــرة الزمنيــة اســتنادًا 
إلــى موقــع )أم النــار( ونقــوش هــذه الفتــرة وجــدت علــى ســفوح الجبــال 
وأتــت منّفــذة علــى بعــض القبــور المكتشــفة فــي )هيلــي( بواحــة العيــن 
ــذ  ــن أنَّ مــا نّف ــن القادمتي ــرة والفترتي ــي( والمهــم فــي هــذه الفت )أبوظب
لــه مشــابهاته علــى اللقــى األثريــة التــي كان ُيْعَثــر عليهــا فــي المواقــع 
األثريــة والتــي تعــود إلــى الفتــرة نفســها. ومــن أهــم مواقــع هــذه الفتــرة، 
إضافــة لموقــع )أم النــار( موقــع تــل األبــرق والمويهــات ودبــا والبديــة 

النقوش والخطوط والكتابات القديمة
فـي دولـة اإلمــارات العربيـة المتحـدة

ناصر حسين العبودي*

تمّكــن العلمــاء مــن رصــد النقــوش والكتابــات والخطــوط فــي مختلــف 
المناطق وعلى مختلف األسطح والمواد واللقى األثرية في اإلمارات

آثــار

نصف قرن من التنقيب والبحث والمسح التاريخي للمنطقة

النقوش والخطوط والكتابات القديمة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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واعســمه )رأس الخيمــة(، ومليحــة وكلبــاء. ويالحــظ علــى هــذه المواقــع 
قربهــا مــن ســفوح الجبــال، األمــر الــذي ســاعد ســكان هــذه الفتــرة علــى 

تنفيــذ بعــض النقــوش الصخريــة بالقــرب مــن مناطــق الســكن.

3- فترة األلف الثاني قبل الميالد:
د باأللــف الثانــي  وهــذه الفتــرة تلــت الفتــرة األولــى، وزمنيــًا تحــدَّ
)ق.م( حتــى األلــف األول )ق.م( وهــذه الفتــرة ليســت بانتشــار الفتــرة 
المواقــع  فــي سلســلة  قليلــة  وتعــدُّ مواقعهــا  الالحقــة  الســابقة وال 
عمــان  فــي  ســوق(  )وادي  وقــع  مــع  الفتــرة  هــذه  وتتشــابه  األثريــة 
وهيلــي  حفيــت  موقــع  اإلمــارات  فــي  مواقعهــا  وأهــم  المشــهور، 
وغليلــة  وخــت  وشــمل  القــور  ووادي  )بدبــي(،  والقصيــص  )بالعيــن( 
)بــرأس الخيمــة( وتــل األبــرق )أم القيويــن – الشــارقة( وموقــع كلبــاء.

ــرة 1000 ق.م  ــالد مــن فت ــل المي ــف األول قب ــرة األل 4- فت
إلــى 700 ق.م )العصــر الحديــدي(:

وتتمّثــل ثقافــة هــذه الفتــرة فــي جميــع اإلمــارات، وهــذه الفتــرة 
توّضــح بدايــات اســتعمال اإلنســان فــي هــذه المنطقــة للحديــد. ومعــدن 
الحديــد متوافــر فــي جبــال اإلمــارات، كمــا أنَّ معــدن النحــاس متوافــر 
َر إلــى بــالد مــا بيــن النهريــن عبــر دلمــون، وقــد ســّمى  وبكثــرة، ومنــه ُصــدِّ
هــذه  أنَّ  ويعتقــد  مجــان(  )بــالَد  عمــان  بــالد  واألكديــون  الســومريون 

التســمية تشــير إلــى بــالد النحــاس وهــي بــالد عمــان.
ــووم  ــا قــدف ع ــرة ومنه ــر مــن مواقــع هــذه الفت ــرف الكثي ــد ُع وق
وحفيــت  والقطــارة،  وهيلــي  ورميلــة  )الفجيــرة(،  فــي  والبثنــة  ودبــا 
)بالعيــن( والثقيبــة ومويلــح والحمريــة البحيــص والمــدام وخطــم مالحــة 
)الشــارقة(، ودلمــا وغناضــة جزيــرة صيــر بنــي يــاس )بأبوظبــي( ومواقــع 

ــارات. ــف اإلم ــرى فــي مختل أخ
النقــوش  الســابقة بتعاظــم مواقــع  الفتــرات  ــزت هــذه  لقــد تميَّ
الصخريــة، والتــي كانــت قريبــة عــادة مــن الوديــان والجبــال، وقــد تــمَّ 
القريبــة  المناطــق  الجبــال وفــي  النقــوش علــى ســفوح  تنفيــذ هــذه 

مــن طــرق المواصــالت، ولــم تكــن فــي مواقــع مرتفعــة مــن 
مســتوى طــول اإلنســان ومــن الصعوبــة التفريــق بيــن 

الفتــرات الثــالث )األلــف الثالــث، الثانــي، واألول قبــل 
ــق بالنقــوش الصخريــة؛ إذ أتــت هــذه  الميــالد( فيمــا يتعلَّ
النقــوش متشــابهة فــي موضوعاتهــا وطــرق تنفيذهــا، 
وهــذا مــا أكدتــه دراســات البعثــة الفرنســية التــي قامــت 

إمــارة  مــن  منطلقــًة  اإلمــارات  لمواقــع  دراســة  بعمــل 

ــذة  الشــارقة فــي عــام 1984. إال أنَّ موضوعــات العصــور الحجريــة المنفَّ
تختلــف عــن الفتــرات الالحقــة كونهــا تضــمُّ موضوعــات مختلفــة، حيــث 
تشــمل أشــكااًل آدميــة وحيوانيــة وبعــض الخطــوط واألشــكال، وتشــمل 
أيضــًا طيــورًا وأســماكًا وبحــرًا، ويالحــظ علــى هــذه النقــوش تفصيــالت 
تشــريحية لهــذه المخلوقــات، إضافــة إلــى أشــكال للظواهــر الطبيعيــة 

ــل الشــمس والقمــر والنجــوم. مث
مــن ناحيــة ثانيــة يالحــظ علــى هــذه الرســوم الصخرية تشــابهها الكلي 
مــع نقــوش فــي المنطقــة المجــاورة لإلمــارات فــي ســلطنة ُعمــان، إال أنَّ 
نقــوش ســلطنة ُعمــان كثيــرة ومتنوعــة وتقــع فــي مختلــف المناطــق، 
وذلــك ناتــج لكثــرة وطــول السلســلة الجبليــة فــي ُعمــان، وزيــادة وكثافــة 
العنصــر البشــري وظــروف البيئــة المناســبة للعيــش، ومــن ناحيــة أخــرى 
توافــر دراســات حديثــة قــام بهــا علمــاء اآلثــار لهــذه النقــوش والتــي 
ُنِشــَرت فــي مختلــف الكتــب والدوريــات العلميــة المتخصصــة. وبشــكل 
عــام فــإنَّ هــذه النقــوش ترجــع إلــى مجموعــة النقــوش المنتشــرة فــي 
عمــوم منطقــة الخليــج والجزيــرة العربيــة. فلنقــوش اإلمــارات وُعمــان 
مشــابهاتها فــي مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية ومنطقــة ظفــار 
ــك وجــب دراســة  واليمــن ومناطــق غــرب العــراق وســوريا واألردن، لذل
هــذه النقــوش كوحــدة واحــدة، ونعتقــد أنَّ هــذا التشــابه ناتــج مــن أصــل 
الســكان الواحــد، ومــن الرحــالت والهجــرات التــي تقــوم بهــا القبائــل 
العربيــة فــي عمــوم المنطقــة مــن ســيناء فــي مصــر شــمااًل حتــى رأس 
مســندم جنوبــًا عبــر سلســلة جبــال الحجــاز واليمــن وعمــان غربــًا وعبــر 
ــه، ومــا يؤكــد ذلــك أنَّ  طريــق بحــري آخــر مــن شــمال الخليــج إلــى جنوب
موضوعــات النقــوش وأماكنهــا وطريقــة وأدوات تنفيذهــا متقاربــة إلــى 

حــد كبيــر جــدًا.

ــى  ــرة القــرن الثالــث ق.م. حت ــرة الهلنســتية )مــن فت 5- الفت
ــع الميــالدي(: القــرن الراب

العربيــة  الثقافــة  اختــالط  ــل  وتمثِّ ُمْكَتَشــَفٌة حديثــًا  الفتــرة  هــذه 
ــان  ــالد اليون ــة مــن ب ــة اآلتي ــة فــي اإلمــارات مــع الثقافــة الهليني المحلي
ــزت هــذه الفتــرة  عبــر البــالد العربيــة واألجنبيــة المجــاورة. وتميَّ
بالعثــور علــى مناطــق اســتقرار، ومنهــا مــا ُيْعــَرُف بالمــدن 
وعلــى رأســها مدينتــا )مليحــة( و)الــدور(، ومليحــة أقــدم 
مــن الــدور، واســتمرت الــدور زمنــًا أطــول مــن مليحــة، 
وموقــع مليحــة كان صحراويــًا، أّمــا موقــع الــدور فهــو 
ســاحلي، حيــث يقــع علــى ســاحل الخليــج العربــي حتــى 
إنَّ بعــض الباحثيــن الغربييــن يســّمونه موقــع )عمانــا( 

النقوش على القمم الصخرية أعالي الجبال تمّثل مشاهد حياتية وطبيعية مختلفة 
كالرســوم اآلدميــة والحيوانــات واألســماك والطيــور والزواحف والشــمس والقمر

الــوارد فــي الكتابــات الكالســيكية، إضافــة إلــى الكثيــر مــن المواقــع 
ــرة فــي عمــوم أرض اإلمــارات. المتوافــرة فــي نفــس الفت

ــز هــذان الموقعــان بالعثــور علــى لقــى أثريــة كثيــرة؛ ومــن أهمهــا  تميَّ
المســند  بلغــات مختلفــة؛ منهــا خــط  لقــى عليهــا خطــوط وكتابــات 
وخطــوط اللغــة اآلراميــة والســريانية واليونانيــة. ويالحــظ علــى هــذه 
الخطــوط المكتشــفة أنهــا كانــت ُتمــاَرُس وُتْســَتْعَمُل بيــن الســكان عــدا 
ــات المســتوردة  ــت مــع المنتج ــي أت ــد(، والت ــا نعتق ــة )كم ــة اليوناني اللغ
عبــر البــالد العربيــة مثــل بــالد الشــام، وتعــدُّ غريبــًة عــن ســكان المنطقــة، 
وأتــت هــذه النقــوش والكتابــات علــى اللقــى األثريــة مثــل المســكوكات 

ــة أخــرى مختلفــة. ــة وقطــع أثري ــة والفخاري ــي البرونزي واألوان

6- الفترة المســيحية النســطورية )القرن الخامس والســادس 
الميالدي(:

ُاْكُتِشــَفت هــذه الفتــرة أخيــرًا فــي جــزر أبوظبــي ومنهــا جزيــرة صيــر 
ــل هــذه االكتشــافات فــي العثــور علــى  )بنــي يــاس( وجزيــرة )غاغــة(، وتتمثَّ
ــزت هــذه الفتــرة بالعثــور علــى نقــوش  ديــر كنســي وبعــض البيــوت. وتميَّ
ــل مشــاهد مــن التــراث والصفــة المســيحية مــا ُيْعــَرُف  وزخــارف تمثِّ
بالصلبــان والزخــارف النباتيــة المحــورة، والتــي يغلــب عليهــا تحويــرات 
ــر علــى كتابــات واضحــة  ــم ُيْعَث ــل أغصــان العنــب وأوراق النخيــل، ول تمّث
ــَر عليهــا باللغــة الســيريانية – لغــة الديانــة  حتــى اآلن والتــي يجــب أن ُيْعَث
المســيحية الشــائعة والمنتشــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط ومنهــا 

منطقــة الخليــج.

7- فتــرة الحضــارة اإلســالمية )مــن القــرن الســادس الميالدي 
حتى اآلن(:

بعــد الفتــرات الحضــارة الســابقة، وقعــت اإلمــارات فــي هــذه 
الفتــرة، التــي مــا زالــت مســتمرة حتــى الوقــت الحالــي. وفيمــا يخــصُّ 
موضوعنــا، فــإنَّ النقــوش والكتابــات اإلســالمية أتــت علــى فتــرات 
زمنيــة مختلفــة وهــي قليلــة بشــكل عــام، وقــد أمكننــا أن نرصــَد بعضــًا 
مــن تلــك النقــوش فــي دراســة ســابقة خاصــة لهــا. ومّمــا لوحــظ عليهــا 
أنهــا متأخــرة الفتــرة. وبشــكل عــام فهــي ال تزيــد علــى نحــو خمســة 
قــرون مــن اآلن، وتــمَّ تنفيُذهــا علــى ســفوح الجبــال والصخــور الكبيــرة 
البــارزة المنفصلــة والمســتوية األســطح، ويــكاُد التنفيــُذ يكــوُن نفــَس 
ــَذ للنقــوش فــي فتــرة العصــور الحجريــة الحديثــة،  األســلوِب الــذي ُنفِّ
وفتــرات األلــف الثالــث والثانــي واألول قبــل الميــالد، إال أنَّ الموضــوع 
مختلــٌف والفتــرة الزمنيــة مختلفــٌة، وهــذا مــا يؤكــد أنَّ ســّكان المنطقــة 

ــي فــي الفتــرة المبّكــرة. هــم أحفــاُد َمــن قــام بالعمــل الفنِّ
ــل  ويتمثَّ مجملهــا،  فــي  ٌة  إســالميَّ ــذَة  المنفَّ الموضوعــاِت  إنَّ 
باللغــة  كتابــات  علــى  للحصــول  والنقــش  بالنقــر  الفّنــي  التكنيــك 
دٌة  ــٌة وكتابــاٌت مختلفــٌة مــزوَّ ــٌة وأحاديــُث نبويَّ العربيــة؛ منهــا آيــاٌت قرآنيَّ
ــذ )النّقــاش( وتاريــخ النقــش. ومواقــُع هــذه  فــي بعضهــا باســم المنفِّ
اإلمــارات  دولــة  مناطــق  مختلــف  فــي  تقــع  حيــث  كثيــرٌة،  الفتــرة 
اليــوم؛ الحضريــة والصحراويــة والجبليــة فــي المــدن والقــرى البعيــدة 
الواقعــة علــى قمــم الجبــال ووســطها، وعلــى المناطــق الســاحلية 
ــأنَّ تنفيَذهــا  ــزت النقــوُش ب ــان واألفــالج والعيــون. وتميَّ وقــرب الودي
اقتصــر علــى المناطــق الجبليــة. أّمــا الكتابــات والنقــوش األخــرى فقــد 
تــمَّ تنفيُذهــا علــى اللقــى األثريــة والمبانــي اإلســالمية فــي مواقــع 
المــدن المكتشــفة مثــل موقــع )جميــرا( بدبــي و)جلفــار( بــرأس الخيمــة، 

وبعــض المواقــع الثانويــة.

الخاصة:
ليــًا، ومــا زالــت  بشــكل عــام يعــدُّ هــذا الموضــوع موضوعــًا أوَّ
ــًة فــي المنطقــة. وقــد  دراســاُت هــذا النــوع مــن الفنــون األثريــة قليل
ة فــي هــذا الشــأن، وقــام بعــض علمــاء  كتبــُت ســابقًا موضوعــاٍت عــدَّ
اآلثــار مــن األوروبييــن بالكتابــة عنــه، إال أننــي أشــعُر بأنــه مــا زال هنــاك 
ــٌة  ــٌة وبدائيَّ الكثيــُر لإلضافــة فيــه؛ فمــا الكتابــاُت الســابقُة إال كتابــاٌت أوليَّ
ــق فيهــا  أتــت علــى أثــر وجــود مشــاهد عامــة للنقــوش لــم يتــم التعمُّ
ة مختلفــة؛ يقــف علــى  بشــكل دقيــق وعلمــي. ومــردُّ ذلــك أمــوٌر عــدَّ
رأس القائمــة موضــوع البحــث العلمــي المنظــم والمبرمــج الــذي يجــب 
ــة، وأن  ــار فــي الدول ــن اآلث ــه الســلطات المســؤولة ع ــع علي أن تضطل
ُيْعَطــى االهتمــاُم الــالزُم، كذلــك يجــب توفيــر جميــع اإلمكانــات الفنيــة 
والماديــة للباحثيــن، وأن يبــدؤوا مــن اآلن بالبحــث وحمايــة مواقــع هذه 
ه وُتْهــَدم أو ُتــزال كمــا حــدث  ر وُتَشــوَّ النقــوش التــي غالبــًا مــا تتضــرَّ
لصخــرة )المرقــة( فــي خورفــكان، )ذات نــص كتابــي عربــي نشــرته( 
ــم أشــاهد الصخــرة والتــي  ــد عودتــي للموقــع بعــد أربعــة أعــوام ل وعن
عرفــت بعــد ذلــك أنَّ مشــروعًا حديثــًا للمينــاء أزالهــا مــن الموقــع ومــن 

التاريــخ.
إنَّ التنميــة الحديثــة والســريعة التــي تعيشــها الدولــة فــي مختلــف 
ــار، ليســت النقــوش  ــًا للحفــاظ علــى مواقــع اآلث ــل تحدي المناطــق تمّث
فقــط بــل كل المواقــع؛ المنقبــة منهــا وغيــر المنقبــة، ويبقــى ضــرورة 
ــل  ــر قاب ــًا غي ــار مطلب ــة اآلث ــون اتحــادي لحماي اإلســراع فــي إصــدار قان

للتأجيــل أمــام ِكَبــر وضخامــة المشــكالت الحاصلــة.

النقوش والخطوط والكتابات القديمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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آثــار
اللغــة الســريانية كانــت معروفــة فــي المنطقــة 
إال أنــه لــم يعثــر علــى مــا يؤّكــد ذلــك بالنظــر إلــى 

ــة  ــرة فــي الدول اكتشــاف كنائــس وأدي
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حكايــــة الرحالة فاتسواف سيفيرين جفوسكي 

لـورانـس العـرب البولنـدي

خبير في الخيول
فاتســواف  البولنــدّي  الرّحالــة  شــخصية 
جفوســكي مشــهورة عنــد العــرب خصوصــًا، 
ر تجــارة الخيــل.  وذلــك بســبب تأثيــره فــي تطــوُّ
وبالفعــل كانــت أنشــطته فــي علــم ووصــف 
ر بثمــن. الخيــول وخصائصهــا وبيئتهــا ال ُتقــدَّ

وكذلــك كان يقــوم باســتيراد الخيــول مــن 
أوروبــا، حيــث احتلــت الخيــول منــذ زمــن بعيــد 
مكانــًا اســتثنائيًا فــي الثقافــة البولندية، بســبب 
ــاخ المناســب  ــة والمن الموقــع الجغرافــي للدول
وأيضــًا للخطــر الدائــم مــن جهــة الجــوار. وكانــت 
الخيــول ُتْســَتْخَدُم فــي الحــروب، وحتــى اآلن 
مــا زالــت ظاهــرة حــبِّ الخيــل موجــودة فــي 
بولنــدا، وعلــى ســبيل المثــال ُاْشــُتِهَر الحقــُل 
ــُع لمضمــاِر “يانــوف بودالســكي” الشــهير  التاب

أصبــح اســم الرّحالــة البولنــدي فاتســواف ســيفيرين جفوســكي معروفــًا فــي 
ل مــرة ســنة 2014، بســبب إصــدار مخطوطتــه  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أوَّ
»انطباعــات عــن الشــرق وشــبه الجزيــرة العربيــة«. وبالتالــي فــي الســنة الماضيــة 
أثنــاء معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب، حيــث كانــت بولنــدا ضيفــة الشــرف فيــه. 
وهنــاك تــمَّ تقديــم مخطوطــة جفوســكي التــي تعــود إلى 200 ســنة. وهــذا الكتاب 
ل مــن دون أيِّ شــك مصــدرًا مهمــًا لمعرفــة تــراث وتاريــخ منطقــة الجزيــرة  يشــكِّ

العربيــة، بســبب وجــود عــدد قليــل مــن المصــادر التاريخيــة فــي تلــك الفتــرة.

ــًا. بتربيــة الخيــول منــذ مئتــي ســنة تقريب

المستشرق الرائد
البولنــدي،  الــة  والرحَّ المغامــر  هــذا  ُوِلــَد 
فاتســواف، فــي 15 كانــون األول )ديســمبر( 
فــي  الواقعــة  لفــوف  مدينــة  فــي   1784
ــدا، وهــي تقــع اآلن ضمــن أراضــي  شــرق بولن
أوكرانيــا، وقــد نشــأ فــي عائلــة عريقــة وثريــة 
النبيلــة.  األرســتقراطية  الطبقــة  إلــى  تنتمــي 
أتقــن ســت لغــات بينهــا اللغــة العربيــة، والتــي 
يعــرف  كان  إنــه  حتــى  بطالقــة  يتقنهــا  كان 

الكريــم. القــرآن  تفســير 
رّحالــة  ل  أوَّ أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
مــن أوروبــا يمــرُّ بصحــراء نجــد وجبــال شــمر. 
ووصفــه مملــوء بمعلومــات ممتعــة؛ فمثــاًل 

أهالــي  كلَّ  »إنَّ  قــال:  رســائله  إحــدى  فــي 
ــة،  ــاع الوهابي ــى أتب ــًا ينتمــون إل ــراء تقريب الصح

هــا«. كلَّ المنطقــة  يحكمــون  وســوف 
فرقــة  إلــى  ينتمــي  فاســتوف  كان 
المستشــرقين المعروفيــن فــي ذلــك الزمــان 
فــي أوروبــا، ومــن أصدقائــه جوزيــف هامــر، 
وقــام  النمســا.  مــن  كالبــروث  ويوليــوس 
مجلــة  ل  أوَّ وتمويــل  بتأســيس  جفوســكي 
لدراســات الشــرق األوســط فــي العالــم، وكانت 
تصــدر فــي فيينــا. إلــى جانــب علمــه وخبرتــه 
الكبيــرة فــي مجــال علــوم الشــرق األوســط، 
هنــاك أشــياء أخــرى لعبــت دورًا مهمــًا فــي رفــع 
شــهرته وهــي خصائــص طبعــه ومزاجــه الــذي 

نــال بــه تقديــر ســّكان الصحــراء.

صديق البدو
جفوســكي  بشــجاعة  البــدُو  ُأْعِجــَب 
وموهبتــه فــي ركــوب الخيــل. وكان راويــًا جّيــدًا 
ــأنَّ أصــول أســرته  ــع العــرب ب ــث أقن أيضــًا، حي
قديمــًا  هاجــرت  ولكنهــا  العــرب،  إلــى  تعــود 
إلــى بولنــدا. وهــذا لــم يكــن صحيحــًا، حيــث إنَّ 
ــن بعــَض تلــك األســباب  جفوســكي نفســه بيَّ
ــًا فــي المجتمــع  التــي جعلتــه مشــهورًا ومحبوب
ــة التــي  ــاة البدوي البــدوي نتيجــة ألســلوب الحي
اكتســبها، ومعرفتــه الكبيــرة بالخيــول العربيــة.
ــر عــن الحيــاة  ومــن الجديــر بالذكــر أنــه عبَّ

ــة للبــدو فــي الصحــارى العربيــة فقــال:  اليومي
د تفكيــر البــدو؛ ألنَّ  ليــس هنــاك أيُّ شــيء يحــدِّ
ــم؛  شــكَلهم ال يلتقــي مــع أيِّ شــيء فــي العال
ــاٌل واســٌع ويســتطيعون الوصــَف  فلديهــم خي

باللغــة العربيــة األكثــر غنــى بيــن اللغــات.
بإعجــاب،  وســّكانه  الشــرق  عــن  ــم  تكلَّ
بالفضيلــة.  مملــوءٌة  بأنهــا  حياَتهــم  ووصــف 
ــي  ــي الت ًة لألغان ــاٍت موســيقيَّ ــب نوت وكان يكت
كان يســمعها وهــو جالــٌس فــي نجــد. وهــذه 
النقطــة مرتبطــة بالمجــال الثانــي فــي حيــاة 
جفوســكي الــذي ســوف أكتــب عنــه فيمــا يلــي.

الشعر النبطي
مــن الواضح أنَّ هناك ركيزتين أساســيتين 
فــي الثقافــة العربيــة؛ همــا حــبُّ الخيــل وحــبُّ 
الشــعر. فلنضــْع اقتباســًا لمــا قالــه جفوســكي 
عــن العــرب بمناســبة بيــع الخيــول: »العربــي 
طريــق  عــن  حصانــه  صفــات  عــن  م  ســيتكلَّ
كتابــة قصيــدة شــعرية، إنَّ تأثيــر إنشــاد هــذه 

القصائــد كتأثيــر الكحــول فــي األوروبيــن«.
وكتــب قصائــده  كان شــاعرًا  جفوســكي 
واحــدًا  ديوانــًا  أصــدر  كمــا  البولنديــة.  باللغــة 
وفيــه قصائــد عــدة عــن الحيــاة البدويــة، مثــل 
وقصيــدة  نجــد«،  »صحــراء  بعنــوان  قصيــدة 
للبــدو  الصباحــي  »النشــيد  بعنــوان  أخــرى 

الوهابييــن«.  
ونتيجــة لرحالتــه إلــى الجزيــرة العربيــة ُكِتــَب 
ونــه  يحبُّ كانــوا  البــدو  أنَّ  الجرائــد  إحــدى  فــي 
كثيــرًا، وكانــوا يقارنونــه بعنتــرة بــن شــداد فــي 

قصائدهــم.
جفوســكي كان موســيقّيًا أيضــًا، وال بــدَّ 
أنَّ تلــك المهــارات الفنيــة ســاعدته علــى فهــم 
وحفــظ الشــعر البــدوي العربــي الــذي يتمّيــز 

والموســيقى. بــاألوزان 
الكّتــاب  مــن  كثيــرًا  جفوســكي  وألهــم 
قصائــد  لكتابــة  خيــن،  والمؤرِّ والشــعراء 

ــس  ــة« تؤسِّ ــرة العربي ــات عــن الشــرق وشــبه الجزي ــاب »انطباع مخطوطــة كت
ــدا والعــرب  ــن بولن ــة بي لعاقــة إيجابي

عائه أنَّ جذور عائلته تعود إلى العرب جفوسكي أحبَّ حياة البدو إلى درجة ادِّ

ذاتيــة بقلم كاميا بانيك* وســيرًا  وتصويريــة  أدبيــة  ومؤلفــات 
ــاب نجــد  ــة. ومــن هــؤالء الكّت ودراســات تاريخي
أســماء كبــار أدبــاء األدب البولنــدي مــن أمثــال: 
يوليــوس سوافيتســكي، وآدم ميتســكيفتش 
ــارس«  ــوان »ف ــدة بعن ــه قصي ــص ل ــذي خصَّ ال

والتــي تعــدُّ أفضــل وأجمــل قصيــدة عنــه.

الشرق والغرب يلتقيان في بولندا
ليــس هنــاك شــكٌّ فــي أنَّ هــذا الرّحالــة 
ــرّواد فــي الدراســات  خ والشــاعر مــن ال والمــؤرِّ
بحــث  طريــَق  أنَّ  شــيء  وأهــمُّ  الشــرقية. 
عــدة  نكتشــَف  أن  مــن  ُننــا  ُيَمكِّ مخطوطتــه 
المنطقــة.  لهــذه  وتاريخيــة  تراثيــة  جوانــب 
بــالد  مــن  كان  أنــه  نعلــَم  أن  جميــل  وشــيء 
ــب بــه البــدو فــي الجزيــرة  بعيــدة، ومــع هــذا رحَّ
العربيــة كأنــه واحــٌد منهــم حتــى منحــوه لقــب 

الفخــر«.  »تــاج 
وقــال الدكتــور جــورج يعقــوب، األســتاذ 
فــي قســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة وارســو، 
ــة  ــاب فــي مقابل ــي للكت خــالل معــرض أبوظب
مــع وكالــة األنبــاء اإلماراتيــة )وام(: »إنَّ دولــة 

*باحثة في الشعر النبطي

لوحة تعبر عن األصالة العربية التي شغف بها جفوسكي

جفوسكي باللباس العربي

جزء من مخطوط يظهر فيه وصف الخيل 
العربي األصيل

ــان  تحبَّ المتحــدة  اإلمــارات  ودولــة  بولنــدا 
الخيــول«. وقــال أيضــًا: »هنــاك الــروح الشــرقية 
أنَّ هــذه  ــع  المتوقَّ البولندييــن، ومــن  ضمــن 
مجتمــع  أي  فــي  موجــودة  ليســت  الــروح 

أوروبــي آخــر«.
دراســات  فــي  النظــر  بنــا  يجــدر  وربمــا 
فقــط  ليــس  البولندييــن،  المستشــرقين 
بســبب عملهــم الرائــد فــي هــذه األرض، ولكــن 
هــم الحقيقــي واهتمامهــم األصيــل  بســبب حبِّ

العربيــة. الجزيــرة  بمنطقــة 

•  W.S. Rzewuski, Sur les chevaux orientaux et provenants des races orientales, ok
        1820-1830;

•  F. Kucera, Wacław „Emir” Rzewuski )1784-1831): podróżnik i żołnierz, Poznań 2016;
•  J. Słowacki, Poezje, t. II, Lipsk 1862;
•  A. Piskor, Siedem ekscelencji i jedna dama, Warszawa 1939;
•  J. Reychman, Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w., 1972;
•  L. P. Leliwa, Wielka rodzina w wielkim narodzie, Kraków 1879;
 •  L. Siemieński, Wacław Rzewuski i przygody jego w Arabii opowiedziane z pism
pozostałych po nim, Kraków 1870;
•  Rozmaitości” 1832, nr 28 )14 lipca)”;
• Gazeta Literacka” 1821, nr 49 )9 grudnia).”

المصـادر:
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من آثار مدينة الزهراء األندلسية 
ع به الخليفة الناصر من قوة ونفوذ

َّ
مدينة ملوكية تعكس ما تمت

بمساجد المرابطين والموحدين المغربية

لوحة )1( أطالل مدينة الزهراء

د. رامي ربيع عبد الجواد راشد*

عــام،  بوجــه  األندلســية  للحضــارة 
ولعمائرهــا وفنونهــا بوجــه خاص مكانٌة 
العصــور  مــرِّ  علــى  شــاهدٌة  رفيعــٌة، 
م  ــدُّ ــى مــدى الرقــي والتق واألزمــان عل
بالجنــاح  الحضــارة  تلــك  أحرزتــه  الــذي 
الغربــي مــن دولــة اإلســالم، وبمــا كان 
لهــا مــن فضائــَل وأيــاٍد بيضــاء علــى 
حضــارات العالــم اإلســالمي األخــرى، 
ــالد المشــرق والمغــرب  فــي كل مــن ب

علــى الســواء.

مــن بيــن المعالــم الدالــة علــى أوج مــا وصلــت إليــه الحضــارة 
األندلســية مــن ازدهــار وارتقــاء فــي عهــد حــّكام بنــي أميــة )138 – 
422هـــ / 755 – 1030م(، مدينــة الزهــراء الملكيــة بالحاضــرة قرطبــة، 
الناصــر  الرحمــن  الخليفــة عبــد  أمــر ببنائهــا أميــر المؤمنيــن  والتــي 
ــا  ــام )325هـــ / 936م(، واســتمرَّ العمــل فــي تشــييد قصوره فــي ع
ومتنزهاتهــا حتــي وفــاة مــن خلفــه الحكــم، المســتنصر عــام )365هـــ 

975م(.  /
الخليفــة  بــه  ــع  الزهــراء مدينــة ملوكيــة تعكــس مــا تمتَّ كانــت 
الناصــر مــن قــوة ونفــوذ، وســعة ُمْلــك وســلطان، إذ كان كمــا يقــول 
ابــن غالــب: )َكَلفــًا بعمــارة األرض وإقامــة معالمهــا وإنبــاط مياههــا 
واســتجالبها مــن أبعــد بقاعهــا، وتخليــد اآلثــار الدالــة علــى قــوة ملكــه 
ــى أن  ــه اإلغــراق فــي ذلــك إل ــه، فأفضــى ب ــو همت وعــز ســلطانه وعل
ابتنــى مدينــة الزهــراء، واســتفرغ وســعه فــي إتقــان قصورهــا وزخرفــة 

مصانعهــا()1(. 
نظــرًا لمــا تبوأتــه تلــك المدينــة الملكيــة الزهــراء مــن مكانــة جليلــة 
دت حولها األخبــار وتواتــرت بالمصادر  القــدر لــم تكــن لغيرهــا، فقــد تــردَّ
لهــا، أو ربمــا التصديــق  التاريخيــة، بصــورة يــكاد يعجــز اإلدراك عــن تخيُّ
ــة  ــا الزهــراء فهــي مدين بهــا، فعنهــا يقــول المقــري التلمســاني: )وأّم

الــذي  والتقــدم  الرقــي  حكايــة 
أحرزتــه الحضارة فــي مدينة الزهراء 
بالجنــاح الغربــي مــن دولة اإلســام

التــي اخترعهــا أميــر المؤمنيــن عبــد الرحمــن الناصــر لديــن  الُملــك 
اللــه، وهــي مــن المــدن الجليلــة العظيمــة القــدر، قــال ابــن الفرضــي 
وغيــره، كان يعمــل فــي جامعهــا حيــن ُشــرع فيــه مــن حــذاق الَفَعلــة 
كلَّ يــوم ألــف نســمة منهــا ثالثمائــة بّنــاء ومائتــا نّجــار وخمســمائة مــن 
األجــراء وســائر الصنائــع، فاســتتمَّ بنيانــه وإتقانــه فــي مــدة مــن ثمانيــة 
وأربعيــن يومــًا، وجــاء فــي غايــة اإلتقــان مــن خمســة أبهــاء عجيبــة 
الصنعــة، ...، ولّمــا بنــى الناصــر قصــر الزهــراء المتناهــي فــي الجاللــة 
والفخامــة، أطبــق النــاس علــى أنــه لــم ُيْبــَن مثلــه فــي اإلســالم البتــة، 
َحــل المختلفــة  ومــا دخــل إليــه قــط أحــد مــن ســائر البــالد النائيــة والنِّ
مــن ملــك وارد ورســول وافــد وتاجــر جهبــذ، وفــي هــذه الطبقــات 
مــن النــاس تكــون المعرفــة والفطنــة، إال وُكّلهــم قطــع أنــه لــم يــَر لــه 
شــبهًا، بــل لــم يســمع بــه، بــل لــم يتوهــم كــون مثلــه، حتــى إنــه كان 
أعجــب مــا يؤملــه القاطــع إلــى األندلــس فــي تلــك العصــور النظــر إليــه 
والتحــدث عنــه، ...، ولــو لــم يكــن فيــه إال الســطح الُممــّرد الُمشــرف 
علــى الروضــة المباهــي بمجلــس الذهــب والقبــة، وعجيــب مــا تضمنــه 
مــن إتقــان الصنعــة وفخامــة الهّمــة وحســن المستشــَرف وبراعــة 
المْلبــس، والُحّلــة مــا بيــن مرمــر مســنون وذهــب موضــون وعمــد 
كأنمــا ُأفرغــت فــي القوالــب، ونقــوش كالريــاض، وِبــرك عظيمــة 

محكمــة الصنعــة، وحيــاض وتماثيــل عجيبــة األشــخاص ال تهتــدي 
ــدر  ــذي أق ــا، فســبحان ال ــر عنه ــى ســبيل اســتقصاء التعبي األوهــام إل

هــذا المخلــوق الضعيــف علــى إبداعهــا واختراعهــا()1(. 
فــي موضــع آخــر وضمــن حديثــه عــن أحــد مجالــس قصــر الخالفــة 
الصغيــر  الحــوض  وأّمــا   ( بقولــه:  المقــري  يشــير  الزهــراء  بمدينــة 
األخضــر المنقــوش بتماثيــل اإلنســان فجلبــه أحمــد مــن الشــام، وقيــل 
مــن القســطنطينية مــن ربيــع األســقف أيضــًا، وقالــوا: إنــه ال قيمــة 
لــه لفــرط غرابتــه وجمالــه، وُحمــل مــن مــكان إلــى مــكان حتــى وصــل 
فــي البحــر، ونصبــه الناصــر فــي بيــت المنــام فــي المجلــس الشــرقي 
المعــروف بالمؤنــس، وجعــل عليــه اثنــي عشــر تمثــااًل مــن الذهــب 
الصناعــة  بــدار  ُعِمــل  الغالــي مّمــا  النفيــس  بالــدر  األحمــر مرصعــة 
ــا  ــه تمســاح، وفيم ــى جانب ــزال إل ــه غ ــى جانب ــة، صــورة أســد إل بقرطب
يقابلــه ثعبــان وعقــاب وفيــل، وفــي المجنبتيــن حمامــة وشــاهين 
وطــاووس، ودجاجــة وديــك وحــدأة ونســر، وكل ذلــك مــن ذهــب 

ــا()2(. ــاء مــن أفواهه ــرج الم ــس، ويخ ــدر النفي ــع بال مرصَّ
أّمــا المجلــس المســّمى »قصــر الخالفــة« فيقــول المقــري عنــه 
أيضــًا: ) وكان ســمكه مــن الذهــب والرخــام الغليــظ فــي جرمــه الصافــي 
ــك،  ــل ذل ــس مث ــت حيطــان هــذا المجل ــة أجناســه، وكان ــه، المتلون لون
وُجِعَلــت فــي وســطه اليتيمــة التــي أتحــف الناصــر بهــا أليــون ملــك 
القســطنطينية، وكانــت قرامــد هــذا القصــر مــن الذهــب والفضــة، 
وهــذا المجلــس فــي وســطه صهريــج عظيــم مملــوء بالزئبــق، ...، وكان 
فــي كل جانــب مــن هــذا المجلــس ثمانيــة أبــواب قــد انعقدت علــى حنايا 
مــن العــاج واألبنــوس المرّصــع بالذهــب وأصنــاف الجواهــر، قامــت 
علــى ســواري مــن الرخــام الملــون والبلــور الصافــي، وكانــت الشــمس 
المجلــس  األبــواب فيضــرب شــعاعها فــي صــدر  تلــك  علــى  تدخــل 
ــور يأخــذ باألبصــار، وكان الناصــر إذا أراد  ــك ن ــر مــن ذل ــه فيصي وحيطان
أن ُيفــزَع أحــدًا مــن أهــل مجلســه َأْوَمــَأ إلــى أحــد صقالبتــه فيحــّرك ذلــك 
الزئبــق فيظهــر فــي المجلــس كلمعــان البــرق مــن النــور، ويأخــذ بمجامــع 
القلــوب، حتــي ُيخّيــل لــكل مــن فــي المجلــس أنَّ المحــل قــد طــار بهــم 
مــا دام الزئبــق يتحــرك، وقيــل: إنَّ هــذا المجلــس كان يــدور ويســتقبل 
الشــمس، وقيــل: كان ثابتــًا علــى صفــة هــذا الصهريــج، وهــذا المجلــس 
م ألحــد بنــاؤه فــي الجاهليــة وال فــي اإلســالم()3(، شــكل )1(. لــم يتقــدَّ

)1( لطفي عبد البديع: قطعة من كتاب فرحة األنفس البن غالب عن كور األندلس ومدنها بعد األربعامئة. مجلة معهد املخطوطات العربية، القاهرة، مج 1، ج 2، ربيع األول 1375هـ / نوفمرب 1955م، ص 303.

)1( أحمد بن محمد املقري التلمساين: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب. حققه: د. إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 1388هـ/ 1968م،  ج 1، ص 563 – 566.

)2( املقري: نفح الطيب. ج 1، ص 568 – 569.

)3( املقري: نفح الطيب. ج 1، ص 527.

هــذا بعــض مــا ورد فــي شــأن تلــك المدينــة الزهــراء التــي لــم 
رت  ُيْكَتــْب لهــا أن تظــلَّ كذلــك، بــل ذُبلــت بعــد تفتحهــا ونضرتهــا، وتكــدَّ
بعــد صفائهــا وبهجتهــا، بمــا توالــى عليهــا مــن فتــٍن ومحــٍن نّكبــت بهــا 

لوحة )2(: محراب جامع 
القرويين بمدينة فاس

لوحــة )3(: أحــد تيجــان أعمــدة 
محــراب جامــع القروييــن

لوحــة )5(: أحــد تيجــان أعمــدة 
ــز بجامــع  أبــواب مصلــى الجنائ

القروييــن

لوحة )4(: أحد تيجان أعمدة 
محراب جامع القرويين

لوحة )6(: أحد تيجان أعمدة قبة 
مصلى الجنائز بجامع القرويين

جامــع  محــراب   :)7( لوحــة 
مراكــش بمدينــة  الُكُتبّيــة 

69 العدد )16-17( - يونيو / يوليو  2019

حضارات



70

ال تــزال مســاجد كل مــن عصــري المرابطيــن والموحديــن بحواضــر المغرب 
الكبــرى تشــتمل علــى تحــف فنيــة ثمينــة مــن آثــار مدينــة الزهــراء البائــدة

وبمــا اشــتملت عليــه مــن عمائــر وآثــار، فُســِلَبت وُنِهَبــت تلــك النفائــس 
ــار مــع نهايــة حكــم أمــراء  ــر حتــى آل أمُرهــا إلــى الخــراب واالندث والذخائ
بنــي أميــة باألندلــس، وقــد أشــار إلــى ذلــك ابــن بســام ضمــن حديثــه 
عــن ابــن باشــة بأنــه: )هــّدام القصــور، ومبــّور المعمــور، ... ، قّدمــه 
م مــن  ابــن الســقاء مدبــر قرطبــة وقــت النظــر فــي جميــع آالت مــا تهــدَّ
القصــور المعطلــة، فاغتــدى عليهــا أعظــم آفــة، يبيــع أشــياء جليلــة القــدر 
رفيعــة القيمــة، ...، وبــاع آالتهــا مــن رفيــع المرمــر، ومثمــن العمــد، 
ونضــار الخشــب، وخالــص النحــاس، وصافــي الحديــد والرصــاص، بيــع 
اإلدبــار، ...، وكانــت رســل أمــالك األندلــس تأتيــه كثيــرًا فــي ابتغــاء مــا 
ــا اإلدريســي فيصفهــا  ــه مــن تلــك اآلالت باألثمــان النفيســة()1(. أّم لدي
علــى عهــده خــالل العصــر المرابطــي بقولــه: )وهــي اآلن خــراب فــي حــال 
الذهــاب()2(. كمــا يشــير ابــن عــذاري إلــى أنَّ الخليفــة المنصــور الموحــدي 
ضمــن حركتــه الكبــرى لغــزوة األَرك ببــالد األندلــس ســار إلــى قرطبــة: 
)ومشــى أثنــاء ذلــك للزهــراء بنّيــة االعتبــار بآثــار القــرون الذاهبــة واألمــم 

الســالفة، فأمــر بقلــع الصــورة التــي كانــت علــى بابهــا()3(.
ُيْبــَن فــي  لــم  التــي  الملكيــة  المدينــة  تلــك  وهكــذا كان مصيــر 
ــزت بــه مــن خصائــص معماريــة وفنيــة فريــدة،  اإلســالم مثلهــا، بمــا تميَّ
وبمــا احتوتــه مــن كنــوز وتحــف ثمينــة جعلتهــا محــلَّ رصــد الطامعيــن 
والناهبيــن، فلــم ُيْكَتــْب لهــا البقــاء، ومــا مضــى عليهــا قرنــان مــن 
ــم  ــن كأن شــيئًا ل ــرًا بعــد عي ــال رســم، وأث ــى أضحــت اســمًا ب الزمــان حت

يكــن، لوحــة )1(.
 1069  / 540هـــ   –  462( المرابطــي  العصريــن  مــن  كلٌّ  اتســم 
ببــالد  1269م(،   – 1145  / 668هـــ   – 540( 1145م(، والموحــدي   –
المغــرب األقصــى بشــغف حّكامهمــا بــكل مــا هــو أندلســي، ســواء 
ــق بمجــاالت العلــوم واآلداب، أو مــا يتعّلــق بمجــال العمــارة  فيمــا يتعلَّ
وفنونهــا، ومــن خــالل المصــادر التاريخيــة المعاصــرة نقــف علــى عديــد 
مــن اإلشــارات المهمــة التــي تؤكــد ذلــك، منهــا مــا أفــاد بــه عبــد الواحــد 
المراكشــي ضمــن حديثــه عــن إخضــاع أميــر المســلمين يوســف بــن 
تاشــفين لبــالد األندلــس بقولــه: )وصــار هــو وابنــه معدوديــن فــي أكابــر 
الملــوك؛ ألنَّ جزيــرة األندلــس هــي حاضــرة المغــرب األقصــى، وُأّم 
ُقــراه، ومعــدن الفضائــل منــه، فعامــة الفضــالء مــن أهــل كل شــأن 

لوحة )8(: نماذج لتيجان أعمدة محراب جامع الُكُتبّية

لوحة )9(: نموذج ألحد تيجان 
أعمدة واجهة محراب جامع 

الُكُتبّية

جامــع  محــراب   :)10( لوحــة 
مراكــش بمدينــة  القصبــة 

لوحة )11(: نموذج ألحد تيجان 
أعمدة محراب جامع القصبة

لوحة )12(: نموذج ألحد تيجان 
أعمدة محراب جامع القصبة

لوحة )13(: قاعدة أحد أعمدة محراب جامع القصبة

العلــوم  إليهــا ومعــدودون منهــا، فهــي مطلــع شــمس  منســوبون 
ــر  ــى أمي ــل وقطــب مدارهــا، ...، فانقطــع إل وأقمارهــا، ومركــز الفضائ
المســلمين مــن الجزيــرة مــن أهــل كل علــم فحولــه، حتــى أشــبهت 
حضرتــه حضــرة بنــي العبــاس فــي صــدر دولتهــم، واجتمــع لــه والبنــه 
مــن أعيــان الُكّتــاب وفرســان البالغــة مــا لــم يتفــق اجتماعــه فــي عصــر 
مــن األعصــار()4(. وفــي مجــال العمــارة أشــار الجزنائــي ضمــن حديثــه 
عــن مدينــة فــاس بقولــه: )ومــا زال كبيــر لمتونــة وأميرهــا يوســف 

بــن تاشــفين يؤكــد فــي زيــادة المســاجد بفــاس وســقاياتها وحماماتهــا 
وخاناتهــا وإصــالح أســوارها، وأقــدم مــن قرطبــة جملــة مــن صّنــاع 

األرحــى فبنــوا منهــا كثيــرًا ...()1(. 
لــم يكــن لهــذا الحضــور األندلســي ببــالد المغــرب أن ينقطــع فيمــا 
تــال خــالل العصــر الموحــدي، بــل شــهدت حاضرتهــم مراكــش أهــم 
التأثيــرات المعماريــة والفنيــة األندلســية، وعــن ذلــك  مظاهــر تلــك 
يقــول ابــن ســعيد: )إنَّ حضــرة مراكــش هــي بغــداد المغــرب، وهــي 
أعظــم مــا فــي َبــر الُعــدوة، وأكثــر مصانعهــا ومبانيهــا الجليلــة وبســاتينها 
ــاع  إنمــا ظهــرت فــي مــدة بنــي عبــد المؤمــن، وكانــوا يجلبــون لهــا صّن

ــى اآلن()2(.  ــوم إل ــك مشــهور معل ــس مــن جزيرتهــم، وذل األندل
ــن فضــل تلــك الحضــارة  فــي ضــوء هــذه اإلفــادات المصدريــة يتبيَّ
األندلســية وعظيــم أثرهــا فــي العمــارة وفنونهــا ببــالد المغــرب، وإلــى 
جانــب هــذه اإلشــارات التاريخيــة، فــال تــزال مســاجد كل مــن عصــري 
المرابطيــن والموحديــن بحواضــر المغــرب الكبــرى تشــتمل علــى تحــف 
فنيــة ثمينــة مــن آثــار مدينــة الزهــراء البائــدة، كأحــد األدلــة الماديــة علــى 
صــدق تلــك اإلشــارات المصدريــة، وفــي الوقــت ذاتــه تبرهــن علــى مــا 
كان للفــن األندلســي القرطبــي علــى عهــد الخالفــة مــن مكانــة مهمــة، 
فهــو األصــل الــذي اســتلهم منــه معماريــو وفنانيــو العصــور التاليــة 

بــكل مــن األندلــس والمغــرب.
حظــي جامــع القروييــن بمدينــة فــاس فــي العصــر المرابطــي خــالل 
عهــد األميــر علــي بــن يوســف بــن تاشــفين بتوســعة كبــرى، ازدادت 
معهــا أهميــة هــذا المســجد الجامــع مــن الناحيتيــن المعماريــة والفنيــة، 
مــا  األندلســية، حســب  التأثيــرات  مــن مظاهــر  مزيــد  فيهــا  ــى  وتجلَّ
تعكســه زخــارف ونقــوش المحــراب والقبــة المقربصــة أعــاله، لوحــة 
)2(، فضــاًل عــن القبــة المقربصــة الكبــرى التــي تعلــو كاًل مــن البالطيــن 
يــدور بأســفلها  المحــوري األوســط، والتــي  بالبــالط  الثانــي والثالــث 
نقــٌش تســجيليٌّ يفيــد بتلــك األعمــال عــن أمــر أميــر المؤمنيــن وناصــر 

ــن تاشــفين عــام )531هـــ / 1136م(. ــن يوســف ب ــي ب ــن عل الدي
كان مــن بيــن مظاهــر تجليــات هــذه التأثيــرات األندلســية بالتوســعة 
ــة مــن أطــالل  ــك التيجــان المجلوب ــن، تل ــة فــي جامــع القرويي المرابطي
مدينــة الزهــراء القرطبيــة، والتــي نجــد منهــا مجموعــة مهمــة ومتنوعــة، 

تعلــو الســواري األربــع الحاملــة لعقــد المحــراب، لوحــات )3، 4(، وأخــرى 
تعلــو ســواري أبــواب مصلــى الجنائــز، لوحــة )5(، وثالثــة تعلــو الســواري 
الحاملــة لقبــة هــذا المصلــى الجنائــزي، لوحــة )6(، وهكــذا حــرص األميــر 
المرابطــي علــي بــن يوســف علــى تزييــن مآثــره المعماريــة بالمغــرب 
بتلــك التحــف الفنيــة الثمينــة، َكَلفــًا بذلــك الفــن األندلســي القرطبــي، 
وإحيــاًء لذكــرى تلــك المدينــة الملكيــة التــي طــوى عهدهــا النســيان 

بمــرور الزمــان)3(.

)1( عيل الجزنايئ: جني زهرة اآلس يف بناء مدينة فاس. راجعه: عبدالوهاب بنمنصور، املطبعة امللكية، الرباط، 1387هـ / 1967م، ص 42.

)2( املقري: نفح الطيب. ج 3، ص153.

)3( وليس كام ذهب إليه أحد املسترشقني املتحاملني، والذي يرى أنَّ ذلك إمنا هو من أعامل النهب التي مارسها هؤالء املرابطون طوال قرن ونصف من الزمان.

Boris Maslow : Les Mosquées de Fès et du nord du Maroc . Paris , 1934 , PXI .

)1( أبو الحسن عيل بن بسام الشنرتيني: الذخرية يف محاسن أهل الجزيرة. تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، 1417هـ /1997م، القسم األول، مج 1، ص 600.  

)2( الرشيف اإلدرييس: نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق. مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1422هـ / 2002م، ص 580.

)3( أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري: البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس واملغرب. تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، تونس، 1434هـ / 2013م ، ط1، مج 3، ص 309.

)4( عبد الواحد املراكيش: املعجب يف تلخيص أخبار املغرب. رشحه واعتنى به: د. صالح الدين الهواري، املكتبة العرصية، بريوت، ط1، 1426هـ / 2006م، ص 123.
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القروييــن،  جامــع  فــي  األندلســية  التأثيــرات  تجليــات  مــن 
تلــك التيجــان المجلوبــة مــن أطــال مدينــة الزهــراء القرطبيــة 

دت أيضــًا أصــداء تلــك الكنــوز الفنيــة التــي كانــت تزخــر بهــا  تــردَّ
مدينــة الزهــراء األندلســية بمســاجد العصــر الموحــدي، فقــد اشــتمل 
مــن  مزيــد  علــى  بمراكــش  والقصبــة  الُكُتبّيــة  جامعــي  مــن  كلٌّ 
ــة  ــة محــراب جامــع الُكُتبّي ــة، حيــث يكتنــف حني تلــك التحــف الثمين
والمدخليــن الواقعيــن علــى اليميــن واليســار منــه بعــض الســواري 
مجلوبــة  تيجــان  يعلوهــا   ،)7( لوحــة  األلــوان،  متعــددة  الرخاميــة 
كذلــك مــن مدينــة الزهــراء، لوحــات )9،8(، وفــق نظائرهــا التــي 

تزيــن جامــع القروييــن بفــاس، لوحــات )3 – 6(.
هــذه  مــن  ببعــض  كذلــك  القصبــة فقــد حظــي  جامــع  أّمــا 
يكتنــف  إذ  القرطبيــة،  الزهــراء  مدينــة  إلــى  ترجــع  التــي  التحــف 
جانبيــه  علــى  الواقعيــن  المدخليــن  مــن  وكل  المحــراب  تجويفــة 
بيــن  مــا  كذلــك  األلــوان  المتعــددة  الرخاميــة  الســواري  بعــض 
األخضــر الداكــن، األحمــر الشــاحب، البنــي القاتــم واألســود المجــزع، 
لوحــة )10(، يعلوهــا أيضــًا نمــاذج رائعــة متنوعــة مــن تيجــان مدينــة 
الزهــراء، لوحــات )11 ، 12(، علــى غــرار تلــك التــي تزّيــن كاًل مــن 
جامعــي القروييــن بفــاس والكتبّيــة بمراكــش، إال أنَّ هــذه الســواري 
بجامــع القصبــة حظيــت بمزيــد مــن الثــراء والجماليــة مــن خــالل 
ارتكازهــا علــى قواعــد حجريــة كان مصدرهــا أيضــًا تلــك المدينــة 

.)13( الزهــراء، لوحــة 

مــن خــالل الدراســات اآلثاريــة التــي قــام بهــا الباحثــون اإلســبان 
ــور عليهــا  ــمَّ العث ــي ت ــة الزهــراء، وفــي ضــوء التحــف الت حــول مدين
واســتخراجها مــن أطــالل تلــك المدينــة الملكيــة، وبعقــد مقارنــة 
ــد األعمــدة، ســبقت  ــن هــذه النمــاذج مــن تيجــان وقواع ــا وبي بينه
اإلشــارة إليهــا، بمســاجد عصــري المرابطيــن والموحديــن بالمغــرب، 
ــد نســبة هــذه اآلثــار إلــى مدينــة الزهــراء)1(، بمــا يمكــن اعتبــار ذلك  تتأكَّ

ط عام لقصر الخالفة بمدينة الزهراء ومسجدها الجامع، عن:  شكل )1(: مخطَّ
مالدونادو: عمارة القصور. ج 1، ص 164

أحــد مظاهــر التأثيــرات الفنيــة األندلســية فــي الفــن بالمغــرب خــالل 
العصريــن المرابطــي والموحــدي، والتــي تشــهد علــى تلــك المكانــة 
الرفيعــة التــي حظــي بهــا الفــن الخالفــي بقرطبــة، ومــا كان لــه مــن 
امتــداد واســع المــدى ليــس ببــالد األندلــس وحســب، بــل وفــي 
بــالد المغــرب تحــت رعايــة كل مــن حــكام المرابطيــن والموحديــن، 
الذيــن اســتهوتهم تلــك الكنــوز الثمينــة الباقيــة مــن المدينــة الملكيــة 
الزهــراء، فزّينــوا بهــا عمائرهــم بحواضرهــم الكبــرى بالمغــرب)2(، كمــا 
كانــت تلــك التيجــان التــي زخــرت بهــا مدينــة الزهــراء، إلــى جانــب 
ر عنــه نمــط التيجــان خــالل  تيجــان جامــع قرطبــة، األصــل الــذي تطــوَّ

العصــور التاليــة بــكل مــن بــالد األندلــس والمغــرب)3(.

)1( انظر: جوميث مورينو: الفن اإلسالمي يف إسبانيا. ترجمة: د. السيد عبد العزيز سامل، د. لطفي عبد البديع، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، 

د.ت، ص 74، 78، 95، 97، 99، األشكال )80 – 83، 112 ، 114 – 118(. توريس بلباس: تاريخ إسبانيا اإلسالمية. ترجمة: عيل عبد الرؤوف البمبي 

وآخرون، منشورات املجلس األعىل للثقافة، املرشوع القومي للرتجمة، القاهرة، ط1 ، 2002م، املجلد 2، الجزء 2، )الفن والعامرة(، ص 524، 525، 676، 

681، 689، األشكال )235، 236، 479، 490، 512، 513 (. باسيليو مالدونادو: العامرة اإلسالمية يف األندلس: عامرة القصور. ترجمة: عيل إبراهيم منويف، 

منشورات املركز القومي للرتجمة، القاهرة، املرشوع القومي للرتجمة، ط1، 2010م، ج 1، ص 183، 184، 190، 191.

)2( انظر أيضاً: 

 Henri Basset Et Henri Terrasse: Sanctuaires Et Forteresses Almohades. Paris, 1932, PP 225, 226, 290, 293., Henri Terrasse: La
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مدرسة العشائر العربية
 في إسطنبول

تجربة تعليمية كانت تهدف إلى تعزيز دور السلطنة العثمانية بين العرب 

تعليم

أكبــر  مــن  واحــدًة  العشــائُر  كانــت 
اإلمبراطوريــة  واجهــت  التــي  المشــكالت 
العثمانيــة آنــذاك، فقــد غــدت فرصــة ذهبيــة 
ــص  تتربَّ كانــت  التــي  االســتعمارية  للــدول 
اإلمبراطوريــة  علــى  لالنقضــاض  الدوائــر 
وتفكيكهــا، حيــث وجــدت مبتغاهــا فــي هــذه 
العشــائر عبــر التغلغــل إليهــا وتحريضهــم علــى 

الدولــة.
ــى  ــي إل ــد الثان ــد الحمي ــه الســلطان عب تنبَّ
ــت تحــاك  ــي كان خطــورة هــذه المؤامــرات الت
ــى  ــة، فأصغــى إل ــرة العربي فــي منطقــة الجزي
مقتــرح واِليــه علــى منطقــة الحجــاز واليمــن 
عثمــان نــوري باشــا بتأســيس مدرســة للعشــائر 
طريقــًا لحــل هــذه المعضلــة، وإقحــام أبنــاء 
وتوفيــر  فيهــا،  العربيــة  العشــائر  وجهــاء 
ــة لخريجــي  ــة عالي ــي مناصــب إداري فــرص تول
هــذه المدرســة فــي تلــك المناطــق؛ لضمــان 
ســيادة الدولــة علــى هــذه العشــائر. وبنــاًء علــى 
مقتــرح عثمــان نــوري باشــا ُعــِرَض األمــر فــي 
ــى الصــدر األعظــم،  ــام 1892 عل ــو ع 23 يوني
ــت الموافقــة علــى افتتــاح هــذه المدرســة  وتمَّ
فــي إســطنبول عاصمــة الســلطنة العثمانيــة؛ 
إلخــراج أبنــاء العشــائر العربيــة مــن ظلمــات 
الجهــل إلــى نــور العلــم والمعرفــة، ولتكــون 

محمد زاهد جول

عبــد  الســلطان  فتــرة  إلــى  ُيشــار 
الذهبــي  العصــر  بأنهــا  الثانــي  الحميــد 
للتعليــم فــي أواخــر الســلطنة العثمانيــة، 
فقــد رأى فــي التعليــم الســبيل الوحيــد 
إلنقــاذ مســتقبل الدولــة العثمانيــة مــن 
باســتثمارات  قــام  حيــث  الســقوط، 
هائلــة فــي قطــاع التعليــم؛ فــزاد عــدد 
عــدد  أّمــا   ،%150 بنســبة  المــدارس 
صورة جماعية لطالب مدرسة ٔابناء العشائرالطــالب فقــد بلــغ 900 ألــف طالــب. 

مبنى مدرسة العشائر

طالب من ٔابناء العشائر في المدرسة 

قــدوة الفتتــاح مــدارس أخــرى علــى غرارهــا 
فــي مناطــق أخــرى مــن الســلطنة، فــُأوِكَل 
ــاج لهــذه  ــوري باشــا وضــُع منه ــان ن ــى عثم إل
ــَن عنــه فــي 29  المدرســة، ونظــامٌّ داخلــيٌّ ُأْعِل
مــن ذي الحجــة عــام 1892/1309م فــي 12 
مــادة أجملــت سياســة المدرســة وأهدافهــا، 
إلــى  للمدرســة  الفخريــة  التبعيــة  وتكــون 
قبــول  ر  تقــرَّ وقــد  الحميــد.  عبــد  الســلطان 
األولــى،  الدراســية  الســنة  فــي  طالبــًا   50
ــى دار  ــة، وتتول ــًا فــي األعــوام التالي و40 طالب
الشــفقة ووزارة المعــارف نفقــات المدرســة 
ودفــع مرتبــات شــهرية للطــالب، وهــي 30 

قرشــًا شــهريًا.

وتكــون مــدة الدراســة خمــس ســنوات، 
وجــاء المنهــاج الدراســي علــى الشــكل 

التالــي: 
* الســنة األولــى: القــرآن الكريــم، األبجديــة، 
التركيــة،  القــراءة  الفقــه،  الديــن،  علــوم 
العســكري. والتدريــب  الحســاب،  اإلمــالء، 
التجويــد،  الكريــم،  القــرآن  الثانيــة:  الســنة   *
الفقــه، العلــوم الدينيــة، حســن الخــط، القــراءة 
التركيــة، اإلمــالء، الحســاب، اللغــة، والتدريــب 

العســكري.

التجويــد،  الكريــم،  القــرآن  الثالثــة:  الســنة   *
العلــوم الدينيــة، قصــص األنبيــاء، الصــرف 
اإلمــالء،  اللغــة،  التركيــة،  القــراءة  التركــي، 
حســن الخــط، الحســاب، الجغرافيا، الفرنســية، 

والتدريــب.
التجويــد،  الكريــم،  القــرآن  الرابعــة:  الســنة   *
اللغــة  العربــي،  الصــرف  الدينيــة،  العلــوم 
التركــي،  النحــو  التركيــة،  الكتابــة  الفارســية، 
الحســاب،  اإلســالمي،  التاريــخ  الجغرافيــا، 
الرســم،  الفرنســية،  اللغــة  الخــط،  حســن 

المتنوعــة.  والعلــوم 
الكريــم،  القــرآن  الخامســة:  الســنة  منهــاج   *
العربــي،  النحــو  الدينيــة،  العلــوم  التجويــد، 
اللغــة الفارســية، التاريــخ العثمانــي، القواعــد 
العثمانيــة، الكتابــة والقــراءة التركيــة، المحادثــة 
الهندســة،  الحســاب،  الجغرافيــا،  التركيــة، 
حســن الخــط، المعلومــات المتنوعــة، حفــظ 
اللغــة  الدفاتــر،  إمســاك  أصــول  الصحــة، 

والتدريــب. الرســم،  الفرنســية، 
علــى  طفيفــٌة  تعديــالٌت  ُأْجِرَيــت  وقــد 

و1321.  1316 عــام  المدرســة  منهــاج 

اختيار دقيق
ــدت الرســائل التــي ُبِعَثــت إلــى الواليات  أكَّ

ــة  ــي الدق ــة ضــرورة توخِّ والســناجق واألقضي
ــاء  ــاء وزعم ــاء وجه ــة مــن أبن ــار الطلب فــي اختي
العشــائر والقبائــل العربيــة والكرديــة واأللبانيــة 
ــزون بالــذكاء، وأن تكــون أعمارهــم  الذيــن يتميَّ
لديهــم  وتكــوَن  عامــًا،  و16   12 بيــن  مــا 
ــم فــي  ــم، وكان مســتوى التعلي ــة للتعلُّ قابلي
الحربيــة  المــدارس  يضاهــي  المدرســة  هــذه 

)العســكرية( والملكيــة )السياســية(.
 4 فــي  العشــائر  مدرســُة  ُاْفُتِتَحــت 
ــد  ــوم المول ــذي وافــق ي ــر عــام 1892 ال أكتوب
ــوي الشــريف، فــي قصــر أســما ســلطان  النب
بمنطقــة قبطــاش فــي الشــطر األوروبــي مــن 
إســطنبول، بكلمــة افتتاحيــة باللغــة العربيــة 
ــر المعــارف زهــدي باشــا، وفــي 15 ربيــع  لوزي
ــام  ــر ع ــام 1310هـــ الموافــق 6 أكتوب األول ع
ــر المدرســة الســلطانية  1892 تــمَّ تعييــن مدي

ل مديــر للمدرســة. علــي ناظــم بــك أوَّ
تــمَّ اســتقطاب الطــالب مــن الواليــات 
الكرديــة،  البلقــان والواليــات  العربيــة وبــالد 
فــت الدولــة بنفقــات جلــب الطــالب إلــى  وتكلَّ
مقــر المدرســة فــي إســطنبول برفقــة ضّبــاط 
َدت المدرســُة  مــن الجيــش والــدرك. وقــد ُزوِّ
بحراســة  وُأِحيَطــت  وصيدليــة،  بمشــفى 

أمنيــة.

الخريجــون  الطــالب  يلتحــق 
بالصــف  العشــائر  مدرســة  مــن 
الخــاص فــي المدرســة الملكيــة 
والحربيــة، وبعــد إتمــام الدراســة 
فيهمــا ينــال المتخّرجــون شــهادة 
فــي  توظيفهــم  ويتــمُّ  ج،  التخــرُّ
الخدمــات العامــة برواتــب معينــة 
إلــى أن يبلغــوا ســنَّ 25، فيتــم 
للنواحــي،  مديريــن  توليتهــم 
أّمــا  لألقضيــة،  مقــام  وقائمــي 
خريجــوا الحربيــة فكانــوا ُيْمَنحــون 
ونقيــب،  ثــاٍن  مــالزم  رتبــَة 
للســلطان،  الفخريــة  والمرافقــة 
ــمُّ تعيينهــم فــي التشــكيالت  ويت

بلدانهــم. فــي  العســكرية 

محاولة تشويه
لقــي افتتــاح مدرســة العشــائر صــدًى فــي 
الصحــف األوروبيــة الصــادرة آنــذاك، ُمحاِولــة 
الســلطات  واجهتهــا  وقــد  صورتهــا  تشــويه 
العثمانيــة بمنــع تداولهــا داخــل حــدود الدولــة.
ــاًل؛ ففــي شــباط  ــُدم المدرســة طوي ــم ت ل
العشــائر  مدرســة  إغــالق  ر  تقــرَّ  1907 عــام 
د طالبهــا ورفضهــم األطعمــة  علــى إثــر تمــرُّ
المقّدمــة لهــم، وقــد ســبقت ذلــك قالقــل 
واضطرابــات بيــن الطــالب األكــراد والعــرب 

المدرســة. وانفجــار قــرب 
أيــاٍد  يكــوَن هنــاك  أن  ُيْســَتْبَعُد  قــد ال   
خارجيــة عابثــة امتــدت إلــى المدرســة إلحــداث 
االضطرابــات، للحيلولــة دون الوصــول إلــى 
أهدافهــا المبتغــاة مــن تعزيــز ســيادة الدولــة 
االســتعمارية.  الــدول  أطمــاع  مناطــق  فــي 
الغربيــة  الصحــف  ــع  تتبُّ مــن  ذلــك  ــن  ونتبيَّ
ــر  ــار المدرســة؛ فقــد أشــار التقري ــة ألخب الحثيث
الــذي أرســله عميــل الســلطان عبــد الحميــد 
 Emillofolon المدعــو  فرنســا  فــي  الثانــي 

بنــاًء علــى مــا ُنِشــَر فــي الصحــف األلمانيــة 
العشــائر  مدرســة  إغــالق  إلــى  والنمســاوية 
العربيــة؛  الجامعــة  لتعزيــز  َســت  تأسَّ التــي 
ــا وعــدم انتظامهــم بعــد  د طالبه ــرُّ بســبب تم

ُأْنِفَقــت عليهــم مبالــغ كبيــرة. أن 
فريــدًة  تجربــًة  العشــائر  مدرســُة  كانــت 
أقــدم عليهــا الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، 
بغيــة تعزيــز أواصــر دولــة متهالكــة تكالبــت 
تكــن عديمــة  الغربيــة، ولــم  عليهــا األطمــاع 
صــون  فــي  دورًا  لعبــت  فلقــد  اإلنجــازات، 
البــالد فــي بعــض المناطــق برهــة مــن الزمــن، 
لت هــذه التجربــة نموذجــًا للــدول  وقــد شــكَّ
قــادة  تدريــب  علــى  عملــت  التــي  العظمــى 
مناصــب  لتوليتهــم  وإعدادهــم،  أخــرى  دول 
عليــا فــي بلدانهــم؛ بهــدف توســيع مناطــق 
نفوذهــم ألغــراض اســتعمارية، فلــو كانــت 
عهــود  فــي  هــذه  العثمانيــة  الدولــة  تجربــة 
ت  قوتهــا لكانــت النتائــج أكثــر إيجابيــة. اســتمرَّ
ــت مكانتهــا  مدرســة العشــائر 15 عامــًا، واحتلَّ
فــي صفحــات التاريــخ كمبــادرة فريــدة مــن 
عــام  فــي  المدرســُة  ُأْغِلَقــت  وقــد  نوعهــا، 
ل بناؤهــا إلــى مدرســة إعداديــة. 1907، وتحــوَّ

طالب من ٔابناء العشائر في المدرسة 

ت مدرســة العشــائر 15 عامًا  اســتمرَّ
ل  وتحــوَّ  1907 عــام  ُأْغِلَقــت  ثــمَّ 

بناؤهــا إلــى مدرســة إعداديــة
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ة الحساوية
ّ
الدل

ت بجمالها وإتقانها ودقة تفاصيلها والنقوش
َ

ُعِرف
التــي تحاكــي البيئة المحيطــة

رمز الكرم والضيافة 
االهتمــام بصفــارة الدلــة الحســاوية بهــذا الجمــال واإلتقــان، لما 
ــدُّ رمــز الكــرم  ــث ُتَع ــد العــرب، حي ــة عن ــة مــن مكان ــه الدل تحظــى ب
تضــم  التــي  العربيــة  مجالســهم  بهــا  تــزدان  والتــي  والضيافــة، 
ــة،  ــوة العربي ــا القه ُم فيه ــدَّ ــي ُتق ــدالل الت تشــكيلة واســعة مــن ال
والتــي ُتْطَهــى أمــام ضيوفهــم بحمــس القهــوة علــى النــار فــي 
ــص فــي المجلــس يســّمى »وچــاغ« ودقهــا فــي النجــر  مــكان مخصَّ
الضيــوف،  اســتقبال  علــى  عالمــة  جميــل  بنغــم  تبريدهــا،  بعــد 
لينتظرهــا ثالثــة أحجــام مــن الــدالل؛ األولــى دلــة ضخمــة تــؤدي 
مهمــة الغاليــة، وتســّمى »خمــرة«، كمــا تســّمى »مطابخــة«، حيــث 
تظــل مملــوءة بالمــاء فــوق النــار فــي المجالــس الكبيــرة لتكــون 
أصغــر  الثانيــة  والدلــة  وقــت،  أي  فــي  القهــوة  إلعــداد  جاهــزة 
حجمــًا منهــا، وتســّمى »لقمــة«، حيــث ُتلّقــم القهــوة فيهــا لغليهــا 
بعــد إضافــة المــاء مــن الخمــرة لتشــعَّ رائحتهــا الزاكيــة فــي أرجــاء 
المجلــس، والثالثــة دلــة صغيــرة رشــيقة تســّمى »مــزل«، حيــث ُتــزل 

شــرق  األحســاء-  تزخــر 
الســعودية- بمختلــف الحرف 
الغائــرة عراقتهــا فــي عمــق 
صيــت  والشــائع  التاريــخ، 
شــبه  أرجــاء  فــي  جودتهــا 
واإلقبــال  العربيــة  الجزيــرة 
عليهــا مــن حاضــرة وباديــة، 
فــارة، حيث  ومنهــا حرفــة الصِّ
ُاْشــُتِهَرت األحســاء بِصفــارة 
الدلــة الحســاوية التــي ُعِرَفــت 
ودقــة  وإتقانهــا  بجمالهــا 
تفاصيلهــا والنقــوش التــي تحاكــي البيئــة المحيطــة بالحرفــي 
األحســائي، المليئــة بالنخلــة والزاخــرة بالعمــارة األحســائية 
الظاهــرة فــي القــالع والمســاجد والبيــوت القديمــة التــي 
ث عــن جمالهــا  انعكســت علــى شــكل الدلــة، حيــث تحــدَّ
وإتقانهــا طبيــب اإلرســالية األمريكيــة بــول هاريســون الــذي 

.1919 عــام  األحســاء  زار 

القهــوة فــي الفنجــان الصغيــر لهــا معنــى كبيــر فــي 
لــه من كــرم وضيافة وجود نفــوس العــرب ومــا تمثِّ

أحمد علي حمد األمير 

)ُتْســَكب( القهــوة فيهــا بعــد غليهــا فــي اللقمــة، كمــا تســّمى أيضــًا 
»َمصــّب«، حيــث ُتْمَســك الدلــة باليــد اليســرى والفناجيــن الصغيــرة 
ــوة  ــا القه ــس ليقــدم فيه ــة فــي المجال ــدار بالدل ــى، وُي ــد اليمن بالي
العربيــة بأســلوب ينــمُّ علــى االحتــرام والتقديــر لشــاربيها وقبــول 
زيارتهــم، حيــث قــد ال تقــدم القهــوة العربيــة للضيــف داللــة علــى 
عــدم قبــول زيارتــه، وقــد ال يشــرب الضيــف فنجــان قهوتــه إال بعــد 
ــى  أن يراهــن عليهــا بقبــول الطلــب الــذي أتــى مــن أجلــه، فغالبــًا ُتلبَّ
حاجتــه طالمــا راهــن علــى شــرب قهــوة صاحــب المجلــس لمــا لهــا 
ــى كرمهــم وجودهــم وحســن  ــة عل ــد العــرب، ودالل ــة عن مــن رمزي
ضيافتهــم، كمــا ُيدعــى الضيــف إلــى المجلــس بعبــارة شــائعة عنــد 
ــك الفنجــان  ــة فــي ذل العــرب »تفضــل تقهــوى«، فالقهــوة العربي
لــه مــن  الصغيــر، لهــا معنــى كبيــر فــي نفــوس العــرب بمــا تمثِّ
ــه، فحظيــت باهتمــام  ــك كل ــة رمــز ذل كــرم وضيافــة وجــود، فالدل
فــي صفارتهــا، كالدلــة الحســاوية، وفــي اقتنائهــا، حيــث يفتخــر 
ــا فــي  ــي يقتنيه ــدالل الت ــة ال ــت ذي شــأن بمجموع كلُّ صاحــب بي
ــُف بهــا زائريــه بــكل  مجلســه، ليقــدم بهــا القهــوة العربيــة التــي ُيضيِّ
حفــاوة وتقديــر علــى وقــع تصــادم تلــك الفناجيــن الصغيــرة بالدلــة، 
وبيــن رائحتهــا الزاكيــة وســيمفونية حمــس القهــوة ودّقهــا أمــام 
ــج قريحــة بعــض الشــعراء، ومــن ذلــك  المضيــف، فــي مشــهد هيَّ
مــا نقلــه الباحــث التراثــي األســتاذ أحمــد البقشــي مــن نظــم الشــاعر 
األحســائي ســليم العبــد الحــي )ت 1320( عــن مشــهد عمــل القهــوة 

ــة القريشــية: فــي الدل

بنيت عدل القاف في طلح قرطـاس

لعيون مـن حـازت كــثير النــواميس 

وحييتهــا مــا حـن بالسحــب رَجـاس 

وعـداد مــا زاف الحـيا بالطعــاميس

وعد مـا جلبت باألسـواق األجنـاس 

وعـد مــا هَبت هبــوب النســـانيس

وما استلم ركن الحرم كَف لَمـاس 

وما سرى الَخريت وسط الخراميس

وما اكتسب يوم الوغى الذرب نومـاس 

والخيـل مـن لفـح العريني مراويس

وعـد مــا كـرب علـى القـود مَسـاس 

أوزَج حــبر الــزاج فــوق القــراطيس

رأس اليراع بكَف من شيد الساس 

يبني المثـايل مــا يرى به تعـاميس

وترحيب أحلى من ِلما ُعْرب األجناس 

فـي فـاه صـّب نـال منه التعـاويس 

وأنوج عبير من شذا المسك ال ماس

بجعـود غضـروف أردوفــه متــاريس

وأبهى من اللولو بسلك من الاس

بغـــــرر حّفــيــن بـــــدار المعـــــــــاريس

بالقهـوة اللـى شأنهــا هامـة الراس 

مقامهــــا يرفــــع إلى غــيرهــا ديس 

اللــى لهـــــا أربــــع ادالل ومهــــراس 

وتشـم عنبر طيبهـا في المحاميس 

فـإن زل صافيهـا علـى كفـة الكـاس

يشبـــــه لــدم أدميــــة بالتجــــــانيس

فالى وزن لك صاحـب البن بقياس 

خمســـة فنــاجيل تـزول الهـواجيس

فإن عدت فيها مشقٍي عايم الراس

وأيديك مـن درهـم ثمنها مفاليس

وإال بفطــر الصــوم هــذاك ال بـاس

إن رمت من عشيقتك زود تهليس

تلقــى بناديهـــــا المنـــــاعير جـــاس 

عيون الحرار وِفي الماقي قواعيس

والاش عن ميدانها يعطي أطساس 

ويعمي نظيره دوم ويقال إلبليس

عنــدي لهـــا ال مـن جــزا كـــل خنــاس

رعن المراجل ادنق العفن وأمكيس

سبعـــة فنــاجيل ونجــــر ومحمـــاس 

وأربـع أدالل في شقاهـا مطاحيس  

دلة حساوية بدون نقوش
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أو  األحمــر  النحــاس  مــن معــدن  الحســاوية  الدلــة  ُتْصَنــع 
األصفــر الــذي يتــمُّ اســتيراده علــى شــكل صفائــح مــن الهند

َوَيا ما لها شبيت في الكير مقياس

نـار الغضا وأرخيت ألثمانها الكيس

مـا يحتظى بالمرجلـة ســاير النــاس 

والجـود مـا جــا دون بابـه حـراريس

يا ساعي في البن ان عدت حّمـاس

أخذه بهون وسايس الحمس تسييس

فإن شفت حبه يقذف الدهن ماس

فكفـه قبـل تحـرق لها النار وتخيس

ورّنـــة بمهـراس كمـا دقــة الطــاس

صوتـه يقــود أمــــرويين العبــابيس

ولقـم دقيـق البن فـي دلــة انحاس 

مسلـــــوبة دقـــــه استـــاد بتهــبيس

فـالى تبين لك كمــا دفـق االوراس

نكس اغطـا غرنوقة الصفر تنكيس

وراكـه ودون ابهــار منزوه االدنـاس

هيـل ومسمــــار وكــــب الدنــافيس

وزلــه مـن اللقمــة برفــق ولـه راس 

واحـذر يجـي به من سريبه لحاويس 

فــي دلــــة مثعوبهــــا كنــه الفــــاس 

قريشيــة مــــا قبلوهــــــا الداللــيس 

 تكوين الدلة الحساوية 
ن الدلــة الحســاوية مــن جســد وغطــاء يتصــالن ببعضهمــا  تتكــوَّ

بواســطة قطعــة نحاســية تســّمى »العقــرب«: 

أواًل- جسد الدلة:
 وُيعــَرف بمصطلــح الصفاريــن بالـ»بــدن«، ويبــدأ مــن األعلى بفوهة 
دائريــة تكــون قاعــدة لتلــك الغطــاء، وينســاب مــن تلــك الفوهــة مصــب 
علــى شــكل ميــزاب يســّمى »خشــم الدلــة« يســمح بنــزول القهــوة عنــد 
انحنــاء الدلــة بسالســة كالخيــط الرفيــع لتنســاب علــى ذلــك الفنجــان 
الصغيــر وســقوطها فيــه كالدمعــة، وقــد يغطــي المصــب برقــع نحاســي. 
وفــي أعلــى البــدن »خــد« يطــوق تلــك الفوهــة مــن الخــارج، وإلــى أســفل 
يتقلــص قطــر الدلــة فــي حالــة تخصيــر للجســم ليضفــي تلــك الجماليــة 
ــَرف  ــة، وُتْع ــمَّ ينتهــي الجســد بالقعــر كقاعــدة للدل ويســّمى »خصــر«، ث
بمصطلــح الصفاريــن )قاعــة(، حيــث يــزداد قطرهــا مــرة أخــرى ليزيــد علــى 
الفوهــة، كمــا ُيثّبــت علــى جســد الدلــة مقبــض يســّمى »عــروة« ليســهل 

ــم وأمــان. عمليــة مســك الدلــة وتقديــم القهــوة فيهــا بتحكُّ

ثانيًا- غطاء الدلة:
ــٌب ذو انحنــاء فــي بعــض الــدالل، ومــدّرج فــي   ولــه شــكٌل مقبَّ
بعضهــا اآلخــر، تعتلــي القبــة مئذنــة نحاســية تنتهــي بقطعــة نحاســية 
مدببــة تســّمى »دقمــة أو قــرط«، كمــا يغلــف تجويــف الغطــاء مــن 
الداخــل بصفيحــة نحاســية رقيقــة تســّمى »لهــاة«. وكلٌّ صفــار لــه 
تصميمــه الخــاص للدقمــة والعقــرب والممســك، ألنــه يقــوم بصّبهــا 

عهــا بنفســه تســّمى »ديرچــة«. فــي قوالــب ُيصنِّ

جمال الدلة الحساوية 
وإتقــان،  براعــة  بــكل  ونقشــها  عملهــا  يتــم  الحســاوية  الدلــة 
ليضفــي ذلــك الجمــال الــذي يحاكــي ذلــك الغنــج بــدالل القهــوة 
المجالــس  روازن  بهــا  تــزدان  والتــي  باقتنائهــا،  والتفاخــر  العربيــة 
إلــى  العربيــة األصيلــة فــي هرميــة وتناســق جميــل مــن الصغيــر 
الكبيــر وبأنــواع مختلفــة وأطقــم متعــددة، فيــرى هــواة ومقتنــو 
ــد جســم  ــار الحســاوي جسَّ ــدالل الحســاوية المعاصــرون، أنَّ الصف ال
المــرأة فــي صناعتــه للدلــة، حيــث نقــل الباحــث التراثــي األســتاذ 
ــد  ــم يكــن شــاعرًا يجّس ــار الحســاوي، وإن ل أحمــد البقشــي )أنَّ الصف
أنثــاه فــي لغــة شــعرية، فقــد جّســدها فــي صناعتــه للدلــة، فعندمــا 
صّمــم الدلــة اســتهلَّ تصميمهــا مــن جســد المــرأة بأعلــى المواصفــات 
الجماليــة وفــق الــذوق العربــي الرفيــع المتمثــل فــي الخصــر النحيــل، 
والوســط الممتلــئ فــي تمايــز جميــٍل يبــرز كل منهــا جمــال اآلخــر، 
فخصــر الدلــة الحســاوية يرمــز لخصــر المــرأة، وقاعهــا يرمــز للــردف 
الممتلــئ، والمصــّب يرمــز ليــٍد ممــدودة مرحبــة، والَمْمَســك يحاكــي 

ثنــي يــٍد أخــرى تمســك بالخصــر، والقبــة والمئذنــة ترمــزان إلــى حالــٍة 
تزييــن ُمْحكمــة، وعنفــوان يحاكــي ارتفــاع المئذنــة، وكل ذلــك يحاكــي 

فاتنــة تقــف بهــذه الوضعيــة الَغِنَجــة وتقــول هيــت لــك!(.

صفار الدلة الحساوية 
 اشــتهرت الــدالل الحســاوية بتنــوع أشــكالها وأحجامهــا، حيــث 
ــا  ــة منه ــالت الحســاوية، وكل عائل ــا عــدد مــن العائ اختــص بصفارته
اختصــت بشــكل مــن الــدالل الحســاوية وعرفــت بهــؤالء الصفاريــن، 
فهنــاك الدلــة الحســاوية القرينــة نســبة إلــى عائلــة القرينــي، وهنــاك 
دلــة حســاوية كويتيــة نســبة إلــى عائلــة الكويتــي فــي األحســاء، كمــا 
إلتقانــه  نفســه  الصفــار  باســم  الحســاوية  الــدالل  بعــض  ُعرفــت 
المتناهــي مثــل محمــد علــي العيســى، ودلــة طاهــر، ودلــة بومجــداد 
واألشــول، ودلــة قاســم الــذي بــرع فــي نقــش الدلــة الحســاوية علــى 
النحــاس األصفــر الرقيــق بنقــوش تحاكــي بيئتــه الخضــراء كتجريــد 
ــان حقيقــي وصلــت  ــه فن ــة بمهــارة عاليــة ال تبعــد عــن أن أجــزاء النخل
شــهرته اآلفــاق، أمــا الدلــة القريشــية فتنتســب إلــى البنــت القرشــية 
لجمالهــا، فهنــاك دلــة قريشــية حســاوية وبحرينيــة وإماراتيــة وعمانيــة 
وتســّمى قريشــية، حيــث تمتــاز بجماليــة فائقــة، ُيبالــغ فــي عملهــا 
ــي قــد تكــون نحاســًا أو فضــة أو  ــا باألطــواق المنقوشــة الت وتزيينه
ذهبــًا فــي بعــض األحيــان، وُتَعــدُّ الدلــة القريشــية األثمــن بيــن الــدالل. 
ــزازًا  ــد اســمه اعت ــة لُيخلِّ ــى الدل ــه عل ــق عمل ــن مــن يوّث ومــن الصفاري
بعملــه لتصبــح ماركــة مســجلة باســمه مثــل قاســم، وأبناء قاســم من 
ــدالل الحســاوية  ــرة مــن ال ــن اختصــوا بعمــل أطقــم صغي بعــده الذي
كتــذكار )ســوفنير( يتألــف مــن خمــس إلــى ســت دالل، أصغرهــا 10 
ســم وأكبرهــا 17 ســم تقريبــًا، وتكمــن المهــارة فيهــا حيــن تجــد فيهــا 
القــوام الكامــل للدلــة الكبيــرة المعتــاد اســتخدامها لصــّب القــوة، 
وكانــت محــل طلــب المتســوقين األجانــب األمريــكان واألوروبييــن 
ــة  ــارة ســوق القيصري ــادوا زي مــن منتســبي شــركة أرامكــو الذيــن اعت
التاريخــي بالهفــوف كلَّ يــوم خميــس وشــراءها كهدايــا تذكاريــة، كمــا 
م مــن ضمــن  ُيقــال إنهــا تســّمى طقــم العــروس، حيــث كانــت ُتقــدَّ
زهــاب العــروس. ومــن الصفاريــن مــن يكتــب اســمه بشــكل مقلــوب 
ليخلــد تلــك اللحظــات التــي عاشــها مــع الدلــة أثنــاء صفارتهــا فــي 
الســندالة  علــى  مقلــوب  بشــكل  يضعهــا  حيــث  األول،  مشــهدها 
أثنــاء طرقهــا ونقشــها، وكأنمــا الصفــار تعــّز عليــه لحظــات تصنيعهــا، 
وكيــف ال وقــد يأخــذ منــه تصنيــع طقــم دالل مــن ثــالث أو أربــع دالل 
فتــرة طويلــة، قــد تمتــد إلــى الشــهر أو ربمــا أكثــر، وذلــك حســب 

حجمهــا، فكلمــا هــّم أحــد بقــراءة الختــم قلبهــا بطريقــة مســكة الصفــار 
نفســه وهــي فــي مشــهدها األول، وليــس بطريقــة مــن يجنيهــا فــي 
المجالــس العربيــة فــي مشــهدها األخيــر، مثــل )عمــل عليــان(، وهــي 
تنتســب إلــى عمــل الصفــار علــي العيســى الســالم، حيــث اعتــاد علــى 

قلــب الختــم، واشــتهار هــؤالء ال ينفــي وجــود غيرهــم. 

انتشار الدلة الحساوية
 األحســاء مقصــد الحضــر والبــدو مــن جميــع أنحــاء مــدن شــبه 
ــاء الســلع االســتهالكية ومقايضتهــا  ــة، وذلــك القتن ــرة العربي الجزي
كان  الــذي  بالهفــوف،  »القيصريــة«  التاريخــي  ســوقها  مــن 
ُر الســلع  ــدِّ ــي ُتَص ــة، يشــع مــن حاضــرة الهفــوف الت ــارة حضاري من
االســتهالكية ومنهــا الدلــة الحســاوية إلــى أنحــاء مــدن شــبه الجزيــرة 
زيارتهــا  المجــاورة  الــدول  اعتــادت  حيــث  الخليــج،  ودول  العربيــة 
ــرة بعــض  ــا أســهمت هج ــا، كم ــارة بمنتجاته ــا والتج ــع منه والتبضُّ
علــى  الطلــب  وتزايــد  لكثافتهــم  نظــرًا  األحســائيين  الصفاريــن 
منتجهــم مــن ِقَبــل قصــور الحــكام، ومجالــس األعيــان وكلِّ ذي 
ــذا  ــة الحســاوية إلــى مــكان هجرتهــم، ل شــأن، بانتقــال تصنيــع الدل
شــاع اســتخدام الدلــة الحســاوية، وقصدهــا كل مــن أراد الجــودة 
ــة  ــن بعــض صــور الرحال والجمــال فــي األحســاء وخارجهــا، كمــا تبّي
التــي التقطوهــا فــي أوائــل القــرن العشــرين، منهــا صــورة فــي 
الكويــت كمــا ظهــرت فــي كتــاب »صدمــة االحتــكاك« لمؤلفــه خالــد 
ــي يوشــيو  ــا المصــور اإلعالمــي اليابان ــا مــا التقطه البســام، ومنه

اتقان في صناعة الدلة
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ر الدلــة الحســاوية  كاواشــيما فــي دبــي عــام 1962، حيــث تتصــدَّ
أدوات الضيافــة فــي المجلــس.

صقل الدلة الحساوية
تصنــع الدلــة الحســاوية مــن معــدن النحــاس األحمــر أو األصفــر 
علــى  النحــاس  اســتيراد  يتــمُّ  حيــث  معــًا،  كليهمــا  أو  »الصفــر« 
شــكل صفائــح مــن الهنــد، ويتــمُّ طرقــه بعــد تســخينه علــى النــار 
فــي موضــع ُيطلــق عليــه بمصطلــح الصفاريــن )الكــور(، وذلــك 
علــى الشــكل المطلــوب بمهــارة فائقــة تنــمُّ عــن فــن حقيقــي، 
وهــذا المعــدن يحتــاج، مــن وقــت إلــى آخــر، إلــى صقــل مــن خــالل 
مســاعدي الصفــار، خصوصــًا فــي المناســبات كاألعيــاد أو األعــراس؛ 
وذلــك إلزالــة مــا يعلــق بالدلــة مــن الرمــاد نتيجــة وضعهــا علــى النــار، 
ــب صقلهــا، وذلــك بتســخينها وطــالء داخلهــا بالرصــاص  حيــث يتطلَّ
المســال والشــناذر والنشــادر، فــي عمليــة تســّمى »ربــاب« بمصطلح 
الصفاريــن، كمــا ُتطلــى الدلــة مــن الخــارج بالرصــاص إذا كانــت مــن 
النحــاس األحمــر، أّمــا إذا كانــت مــن النحــاس األصفــر فُتصقــل فقــط 
لتــزداد بريقــًا، وذلــك بفركهــا بالرمــل، ومــن الصفاريــن المعاصريــن 
لتلــك الحرفــة، الحــاج عبــاس القرينــي، وذلــك فــي أحــد الحوانيــت 

ــة التاريخــي بالهفــوف.  المتفرعــة مــن ســوق القيصري

أفول نجم الدلة 
رغــم أهميــة الدلــة النحاســية فــي الجزيــرة العربيــة، ومــا ترمــز 
لــه مــن كــرم الضيافــة، إال أنَّ هنــاك عــدة أســباب جعلتهــا تختفــي 

تدريجيــًا مــن المجالــس العربيــة، منهــا:
علــى . 1 الحصــول  صُعــب  األولــى  العالميــة  الحــرب  فــي 

صفائــح النحــاس لتوقــف اســتيراده، فكانــت الحاجــة ملحــة 
للحصــول عليــه، وفــي الوقــت نفســه حــلَّ محلــه األلمنيــوم 
استحســان  القــت  التــي  المنزليــة  األوانــي  صناعــة  فــي 
النــاس لنظافتهــا وأشــكالها المريحــة، مــا جعلهــا رائجــة بيــن 
أبنــاء المــدن، كمــا ذكــر طبيــب اإلرســالية األمريكيــة بــول 

هاريســون جــراء زيارتــه لألحســاء عــام 1919.
ظهــرت فــي الخمســينيات الميالديــة الــدالل الصينيــة التــي . 2

تحفــظ الحــرارة لســاعات طويلــة، فأصبــح اســتخدامها رائجــًا 
عنــد أبنــاء المــدن، أي تــمَّ االســتغناء عــن الدلــة النحاســية 
وعــن الوچــاغ وشــبة النــار، فكانــت ضربــة قاصمــة لظهــر 

ــراث األصيــل. ــة الحســاوية، فأصبحــت مــن الت الدل

ــل فــي خصــر نحيــل  تحاكــي الدلــة جســد المــرأة وفــق ذوق رفيــع متمثِّ
بــة »المصــّب« وأخــرى تمســك بالخصــر »الَمْمَســك«  ويــٍد ممــدودة مرحِّ

 حضور الدلة الحساوية مجددًا
تحضيرهــا  وطقــوس  النحاســية  الــدالل  اختفــاء  بعــد 
مــن حْمــس القهــوة علــى النــار، ودّقهــا فــي النجــر وصــدى 
صوتــه وتالشــي رائحتــه الزاكيــة مــن المجالــس العربيــة، دّوى 
صداهــا فــي النفــوس اشــتياقًا، فهــّم هــواة التــراث ومتذّوقــو 
عبقــه مــن أبنــاء األحســاء بعمــل مجالــس عربيــة تحاكــي تلــك 
الحســاوية  الــدالل  فيهــا  تتربــع  التــي  القديمــة  المجالــس 
فــي الوچــاغ علــى النــار، ومنهــا علــى الــروازن فــي أطقــم 
متناســقة، منهــم مــا ورثــه عــن آبائــه وأجــداده، ومنهــم مــا تــمَّ 
اقتنــاؤه مــن المــزادات العلنيــة لتدخــل بعضهــا فــي منافســة 
شرســة لتصــل إلــى مبالــغ كبيــرة لشــرائها، حيــث الح نجــم 
الدلــة الحســاوية فــي ســماء المتاحــف الخاصــة التــي تجــاوز 
عددهــا العشــرات فــي األحســاء؛ منهــا متحــف القليبــات لرجــل 
الخليفــة،  حســين  ومتحــف  الموســى،  عبدالعزيــز  األعمــال 
ومتحــف هــاوي التــراث زكريــا الشــواف وغيرهــم الكثيــر، حيــث 
تبــرز أنــواع مختلفــة مــن أطقــم الدلــة الحســاوية التــي غــدت 

ــل. ــراث الجمي مــن الت

 أجزاء الدلة

إصداراتفنون

فــي ســرد درامــي جميــل الصياغــة. عبــر صفحــات هــذا الكتــاب 
يســير بيرجريــن علــى خطــى ابــن البندقيــة ماركــو بولــو فــي منغوليــا 
بالمغامــرات  مليئــة  رحلــة  فــي  نفســه  القــارئ  ليجــد  والصيــن، 

الشــائقة.

كان ماركــو بولــو أول أوروبــي يجــوب مســافرًا فــي جميــع أنحــاء 
آســيا، وهــو بذلــك يعــدُّ أول جســر بيــن الشــرق والغــرب. أخذتــه 
رحالتــه الشــهيرة عبــر حــدود العالــم المعــروف وعلــى طــول طريــق 
الحريــر المحفــوف بالمخاطــر وإلــى بــالط قوبــالي خــان، حيــث فــاز 
بثقــة الزعيــم األكثــر رهبــة ومهابــة فــي عصــره. جلــب بولــو ثــروات 
الصيــن الثقافيــة إلــى أوروبــا، لتبــدأ بذلــك قــرون مــن االنبهــار 

الغربــي بآســيا.

فــي هــذا المزيــج الحيــوي الــذي يتنــاول التاريــخ والســيرة الذاتية 
األســطورة  بيــن  بيرجريــن  لورانــس  المؤلــف  يفــرق  واألســفار، 
حــول  اآلن  حتــى  موثوقيــة  الســرديات  أكثــر  م  ليقــدِّ والتاريــخ 
مغامــرات بولــو الرائعــة. يســرد هــذا الكتــاب تفاصيــل حيــاة ماركــو 
بولــو بصــورة اســتثنائية آســرة كمــا هــي شــخصية ماركــو بولــو.

اعتمــد بيرجريــن فــي عملــه هــذا علــى مراجــع مــن ضمنهــا 
مخطوطــات خاصــة بماركــو بولــو، إلــى جانــب مجموعــة كبيــرة مــن 
المنشــورات العلميــة بعــدة لغــات، وبالنســبة للمصــادر األصليــة 
ــد اســتعان  ــة أو الفارســية، فق ــة أو المنغولي ــة الصيني ســواء باللغ
ــن.  ــا وبكي ــى منغولي ــدن إل ــراء مــن لن فــي تفســيرها وترجمتهــا بخب
فنســج هــذه المــادة المعقــدة والمتضاربــة فــي كثيــر مــن األحيــان 

المـؤلف فـي سطـور:

لورانــس بيرجريــن هــو كاتــب ســير ذاتيــة ومــؤرخ وموثــق رحــالت 
العالــم.  فــي  لغــة   25 مــن  أكثــر  إلــى  كتبــه  ترجمــة  تــمَّ  استكشــافية. 
تخــرج بيرجريــن فــي جامعــة هارفــارد عــام 1972. وهــو عضــو فــي مركــز 
القلــم األمريكــي ونــادي المستكشــفين األمريكييــن ونقابــة المؤلفيــن 

األمريكييــن ومجلــس أمنــاء مكتبــة جمعيــة نيويــورك.

عنوان الكتاب:  ماركو بولو: من البندقية إلى
                       شانجدو

المـؤلـــــــــــــف:  لورانس بيرجرين
تــاريخ النشــــر:   21 أكتوبر 2008

دار النشــــــــــــر:  فينتيج
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اإلمـــارات فـي 
مدّونــة صحافــة الجزيــرة العربيـة

أســماُء  فيــه  َنــت  ُدوِّ توثيقيــًا  دليــاًل  البحــُث  هــذا  يعــدُّ 
الصحــف والمجــالت والنشــرات والتقاريــر التــي صــدرت فــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــي الفتــرة بيــن 1965 و2001، 
كمــا جــاء فــي كتــاب “مدّونــة صحافــة الجزيــرة العربيــة” الــذي 

ــور يوســف قزمــا خــوري.  ه الدكت أعــدَّ
ويعــود فضــل الســبق فــي مضمــار الصحافــة المقــروءة 
إلــى دبــي؛ إذ صــدرت بهــا أول دوريــة علــى شــكل نشــرة مــن 
ــي  ــة دب ــن بلدي ــر الشــهري ع ــا التقري ل فيهم ــن ُيســجَّ صفحتي
ــعت بعــد ذلــك قليــاًل وأصبحــت  وأخبــار المناقصــات، ثــمَّ توسَّ
اإلمــارة  أخبــار  بأهــم  البلديــة،  أخبــار  إلــى  إضافــة  تهتــم، 
وحاكمهــا الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم والمراســيم 
التــي يصدرهــا، وقــد ُعِرَفــت هــذه النشــرُة باســم )أخبــار دبــي(.
منــه  ــى  ُيَتوخَّ ــاًل  مفصَّ ســجاًل  البحــث  هــذا  ُيعــدُّ  كمــا 
صحافــة  دارســي  والباحثيــن،  العلــم  طــالب  مســاعدة 
ــره لهــم مــن  اإلمــارات، فــي حقــول اختصاصهــم بمــا يوفِّ

ــة  ــة دراســة علمي ــا أليَّ ــى عنه قــة ال ِغن ــة موثَّ معلومــات أولي
قــة. معمَّ موضوعيــة 

بــت مــواد هــذا الدليــل التوثيقــي ترتيبــًا هجائيــًا حســب  ورتِّ
أســماء اإلصــدارات، واشــتملت مظــان كل مــادة مــن مــواده 

علــى المعلومــات التاليــة:
اسم اإلصدار )صحيفة، مجلة، نشرة و، تقرير ... إلخ(.. 1
الجهة أو المؤسسة التي أصدرتها.. 2
رئيس التحرير )إذا ما توافر ذلك(.. 3
مواعيــد صدورهــا والموضوعــات التــي تتناولهــا )إذا مــا . 4

توافــر ذلــك(:
	 يومية؛ أسبوعية؛ شهرية؛ ... إلخ.

	 سياسية؛ علمية؛ اجتماعية؛ ثقافية؛ رياضية؛ ... إلخ.

مكان صدورهاز. 5
تاريخ تأسيسها.. 6
المصادر المعتمدة في جمع وإعداد هذه المعلومات.. 7

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

اآلثار في دولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة

إدارة اآلثار 
والسياحة

العين – اإلمارات بالعربية واإلنكليزية---
العربية المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 1985
)1988 ،4

89-966719

مهرجان آفاق
صديق 
المعاق

اإلمارات العربية مجلة---
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 1988.224
- دليل الصحافة العربية. ص 50.

اتحاد غرف آفاق اقتصادية
التجارة 
والصناعة

راشد عبد 
الصمد 
الكيتوب

مجلة فصلية 
يصدرها قسم 

الدراسات والبحوث

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

كانون 
الثاني 
1980

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 11، 
العــدد 44، تشــرين األول 1990(

91-966731 
- فهرس الصحافة العربية. ص 235.

- دليل الصحافة العربية. ص 52. 

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

غرفة تجارة أبوظبي 
وصناعة 
أبوظبي

مجلة شهرية زهير القاضي
اقتصادية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

تشرين 
األول 
1971

- الدوريات العربية )1981(. ص 15 رقم 12.
)تشــرين   17 الكونغــرس األمريكــي ج  - مكتبــة 

.)1988 األول 
89-966714

وزارة اإلعالم االتحاد
والسياحة: 
مؤسسة 
االتحاد 

للصحافة 
والنشر 
والتوزيع

خالد محمد 
أحمد

أبوظبي – جريدة يومية
اإلمارات العربية 

المتحدة

20 تشرين 
األول 
1969

- الدوريات العربية )1973(. ص 2 رقم 9.
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 

132( )21 حزيــران 1975(
UAR-A-21 

- الدوريات العربية )1981(. ص 15 رقم 13.
- الدليل العام للدوريات العربية. ص 2 رقم 25.

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 45 
رقــم 417.

- فهرس الدوريات الجارية. ص 4 رقم 18.
- فهرس الصحافة العربية. ص 219.

- دليل الصحافة العربية. ص 48.

االجتماع 
األول لمجلس 

المحافظين

صندوق 
النقد الدولي

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

مــن 1977 )اعتبــارًا  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
.)1977 /4 /18

86-965198

إحصاء اإلنتاج 
الصناعي السنوي

وزارة 
التخطيط

اإلمارات العربية سنوي---
المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 105 رقم 1978.434

اإلدارة إحصاء التأمين
المركزية 
لإلحصاء

نشرة سنوية ---
بالعربية واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1979
.)1979

86-965155

اإلحصاء الصناعي 
السنوي

اإلدارة 
المركزية 
لإلحصاء

نشرة سنوية ---
بالعربية واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

مــن 1977 )اعتبــارًا  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
.)1977 ســنة  إحصــاء 

86-965157

إحصاء المؤشرات 
االقتصادية

اإلدارة 
المركزية 
لإلحصاء

مجلة فصلية ---
بالعربية واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

مــن 1979 )اعتبــارًا  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
)1979 أيلــول   – نيســان  إحصــاء 

86-965153 

إحصاءات التأمين 
السنوي

وزارة 
التخطيط

اإلمارات العربية سنوية---
المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 119 رقم 1981.491

إحصاءات التجارة 
الخارجية

وزارة 
التخطيط

دبي – اإلمارات نشرة شهرية---
العربية المتحدة

- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 6 رقم 1983.4
- فهرس الدوريات الجارية. ص 100 رقم 411.

- فهرس الصحافة العربية. ص 243.
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اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

إحصاءات التجارة 
الخارجية

اإلدارة 
المركزية 
لإلحصاء

نشرة سنوية ---
بالعربية واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1978
.)1978

86-965156 

اإلحصاءات 
الحيوية: المواليد 

والوفيات
 “Vital

 Statistics:
 Births and

Deaths”

اإلدارة 
المركزية 
لإلحصاء

نشرة سنوية ---
بالعربية واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1982
 .)1982

86-965158
- فهرس الدوريات الجارية. ص 144 رقم 591.

شركة مناطق أخبار أدما
أبوظبي 
البحرية

نشرة نصف ---
شهرية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 6 رقم 1975.5

أخبار أدنوك 
للتوزيع

شركة بترول 
أبوظبي 
الوطنية

مجلة غير منتظمة ---
الصدور بالعربية 

واإلنكليزية

- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 6 رقم 6.---)د.ت(

أخبار البترول 
والصناعة

وزارة البترول 
والصناعة 
والثروة 
المعدنية

محمد 
السطري

مجلة شهرية 
اقتصادية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1973(. ص 8 رقم 1970/4/1.47
- الدوريــات العربيــة )1981(. ص 122 رقــم 512 

)وردت: مجلــة أخبــار البتــرول والصناعــة(.
- دليل الصحف والمجالت. ص 1 رقم 5.

)األعــداد   4 للدوريــات. ص  الموحــد  الفهــرس   -
.)1976-1975(  )78-64

- فهرس الدوريات الجارية. ص 110 رقم 453.
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 20، 

العدد 229، آب 1989(.
90-966707

أخبار الخليج 
المصورة 

علي المرزوق ---
بن كامل

الشارقة – مجلة أسبوعية
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 7 رقم 1974.8

دبي – اإلمارات أسبوعية إعالميةحشر المكتوموزارة اإلعالمأخبار دبي
العربية المتحدة

كانون 
الثاني 
1965

- الدوريات العربية )1973(. ص 8 رقم 49.
- الدوريات العربية )1981(. ص 20 رقم 35.

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 3. 
رقــم 29.

- دليل الصحف والمجالت. ص 1 رقم 8.
 10 ج   5 ص  للدوريــات.  الموحــد  الفهــرس   -

.)1976( ج11   –  )1975(

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

رأس الخيمة – شهرية------أخبار رأس الخيمة
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1973(. ص 8 رقم 1969.51
- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 4 

رقــم 32.

جريدة يومية ------أخبار العرب
سياسية مستقلة

اإلمارات العربية 
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 2000.218
- دليل الصحافة العربية. ص 48.

أخبار النفط 
والصناعة

أبوظبي – شهرية------
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 4 1970
رقــم 31.

معهد التنمية اإلدارة والتنمية
اإلدارية

أبوظبي – نصف سنوية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 1988
األول، كانــون الثاني 1988(. 89-963963

دار الخليج األذكياء
للصحافة 
والطباعة 

والنشر

اإلمارات العربية مجلة لألطفال---
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 220.---

مؤسسة األسرة العصرية
البيان 

للصحافة 
والطباعة 

والنشر

اإلمارات العربية مجلة أسبوعية---
المتحدة

فهرس الصحافة العربية. ص 217.---

جمعية اإلصالح
اإلصالح 
والتوجيه 

االجتماعية 
– اللجنة 
الثقافية

محمد صالح 
الريس

دبي – اإلمارات مجلة شهرية
العربية المتحدة

ــة. ص 7 رقــم آذار 1978 ــة الجاري ــات الخليجي ــل الدوري - دلي
.11

- الدوريات العربية )1981(. ص 123 رقم 519.
- فهرس الصحافة العربية. ص 223.

- دليل الصحافة العربية. ص 50.

وزارى اإلعمار
األشغال – 
رئاسة دوائر 

اإلعالم

8 1971أبوظبيمجلة شهرية---  –  7 الجاريــة. ص  الخليجيــة  الدوريــات  دليــل 
.12 رقــم 

االقتصاد 
اإلسالمي

بنك دبي 
اإلسالمي

دبي – اإلمارات شهرية---
العربية المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األمريكــي )اعتبــارًا مــن ج 9، 1981
العــدد 89، آب 1989(. 

90-966710
- فهرس  الصحافة العربية. ص 224.

- دليل الصحافة العربية. ص 50.

85 العدد )16-17( - يونيو / يوليو  2019

ببليوجرافيا



86

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

دار الخليج االقتصادي 
للصحافة 
والطباعة 

والنشر

مجلة أسبوعية ---
اقتصادية

اإلمارات العربية 
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 220.)د.ت.(

األلعاب 
اإللكترونية

مجموعة 
الدباغ لتقنية 
المعلومات

اإلدارة: عمرو 
عبدالله الدباغ

دبي – اإلمارات ---
العربية المتحدة

- دليل الصحافة العربية. ص 2001.56

مؤسسة اإلمارات اليوم
البيان 

للصحافة 
والطباعة 

والنشر

مجلة اقتصادية ---
أسبوعية باللغتين 
العربية واإلنكليزية

اإلمارات العربية 
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 1996/1/6.225
- دليل الصحافة العربية. ص 50.

قيادة شرطة األمن
دبي

دبي – اإلمارات مجلة شهريةصالح بوحميد
العربية المتحدة

نيسان 
1975

- الدوريات العربية )1981(. ص 34 رقم 110.
- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 

.994 102 رقــم 
- الفهــرس الموحــد للدوريــات. ص 14 )األعــداد 

.)1976(  12–11
- دليل الصحف والمجالت. ص 28 رقم 227.

ــة. ص 8 رقــم  ــة الجاري ــات الخليجي ــل الدوري - دلي
14، آب  1989(.

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 
.)175 العــدد   ،15

90-966712

إنترنت العالم 
العربي

مجموعة 
الدباغ لتقنية 
المعلومات

اإلدارة: عبد 
الله الدباغ

دبي – اإلمارات فصلية
العربية المتحدة

- دليل الصحافة العربية. ص 1998.56

وزارة اإلعالم إنماء
والسياحة

جريدة يومية ---
سياحية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1981(. ص 35 رقم 1971.118

النادي األهلي
األهلي

عبدالله 
العويس

دبي – اإلمارات شهرية
العربية المتحدة

- الدوريات العربية )1973(. ص 24 رقم 1972.1654
ــة. ص 8 رقــم  ــة الجاري ــات الخليجي ــل الدوري - دلي

.15

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

الوراقون أوراق
للطباعة 
والنشر 
والتوزيع

هالة حميد 
معتوق

أبوظبي – مجلة أسبوعية
اإلمارات العربية 

المتحدة

1983
أسسها 

في لندن 
سنة 1983 

حبيب 
يوسف 
الصايغ

ــة. ص 8 رقــم  ــة الجاري ــات الخليجي ــل الدوري - دلي
.16

اللجنة أولمبياد اإلمارات
األولمبية

مجلة شهرية غير عبيد الصقير
منتظمة الصدور 
بالعربية واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

ــة. ص 9 رقــم --- ــة الجاري ــات الخليجي ــل الدوري - دلي
.17

مؤسسة األيام
دار األيام 
للصحافة 
والطباعة

يوسف 
العمران

مجلة نصف 
شهرية سياسية 
عامة/ ثم أسبوعية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

حزيران 
1969

- الدوريات العربية )1981(. ص 129 رقم 552.
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 

275 )أيلول 1978(. 79-960721
- دليل الصحف والمجالت. ص 28 رقم 229.

ــة. ص 9 رقــم  ــة الجاري ــات الخليجي ــل الدوري - دلي
.18

البترول والصناعة 
في أبوظبي

دائرة البترول 
والمعادن 
والصناعة

أبوظبي – ------
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الفهــرس الموحــد للدوريــات. ص 17 )1969-1971
.)1973

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 
الثاني، 1970(.

86-965188

مجلس البلديات
األمانة العامة 

للبلديات 
واإلدارة 
المحلية

أبوظبي – مجلة شهرية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

ــة. ص 9 رقــم 1980 ــة الجاري ــات الخليجي ــل الدوري - دلي
.20

العــدد   ،9 )ج  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
.)1988 أيلــول   ،100

89-965531

بلدية رأس البلدية 
الخيمة

- مجلة بلدية رأس الخيمة.------------

خليفة محمد بلدية العينبلدية العين
الدرمكي

مجلة نصف 
شهرية

العين – اإلمارات 
العربية المتحدة

- دليل الدوريات الجارية ص 9 رقم 21.---

)النشرة بنك أبوظبي 
المالية 

واالقتصادية(

أبوظبي – نشرة شهرية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

نيسان 
1990

- فهرس الصحافة العربية. ص 244.
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اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

مؤسسة البيان
البيان 

للصحافة 
والطباعة 

والنشر

جريدة يومية حشر المكتوم
سياسية

دبي – اإلمارات 
العربية المتحدة

10 أيار 
1980

- الدوريات العربية )1981(. ص 41 رقم 146.
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 10 رقــم 

.23
- فهرس  الدوريات الجارية. ص 6 رقم 27.

العــدد   ،10 )ج  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
89-966765  )1989/6/15  ،3285

- فهرس الصحافة العربية. 217.
- دليل الصحافة العربية. ص 48.

اإلمارات العربية مجلة------التجارة 
المتحدة

تشرين 
األول 
1971

- فهرس الصحافة العربية. ص 226.
- دليل الصحافة العربية. ص 50.

التجارة الخارجية 
والميزان التجاري

وزارة 
التخطيط

أبوظبي – سنوية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 102 رقم 1975.420

تجارة الخليج 
العربي

مجلة غير منتظمة ------
الصدور

دبي – اإلمارات 
العربية المتحدة

دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 10 رقــم )د.ت(
.25

غرفة تجارة التجارة والصناعة
وصناعة دبي

دبي – اإلمارات مجلة شهرية---
العربية المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 11 رقــم 1976
.26

وزارة التربية تراث وفنون
والتعليم

سعيد خليفة 
الرميثي

مجلة شهرية غير 
منتظمة الصدور

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

كانون 
الثاني 
1979

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 11 رقــم 
.27

وزارة التربية التربية
والتعليم 

والشباب – 
إدارة اإلعالم 

التربوي

سعيد خليفة 
الرميثي

تربوية، ثقافية، 
شهرية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

كانون 
الثاني 
1979

- الدوريات العربية )1981(. ص 44 رقم 161.
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 11 رقــم 

.29
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 

27، كانون األول 1982(. 86-965177
- فهرس الصحافة العربية. ص236.

ر التعليم  تطوُّ
الحكومي 
والخاص

دولة اإلمارات 
العربية 
المتحدة 

وزارة التربية 
والتعليم

أبوظبي – نشرة سنوية
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس  األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1982
.)1983/1982

86-96523

تطور المالية 
العامة

وزارة 
التخطيط

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهــرس الدوريــات الجاريــة. ص 203 رقــم 836 1976
.)1976(

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

التطورات 
االقتصادية 
واالجتماعية

وزارة 
التخطيط

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1985
.)1985

88-648394

التعداد العام 
للسكان

وزارة 
التخطيط

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 144  رقم 1980.592

التعداد العام 
للمنشآت

اإلدارة 
المركزية 
لإلحصاء

أبوظبي – نشرة سنوية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن تعــداد 1975
سنة 1975(

86-965154
- فهرس الدوريات الجارية. ص 105 رقم 435.

التعليم في دولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة

وزارة التربية 
والتعليم

أبوظبي – ------
اإلمارات العربية 

المتحدة

تشرين 
الثاني 
1975

---

التقرير 
االقتصادي 

العربي الموحد

صندوق 
النقد العربي

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1980
.)1980

83-641757

برنامج تمويل التقرير السنوي
التجارة 
العربية

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )التقريــر األول، 1990
.)1990

Microfiche (0(92/53919

البنك التقرير السنوي
الوطني – 

أبوظبي

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 1969
1 رقــم 4.

شركة نفط التقرير السنوي
أبوظبي

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 1967
1 رقــم 5.

صندوق التقرير السنوي
أبوظبي 
لإلنماء 

االقتصادي 
واالجتماعي

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 96 رقم 1982.396

صندوق التقرير السنوي
النقد العربي

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1977
.)1977

83-642530
ــة. ص 38 رقــم  ــات العربي - الدليــل العــام للدوري

.)1980-1977(  494
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أبوظبي – سنوي---مجلس النقدالتقرير السنوي
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 114 رقم 1978.471

مصرف التقرير السنوي
اإلمارات 
الصناعي

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن الســنة ---
األولــى، العدد األول، 1983( 86-965199

المصرف التقرير السنوي
المركزي

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

31 كانون 
األول  
1981

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 
.)1981

Microfiche )0(86/53519
- فهرس الدوريات الجارية. ص 90 رقم 373.

وزارة التربية التقرير السنوي
والتعليم 
والشباب

إدارة اإلعالم 
التربوي

أبوظبي – ---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1981(. ص 49 رقم 182.---
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 

.)1975/1974
77-648812

- فهــرس الدوريــات الجاريــة. ص 190 رقــم 783 
.)1978(

التقرير السنوي 
عن نشاط الغرفة

غرفة تجارة 
وصناعة 
الشارقة

الشارقة – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 108 رقم 1984.444

صندوق التقرير السنوي 
أبوظبي 
لإلنماء 

االقتصادي 
العربي

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1977
.)1977

86-965173

تقرير مجلس 
اإلدارة

سنوي باللغتين ---بنك عمان
العربية واإلنكليزية

دبي – اإلمارات 
العربية المتحدة

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص ---
21 رقــم 196.

مؤسسة التنمية في الخليج
التنمية 
لإلعالم

مجلة اقتصادية ---
فصلية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1981(. ص 51 رقم 194.---
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 11 رقــم 

.29

شركة بترول التوزيع
أبوظبي 
الوطنية
* تصدر 

الشركة أيضًا 
»أخبار أدنوك 

للتوزيع«

عبد الله ماجد 
المنصوري

أبوظبي – نشرة شهرية
اإلمارات العربية 

المتحدة

تشرين 
األول 
1984

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 11 رقــم 
.30
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جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة

عمادة 
الدراسات 

العليا 
والبحوث 
والنشر 
العلمي

مصطفى 
محمد 
الشكعة

مجلة نصف 
سنوية ثمَّ شهرية 
بالعربية واإلنكليزية

العين – اإلمارات 
العربية المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 11 – 12 1973
رقــم 31.

مــن  )اعتبــارًا  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
.)1983 األول  المجلــد 

86-965184

جامعة الجامعي
اإلمارات

نشرة طالبية ---
نصف شهرية

اإلمارات العربية 
المتحدة

24 تشرين 
األول 
1984

- فهرس الصحافة العربية. ص 226.
- دليل الصحافة العربية. ص 50.

رأس الخيمة – أسبوعية------الجريدة الرسمية
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 1969
81 رقــم 779.

مجلس  الجريدة الرسمية
الوزراء – 

األمانة العامة

أحمد محمد 
حمزة

جريدة شهرية 
بالعربية واإلنكليزية

اإلمارات العربية 
المتحدة

كانون األول 
1971

- أصدرت 
8 كشافات 
لمجموعة 
 – 1971

1978

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 12  رقــم 
.32

- فهــرس الدوريــات الجاريــة. ص 168 رقــم 688 
.)1981(

- فهرس الصحافة العربية. ص 222.
- دليل الصحافة العربية. ص 49.

الجريدة الرسمية 
لحكومة أبوظبي

إمارة أبوظبي 
– المجلس 

التنفيذي

أبوظبي – جريدة شهرية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

15 نيسان 
1968

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 12 رقــم 
.33

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 1 
رقــم 3 ورقــم 953.

- مكتبة يافث التذكارية
. 328.53:Al63aA

الجريدة الرسمية 
لحكومة دبي

دبي – اإلمارات جريدة شهريةعبلة الروسانحكومة دبي
العربية المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 12 رقــم 1965
.34

- الدوريات العربية )1973(. ص 60 رقم 348.
- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 

21 رقــم 194.
- فهرس الصحافة العربية. ص 222.

- دليل الصحافة العربية. ص 49.

دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 12 1980أبوظبيمجلة شهرية---نادي الجزيرةالجزيرة
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وزارة الدفاع الجندي
إدارة الشؤون 

المعنوية 
والثقافية

- نقيب 
رمزي حسن 
-  إسماعيل 

خميس 
مبارك

شهرية متخصصة 
في الشؤون 

العسكرية

دبي – اإلمارات 
العربية المتحدة

1 تشرين 
األول 
1973

- دليل الصحف والمجالت. ص 11 رقم 94.
- الدوريات العربية )1981(. ص 136 رقم 583.

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 12 رقــم 
.36

- فهرس الصحافة العربية. ص 223.
- دليل الصحافة العربية. ص 50.

حسابات سنوية 
وتقرير مجلس 

اإلدارة

بنك دبي 
الوطني

سنوية باللغتين ---
العربية واإلنكليزية

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص ------
21 رقــم 195.

الحق شريعة 
وقانون

اإلمارات العربية مجلة سنوية------
المتحدة

كانون األول 
1982

- فهرس الصحافة العربية. ص 236.
- دليل الصحافة العربية. ص 52.

جامعة حولية كلية التربية
اإلمارات

العين – اإلمارات سنوي---
العربية المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج1، 1986
ــران 1986( العــدد 1، حزي

89-963962 

دار الخليج الخليج
للصحافة 
والطباعة 
)1973(

تريم عمران 
تريم

الشارقة – جريدة يومية
اإلمارات العربية 

المتحدة

19 تشرين 
األول 
1970

- دليل الصحف والمجالت. ص 13 رقم 110.
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 13 رقــم 

.37
- فهرس الصحافة العربية. ص 220.

- دليل الصحافة العربية. ص 48.

محمد علي وزارة الخارجيةالدبلوماسي
المال ثمَّ 

عبد الرحمن 
هادي

مجلة شهرية 
سياسية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

أول شباط 
1980

- الدوريات العربية )1981(. ص 70 رقم 283.

- دليل الصحف والمجالت. ص 14 رقم 114.
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 

3، آذار 1983(. 84-964034
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 13 رقــم 

.38

اإلمارات العربية مجلة دورية------دراسات تربوية
المتحدة

أيلول 
1979

- فهرس الصحافة العربية. ص 237.
- دليل الصحافة العربية. ص 52.

الدراسات 
الشرعية القانونية 

)القسطاس(

جامعة 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

العين – اإلمارات مجلة فصليةأحمد يوسف
العربية المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 13 رقــم 1980
.39

جمعية نهضة درة اإلمارات
المرأة

أبوظبي – شهرية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

تشرين 
األول 
1990

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 
األول، تشرين األول 1990( 91-966732

- دليل الصحافة العربية. ص 54.
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بإشراف درع السالم
مجلة “درع 

الوطن 
العسكرية 
الثقافية”

اإلمارات العربية مجلة---
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 227.---

- القوات درع الوطن
المسلحة 
- وزارة 

الدفاع دولة 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة 
- مديرية 
التوجيه 
المعنوي 

والعالقات 
العامة

محمد 
المشرف 

خليفة

مجلة نصف 
شهرية ثمَّ شهرية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

أول آب 
1971

- الدوريات العربية )1973(. ص 74 رقم 416.
- الدوريــات العربيــة )1981(. ص 137 رقــم 591 

)وردت: مجلــة درع الوطــن(.
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 

161، كانون األول 1984( 86-965182
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 13 رقــم 

.40
ــة. ص 63 رقــم  ــات العربي - الدليــل العــام للدوري

.)1976 – 1974( 783
- فهرس الصحافة العربية. ص 227.

- دليل الصحافة العربية. ص 51.

المؤسسة الدفاع الخليجي
العامة 

للمعارض

الشيخ محمد 
بن زايد آل 

نهيان

أبوظبي – شهرية
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليل الصحافة العربية. ص 55.)د.ت(

غرفة تجارة الدليل التجاري
الزرقاء

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 108 رقم 1987.446

غرفة تجارة الدليل التجاري
وصناعة 
أبوظبي

سنوي بالعربية ---
واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1986
90-966011 .)1986

دليل التلكس 
والتليفكس

مؤسسة 
اإلمارات 

لالتصاالت 
المحدودة

اإلمارات العربية سنوي---
المتحدة

- فهرس  الدوريات الجارية. ص 123 رقم 1986.506

دليل دبي  
الصناعي

غرفة تجارة 
وصناعة دبي

سنوي بالعربية ---
واإلنكليزية

دبي – اإلمارات 
العربية المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1991
.)1992/1991
92-966131

دليل الشارقة 
التجاري

غرفة تجارة 
وصناعة 
الشارقة

الشارقة – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 109 رقم 1982.450
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في جمع وإعداد هذه المعلومات

وزارة المالية الدليل الصناعي
والصناعة 
- الدائرة 
الصناعية

سنوي بالعربية ---
واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1988
.)1988

89-966728

دليل عجمان 
التجاري

غرفة تجارة 
وصناعة 
عجمان

سنوي بالعربية ---
واإلنكليزية

عجمان – اإلمارات 
العربية المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1990
91-966722 .)1990

مؤسسة دليل الهاتف
اإلمارات 

لالتصاالت 
المحدودة

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 124 رقم 1983.511
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 

.)1991
Microfiche )0(91/53667

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 14 رقــم ------مجلة أسبوعية------
.41

مجلة رأس الخيمة.---------------رأس الخيمة

الرولة: مجلة 
تعنى بشؤون 

المسرح

مسرح 
الشارقة 
الوطني

أحمد محمد 
القاسمي

الشارقة – فصلية
اإلمارات العربية 

المتحدة

1984---

مؤسسة الرياضة والشباب
البيان 

للصحافة 
والطباعة 

والنشر

دبي – اإلمارات مجلة أسبوعيةحشر المكتوم
العربية المتحدة

25 آذار 
1981

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 14 رقــم 
.44

مؤسسة زهرة الخليج
االتحاد 

للصحافة 
والنشر

مجلة أسبوعية عبلة النويس
نسائية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

2 آذار
1979 

- الدوريات العربية )1981(. ص 82 رقم 337.

- دليل الصحف والمجالت. ص 17 رقم 139.
مــن  )اعتبــارًا  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
 .)1980/6/21  ،65 العــدد  الثانــي،  المجلــد 

80 -961096
- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 14 رقم 45.

- فهرس الصحافة العربية. ص 228.
- دليل الصحافة العربية. ص 54.

السجل الشهري 
ألحداث دولة 

اإلمارات العربية 
المتحدة

وزارة اإلعالم 
والثقافة – 

مركز التوثيق 
اإلعالمي

أبوظبي – مجلة شهرية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

تشرين 
األول 
1979

- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 15 رقم 46.
- فهرس الدوريات الجارية. ص 12 رقم 55.

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 
109، كانــون الثاني 1988( 89-966722

- فهرس الصحافة العربية. ص 244.
- دليل الصحافة العربية. ص 57.

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

السجل الشهري 
ألحداث العالم

وزارة اإلعالم 
والثقافة – 

مركز التوثيق 
اإلعالمي

اإلمارات العربية شهرية---
المتحدة

1982 56 13 رقــم  الجاريــة: ص  الدوريــات  - فهــرس 
.)1983(

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 
21، كانــون الثاني 1984( 86-965221

- فهرس الصحافة العربية. ص 245.
- دليل الصحافة العربية. ص 57.

الريف للدعاية سوق السيارات
واإلعالن

سعيد محمد 
الشامي

أبوظبي – شهرية
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليل الصحافة العربية. ص 55.)د.ت(

اإلمارات العربية مجلة شهرية------السيارة العربية
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 1989.228
- دليل الصحافة العربية. ص 51.

نادي دبي الشراع
للشطرنج 
والثقافة

دبي – اإلمارات مجلة شهرية---
العربية المتحدة

1 نيسان 
1983

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 15 رقــم 
.47

النقيب وزارة الداخليةالشرطة
إسماعيل 

داوود

أبوظبي – مجلة شهرية
اإلمارات العربية 

المتحدة

1 كانون 
الثاني 
1970

- الدوريات العربية )1973(. ص 89 رقم 511.
- دليل الصحف والمجالت. ص 18رقم 148.

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 15 رقــم 
.48

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 
18، العــدد 208، نيســان 1988(. 89-966718.

- فهرس الصحافة العربية. ص 229.
- دليل الصحافة العربية. ص 51.

الشرطة: مجلة 
الدراسات 

والثقافة الشرطية

أبوظبي – مجلة شهرية---وزارة الداخلية
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 15 رقــم 1975
.49

- الدوريات العربية )1981(. ص 86 رقم 355.

اإلمارات العربية مجلة شهرية------الشرطي
المتحدة

14 آب 
1988

- فهرس الصحافة العربية. ص 230.
- دليل الصحافة العربية. ص 51.

اإلمارات العربية مجلة شهرية------الشرطي الصغير
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 4.229 آب 1989
- دليل الصحافة العربية. ص 51.

دار الشارقة الشروق
للصحافة 
والطباعة 

والنشر

يوسف 
الحسيني

مجلة شهرية ثمَّ 
أسبوعية عامة

الشارقة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1973(. ص 1970.90
- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 16 رقم 50.

- فهرس الصحافة العربية. ص 220 وص 230.
- دليــل الصحافــة العربيــة. ص 51 وص 55 )دار 

الخليــج للصحافــة والطباعــة(.
M.E.& N.A.2000,pp.1178-1179.
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اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
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مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

جمعية شؤون اجتماعية
االجتماعيين 

– اللجنة 
النقابية

-دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 16 رقــم 1985الشارقةمجلة فصلية---
.51

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 5، 
العــدد 20، شــتاء 1989(.

89-963901 

اتحاد كّتاب شؤون أدبية
وأدباء 
اإلمارات

الشارقة – فصلية---
اإلمارات

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 1، شتاء 1986
العــدد 1، شــتاء 1986(. 

89-966712
- فهرس الصحافة العربية. ص 238.

- دليل الصحافة العربية. ص 53.

وزارة المالية شؤون الصناعة
والصناعة

أبوظبي – نشرة فصليةرأفت الغربل
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 16 رقــم آذار 1985
.52

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 4، 
العــدد 13، آذار 1988(. 89-966729
- فهرس الصحافة العربية. ص 239.

- دليل الصحافة العربية. ص 53.

صحيفة مصرف 
اإلمارات الصناعي

اإلمارات العربية نشرة شهرية------
المتحدة

تشرين 
الثاني 
1986

- فهرس الصحافة العربية. ص 245.

دار الصدى الصـدى
للصحافة 

والنشر

سيف محمد 
المري

مجلة العائلة 
العربية األسبوعية

دبي – اإلمارات 
العربية المتحدة

- دليل الصحافة العربية. ص 1999.54
- السنة الرابعة، العدد 198 )2003/1/12(.

المؤسسة الصناعة 
العامة 
للصناعة

أبوظبي – شهرية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 2، 1988
العــدد 11، آب 1989(. 90-966713

الصناعة البترولية 
في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

المؤسسة 
العربية 
لإلعالم 

والعالقات 
العامة

أبوظبي – سنوية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1984
.)1985/1984
89-966711

مؤسسة صوت األمة
الظفرة

جريدة سياسية ---
أسبوعية ثمَّ يومية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

1975
كانت تصدر 
أسبوعية 
حتى عام 

1978

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 
77 )13 شــباط 1977(

77-960774 
 Arab-World Newspapers in the Library

of Congress p.33.

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

اللجنة كليات البنينصوت الجامعة
اإلعالمية

مجلة ثقافية 
طالبية اجتماعية

الشارقة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1981(. ص 94 رقم 395.---

جمعية صوت المرأة
االتحاد 
النسائي

فاطمة محمد 
هادي

مجلة نسائية 
فصلية

الشارقة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

1 كانون 
الثاني 
1976

- الدوريــات العربيــة )1981(. ص 95 رقــم 400 
.)1976/3/25(

- دليل الصحف والمجالت. ص 20 رقم 169.
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 16 رقــم 

.54
- فهرس الصحافة العربية. ص 231.

- دليل الصحافة العربية. ص 51.

إدارة الضـياء 
األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمية

مجلة شهرية ---
إسالمية

دبي – اإلمارات 
العربية المتحدة

مــن آب 1978 )اعتبــارًا  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
المجلــد 1، العــدد 1 )آب 1978( – 3 أيــار 1979(. 

79-960734
- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 17 رقم 55.

الطيران المدني 
)اإلمارات(

- مجلة الطيران المدني.---------------

مؤسسة الظفـرة
الظفرة – دار 

الوحدة

راشد بن 
عويضة

مجلة أسبوعية 
سياسية مستقلة

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

27 آذار 
1974

- الدوريــات العربيــة )1981(. ص 142 رقــم 615 
)وردت: مجلــة الظفــرة(.

- دليل الصحف والمجالت. ص 31 رقم 253.
- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 17 رقم 58.

M.E.& N.A.2000,pp.178-1179

مجموعة عالم األلعاب
الدباغ لتقنية 

األلعاب

اإلدارة: عمرو 
عبدالله الدباغ

دبي – اإلمارات ---
العربية المتحدة

- دليل الصحافة العربية. ص 2001.56

اإلمارات العربية مجلة دورية------عالم الهندسة
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 239.)د.ت(
- دليل الصحافة العربية. ص 53.

غرفة تجارة عجمـان
وصناعة 
عجمان

عجمان – اإلمارات مجلة فصلية---
العربية المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 17 رقــم 1974
.59

وزارة العدل العدالة
والشؤون 
اإلسالمية 
واألوقاف

خليفة 
سلطان 
العقروبي

أبوظبي – مجلة فصلية
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 18 رقم 1974.60
- دليل الصحف والمجالت. ص 22 رقم 184.

ــدد 10  ــات. ص 85 ع - الفهــرس الموحــد للدوري
.)1976(

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 8، 
العــدد 8، تمــوز 1981(. 89-966717
- فهرس الصحافة العربية. ص 240.

- دليل الصحافة العربية. ص 53.
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اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
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والموضوعات 
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مكان
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تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

مؤسسة العـين
العين لإلعالم 

والنشر

العين – اإلمارات شهرية---
العربية المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 1988
10، آب 1989(.  90-966705

غرفة تجارة الغرفة
وصناعة 

وزراعة رأس 
الخيمة

زكي حسن 
صقر

رأس الخيمة – مجلة فصلية
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 18 رقــم 1971
.61

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 
18 رقــم 781.

- فهرس الصحافة العربية. ص 232.
- دليل الصحافة العربية. ص 51.

غرفة تجارة 
وصناعة أبوظبي

صالح راشد ---
الظاهري

أبوظبي – مجلة شهرية
اإلمارات العربية 

المتحدة

1 آذار 
1971

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 18 رقــم 
.63

غرفة تجارة 
وصناعة عجمان

عجمان – اإلمارات مجلة شهرية------
العربية المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 231.آذار 1984
- دليل الصحافة العربية. ص 51.

الغرفة التجارية 
لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

أبوظبي – مجلة شهرية------
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 18 رقــم ---
.62

- الدوريات العربية )1973(. ص 113 رقم 647.

عبيد ---الفجــر
المزروعي

جريدة يومية 
سياسية مستقلة

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

17 آذار 
 - 1975

كانت تصدر 
أسبوعية 

خالل الفترة 
-1975/4(
)1978/4

- الدوريات العربية )1981(. ص 107 رقم 451.
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 

UAR-A-37 .)1975 18 )14 تموز
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 18 رقــم 

.64
- فهرس الصحافة العربية. ص 221.

- دليل الصحافة العربية. ص 49.
 Arab-World Newspapers in the Library

of Congress p.37.

الجمعية الفجر الجديد
النسائية بأم 

القيوين

مريم علي 
راشد المعال

أم القيوين – مجلة شهرية
اإلمارات العربية 

المتحدة

10 كانون 
الثاني 
1973

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 19 رقــم 
.65

أسبوعية تهتم ---جريدة »فجر«فجر الشعراء
بالتراث الشعبي 

والشعر

اإلمارات العربية 
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 221---

اإلمارات العربية مجلة ربع سنوية------الفكر الشرطي
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 240.تموز 1992
- دليل الصحافة العربية. ص 53.

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

جمعية القافلــة
الفنون 
الشعبية

يوسف علي 
فاضل

مجلة فنية تصدر 
كل شهرين مرة

أم القيوين – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1981(. ص 112 رقم 1977.472
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 19 رقــم 

.67
- فهرس الصحافة العربية. ص 241.

- دليل الصحافة العربية. ص 53.

الكتاب اإلحصائي 
السنوي

جامعة 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

العين – اإلمارات سنوي---
العربية المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــام ---
الجامعي 1989/1988(.

Microfiche )0(91/53670

الكتاب اإلحصائي 
السنوي

دائرة 
التخطيط 
– الشعبة 
اإلحصائية

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهــرس الدوريــات الجاريــة. ص 199 رقــم 820 1972
.)1982(

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 
89-963961 .)1986 ،15

الكتاب اإلحصائي 
السنوي

سنوي بالعربية ---وزارة الصحة
واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 1977
90-966711  .)1985  ،9

كتاب االستعراض 
السنوي لتجارة 

دبي

دبي – اإلمارات مجلة سنوية------
العربية المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 1970.242

دائرة الكتاب السنوي
التخطيط، 
الشعبة 
اإلحصائية

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبة يافث التذكارية. 1973
315.36: A 165kA

- الدليــل العــام للدوريــات. ص 127 رقــم 1383 
.)1973(

- فهــرس الدوريــات الجاريــة. ص 158 رقــم 646 
.)1978(

وزارة اإلعالم الكتاب السنوي
والثقافة

دولة اإلمارات ------
العربية المتحدة

-1979(
)1981

---

الكتاب السنوي 
اإلحصائي

مؤسسة وزارة الصحة
الظواهر 
للطباعة 
والنشر

أبوظبي – سنوي
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهــرس الدوريــات الجاريــة. ص 152 رقــم 624 ---
.)1979(

دار الخليج كل األسرة
للصحافة 
والطباعة 

والنشر

مجلة ثقافية ---
اجتماعية أسبوعية

الشارقة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

2 تشرين 
األول 
1993

- فهرس الصحافة العربية. ص 220: ص 232.
- دليل الصحافة العربية. ص 54.
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اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

جمعية كـواليس 
المسرحيين

عمر عبيد 
غباش

الشارقة – شهرية
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليل الصحافة العربية. ص 56.)د.ت(

حسن جمعة ---اللقاء العربي
المطرودي

غير منتظمة 
الصدور

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 19 رقــم ---رأس الخيمة
.69

مؤسسة مــاجد
االتحاد 

للصحافة 
والنشر

أحمد عمر. ثمَّ 
خالد محمد 
خالد، وعبد 
الله النويس

مجلة أسبوعية 
لألطفال

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

28 شباط 
1979

- الدوريات العربية )1981(. ص 119 رقم 498.
- دليل الصحف والمجالت. ص 34 رقم 181.

- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 233.
- دليل الصحافة العربية. ص 56.

شركة بترول مجتمع البترول
أبوظبي 
الوطنية

شهرية باللغتين ---
العربية واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

محرم 
1405هـ/
أيلول 

1984م.

مــن  )اعتبــارًا  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
الثانــي  تشــرين  الثانــي  العــدد  األولــى،  الســنة 

86-965190  .)1984
- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 20 رقم 71.

مجلة االتحاد 
البريدي العربي

األمانة العامة 
لالتحاد 
البريدي 
العربي

دبي – اإلمارات مجلة فصلية---
العربية المتحدة

- فهــرس عــام للدوريــات العربيــة منــذ نشــأتها. 1955
.2201 رقــم 

- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 6 رقم 3.

مجلة األزمنة 
العربية

محمد عبيد ---
غباش

مجلة أسبوعية 
سياسية

الشارقة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليل الصحف والمجالت. ص 27 رقم 223.آذار 1979
 57 24 رقــم  )1973(. ص  العربيــة  الدوريــات   -

)محمــد عبيــد غبــاش(.
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 

229، آب 1990(. 90-966788.

األكاديمية المجلة البحرية
العربية للنقل 

البحري

عبد الوهاب 
الديواني

مجلة نصف 
سنوية بالعربية 

واإلنكليزية

الشارقة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليــل  الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 20 رقــم آذار 1981
.72

مجلة بلدية رأس 
الخيمة

دائرة بلدية 
رأس الخيمة

زكريا أبو 
الحوف. 

عبدالله كايد 
القاسمي

مجلة ثقافية – 
شؤون البلدية، 

شهرية

رأس الخيمة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

25 أيار 
1977

الدوريات العربية )1981( ص 131 رقم 560.
- دليل الصحف والمجالت. ص 28 رقم 232.

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 10 رقــم 
.22

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 13، 
90-966706  .)1989 آب   ،147 العــدد 

ــة. ص 9 رقــم  ــة الجاري ــات الخليجي ــل الدوري - دلي
.19

- فهرس الصحافة العربية. ص 225.
- دليل الصحافة العربية. ص 50.

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

غرفة تجارة مجلة التجارة
وصناعة 
الشارقة

عبد الرزاق 
الهاجري

مجلة اقتصادية 
شهرية بالعربية 

واإلنكليزية

الشارقة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

أول نيسان 
1972

- الدوريات العربية )1973(. ص 133 رقم 751.

- الدوريات العربية )1981(. ص 132 رقم 564.
- دليل الصحف والمجالت. ص 29 رقم 233.

- الفهــرس الموحــد للدوريــات. ص 21 )1974 
.)1976  –

 101 الجاريــة. ص  الخليجيــة  الدوريــات  دليــل   -
.415 رقــم 

- مكتبــة الكونغــرس األمريكــي )اعتبــارًا مــن ج 
89-966715  .)1988 حزيــران   ،6 العــدد   ،17

M.E. & N.A.2000,pp.1178-1179.

وزارة التربية مجلة التربية
والتعليم 
والشباب

اإلعالم 
التربوي

مجلة تربوية 
شهرية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

كانون 
الثاني 
1979

- الدوريات العربية )1981(. ص 133 رقم 568.
- دليل الصحف والمجالت. ص 29 رقم 234.

مجلة جامعة 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- جامعة اإلمارات العربية المتحدة.---------------

دائرة اإلعالم مجلة رأس الخيمة
والسياحة

أحمد 
التدمري

مجلة شهرية 
إعالمية عامة

رأس الخيمة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

أول تموز 
1969

- الدوريات العربية )1981(. ص 137 رقم 593.
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 
)آذار   64 العــدد  إلــى   1978 الثانــي  )كانــون   51

78-962016  .)1979
- دليل الدوريات الخليجية الجارية. ص 14 رقم 42.

مجلة الشريعة 
والقانون

كلية الشريعة 
والقانون

أبوظبي – فصلية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 58 رقم 245.أيار 1987
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــد 

ــار 1987(. 90-966709. األول، أي
- دليل الصحافة العربية. ص 53.

مجلة الصناعة 
والتجارة

غرفة تجارة 
وصناعة دبي

مجلة اقتصادية ---
شهرية

دبي – اإلمارات 
العربية المتحدة

أول تشرين 
الثاني 
1975

- الدوريات العربية )1981(. ص 140 رقم 607.

مديرية المجلة الطبية
الخدمات 

الطبية

أبوظبي – شهرية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 1، 1989
العــدد 2، كانــون األول، 1989( 90-966736

- فهرس الصحافة العربية. ص 227.

مجلة الطيران 
المدني

دائرة الطيران 
المدني

علي بن 
خلفان 
الظاهري

مجلة فنية ثقافية 
شهرية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

شباط 
1980

- دليل الصحف والمجالت. ص 31 رقم 253.

- الدوريات العربية )1981(. ص 98 رقم 412.
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 17 رقــم 

.57
- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )العــدد 6، 1991(  

91-965789
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اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

- الظفرة---------------مجلة الظفرة

مجلة العهد 
الجديد

الجمعية 
النسائية

الشيخة مريم 
المعال

مجلة نسائية فنية 
شهرية

أم القيوين – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

تشرين 
الثاني 
1973

- الدوريات العربية )1981(. ص 144 رقم 627.

غرفة تجارة مجلة الغرفة
وصناعة رأس 

الخيمة

رأس الخيمة – شهرية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 1984
68، حزيران 1989(. 90-966708

مجلة غرفة تجارة 
وصناعة أبوظبي

غرفة تجارة 
وصناعة 
أبوظبي

سالم إبراهيم 
السامان

مجلة شهرية 
تجارية صناعية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1973(. ص 113 رقم 1970.648
- الدوريات العربية )1981(. ص 105 رقم 446.

- دليل الصحف والمجالت. ص 32 رقم 263.

مجلة غرفة تجارة 
وصناعة عجمان

غرفة تجارة 
وصناعة 
عجمان

باللغتين العربية ---
واإلنكليزية

عجمان – اإلمارات 
العربية المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 1980
الســادس، نيسان 1985(. 86-965189

نادي أبوظبي مجلة الفريدة
السياحي

مجلة رياضية ---
شهرية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

أيلول 
1976

- الدوريات العربية )1981(. ص 146 رقم 635.
- دليل الصحف والمجالت. ص 32 رقم 264.

- دليــل  الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 19 رقــم 
66 )وردت “الفريدة”(.

جامعة مجلة كلية اآلداب
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

سنوية بالعربية ---
واإلنكليزية

العين – اإلمارات 
العربية المتحدة

حزيران 
1985

مــن  )اعتبــارًا  األميركــي  الكونغــرس   مكتبــة   -
89-963966  .)1985 األول/  العــدد 

- فهرس الصحافة العربية. ص 241.
- دليل الصحافة العربية. ص 53.

جامعة مجلة كلية العلوم
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مجلة غير منتظمة ---
الصدور

العين – أبوظبي 
– اإلمارات العربية 

المتحدة

ــة. ص 19 رقــم 1973 ــة الجاري ــات العربي ــل الدوري - دلي
.68

- فهرس الصحافة العربية. ص 242.

مجلة كلية القيادة 
واألركان

بإشراف 
مجلة »درع 

الوطن 
العسكرية 
الثقافية«

اإلمارات العربية مجلة---
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 227.---

- ماجد---------------مجلة ماجد

المجموعة 
اإلحصائية 

شؤون 
مجلس 
الوزراء

العين – أبوظبي سنوية---
– اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 79 رقم 1984.329

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 

والموضوعات 
التي تتناولها 
)إذا ما توافر 

ذلك(

مكان
 صدورها

تاريخ 
تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

المجموعة 
اإلحصائية 

السنوية

اإلدارة 
المركزية 
لإلحصاء

أبوظبي – سنوية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهــرس الدوريــات الجاريــة. ص 80 رقــم 332 1972
.)1980(

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 
86-965150  .)1972

المجموعة 
اإلحصائية 

السنوية

وزارة 
التخطيط

اإلمارات العربية سنوية---
المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 80 رقم 1979.331

المجموعة 
اإلحصائية 

السنوية

اإلمارات العربية سنوية---وزارة الداخلية
المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 81 رقم 1984.334

محاضرات 
الموسم الثقافي

وزارة اإلعالم 
والثقافة 
– اإلدارة 
الثقافية

أبوظبي – ------
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة 1971
.)1980

85-965135

االتحاد المرأة اليوم
النسائي 

العام

نورة 
السويدي

اإلمارات العربية أسبوعية
المتحدة

- دليل الصحافة العربية. ص 2000.55

النادي المسيرة 
الثقافي 
الرياضي

مجلة ثقافية ---
اجتماعية شهرية

رأس الخيمة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1981( ص 159 رقم 705.آذار 1980
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 20 رقــم 

.73

اتحاد المصارف العربية 
المصارف 

العربية

مجلة شهرية زهير العش
متخصصة

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 20 رقــم آذار 1981
.74

جمعية المعلم
المعلمين

مجلة نصف عبيد الطابور
شهرية

الشارقة – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 21 رقــم ---
.75

- فهرس الصحافة العربية. ص 234.
- دليل الصحافة العربية. ص 52.

المالمح الرئيسية 
للتطورات 
االقتصادية 
واالجتماعية

وزارة 
التخطيط

اإلمارات العربية سنوي---
المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 77 رقم 1977.322

مصرف الملحق اإلحصائي
اإلمارات.. 

المركزي

سنوي بالعربية ---
واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ج 8، 1981
العــدد 3، أيلــول 1988(. 

89-963968
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تأسيسها

المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

وزارة منار اإلسالم
الشؤون 

اإلسالمية 
واألوقاف

سعيد عبدالله 
حارب

مجلة شهرية 
إسالمية

أبوظبي –اإلمارات 
العربية المتحدة

21 كانون 
الثاني 

1976م/ 
8 محرم 
1395هـ

- الدوريات العربية )1981(. ص 163 رقم 724.
مــن  )اعتبــارًا  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
المجلــد األول، العــدد 1 )كانــون الثانــي 1976(. 

76-960422
- كشــاف الدوريــات العربيــة 1976 – 1984. ص 

422 )ج 1 )1976( – ج 7 )1982(.
- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 21 رقــم 

.76
- فهرس الصحافة العربية. ص 234

- دليل الصحافة العربية. ص 52.

اإلمارات العربية مجلة شهرية------المنـال
المتحدة

- فهرس الصحافة العربية. ص 235.أيار 1987
- دليل الصحافة العربية. ص 52.

أحمد بن نادي دبيالمـنتدى
سعيد آل 

مكتوم

دبي – اإلمارات مجلة شهرية
العربية المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 21 رقــم ---
.77

جامعة المهندس 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الجمعية 
الهندسية 
الطالبية

مجلة غير منتظمة 
الصدور

العين – أبوظبي 
– اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 21 رقــم 1983
.78

الموسوعة 
االقتصادية لدولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة

أبوظبي – بالعربية واإلنكليزية------
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 1987
.)1988 ،2

89-966705

الميزان التجاري 
وتقرير التجارة 

الخارجية

وزارة 
التخطيط

أبوظبي – سنوي---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 104 رقم 1972429

وزارة المالية الميزانية العامة
والصناعية

أبوظبي – سنوية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 93 رقم 1979.384

أبوظبي – مجلة شهرية---النادينادي أبوظبي
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 21 رقــم ---
.79

نادي الوصل نادي الوصل
الثقافي 
الرياضي

دبي – اإلمارات مجلة شهرية---
العربية المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 22 رقــم 1970
.80

اسم
 اإلصدار

الجهة أو 
المؤسسة 

التي 
أصدرتها

رئيس
 التحرير 
)إذا ما 
توافر 
ذلك(

مواعيد 
صدورها 
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المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

وزارة التربية نحو غد مشرق
والتعليم 
والشباب

إدارة تعليم 
الكبار

نشرة تربوية – 
محو األمية

الدوريات العربية )1981(. ص 167 رقم 745.------

نشرة إحصاءات 
التعليم

وزارة التربية 
والتعليم 
والشباب

نشرة تربوية الدائرة الفنية
إحصائية سنوية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1981(. ص 169 رقم 755.---

دائرة النشرة اإلحصائية 
التخطيط

أبوظبي – سنوية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

1972 3 )ج   170 للدوريــات. ص  الموحــد  الفهــرس   -
.)1974(

نشرة إحصائية 
التعليم

وزارة التربية 
والتعليم 
والشباب

أبوظبي – سنوية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهــرس الدوريــات الجاريــة. ص 194 رقــم 803 1983
.)1983(

النشرة اإلحصائية 
للبريد

الهيئة العامة 
للبريد

دبي – اإلمارات سنوية---
العربية المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة ---
.)1988(

Microfiche )0(91/53554

النشرة اإلحصائية 
للتعليم

وزارة التربية 
والتعليم 
والشباب

أبوظبي – سنوية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- فهــرس الدوريــات الجاريــة. ص 196 رقــم 808 1986
.)1981(

رأس الخيمة – نصف أسبوعية------النشرة اإلخبارية
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 1970
81 رقــم 780.

مجلس النشرة اإلخبارية 
الحّكام

شهرية---
)كانت: النشرة 

الدورية اإلخبارية 
لمجلس الحّكام(

دبي – اإلمارات 
العربية المتحدة

- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 1968 
98 رقــم 954.

النشرة 
االقتصادية

صندوق 
أبوظبي 
لالئتمان 
االقتصادي

أبوظبي – شهرية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- الدوريات العربية )1973(. ص 97 رقم 1972.559

النشرة 
االقتصادية 

المصرف 
المركزي

أبوظبي - اإلمارات سنوية---
العربية المتحدة

مــن 1988 )اعتبــارًا  األميركــي  الكونغــرس  مكتبــة   -
89-963970  .)1988 ســنة  حزيــران 

- فهرس الصحافة العربية. ص 243.
- دليل الصحافة العربية. ص 57.
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والموضوعات 
التي تتناولها 
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المصادر المعتمدة 
في جمع وإعداد هذه المعلومات

النشرة السنوية 
إلحصاء الفنادق

وزارة 
التخطيط

اإلدارة 
المركزية 
لإلحصاء

سنوية بالعربية 
واإلنكليزية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن ســنة ---
.)1988

Microfiche (0(91/53552

النشرة السنوية 
لألسعار

وزارة 
التخطيط

اإلمارات العربية سنوية---
المتحدة

- فهرس الدوريات الجارية. ص 113 رقم 1984.465

عبدالله نادي النصرالنصــر
إبراهيم

دبي – اإلمارات جريدة أسبوعية
العربية المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 22 رقــم 1978
.82

دار صحف هـي
الوحدة

مريم سالم 
الكراني: 
خليفة 
الشوى

مجلة نسائية 
شهرية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

أول كانون 
الثاني 
1978

- الدوريــات العربيــة )1981). ص 154 رقــم 678 
– وردت: مجلــة هــي).

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 
2 )أول شباط 1978(. 78-961081

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 22 رقــم 
.83

الوثائق 
الفلسطينية

مركز الوثائق 
والدراسات

أبوظبي – مجلة سنوية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 22 رقــم 1965
.84

جريدة يومية ------الوثبـة
سياسية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

1975 Arab-World Newspapers in the Library
.of Congress p.33

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 
60 )26 كانــون األول 1975) – العــدد 175 )28 

UAR-A-42 .)1978 كانــون الثانــي

مؤسسة الوحـدة
الظفرة. 

دار صحف 
الوحدة

راشد بن 
عويضة

جريدة يومية 
سياسية

أبوظبي – 
اإلمارات العربية 

المتحدة

6  آب 
1973

- مكتبــة الكونغــرس األميركــي )اعتبــارًا مــن العــدد 
UAR-A-50 .)1977 1090 )17 آذار

- الدوريات العربية )1981). ص 183 رقم 826.
- الصفــدي: الفهــرس الشــامل للدوريــات. ص 

99 رقــم 966.
- دليل الصحف والمجالت. ص 40 رقم 327.

- دليــل الدوريــات الخليجيــة الجاريــة. ص 22 رقــم 
.85

- دليل الصحافة العربية. ص 48.
 Arab-World Newspapers in the Library

of Congress p.33.

صباح الجابر الـوسيط
األحمد الجابر

أبوظبي – أسبوعية---
اإلمارات العربية 

المتحدة

- دليل الصحافة العربية. ص 2000.49
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As the first European to travel extensively throughout 

Asia, Marco Polo was the earliest bridge between East and 

West. His famous journeys took him across the boundaries 

of the known world, along the dangerous Silk Road, and 

into the court of Kublai Kahn, where he won the trust of the 

most feared and reviled leader of his day. Polo introduced 

the cultural riches of China to Europe, spawning centuries 

of Western fascination with Asia.

In this lively blend of history, biography, and trave-

logue, acclaimed author Laurence Bergreen separates 

myth from history, creating the most authoritative account 

yet of Polo’s remarkable adventures. Exceptionally narrated 

and written with a discerning eye for detail, Marco Polo is as 

riveting as the life it describes.

Bergreen he has assimilated a vast body of scholarly 

literature in several languages. For the original sources, 

whether in Chinese or Mongolian or Persian, he has relied 

on experts from London to Ulan Bator, Mongolia, and Bei-

jing. He has woven this complicated, and often conflicting, 

material into a dramatic and beautifully written narrative. 

Best of all, he has himself retraced Polo’s elusive footsteps 

in Mongolia and China so that as we read, we often seem to 

be but one step behind the inquisitive Venetian. 

Book Title:  Marco Polo: From Venice to Xanadu                        
Author:        Laurence Bergreen
Published:  October 21, 2008
Publisher:  Vintage

About the Author: 

Laurence Bergreen is an award-winning biogra-
pher, historian, and chronicler of exploration. His books 
have been translated into over 25 languages world-
wide. Mr. Bergreen graduated from Harvard University 
in 1972. He is a member of PEN American Center, The 
Explorers Club, the Authors Guild, and the Board of 
Trustees of the New York Society Library.
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Half a century of exploration, research 
and historical survey of the region

Ancient inscriptions, calligraphy 
and writings in UAE

Nasser Hussein El-Abboudi* 

Scientists found inscriptions, calligraphy and 
writings in various areas in the UAE

The inscriptions on the rocky peaks 
on mountain tops represent vari-
ous natural and life scenes includ-
ing drawings of humans, animals, 
fish, birds, reptiles, the sun and the 
moon

For more than half a century, local, Arabic and for-
eign missions have been conducting exploratory and 
survey works across the UAE. The information we now 
have about the past of this land was not available be-
fore these scientific excavations were carried out in var-
ious coastal, desert and mountainous environments on 
the islands.

The beginnings of civilization in the UAE could be 
traced back to the modern Stone Age, i.e. the fifth mil-
lennium BC. Archaeologists have divided the time of 
civilizations in the UAE into different eras, including the 
era of the third millennium BC, AKA the Bronze Age, fol-
lowed by the second millennium BC, then the first mil-
lennium BC (the Iron Age), the Hellenistic civilization 
period, the Islamic era (early, middle and late), and a 
Christian period in the fifth and sixth centuries AD. 

Intensive Cultural Periods in the United Arab Emir-
ates:
1- Stone Age Period:

It is a period that appeared in the fifth millennium to 
the third millennium BC. Our reference concerning the 
history of that period is Buhais site in Sharjah, which was 
discovered in 1994. In addition to the spread of this culture 
in various regions of the UAE, particularly in the coastal ar-
eas, it has been proved that the sites on the coast of 
the Arabian Gulf were more ancient than those 
located on the coast of the Gulf of Oman at 
that period. This type of sites also existed 
in the interior, especially near water and 
mountain valleys, where the slopes of these 
mountains showed a lot of rock inscriptions 
in each of the sites of the northern region )Ras 

Al Khaimah) and in the eastern regions )Gulf of Oman). 

2- The Third Millennium BC Period:
This period, called the Bronze Age, is very important 

in the UAE, and the most famous site of which is Umm al-
Nar that was discovered in the mid-Nineteen Fifties. The 
culture of this site has spread not only in the UAE but also 
in various Arabic and non-Arabic neighboring countries. 
The information about the history and culture of this pe-
riod was based on Umm al-Nar site. The inscriptions of this 
period were found on the slopes of the mountains and led 
to explore some tombs in Hili in Al Ain oasis )Abu Dhabi). 
The most important sites of this period in addition to Umm 
al-Nar are: Tall Abraq, Al Muwaihat, Dibba, Al Bidya and Asi-
mah )Ras Al Khaimah), Maleha and Kalba

3- The Second Millennium BC Period:
This period followed the previous one and chronolog-

ically spanned the years 2000 through 1001 BC. It did not 
spread like the previous or the subsequent era with few 
sites among the archaeological sites. Archeological loca-
tions of this period are similar to the famous Wadi Suq site 
in Oman. Its main locations in the UAE are Hafeet, Hili in 
Al Ain, Al Qusais in Dubai, Wadi Al Qor, Shimal, Khatt and 
Ghalilah in Ras Al Khaimah, Tell Abraq in Umm Al Quwain - 
Sharjah and Kalba site.

4- The First Millennium Period 1000 BC - 
700 BC (The Iron Age):

The culture of this period is spread across 
all the UAE, and it shows the beginnings of 
using iron by man in this region. Iron is avail-

able in the mountains of the UAE, and copper 
is abundant and it is exported to Mesopotamia 

via Dilmun. A number of sites have been identified for this 
period, including Qidfa, Dibba and Al Bithnah in Fujairah, 
Rumailah, Hili, Al Qattarah and Hafeet in Al Ain, Al Thuqa-
ibah, Muweilah, Al Hamriyah, Al Buhais, Al Madam and 
Khatam Al Malaha in Sharjah, Dalma, Ghanadhah and Sir 
Bani Yas Island in Abu Dhabi and other sites across the UAE.

5- Hellenistic Period: from the third century BC un-
til the fourth century AD

This period is newly discovered and represents the 
mixing of the local Arab culture in the UAE with Hellenic 
culture coming from Greece through the neighboring 
Arab and foreign countries. This period was characterized 
by finding areas of settlement, such as cities like Mleiha 
and Ed Dur. These two sites were distinguished by the dis-
covery of many archaeological objects, the most impor-
tant of which were written in different languages, includ-
ing the Ancient South Arabian script, Aramaic, Syriac and 
Greek calligraphy.

6- The Nestorian Christianity Period (5th and 6th 

centuries AD):
This period was lately discovered on the islands of Abu 

Dhabi, including Sir Bani Yas Island and Ghagha Island. 
These discoveries include finding a monastery and some 
houses. This period was represented by the discovery of 
inscriptions and decorations representing scenes of Chris-
tian heritage and features, such as crucifixes and garden 
ornaments which are dominated by alterations represent-
ing the branches of grapes and palm leaves. No clear writ-
ings have yet been found, which should be found in Syriac 
- the common language of Christianity in the Middle East, 
including the Gulf.

7- Islamic Civilization Era.. (From the sixth century 
AD until now):

Islamic inscriptions and writings came at different peri-
ods of time and they are few in general. The Islamic inscrip-
tions and writings aren’t too old, they do not date back to 
more than five centuries from now. They were carried out 
on the slopes of the mountains on large, separate, and flat-
topped rocks. The method of execution is almost similar 
to the engravings of the modern Stone Age, the third, the 
second and the first millennia BC. 

Conclusion:
The rapid and modern development experienced by 

the state in the various regions constitutes a problem to 
preserve archeological sites, not only inscriptions, but all 
the explored and non-explored sites. The need to expedite 
the promulgation of a federal law for the protection of an-
tiquities remains an unquestionable requirement. 

Emirati author, historical researcher and archaeologist* 

Ancient inscriptions, calligraphy and writings in UAE
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The Dubai Police Museum tells 
its visitors the history of police 
establishment since 1956 and the 
story of its development, glory and 
pride over the past decades. It has 
become a prominent monument 
that stands as a witness to a grand 
police force that has accomplished 
great security and social achieve-
ments during a few decades. It was 
added to the list of Arab museums 
by the International Council of Mu-
seums in 1995.

A Story of Development, Glory and Pride Established
 over the Past Decades

Dubai Police Museum
witnesses the achievements of security and safety

The museum’s purpose is preserving heritage from oblivion and documenting 
the achievements of the early predecessors who witnessed the emergence of 
Dubai Police

Some cannons dating back to 1960s are used today to mark the end of fasting 
during Ramadan

The museum’s purpose is preserv-
ing the heritage from oblivion and 
documenting the achievements of the 
early predecessors who witnessed the 
emergence of Dubai Police.

The museum is the first of its kind 
in the country, designed in the shape 
of a huge hat covering the roof of the 
building, with a 40-meter diameter. 
The building consists of four floors, 
smart communication systems, 3D and 
4D displays, and WiFi. It also has a train-
ing hall, showrooms, research rooms, 
and the largest documentary archive 
of Dubai Police since its establishment 
including films, photos, visits and doc-
umentation of all cases solved by the 
Dubai Police. 

The museum contains a large 
number of exhibits and antiques. Re-
search rooms will be allocated to allow 
researchers to easily access the infor-
mation they need about Dubai Police 
history and achievements.

The current museum, opened in 
1987, documents the stages of devel-
opment of the Dubai Police and its 
achievements since 1956, including 
personal and historical images, old 
items such as weapons, military uni-
forms of the Gulf Cooperation Council 
states, wire and radio communication 
equipment and old radar systems, 

in addition to traffic awareness cam-
paigns organized by the police during 
the last millennium.

A visitor can compare between 
Dubai Police’s work and capabilities 
in the past and the achievements of 
modern and innovative technologi-
cal capabilities and devices that have 
made it a leading police force in adapt-
ing technology and smart services 
to serve the community and achieve 
security and safety for its members. In 
addition to documents and informa-
tion on the most important and prom-
inent cases of murder and mysterious 
crimes, techniques of hiding drugs and 
forgery methods.

The photographs, documents and 
items are featured in the museum, as 

well as the old Brazilian-made person-
nel carriers which visitors can access 
and see their contents. In addition to 
the 1960s cannons, which are used to-
day to mark the end of fasting during 
Ramadan. The museum also features 
the car of the “Pink Panther” gang 
which was used by the gang to hide 
the loot, the Sambuk sports boat, on 
which the Dubai Police has achieved 
victories in several sports competi-
tions and the scientific surprises rocket 
invented by the Dubai Police for scien-
tific events. 

 The museum door has a heritage 
design. Once the visitors are there, 
their journey begins in the memory 
of a grand police force. They tour from 
one room to the other through a long 
corridor whose walls are adorned with 
historical photos recalling the past and 
opening a window on the most im-
portant visits paid by Arab and foreign 
leaders and high-ranking officials to 
Dubai Police.

To the right side of the corridor, 
the visitors begin their tour by visiting 
the Golden Jubilee Hall, which was 
specially created in 2006 to mark the 
50th anniversary of the founding of 
Dubai Police in 1956. The hall displays 
photos of the early police officers and 
photos of successive leaders of police 
formations. Visitors can also see pho-
tos of the late Mohammed Saeed Bu-
humaid, the first UAE national to serve 
in Dubai Police, besides photos of the 
first women police force established in 
1977 consisting of 18 female officers. 

There’s also a hall of community 
participations that shows the social 
role played by Dubai Police. The mu-
seum has a special section showcasing 
the crafts and models produced by the 
handicrafts department of the General 
Directorate of Punitive and Reformato-
ry. Another section presents the old in-
struments of the orchestra founded by 
the late Captain Mohammed Hussein 
Karam, the founder of the Police Music 
Band in 1962.

Antiquities and souvenirs 
Visitors may buy items from the 

museum’s shop, which contains mem-
orabilia, art pieces and collectibles of 
the Dubai Police, as well as paintings 

showing the police departments, their 
functions and their effective and in-
fluential roles in the community. The 
next hall is the technical and military 
equipment hall that contains various 
weapons some of which were confis-
cated by police from people who tried 
to illegally smuggle them to the UAE. 
This hall also contains tools used in riot 
control, in addition to wire and wire-
less communication equipment, naval 
and land radars, vehicle radars, the 
first Sony video phone to enter Dubai 
Police, old media devices, and the first 
British-made computer acquired by 
Dubai police in the early 1970s.

Cultural Front 
The museum is a cultural front of 

the police, documenting its achieve-
ments and the sacrifices made by its 
members to uncover the most com-
plex crimes and the most mysterious 
methods of killing. It attracts Arab and 
foreign tourists and visitors, police 
leaders from Europe and several coun-
tries as well as students.Museum Logo

On both sides of the halls there  are exhibits 
narrating the history  of the police

Ranks and Medals

Dubai Police Museum

The museum was founded 
in 1956, opened in 1987 
It was accredited by the 
International Council of 
Museums in 1995
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Who can help me develop 
a comprehensive dictionary 
of our dialect?

A committee of specialists should be formed to collect the dialect, explain it, 
adjust its pronunciation and mention all its original derivatives and usages

Before talking about the lexicons that speak of our dialect 
in our beloved country, we will criticize them frankly and sci-
entifically with no flattery or calumny as do some people with 
no knowledge or substantiated argument.

 A researcher is a seeker of truth not a nitpicker. While rec-
tifying mistakes is the duty of those who committed them, 
scholars have the right to help in correcting mistakes and 
identifying them to those who committed them and also to 
others without offending anyone. Besides, when someone 
reaches a prestigious position, their scientific status should 
not tempt them to discard the right opinion of those who are 
in a lower position. 

Dictionaries have been used by Arabs since ancient times. Since 
the early Islamic times, scholars have collected vocabularies and de-
veloped them into well authored, reviewed and designed volumes. 
At that time, no other language in the world got the attention our 
eternal Arabic language did. At first, dictionaries were collected 
orally before they were collected in various works, each of which 
had its unique form. The first to collect a lexicon is the famous phi-
lologist and lexicographer Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi )100-170 
AH) who produced Kitab al-’Ayn )“The Source”). Other scholars fol-
lowed him with great lexicons such as Jamharat al-lughah )“Collec-
tion of Language”) by Ibn Duraid )223-321 AH).

‘Generated’
Linguists were not interested in colloquial language except 

for the words they marked as ‘generated’, i.e. the Arabs did not use 
them in this sense although they had Arabic origins. Such words 
were used by writers after the age of eloquence, and this is why 
they distinguished them from the original Arab words as “generat-
ed” words and also called them ‘invented’ or ‘colloquial’.

Going back to Roots 
Let us get back to the topic of how to write an authoritative 

dictionary that helps us to understand and preserve our dialect by 
firmly rooting its noble origin and teaching it to future generations 
in a true and loving way. 

First: Establishing a committee of specialists:
A group of experts in the Arabic language is elected 

from the people of the UAE and Arab scholars, to develop a 
comprehensive plan to collect the dialect on an academic 
basis, unlike the works of some amateurs who encroached 
upon our dialect, when they issued incomplete and dis-
torted researches about it without any academic basis. 

One may ask: “What is next after forming a commit-
tee of specialists to collect the dialect, explain it, adjust its 
pronunciation and mention all its original derivatives and 
usages?” The answer comes hereafter:

Second: Assigning tasks to teams:
After the completion of collecting all the vocabularies, 

poetry and proverbs, and photographing and filming all 
the possible meanings of names such as animals and their 
related objects, trees, plants and sea, the second phase 
begins by dividing labor among the participants each ac-
cording to their specialty:

	 A team is dedicated to transcribing and linking the 
texts, where each vocabulary is given commentary 
links of poetry, proverbs, pictures and video until it is 
ready to be written and downloaded on the internal 
network of the dictionary.

	 A technical team is established to create digital pro-
grams to download all materials and their links on 
the intranet in order to compose the dictionary. This 
will facilitate searching for a certain vocabulary and 
all its related materials and pictures.

	 A comprehensive plan is developed to structure the 
lexicon, to make access to information easier and 
quicker, taking into account the root of the colloqui-
al word; putting it several times in multiple pronun-
ciations.

	 Use the know-how of Arab and western scholars 
who have expertise in writing lexicons, to ensure 
materials are collected and written in a modern way. 

In its printed copy with enhanced images, the dic-
tionary will comprise accurate description of vocab-
ulary, its origin in standard Arabic and how to use it. 
On the Internet, multimedia such as audio and video 
links will be provided.

	 Publishing the dictionary online will help the new 
generation to benefit from it through their smart 
phones or computers at anytime and anywhere. Ac-
cessing the information will be easy to avoid getting 
confused as we see in many dictionaries.

Third: Establishment of an institution:

This project will not succeed and will not be accom-
plished unless an institution with its own budget is estab-
lished to foster and develop it. This institution will publish 
the lexicon, promote it, rectify its mistakes and add to its 
content. The institution must be an entity under the Gov-
ernment of the United Arab Emirates; because it will serve 
as an aspect of preserving the national identity. If we do 
not establish this institution, messing with our dialect will 
remain, and will increase even further, as we see nowadays 
unfortunately, and its loss will become inevitable.
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

دراسات الخيول العربيـة

االستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب األدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار األدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«
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hhالمجالس الثقافية
أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا اإلصــدار الــذي يجمــع عــددًا مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافًيّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، ال يس ــددة األغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة واإلع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث واالهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش


