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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

يف  الطلبة  اأبنا�ؤنا  �مي�ضي  اأعماله  الدرا�ضي  العام  يختتم  قليلة  اأ�ضابيع  بعد 

عطلتهم ال�ضيفية املنتظرة، �قد تركوا �راءهم اأيامًا طويلة من التح�ضيل الدرا�ضي 

�الجتهاد �التكوين الفكري. �بع�ضهم طبعًا �ضوف يتذكر بع�ض الأحداث املوؤ�ضفة 

التي رافقت اأيام الدرا�ضة من م�ضاجرات �خالفات اإىل عنف �تهديد بني الطالب 

اأ�ضبح  ال�ضحف  عنا�ين  يت�ضدر  اأ�ضبح  الذي  فالعنف  املعلمني.  اإىل  الطالب  من  اأ� 

اأ�لياء الأمور الذين  تهمة بال �ضبب �ا�ضح، فهي يف رحلة دائمة ذهابًا �اإيابًا بني 

يحملون املدار�ض هذا الوزر، �املدر�ضة التي ترد اأن الرتبية غري ال�ضوية يف البيت 

اإلينا  امل�ضكالت قائمة بال حل. �يف كل مرة يقفز خرب  ال�ضبب، �بينهما تظل  هي 

عن عنف مدر�ضي ما يف مدر�ضة ما، تغرّي حياة طالبني اأ� اأكرث اإىل الأبد. �العنف 

املعلم  العدد - قد يكون عنفًا بني  الرئي�ضة لهذا  الق�ضة  املدر�ضي -الذي نفرد له 

�التلميذ اأ� بني التلميذ �التلميذ اأ� بني هذا الأخري �اجلهاز الإداري اأ� بني التلميذ 

�املوؤ�ض�ضة باعتبارها بناية �جتهيزات ميكن اأن تتعر�ض للتخريب. 

اأ�ضحاب العنف يف املدار�ض يحملون غالبًا بذرة الأ�ضخا�ض ال�ضلبيني، �لكن ال�ضوؤال 

هو كيف تتجنب الأ�ضخا�ض ال�ضلبيني �تتعامل معهم من د�ن �ضرر؟ 

�جنيب على هذا ال�ضوؤال يف حتقيق بعنوان: »ثقوب �ضوداء«، الذي يب�ضرنا باأنه 

ل بد من التعامل مع هذا النوع من الأ�ضخا�ض يف حياتنا �ضئنا اأم اأبينا فهم حولنا يف 

كل �قت. �ميكن ل�ضلبية الآخرين من حولك اإحلاق ال�ضرر بنف�ضيتك ��ضلوكك لذلك 

ينبغي اأن حتافظ على �ضحتك النف�ضية بتجنـُّب هذه ال�ضلبية اإن اأمكن �اأن تـُبطل 

مفعول �ضلبيتهم اإن اأمكن. 

طريقك،  موا�ضلة  من  �مينعك  اأمامك  ينت�ضب  كاجلدار  هم  ال�ضلبيني  هوؤلء  اإن 

اإل اأنه حتمًا لي�ض كاجلدار الذي نتحدث عنه يف حتقيق حول الأمن الإلكرت�ين 

ال�ضد«. فمع منو حجم  الإمــارات بعنوان: »جدار  التجارة �امل�ضارف يف  لقطاعات 

التجارة الإلكرت�نية �املعامالت امل�ضرفية الرقمية تزداد حتديات احلفاظ على 

الأمن الرقمي، �من املعر�ف اأن على عمالء البنوك، عند ال�ضر�ع يف الدخول اإىل 

ا�ضتخدام  اأ�  دفعات  اإجراء  اأ�  اأموال  لتحويل  الإنرتنت  عرب  امل�ضرفية  ح�ضاباتهم 

اإليهم  ُير�ضل  �ضريًا  رمزًا  اأ�  مر�ر  كلمة  ُيدخلوا  اأن  اإلكرت�نية،  م�ضرفية  خدمات 

عن طريق ر�ضالة ن�ضية هاتفية. �مع ذلك، فاإن هذه الأ�ضاليب باتت اأكرث ُعر�ضة 

لتهديدات الأمن الإلكرت�ين عرب الإنرتنت، خا�ضة مع تنامي حجم التجارة عرب 

الإنرتنت يف الد�لة الذي �ضي�ضل اإىل 33 مليار درهم العام املقبل.

�يغد� هذا الأمر اأكرث اأهمية يف د�لة الإمارات كونها تقود موجة التكنولوجيا 

املالية باملنطقة ح�ضب تقرير »�ضناعة التكنولوجيا املالية« ال�ضادر عن »بيفورت« 

��ضرعة  بالفطنة  مطالبة  الأ��ضط  ال�ضرق  يف  ال�ضركات  اأن  بني  �الذي  �»�م�ضة«، 

الت�ضّرف حيال الثورة الرقمية احلا�ضلة.

كما ي�ضم هذا العدد من جملتكم املف�ضلة »999« طائفة من املو�ضوعات املنوعة 

�املفيدة يف الثقافة �التاريخ �ال�ضياحة �العلوم �اجلرمية �غريها �التي ناأمل اأن 

تنال ر�ضاكم �اإعجابكم. 

�حيَّاكم اهلل.  
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أخبار الوطن

بتوجيهات خليفة بن زايد  
»الهالل الأحمر الإماراتي« تطلق حملة »لأجلك يا �ضومال«

خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بتوجيهات 
الله«،  الدولة »حفظه  آل نهيان رئيس  بن زايد 
ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد 
ومتابعة  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
الهالل  هيئة  رئيس  الظفرة  منطقة  في  احلاكم 
كبرى  حملة  الهيئة  أطلقت  اإلماراتي،  األحمر 
لدحر املجاعة في الصومال، ومساعدة ماليني 
اإلنسانية  أوضاعهم  تأثرت  الذين  األشخاص 
الناجمة  احلياة  ومقومات  الغذاء  نقص  نتيجة 

عن تداعيات األحداث في الصومال.
مبدئياً  درهم  مليون   100 الهيئة  ورصدت 
لتعزيز عملياتها اإلغاثية والتنموية لألشقاء في 

الصومال.
آل  ــد  زاي بــن  حــمــدان  الشيخ  سمو  ــد  وأك
املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  اهتمام  نهيان 
السائدة  اإلنسانية  بالظروف  وشعباً  قيادًة 
د  يجسِّ االهتمام  هذا  وأن  الصومال،  في  حالياً 
الدولة  بها  تضطلع  التي  اإلنسانية  املسؤولية 
جتاه الشعوب الشقيقة والصديقة التي تتعرض 
عن  سموه  معرباً  اإلنسانية،  والنكبات  للمحن 
قلق القيادة الرشيدة إزاء الظروف التي يواجهها 

املتأثرون من نقص الغذاء في الصومال.
في  األشــقــاء  معاناة  »إن  ســمــوه:  وقــال 
الصومال تتفاقم يومياً ما ينذر بكارثة حقيقية 
تتطلب  الظروف  وهــذه  املاليني،  حياة  تهدد 
والدولية  اإلقليمية  اإلنسانية  اجلهود  تضافر 
للحد من معاناة املتضررين، وحتسني أوضاعهم 

ولفت االنتباه لظروفهم احلرجة«.
أدركت  اإلمــارات  دولة  أن  وأضاف سموه، 
مبكراً حجم الكارثة احملدقة مباليني الصوماليني 

جراء شح الغذاء، لذلك جاء هذا التحرك كخطوة داعمة ومعززة لبرامج الدعم 
واملساندة التي تنفذها اإلمارات في الصومال منذ سنوات طويلة.

وأوضح سموه أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« في 
الذي تضطلع به اإلمارات لتخفيف  للدور اإلنساني  هذا الصدد تأتي تعزيزاً 
على جتاوز  الصوماليني  األشقاء  ومساندة  الصومالية،  الساحة  على  املعاناة 
ظروفهم الراهنة من خالل توفير احتياجاتهم الغذائية ومتطلباتهم األساسية، 
وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على إظهار أكبر قدر من التضامن مع املتأثرين 

ولفت االنتباه لصعوبات احلياة التي يواجهونها.
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن الوقوف بجانب األشقاء 
في محنتهم الراهنة واجب إنساني يدعونا إليه ديننا احلنيف وتقاليدنا اإلسالمية 
والعربية، وهذا الواجب ال يتوقف عند حدود بعينها، أو دول من دون أخرى، 
ألن اإلنسانية أكبر من احلدود واللغات، وما تقدمه القلوب الرحيمة من أجل 
اإلنسان  أجل  النبيلة من  املشاعر  عن  تعبيراً صادقاً  املشردين واجلوعى يعد 
املتأثرون  له  في كل مكان، وفي احلقيقة نشعر باحلزن واألسى ملا يتعرض 
في الصومال، والذين يدفعون الثمن غالياً وحتاصرهم األزمات من كل اجتاه.

تداعيات  كثب  عن  تتابع  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  أن  سموه  وذكر 
الساحة  مع  الدائم  تواصلها  خالل  من  الصومال  في  اإلنسانية  األوضــاع 
الصومالية، وأن الهيئة لم تكن في يوم من األيام بعيدة عن مسرح األحداث 
في الصومال التي عانت كثيراً من النزاعات و الكوارث الطبيعية وأثقلت كاهلها 
عمليات النزوح اجلماعي الداخلية، وأن الهيئة ظلت متواجدة هناك منذ مطلع 
تسعينيات القرن املاضي ببرامجها اإلنسانية ومشاريعها التنموية التي طالت 
وصون  املعاناة  لتخفيف  بقوة  تعمل  تزال  وال  الصومالية،  احملافظات  معظم 

الكرامة اإلنسانية.
ودعا سموه جميع قطاعات املجتمع في الدولة ملؤازرة جهود الهيئة، ودعم 
برامجها اإلنسانية وعملياتها اإلغاثية املمتدة للمتأثرين الذين تتهددهم األخطار 
واملقيمني  الدولة  أبناء  من  واخليرين  سموه احملسنني  مناشداً  اجتاه،  كل  من 

ملساندة فعاليات حملة مساندة األوضاع اإلنسانية في الصومال.
الدولة  املجتمع في  اإلماراتي بجميع قطاعات  الهالل األحمر  وأهابت هيئة 
ملؤازرة جهودها ودعم برامجها اإلنسانية وعملياتها اإلغاثية املمتدة للمتأثرين 

في أكثر املناطق تأثراً باملجاعة في الصومال.
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أطلقها محمد بن راشد  
مبادرة »�ضناع الأمل« تتلقى 65 األف م�ضاركة

نائب رئيس الدولة يأمر بإعفاء السائقين 
أصحاب المخالفات البسيطة من حجز مركباتهم 

أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملية انتهاء مرحلة تلقي 
الترشيحات ملبادرة »صناع األمل«، والتي استقبلت أكثر من 65 ألف 

مشاركة، وتبلغ جائزة الفائز األول فيها مليون درهم. 
واملبادرات  واملشاريع  البرامج  تكرمي  إلى  املبادرة  هذه  وتهدف 
إلى  يتطلعون  الذين  بأصحابها  واالحتفاء  واملجتمعية،  اإلنسانية 
اخلير  قيم  وترسيخ  األمل  ونشر  مقابل،  دون  من  الناس  مساعدة 
في  احلياة  نوعية  وحتسني  والتفاؤل  اإليجابية  وتعزيز  والعطاء 

مجتمعاتهم، وصناعة الفرق في حياة الناس. 
وبدأت مرحلة الفرز األولى الختيار أفضل 12 مرشحاً خالل شهر 
أبريل املاضي، لتبدأ بعدها مرحلة فرز ثانية الختيار أفضل 5 مرشحني 
احتفال  اجلاري خالل  مايو   10 يوم  الفائز  عن  اإلعالن  يتم  أن  على 

كبير في دبي. 
مبادرات  حازت  حيث  ترشيحاً،  و573  ألفاً   65 املبادرة  واستقبلت 
 19503 يعادل  ما   %29 بلغت  نسبة  أعلى  على  التطوعي  العمل 
ترشيحات. وحلت مبادرات شؤون الشباب ثانياً بنسبة بلغت %19.6 
»12877 ترشيحاً«. وجاءت مبادرات شؤون التعليم ثالثاً بنسبة %19.1 
»12483 ترشيحاً«. وحلت مبادرات قطاع الصحة رابعاً بنسبة بلغت 
9.1% »5913 ترشيحاً«. وجاءت مبادرات اإلعالم التقليدي والرقمي 
خامساً بنسبة بلغت 7.3% »4828 ترشيحاً«. واملبادرات املتبقية وبلغت 

نسبتها 15.9% »10335 ترشيحاً« على قطاعات ومجاالت متنوعة. 
وعلى مستوى اخلريطة اجلغرافية، فقد تلقت املبادرة ترشيحات من 
22 دولة عربية، وجاءت جمهورية مصر العربية أوالً بعدد املترشحني 
العربية  اململكة  وحلت  الترشيحات،  من   %22.3 بنسبة  واملترشحات 
املتحدة  العربية  اإلمارات  17%، وجاءت دولة  بنسبة  ثانياً  السعودية 
ثالثاً بنسبة 10.9%، وحلت اململكة األردنية الهاشمية رابعاً بنسبة %9، 
وجاءت اململكة املغربية خامساً بنسبة 6.5%، وفلسطني سادساً بنسبة 
 ،%4.4 بنسبة  ثامناً  وسورية   ،%4.5 بنسبة  سابعاً  والعراق   ،%4.8

واجلزائر تاسعاً بنسبة 4.2%، والكويت عاشراً بنسبة %3.6. 
وتوزعت النسبة املتبقية والبالغة 11.8% على 11 دولة هي اليمن، ولبنان، 
والسودان، وعمان، وتونس، والبحرين، وليبيا، وقطر، وموريتانيا، والصومال، 

وجزر القمر، وجيبوتي على الترتيب. 
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« كان أطلق مبادرة »صناع األمل« 
في نهاية شهر فبراير املاضي لتكون أكبر مبادرة عربية تهدف إلى إلقاء الضوء 

العربي، والتي ملع من خاللها رجال  على ومضات األمل املنتشرة في وطننا 
ونساء من مختلف األعمار عملوا بروح متفانية وقلوب نقية من أجل خدمة 

مجتمعاتهم ورفعة أوطانهم. 
ومنذ إعالن سموه املبادرة شهد وسم صناع األمل تفاعالً محلياً وعربياً على 
نطاق واسع في مختلف منصات التواصل االجتماعي، ولقيت املبادرة إشادة 
عربية واسعة نتيجة ملا متثله من حتفيز ملن يحملون الصفات النبيلة، ويخدمون 

األوطان واملجتمعات على نحو متميز. 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  أمر صاحب 
أصحاب  من  السائقني  بإعفاء  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
املخالفات املرورية البسيطة وغير اخلطرة، ومن ليس لديهم سوابق مرورية، من 
حجز مركباتهم جراء املخالفات التي ارتكبوها، واستوجبت احلجز وفقاً للقانون، 

وإعفاء السيارات التي أنهت نصف مدة احلجز.
أن  دبي  لشرطة  العام  القائد  املري  خليفة  الله  عبد  اللواء  سعادة  وأوضح 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  إعالن صاحب  مع  تأتي متاشياً  الكرمية  اللفتة  هذه 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« عام 2017 »عام اخلير«، وتهدف إلى 

إعطاء فرصة جديدة للسائقني من ذوي السجل اجليد في القيادة الذي يخلو 
من سوابق مرورية ومخالفات خطرة، وذلك عن طريق عدم حجز مركباتهم 
تشجيعاً لهم على االمتثال للقوانني وااللتزام بأحكامها، وحتفيزاً لهم على تطبيق 
القواعد املرورية تطبيقاً دقيقاً حفاظاً على أمنهم وسالمتهم، وكذلك أمن وسالمة 
مستخدمي الطريق من حولهم. وأضاف، أن املخالفات اخلطرة ال يتم إعفاؤها 
القانوني، وجتاوز اإلشارة احلمراء  من احلجز كالقيادة بتهور، والسباق غير 
السائق  تهديد حياة  إلى  تؤدي  قد  الزائدة، كونها مخالفات جسيمة  والسرعة 

نفسه أو غيره من مستخدمي املركبات أو املشاة.
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أخبار الوطن

محمد بن زايد: 
الإمارات بقيادة خليفة �بر�ؤية حممد بن را�ضد اأ�ضبحت حمطة اإن�ضانية عاملية 

.. ويصدر قرارًا بإعادة تشكيل  مجلس إدارة »أبوظبي لإلعالم«

آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
القائد األعلى للقوات  نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
التنفيذي إلمارة أبوظبي أن  املسلحة رئيس املجلس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله«، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله« أصبحت محطة إنسانية عاملية 

رافدة للخير والعطاء واحملبة. 
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان أن العطاء قيمة عظيمة رسخها »زايد« لتصبح 
إلى  ترجم  اإلمارات،  به  متتاز  متفرداً  أصيالً  نهجاً 

أعمال إنسانية مختلفة جابت أصقاع األرض. 
مجدداً  برهنت  ــارات  اإلمـ أن  سموه،  ــاف  وأض
باعتالئها املركز األول في العطاء اإلنساني أنها دولة 
انطلقت بفكرها ورؤيتها من ثوابت إنسانية عظيمة. 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ــد  وأك
متشبثني  اإلمــارات  دولة  في  سنظل  أننا  نهيان  آل 
متنح  التي  العظيمة  اإلنسانية  واملبادئ  باملرتكزات 
اإلنسانية محركات دميومتها وآماالً عريضة ملستقبل 

أفضل.

أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أصدر صاحب 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي قراراً 
بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي لإلعالم برئاسة معالي نورة محمد 

هالل الكعبي. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة: علـي 
خلفان الظاهـري، ومرمي عيد خميس املهـيري، وحميد سعيد حميد املنصوري، 

ومحمد خليفـة النعيمـي، وسلطان حمد أحمد الظاهــري.
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.. ويفتتح مؤتمر اإلمارات للتخطيط االستراتيجي

سيف بن زايد  
يرتاأ�ض �فد الإمارات لجتماعات �زراء الداخلية العرب

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  نهيان  آل 
اإلمارات  جلمعية  الفخري  الرئيس  الداخلية 
السنوي  املؤمتر  االستراتيجي  للتخطيط 
الرابع للجمعية بعنوان: »استشراف املستقبل 
وحتقيق الرفاهية نحو عام 2050«، بحضور 
معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة 
املجلس الوطني االحتادي، وعدد من أعضاء 

املجلس. 
الدكتورة  معالي  بتكرمي  سموه  ــام  وق
ورعــاة  املؤمتر،  في  واملتحدثني  القبيسي، 
من  وكل  زايد،  جامعة  عمل  وفريق  املؤمتر، 

أسهم في إجناح املؤمتر.  
وأعرب سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس 
إدارة  مجلس  رئيس  العبيدلي  الــرزاق  عبد 
االستراتيجي عن  للتخطيط  اإلمارات  جمعية 
وأشاد  ودعمها،  العليا  للقيادة  التقدير  بالغ 

بجهود رئيسة وأعضاء املجلس الوطني االحتادي إلجناح املؤمتر الرابع للجمعية 
وتذليل الصعوبات، وثمن دعم الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية ورعايته املستمرة للجمعية ومشروعاتها.
حضر افتتاح املؤمتر معالي الفريق ضاحي خلفان متيم نائب رئيس الشرطة 
واألمن العام في دبي، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية واإلقامة باإلنابة، وسعادة اللواء محمد بن 

املساندة  واخلدمات  للموارد  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  املنهالي  الُعوضي 
باإلنابة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، 
وسعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء 
القائد العام لشؤون خدمة املجتمع والتجهيزات في  عبدالرحمن رفيع مساعد 
شرطة دبي، وعدد من املديرين العامني، ومديري اإلدارات في وزارة الداخلية،  

وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية, ومجموعة من أسر شهداء الوطن وذويهم.

استقبل فخامة الباجي قايد السبسي رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة بقصر قرطاج، 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
الداخلية  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
ــارات العربية  ــة اإلمـ ــرأس وفــد دول ــذي ت ال
ملجلس   34 الـ  ــدورة  ال الجتماعات  املتحدة 
في  عقدت  والتي  العرب،  الداخلية  وزراء 
العاصمة التونسية. وعبر سموه عن خالص 
والوفد  تلقاها  التي  للحفاوة  وتقديره  شكره 

املرافق له خالل مشاركتهم في االجتماعات.
وشارك في فعاليات هذه الدورة باإلضافة 
أمنية  ــود  وف العرب،  الداخلية  وزراء  إلــى 
الدول  جامعة  عن  املستوى، وممثلون  رفيعة 
اخلليج  ــدول  ل التعاون  ومجلس  العربية، 
واملنظمة  العربي،  املغرب  واحتــاد  العربية، 
)اإلنــتــربــول(،  اجلنائية  للشرطة  الدولية 
واملنظمة  املدنية،  للحماية  الدولية  واملنظمة 
للطيران  العربية  والهيئة  للسياحة،  العربية 
املدني، وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

املوضوعات  من  عدداً  الدورة  وناقشت  للشرطة.   العربي  الرياضي  واالحتاد 
املهمة، ومنها: تقارير حول ما نفذته الدول األعضاء من االستراتيجيات العربية 
املتعلقة باألمن ومكافحة اإلرهاب، وتفعيل أطر التعاون بينها ملكافحة اإلرهاب، 

للرقابة على عمليات تهريب األسلحة  بينها  العمل على ضبط احلدود  وأهمية 
والعناصر اإلرهابية، واعتماد التوصيات الصادرة عن املؤمترات واالجتماعات 
األمنية املتخصصة، وسبل تعزيز التعاون بني الدول العربية في املجاالت األمنية.
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مدرسة المشاغبين!
م�ضكلة العنف يف املدار�ض تقرع اأجرا�ض الإنذار

حتقيق: الرا الظرا�سي وحاكم خريي

الغالف
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ونحن  يوم  ذات  رجعنا  كلنا  صغاراً،  كنا  كلنا 
نحمل آثار عنف مدرسي، كما نقول باللهجة العامية 
)ضربنا وانضربنا( لكنها كانت حوادث طفيفة لم 
تكن وقتها تشغل الرأي العام، لم يكتب عنها أحد في 

الصحف، لم تستخدم بها أدوات خطرة.
الصحف،  عناوين  يتصدر  أصبح  الذي  العنف 
أصبح تهمة بال سبب واضح، في رحلة دائمة ذهاباً 
وإياباً بين أولياء األمور الذين يحمِّلون المدارس هذا 
الوِزر، والمدرسة التي ترد أن التربية غير السوية 
في البيت هي السبب، وبينهما تظل المشكالت قائمة 

بال حل.
وكل فترة يقفز خبر إلينا عن عنف مدرسي ما 
في مدرسة ما، تغيّر حياة طالبين أو أكثر إلى األبد.
المعلم  بين  عنفاً  يكون  قد  المدرسي  والعنف 
هذا  بين  أو  والتلميذ،  التلميذ  بين  أو  والتلميذ 
األخير والجهاز اإلداري أو بين التلميذ والمؤسسة 
تتعرض  أن  يمكن  وتجهيزات  بناية  باعتبارها 

للتخريب. 

�أ�سباب كثرية

االختصاص،  لذوي  أسئلتنا  بكل  توجهنا  لهذا 
وكيل  الشامسي  األستاذ حسن  معنا  تحدث  وهنا 
مدرسة صير بني ياس في أبوظبي، الذي قال: »من 
القول  يستطيع  التعليم،  مجال  في  الطويلة  خبرته 
والتحدث  كثيرة،  أسباب  له  المدرسي  العنف  إن 
يمكن  ولكن  جداً،  مطولة  دراسة  إلى  يحتاج  عنها 
أسباب  لعدة  المدرسي  العنف  أسباب  نختصر  أن 
منها: التفكك األسري من انفصال األبوين أو وجود 
هذه  حل  حاوال  إذا  وخصوصاً  بينهما  خالفات 
المشكالت أمام األطفال، كما أن تعرض الطفل إلى 
العنف في األسرة من قبل أحد أفراد األسرة يؤدي 
نظام  جانب  إلى  هذا  المدرسي،  العنف  إلى  غالباً 

»الشللية« أو العصابات«.
الطالب  مشاهدة  أن  إلى  الشامسي،  وأضاف 
للبرامج العنيفة أو ألفالم »األكشن« التي ال تناسب 
سنه تؤدي إلى محاولة الطالب تطبيق هذه المشاهد 
الخطرة والعنيفة على زمالئه، كما أن المعلم الذي 
في  المتمثل  الطالب  أبنائه  ضد  العنف  يستخدم 
لتحفيز  يؤدي  ضربه  أو  الطالب،  تحقير  الصراخ، 

السلوك العدواني لدى األطفال الطالب.
ويتابع وكيل مدرسة صير بني ياس، إن غياب 
دور األخصائي االجتماعي بشكل ملحوظ، ضاعف 
عن  االستغناء  على  الوزارة  عملت  حيث  المشكلة، 
االجتماعية وذلك  المشكالت  البارز في حل  دوره 
عن طريق عدم تعيين موظفين جدد في هذا المجال، 
كما أن هذا التخصص أصبح من التخصصات غير 
الحكومية  أما  الخاصة،  الجامعات  في  المرغوبة 
قبول  وعدم  التخصص  هذا  بإغالق  قامت  فقد 
إسناد بعض  الوزارة حاولت  أن  فيه. كما  الطالب 
المدير!  مساعد  إلى  االجتماعي  األخصائي  مهام 
ومساعد المدير غير متخصص في هذا المجال، كما 

تفكيره عن حل  الكثيرة تشغل  اإلدارية  المهام  أن 
مشكالت العنف المدرسي.

فر�غ �لإجر�ء�ت

أساء  العقوبة  أمن  من  »إنه  الشامسي:  يضيف 
مرتكبي  المتخذة ضد  اإلجراءات  فما هي  األدب«، 
تنبيهات  المدارس؟  طالب  من  المدرسي  العنف 
أبنائهم  بمشاكل  األمور  أولياء  وإبالغ  وتعهدات 
وجميع هذه اإلجراءات ليس لها دور فّعال في حل 
المشكلة بشكل كامل. ألن هناك الكثير من الحاالت 
التي يكشف فيها أن ولي األمر مدافع عن ابنه وإن 
المسؤولية  اآلخرين  الطالب  ويحّمل  خاطئاً  كان 
ويحمل اإلدارة سبب المشكالت لعدم اتخاذ اإلدارة 
الحزم في حل المشكلة، لهذا تظل المشكالت قائمة.

�إجر�ء�ت مدر�سية 

من جانبه يشير األستاذ عمر عبد العزيز وكيل 
مدرسة ثانوية خليفة بن زايد في أبوظبي إلى أن 
عام  كل  في  اإلجراءات  من  العديد  تتبع  المدرسة 
لتوعية  شاملة  خطة  هناك  تكون  حيث  دراسي، 
الطالب وأولياء األمور عن سلوكيات الطالب داخل 
المدرسة، وخالل كل عام دراسي يتم االجتماع مع 
أولياء األمور فيما يخص سلوكيات الطالب بشكل 
لمناقشة  الواحد،  العام  خالل  مرات  ثالث  دوري 
للتخلص  الحلول  إيجاد  ومحاولة  الطالب  سلوك 
الناتجة عن هذا  المدرسي والمشكالت  العنف  من 

العنف. 
وينوه عبدالعزيز إلى أنه خالل الفصول الثالثة 
بمتابعة  خاص  نشاط  هناك  يكون  السنة  في 

ال�سام�سي: غياب دور 

االأخ�شائي االجتماعي ب�شكل 

ملحوظ �شاعف امل�شكلة 
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الغالف

لتمكين  خليفة  برنامج  أن  كما  الطالب،  سلوكيات 
الطالب )أقدر( يهدف إلى الريادة في إعداد أجيال 
طالبية وطنية واعية تفخر بها الدولة، هذا بجانب 
تنفيذ المبادرات اإلبداعية، وتنمية القدرات وغرس 

التفكير اإلبداعي والمعرفي.
المدارس  بين  تعاوناً  هناك  أن  يوضح  كما 
أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  ووزارة 
الطالب  لتوعية  القانون  عن  محاضرات  عمل  في 
ومدى  السوية  وغير  العنيفة  األفعال  بخطورة 
القانونية  العقوبة  وإظهار  المجتمع،  على  تأثيرها 
لكل فعل، ومحاولة تثقيف هؤالء الطالب بالقانون.

�لأ�سا�س هو �لبيت!

ويضيف األستاذ عمر عبدالعزيز أن الطفل يلتحق 
في المدرسة وهو يبلغ من العمر الخمس سنوات، 
والسلوكيات  المهارات  أغلب  اكتسب  قد  ويكون 
لهذا  منه،  السلوكيات جزءاً  هذه  الرئيسة وتصبح 
يأتي  وبعدها  األساس  هو  البيت  أن  اعتقادي  في 
دورنا في المدرسة، في تعزيز السلوكيات اإليجابية 
الممتدة  خبرتي  من  الطفل،  في  أصالً  الموجودة 
ألكثر من 21 سنة، أستطيع القول إن األساس هو 

البيت وبعدها يأتي دور المدرسة.
زايد:  بن  خليفة  ثانوية  مدرسة  وكيل  ويقول 
أثناء  اإلدارة  بها  تقوم  معينة  إجراءات  هناك  »إن 
وفي  المدرسي،  العنف  عن  الناتجة  المشكالت 
الحاالت التي يصعب التصرف معها، يتم تحويلها 

إلى مجلس أبوظبي للتعليم«.
اإلدارة  نظري  وجهة  من  لهذا  ويضيف: 
المدرسية القوية تعني مدرسة قوية وناجحة، على 
اإلدارة المدرسية أن تكون حازمة مع أي تصرف 
هذا  كان  إذا  خاصة  الطالب  من  يصدر  سلبي 
كحل  اقترح  لهذا  دوري..  بشكل  يتكرر  التصرف 
المدرسية  البيئة  تصادف  التي  المشكالت  لهذه 
إرجاع المدرسة العسكرية الداخلية للطالب، إلنشاء 
المسؤولية،  تحمل  على  القادر  الشباب  من  جيل 

الطالب يحتاجون إلى الحزم في التربية ألنهم عماد 
المستقبل.

تر�كمات

علم  قسم  رئيس  كاظم  عقيل  الدكتور  يرى 
االجتماع في جامعة اإلمارات العربية المتحدة، أن 
ينتج  والتي  للطالب  تحدث  التي  المشكالت  أغلب 
العنف هي حصيلة تراكمات اجتماعية غالباً،  عنها 
فالطالب جزء من المجتمع وهم بدورهم يواجهون 

 عبدالعزيز: االإدارة املدر�شية 

القوية تعني مدر�شة قوية 

وناجحة
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بفعل  وتتحول  تتفاقم  التي  المشكالت  من  العديد 
بعض الظروف إلى أزمات، وهناك مشكالت يعاني 
منها الطالب عامة وهناك مشاكل خاصة جداً، وهذه 
المشكالت تكون غالباً ناتجة من مؤثرات أسرية أو 

بيئية أو نتيجة لظروف مدرسية خاصة.
ويضيف الدكتور كاظم أن العنف هو المتنفس 
شحنات  تفريغ  خالله  من  الطالب  يستطيع  الذي 
الغضب والفشل االجتماعي الذي يجده في حياته، 
توجد  أن  ممكن  التي  االجتماعية  المعوقات  وأبرز 
مثل  األسرية  المشكالت  هي  الطالب  حياة  في 
الخناقات والمشكالت التي ال تنتهي بين الوالدين، 
والتي تتطور بالضرب أمام األبناء أو بالطالق، وفي 
هكذا بيئة ينشأ فيها األبناء نشأة غير متزنة يترتب 
عليها مشكالت نفسية واجتماعية عديدة تؤدي إلى 

العنف في المدارس.
يأتي  ال  العنف  أن  إلى  كاظم  الدكتور  ويشير 
األعمال  من  حصيلة  هو  بل  مفاجئ،  بشكل  غالباً 
السلبية التي تؤدي إلى العنف وتبدأ بالغياب وعدم 
االنتظام في الدراسة مما يؤدي إلى نقص التحصيل 
المدرسي. وهذا نتيجة عدم تكيّف الطالب مع البيئة 
المدرسية وهذا بدوره يؤدي إلى مشكلة أكبر وهي 
الهروب من المدرسة ، وهذا غالباً يكون ناتجاً عن 
بعض رفقاء السوء أو إهمال التلميذ أو الهرب من 

سوء معاملة مدرس ما في المدرسة.

توجيه �لطاقات 

جامعة  في  االجتماع  علم  قسم  رئيس  ويقول 
االجتماعية  الحياة  إن  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

تمر  المراهقة  فترة  في  خاصة  للطالب  والنفسية 
يمكن  كيف  معرفة  الجميع  وعلى  قوي،  بمنعطف 
فترة  ألن  بالذات،  المراهق  الطالب  مع  التعامل 
تفكيره  على  دائماً  فتؤثر  بالقلق  تتسم  المراهقة 
اليأس والخوف  إلى  الحاالت  ويتعرض في بعض 
اجتماعي  إحباط  من  يالقيه  لما  النفسية  واآلالم 

بسبب عدم وجوده في بيئة طبيعية وصحية.
في  الطالب  إدماج  في  غالباً  العالج  يكون  لهذا 
ومحاولة  إليها،  يميلون  التي  األنشطة  من  الكثير 
وتفريغ  المحيطة،  البيئة  مع  لالندماج  مساعدتهم 
كل طاقات الطالب في أنشطة مفيدة وإيجابية، فإذا 
إيجابياً  المتنوعة سيؤثر  الطاقات  أحسنا استغالل 

جداً  بعيداً  ويجعله  المستقبلية  بناء شخصيته  في 
عن أي عنف مستقبالً.

ظاهرة عاملية  

وظاهرة العنف في المدارس هي ظاهرة عالمية 
على  والنامية  المتقدمة  المجتمعات  منها  تعاني 

السواء,
»إن  والتعليم:  التربية  وزير  قال  استراليا  ففي 
مستويات العنف في المدارس مرتفعة »غير مقبولة 
على اإلطالق« واعترف بأنه لم تبذل جهود كافية 
 55000 ُفصل   ،2008 العام  وفي  العنف.  لمكافحة 
طالب في مدارس حكومية وكان قرابة الثلث منهم 

كاظم: العنف ال ياأتي ب�شكل 

مفاجئ بل هو ح�شيلة من 

االأعمال ال�شلبية 
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فصلوا بسبب، سوء السلوك الجسدي«. 
العنف  أن  حديثة  دراسة  أظهرت  بلجيكا  وفي 
الذي يتعرض له المعلمون في بلجيكا الفرنكوفونية 

كان من األسباب الرئيسة لترك مهنة التدريس.
العقد  عديدة خالل  »تقارير  وبعد  بلغاريا  وفي 
وزير  وضع  المدارس«،  في  العنف  عن  الماضي 
لسلوك  صرامة  أكثر  قوانين  والتعليم  التربية 
الطالب، بما في ذلك ارتداء اللباس غير المناسب، 
والحضور في حالة سكر، وحمل الهواتف النقالة. 
لمعاقبة  جديدة  صالحيات  المعلمين  إعطاء  وقرر 

الطالب المشاغبين.
 39 أن  والتعليم  التربية  وزير  قال  فرنسا  وفي 
مدرسة حكومية من أصل 75000 كانت »تعاني من 
العنف بدرجة خطيرة« و300 مدرسة كانت »تعاني 

من العنف بعض الشيء«.
وفي اليابان أظهرت دراسة أجرتها وزارة التربية 
والتعليم أن الطالب في المدارس الحكومية دخلوا 
في الرقم قياسي في حوادث العنف، حيث وصل 
عدد الحاالت إلى 52،756 حالة، وكان الضحايا فيما 

يقارب من 7000 من هذه الحوادث هم المعلمون.
تعرضت  فتاة  النتحار  واستجابة  بولندا  وفي 
وزير  أطلق  المدارس،  احدى  في  جنسي  لتحرش 
»بال  للمدارس  إصالحية  خطة  والتعليم  التربية 
المعلمين  فإن  الخطة،  هذه  وبموجب  تسامح«، 
مما  المدنية،  الخدمة  منصب  في  قانونياً  يعدون 
يجعل عقوبات جرائم العنف التي تقع عليهم أشد. 
ومدير المدرسة سيكون، من الناحية النظرية، قادراً 
على إرسال التالميذ العدوانيين ألداء أعمال تتعلق 
الطالب  هؤالء  آباء  يغرم  وقد  المجتمع،  بخدمة 
أيضاً. ويمكن أن يواجه المعلمون الذين ال يبلغون 

عن أعمال العنف في المدرسة عقوبة السجن.
منذ  الحالي  الدراسي  العام  شهد  مصر  وفي 
بداياته عدداً مفجعاً ومقلقاً من وقائع العنف داخل 
للشبكة  تابع  حقوقي  لتقرير  ووفقاً  المدارس، 
العربية لحقوق اإلنسان الذي رصد ظاهرة العنف 
االنتحار  حاالت  عدد  وصل  فقد  المدارس،  في 
العام الدراسي6 حاالت و13 حالة طعن  منذ بداية 
بالمطواة و33 حالة عنف من المدرسين والمديرين 
ضد التالميذ و15 حالة عنف من أولياء األمور ضد 
تعٍد من  والنظار و7 حاالت  والمديرين  المدرسين 
الطالب على مدرسيهم و 5  حاالت عنف من أولياء 

األمور ضد زمالء أبنائهم.
بالمدارس  العنف  مسلسل  حلقات  ومن 
مدرسة  أقاربه  من  شخصاً  و20  جزار  اقتحام 
باالسماعيلية،  الكبير  التل  في  االبتدائية  البلد  تل 
من  وعدد  المدرسة  مديرة  على  بالضرب  وتعدوا 
المدرسين بسبب شائعة وفاة ابنته الطالبة بالصف 
وفي  يحدث،  لم  وهو  بالمدرسة  االبتدائي  األول 
الثانوية  مبارك  بمدرسة  طالب  لقي  اإلسكندرية 
الخالف  بسبب  زميله  مع  أثناء مشاجرة  مصرعه 
عامل  اقتحم  الغربية  وفي  الفتيات.  معاكسة  على 
وتعدوا  االبتدائية  مرحوم  محلة  مدرسة  ونجاله 
أحد  تعدي  بحجة  المدرسة  ناظر  على  بالضرب 
بمدرسة  طالب  وتظاهر200  ابنته،  على  المدرسين 

تفهنا العزب االعدادية للمطالبة بإقالة وكيل وزارة 
وفاة  على  احتجاجاً  بالمحافظة  والتعليم  التربية 
نتيجة  المدرسة  أبواب  على  قلبية  بسكتة  زميلهم 

لتعرضه لإلجهاد يومياً.
وزارة  إحصائيات  كشفت  السعودية  وفي 
الداخلية أن 82% من إجمالي الحوادث في المملكة 
عموماً تتعلق بالعنف داخل البيئة المدرسية، والتي 
ارتفعت خالل سبع سنوات من 1406 حوادث اعتداء 
إلى 4528 حالة اعتداء بزيادة 400% خالل السنوات 

السبع في منطقة الرياض فقط.
إلى أن عدوى  الداخلية  ولفتت إحصائية وزارة 
إلى  البنين  مدارس  من  انتقلت  المدرسي  العنف 
بحزم  الوقوف  وجوب  يعني  مما  البنات،  مدارس 
وقوة ضد هذه الظاهرة التي قد تنهي ما تم بناؤه 

من مسيرة الحركة التعليمية.
للتوجيه  العامة  اإلدارة  أعدتها  تقارير  وعززت 
مصداقية  من  والتعليم  التربية  بوزارة  واإلرشاد 
البيئة  أن  فيها  جاء  الداخلية  وزارة  إحصاءات 
المعضالت والقضايا األخالقية  التعليمية تسودها 
كما  جنسي،  وتحرش  وشتائم،  بذيئة  ألفاظ  من 
غالباً  يحدث  اآلخرين  على  بالضرب  االعتداء  أن 
العصي  فيها  تستخدم  حيث  المدرسة،  خارج 
والسكاكين واآلالت الحادة، وتأخذ الخالفات طابع 
 ، القبلي  االجتماعي  النسيج  أو  لألقران  التعصب 
قضايا  يليها  األولى  المرتبة  في  االختطاف  يأتي 
ثم  باإلكراه،  مباشرة  سرقة  خالل  من  السرقة 
االبتزاز واالعتداء الجسدي بما يشمل االعتداء على 
اإلدارات، واالعتداء على المعلمين، واالعتداءات بين 
الطالب، وتصل إلى حد محاوالت القتل، واستخدام 
السالح، واستخدام األدوات الحادة للتهديد، وتدمير 

ممتلكات اآلخرين.
وفي األردن كشفت نتائج دراسة تقييم مبادرة 
الكفاءة الصحيّة في األردن أن مشكلة العنف بين 
 15 إلى  عاماً   13 من  العمرية  للفئة  المدارس  طلبة 
الربع من عددهم، لكنها  أكثر من  عاماً، تظهر بين 

لدى الذكور أكثر من اإلناث.
العنف  بمشكلة  يتعلق  فيما  الدراسة  وأوصت 
للركل  أو  للدفع  للضرب  )التعرض  المدارس  في 
المرشدين  دور  تفعيل  بضرورة  للحبس(،  أو 

االجتماعيين للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وفي لبنان يتعّرض أربعون في المئة من تالمذة 
للعنف  لبنان  في  والخاصة  الرسمية  المدارس 
منهم  المئة  في  خمسون  يخوض  بينما  الجسدي، 
نحو  جرح  إلى  تؤدي  عنيفة،  مشادات  أو  عراكاً 
أربعين في المئة منهم. ويقول ربع التالميذ إن أحد 
عمد  عن  ركله  أو  رفسه  أو  بضربه  قام  األساتذة 
يترافق ذلك مع معاناة تلميذ واحد من كل عشرة 
تلك  النوم.  بالوحدة، يمنعه من  تالميذ من شعور 
بها  قامت  دراسة   إليها  توصلت  الخطرة،  النتائج 
ومنّظمة  العالي  والتعليم  والتربية  الصّحة  وزارتا 

الصّحة العالميّة في المدارس اللبنانية. 
المدرسي  العنف  ظاهرة  أضحت  المغرب  وفي 
المدرسين  لبعض  متسببة  كبيرة  بسرعة  تتفشى 
بوزارة  دفع  الذي  األمر  خطيرة،  جسدية  بعاهات 

التربية المغربية إلى سن قوانين لمحاربتها. 
نوعاً  المدرسين  ضد  العنف  ظاهرة  وأثارت 
التربوية  المؤسسة  داخل  الجدل  من  جديداً 
المغربية، بعدما تعرض عدد من المعلمين إلى عنف 
التالميذ.  بعض  الشكاوى ضد  وتكاثرت  جسدي، 
وألقى تفشي هذه الظاهرة بظالل قاتمة على العملية 
من  تطلب  مما  المغربية،  المدارس  في  التربوية 
الحكومة المغربية السهر على وضع برنامج عاجل، 

أُشرك فيه العديد من الخبراء التربويين. 
مؤسسات  عن  صادرة  إحصائيات  وبحسب 
في  المغرب  في  العنف  ظاهرة  أصبحت  حكومية 
أن  اإلحصائيات  هذه  بينت  كما  مستمر،  تزايد 
إلى تعرض معلم كل شهر  العنف وصلت  حاالت 
للعنف في المدرسة، أي تسع حاالت خالل الموسم 
كبير  على تحول  يدل  مما  الدراسي في كل سنة، 

داخل المنظومة التربوية المغربية.

الغالف
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كلٌ منا لديه ذلك الصديق أو الزميل الذي يسحب 
منه طاقته بالشكوى الدائمة من كل شيء من حوله، 
وكيف أن الكون كله يتآمر ضده، ولسوء الحظ أنه 
ينبغي عليك أن تتعامل مع هذا النوع من األشخاص 
في حياتك شئت أم أبيت. ويمكن لسلبية اآلخرين من 
حولك إلحاق الضرر بنفسيتك وسلوكك، لذلك ينبغي 
أن تحافظ على صحتك النفسية بتجنـُّب هذه السلبية 

إن أمكن وأن تـُبطل مفعول سلبيتهم إن أمكن. 
المشكلة  هذه  مع  التعامل  يمكن  كيف  ولكن 

المؤرقة؟
»999« التقت خبراء وأخصائيين في هذا الموضوع 
واستخلصت منهم التوجيهات المالئمة لكي نتعامل 

مع هذا الجانب المزعج من عالقاتنا االجتماعية.

الدكتورة ر�صا عبد احلميد �صديقي 

للعلوم  العين  جامعة  في  نفس  علم  أستاذة 
والتكنولوجيا - فرع أبوظبي

هناك العديد من التفسيرات التي تناولت تعريف 
ومنها  السلبية،  الشخصية  أو  السلبي«  »الشخص 
أوالً، وإن  ذاتها  أنها شخصية مريضة وضارة في 
الصفات  هذه  ألن  المرض،  أعراض  فيها  تظهر  لم 
تنعكس على أساليب حياتها في البيت والمؤسسة أو 
أي وسط اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي ...... الخ.
الشخص  بها  يتصف  التي  الصفات  أهم  ومن 
التشاؤمية،  النظرة  هي  السلبية  األفكار  ذو  السلبي 
وقناعاته  كافة  تصرفاته  في  عليه  الغالبة  وهي 
حدوث  قبل  والتشاؤم  مقصود،  بشكل  الخادعة 
على  ينعكس  الذي  باإلحباط  واإلصابة  المشكلة 
الشخص  على  تحكم  أن  يمكن  التي  التصرفات 
بالشخصية السلبية بأنها سوداوية وكئيبة في حال 
إذ اكتشفت الجانب السيئ في كل المواقف الحياتية 
الجلسات  في  وحتى  عليه،  تمر  التي  واللحظات 
من  واألمكنة،  واألغراض  األشخاص  مع  واللقاءات 
صفات الشخص السلبي األخرى أنه كثير الشكوى، 
حيث يعتبر نفسه ضحية لكل حدث في العالم من 
حوله، كما يتميز الشخص السلبي بأنه حساس جداً 
أبعد من ذلك  تجاه أي نقد يتعرض له، بل ويذهب 
ويفسر المجامالت أحياناً على أنها مجرد نقد مبطن. 
التي  العديد من الصفات األخرى  إلى جانب وجود 

ثقوب سوداء
كيف تتجنب الأ�ضخا�ض ال�ضلبيني �تتعامل معهم من د�ن �ضرر؟

حتقيق: اأماين اليافعي 
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تميز شخصاً عن آخر حسب اهتماماته.
يمكن تصنيف السلبي إلى أنه شخصية معارضة 
المجموعة  وسط  مكانه  أن  يعتقد  ما  ومنها  دائماً 
تتميز  الغالب  وفي  يستحقها،  التي  المكانة  يمثل  ال 
الشخصية السلبية دائماً بالبحث عن األخطاء وكيفية 

صيدها بالنسبة لآلخرين.
أما في الحياة، كل شخص دائماً صديق أو زميل 
اإليجابيَّة،  الطاقة  يمتص  العمل  في  أو  الحياة  في 
بمختلف  العالم  في  شيء  كل  من  دائماً  ويشتكي 
بنظارة  الدنيا  ويرون  ضدهم،  العالم  وكأن  الطرق 
سوداء، وال يكفون عن التشاؤم وبث الطاقة السلبيَّة 
لمن حولهم ولكن إذا كنت معرضاً في حياتك للتعامل 
4 طرق  السلبيين، فهناك  مع أحد هؤالء األشخاص 

لتجنب تأثيرهم السيئ عليك، وهي: 
يكون  ما  أحياناً  موجودين:  غير  اعتبرهم   -  1
السلبيَّة زمالءك  الطاقة  الذين يصدرون  األشخاص 
من  ويكون  أقاربك،  أو  أصدقاءك  أو  العمل  في 
اعتبرهم  الحالة  هذه  وفي  تماماً  تجنبهم  المستحيل 
في  زميلك  كان  إذا  المثال  على سبيل  مرئيين،  غير 
حاول  سلبيَّة  بمحادثات  يحاصرك  ما  دائماً  العمل 
الحفاظ على محادثات قصيرة، وضع السماعات على 

أذنك وتجاهل وجوده.
إذا  اإليجابيَّة:  بعض  إليهم  تنقل  أن  حاول   -  2
إليهم  تنقل  ال  لَم  األشخاص  بهؤالء  مهتماً  كنت 
حول  مثالً  معهم  تحدث  اإليجابيَّة،  المشاعر  بعض 
كيفيَّة رؤية األشياء بطريقة إيجابيَّة، امنحهم الفرصة 
ليروا الدنيا من زاوية مشرقة فقد يكون هذا كل ما 

يحتاجونه.
3 - ال تأخذهم على محمل الجد: ال تهتم كثيراً 
لكالمهم الذي يفسد مزاجك وحاول أال تأخذه على 
تفكر كثيراً  إليهم ال  لو استمعت  ، حتى  الجدِّ محمل 

في كالمهم.
4 - ال تجادلهم: ألنَّ الجدال معهم قد يضر بك 
الطاقة السلبيَّة ويمتص طاقتك  وينقل لك كثيراً من 

اإليجابيَّة.
ومن أهم األسباب التي يمكن أن تجعل اإلنسان 
والمشاعر  األفكار  وسوداوي  دائماً  محبطاً  السلبي 
استجابة  النفس  علم  يعتبر اإلحباط في  أن  هي 
عاطفية شائعة لحالة من االعتراض، وترتبط بمشاعر 
مقاومة  من  اإلحباط  وينشأ  واإلحباط،  الغضب 
لتنفيذ رغبة الفرد بطريقة ملحوظة. وكلما زاد حجم 
اإلصابة  احتمال  وزاد  الرغبة  زادت  كلما  العوائق، 
داخلية  بين  ما  اإلحباط  أسباب  وتتنوع  باإلحباط. 
اإلحباط  ينشأ  قد  لألفراد،  وبالنسبة  خارجية،  أو 
الداخلي من وجود صعوبات تحول من دون تحقيق 
الغريزية،  والدوافع  الشخصية،  والرغبات  األهداف 
واالحتياجات أو نتيجة مواجهة عوائق مثل االفتقار 

إلى الثقة أو الخوف من المواقف االجتماعية.

خالد خمي�س ن�سر 

للعلوم  العين  جامعة  في  اجتماع  علم  استاذ 
والتكنولوجيا - فرع أبوظبي

عبر  تتكّون  اإلنسان  لدى  السلبية  المشاعر  إن 
التنشئة االجتماعية ومؤسساتها المختلفة من أسرة 

أو  االجتماع  وعند  وغيرها،  وناٍد  ومدرسة  وأقارب 
اللقاء بهذه النوعيات من األشخاص أو في حال كانوا 
من المحيط نفسه الذي نعيش فيه، كأحد األصدقاء 
أو فرداً من أفراد العائلة فإنه ينصح بعدم محاولة 
أكثر  ليكونوا  السلبيين  تغييرهم عن طريق تشجيع 
أكثر  ليكونوا  المنفعلين  األشخاص  دفع  أو  إيجابية 
وذلك  عليه،  هم  ما  على  تركهم  يفضل  بل  تواضعاً 
تغييرهم  محاولة  عند  باالستياء  شعورهم  لزيادة 
لألمر الذي يزيد من سوء شخصياتهم وتصرفاتهم 

ومحاولة فهمهم.
األشخاص  من  النوعية  هذه  فهم  يفضل  كما 
قد  مشاكل  أي  لتجنب  معهم  التعامل  قبل  بداية 
األشخاص  هؤالء  وأن  اآلخر،  الطرف  على  تؤثر 
بشكل  القرارات  اتخاذ  وكيفية  بالتفكير  يختلفون 
المال، وبعضهم يحب  يقدرون  مباشر فبعضهم قد 
آرائهم  تغيير  ومحاولة  نقاشهم  من  فبدالً  السلطة، 
ينصح باالستماع لهم والتعامل معهم بالطريقة التي 
والسماح  االسترخاء  على  لمساعدتهم  بها  يفكرون 
أي  دون  من  مريح  بشكل  والتحدث  باالنفتاح  لهم 
تنمية  في  أساسياً  دوراً  لإلعالم  أن  كما  عقبات. 
المشاعر السلبية لدى اإلنسان من خالل األخبار التي 
على  يراها  أو  عنها  يسمع  التي  األحداث  أو  يقرأها 
مدار الساعة، فيجد نفسه أمام نماذج سلبية وتغيب 

النماذج اإليجابية التي تعكس مشاعر إيجابية.
وهناك العديد من الطرق والوصايا للتخلص من 
التفكير السلبي أو كيفية مساعدة الشخصية السلبية 

ومنها: 
التي  القدرات  على  والتركيز  جيداً  الذات  تأمل   •

ميزك الله بها، وذلك لتحصيل الثقة بالنفس.
الستعادة  جداً  مهمان  واالسترخاء  الهدوء   •

التوازن النفسي والذهني والعاطفي.
• مخالطة اإليجابيين وكيفية االستفادة منهم.

• البعد عن االنطواء، حيث إن العزلة ممكن أن تزيد 
من األفكار السلبية.

عند  أو خطة رجعية  بمسافة  االحتفاظ  يفضل   •
التعامل مع هذه النوعيات من البشر لتخفيف درجة 

تأثيرهم بشكل كبير كالجلوس أو الخروج معهم. 

امل�صت�صار حممد ح�صني علي 

الورود  مركز  أسري،  وعالج  نفسي  دكتور طب 
– أبوظبي

ال بد من تفادي النقاش مع الشخصيات السلبية 
وهذه نصائح لتجنب هؤالء: 

• ال تخض في نقاشات معهم، فمن أهم األشياء أال 
تجادل األشخاص السلبيين، إذ أن هؤالء األشخاص 

يملكون بالعادة آراء راسخة يتمسكون بها.
• إذا كنت تملك شكوى أو تذمراً، فحاول أال تقل 
ذلك أمام الشخص السلبي، واختر دوماً مواضيع ال 
تحتاج إلى نقاش أو قرارات، حتى تتجنب سماع آرائه 

السلبية.
• التعاطف: قد يستفيد األشخاص السلبيون من 
التعاطف معهم، أكثر من استفادتهم من النصائح أو 

االقتراحات أو تقديم الحلول. 
ال  بحيث  جيداً  قدرها  بل  بنفسك،  تضحي  ال   •
تفسح المجال لشخص سلبي لمعرفة نقاط ضعفك. 

بعض  يستمر  حيث  المساعدة،  يد  بتقديم  قم   •
اآلخرين،  من  المساعدة  لطلب  كنوع  بالتذمر  الناس 

وقد يكونون هم أنفسهم غير مدركين لذلك. 
• الزم المواضيع الخفيفة بحوارك معهم، فأحياناً 
يثار بعض األشخاص السلبيين من مواضيع محددة، 

ويستفزون لدى طرحها. 
مساعدة  طرق  فمن  السلبية،  التعليقات  تجاهل   •
تجاوز  هي  سلبيته،  فهم  على  السلبي  الشخص 
تعليقاته، أو الرّد ببساطة بقول »حسناً« أو شيء من 

هذا القبيل من دون إعارة أي اهتمام للتعليق. 
معك  شخص  من  أكثر  وجود  على  احرص   •
هؤالء  مع  وحيداً  بوجودك  اكتفيت  فإذا  لمناقشتهم 
ستتركز  السلبية  الطاقة  كل  فإن  األشخاص، 
مزيد  وجود  حال  في  أما  بالكامل،  نحوك  وتتوجه 
من األشخاص، فال داٍع لتحمل كل هذه السلبية من 
حولك وحدك، وبالتالي يمكنك تقديم المساعدة بشكل 

أفضل.

د.  خالد خميسمحمد حسين عليد. رشا صديقي



الأمن الإلكرت�ين يب�ضط اأجنحته على التجارة �ال�ضريفة يف الإمارات

حتقيق- وائل بكر

والمعامالت  اإللكترونية  التجارة  حجم  نمو  مع 
المصرفية الرقمية تزداد تحديات الحفاظ على األمن 
الرقمي، ومن المعروف أن على عمالء البنوك، عند 
الشروع في الدخول إلى حساباتهم المصرفية عبر 
اإلنترنت لتحويل أموال أو إجراء دفعات أو استخدام 
خدمات مصرفية إلكترونية، أن ُيدخلوا كلمة مرور 
أو رمزاً سرياً ُيرسل إليهم عن طريق رسالة نصية 
أكثر  باتت  األساليب  هذه  فإن  ذلك،  ومع  هاتفية. 

تحقيق

جدار الّصد
ُعرضة لتهديدات األمن اإللكتروني عبر اإلنترنت. 

اإلمارات  دولة  في  أهمية  أكثر  األمر  هذا  ويغدو 
بالمنطقة  المالية  التكنولوجيا  موجة  تقود  كونها 
حسب تقرير »صناعة التكنولوجيا المالية« الصادر 
عن »بيفورت« و»ومضة«، والذي بين أن الشركات 
في الشرق األوسط مطالبة بالفطنة وسرعة التصّرف 

حيال الثورة الرقمية الحاصلة.
ويواصل إجمالي اإلنفاق عبر اإلنترنت نموه في 

 33 أنه سيبلغ  إلى  توقعات  وتشير  اإلمارات،  دولة 
مليار درهم بحلول عام 2018.

في  العاملة  البنوك  أن  تقنيون  خبراء  ويرى 
أفضل  تبنّي  طريق  على  الخطى  تُحثُّ  اإلمارات 
الممارسات العالمية في تأمين الحسابات المصرفية 
تقرير  وأورد  اإلنترنت.  عبر  الرقمية  والمدفوعات 
صادر عن »إيه تي كيرني« في السياق ذاته بعنوان: 
اإلمارات  بنوك  أن  الرقمي«،  العالم  في  »المصرفية 
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بمنطقة  الثانية  المرتبة  فيه  تتبّوأ  جيّد  وضع  في 
الشرق األوسط وإفريقيا في الجاهزية الرقمية.

استخدام  إلى  لجأت  التي  البنوك  واستطاعت 
من  العوامل  متعدد  األمني  للتحّقق  متقّدمة  عمليات 
المصرفي  االحتيال  محاوالت  تخفض  أن  الهوية، 
بنسبة 90 بالمئة، وفقاً لشركة أمن اإلنترنت العالمية 

»آر إس إيه«.
سي«  دي  »آي  شركة  عن  صادر  تقرير  وكان 
لالستشارات وأبحاث السوق التقنية، قال: إن أتمتة 
النظم األمنية باتت إحدى مبادرات التحول الرقمي 
والشرق  أوروبا  في  البنوك  بين  انتشاراً  األكثر 
إقباالً  األمنية  الحلول  وتشهد  وإفريقيا.  األوسط 
كبيراً على االستخدامات المتعلقة بالوصول عن ُبعد 
إلى البيانات ومهام العمل في قطاعات رئيسة مثل: 

الرعاية الصحية والقطاع العام واألمن والدفاع.

 �خرت�ق!

وكشفت »جيمالتو« المتخصصة في مجال األمن 
العمالء  ووالء  البيانات  »اختراق  تقريرها  الرقمي، 
اإلمارات  في  المستهلكين  أن  عن  كاشفة   »2016
يضعون مسؤولية حماية بياناتهم الشخصية بحزم 
في أيدي المنظمات التي قاموا بمنحها حق التعامل 

مع تلك البيانات.
ووفقا للمسح، أشار 66.5% من المستهلكين في 
بيانات  وتأمين  حماية  مسؤولية  أن  إلى  اإلمارات 
العمالء تقع على عاتق الشركات، في حين قال%33.5 

إن المسؤولية تقع على األفراد أنفسهم.

خماطر

األسواق  مدير  سامي،  محمود   )999( وسألت 
عالية النمو )منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة 
أكبر  عن  نتوركس  آربور  لدى  األوسط(  والشرق 
المخاطر األمنية في المنطقة فقال: يتمثّل أكبر خطر 
األوسط  الشرق  في  الشركات  معظم  أن  في  أمني 
أي  وقوع  زمن  تحديد  في  صعوبة  تجد  ما  غالباً 
هجوم، حيث إنها ال تكتشفه، إال عندما يبلغ طرف 
ثالث أو عمالء عن تلقيهم رسائل مشبوهة أو طلبات 

للحصول على أموال. 
وثمة عامل آخر يسهم في ذلك أال وهو أن النظم 
األمنية ال تلقى دعماً من قبل من يستخدمون هذه 
زائفاً  إحساساً  يخلق  أن  يمكن  ما  وهذا  األنظمة. 
بشكل  المعلومات  تقنية  مدير  يعتمد  حيث  باألمن، 
أن  حقيقة  متجاهالً  القائم،  األمني  النظام  على  تام 
األبواب  استخدام  يمكنهم  السيبرانيين  المجرمين 
الخلفية وتجاوز آليات دفاع معينة لتنفيذ هجماتهم. 
ويعزى ذلك إلى حقيقة أن العديد من الشركات في 
المنطقة ال تزال ترى األمن السيبراني على أنه مجرد 
يحتاج  بينما  المعلومات،  بتكنولوجيا  تتعلق  مسألة 
في الواقع إلى دمج بالنهج األمني العام للشركة. كما 
أن ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية في المنطقة 
منصة  توفر  إنها  حيث  األمنية،  المخاطر  من  يزيد 

إضافية للهجمات السيبرانية. 
وعن الكيفية التي يمكن فيها لالبتكارات التقنية أن 
تواكب االحتياجات األمنية المتغيرة، قال: يستحضر 
كل ابتكار تكنولوجي رئيس، سواء اختص بالتنقل، 
أو الحوسبة السحابية أو التحول الرقمي، تغييرات 
على  والقدرة  للشركات.  كبيرة  وفوائد  هائلة 
وقت  أي  في  التجارية  المعلومات  إلى  الوصول 
من  التكاليف  خفض  على  والقدرة  مكان.  أي  ومن 

خالل الصبغة االفتراضية للبنية التحتية للشبكات. 
التكنولوجيا  نشر  كيفية  في  أكبر  مرونة  واكتساب 
فوائد  الرئيسة  االبتكارات  تلك  وتكفل  والخدمات. 
إداراتها. ويمكنك أن  حقيقية للشركات في مختلف 
وأصحاب  والشركاء  للعمالء  استجابة  أكثر  تكون 
العمل. ولكن مع كل هذه الفوائد تأتي الفرص لمن 
يريد استهداف عملك بالتهديدات السيبرانية. فعلى 
سبيل المثال، تساعد التقنيات المتحركة على تطوير 
أن الموظفين بوسعهم  الشركة، ولكنها تعني أيضاً 
باستخدام  مكان،  أي  من  الشبكة  إلى  الدخول  اآلن 
أجهزتهم الشخصية، والتي قد ال يكون لديها درجة 
ويعني  الشركة.  أجهزة  في  المطبقة  نفسها  األمان 
نقل البنية التحتية إلى السحابة اإللكترونية تسليمك 
وتصبح  ثالث.  طرف  إلى  بياناتك  على  السيطرة 
مفهوم  يدمر  وهذا  قدراتك.  هي  األمنية  قدراتهم 
األصول  تلك  تأمين  يجعل  مما  الشركة،  محيط 
ابتكار رئيسة، تنتقل  أشد صعوبة. وعند كل نقطة 
الميزة إلى المهاجم. فهناك نقاط ضعف جديدة عليه 
التعريف، فإن األمن لعبة  استغاللها. لذلك، وبحكم 
تقوم على المواكبة واللحاق بالركب. وما هو مطلوب 
اآلن - أكثر من أي وقت مضى - هو نظرة واسعة 
وعميقة في الشبكات والتطبيقات والخدمات. فبغض 
واألهداف  المهاجمين  طبيعة  تغير  مدى  عن  النظر 
والتقنيات، فإن تأمين الشركة اليوم يتأتى من خالل 

فهم حركة المرور على الشبكات.

حلول

ويقول عمار المالك- المدير التنفيذي لمدينة دبي 
لإلنترنت العضو في تيكوم: إن دولة اإلمارات تحتل 
سكانها  يتصل  دولة  كأكثر  عالمياً  الثالثة  المرتبة 
على  تيكوم  مجموعة  شركاء  ويعمل  باإلنترنت. 
تطوير حلول تكنولوجية تسهم في تغيير مستقبل 
العالم. فلقد قامت فيزا بتطوير عدد من حلول الدفع 
حلول  مستقبل  رسم  في  ستسهم  التي  المبتكرة 
لإلنترنت.  دبي  مدينة  في  تطويرها  تم  التي  الدفع 
لعمالء  تسمح  آلي  ماكينة صراف  الحلول  وتشمل 
المعامالت  إلتمام  اليد  بصمة  استعمال  البنوك 

عمر سدودي  أندرو كالثورب  عمار المالك 
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يستطيع  الذي  العين  بصمة  ونظام  المصرفية، 
الدفع، باإلضافة  إتمام معامالت  العمالء من خالله 
إحدى  وهي  المصرفية،  بوت«  »تشات  تقنية  إلى 
العمالء وتوفر  التي تخدم  الصناعي  الذكاء  تقنيات 
وقتهم وجهدهم. وتعكس جميع هذه التقنيات مدى 
المصرفية في  المعامالت  التي ستشهدها  السهولة 

المستقبل. 
ويقول عمار: إن تقنية »بلوك تشين« أعلن عنها 
في  األولى  للمرة  الوطني«  دبي  اإلمارات  »بنك 
في  الحكومية  المؤسسات  وتعمل  األوسط  الشرق 
دبي على تبنيها. وبينما ال تزال الفوائد التي ستعود 
على السوق االستهالكي غير محددة حتى اآلن، إال 
األعمال  فعالية  زيادة  في  ستسهم  التقنية  هذه  أن 
في المؤسسات من خالل إنشاء سجل من الوثائق 

والمعامالت التي تخضع لمعايير أمنية صارمة. 

�إجر�ء�ت

في  »جونيبو«  عام  مدير  توما،  يعقوب  ويعتبر 
األمن  إجراءات  مراعاة  أن  األوسط  الشرق  منطقة 
الكبيرة فقط  والسالمة ليست حكراً على الشركات 
األمن  يرتبط  اليوم،  عالمنا  ففي  بعضهم،  يظن  كما 
اإليرادات،  وحماية  بالعمل  بالكفاءة  والسالمة 
الثمينة،  والممتلكات  السلع،  حماية  إلى  باإلضافة 
بلغ  فمهما  سواء.  حد  على  والعمالء  والموظفين، 
حجم وقوة الشركة من حيث البضائع والممتلكات 
واإليرادات، فإنها لن تبلغ أقصى قوتها ما لم تتوافر 
لديها األنظمة األمنية الالزمة لحمايتها. وفي وقتنا 
الحاضر، توجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلول 
األمنية والشركات التي توفرها، وحتى تحصل على 
يتعين  لشركتك،  الحماية  أفضل  توفر  التي  الحلول 
عليك أن تأخذ العديد من العوامل في عين االعتبار 
بعيداً عن السعر النهائي للمنتج. فمن المهم جداً أن 

األمني.  الحل  المتالك  اإلجمالية  التكلفة  في  تفكر 
وعلى الرغم من أنه يمكن ألي منتج أن يكون حالً 
قصير المدى، إال أنك إذا أردت حالً مستداماً يضمن 
الجودة،  تأخذ  أن  البد  المدى،  طويل  توفيراً  لك 
أنه  كما  االعتبار،  عين  في  التحمل  على  والقدرة 
الشركة  بها  تتمتع  التي  الثقة  مدى  إغفال  يمكن  ال 
هذه  إن  إذ  المجال،  هذا  في  وإمكانياتها  المصنعة 
األمور مجتمعة تضمن لك التقليل من التكاليف على 

المدى الطويل.

وعي تقني

التنفيذي  الرئيس  كالثورب،  أندرو  ويؤكد 
المختصة  االستشارية  بروتيغو«  »كوندو  لشركة 
بالمدفوعات الرقمية، تزايد إقبال عمالء البنوك ذوي 
الوعي التقني العالي في اإلمارات على القيام بعمليات 

مواقع  عبر  وخدمات  منتجات  وشراء  مصرفية 
ما  المتنقلة،  الذكية  التطبيقات  ومن خالل  اإلنترنت 
أمني متعدد  إلى عمليات تحّقق  تلجأ  البنوك  يجعل 
العوامل من الهوية من أجل تلبية احتياجات العمالء 
القدرة  المصرفية، ورفع  العمليات  األمنية وتبسيط 
بإجراء  المرتبطة  المخاطر  مستوى  قياس  على 
المعامالت عبر اإلنترنت، ومنع الهجمات اإللكترونية.

وبين أن البنوك في اإلمارات تماثل أبرز البنوك 
العالمية في تنظيم التحّقق األمني متعدد العوامل من 
الهوية لدى دخول العمالء إلى حساباتهم المصرفية، 
أرقام  توليد  وأجهزة  المتنقلة  الذكية  كالتطبيقات 

المرور السرية.

اأدوار

لدى  التنفيذي  الرئيس  الدين،  زين  ياسر  ويبين 

تحقيق

 محمود سامي ياسر زين الدين شارل حبق 
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»إى هوستينغ داتا فورت« أنه غالباً ما تركز الفرق 
الداخلية لتقنيات المعلومات على االحتياجات اليومية 
في  للنظر  الوقت  عامل  إلى  وتفتقر  للمؤسسة 
االحتياجات األمنية المعقدة. بينما يوفر متخصصو 
تزويد الخدمات األمنية المدارة خدمة فعالة متكاملة 
بشكل  األمنية  المتطلبات  أحدث  اعتماد  جانب  إلى 
استباقي للغاية. وفى السياق نفسه تمنح الشراكات 
العالمية لمزودي الخدمات األمنية المدارة دوراً في 
التقنيات  مساعدة المؤسسات االستفادة من أحدث 
والخبرات العالمية بتكلفة أقل وأكثر فعالية، وبينما 
ميزة  توافر  إلى  الناشئة  التقنيات  اعتماد  يؤدى 
يواجهون  أنهم  إال  والمنظمات،  للشركات  تنافسية 
من  العديد  وترغب  اإللكترونية.  التهديدات  تزايد 
المنظمات في التعامل مع شركاء االستضافة الذين 
األخرى  التنظيمية  والمتطلبات  البيانات  أمن  يلبون 
حتى لو لم تكن ملزمة لهم. ومن الواضح أنه عندما 
يستثمر العمالء في الوقت والنفقات لتحقيق االمتثال، 
فإنهم يتوقعون المثل من قبل مزودي الخدمة. كما 
يحتاجون إلى إظهار مستويات عالية من الضوابط 
آمنة  بطريقة  بياناتهم  لحماية  تنفيذها  يتم  التي 
ويحدد  التنظيمية.  بالواليات  وااللتزام  ومتسقة، 
PCI مجموعة  الدفع  لقطاع بطاقات  األمني  المعيار 
من المتطلبات الشاملة من أجل »تعزيز أمن بيانات 
حساب الدفع« مثل أرقام بطاقات االئتمان واألسماء 

والعناوين والبريد اإللكتروني. 

هجوم

الخدمات  مشاريع  مدير  حبق،  شارل  ويعتبر 
المالية لدى بوز ألن هاملتون أنه في ضوء الزيادة 
الحاصلة في الهجومات السيبرانية والخروقات في 
المؤسسات المالية العالمية واإلقليمية، سيبرز األمن 
األوسط  الشرق  السيبراني، وألول مرة في منطقة 
وشمال أفريقيا، كواحد من أبرز األولويات بالنسبة 
المؤسسات  اإلدارة.  ومجالس  التنفيذيين  للرؤساء 
األمن  عنصر  وأدخلت  األمر  استبقت  التي  المالية 
السيبراني بفعالية في أطر العمل الخاصة بالمخاطر، 
ستستثمر بقوة في بناء القدرات الصحيحة وهياكل 
الحوكمة. وسيؤدي هذا األمر بالمقابل إلى تمكينها 
بقوة لمواجهة الحوادث المحتمله التي يمكن أن تضّر 

بعملياتها وبسمعتها. 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  سدودي،  عمر  ورأى 
األخيرة  اآلونة  في  تشهد  المنطقة  أن  »بيفورت«، 
والتشريعات  اللوائح  من  واسعة  مجموعة  صياغة 
وأجهزة  الحكومية  الجهات  قبل  من  الجديدة، 
الرقابة المالية، مما يدل على تحسن مستوى وعي 
وإدراك المشرعين بأهمية االبتكار ووضوح الرؤية 

بخصوص العوامل التي تدفع بعجلة االبتكار. 

اأولويات

وقال سوديش جيريان، رئيس دائرة العمليات في 
إكسبرس موني: »التكنولوجيا لم تغير فقط الطريقة 

التي نؤدي بها األعمال المصرفية اليوم، بل غيرت 
التكنولوجية  التطورات  أدت  فقد  المنافسة.  طريقة 
إلى ثورة في طريقة إجراء المعامالت والمدفوعات«. 
وقال فادي غندور، رئيس شركة »ومضة«: »إن 
قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية التقليدية 
الناشئة  الشركات  قبل  من  شرسة  منافسة  يشهد 
في مجال التكنولوجيا المالية، التي تقوم باستخدام 
التقنيات الرقمية المبتكرة، في توفير حلول بسيطة، 
صناعة  وتشهد  أقل«.  وبتكلفة  االستخدام  سهلة 

الخدمات المالية تحوالت وتغيرات سريعة.
الخدمات  قسم  رئيس  سيغال،  سوفرات  ورجح 
المصرفية لألفراد في بنك أبوظبي الوطني أن تعطي 
طبيعة  ذات  مجاالت  في  إلنفاقها  األولوية  البنوك 
تنظيمية أو التي تساعد على تحسين تجربة العمالء 
الرقابة  مثل الخدمات اإللكترونية، وااللتزام بزيادة 

التنظيمية واألمن اإللكتروني. 
التنفيذي  الرئيس  نائب  شحادة،  رامز  وقال 
هاملتون  ألن  بوز  لشركة  اإلداري  والمدير 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: ينبغي أن تكون 
التي  التهديدات  لمواجهة  مستعّدة  الحكومات 
تتراوح ما بين القرصنة والجريمة اإللكترونية، 
وهنا يكمن دور تكنولوجيا »بلوك تشين« في 
من  أهدافها  تحقيق  على  المدن  تلك  مساعدة 
فيه  تضمن  الذي  الوقت  في  الرقمي  االقتصاد 

أقصى درجات أمن الشبكة«.
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تحقيق

عندما تمر في أحد شوارع القاهرة أو في قرى 
كبيرة  الفتة  وتجد  المصرية،  المحافظات  بعض 
حفل  لحضور  »أدعوكم  عليها  ومكتوباً  مرفوعة 
في  عريض  بخط  الموعد  تحديد  ويتم  زفاف«، 
ما تكون هذه الالفتة تنويهاً  أسفل الالفتة، فغالباً 
زواج  حفل  إقامة  ويعني  الجمعية«،  »فرح  عن 
بتكاليف كبيرة داخل شوادر )خيام( ضخمة في 
الشوارع من أجل جمع المال، حيث يتم جمع مبالغ 
كبيرة من المال في صورة مجامالت شعبية بين 
األصدقاء والمعارف، على أن يتم رد هذه المبالغ 
أفراح  حفالت  وجود  حسب  متباعدة  فترات  على 

عند من قام بدفع النقود في الفرح.

وقد أصبحت أفراح الجمعية أقرب إلى نوع من 
من  عليها  الحصول  يتم  التي  الشعبية  القروض 
دون فوائد، وتسدد على آجال طويلة أو متوسطة 
أو قصيرة حسب الظروف، وتسمى في األوساط 

الشعبية »النقطة«.
وقد رصدت السينما المصرية هذه الظاهرة في 
والذي ظهرت من خالله في حبكة  »الفرح«،  فيلم 
فعندما  الجمعية«،  »أفراح  واقعية  مؤثرة  درامية 
ضاق الحال بزينهم الفنان)خالد الصاوي( اضطر 
إلقامة حفل زفاف، وأستأجر عروسين ليسترد ما 
وليسدد  األفراح،  في  كمجامالت  نقود  من  دفعه 
أن  األقدار  وتشاء  »ميكروباص«،  ويشتري  دينه، 

هل  حيرة  في  ويقع  الفرح،  أثناء  والدته  تتوفى 
ُيكمل الفرح ويجمع »النقطة« أم يقيم عزاء لوالدته، 

وتضيع أحالمه في جمع األموال.
الجمعية  أفراح  في  والواقع  الحقيقة  ولكن 
تكشفها  واألسرار  المفاجآت  من  العديد  يحمالن 
الحقيقيين  األبطال  من  عدد  مع  لقائها  في   »999«

ألفراح الجمعية.
»هذه  أفراح:  متعهد  المنعم  عبد  محمد  يقول 
الشعبية  األحياء  في  منتشرة  األفراح  من  النوعية 
تحايالً على ضيق المعيشة، والتجار هم أكثر فئة 
ألنهم  بعضاً،  بعضهم  مع  الجمعية  أفراح  يقيمون 
أجل  من  وذلك  األسواق،  في  دائم  بشكل  يلتقون 

عرس مفبرك!
اإنهم يحتالون على النا�ض باأفراح كاذبة، �الهدف جمع الأموال!.

حتقيق: رمي حممد – القاهرة- ت�سوير: خالد رفقي
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ويقوم  الفرح،  خالل  المال  من  كبير  مبلغ  جمع 
حل  أو  تجارته،  حجم  بتوسيع  خالله  من  التاجر 
أزمة مالية تواجهه، أو سداد ديون متراكمة عليه«.

وعن أنواع أفراح الجمعية هل تختلف من فرح 
وله  فرح  كل  المنعم:  عبد  محمد  يجيب  آخر،  إلى 
وهو  »اللمبي«،  يسمى  فرح  هناك  فمثالً  مسماه، 
فرح بسيط، وفرح آخر يسمى »التركي« وهو فرح 
مع  باالتفاق  هذا  ويحدث  كبيرة،  وبتكاليف  كبير 
»أصحاب الليلة«، فيعلمنا أنه فرح جمعية ألن منهم 
من يريد تكلفة بسيطة لمجرد أن يجمع »النقطة« 
بتكلفة  كبيراً  فرحاً  يريد  من  ومنهم  يريدها،  التي 
صباح  حتى  الليلة  هذه  تستمر  ما  وغالباً  عالية، 
فجر  وتنتهي  الخميس  ليلة  وتبدأ  الثاني،  اليوم 
يوم الجمعة، ويكون »المعازيم« من معلمي سوق 
الخضار والفاكهة، أو من تجار شارع عبد العزيز، 
وغالباً  والمحمول،  الكهربائية  األجهزة  تجار  وهم 
ما يجمع صاحب الفرح في هذه الليلة ما يقرب من 
مطربين  تتطلب  الليلة  وهذه  »نقطة«،  جنيه  مليون 
ما  أي  وغيرها،  وسجائر  ومشروبات  وراقصات 

يسمى »الكيف«.
تكون  عبدالمنعم:  يقول  الشادر،  إقامة  وعن 
المساحة  حيث  من  الفرح  صاحب  لرغبة  وفقاً 
وعدد الكراسي والطاوالت ونوعية قماش الفراش 
الليزر  ووحدة  العرض  وشاشات  المستخدم 
والدخان، وأسعار تأجير الكرسي الواحد في الفرح 
تختلف من كرسي آلخر ما بين 5 جنيهات إلى 15 

جنيهاً، ويتم تأجير الكراسي على حسب المدعوين، 
أكثر،  أو  2000 كرسي  الى  أن تصل  الممكن  ومن 
وإيجار قطعة القماش المستخدمة في بناء الشادر 
بمساحة 3 في 6 أمتار تتراوح بين 15 جنيهاً و55 
جنيهاً حسب نوعية القماش، وإيجار السجاد حوالي 
25 جنيهاً للسجادة الواحدة، وذلك غير كوشة الفرح 
حسب نوعية الديكور المطلوبة والكهرباء واإلضاءة 
فيكون  الفرح  وبوابة  ونوعه،  الفرح  حجم  حسب 
إيجارها حسب مساحتها، ووحدة الليزر من 3 أمتار 
ثالثة  حتى   500 من  إيجارها  يكون  متراً   12 إلى 
آالف جنيه، أما اللمبات والنجف واأللعاب الضوئية 

فمساحة الشادر هي التي تحدد العدد المطلوب.
بين  ما  تبادلية  عالقة  هناك  كان  إذا  وبسؤاله 
ليس  المنعم:  عبد  يجيب  الفرح  وتجهيزات  النقطة 
الفرح،  يجمعها صاحب  التي  باألموال  لديَّ عالقة 
على  وليس  واتفاقنا  أسعارنا  على  نحاسبه  فنحن 
كم األموال التي تدخل له من النقطة، فهناك أُناس 
وهناك  الجمعية،  أفراح  من  جنيه  مليون  يجمعون 
من يجمع تكاليف الفرح فقط، وفي النهاية نحن كل 
وظيفتنا أن نجهز الفرح ونأخذ أجرتنا، وال ننظر كم 
جمع صاحب الفرح من »النقطة«، فهي في النهاية 

دين عليه، وسوف يردها لمن جامله.
وعن اختالف فرح الجمعية عن األفراح الحقيقية، 
أسعارنا،  اختالف في  يوجد  المنعم: ال  عبد  يقول 
بعضاً،  بعضهما  مثل  االثنين  نحاسب  فنحن 
ونتعامل مع االثنين بالسعر نفسه، وال يفرق معنا 

إذا كان فرحاً حقيقياً أم ال، ألننا نحصل على حقنا 
المادي.

على  فيعرفنا  أفراح،  »نبطشي«  وهو  زيزو  أما 
وظيفته في »فرح الجمعية«، ويوضح : أعتبر نفسي 
أهم شخص في الفرح ألنني »صانع البهجة« في 
الفرح، فأنا من يمسك »الميكرفون« أو »الحديدة« 
بلغة صناع األفراح الشعبية، وأسخن الفرح حيث 
إن كل من يدخل من المدعوين الفرح ويكون أحد 
التجار أو المعلمين المعروفين أقدم له التحية على 
على  أموال  برمي  التحية  برد  فيقوم هو  المسرح، 
خشبة المسرح، ويالزمني رجل حتى نهاية الفرح 
تسجيل  ومهمته  »النقطة«،  ودفتر  قلم  يديه  وفي 
المبالغ التي يتم تحصيلها، وتسجيل أصحابها، ألن 
هذه »النقطة« تعتبر ديناً على صاحب الفرح يرده 

في أفراح أو مناسبات أخرى، وهكذا.. 
تجلب  التي  األفراح  غالباً  النبطشي:  ويضيف 
جمعاً  أكثر  تكون  ومطرباً  غنائية  وفرقة  راقصة 
ويستمر  أكبر،  بشكل  »النقطة«  وتأتي  لألموال، 
لصاحب  ربحاً  أكثر  ويكون  الصباح،  حتى  الفرح 
في  أمواالً  يصرف  ما  كل  معادلة  وهي  الفرح، 
ومشروبات  ومأكوالت  فرقة  من  الفرح  تجهيزات 
ذلك عالوة على »الكيف« مثل »الشيشة« وخالفه 

يجمع أمواالً أكثر.
عريساً  تؤجر  أفراح  هناك  كانت  اذا  وبسؤاله 
زيزو  يؤكد  األفالم،  في  يحدث  كما  وعروسة 
فهناك  كثيرة،  أفراح  في  بالفعل  يحدث  هذا  أن 
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تحقيق

لها  ويدفع  الشوارع  فتيات  من  فتاة  يستأجر  من 
أمواالً لمدة ساعتين ويدعي أنها ابنة أحد األقارب، 
الكوشة خلف  تقام  األفراح  النوعية من  وفي هذه 
العريس الذي  المسرح، وتجلس هذه العروس مع 
تم استئجارهما، وغالباً يكون أغلب المدعوين على 
علم بأن العروسين مستأجران، ويتعاملون مع ذلك 
بشكل عادي وطبيعي، ويدفعون »النقطة«، فهم على 
دراية بأن الفرح جمعية، وفي العرف أن من يمتنع 
عن دفع »النقطة« يخرج من دائرة أفراح الجمعية، 

ولن يجامله أحد في مناسباته.
في  جديد  ابتكار  عن  الخياط  عمرو  ويتحدث 
من  عائلته  من  يجد  ال  من  فهناك  الجمعية،  أفراح 
يقيم له عرساً فتقام هذه األفراح بشكل آخر، يقوم 
صاحب الفرح بافتعال أي مناسبة كخطبة ابنه الذي 
10 سنوات من أجل أن يجمع  ال  ال يتعدى عمره 
أمواالً لشراء سيارة أو قطعة أرض، ومنهم من يقيم 
وزينة  ويقيم شادراً  المولود،  البنه  »عقيقة«  حفل 
»النقطة«،  إطار  في  أمواالً  ويعلق األضواء ويجمع 
وفي  ابنته  أو  البنه  ميالد  عيد  يقيم  من  ومنهم 

النهاية الهدف واحد وهو جمع األموال.
االقتصاد  أستاذ  حسنين  أحمد  الدكتور  ويعلق 
الجامعات  في  والمحاضر  السياسية  والعلوم 
في  والتقاليد  العادات  تعتمد  قائالً:  المصرية 
األوساط الشعبية على »النقطة«، أي المبالغ المالية 
لـ»العريس  كمجاملة  الفرح  مرتادو  يدفعها  التي 
هذا  في  ولكن  الطبيعية،  األوقات  فى  والعروسة« 

فكل  للدين،  رداً  يعتبر  الجمعية  فرح  من  النوع 
مرة يتم تنظيم الفرح تذهب هذه »النقطة« إلى من 
بدفع  الدور، والذي يصبح بدوره مديناً  يقع عليه 
وقام  فرحه  إلى  جاء  من  كل  أفراح  في  »النقطة« 
بالدفع، وهو األمر المدون بدقة فى كشكول )دفتر( 
من  العديد  يثير  وهذا  األفراح،  هذه  منظم  يمتلكه 
التساؤالت حول هذه األفراح التي وإن كانت تهدف 
في ظاهرها إلى الدعم المادي، فإنها تخفي العديد 
من المخالفات من سرقة كهرباء ونشاط عمل بائعي 
المخدرات، والخروج على اآلداب العامة، والتحايل 
أي  وجود  عدم  عن  فضاًل  األمنية،  الجهات  على 

رقابة على نشاط هذه األموال التي يتم جمعها. 
ويضيف الدكتور حسنين، هناك مبررات للجوء 
المواطنين المصريين إلى مثل هذه اآلليات للتخلص 
تتطلب  البنوك  أنظمة  ألن  المادية،  األزمات  من 
عن  الطبقات  هذه  أبناء  يعجز  مما  مرهقة  شروًطا 
الطريقة  بهذه  لاللتحاق  يدفعهم  ومما  توفيرها، 
المشينة ليتسنى لهم جمع هذا المبلغ الذي يضمن 
لهم تحقيق مشروع العمر، وهو مرفوض اجتماعياً 
وآدمية وخاصة في  أكثر احتراماً  ألن هناك طرقاً 
بعضاً  بعضها  مع  تتكاتف  التي  الشعبية  الطبقات 
وقت األزمات، كما أن البنوك تعطي قروضاً ميسرة 
أي  أن  على  عالوة  الصغيرة،  المشاريع  ألصحاب 
مبلغاً  يقترض  أن  حقه  من  الحكومة  في  موظف 
جيالً  ننشئ  أن  علينا  يجب  وال  وظيفته،  بضمان 
يعتمد على التحايل والكذب من أجل جمع األموال.

الخبير  عادل  هاني  الدكتور  ويوضح 
االقتصادي أن ظاهرة  »النقوط« منتشرة بشكل 
أشكال  من  وهو شكل  المصري،  مجتمعنا  في 
به عندما  الوفاء  بد من  الذي ال  المؤجل  الدين 
هي  وهذه  اآلخر،  الطرف  عند  المناسبة  تحل 
أصبحت  التي  الظاهرة  الجمعية  أفراح  فكرة 
منتشرة بصورة كبيرة، وينظر لها بعضهم نظرة 
اقتصادية خالصة ألنها أحياناً تساعد صاحبها 
في تحسين وضعه المالي، ولكنها أحياناً تكون 
خاسراً،  منها  ويخرج  صاحبها  على  وباالً 
أفراحاً  أقاموا  ألشخاص  كثيرة  حاالت  فهناك 
أن  واكتشفوا  طائلة  أمواالً  ومناسبات وجمعوا 

ما جمعوه من الفرح يعادل ما أنفقوه.
هذا  من  نخرج  ولكي  عادل،  الدكتور  ويضيف 
هذه  عن  نتخلى  أن  األفضل  من  المادي  العبء 
الناس  ونشارك  األعباء،  من  نخفف  حتى  العادات 
وإذا  مادية«،  »اشتراطات  دون  من  أفراحهم 
التكافل  أجل  من  الجمعية  أفراح  من  الفكرة  كانت 
هذا  في  نضعها  فلماذا  األفراد،  بين  االجتماعي 
عروس  لتأجير  نضطر  بأن  المقبول  غير  الشكل 
وعريس وحفل صاخب، وهناك تقليد معروف لدى 
ويسمى  المتوسطة  والطبقات  الشعبية  المناطق 
»الجمعية« وهي جمع مبلغ شهري من عدة أفراد 
نوع  أيضاً  وهذا  شهر،  كل  منهم  واحد  ويقبضه 
متعارف من التآخي االجتماعي ومقبول اقتصادياً 

واجتماعياً.
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الجريمة و العقاب

لِبساطتها، وطيبة قلبها.. وبسبب ظروف رمادية، 
سيئة الطالع، فقد اندفعت الصبية »نورة، 19 عاماً«، 
إلى أْن تثق بالشاب »شاكر، 29 عاماً«، على أساس 
الله  سنّة  على  باحلالل،  زوجــة  له  ستكون  أنها 

ورسوله، كما أْوَهَمها، وهذا ما كانت تتطلع إليه.. 
لبيع  جتاري  محّل  في  العاملة  املسكينة،  ولكّن 
أن  تكن تضع في احلسبان،  لم  الرجالية،  األلبسة 
بها،  الذي دخل احملل شارياً، سيغّرر  الشاب،  هذا 
يقال..  كما  عظماً«،  ويرميها  »سيأكلها حلماً،  وأنه 
َمْكره، فقد  فانطالقاً من خباثة نفسه، ومن حبائل 
بعد  لبثت  ما  معها،  عاطفية  عالقة  بناء  من  متّكن 
لقاء  عملية  إلى  حتّولت  أْن  أكثر،  أو  شهر  مرور 
حميمي بالكامل في شّقة ألحد أصدقائه، ولكْن ذلك 
كلّه جرى مبوافقتها بداية، على أمل إسقاط اجلنني 
قبل األوان، فيما لو مّت احلمل، هذا ما كان اجلاني 

»شاكر« قد زرعه بعقل محبوبته وقلبها..
واستمّر هذا الذئب البشري، مبضاعفة ممارساته 
احلسيّة، اخلارجة عن احِلشمة واآلداب العامة، بل 
إن األمور تفاقمت أكثر فأكثر، وذلك عندما شرَعِت 
بني  الّشرعية  غير  العالقة  هذه  مثل  تلوك  األلسنة 
العاشقني، حيث كان »شاكر« قد فضح هذه العالقة 
السرية بينهما، حني نقل هذه األسرار إلى عدد من 

رفاقه وأصحابه، مفتخراً ومتباهياً! 
والذي »زاد الّطني ِبلًّة«، أّن »نورة«، كانت تتغيّب 
عن بيت والديها بني يوم وآخر، ُمّدعية أمامهما، أنها 
إلى  العودة  تريد  ال  وأنها  صديقاتها،  عند  تسهر 

البيت ليالً!.
لهما  وليس  وحيَدين،  تتركهما  كانت  هنا  ومن 
مبرض  األّول  لها:  أَخـــَوان  مــات  بعدما  سواها، 
طريق  على  فظيٍع  سيٍر  بحادث  والثاني  ُعضال، 
الشاحنة وقضى  انقلبت سيارته  إذ  املدينة،  خارج 

جثة هامدة، بجسٍد ُمحّطم!. 
بل إّن املدعو »شاكر« ارتبط بـ »نورة« بـ »عقد 
مبّرر  إيجاد  مْن  ليتمّكن  وسرِّي،  ُصوري«  زواج 

شرعي، لعروسه »االفتراضيّة«!.
في  لتشغيلها  جانبه  مْن  ُمبيَّتة  النيّة  وكانت 
العاطل  الشخص  وهــو  سافر،  بشكل  ــّدعــارة  ال
جّراء  من  املُتحّصل  املبلغ  بأّن  ووعدها  األخــالق، 
في  مناصفة،  بينهما  سيوّزع  الغرامية،  نشاطاتها 

آخر الليل، وهذا وعدٌ قاطع!.
ولكنها رفضت ذلك العرض املشني، وأبقت على 

عالقتها الغرامية معه فقط.

ُمناٍف  فعٍل  من  »نــورة«،  لـ  ما جرى  كّل  وبعد 
وقامت  تركته،  لسنوات،  »شاكر«  مع  للِحشمة 
بعملية طبيّة خارج الدولة إلعادتها بكراً كما كانت 
من  ذلك  بعد  ولتتمكّن  »شاكر«،  على  تعرفها  قبل 
زوجها  يعرف  أن  دون  من  نظامي  بشكل  الزواج 

أنها ليست بكراً. 
واستقرت في بيت والديها بشكل نهائي وحاسم، 
ألنها تركت العمل في احملّل التجاري لبيع األلبسة 

الرجالية.
أحد  خلطبتها  تقّدم  بطويلة،  ليست  فترة  وبعد 
وهذا  أسرة،  لتأليف  صافية،  نيّته  وكانت  أقاربها، 

ما كان! .
وها هي حياتها الزوجية مع ابن عّمها احملترم 
فهي حتبّه  ُيــرام،  ما  أحسن  على  »غــازي«، تسير 
وهو يحبّها، وهو يعمل موظفاً في إحدى الشركات، 
ينطلق صباحاً في الثامنة، وال يعود إال في اخلامسة 

مساء!.
منزل  ربــة  أضحت  فقد  »نـــورة«،  زوجته  أمــا 
زوجها،  وألمور  البيت،  ألعمال  ومتفرغة  محترمة، 

وتأمني مستلزماته!، 
ولكن األمور ال جتري دائماً كما تشتهي السفن، 
فقد ظهر »شاكر« العشيق السابق مجدداً في حياتها 
بعد سنة على فراقهما، وقد قابلها مصادفة في أحد 
كانت  حني  »املوالت«،  املدينة  في  التجارية  املراكز 
تشتري للبيت بعض اللوازم واحلاجات الضرورية، 
وأفهمها أنه رجع منذ يومني من السفر، وأنه بحاجة 
ماّسة إليها، فهو يحّن ملثل هاتيك اللقاءات الوردية 

العاطفية بينهما!.
من  تزوجت  أّنها  املــآلن:  بالفم  أفهمته  ولكنها 
ابن عّمها »غازي«، وأنها حتبه، وقد أضحت امرأة 
اللقاءات معه صارت من املاضي،  عفيفة، وأن تلك 
ولن تخون زوجها بعد اليوم بتاتاً، وأّن هذا الطفل 
»طاهر« داخل الَعَرَبة هو مْن زوجها الّشرعي، وأنها 

لن تلّوث سمعتها بعد اليوم مهما كانت الظروف!.
ولكن بعدما رجعت من »املُول«، سمعت جرس 
باب البيت يرن، وملا فتحت الباب فوجئت بـ»شاكر« 
أْن  تصرخ،  أْن  أرادت  بالقوة،  بيتها  يدخل  الوقح 
ثخينة،  قماش  بقطعة  فَمها  كمم  ولكنه  تستغيث، 
أو  متنّعت  لو  »أنها  الفصيح:  بالعربي  وأفهمها 
وسيقتلها،  الطفل  سيخنق  فإنه  مقاومة،  أّية  أبدت 
وسينسحب على َعَجل، من دون أْن يشعر به أحد 

من اجليران«.. 

في هذه اللحظات احَلرجة واملُْرعبة، تلبَّسها ُقمقُم 
واملجرم  فعلُه،  عليها  ماذا  صغيرها،  على  اخلوف 
لو متنّعت  فيما  أنه سيقتل طفلها ويقتلها،  مصّممٌ 
عن تلبية غريزته.. بل هّدَدها بأنه سيخبر زوَجها 
لو  فيما  بينهما،  الشرعية  غير  السابقة  بعالقتهما 
مفترق  بني  املسكينة  وصــارت  ورفضت!  متنّعت 
طرق شتى، ودخلت في »َحيَْص َبيَْص« من أمورها 

وأفكارها!. 
ولكّن املجرم لم ينتظرها بل متّكن من اغتصابها 
أظفارها  وتغرس  تقاومه  كانت  التي  وهي  عنوًة، 
بلحمه، بل وتعّضه بكّل قوتها كأنثى، وحني انتهت 
اجلولة بينهما، ارتدى ما خلعه من مالبسه، قاصداً 
الباب اخلارجي، قبل أْن يتعّرض ألّي ظرٍف طارئ، 
كلما  »ســأزورك  والنذالة:  التحّدي  بلغة  لها  قائالً 
زوجك  الفرصة سانحة.. سأراقب حتّركات  رأيت 
في ذهابه إلى العمل، وفي عودته منه، ال تخافي«!. 
وأجهشت املسكينة بالبكاء، وما جرى لها يضع 
العقل بالكّف، إنه ألمر ُمباغتٌ، كيف يجرؤ شخص 
مجرم على اقتحام شّقة امرأة متزوجة وُمْحَصنة، 

هكذا بدٍم بارد، وأعصاٍب بقوة احلديد؟!. 
قدوم  تنتظر  لم  بــأســداس،  أخماساً  ضربت 
زوجها من العمل، بل توّجهت على الفور إلى »مركز 
»التحريات  قسم  في  وهناك  احلّي،  في  الشرطة« 
واملباحث اجلنائية« في املركز، قّدمت بالغاً بالواقعة، 
وعالماته  املعتدي،  الشخص  »أوصاف  فيه  مبيّنة 
الفارقة، وادعت أنها ال تعرفه وأنها املّرة األولى التي 
يقتحم فيها هذا الغريب عّش الزوجية، وبيت زوجها 
احملترم، وأنها تعّرضت لالغتصاب على يديه حتت 
التهديد بالقتل، وبأنه سيقتل لها ولدها الوحيد، فيما 

لو متنّعت عن تنفيذ طلبه احليواني«!. 
وملّا حضر زوجها في اخلامسة، وجد زوجته في 
حالٍة ُيْرثى لها، فقد كانت دموعها متأل ثيابها، وحني 
استوضحها عن سبب هذا الّدمع! كان جوابها املزيد 

منه، ومن العويل! 
وأخذت  البكاء،  عاصفة  هدأت  فترة  بعد  ولكن 
على  لها  جرى  ما  حقيقة  العزيز  لزوجها  تشرح 
لتفاَجأ  »املُول«،  وأنها عادت من  يد مجرم ساقط، 
بشخص غريب يقتحم بيتها، وأنه قد هّددها بقتل 
طفلهما الصغير، فيما لو رفضت إمالءاته احِلسيّة 

الّدنيئة!!. 
وأكملت له القصة بأنها فتحت بالغاً باحلادثة في 
مركز الشرطة، وأنه مت فحصها من الطب الشرعي، 

غارقة في الوحل!
اإعداد: وجيه ح�سن
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وأنهم طمأنوها، أنهم سيتابعون الشخص املعتدي، 
في  عليه،  القبض  إللقاء  حتركاته،  وسيرصدون 

أسرع وقت ممكن، لتقدميه للعدالة!.
وألّن »غازي« يحب زوجته، ويثق بها متام الثقة، 
بأنه  ووعدها  الرواية،  صّدَق  فقد  عّمه،  ابنة  فهي 
لإليقاع  الشرطة،  مركز  مع  القضية  ملف  سيتابع 
له  مستور،  بيٍت  حرمة  اقتحم  الذي  املجرم  بهذا 

سمعته وكرامته!. 
»التحرّيات  قسم  عناصر  اتصل  يومني،  وبعد 
بهاتف  الشرطة  مركز  في  اجلنائية«  واملباحث 
»نورة« ليخبروها أّنهم متكنوا من إلقاء القبض على 

املجرم املعتدي، وأنه ادعى أن ذلك حصل برضاها، 
سنوات،  منذ  بها  غرامية  عالقة  على  كان  وأنــه 
ولكنها  بداية،  به  معرفتها  إنكار  »نورة«  وحاولت 
ضابط  أمام  مواجهتهما  عند  العالقة  بهذه  أقرت 
إلى  وباالستناد  اغتصبها،  أنه  وأصرت  التحقيق، 
تأكد للشرطة  الشرعي عليها وعليه،  الطب  تقارير 

وللمحكمة بعد ذلك حدوث جرمية االغتصاب.
ميني  بإلقاء  املصدوم  ــازي«  »غ زوجها  وقــام 
الطالق عليها، وبرفع دعوى قضائية عليها إلسقاط 
املشني،  حضانتها البنها  »طاهر« بسبب سلوكها 

وعدم أهليتها لتربيته تربية صاحلة.

وبعد مدة، كان املجرم »شاكر« ُمكباّلً بأصفاده، 
يقف ذليالً كفأٍر مذعور، أمام قوس القضاء، ليقول 
حيث  الالأخالقية«،  »القضية  بهذه  الفصل  كلمته 
»شاكر«  املتهم  جترمي  املوقرة:  احملكمة  قــّررت 
بجناية االغتصاب بالعنف، واقتحام بيت ُمْحَصن، 
املؤسسات  إحدى  في  لسنوات  بوضعه  ومعاقبته 

العقابية واإلصالحية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

هو محض صدفة.
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الجريمة و العقاب

لم يتوقع أحد من سكان مدينة روسيلفيل بوالية 
البالغ  أركنسو األمريكية أن يقوم رونالد سيمونز 
من  النار  بإطالق  العمر  من  واألربعني  السابعة 
اليوم من  مسدسه على بعض األشخاص في ذلك 
موظفة  على  النار  أطلق  إذ   ،1987 ديسمبر  شهر 
االستقبال كاثي كيندريك التي لقيت مصرعها على 
الفور، ثم توجه إلى شركة بترول قريبة وأطلق النار 
على شخصني، وانطلق بعد ذلك إلى متجر كان يعمل 
فيه من قبل وأصاب امرأة بالرصاص وأخذ أخرى 
رهينة وطلب منها االتصال بالشرطة التي وصلت 

خالل دقائق، حيث استسلم بدون أية مقاومة.
حيث  استجوابه،  خالل  متجاوباً  سيمونز  كان 
بلدة  في  يقع  الذي  للمحققني  منزله  عنوان  أعطى 
به  املنزل  يكن  ولم  كيلومتراً،  عشرين  نحو  تبعد 
من  اثنني  إرسال  إلى  الشرطة  اضطر  مما  هاتف، 
أفرادها إلى منزله إلخبار أسرته مبا حدث، وهناك 
دخل رجال الشرطة وعبر نافذة مفتوحة إلى املنزل، 
حيث عثرا على ابن سيمونز وزوجته وابنة سيمونز 
كما  عليهم،  النار  إطالق  إثر  هامدة  جثثاً  وزوجها 
عثرا على جثة طفلة في السادسة من العمر والتي 
الزوجة  على  العثور  يتم  لم  أنه  إال  خنقاً.  توفيت 
التي  الشرطة  استغراب  أثار  مما  األطفال،  وباقي 
بدت في البحث عنهم داخل املنزل، وخالل احلفر في 
الفناء احمليط به عثرا على سبع جثث تعود لزوجة 
البالغة  وحفيدتها  الثالث  وبناتها  وابنيها  سيمونز 
على  آخر  فريق  عثر  كما  العمر ثالث سنوات.  من 
من  كوم  داخل  حفيدا سيمونز  هما  لطفلني  جثتني 
القمامة، وكان من الواضح أنهما توفيا خنقاً، حيث 
شكل مقتلهم أضخم جرمية قتل عائلية في تاريخ 

الواليات املتحدة.
النائب  أمام  جرميته  بارتكاب  سيمونز  اعترف 
العام، حيث وجه اللوم في ذلك إلى ابنته شيال، وفي 
النهاية وجهت إليه تهمة ارتكاب ست عشرة جرمية 
كما  قتل،  وأربع محاوالت  األولى  الدرجة  من  قتل 
مت إخضاعه للفحص النفسي.ولم ميض وقت طويل 
حتى مت الكشف عن أن سيمونز شخص مهووس 
بالنظام، وكان يسيء معاملة زوجته وبناته، وتعمد 
أو  األصدقاء  استقبال  من  األســرة  أفــراد  حرمان 
التحقيقات  وكشفت  الهاتفية.  املكاملات  أو  الرسائل 

أفراد  ابنته شيال، وإجبار  على  اعتدائه جسدياً  عن 
أسرته على االنتقال الى منزل منعزل، حيث حاولت 
زوجته الفرار بعد تفاقم حالة زوجها العصبية. وقد 
إلى  الرجل  هذا  لها  التي خضع  الفحوص  أشارت 
عدم وجود ما يعيق مثوله أمام احملكمة ومتت إدانته 

بارتكاب جرميتي قتل.
وفي حادث آخر جرى في نوفمبر 1971 توجه 
»جون ليست« إلى املطار في مدينة وستفيلد بوالية 
ال  حتى  البالد  من  الهروب  بهدف  نيوجيرسي 
يكتشف أحد أنه قام بقتل جميع أفراد أسرته، حيث 
عثرت الشرطة في منزله على زوجته وأبنائه الثالثة 
ووالدته، وقد فارقوا احلياة إثر إطالق النار عليهم 
من مسافة قريبة، إضافة إلى العثور على مالحظات 
كتبها »ليست«، وتركها خلفه والتي أوضح فيها أنه 
قام »بتحرير« أرواح أسرته وأسدى إليهم معروفاً 
استمرت  مطاردة  وبعد  الديون،  في  غرق  أن  بعد 
أربعة عشر عاماً ألقي القبض عليه، وقررت احملكمة 
الدرجة  من  قتل  جرائم  خمس  بارتكاب  إدانته 

األولى.
وفي مدينة تشيسابيك األمريكية وفي عام 1987 
قام رجل يدعى »توم بوني« بقتل ابنته كاتي البالغة 
العشرين من العمر بإطالق سبع رصاصات عليها، 
ثم دفنها قرب قناة مائية، وعندما ألقي القبض عليه 
من  يعاني  بأنه  السجن  مسؤولي  إقناع  استطاع 
تخفيف  إلى  باحملكمة  أدى  ما  وهو  عقلي،  مرض 
احلكم الصادر ضده، بينما أكد أصدقاء الضحية أنها 
أبيها بسبب  لقيت مصرعها إثر تفاقم اخلالف مع 

عالقة عاطفية ربطتها بأحد الشباب.
 وفي مدينة أتالنتا بوالية جورجيا عثر في يناير 
2004 على جثة طفلة في السادسة من العمر ووجهت 
أصابع االتهام لوالديها اللذين اعترفا بأن الدافع كان 
تخليصها من تأثير الشيطان عليها ومتت إدانتهما 
من قبل احملكمة، كما قام شخص يدعى جيري جونز 
آخريني في  اثنتني  بناته خنقاً وخطف  إحدى  بقتل 
السلطات احمللية  أن  إال   ،2004 جورجيا في فبراير 
التي تلقت مكاملة من زوجته السابقة ألقت القبض 
الدافع وراء  املدينة جواً، وكان  يغادر  أن  عليه قبل 
ارتبطت  التي  الشديدة على زوجته  جرميته غيرته 

بشخص آخر.

وفي عام 1983 قرر تشارلز روزينبيرغ االنتقام 
من زوجته التي طلبت منه الطالق، حيث قام بحرق 
ابنه البالغ السادسة من العمر، والذي مت إنقاذه وهو 
إدانة شخص  مت   2002 عام  وفي  سيئة،  حالة  في 
السابقتني  زوجتيه  بقتل  باندي  ــدراس  أن يدعى 
وأربعة من أطفاله، كما أدينت أيضاً ابنته أجنيز التي 
ساعدته في ارتكاب جرائمه، إال أن التحقيقات التي 
بارتكاب  متهم  الرجل  هذا  أن  إلى  أشارت  أجريت 
ثالث عشرة جرمية قتل، وكان معظم الضحايا من 

أفراد أسرته وأقاربه.
وفي أواخر عام 2003 قام شهاب بهزاد بور من 
مدينة سبرينغ بقتل ابنه وابنته انتقاماً من زوجته 
التي اختلفت معه وتركت املنزل، ثم توجه إلى منزل 
سيارته  بتفجير  االنتحار  على  وأقدم  زوجته  أهل 

وهو بداخلها.
قتل  على  كالرك  روالند  أقدم  آخر  حادث  وفي 
1974 من خالل  عام  أعوام في  ثمانية  البالغ  طفله 
تقدمي حلوى مسمومة له بهدف احلصول على قيمة 
ومت  بطفله،  اخلاصة  احلياة  على  التأمني  بوليصة 
القبض عليه وإدانته. وفي عام 1992 قام رجل يدعى 
بريان ستيوارت بحقن طفله مبادة أدت إلى إصابته 
وتفادي  منه  للتخلص  محاولة  في  اإليدز  مبرض 
اإلنفاق عليه، حيث عانى الطفل من املرض ملدة أربع 
سنوات، ثم توفي بينما أدين والده في وقت الحق 

بقتله.
وفي عام 2001 وفي تكساس قرر جون باتاغليا 
تفاقم  إثر  املنزل  تركت  التي  زوجته  من  االنتقام 
ورغم  طفلتيه،  بقتل  قام  حيث  بينهما،  اخلالفات 
مبرض  بإصابته  احملكمة  إقناع  محاميه  محاولة 
بإعدام  ذلك وصدر حكم  في  فشل  أنه  إال  نفسي، 

األب. 
لونغو  كريستيان  الشاب  عاش  ميتشيغان  وفي 
مع زوجته ماري وأجنبا ثالث بنات وطفالً، وكان 
االثنان يعمالن كثيراً لتلبية احتياجات أطفالهما، إال 
كريستيان  على  القبض  إثر  تدهورت  أحوالهما  أن 
إلى  وانتقال  رصيد  بدون  شيكات  إصــدار  بتهمة 
مدينة أخرى، إال أن ظروفهما لم تتحسن، ثم اختفت 
األسرة في ظروف غامضة في ديسمبر 2001، حيث 
قريب،  نهر  قاع  في  وأطفالها  األم  جثث  على  عثر 

ترجمة: د.ح�سن الغول

آباء قتلة
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حيث  الحقاً  عليه  عثر  الــذي  الــزوج  اختفى  بينما 
اعترف بقتله ألفراد أسرته بسبب عدم قدرته على 
رعايتهم، وكان نصيبه صدور حكم قضائي بإعدامه 

بعد إدانته بقتل أفراد أسرته.
ماكينفيل  بلدة  سكان  أصيب   2002 مارس  وفي 
بالصدمة إثر العثور على ستة أفراد من أسرة واحدة، 
النار  إطالق  إثر  منزلهم  داخل  لقوا مصرعهم  وقد 
عليهم، وكان من الواضح أن الوالد روبرت بريانت 
الذي يعمل مقاوالً، وعرف عنه االلتزام الديني أطلق 
ينتحر،  أن  قبل  األربعة  وأبنائه  زوجته  على  النار 
حيث شعر بالغضب الشديد إزاء أفراد أسرته الذين 
جتاهلوا محاوالته لتكوين أسرة متدينة ومنوذجيه. 
البالغ  موريس  إدوارد  قام  ذاته  العام  نهاية  وفي 

السابعة والعشرين من العمر بقتل زوجته احلامل 
وأطفاله الثالثة بإطالق النار عليهم، حيث عثر صياد 
على جثثهم في إحدى الغابات وخالل وقت قصير 

مت القبض عليه وأدين من قبل احملكمة. 
جثث  على  كام  ديفيد  عثر   2000 سبتمبر  في 
الرصاص  اخترقها  وقد  وطفليهما،  كيم  زوجته 
ألباني  نيو  مدينة  في  الواقع  منزلهم  في  وذلــك 
ألقي  أيام  ثالثة  مرور  بعد  أنه  إال  فلوريدا،  بوالية 
ادعى  حيث  أسرته،  أفراد  قتل  بتهمة  عليه  القبض 
وأيده  احلادث  املنزل وقت وقوع  في  عدم وجوده 
في ذلك بعض أصدقائه الذين كانوا برفقته في أحد 
النوادي الرياضية، إال أن الشبهات حامت حوله من 
جديد بسبب عالقاته الغرامية املتعددة وخالفه مع 

زوجته، إضافة إلى أنه سيحصل على مئات اآلالف 
التأمني على  بوليصات  قيمة  الــدوالرات، وهي  من 
بقعة  بأفراد أسرته. كما عثر على  احلياة اخلاصة 
دم تعود لزوجته على حذائه، إضافة الى ما يثبت أنه 
اعتدى جسدياً على ابنته قبل وفاتها، حيث رأت هيئة 
احمللفني أنه مذنب وأصدرت احملكمة حكماً بسجنه 

190 عاماً مع حرمانه من أي عفو.
ووفقاً للمقاالت والتحليالت الصحفية والشرطية 
كان معظم أسباب جرائم القتل التي يرتكبها اآلباء 
واالضطراب  االنتقام  الى  يعود  أسرهم  أفراد  ضد 
في  والرغبة  الشديد،  والفقر  واجلشع  النفسي 
هؤالء  معظم  أن  إال  األسرية  األعباء  من  التخلص 

القتلة لم ينجحوا في الهروب من سيف العدالة.
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جريمة خيانة األمانة
اإعداد : حامد حمجوب

تتلخص وقائع هذه القضية في أن النيابة العامة 
اتهمت شخصاً باختالس مال بحوزته على سبيل 
الوكالة، في الشركة التي يعمل فيها وطلبت معاقبته 
 3 رقم  االحتادي  العقوبات  قانون  من   404 باملادة 
لسنة 1987 املعدل بالقانون االحتادي رقم 52 لسنة 

 .2005
مبعاقبة  حضورياً  درجــة  أول  محكمة  قضت 
املتهم بحبسه ملدة شهرين عن التهمة املسندة إليه. 
استأنف احملكوم عليه هذا احلكم وقضت محكمة 
االستئناف  بقبول  االحتادية  الشارقة  استئناف 
احلكم  وتأييد  برفضه  املــوضــوع  وفــي  شكالً 

املستأنف. 
عليه،  فطعن  الطاعن  لدى  قبوالً  احلكم  يلق  لم 
فيها  طلبت  برأيها  مذكرة  العامة  النيابة  وقدمت 

رفض الطعن. 
وجاء في حيثيات احلكم أن حاصل ما ينعى به 
الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطأ في تطبيق 
بحق  واإلخــالل  االستدالل  في  والفساد  القانون 
الدفاع ذلك أن الطاعن قد متسك في دفاعه أن احلكم 
استناداً  إليه  املسندة  باجلرمية  دانه  فيه  املطعون 
املبلغ  بتسليم  قام  بأنه  متسكه  رغم  اعترافه  إلى 
إلى  الدعوى  بإحالة  متسك  كما  الشركة  حملاسب 
خبير حسابي ومتسك بكيدية االتهام وتلفيق التهمة 
خدماته  إنهاء  بعد  مستحقاته  من  بغرض حرمانه 
من الشركة ورفع دعوى عمالية والتراخي في رفع 

وتنص املادة)1/404( على أنه »يعاقب باحلبس 
أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ 
أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب 
احلق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة 
أو  االستعمال  عارية  أو  الرهن  أو  اإلجــارة  أو 

الوكالة«.
لقيام  يشترط  أنه  املتقدم،  النص  من  ويتضح 
أساسيني،  ركنني  توافر  األمانة«،  خيانة  »جرمية 

وهما:
اإلجرامي  السلوك  يتخذ  حيث  املــادي:  الركن 
املال  باختالس  إما  ثــالث،  صور  إحــدى  للجاني 
إضراراً  بتبديده،  أو  باستعماله  أو  عليه،  املؤمتن 

مبالكه. 
والركن املعنوي: فيتعني أن يتوافر لدي اجلاني 
»قصد جنائي خاص«، بأن تنصرف نيته إلى متلك 
من  به،  إضراراً  منه،  صاحبه  وحرمان  املال،  ذلك 

خالل التصرف فيه تصرف املالك. 
الركن  هو  ثالث،  ركن  الركنني  هذين  ويتقدم 
اجلاني  أن  اجلرمية  هذه  في  ُيفترض  املفترض:إذ 
قد تسلم ماالً منقوالً، من مالكه أو حائزه، مبقتضى 
أحد عقود األمانة، املنصوص عليها في هذه املادة، 
مما  تبديده،  أو  باستعماله  أرقام  لنفسه  فاختلسه 
ينجم عنه اإلضرار بصاحب احلق عليه.. ومن ثم، 
ينطوي هذا الركن على عناصر ثالثة، وهي : املال 
محل اجلرمية، وتسليم املال للجاني، وعقود األمانة 

د. مصطفى طاهر

الشكوى وعدم توفر أركان جرمية االختالس مما 
يوصم الواقعة بالكيدية والتلفيق وإذ لم يعن احلكم 
املطعون فيه بدفاع الطاعن ودانه باجلرمية املسندة 

إليه فإنه يكون معيباً مبا يستوجب نقضه.
وعلق الدكتور مصطفى طاهر اخلبير في مركز 
احلكم  على  أبوظبي  في شرطة  القرار  اتخاذ  دعم 
على النحو التالي: تندرج جرمية »خيانة األمانة«، 
اشتمل  التي  املال«،  على  الواقعة  »اجلرائم  ضمن 
)اجلرائم  الثاني  الكتاب  من  الثامن،  الباب  عليها 
وعقوباتها(، من قانون العقوبات االحتادي رقم 3 
لسنة 1987 املعدل بالقانون االحتادي رقم 52 لسنة 
2005.وقد أفرد املشرع لهذه اجلرمية الفصل الثالث 
املواد  في  أحكامها  على  ونص  الثامن،  الباب  من 

)404 - 406( من هذا القانون. 
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اخلمسة. 
نلحظ  املطروحة،  الــدعــوى  أوراق  ومبطالعة 
أسبغت  قد  العامة  النيابة  أن   – األولــى  للوهلة   –
إذ  »مزدوجاً«..  قانونياً  الدعوى تكييفاً  على واقعة 
بـ »التبديد«، ثم مالبثت أن وصفتها  وصفتها أوالً 
الوصفني يجسدان  أن  بـ »االختالس«.. مع  الحقاً 
اإلجرامية  الصور  بني  من  مختلفتني،  صورتني 
جرمية  في  ــادي  امل الفعل  يتخذها  التي  الثالث، 
خيانة األمانة، والتى حصرتها املادة )404 /1( في 
يدعونا  ما  والتبديد..وهو  واالستعمال  االختالس 
إلى العناية باستجالء مالمح هذه الصور اإلجرامية 
منها،  لكل  الدقيق  القانوني  املفهوم  وبيان  الثالث، 

وأوجه التميز والتباين فيما بينها.
سالفة  املادة  سياق  فإن   .. أخرى  ناحية  ومن 
»خيانة  هو  اجلرمية  هذه  مناط  بأن  الذكر،ينبئ 
بتسليمه  للجاني،  عليه  املجني  أوالها  التي  الثقة«، 
األمانة«،  »عقود  أحد  خالل  من  له،  اململوك  املال 
عارية  أو  الرهن  أو  ــارة  اإلج أو  الوديعة  وهــى: 
الوكالة. وسوف نعرض في ُعجالة  أو  االستعمال 
وتعريفاً  ملضمونها،  اخلمسة،تبياناً  العقود  لهذه 

بالسمات األساسية لكل منها.

اأوًل - ال�صور الإجرامية

ذكرنا آنفاً أن السلوك اإلجرامي للجاني في هذه 
اجلرمية، يتخذ إحدى صور ثالث: إما اختالس املال 

املؤمتن عليه، أو استعماله، أو تبديده.
لغًة- هو استالب  االختالس -  االختالس:   -1
الشيء، أي أخذه في سرعة وخفة ومخادعة. وقد 
املصطلح،  هذا  استخدام  إلى  اجلنائي  املُشرِّع  عمد 
العديد  في  اإلجرامي،  السلوك  من صور  كصورة 
العقوبات  قانون  عليها  اشتمل  التي  اجلرائم  من 

االحتادي، ومن ذلك: 
- اختالس املوظف العام ملال ُوجد في حيازته، 

بسبب وظيفته. 
- اختالس اجلاني ملال منقول مملوك لغيره، في 

جرمية السرقة التعزيرية. 
الراهن ملنقول كان قد رهنه،  املدين  - اختالس 

ضماناً لدين عليه أو على آخر. 
استعمال  هنا،  بــه  وُيقصد  االستعمال:   –2
األمني للمال املؤمتن عليه، على نحو يهدر أو يقلل 
متلكه،  إلى  نيته  تنصرف  أن  دون  من  قيمته،  من 
بـ  هنا  فيكتفي  تبديداً.  أو  اختالساً  فعله  كان  وإال 
بأن  األمني  علم  تتحقق مبجرد  التي  الغش«،  »نية 
إلى  املال  برد  التزامه  يجعل  أن  سلوكه  شأن  من 
له،  تسلمه  وقت  عليها  كان  التي  بحالته  صاحبه، 
أمراً مستحيالً أو صعباً. والينطبق ذلك على مجرد 
أخرى،  فترة  يستعمله  لكي  للشيء،  »استبقائه« 
خالفاً للمتفق عليه، سواء أكان ذلك بأجر )كما في 
اإلجارة( أو بغير أجر )كما في عارية االستعمال(، 

ولو كان ذلك بغير رضاء املالك.

على  يدل  فعل  كل  هنا،  به  وُيقصد  التبديد:   –3
مملوكاً  عليه  املؤمتن  املال  أن  اعتبر  قد  األمني  أن 
فيه  ويتصرف  الناقصة،  حيازته  من  فيخرجه  له، 
تصرف املالك له، سواء كان ذلك بتصرف قانوني 
للغير، كالبيع أو اإلجارة أو الرهن أو الهبة، أو كان 
أو  األمانة  محل  الشيء  باستهالك  مــادي،  بعمل 
بإتالفه. ويستوي في ذلك أن يعود التبديد مبنفعة 

على اجلاني أو الغير، أو كان إضراراً مبالكه. 
آخر،  إلى شخص  املال  بهذا  األمني  إذا عهد  أما 
أو  الضياع  بصفة مؤقتة، بقصد احلفاظ عليه من 
رده  املال  صاحب  طلب  حلني  التلف،  أو  السرقة 
إليه، فال تتحقق جرمية »خيانة األمانة«، بحسب أن 
األمني لم يقصد بسلوكه هذا تبديداً للمال املؤمتن 

عليه.

ثانيًا :عقود الأمانة

وهي:  ثالثة،  عناصر  على  الركن  هذا  ينطوي 
وعقود  للجاني،  املال  وتسليم  اجلرمية،  املال محل 
األمانة اخلمسة. ونظراً لضيق املقام، فسوف نكتفي 
هنا بقدر يسير من اإلحاطة بالعنصر األخير، وهو 

»عقود األمانة«.
1- عقد الوديعة: وقد عرفته املادة )962 معامالت 
آخر  املودع شخصاً  به  يخول  »عقد  بأنه:  مدنية( 
املال،  الشخص بحفظ هذا  ويلتزم هذا  ماله،  حفظ 
ورده عيناً«. وطبقاً لذلك التعريف، فإنه يلزم لقيام 
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»الوديعة« توافر شروط ثالثة:
- تسليم املال إلى املودع لديه.

- أن يكون تسليم املال بقصد حفظه، وفقاً ملعيار 
»الشخص العادي« في حفظه ملاله.

- أن يلتزم األمني برد الوديعة »ذاتها« للمودع.
 2- عقد اإلجارة: وعرفته املادة )742 معامالت 
منفعة  للمستأجر  املؤجر  »متليك  بأنه  مدنية(، 
مقصودة من الشيء املؤجر، ملدة معينة، لقاء أجر 
معلوم«. واملقصود هنا هو إيجار »املنقوالت«، على 
أنه إذا بدد املستأجر شيئاً من املنقوالت امللحقة أو 
املتصلة بالعقار)أثاث، أبواب، نوافذ...(، فإنه يخضع 
حلكم املادة )1/404( عقوبات. وجرمية التبديد هي 
»جرمية وقتية«، تقع تامًة باقتراف فعل »التبديد«، 

ولو لم تكن مدة اإلجارة قد انتهت بعد. 
3- عقد الرهن: والرهن نوعان:حيازي وتأميني، 
وينصرف حكم املادة )1/404( عقوبات باألساس 
»املال  فيه  ينتقل  الــذي  احلــيــازي«،  »الرهن  إلى 
الدائن  حيازة  إلى  الراهن،  املالك  يد  املنقول«من 
املتعاقدان.  يعينه  عدل«  »أجنبي  إلى  أو  املرتهن، 
على  يقع  الذي  التأميني«،  »الرهن  ذلك  وال يشمل 
»عقار«، ويبقى فيه الشيء املرهون حتت يد الراهن 

وفي حيازته.
بتسليم  إال  »احليازي«عقد عيني، اليتم  والرهن 
»خائناً  املرتهن  الدائن  يعتبر  فال  املرهون،  املال 
لألمانة« إال إذا كان هذا املال قد سلم إليه وأصبح 
في حيازته. أما إذا كان قد استولى عليه قبل ذلك 
ُعد  ألخــذه،  احتال  فإن  »ســارقــاً«،  كان  التسليم، 
الراهن،  املالك  هو  اجلاني  كان  إذا  »محتاالً«.أما 
املال  كان  طاملا  األمــر،  في  الجرمية  أنه  فاألصل 
إلى  عمد  املشرع  أن  إال  حيازته،  وفي  ملكيته  في 
من  كل  الراهنني، مبعاقبة  عبث  من  الرهن  صيانة 
اختلس أو شرع في اختالس منقول، كان قد رهنه 
ضماناً لدين عليه أو على آخر، باحلبس مدة التزيد 
على سنتني أو بالغرامة التي الجتاوز عشرين ألف 

درهم)406عقوبات(.
4- عقد اإلعارة »عارية االستعمال«: وُيقصد به 
»متليك الغير منفعة شيء، بغير عوض، ملدة معينة 
االستعمال.  بعد  يرده  أن  على  معني،  لغرض  أو 
 849( منفعته«  ملكت  الذي  الشيء  هي  والعارية 

معامالت مدنية(.
و»عارية االستعمال« غير »عارية االستهالك« أو 
»عقد القرض«، الذي يعني متليك نقود أو أي شيء 

مثلي آخر، على أن يرد مثله ) قدراً ونوعاً وصفًة( 
إلى املقرض، عند نهاية مدة القرض.

إقامة  يعني  عام،  مفهوم  للوكالة  الوكالة:   -5
شخص مقام آخر في مباشرة مصاحله. وهو ما 
يتفق مع تعريف املادة )924 معامالت مدنية( لعقد 
املوكل مبقتضاه شخصاً  يقيم  »عقد  بأنه  الوكالة، 
ومعلوم«.  جائز  تصرف  في  نفسه،  مقام  آخــر 
املوكل  سلمه  إذا  لألمانة«  »خائناً  الوكيل  ويعتبر 
أو  بيعه،  ثمن  بدد  أو  فبدده،  لبيعه حلسابه  شيئاً 
بدد األموال التي حصلها من الغير حلساب موكله. 
واألصل في الوكالة أن تكون »تعاقدية«، إال أن 
املادة )1/404( عقوبات، وسعت من نطاقها، ليشمل 
فلم  والقضائية«،  والقانونية  »التعاقدية  الوكالة 
وكالة«،  »عقد  على  بناًء  التسليم  يكون  أن  توجب 
الوكالة«.. ومن  وإمنا اكتفت بحصوله »على وجه 
ثم يعد »وكيالً« في تطبيق هذه املادة كل من الولي 
ووكيل  القضائي،  ــارس  واحل والقيّم،  والوصي 
بالعمولة،  والوكيل  اإلفالس،  قضايا  في  الدائنني 
بدون  أو  بأجر  تكون  قد  والوكالة  الوكيل.  ونائب 
أجر، صريحة أو ضمنية، ظاهرة أو مستترة، عامة 

أو خاصة، مطلقة أو مقيدة.
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في العشرين من مارس سنوياً، يحتفل املجتمع 
احتفالية  وقبل  للسعادة.  العاملي  باليوم  الدولي 
الدول في  إعالن ترتيب  قليلة، مت  بأيام  العام  هذا 
حلت  حيث   ،2017 لعام  العاملي  السعادة  مؤشر 
األولى  املرتبة  في  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
هذا  ويستند  عاملياً.  والعشرين  واحلادية  عربياً 
من  الفرد  نصيب  هي:  عناصر،  ستة  إلى  املؤشر 
الناجت احمللي اإلجمالي، ومتوسط األعمار، والدعم 
االجتماعي )وجود شخص ميكن االعتماد عليه في 
األوقات الصعبة(، واحلرية االجتماعية، والسخاء أو 

التبرعات، وغياب الفساد. 
يجري  عــام،  كل  من  أبريل  من  السابع  وفــي 
االحتفال بيوم الصحة العاملي، حيث تسعى منظمة 
موضوع  حول  اجلهود  تعبئة  إلى  العاملية  الصحة 
صحي محّدد يهّم الناس في مختلف أنحاء العالم. 
واالكتئاب هو موضوع حملة املنظمة ليوم الصحة 
العاملي 2017. وتتمثل أعراض هذا املرض في الشعور 
التي  باألنشطة  االهتمام  وفقدان  باحلزن  املستمر 
يتمتع فيها الشخص عادًة، ويقترن بالعجز عن أداء 
األقل. ويؤثر  اليومية ملدة أسبوعني على  األنشطة 
جميع  وفي  أعمارهم  بجميع  الناس  على  االكتئاب 
مناحي احلياة بالبلدان كافة، وهو يسبب للمصابني 

القيام حتى  ويؤثر في قدرتهم على  نفسياً  أملاً  به 
بأبسط املهام اليومية، ويخلّف أحياناً عواقب مدمرة 
وقدرتهم  وأصدقائهم  أسرهم  مع  عالقاتهم  على 
في  يــؤدي  أن  وميكن  العيش.  لقمة  كسب  على 
أسوأ األحوال إلى االنتحار، حيث يشكل في الوقت 
احلالي السبب الرئيس الثاني للوفاة بني األشخاص 

الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و29 عاماً.
والواقع أن »السعادة« من األلفاظ التي تتداول 
كثيراً على األلسنة. وال مياري أحد في أن السعادة 
غاية مبتغاة من البشر كافة. فرغم اختالف الناس 
وأعراقهم  ومشاربهم  ومعتقداتهم  مذاهبهم  في 
وأجناسهم ومقاصدهم وغاياتهم، إال أنهم يتفقون 
السعادة.  حتقيق  وهي  األسمى  الغاية  في  جميعاً 
رمبا يخطئ العديد من بني البشر طريق السعادة 

احلقيقية، ولكنهم يريدون جميعاً الظفر بها.
موحد  مفهوم  أو  تعريف  يوجد  ال  ذلك،  ومع 
متفق عليه للسعادة. ويبدو أن هذا هو السبب وراء 
اقتصار معظم املعاجم اللغوية في تعريفها للسعادة 
على القول بأنها نقيض الشقاء. يقال: فالن سعيد، 
أي ضد الشقي. والسعادة عند علماء التربية وعلم 
النفس هي ذلك الشعور املستمر بالغبطة والطمأنينة 
السعيد  الشعور  هذا  ويأتي  والبهجة،  واألريحية 

وخيرية  الــذات  بخيرية  الدائم  لإلحساس  نتيجة 
احلياة وخيرية املصير. وهكذا، يرى علماء التربية 
وعلم النفس أن ثمة أركاناً ثالثة رئيسة حتقق معنى 
وخيرية  الذات،  خيرية  وهي:  احلقيقية،  السعادة 
احلياة وهذا املهم، وخيرية املصير. ويرى بعضهم 
أن السعادة تعني األلفة واحملبة واألخوة والرضا 
والتفاعل اإلنساني الرحيم، واالحترام املتبادل بني 
ملبس  من  الكرمية  احلياة  فرص  وتوفير  الناس، 
ومأكل وعمل ومسكن ومدن جميلة وشوارع زاهية 
باللون األخضر. ويرى أبو حامد الغزالي أن متام 
السعادة مبني على ثالثة أشياء، هي: قوة الغضب، 
قوة الشهوة، وقوة العلم. فيحتاج أن يكون أمرها 
إلى  فتخرجه  الشهوة  قوة  تزيد  لئال  متوسطاً؛ 
الرخص فيهلك، أو تزيد قوة الغضب فتخرجه إلى 
اجلموح فيهلك. فإن توسطت القوتان بإشارة قوة 
إذا  الغضب  وكذلك  الهداية،  طريق  على  دل  العلم 
ذهبت  نقص  وإذا  والقتل،  الضرب  عليه  زاد سهل 
توسط  وإذا  والدنيا،  الدين  في  واحلمية  الغيرة 
كان الصبر والشجاعة واحلكمة. وكذا الشهوة إذا 
زادت كان الفسق والفجور، وإن نقصت كان العجز 
والفتور، وإن توسطت كانت العفة والقناعة وأمثال 
ذلك. وحدد الفيلسوف اليوناني »أبيقور« السعادة 

قانون السعادة
الدكتور اأحمد عبد الظاهر
أستاذ القانون اجلنائي بجامعة القاهرة
املستشار القانوني بدائرة القضاء - أبوظبي
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التسامح التي متنح اإلنسان راحة نفسية وجتعله 
محباً لنفسه ولآلخرين ومتفائالً باخلير. ولذلك، كان 
من الطبيعي أن حتظى السعادة باهتمام متزايد لدى 
املعاصر، وبحيث  العالم  العديد من احلكومات في 
إنسانية  رؤية  بلورة  إلى  احلكومات  هذه  تسعى 
الوطنية. وقد وصل هذا  السعادة  تنمية  تستهدف 
االهتمام إلى احلد الذي دفع أربع دول إلى إنشاء 
وزارة للسعادة، وهذه الدول هي: اإلمارات العربية 
املتحدة، فنزويال، اإلكوادور، بوتان. كذلك، أنشأت 

إحدى الواليات الهندية وزارة للسعادة.
إليها في  وهكذا، ميكن القول إن السعادة ينظر 
وهدف  االجتماعي  للتقدم  كمؤشر  احلالي  الوقت 
من  متزايداً  عدداً  إن  وبحيث  العامة،  للسياسات 
واألبحاث  املعطيات  يستخدم  الوطنية  احلكومات 
لرفع  تهدف  لسياسات  في سعيها  السعادة  حول 
تغيير  أن  ونرى  لشعوبها.  بالنسبة  احلياة  نوعية 
توفير  منطوق  في  وجتسيدها  السياسية  املفاهيم 
حضارية  نقلة  في  يسهم  إمنا  للمواطن،  السعادة 
ودوره  اإلنسان  قيمة  إعــالء  خــالل  من  نوعية، 
إعادة  يستدعي  الذي  األمر  احلياة،  في  وتأثيره 
النظر في الدستور والقوانني. وجتدر اإلشارة في 
حق  السعادة  بأن  بعضهم  تأكيد  إلى  الصدد  هذا 

»احلق  كان  كذلك،  اإلنسان.  حقوق  من  أساسي 
في السعادة« هو شعار مهرجان برلني السينمائي 
الدولي السادس والستني املنعقد في شهر فبراير 
2016. وميكن القول إن إعالن االستقالل األمريكي 
هو أول وثيقة دستورية تتضمن اإلشارة إلى احلق 
 ،1776 سنة  يوليو  من  الرابع  ففي  السعادة.  في 
اإلمبراطورية  مع  العسكري  الصراع  خضم  وفي 
املتحدة  البريطانية، قام اآلباء املؤسسون للواليات 
األمريكية بالتصويت على االنفصال، حيث ضمنوا 
إعالن االستقالل ثالثة حقوق أساسية، غير قابلة 
احلياة،  في  احلق  وهــي:  التجزئة،  أو  للتفاوض 
واحلق في احلرية، واحلق في السعي إلى السعادة. 
وتنص املادة األولى من الدستور الفرنسي القدمي 
الصادر في الرابع والعشرين من يونيو 1793 على 
والغرض  العامة،  السعادة  هو  املجتمع  »هدف  أن 
من إنشاء احلكومة هو أن تضمن لإلنسان التمتع 
للتنازل«. ومؤخراً،  القابلة  الطبيعية وغير  بحقوقه 
البرازيلي،  الدستور  السادسة من  املادة  تعديل  مت 
بحيث أصبحت تنص على أن »احلقوق االجتماعية 
التعليم، الصحة،  الالزمة للبحث عن السعادة هي: 
الغذاء، العمل، املسكن، الراحة، الضمان االجتماعي، 
حماية األمومة والطفولة، وحماية الفئات الضعيفة 

أن  إلى  وذهــب  املاديني،  ــم  واألل اللذة  مذهب  في 
السعادة تتحقق بتحقق اللذة وغياب األلم. ونعتقد 
أن السعادة حالة نفسية، يتطلب بلوغها وحتقيقها 
عدة عوامل خارجية وداخلية وظروف محيطة، منها 
على سبيل املثال ال احلصر: مستوى الصحة العامة 
اإلميان  وقــوة  واإلعــاقــات،  األمــراض  من  واخللو 
والعقيدة الدينية، وتوفير متطلبات احلياة األساسية 
من مأكل وملبس ومسكن وتعليم ورعاية صحية، 
ورمبا أيضاً بعض الرفاهيات والكماليات، واحلرية 
التفاعل  وتواصل  واألمن،  السياسي،  واالستقرار 
االجتماعي اليومي، خصوصاً مع األهل واألصدقاء، 
وغيرها من الظروف واملتطلبات الضرورية لتحقيق 

هذه احلالة النفسية.
األوطـــان،  صناعة  فــي  مهم  دور  وللسعادة 
بناء وطن  على  القادر  السعيد هو وحده  فالشعب 
وللسعادة  ــار.  ــ واالزده التقدم  وحتقيق  جميل 
والنفسية  البدنية  الصحة  على  إيجابية  تأثيرات 
وتفتح  متجددة،  تفكير  آليات  ومتنحنا  والعقلية، 
على  الفرد  قابلية  تقوية  في  وتسهم  الفكر،  نوافذ 
اإلبداع  وتنمي  التحديات،  ومواجهة  املشاكل  حل 
سلوك  وتهذب  أسرياً  انسجاماً  واالبتكار، وحتقق 
ثقافة  الناس  بني  وتشيع  املجتمع،  في  اإلنسان 
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االستقالل  إلعالن  أن  بعضهم  ويرى  واملهمشة«. 
»احلياة،  عبارة  أصبحت  أن  في  الفضل  األمريكي 
أكثر  إحــدى  السعادة«  لتحقيق  السعي  احلرية، 
الدستور  فقط  ليس  عليها،  اعتمد  التي  العبارات 
اإلنسان  حقوق  مواثيق  لكن  بعد،  فيما  األمريكي 
من  جزءاً  العبارة  تلك  أصبحت  حيث  العالم،  في 
»الضمير احلقوقي العاملي«، حتى لو لم ينص عليها 

دستور بعينه.
القيادة  بذلت   1971 عام  الدولة  تأسيس  ومنذ 
الرشيدة جهوداً كبيرة على صعيد توفير السعادة 
للمواطنني واملقيمني على أراضيها كافة. وقد جتلى 
احلكومية  والبرامج  السياسات  خالل  من  ذلك 
الهادفة لتعزيز السعادة وغرس القيم اإليجابية في 
للسعادة  الوطني  »البرنامج  املجتمع، ومن ضمنها 
واإليجابية«، الذي يعكس رؤية استراتيجية طموحة 
اجلهات  في  عملي  بشكل  السعادة  تطبيق  في 
أو  السياسات  ناحية  من  سواء  كافة،  احلكومية 
اخلدمات أو بيئة العمل، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل 
التوجه،  ذلــك  لتبني  وتشجيعه  اخلــاص  القطاع 
باإلضافة إلى ترويج قيم السعادة واإليجابية لتكون 
أسلوب حياة في املجتمع. ولم تقتصر هذه اجلهود 
إلى  امتدت  وإمنــا  الوطني،  احمللي  الصعيد  على 
الصعيد العاملي، وذلك من خالل »مجلس السعادة 
صاحب  قبل  من  أخيراً  إطالقه  مت  الذي  العاملي« 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 
احلكومات  لدعم  هادفة  دولية  منصة  والذي ميثل 

في مساعيها لتحقيق السعادة ملواطنيها. وفي هذا 
الصدد أيضاً، جتدر اإلشارة إلى جلسة »السياسات 
العامة من أجل السعادة« التي نظمتها البعثة الدائمة 
املتحدة  لدى األمم  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
مبقر األمم املتحدة في نيويورك، وشارك فيها نائب 
املتحدة، وممثلون عن أستراليا  العام لألمم  األمني 
واإلكوادور وبوتان والدامنارك ورواندا وسلوفينيا 
وتايلند، وذلك بالتزامن مع احتفاالت العالم باليوم 
الدولي للسعادة 2017. والهدف من هذه اجللسة هو 
التركيز على أبرز جتارب الدول في مجال السعادة 
العاملية  املمارسات  أفضل  واستعراض  واإليجابية، 
املطبقة لتعزيز السعادة لالسترشاد بها وتعميمها 

في املجتمعات كافة. 
وكما كانت اإلمارات العربية املتحدة سباقة في 
إصدار أول قانون للقراءة على مستوى العالم، وهو 
املرسوم بقانون احتادي رقم )18( لسنة 2016  في 
تبادر  أن  أيضاً  املناسب  من  نعتقد  القراءة،  شأن 
حكومتنا الرشيدة إلى إصدار أول قانون للسعادة 
على مستوى العالم. ونرى أن يتضمن هذا القانون 
الهدف منه، والتأكيد على أهمية تبني السعادة في 
أن  وميكن  احلكومة.  عمل  وبرامج  استراتيجيات 
السعادة  أن  على  التأكيد  أيضاً  القانون  يتضمن 
املستدامة  التنمية  بضمان حتقيق  تكون  املستدامة 
التي من شأنها أن تسهم في تعزيز املساواة والرفاه 
االجتماعي واالقتصادي والبيئي للمواطنني. كذلك، 
ــوزارات  ال حتديد  على  القانون  يشتمل  أن  نرى 
السعادة،  لتحقيق  السعي  عن  املسؤولة  الرئيسة 

ووسائل حتفيز القطاع اخلاص لالضطالع بدوره 
احلكومية  اجلهات  ــزام  وال السعادة،  حتقيق  في 
خطتها  أولويات  ضمن  السعادة«  »مؤشر  بوضع 
لإلعالم  الوطني  املجلس  ــزام  وإل االستراتيجية، 
بحيث  اإليجابية«،  الصحافة  »مؤشر  باستحداث 
صحيفة  كل  مساهمة  مدى  قياس  خالله  من  يتم 
والثقافة  السعادة  تعزيز  في  إعالمية  وسيلة  وكل 
اخلير«،  أعمال  »مؤشر  واستحداث  اإليجابية، 
والشركات  األفــراد  أكثر  املؤشر  هذا  يبرز  بحيث 
العام مساهمة  النفع  واملؤسسات واجلمعيات ذات 
في أعمال اخلير، وذلك بالنظر ألن الدعم االجتماعي 
مؤشر  عناصر  أحد  تشكل  التبرعات  أو  والسخاء 

السعادة العاملي. 
وفي اخلتام، أرجو عزيزي القارئ أن تتذكر بأن 
احمليطة  الظروف  عن  النظر  بغض  قرار،  السعادة 
بالفرد ومستوى معيشته. فالسعادة بسيطة، رمبا 
إذا أدركت حقيقة احلياة.  إليك مما تتصور،  أقرب 
راسل«  »برتراند  البريطاني  الفيلسوف  كان  وقد 
الفالسفة  من  يتحدث ألصدقائه  »عندما  إنه  يقول 
عندما  بينما  مستحيلة،  السعادة  فكرة  أن  يعتقد 
يحب  ويجده  حديقته،  في  البستاني  إلى  يتحدث 
ويعتني بعمله ويسعد بإجنازه، يعرف أن اعتقاده 
من  يكون  أن  يستطيع  منا  فكل  مضلل،  السابق 
حديث  منا  كل  وليتذكر  السعداء«.  احملبني  هؤالء 
في  آمناً  بات  )من  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي 
فكأمنا  يومه،  قوت  عنده  بدنه،  في  معافى  سربه، 

حيزت له الدنيا بحذافيرها«.
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الرائد �سامل عبيد العامري
مركز الدراسات واالستطالعات في وزارة الداخلية

التعاون القضائي الدولي
لمكافحة المخدرات

املبادئ  أهــم  من  الــدولــي  القضائي  التعاون 
الدول  تعاون  خالل  من  اجلرمية  ملنع  التوجيهية 
والكيانات في إطار األمم املتحدة في أي مجال من 
في  واملساهمة  ومكافحتها  اجلرمية  منع  مجاالت 

استقرار وأمن البشرية. 
فقد أصبح التعاون القضائي الدولي في مجال 

القانونية  املبادئ  من  ومكافحتها  اجلرمية  منع 
املنشئة  املواثيق  نصوص  في  فاملتأمل  الدولية؛ 
تعبير  سيجد  كافة،  بأنواعها  الدولية  للهيئات 
التي  األهــداف  مقدمة  في  وارداً  الدولي  التعاون 
تبتغيها تلك الهيئات، وفي مقدمة املبادئ التي تلتزم 
بها الدول األعضاء، وأجهزة تلك الدول، سعياً من 

أجل حتقيق تلك املقاصد واألهداف. وقد أصبحت 
مشكلة املخدرات ال تقتصر على دولة أو مجموعة 
تعاطي  انتشار  من  البشرية  تعاني  بل  الدول،  من 
املخدرات واملؤثرات العقلية واإلدمان عليها، والتي 
وتدمير  لإلنسان،  العامة  الصحة  إهدار  في  تؤثر 
السريعة  والزيادة  واملجتمعات،  واألســر  األفــراد 
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في معدالت اجلرمية والعنف والفساد، فضالً عن 
حتول موارد بشرية ومادية عن التنمية االقتصادية 

واالجتماعية إلى عمليات مكافحة املخدرات. 
من ثم باتت مشكلة املخدرات من أهم املشكالت 
التي تتصدى لها املنظمات الدولية سواء في منظمة 
أو في  العربية  الدول  أو في جامعة  املتحدة  األمم 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، هذا إلى جانب 
اجلهود التي تبذلها كل دولة مبفردها أو من خالل 
تعاونها الثنائي مع دولة أخرى، أو التعاون متعدد 
األطراف بني الدول، وذلك بإبرام االتفاقيات الدولية 
وبذل اجلهود املشتركة في مجال الضبط والوقاية 
الفاعلة  السيطرة  حتقيق  بهدف  املــخــدرات،  من 

املشروعة،  غير  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  على 
مواد  على  احملكمة  الرقابة  فرض  إلى  باإلضافة 
السالئف والكيماويات ملنع تسربها لالستخدام غير 

املشروع لتصنيع املخدرات واملؤثرات العقلية. 
إلى حتقيق  الدولي  القضائي  التعاون  ويهدف   

ما يلي: 
بآلياتها  الدولية  املؤسسات  بني  التنسيق   -1
املختلفة في الساحات القضائية اإلقليمية والدولية 
دون  من  واحليلولة  اجلرمية  معدالت  خلفض 

استفحالها.
القضائية،  املعلومات  في  النقص  استكمال   -2
بالتعاون لتصحيح هذه املعلومات متهيداً لالستفادة 

منها بالشكل الصحيح.
الوطنية،  عبر  القضائية  الثغرات  تــدارس   -3
والعمل على توفير أفضل أساليب التصدي للجرمية 

ومنع ارتكابها وضبط مرتكبيها بعد وقوعها.
في  الدولية  األمنية  التجارب  على  التعرف   -4
مجال  في  املتقدمة  بالدول  األمنية  املؤسسات 

مكافحة اجلرمية.
تسليم  في  القضائي  التعاون  نطاق  توسيع   -5
اجلنائية  املسائل  في  املتبادلة  واملساعدة  املجرمني 
املعلومات  وتبادل  والتحقيق  التحري  كإجراءات 
على  والعمل  القانونية  النظم  تنوع  على  والتغلب 

حتقيق االتساق فيما بينها.
عبر  املنظمة  اجلرمية  عن  املعلومات  تبادل   -6
الظروف  االعتبار  في  األخذ  مع  الوطنية  احلدود 

اخلاصة واحمللية لكل دولة.
البحوث والدراسات  7- تبادل اخلبرات ونتائج 
التي تتعلق باألنشطة اإلجرامية واجتاهات اجلرائم 

على املستوى اإلقليمي والدولي.
8- توسيع نطاق املعرفة بالتنظيمات اإلجرامية 

وقواها احملركة.
9- االهتمام بالتدابير الوقائية ملكافحة اجلرمية، 
وضمان أكبر قدر من الشفافية فيما يتعلق مبلكية 
السرية  من  واحلد  املالية  والتحويالت  املشروعات 

املالية وجترمي غسل عائدات اجلرمية.
ضد  العام  الرأي  وتعبئة  اجلمهور  توعية   -10
اجلرمية املنظمة واالستفادة من وسائل اإلعالم في 

هذا الصدد.
في  القضائية  املمارسات  من  أدلة  إعــداد   -11
األنشطة  من  محددة  أشكال  من  الوقاية  مجاالت 

اإلجرامية.
إطارها  في  يتم  رئيسة  مجاالت  ثالثة  وهناك 

التعاون القضائي الدولي هي:
 أوالً: املجال القضائي: من خالل اتخاذ إجراءات 
ووسائل مكافحة للجرمية وتعقب مرتكبيها، وهي 
إجراءات تخضع للجهات القضائية، مثل مبدأ تسليم 
املجرمني، ومصادرة العوائد املتحصلة من اجلرمية.
إجراءات  إطاره  في  تتم  القانوني:  املجال  ثانياً: 
القانونية  اخلــبــرات  كتبادل  القانونية  التعاون 

والنصوص التشريعية.
املجال  هــذا  يشمل  الشرطي:  املــجــال  ثالثاً: 
حول  املعلومات  كتبادل  الشرطية  ــراءات  ــ اإلج
املخططات اإلجرامية واملجرمني الفارين من العدالة، 
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في  التحريات  ونتائج  اخلاصة،  التحري  وأساليب 
القضايا التي تتم معاجلتها من قبل األجهزة األمنية.
القضائي  بالتعاون  باالهتمام  ضرورة  وهناك 

الدولي لعدد من األسباب ومنها:
> التطور النوعي للتنظيمات اإلرهابية.

> االنفتاح والعوملة.

> الثورة التكنولوجية واستخدامها السيئ.

> حروب اجليل الرابع.

وتأثيراتها  االجتماعي  التواصل  شبكات   <

الواسعة.
وهنا نستطيع أن نقول: التهديدات التي تالحق 
املنطقة اليوم تؤكد لنا أن األمن الوطني لم يعد شأناً 
األمن  ومهددات  مخاطر  أغلب  إن  إذ  بحتاً،  داخلياً 
الوطني قد أصبحت عابرة للحدود، وأخص بالذكر 
التعصب  وإيديولوجيات  املتطرفة  التنظيمات  منها: 
النسيج االجتماعي، والتي  الى متزيق  التي تهدف 
التعاون  وأهمها  مواجهتها  الضرورة  من  أصبح 

الدولي. 

اأهم الآليات العامة للتعاون الق�صائي 

الدويل يف امل�صائل اجلنائية ومنها:

حديثة  تقنية  عن  عبارة  هو  املراقب:  التسليم 
املخدرات،  تهريب  عصابات  لكشف  ومتطورة 
لشحنة  السماح  به  يقصد  دولــي  مصطلح  وهو 
أكثر،  أو  دولة  إقليم  من  باخلروج  املخدرات  من 

السلطات املختصة في  أو عبوره، بعلم  أو دخوله، 
تلك الدول، وحتت الرقابة السرية الدقيقة للمكافحة 
النهائية،  وجهتها  إلى  الشحنة  وصول  حتى  فيها، 
بهدف ضبط أفراد التنظيم كافة الذي تولى عملية 
املدبرة واملمولني وهو  الرؤوس  التهريب، وخاصة 
أجهزة  بني  الدولى  التعاون  أساليب  من  أسلوب 
أجل  من  الدول،  عليه  تعارفت  املخدرات،  مكافحة 
القيام بعمل متضافر على مستوى الكرة األرضية، 
مشفوع بتنسيق عاملي حقيقي بالتخطيط والتعاون 

مع جميع أجهزة األمم املتحدة املعنية باملخدرات.
فهو يعد أداة فعالة في قطع الطريق على عصابات 
املخدرات من اختراق احلدود بني الدول، والوصول 

إلى أيدي املروجني، ومن ثم إلى املتعاطني.
واحدة  القضائية  اإلنابة  تعد  القضائية:  اإلنابة 
من أدوات التعاون الدولي في مكافحة اإلجرام، وقد 
اتخذ هذا التعاون صورة اتفاقيات دولية جماعية أو 
لها اتفاقيات املساعدة  ثنائية، سواء اتخذت عنواناً 
القضائية في املسائل اجلنائية، أو اتفاقيات التعاون 
القضائية  اإلنابة  وتتمثل  والقضائي.  القانوني 
الدولية في طلب يتم إرساله من سلطة قضائية في 
أجنبية  دولة  في  مناظرة  سلطة  إلى  الدول  إحدى 
لكي تقوم هذه األخيرة بإجراء من إجراءات التحقيق 
)تفتيش – سماع الشهود – فحص أوراق – مراقبة 
األجنبية  السلطة  هذه  باسم  وذلك   )... تليفونات 

وحلسابها.

األحكام  تنفيذ  مرحلة  اجلنائية:  األحكام  تنفيذ 
التعاون  إجراءات  مراحل  أهم  من  تعتبر  اجلنائية 
من  يتم  إذ  اجلرمية،  مكافحة  مجال  في  الدولي 
من  وتتحول  األحــكــام  منطوق  جتسيد  خاللها 
صياغتها النظرية القانونية وما تضمنته من عقوبات 
إلى عمل ملموس، حيث ينال املدان جزاءه، ويستحق 
املتضرر حقه، ويقتص املجتمع ممن خالفوا قواعده، 
صدر  فمتى  والشعوب  األمم  إليه  تصبو  ما  وهو 
حكم جزائي واستوفى كامل إجراءاته أصبح قابالً 
للتنفيذ، فالسلطة أو اجلهة القائمة بإجراءات التبليغ 
ما  حــدود  في  بالتطبيق  ملتزمة  تكون  والتنفيذ 

يقتضيه احلكم أو القرار اجلزائي.
املتغيرات  إن  نــقــول  أن  نستطيع  ــراً  ــي وأخ
األمنية  الساحة  على  حدثت  التي  واملستجدات 
الثورة  أوجدتها  والتي  واحمللية  واإلقليمية  العاملية 
االتصاالت  مجال  وفي  والتكنولوجية  املعلوماتية 
عدد  وزيادة  الكوني  واالنفتاح  والعوملة  واالنتقال 
من  مستجدة  أمنــاط  وظهور  التقليدية  اجلرائم 
اجلرائم وحدوث تطور متسارع في أساليب ارتكاب 
أكدت  ارتكابها  في  املستخدمة  واألدوات  اجلرائم 
أثبت  فقد  الدولي،  القضائي  التعاون  إلى  احلاجة 
واقع احلال أن جهود الدول منفرده غير قادرة على 
مواجهة هذا الكم الهائل املستحدث من اجلرائم مهما 
توافر لها من اإلمكانات ملواجهة اجلرائم التي تقع 

في أية دولة من دول العالم.
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الشرطة العالمية

يجد الخبراء أن الشرطيات يملن إلى استخدام 
الظروف  لتخفيف توتر  العضالت  من  الذكاء بدالً 
الذي يمكن أن يقود للعنف ومساعدة إداراتهن على 

تحويل التركيز إلى أساليب الالعنف. 
حينما تولت آن كيركبتريك قيادة دائرة شرطة 
أوكالند الغارقة في الفضائح ورثت وكالة شبهها 

رئيس بلدية المدينة بمنزل األخوية. 
الشرطية المخضرمة أدركت أنها حتماً، سيوجه 
إليها سؤال حول طبيعة األمر في محاربة الصورة 
الشرطيات باعتبارها واحدة من عدد  النمطية عن 
إدارات  يترأسن  اللواتي  النساء  من  متزايد 
منها  العديد  يكافح  والتي  الشرطة، 

لتصحيح صورتها العامة.
المهنية  المرأة  هذه  تمكنت  لقد 
التي  الصعوبات  على  التغلب  من 
إلى  منها  وخرجت  واجهتها 
الجانب اآلخر أقوى وأذكى وأكثر 

ثقة بالنفس. 
وقالت كيركبتريك في المؤتمر 
اإلعالن  فيه  تم  الذي  الصحفي 
الصفات  وإدراج  تعيينها  عن 
رئيس  في  أوكالند  أرادتها  التي 
به هو  أخبركم  أن  أريد  ما  شرطتها: 
ال  هذه  الشخصية  صفات  قائدة.  أنني 
تستند إلى جنس المرشح بل إلى صفات القيادة. 

الذكاء  استخدام  إلى  عموماً  الشرطيات  وتميل 
المتجهة  المواقف  حدة  لتخفيف  العضالت  بدل 
الشرطة  إدارات  قيام  الخبراء، ومع  للعنف حسب 
فمن  العنيفة  غير  الطرق  على  تركيزها  بتحويل 
الطبيعي إذن استقطاب المزيد من النساء كقائدات 

لهذه اإلدارات.
لمنتدى  التنفيذي  المدير  واكسر  تشك  يقول 
األبحاث التنفيذية الشرطية الذي يتخذ من واشنطن 
مقراً له: إن الكثير من رؤساء الشرطة يؤكدون أن 

صعود 
العنصر النسائي
اإعداد: حاكم خريي
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صعود 
العنصر النسائي

للنساء تأثيراً عميقاً على ثقافة العمل الشرطي، فهن 
يأتين بمجموعتهن الخاصة من المهارات إلى ثقافة 

يهيمن عليها الذكور تقليدياً.
ومع ذلك يظل عدد النساء الالتي يترأسن إدارات 
فمن  الرجال،  من  أقرانهن  أمام  ضئيالً  الشرطة 
الواليات  في  األكبر  الخمسين  الشرطة  دوائر  بين 
نساء.  تترأسهن  فقط  دوائر  هناك خمس  المتحدة 
للتنفيذيات  الوطني  االتحاد  أجراه  وأظهر استبيان 
العامالت في سلك إنفاذ القانون عام 2013 أن 169 
امرأة فقط شغلن مناصب قيادية في دوائر الشرطة 

التي يزيد عددها على 1500 دائرة. 
وتقول دون ليمان رئيسة المجموعة والرائد في 
إدارة شرطة لنيكسا بوالية كنساس: إنه ألمر يثلج 
الصدر أن نرى بعض رئيسات الشرطة في البالد، 

ولكن هناك شغالً كثيراً يجب أن نقوم به.
الوكاالت  من  الكثير  يزال  ال  هناك  وتضيف: 
التي ترى أن العنصر النسائي فيها ال يشغلن حتى 

مناصب إشرافية أو على مستوى القيادة.
الكبرى نحو  المدن  المزيد من  ولكن مع توجه 
قيادية ترى  لتولي مناصب شرطية  المرأة  تمكين 

ليمان أن اآلخرين سيحذون حذوها.
مختلف  بشيء  تأتي  المرأة  أن  أعتقد  وتقول: 
للمائدة والهدف هو تنويعها. ال نحتاج إلى قوالب 

المزيد  أكثر ونجلب  نتعلم  البسكويت. نحن  صنع 
للمائدة حينما تكون متنوعة.

قبل عقود ماضية واجهت الشرطيات جواً أكثر 
فقد كانت هناك احتجاجات عامة ضدهن،  اختالفاً 
وكان الرجال يرفضون الركوب معهن في سيارات 
لرفع قضايا في  العديد منهن  الدورية، واضطرت 
المحاكم لنيل حقوقهن في الترقية والترفيع. وفيما 
خفت حدة االحتجاجات منذ زمن بعيد ومع تغير 
الثقافة السائدة داخل دوائر الشرطة ال تزال المرأة 
تمثل نسبة مئوية ضئيلة من إجمالي القوة الشرطية 

العاملة في البالد. 
العمل  أن  نجد  للوراء  عدنا  إذا  واكسلر:  يقول 
الشرطي كان يهيمن عليه الرجال البيض. وعلى مر 
السنوات شهدنا تزايداً هائالً في التنوع وفي عدد 

الشرطيات.
الشرطيات  ميل  تبين  األبحاث  قائالً:  ويضيف 
فتيل  نزع  لمحاولة  التواصل  لغة  استخدام  نحو 
تتجه  أسلوب  وهو  الخطرة  والمواقف  األزمات 
العديد من دوائر الشرطة إلى اعتماده بصورة أكبر. 
ولكن بالنسبة للشرطيات فهذا األسلوب هو عندهن 
بالفطرة، وأعتقد أن دوائر الشرطة التي لها خبرة 
كبيرة في تعيين الشرطيات تدرك مدى أهميتهن في 

نزع فتيل المواقف الخالفية.

تقول دوروثي شولتز األستاذة غير المتفرغة 
في  الجنائية  للعدالة  جاي  جون  كلية  في 
نيويورك: الجيل األول من رئيسات الشرطة كنَّ 
يعملن في قوى شرطية أصغر، بما فيها العديد 
من دوائر الشرطة الجامعية، ولكن في السنوات 
واضحاً  تنامياً  هناك  أن  يبدو  الماضية  القليلة 
في صعود المرأة لمناصب عليا في دوائر أكبر. 
إن الجمهور يتوقع أن يتمكن العديد منهن من 
السيئة  العامة  الصورة  ذات  دوائرهن  إصالح 

فقط ألنهن نساء. 
تضيف شولتز التي وضعت كتابين عن المرأة 
هن  يكنَّ  أن  المفترض  من  الشرطي:  والعمل 
الشافيات. هذا عبء ثقيل عليهن. ال أعتقد أن هذا 
أن  إلى  يستند  بل  رصين،  بحث  أي  إلى  يستند 

وجودهن سيفرض جواً مختلفاً.
وترى شولتز أن هناك عدداً متزايداً من النساء 
اللواتي يتقدمن بطلبات لشغل مناصب أعلى اليوم، 
يمتلكن فرصة  وأنهن  الماضية،  بالسنوات  مقارنة 

أفضل ليتم اختيارهن.
وتقول: ال ينبغي على رؤساء البلديات الشعور 
بأنهم يغردون خارج السرب. فحتى لو أن األمر لم 
يكن شائعاً، إال أنه شائع بما يكفي بحيث ال تخاطر 

بسمعتك.
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اإعداد: ح�سني البادي

هل �ضبق اأن اتفق النا�ض  

على حب اإن�ضان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

�هل �ضبق لقائد اأن كانت 

�ضمعته الطيبة خارج 

بلده زكية �عطرة �يفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

�طنه �بني اأهله �اأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل �جزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، �هنا 

�ضهادات بع�ض ممن عرفوك 

عن قرب..
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زايد  للشيخ  العسكري  املرافق  سهيل  بن  حمد 
يسأله  يرحمه«  »الله  زايد  الشيخ  فكان  وصديقه، 
ويقول له: »حد من عيالكم خلص اجلامعة؟«، فقال 
بيخلص  »إللي  له:  فقال  بيخلصون«،  »عندنا  له: 
هاته لنا«، وكنت أنا ومجموعة من األهل قد أنهينا 
الشيخ  عند  عمره«  يطول  »الله  فأخذني  الدراسة، 
زايد »الله يرحمه«، وأذكر ذلك اليوم، وكان الشيخ 
زايد في منطقة »اجلرف« فكلمه خالي حمد وقال 
ما  وحسب  اجلامعة،  من  مخلص  الرجل  »هذا  له: 

د. مغير خميس اخلييلي

على ألسنتهم وفي قلوبهم

الشاب،  اجليل  من  شخصية  مع  هنا  لقاؤنا 
جامعات  أرقى  من  العلمية  الدرجات  أعلى  نالت 
الله  له بإذن  املغفور  العالم، ولكنه عندما عمل مع 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله 
ثراه« أدرك أن ما تعلّمه من هذا الرجل في عشر 
واجلامعات  ــدارس  امل في  تعلمه  ما  فاق  سنوات 
كافة احمللية والعاملية التي درس فيها، وأدرك من 
خالل حياته العملية الالحقة بأن ما كان يقوم به 
الشيخ زايد »رحمه الله« يرقى، وقد يفوق ما تقوم 
تقوم عليها  التي  به جهات عاملية كبرى، كاملعايير 
اجلوائز العاملية املمنوحة في مجال العمل احلكومي 
الدكتور  سعادة  مع  لقائنا  خالل  ومن  واخلــاص، 
الكثير من  مغير خميس اخلييلي )*(، أطلعنا على 
الله  بإذن  له  املغفور  في سيرة  بنا  وأبحر  األمور 

تعالى الشيخ زايد التي ال حدود لها وال أطراف.
بداية  اخلييلي  خميس  مغير  الدكتور  يستذكر 
االتصال األول مع الشيخ زايد »رحمه الله« أنه بعد 
االنتهاء من األربع سنوات اجلامعية، جاءت مرحلة 
صعبة جداًَ ولكنها أفضل مرحلة في عمر اإلنسان، 
وهي مرحلة العمل، ومرحلة العمل لها مذاق طيب، 
وبدايتي في العمل كانت لها قصة، فقد كان خالي 

الدكتور مغير خميس:  

مُت من زايد ما لم تعلَّ
مُه في جامعات العالم أتعلَّ

يا  »أنت  له:  فقال  عندك«،  الرجل  هذا  مني  طلبت 
حمد توّكل على الله وخل الرجل عندنا«، كان »الله 
الناس، فجعلني مع  نظرة مختلفة عن  له  يرحمه« 
احلرس اخلاص في معيشتهم وفي منامهم ودائماً 
معهم، حتى يعلمني كيف هي احلياة، يعني يريد أن 
نوع  فيها  مرحلة جديدة  لي  بأنه صارت  يفهّمني 
يكن  لم  يرحمه«  »الله  وهو  والقساوة،  الشدة  من 
أكثر،  تعطي  الناس  أن  يتمنى  كان  ولكن  قاسياً، 
ملدة شهرين في مرافقة احلرس  استمراري  وبعد 
اخلاص، أتذكر أننا كنا في قصر البحر، وكان معالي 
تلك  في   - باخلير  يذكره  الله   - الرميثي  خميس 
األيام موجوداً، وجاءني خميس وقال لي: »يسلمون 
سالم  بن  سر حملمد  لك:  ويقولون  الشيوخ  عليك 
في الدائرة اخلاصة بالعني«، فقلت له: إن شاء الله، 
وودعت »املعازيب« وسرت أنا، وجئت عند معالي 
محمد بن سالم الظاهري »الله يرحمه«، وال أنساه، 
بن  فالن  »أنت  لي:  فقال  سيجارة،  »يــدوخ«  كان 
فالن بن فالن؟«، فقلت له: »نعم طال عمرك«، فقال 
لي: »أنت ماذا تعرف تشتغل؟«، وأنا وقتها ال أعرف 
أشتغل في أي عمل، ولم تكن عندي مهارة، وكنت 
خريج جامعة جديداً، فقلت له: »طال عمرك في أي 



 العدد 557 مايو 502017

أخ فلسطيني  مكان بتخليني بشتغل«، وكان عنده 
اسمه ندمي فقال له: »ندمي خذ الرجل وشوف له 
شغل يناسبه«، فطلعت مع األخ ندمي، وال أعرف إن 
كان الزال موجوداً أم رحل وأمتنى أنه بخير، فقال 
له: »هذه شهادتي«  فقلت  لي: »ماهي شهادتك؟«، 
محاسبة،  فرع  أعمال،  إدارة  عندي شهادة  وكانت 
حسابات؟«  مدقق  نخليك  رأيــك  »شو  لي:  فقال 
»احلني  لي:  فقال  أي مشكلة«،  توجد  »ال  له:  قلت 
فدخلت  مكتبك«،  هذا  وتعال  األوراق  لك  بنخلص 
املكتب، واملكتب لم يكن فيه مكتب، وقال: »اسمح لنا 
املكان ما فيه مكتب« والنخيرة »موظف« سيجلب 
لك مكتباً«، فسمعت باسم النخيرة فقلت في نفسي، 
من هو هذا النخيرة؟، فالنخيرة الله يخليه رجل من 
طويلة وحلد  عالقة  بهم  الذين جمعتني  األصدقاء 
اليوم أزوره في بيته والذي هو والد معالي محمد 

بن نخيرة الظاهري.

الدائرة اخلا�صة

اشتغل  وبدأت  ورّكبوه  املكتب  »النخيرة«  جلب 
واحد  الوقت  ذلك  في  اثنان  أخــوان  يوجد  وكان 
أحمد  يسمى  وواحــد  داخلي،  مدقق  غولي  اسمه 
أنا أريد أن  الالمي مسؤول عن احلسابات، وكنت 
أتعلم، أتعلم املهنة بشكلها الصحيح فأخذاني كأخ 
أصغر لهما، ولم يدخرا جهداً عني وحاوال تعليمي 
أن  أحاول  أنا  وكنت  عندهما،  التي  كلها  املعارف 
مضاعفاً،  أبذل جهداً  فكنت  وأتقنها،  مهنتهما  أفهم 
وبعد فترة بدأ محمد بن سالم يثق بي قليالً قليالً، 
أكثر وجعلني عضواً في جلنة  وبدأ يعطيني عمالً 
املشتريات في الدائرة اخلاصة، وبعد سنة وشهرين 
أو ثالثة أشهر »وملا زادت ثقته فيني كلّم »املعازيب« 

وحطوني مدير عام احلسابات«.

زايد واجلامعة

في ذلك الوقت، كان يوجد شخص يشتغل مع 
الشيخ زايد بشكل يومي وميثل معالي محمد بن 
الشيخ  مشتريات  عن  ومسؤول  الظاهري،  سالم 
من  األميري  األخ  خــروج  وبعد  األميري،  اسمه 
الدائرة رّشحني الظاهري ألن أكون مرافقاً أو ممثالً 
األوامر  أتلقى  الشيوخ  الظاهري عند  ملعالي محمد 
وأنفذها، وكنت في تلك األيام صغيراً، وليس عندي 
الثقة الكبيرة في إمكانياتي، ألني في بداية حياتي 
العملية، وكنت كلما آتي للشيخ زايد في اخلزنة أو 
وقد  الشيخ،  من  تدخلني  الرهبة  كانت  الوثبة  في 
وحاول  فتبناني  الرهبة،  بهذه  الله«  »رحمه  أحس 
أن يرفع ثقتي في نفسي تدريجياً حلد سنة كاملة، 
وبعد ما أكملت السنة عنده، بدأت أعبّر عن رأيي في 
بعض األمور وصار فيه نوع من التفاعل، وبدأ »الله 
موضوع  بسبب  مرة  وفي   ، عليَّ يضغط  يرحمه« 
بسيط كلمنا بقوة مما جعلنا ننتبه أكثر ونحرص 
أكثر، ومنذ تلك اللحظة بدأت األمور تتغير بالنسبة 
بدأ  السنة  تبناه فترة سنة، وبعد  أنا كشخص  لي 
اإلنسان يثق في نفسه أكثر ويعتمد على نفسه أكثر 
فأكثر، وبدأت املشاريع الكبيرة وكان »الله يرحمه« 
ويحاسبونك  العمل  يعطونك  الذين  األشخاص  من 
يحاسبك  بل  املخططات،  على  ليس  يحاسبك  عليه، 
على التنفيذ، وهذا ما نراه اليوم، وتعمل عليه معايير 
»باردرج«  مثل  العاملية  اجلوائز  في  كلها  اإلجناز 
الذي يقول بأن التخطيط عليه تقريباً سبعون نقطة 
ولكن  أذكر،  ما  على  أو خمس وسبعون،  ألف  من 
هذه  ألــف..  من  وسبعون  أربعمائة  عليه  التنفيذ 

جائزة »باردرج« للتميّز احلكومي يعطيها الرئيس 
»الله  وكان  حكومياً،  املتميزة  للجهات  األمريكي 
يرحمه« ال يهمه التخطيط بشكل كبير بقدر أن تنجز 
الدراسات  في  دخلت  أن  وبعد  فترة  وبعد  العمل، 
املوضوع  بدأ  احلكومي  التميز  في جوائز  ودخلت 
»يربط« عندي، يربط بني ما كان يسويه الله يرحمه 
»الله  وكان  إليه،  تدفع  والتي  اجلوائز  هذه  وبني 
بالبيئة  يرحمه« أشغاله متنوعة، وكثير منها يهتم 
والزراعة واإلنسان وفي املكان الذي هو فيه، وكذلك 
وإرجاع  حيوانات  من  فيها  ومبا  الفطرية  احلياة 
بعد  تنقرض  بدأت  والتي  بيئتها  إلى  احليوانات 
»البنادق«  بالتفقان  اجلائر  الصيد  وبدأ  جاءت،  أن 
لكثير من احليوانات البرية في أبوظبي واإلمارات، 
ن« هذه احليوانات لينهي  »فالله يرحمه« أرفق »أمََّ
على  يحرص  وكان  نهائياً،  وغيره  اجلائر  الصيد 
الغابات،  دائرة  توجد  وكانت  لتكاثرها،  بيئة  إيجاد 
بالغابات  أيضاً  تهتم  اخلاصة  الدائرة  كانت  ولكن 
والدماني  »املها  مثل:  الفطرية  احليوانات  وتنمية 
والرمي« وكنا نحرص كل احلرص على توفير كل 
ما فيه االستمرار لهذه األنواع من احليوانات كلها 
في بيئتها، باإلضافة إلى تشييد املنازل للمواطنني 
فالدائرة  املــزارع،  وتوزيع  األراضــي  واستصالح 
دائرة  بأنها  الناس  يعتقد  تسميتها  من  اخلاصة 
بعيدة  له، وكانت  تكن  لم  لكن هي  له هو،  خاصة 
عن الروتني والبيروقراطية، ألنه كان يأمر، واألمر 
بدون مراجعة وآخذ موافقات على  للتنفيذ  يصبح 
اخلاصة  الدائرة  فكانت  سنوية،  خطة  أو  الصرف 
بأسرع وقت  أعماله  بها  ينجز  التي  ذراعه  بالفعل 
ممكن ملصلحة الوطن واملواطن والبيئة، مع أنه لم 
وأدائها، ولكن  أي قصور في احلكومة  يكن هناك 

الدكتور مغير خميس اخلييلي مع الشيخ زايد والشيخ حمدان على مدخل قصر »الوثبة«
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وتسير  سنوية  خطط  ولها  برامج  لها  احلكومة 
امليزانيات،  مع  تتوافق  حتى  اخلطط  هذه  حسب 
احلاجة  يشوف  يرحمه«  »الله  نظرة  له  هو  ولكن 
الدائرة  فكانت  في حلظة،  وتتغير  تصلح  ويريدها 
اخلاصة والعاملون فيها يعملون على مدار الساعة.

زايد قهر امل�صتحيل

عشر  زايــد  الشيخ  مع  عملي  فترة  استمرت 
وأجنزنا  بالعمل  مليئة  سنوات  عشر  سنوات، 
مشاريع كثيرة أصبحت ذخراً لهذا الوطن، كنت في 
الذي يقوله  الكالم  أنه مستحيل هذا  أفكر  بداياتي 
»الله يرحمه«.. مستحيل أن يتحقق، ومستحيل أن 
ينفذ، ولكن بعد فتزة زمنية بدأت أقول »مستحيل 
أنه ال ينفذ«. لقد زرع فينا الشيخ زايد أال نخاف 
وأال نشعر بالفشل،وكان يرى أننا يجب أن نسعى 
للنجاح فقط، ومع ذلك كان كلما أعطينا كلما شد 
علينا أكثر، وطبعاً أنا مهما تكلّمت عن الشيخ زايد 
هو  منه  تعلمناه  أهم شيء  ولكن  أوفيه حقه،  فلن 

اإلصرار على اإلجناز ثم اإلجناز ثم اإلجناز.

البداية

ويقول الدكتور اخلييلي عن نفسه ولدت في مدينة 
التي  العني عام 1964، ونشأت في منطقة »زاخر« 
كانت تسمى سابقاً »املوافجة« والتي بدأت قرية في 
ضواحي مدينة العني، وأصبحت اآلن مدينة، وبدأت 
هذه القرية بسكنى الشيخ زايد »رحمه الله« فيها 
في بداية الستينيات، وبدأت تنمو شيئاً فشيئاً حتى 
وصلت إلى هذه املرحلة من التطور، وأنا أذكر في 
بدايات السبعينيات، ملا كانت الطرق رملية بني العني 
وزاخر، وأذكر نشأة املدينة تدريجياً حتى التصقت 

اليوم بالعني وصارت ضاحية من ضواحي العني، 
هذا املكان كان بئراً يرد إليها البدو من كل مكان، 
املنطقة  »الله يرحمهم« في هذه  الشيوخ  وبسكنى 
توافد عليها الكثير من القبائل من كل صوب، وبدأت 
فيها مدرسة اسمها »املدرسة الزايدية«، حيث ابتدأنا 
الوقت  ذلك  في  هناك  كان  النظامي،  التعليم  نتعلّم 
احترام كبير »للمطاوعة« وكانوا أهلنا - الله يرحم 
الغائب منهم ويحفظ الباقني - يذهبون بنا إلى املدير 
أو األستاذ ويقولون له: »لك اللحم ولنا العظم«، كان 
أهلنا حريصني جداً على التعليم، وكانوا يتمنون أن 
نكون من أفضل الناس، وهذه أمنية كل أب أن يرى 
ابنه أفضل من اآلخرين، فكنا »نعمل ألف حساب« 
لألهالي واملعلمني على حد السواء، ألنه كان هناك 
اهتمام كبير من أهلنا، وكان يوجد تواصل بني أهلنا 
واألساتذة، وكانوا يأخذونني شخصياً إلى املدرسة 
وإن  يغفلون  وال  عنا  يسألون  وكانوا  صباح،  كل 
سعيهم  وكان  والكتابة،  القراءة  يعرفون  ال  كانوا 
التعليم احلديث ملا كانوا يسمعونه من  على  حثيثاً 
املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان - طيَّب الله ثراه - عن أهمية التعليم، وإن 
بأهمية  كانوا غير متعلمني ولكنهم كانوا يحسون 
بالدين  مهتمني  كانوا  نفسه  الوقت  وفي  التعليم، 

وبتعليمنا وحتفيظنا القرآن الكرمي.

حياة بدو

زاخر  في  االبتدائية  للمرحلة  إجنازنا  وبعد 
ومعيشتنا هنا بني أهلنا في البادية، وكما تعرفون 
بوشه  وسط  بيئته  في  البدوي  حياة  أهمية  فإن 
ومركاضه،  »صقره«  وطيره  ومقناصه  »إبله« 
العني  في  اإلعدادية  الدراسة  مرحلة  إلى  وانتقلنا 

في مدرسة »معاوية«، وكانت نقلة بالنسبة لنا نحن 
كسكان من الضواحي أو من القرى إلى املدينة، كان 
املدينة  في  والتعامل والسلوك مختلفاً متاماً  الفكر 
اإلعدادية  في  سنوات  ثالث  درســت  القرية،  عن 
كانت  وهذه  ــد«،  »زاي ثانوية  إلى  انتقلت  وبعدها 
أفاضل  أساتذة  وفيها  العني،  في  مرموقة  مدرسة 
يومنا  إلى  العني  في  موجودين  مازالوا  وأغلبهم 

احلاضر.

التعليم العايل

نقلة  أال وهي  نقلة أخرى،  الثانوية جاءت  وبعد 
الساعات  نظام  على  اجلامعة  ودخلنا  اجلامعة، 
لم  الوقت  ذلك  وفي  اجلدول،  في حتديد  واحلرية 
يكن هناك من يرشدنا نحن الطالب بشكل واضح 
في أي اجتاه نخوض أو أي تخصص نختار، فكنا 
االختيارات  أكثر  فكانت  قبلنا،  درس  من  نستشير 
دقيقاً  اخــتــيــاراً  وليست  محاكاة  والتوجهات 
ومدروساً، ولكن واحلمد لله دخلت أنا كلية اإلدارة 
ِقبل  من  منتقني  أفاضل  بأساتذة  أيضاً  والتقينا 
اجلامعة، وفعالً كان عطاؤهم بال حدود، والعني في 
ذلك الوقت لم تكن فيها األنشطة واحلياة التي تزخر 
بها اليوم، فكان األستاذ الذي في العني يعطينا كل 
التي  املواد  لنا  املكتبة، وُيحضر  وقته، ويلتقينا في 
تدعم مادته األساسية، وكنا مجموعة صغيرة من 
عالقات  اليوم  معنا  الدولة جتمعهم  إمارات  جميع 
تتكون  األعمال  إدارة  مجموعة  متميزة جداً، فمثالً 
في  أغلبهم  اليوم  لله  واحلمد  شخصاً«   12« من 

مناصب جيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( نشر هذا اللقاء في العدد 456.     
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التفاح سبب في شفاء الكثير من مرضى احلسد، خلُّ التفاح وما أدراك ما خل التفاح! شيء خل 
أعجز عن وصفه. أتى بنتائج مبهرة بالنسبة للمصابني واملصابات مبس احلسد واحلسد 
نفسه. احلسد من صفات اليهود وخصالهم. )الشيخ ....... إمام وخطيب جامع – ماجستير 

احلديث الشريف وعلومه(.
عسل يعالج األورام واألسقام، ويطرد نزغات الشيطان، ومفيد للحساسية والربو، والصدفية واألكزميا، وتأخر 
اإلجناب، واملعدة واألمعاء، وقرحة املعدة واحلرقان، والقولون الهضمي والعصبي، ومنظم للسكر والكوليسترول، 
وتضخم البروتستاتا، ومشاكل األرحام، ويعدل الهرمونات في اجلسم، ومقوٍّ بشكل عام لبنية اجلسم للصغار 
والكبار، ويعمل نضارة للبشرة، ويقضي على حب الشباب، ومقٍو للذاكرة، ومنع تساقط الشعر، والتبول الال 

إرادي، ويعالج املسالك البولية من االلتهاب واحلرقان. )إعالن عن منتج من عسل(.
زيت مقروء عليه.. ماء مقروء عليه.. كرمي مقروء عليه.. لوشن مقروء عليه. )إعالن عن مواد مقروء عليها 

للشفاء من األمراض(.
إعالنات تنتشر في وسائط التواصل االجتماعي، تروج ألدوية تعالج أمراضاً عجز األطباء عن عالجها، كما 
يدعي الذين يروجون لها، جتد من يستجيب لها ويشتريها لدفع احلسد، والشفاء من أمراض تفتح املستشفيات 
تندرج في خانة  التي  األدوية  تلك  إلى  ويتجه  املستشفيات،  ينصرف عن هذه  لكن بعضهم  لعالجها،  أبوابها 
»جتارة الوهم« التي ميارسها الدجالون واملشعوذون، وباعة األحالم الذين يسعون إلى الكسب السهل والسريع، 
والذين يستجيبون لهم هم غالباً من البسطاء الذين يبحثون عن احللول السهلة والسريعة، حتى لو كانت خادعة، 
وينسبون كل شيء إلى الغيبيات، مغيبني عقولهم، منساقني لألوهام التي يروج لها هؤالء الباعة، منخدعني بها، 
حتى تنكشف لهم احلقائق ويستبني األمر، ولكن بعد أن يكونوا قد أهدروا أموالهم فيما ال فائدة منه، وأهدروا 
أوقاتهم فيما ال طائل من ورائه، وهذا هم األهم، إذ رمبا يكون املرضى الذين يسعون لعالجهم قد متكن املرض 
اللنب  البكاء على  أوانه، ويصبح  فات  قد  األطباء  االختصاص من  لدى أصحاب  العالج  منهم، وعندها يصبح 

املسكوب ليس هو احلل املطلوب.
»جتارة الوهم« ليست جتارة حديثة، بل هي قدمية قدم املرض نفسه، وبحث اإلنسان عن عالج له، مارستها 
أقوام كثيرة قبل اكتشاف األدوية واألمصال. وإذا كان ألولئك الذين جلؤوا إليها في العصور الغابرة ما يبرر 
تصرفهم هذا، فكيف نبرر للبعض في عصرنا هذا، بعد أن تقدم الطب والعالج، قيامهم باللجوء إلى هذا النوع من 

العالج، وانخداعهم مبن ميارس هذه التجارة؟
كيف ميكن لعسل، أّيًا كان نوعه أو مصدره، أن يعالج كل هذه األمراض املذكورة في اإلعالن املنشور، وهي 
أمراض بذل العلماء واألطباء جهوداً كبيرة، وقضوا سنوات طويلة من أعمارهم في البحث عن عالج لها؟ ولو 
كان هذا صحيحاً ألغلقت املستشفيات أبوابها، وانصرف األطباء واملمرضون إلى البحث ألنفسهم عن مهن أخرى 
أكثر فائدة من مهنتي الطب والتمريض، وأكبر جدوى. وحتى لو سلمنا جدالً بأن للعسل املعلن عنه هذا املفعول 
السحري، وله هذه املقدرة العجيبة على معاجلة كل هذه األمراض، فمن أين له القدرة على طرد نزغات الشيطان، 
كما يقول اإلعالن؟ وهل نزغات الشيطان مرضي عضوي، مثل تساقط الشعر وحب الشباب، كي يعاجلها العسل 

املذكور؟.
إنها جتارة الوهم، هذه التي جتد لها في كل زمان ومكان جتاراً ميارسونها، وزبائن هم من ضعاف النفوس، 
الذين يتعلقون بأوهى اخليوط، للخروج من األزمات النفسية والصحية التي ميرون بها. وليس أسهل من العزف 
على وتر الدين واخلرافة للسيطرة على هؤالء الذين ال يتمتعون بكمٍّ كاٍف من العلم، وال يتحصنون بقدر وافر من 
اإلميان والفهم الصحيح للدين. لذلك يتمكن هؤالء التجار من التسلل إلى نفوسهم، واللعب في عقولهم للعزف 
على هذه األوتار، فيروجون لبضائعهم املغشوشة. وقد أتاحت لهم وسائط التواصل االجتماعي وسيلة سريعة 
الوصول، عظيمة التأثير، فركبوا املوجة، ليمطرونا كل يوم بكل هذه اإلعالنات اخلادعة عن عالجات وهمية، وهذه 
األخبار املفبركة عن أناس استفادوا من العالج بها، والرابحون هم هؤالء التجار، أما اخلاسر األكبر فهو املجتمع 

الذي يدفع الضريبة من صحة أفراده النفسية والعقلية والبدنية. 

تجارة الوهم

ضفاف
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كانت  لذا  اإلجنليزي،  بالباوند  األولى  الرتباط 
وقد  التجارية،  األسواق  أحسن  بومباي،  أسواق 
أدى هذا إلى أن تكون بومباي مركزاً لطالب العلم 
الذين يذهبون إلى هناك للتعليم، عالوة على كونها 
»الوكيل  كان  وملا  والعالج.  للمستشفيات  مركزاً 
الوطني« في اإلمارات يبعث بتقاريره السياسية 
البريطاني  السياسي  املقيم  أي  »البيلوز«  إلى 
بومباي  إلى  يرسلها  بــدوره  وهذا  اخلليج،  في 
السلطة  متثيل  صفة  املدينة  لهذه  صــارت  لذا 

البريطانية املتنفذة في اخلليج يومذاك. 
تؤثر  أن  العوامل  تلك  كل  استطاعت  هل  لكن 
في الكيان العربي ملجتمع اإلمارات واخلليج وأن 
املجتمع  من  قريب  أو  هندي،  مجتمع  إلى  حتوله 

الهندي؟
اجلواب بالتأكيد هو النفي. 

ذلك أن هؤالء الناس بقوا كمجتمع منفصل له 
تركيبته الهندية اخلاصة. 

وإذا ظهر منهم ما يكرهه أهل اإلمارات، ضربوا 
األرز«  العيش »أي  لو كان في  القائل:  املثل  بهم 

قوة، تلقى في الهندي مرّوة. 

ثانيًا: الهجرة من ال�صاحل الإيراين 

وبالعك�س 

الساحلني  أهل  بني  املتبادلة  الهجرة  ليست 

اأوًل : الهجرة من القارة الهندية

اخلليج  وإمارات  الهندية  القارة  بني  للعالقات 
وذلك  السنني،  مئات  إلى  يعود  تاريخ  العربية، 
العرب  التجار  كان  إذ  التجاري،  العامل  بسبب 
والسفن العربية واملوانئ العربية تسهم في ترويج 
ونقل البضائع من مصدرها في الهند، لتصل إلى 
أوروبا عبر املمرات املائية العربية، اخلليج والبحر 

األحمر. 
لكن هذا األمر تغير إلى حٍد ما، بعد أن متكن 
في  بحراً  الهند  إلى  الوصول  من  البرتغاليون 
حوالي عام 1500م، فاحتكروا جتارتها. لكن هذا 
األمر لم يقلل من أهمية املوانئ العربية، إذ احتلها 
البرتغاليون ثم اإلجنليز من بعدهم، فصارت هذه 
املوانئ مراكز استقطاب لهجرة قوى غير عربية 

إليها، وكان الهنود إحدى تلك اجلاليات. 
أمام  مصراعيه  على  الباب  هذا  انفتح  وهكذا 
انقسمت  قد  الهند  تكن  »لم  الهندية  األســواق 
يومذاك إلى دولة الهند ودولة باكستان« لتغزوا 
أسواق اخلليج، ومنها أسواق اإلمارات ببضائعها، 
دكان،  أي  في  املوجودة  البضائع  معظم  فكانت 
إلى  ــارات  اإلم تصدره  ما  أما  الهند.  مصدرها 
مدينة  وشكلت  اللؤلؤ.  أهمه  كــان  فقد  الهند، 
البضاعة.  هذه  لتصريف  رئيساً  سوقاً  بومباي 
يومذاك  ميثل  اللؤلؤ  أوزان  من  بومباي  فمثقال 

اتخذت  وقد  هذا،  يومنا  في  النفط  برميل  سعر 
الهجرة الهندية إلى اإلمارات وبقية دول اخلليج 
العربية عدة أشكال اجتماعية. فهناك طبقة التجار 
البانيان«  »أســواق  شكلت  إذ  »البانيان«،  وهم 
مبادلة  تتم  فهناك  فعالة،  ومالية  جتارية  مراكز 
أما  التجارية.  الصفقات  تتم  كما  اللؤلؤ،  وبيع 
الهنود املسلمون فقد كان الترحيب بهم أكثر في 
اتخاذ  ظاهرة  ذلك  عن  ونتج  اإلمــارات،  مجتمع 
سكان  من  البيوت  بعض  في  الهندية  الزوجة 
إلى  جلنب  هنديات  أمهات  عنها  ونتج  الساحل. 
االجتماعية  البيت اخلليجي بعض مظاهر احلياة 
الهندية كنوعية الطبخ واملالبس والزينة، وصارت 
سكان  بعض  عند  أيضاً  محكية  األورديــة  اللغة 
الساحل. وقد فتح هذا باب عمالة أجنبية هندية 
كان وجودها في املجتمع يومذاك ضرورياً، فظهر 
منهم أصحاب الدكاكني »واحلواجون«، أي الباعة 
وبعض  السفن  وصناع  واخلياطون  املتجولون 
»التنديل«،  وظهر  اليدوية،  الصناعات  أصحاب 
وهو عريف العمال وظهر » الكولي « أي العامل، 
كما ظهر »البشكار« و»النوكر«، وهو اخلادم في 
التي  الوظيفية  املسميات  من  ذلك  وغير  البيت، 
كانوا  والباكستانيني  الهنود  أن  اسمها  من  يبدو 
يشغلون معظم تلك الوظائف يومذاك. وملا كانت 
»الروبية« الهندية، أقوى من »التومان« اإليراني، 

التركيبة السكانية لمجتمع اإلمارات
 في مرحلة ما قبل النفط )3-2(
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هي  بل  حديثة،  اخلليج  في  واإليــرانــي  العربي 
إلى  األولى  جذورها  وتعود  بالقدم،  جداً  مغرقة 
هجرة بني متيم وغيرهم من عرب اجلزيرة إلى 
قبل  سنوات  في  ذلك  وكان  اإليراني،  الساحل 
بحملة  »سابور«  الساساني  امللك  فقام  امليالد. 
أجبر فيها هؤالء العرب على العودة إلى أراضيهم، 
والدمار،  القتل  فيهم  وأنزل  هناك  إلى  تبعهم  بل 
حتى اسماه العرب »سابور ذو األكتاف«، ألنه كان 

اجليوش العربية، من بابني األول باب القادسية، 
لواء  وجله  الباب  وهذا  االصطخر،  باب  والثاني 
واإلمــارات  عمان  عرب  من  شمله  التم  خليجي 
وبقية الساحل واجتمع في »جلفار« رأس اخليمة، 
عمر  اخلليفة  والي  العاص  أبي  بن  عثمان  وقاده 
بن اخلطاب »رضي الله عنه« على عمان واخلليج، 
وعبر إلى فارس وأنزل هزمية بجيوش »شهرن 
مدينة  واحتل  فارس  داخل  وتوغل  احلمراء«  بن 

يقتلهم بخلع أكتافهم. 
العربي،  اخلليج  منطقة  اإلسالم  دخل  وعندما 
وجد املوفدون الذين أوفدهم الرسول »صلى الله 
عليه وسلم« إلى ملوك وحكام اخلليج العربي، أن 
هناك ممثالً حلكومة فارس في كل من البحرين 
في  وكذلك  هذا،  يومنا  في  األحساء  ساحل  أي 

عمان أيضاً. 
ودخلتها  فارس  في  اإلســالم  انتشر  وعندما 

كانت معظم البضائع املوجودة في أي دكان مصدرها الهند
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»االصطخر« العاصمة الساسانية العتيدة. 
إيران  إلى داخل  أعقب ذلك هجرات عربية  ثم 
وخراسان والهند لتقوم بنشر الدين القومي هناك، 
وأحداث  سياسية  هجرات  من  ذلك  أعقب  ما  ثم 
احلجاج  زمن  اإلسالمي  التاريخ  في  معروفة 
دفع  آخر  عامل  ظهر  ثم  الثقفي.    يوسف  بن 
العامل  وهو  إيــران،  إلى  للهجرة  اخلليج  بعرب 
االقتصادي، لذا انتقل قسم من العرب إلى الساحل 
إمارات  أسسوا  وهناك  يواجههم،  الذي  اإليراني 
أي  »الهولة«،  عرب  باسم  وعرفوا  ومستوطنات 
العرب الذين حتولوا من بر العرب إلى بر إيران. 

تراوح  إماراتهم،  العرب  أولئك  أسس  وعندما 
في  املركزية  احلكومة  عن  باالستقالل  متتعها 
التام في بعض األحيان،  طهران، بني االستقالل 
وذلك  أخرى  أحيان  في  الناقص  االستقالل  إلى 
بقدر ما يتعلق األمر بقوة الوضع السياسي في 

واملكوس  الضرائب  قضايا  درجة  في  أو  إيران، 
العرب،  احلكام  من  تطلبها  احلكومة  كانت  التي 
القواسم  ــارة  إم كانت  ــارات،  اإلمـ تلك  وأشهر 
آل  أي  علي«،  »هل  وإمــارة  »لنجة«،  وعاصمتها 
»جارك«  وبلدة  قيس  جزيرة  في  املعال  أو  علي 
وإمارات آل حماد والعبادل والنصور وبني بشر 

واملرازيق وغيرهم. 
أما الهجرات من الساحل اإليراني إلى الساحل 
العربي في فترة ما قبل النفط فيمكن أن نؤطرها 

باألطر التالية:- 
دفعها  وفارسية،  إيرانية  ألقوام  هجرات   -1
إلى  الهجرة  وأهمها  سياسية  أسباب  ذلك  إلى 
من  جــزءاً  إيــران  اعتبرتها  طاملا  التي  البحرين 
أراضيها، وذلك لكي تزيد عدد سكانها من اجلالية 
املواقع  إلى اجلزر ذات  الهجرة  اإليرانية. وكذلك 
االستراتيجية في اخلليج، مثل أبو موسى وطنب 

من  أصالً  هي  والتي  الصغرى،  وطنب  الكبرى 
توابع إمارة الشارقة.

إذ  اقتصادية،  هجرات  هناك  ذلك  جانب  وإلى 
وغيرها  والشارقة  وأبوظبي  دبي  أسواق  شكلت 
اإليرانية  اجلاليات  لبعض  جيدة  جذب  عوامل 
لتسكن هناك فأسست »فرجان«، أي أحياء أطلقت 
عليها اسماءها مثل البستكية واللدرية والكراشية 
واخلوريني، هذه اجلاليات استقرت جتارياً ومالياً 
إلى  متاماً  وانصرفت  اإلمــارات  في  جيد  بشكل 
اللباس  إلى  مالبسهم  وغيروا  السوق  عمليات 
املالي  استقرارهم  أدى  وقد  املعروف،  اخلليجي 
والتجاري أن يضرب بهم املثل القائل: »شيرازي 
محيّد غافة«، أي شيرازي لقى شجرة غاف وسكن 
حتتها ويضرب املثل باإليراني »أو بأي وافد إذا 
ينوي  وال  فيه  مكث  ما  بلد  في  احلياة  له  طابت 

اخلروج منه«. 

شكلت أسواق دبي وأبوظبي والشارقة وغيرها عوامل جذب جيدة لبعض اجلاليات



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

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

بمناسبة شهر رمضان الكريم
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زمان الوصل
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في ديوان أبي إسحاق اإللبيري قصيدتان أشاد 
بهما األدباء والنقاد قديماً وحديثاً. وهما غريبتان 
من ناحية قواعد النظم العربي. فكل قصيدة منهما 
إلى  القصيدة  أَّول  تتكّرر من  بكلمة واحدة  تنتهي 
آخرها.. وهذا غير مألوف. ولهذا الشاعر األندلسي 
إلبيرة ثم غرناطة،  مكانة خاصة في حياة مدينته 

ومكانة أخرى في تاريخ الشعر أيضاً.

)١(
كانت  منطقة  حاضرة  هي  كانت  إلبيرة  مدينة 
ُتعرَُّف باسمها من الفتح إلى بدايات عصر الّطوائف 
)كورة إلبيرة( ثم ارتأت دولة بني زيري أن تنقل 
الحاضرة إلى غرناطة القريبة. فتّم ذلك، واضمحّل 
ونظم  لذلك  أَسف  الشاعر  إن  حتى  إلبيرة  شأن 
قصيدة في الموضوع على طريقة رثاء المدن، قال 

منها:
أُتنَّدُب أطالل البالد وال ُيرى

          إللبيرة منهم على األرض نادُب؟
على أنها شمُس البالد وأنسها

           وكّل سواها وحشةٌ وغياهُب!
أصل اإللبيري من حصن العقاب التابع إللبيرة، 
وانتقل إلى إلبيرة واشتهر هناك، وهو أبوإسحاق 
إبراهيم بن مسعود بن سعد التِّجيبي: كاتب أديب 
وأكثر  بالشعر  واشتهر  كاتباً،  عمل  شاعر.  فقيه، 
واستعراض  والوعظ  الّزهد  غرض  في  شعره 

جوانب مهمة من الحياة االجتماعية في زمانه.
وقد انتقل إلى غرناطة وشارك في أحوالها على 

منهجه من النصح واالهتمام االجتماعي العام.
وقطع  اإللبيري،  شعر  ديوان  إلينا  وصل  وقد 
أخرى حفظتها كتب أندلسية مختلفة، وهو ديوان 

مطبوع.
الحياة  في  مشاركة  اإللبيري  للشاعر  وكان 
العامة، وتعاطف مع جماهير غرناطة وخاصة حين 
اعترضوا على الوزير المتنّفذ )ابن النغزيلة( ورفع 
وكان  غرناطة،  أمير  إلى  الموضوع  في  قصيدة 

للقصيدة أثر مهم.
وكانت وفاة أبي أسحاق نحو 460هـ أو بعدها.

ْعر َنَمٌط ِمَن الشِّ
)٢(

من قواعد الشعر العربي أن تكون القصيدة على 
بحر واحد، وال يصح أن تكون على بحرين أو أكثر، 
أيضاً. وحرف  واحٍد  روٍي  على حرف  تكون  وأن 
الروي هو الذي يتكـرر في آخـر البيت على امتداد 

أبيات القصيدة.
ونضرب مثالً من شعر لعبدالرحمن الداخل، وقد 
وقف بمدينة الرصافة )قرب قرطبة( أمام شجرة 

نخل، قال:
تبّدْت لنا وسَط الرصافة نخلةٌ

      تناَءْت بأرض الَغْرِب عن بلد النَّْخل
فقلُت شبيهي في التَّغّرب والنّوى

       وُطوِل التنائي عن بنيَّ وعن أهلي
نشأِت بأرٍض أنِت فيها غريبةٌ

       فمثلك في اإلقصاء والمنتأى ِمثلي!

أن  يجب  الذي  الروي  حرف  هو  الالم  فحرف 
الالم  يكون  أن  هنا  وينبغي  القصيدة،  في  يتكرر 
المكسورة )ل(. فهذا كله من قواعد علم العروض 
الكلمة  الشاعر  كّرر  فإذا  مشهور.  وهو  والقافية، 
الواحدة بالمعنى نفسه في القصيدة ُعّد ذلك عيباً، 
)إذا كّرره قبل مرور سبعة أبيات أو أكثر من ذلك(. 
واحد(  )اللفظ  واحدة  الكلمة  كانت  إذا  وتسامحوا 
اإللبيري  إسحاق  أبا  ولكّن  مختلفة..  والمعاني 
خالف هذه القواعد في قصيدتين في ديوانه. أنهى 
)الله(  الجاللة  بلفظ  األولى  القصيدة  في  بيت  كل 
وأنهى كل بيٍت في القصيدة الثانية بكلمة )النّار(. 
 )53( األولى:  بلغت  فقد  طويلتان  قصيدتان  وهما 

بيتاً، وبلغت الثانية: )37(.

)٣(
وهو  إليه،  اإلشارة  من  البّد  تمهيد  للقصيدتين 
والكتاب  بالعلماء  زخر  الذي  اإللبيري  عصر  أن 
والشعراء والفقهاء، وكان استمراراً رفيع المستوى 
للحركة العلمية والثقافية في العصر األموي، صار 
وكان  استهالكياً،  مجتمعاً  اليوم  نسّميه  مجتمعاً 
في  صارت  قد  األندلس  وكانت  ذلك.  في  ُمفرقاً 
ظل دويالت اقتسمت البالد، وكان القائمون عليها 

ويهادنون  القتال  إلى  خالفهم  ويصل  يختلفون، 
العدو في كالم طويل. ومن هنا كان عدد من الفقهاء 
)كابن حزم( والمؤرخين )كابن حيّان( والشعراء 
ويذكرون  االختالف،  من  يحذرون  كاإللبيري 

األخطاء ويسعون في الصالح العام.
للنصح  مناسبة  الشعر  في  اإللبيري  ووجد 
وتوضيح المسائل )ولو من وجهة نظره( ويشارك 
من  وكان  العاّمة.  وحياتهم  الناس  قضايا  في 
جملة وسائله التذكير، وحفز الهمم على اإلحسان 

واإلتقان ومن شعره:
ها الغافُل عن َنفْسه يا أيُّ

     َوْيَك أِفْق من ِسنِة الَغافل
وانظر إلى الطاعة مشهورًة

      في الفلك الصاعد والنّازَل
الطيّع،  األسلوب  هذا  على  الديوان  ويجري 
الثاقب الرؤية، وربما خرج إلى  واإلرشاد الهادئ، 
شيء من القوة أيضاً، وهذه الخصائص وما ُيضاف 
إليها جعلت الدكتور شوقي ضيف يعد أبا إسحاق 
اإللبيري أعظم شاعر عربي في موضوع )الّزهد(، 
يعني أفضلهم في األندلس والمغرب والمشرق معاً، 

وهذه شهادة مهّمة جداً.

)٤(
أو هي  إنسان مجهول،  بخطاب  القصيدة  بدأت 
الناس:  من  صفته  أو  حالُه  تلك  من  لكل  خطاب 
خطاب المغتّر الذي ينسى أو يتناسى أن اإلنسان 
مخلوق مكلّف، وأنه ال ُيترك ُسدى، أو كما َعبّر هو 

بلغة الشعر، قال:
يا أيها المغتّر بالله

      ِفّر من الله إلى اللّه
ولُْذ بِه واسأله من فضلِه

        فقد َنجا َمْن الَذ باللِّه
وقم له والليُل في ِجنِحه
         فحبّذا َمْن قام لِلِّه

- )جنح الليل: قطعة منه، طائفة منه(
- ويتناول الشاعر في القصيدة إتيان اإلنسان 
بأنواعها  األخطاء  عن  واالبتعاد  الله،  طاعات 

المختلفة، والتحلّي باألخالق الكريمة.

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي
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واْتُل من الوحي ولو آيًة
ُتْكسى بها ُنوراً من اللِّه          

ً وَعّفر الوْجه له ساجدا
َفعّز وجهٌ ذّل لِلِّه         

نيا من  وذكر الشاعر مواضع اعتبار اإلنسان بالدُّ
وما  والسماء  مكّوناتها،  وسائر  األرض  في  حوله 

يظهر منها، وما قّرره العلماء من أحوالها:
يا صاح ِسْر في األرض كي ما ترى

                   ما فوقها من ِعبَِر اللَِّه
وكم لنا من عبرٍة تحتها 

               في أمم صارت إلى اللَِّه
والحظ بعينيك أديَم الّسما

                وما بها من حكمة اللِّه
هذه  على  الشعر  قول  في  الشاعر  ويستمر 
يريُد  فهو  المباشر،  والتعبير  والرقة،  البساطة، 
إيصال الفكرة والموعظة والرأي من أقرب الوسائل، 

كقوله:
ال شيَء في األفواه أحلى من التّــ
           .....وحيد والتمجيد للِّه

وال اطمأن القلب إالّ لمن
             َيْعمُره بالذِّكر لِلِّه

على  القصيدة  آخر  في  نفسه  الشاعر  وذكر 
طريقة اللوم الذاتي زيادًة في االستغراق في حاله 

ومقاصده، قال مثالً، وهو يذكر شأنه في اآلخرة:
واَسْوأتا إن خاب ظنّي غداً

           ولم تَسْعني رحمُة اللِّه!
وتظهر روح الشاعر البسيطة، وعباراته التلقائية.

)٥(
الثانية،  القصيدة  في  نفسه  النهج  ويتابع 
المثل،  وضرب  وترهيب،  ترغيب  بين  ويسترسل 

ومواجهة المخاطب، وأّولها:
ويلٌ ألهل النار في النار

        ماذا يقاسون من النّار!
يقول فيها:

طوبى لمن فاز بدار التُّقى 
       ولم يكن من َحَصِب النّار

وويُل َمْن ُعّمر دهراً ولم
          ُيْرَحْم ولم ُيعتْق من النار

القصيدة  آخر  في  أيضاً  نفسه  الشاعر  وُيقحم 
على نهجه السابق ليضرب المثل بنفسه، ويبدأ بها، 

قال:
واللّه لو أْعِقُل لم تكتِحْل

      بالنوم عيني خيفة النّار
فليس مثلي طالباً َحبًّة

       إال المعافاَة من النار
وطالما استرَحْمتُه ضارعاً:

        ياَرّب َحرِّْمني على النّار
لقد حشد الشاعر في القصيدتين معاني إيمانية 
كثيرة، ونبّه ووعظ، واستعرض من أحوال اإلنسان 
أدعيًة  ورفع  الشّر،  ويجنبه  الخير،  إلى  يدفعه  ما 
وَسبّح تسبيحات، واستغفر، ودعا فكانت القصيدتان 

حقاً نوعاً آخر أو نمطاً خاصاً من الشعر!

)٦(
الفيروز  ذكرها  ناظمها  يسّم  لم  قطعة  وهناك 

أبادي، وهي متأخرة عن زمن اإللبيري:
من الناس بين النّاس ما ساء سائرٌ

ًة من ُمحّمِد       أَجّل وأعلى ِقمَّ
وما حملْت من ناقة فوق ُكْوِرها 
       أعّز وأوفى ِذّمًة من محّمِد

وما ِمْن إمام أّمه الناس ُبرهًة
        أبّر وأْربى أّمًة من محمِد

فقد تكرر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيت  كل  في  الشاعر  واستوفى  بيت،  كل  آخر  في 
مزيًة أو صفًة أو حاالً مما ثبت لرسول الله صلى 

الله عليه وسلم.

)٧(
األندلسي صاحب كتاب  البلوي  الحجاج  وألبي 
)ألف باء - وهو مطبوع( قطعة لطيفة جداً لها خبر، 
فقد زعم منجّمون هنود أنه سيكون يوم 29 جمادى 
اآلخرة سنة 582هـ طوفان عظيم وريح هائلة تأخذ 

كل شيء على وجه األرض.
الهندية  »النبوءة«  بتلك  الناس  بعض  وانشغل 

فلما  الناس،  وطمأنوا  والفقهاء  العلماء  وعارضها 
أبوالحجاج هذه  الموعود بزعمهم أنشد  الوقت  مّر 

األبيات، وختم كل بيت بكلمة )الريح(، قال:
يا أّيها الناس اشكروا َرّبكم

     لم َيُك الَخْسفٌ وال ِرْيُح
وكذبة الهندّي لم َتتّفْق

       وكان ما قد قاله »الريح«!
َتْعساً له من كاذٍب ُمْفتٍر

        لسانُه َحّركه الريُح!
الحْمُد للِّه الذي عنده الــ

.... َخيُْر ومن رحمته الّريُح
فكلمة »الريح« قد تكّررت، ومعنى المفردة واحد، 
ولكّن الشاعر َحّمل كل بيت َمْعنى يحتوي الكلمة، 

ويعبر بها عن مقصٍد معين.
ومثل هذا في الشعر قليل، وتكون له مناسباته، 
العبارة،  سلس  ُمثقف،  شاعرٌ  إال  يستطيعه  وال 

شعبّي المقاصد غالباً.

)٨(
تكرار  جانب  في  وحسنه  الشعر  طريف  ومن 
التونسي،  لبيرم  القصيدة واحدة  القافية في  كلمة 
الحديث  العصر  في  الزّجالين  كبار  من  وهو 
كثير  فصيح  عربي  شعر  وله  الدارج(  )باللسان 
أيضاً، وموضوع تلك القصيدة وعنوانها »المجلس 
متمرساً،  اجتماعياً  ناقداً  التونسي  وكان  البلدي« 

ومن تلك القصيدة:
قد أوقع القلب في األشجان والَكمِد

      هوي حبيب يسمى: المجلس البلدي
أمشي وأكتُم أنفاسي مخافة أْن

       َيُعدَّها عامُل للمجلس البلدي!
ما شّرد النوم عن جفني القريح سوى

       طيف الخيال، خيال المجلس البلدي
إلى أن قال في آخرها ُمداعباً
يا بائع الفْجل بالمليم واحدة

كم للعيال؟ وكم للمجلس البلدي؟  
وبيرم تونسي األصل، مصري، نظم األزجال 
أم  رأسهم  وعلى  الكبار،  غنّاها  التي  الذائفة 

كلثوم.
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للعام اخلامس مت االحتفال 
بأسبوع املرور على مستوى 

الدولة، وحظي باالهتمام من 
جانب املسؤولني واملواطنني.  

وقد شهد سمو الشيخ مبارك 
بن محمد وزير الداخلية العرض 

العسكري الذي شارك فيه 
طلبة الكشافة مع شرطة املرور 

تعبيراً عن التعاون املشترك 
لتوفير السالمة، كما قدمت 
زهرات الكشافة األزهار إلى 

سمو الوزير تعبيراً عن التقدير 
للدور الذي ينهض به رجال 

الشرطة.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: خالد الظنحاني

األرشيف

خليفة افتتح شبكة الرادار الجديدة بمطار أبوظبي الدولي 

وزير الداخلية يشيد بجهود بعثة األمن السعودية

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  افتتح 

ويل العهد ونائب القائد الأعلى �شبكة 

الرادار اجلديدة مبطار اأبوظبي الدويل.   

الطائرات  اإر�شاد  الوحدة  وت�شتهدف 

اأبوظبي،  من  ميل   200 مدى  على 

وعلى ارتفاع ي�شل اإىل 60 األف قدم، 

لأكرب  اخلدمات  تاأمني  اإىل  بالإ�شافة 

عدد من الطائرات يف املطار يف وقت 

واحد.    

عن  معلومات  الوحدة  توفر  كما 

هوية الطائرات وارتفاعها واجتاهها، 

الطق�س  حالة  ر�شد  اإىل  بالإ�شافة 

واإبالغ الطائرات بها. 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ مبارك بن حممد وزير الداخلية 

علي  اللواء  برئا�شة  ال�شعودية  الأمن  بعثة  اأع�شاء 

الغامدي مبنا�شبة انتهاء مهمتهم يف وزارة الداخلية 

اأ�شاد  وعودتهم اإىل اململكة العربية ال�شعودية. وقد 

قامت  الذي  بالدور  املقابلة  خالل  الوزير  معايل 

بدولة  وجودها  فرتة  خالل  ال�شعودية  البعثة  به 

التعاون  ا�شتمرار  يف  ثقته  عن  واأعرب  الإمارات، 

القائم بني البلدين ال�شقيقني. 

املنا�شبة  بهذه  الداخلية  وزير  معايل  بعث  وقد 

اإىل  ال�شعودية  الأمن  بعثة  رئي�س  حملها  بر�شالة 

الداخلية  وزير  العزيز  عبد  بن  نايف  الأمري  �شمو 

والتقدير  ال�شكر  خال�س  عن  فيها  اأعرب  ال�شعودي 

للدور الذي تنه�س به اململكة العربية ال�شعودية يف 

جمال التعاون لتطوير اإمكانيات قوة ال�رشطة بدولة 

المارات، واأكد على الروابط الأخوية التي جتمع بني 

البلدين.

حديث مهم لسمو رئيس الدولة 
العمل مستمر لتحقيق الرفاهية واالستقرار 

ال�شمو  �شاحب  ك�شف  �شامل  حديث  يف 

رئي�س  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 

احلقائق،  من  الكثري  عن  النقاب  الدولة 

يف  �شواء  الإمارات  دولة  �شيا�شة  واأو�شح 

مع  الداخلي ويف جمال عالقاتها  املجال 

العاملي، وحدد بكل  جريانها ويف املجال 

�شمري  تهز  التي  اأو  القومي  خطها  دقة 

العامل.      

يف املجال العربي، قال �شموه اإن كل خالف 

ت�شدُّع يف  وكل  العربية،  الدول  يقوم بني 

�شوى  يكون  لن  العربي،  الت�شامن  �رشح 

حافز اأقوى لإعادة التحام ال�شف العربي، 

و�شياأتي يوم قريب جند فيه الأمة العربية 

من جديد تعمل بيد واحدة وتتكلم ب�شوت 

التحام  فاإن  واحد  بجهد  وت�شعى  واحد، 

م�شريها حقيقة ثابتة اأزلية.

عربي  اجتماع  قريب  عن  �شيتم  اأنه  �شموه  واأ�شاف 

الت�شامن وبناء  اإعداد  الأوىل يف  اللبنة  �شامل يكر�س 

�رشح الوحدة العربية. 

وقال: لقد �شافرت بنف�شي موؤخراً اإىل اململكة العربية 

لهذه  خالد  امللك  جاللة  مع  واجتمعت  ال�شعودية 

الغاية. وقال: اإن الت�شالت لراأب ال�شدع العربي بداأت 

منذ اليوم الأول ل�شفر ال�شادات اإىل القد�س.
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حتت رعاية صاحب السمو 
الشيخ صقر بن محمد 

القاسمي حاكم رأس 
اخليمة أقام االحتاد الرياضي 

للشرطة البطولة العاشرة 
للرماية، وكان هذا تأكيداً 

جديداً للحرص على توفير 
الرعاية املتكاملة لرجال 

الشرطة، ودليالً على ما توليه 
وزارة الداخلية من اهتمام 

بالنشاط الرياضي كإحدى 
الوسائل املهمة إلعداد 

رجال الشرطة للنهوض 
مبسؤولياتهم.

تخريج دورة جديدة إلنتاج المدربين

اجتماع لمديري المرور باإلمارات

عام  مدير  عبداهلل  حممد  �شهيل  العميد  �شهد 

بكلية  اأقيم  الذي  الحتفال  الداخلية  وزارة 

ال�رشطة لتخريج دورة اإنتاج املدربني اخلام�شة 

 16 فيها  و�شارك  اأ�شبوعًا،   25 ا�شتغرقت  التي 

فرداً من مرتب كلية ال�رشطة، وح�رش الحتفال 

التدري�س  وهيئة  ال�رشطة  �شباط  من  عدد 

والتدريب بالكلية وطلبة الكلية. 

يف  درو�شًا  الدورة  خالل  اخلريجون  وتلقى 

الدفاع املدين والواجبات ال�رشطية، والكتابات 

الع�شكرية ومكافحة ال�شغب، كما تلقوا تدريبات 

ميدانية يف جمالت امل�شاة والأ�شلحة اخلفيفة والرتبية 

املو�شيقى �شالم  الحتفال عزفت  بداية  البدنية.  ويف 

يرافقه  عبداهلل  �شهيل  العميد  قام  ثم  الداخلية،  وزير 

بتفقد  ال�رشطة  كلية  عام  مدير  غبا�س  �شقر  العقيد 

طابور اخلريجني.  ثم قدم اخلريجون بيانًا عمليًا يف 

حركات امل�شاة بامل�شري العادي وامل�شري البطيء. 

عقد مديرو اإدارات وروؤ�شاء 

اأق�شام املــرور والرتخي�س 

اجتمــاعًا مبقر  بالدولــــة 

برئا�شة  الداخليــــة  وزارة 

مدير  �شميع  املقدم حممد 

اإدارة املرور بالوزارة.  

ومت يف الجتماع مناق�شة 

الجتمـــــاع  تو�شيــــــات 

اخلامــ�س ملديري املـــرور 

حول  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  باأقطار 

م�رشوع قانون املرور املوحد لدول املجل�س، وتوحيد 

اإجـراءات اإ�شــــدار رخــ�س القيــــادة من حيث ال�شكــل 

وامل�شمــون. 

مديرو الشرطة باإلمارات يناقشون خطة مكافحة المخدرات

عقد مديرو ال�رشطة بالإمارات اجتماعًا برئا�شة العميد 

خالله  ناق�شوا  الداخلية  وزارة  وكيل  خمي�س  خلفان 

العميد  برئا�شة  الوزارة  �شكلتها  التي  اللجنة  اأعمال 

خطة  لدرا�شة  دبي  �رشطة  عام  قائد  خلفان  �شاحي 

الداخلية  مكافحة املخدرات واإعداد مقرتحات وزارات 

اجلمارك  جمل�س  واأمانة  والثقافة  والإعالم  وال�شحة 

لل�شباب  الأعلى  القت�شاد والتجارة واملجل�س  بوزارة 

املطروحة  احللول  الإمارات حول  وجامعة  والريا�شة 

لها.  ومن املقرر اأن تعر�س الدرا�شة التي ناق�شها مديرو 

امل�شكلة  املو�شعة  اللجنة  على  بالإمارات  ال�رشطة 

مكافحة  ملناق�شة  الداخلية  وزارة  وكيل  برئا�شة 

خمتلف  عن  ممثلني  ت�شم  والتي  املخدرات،  م�شكلة 

ناق�س  كما  امل�شكلة.  هذه  ملواجهة  املعنية  اجلهات 

مديرو ال�رشطة خالل اجتماعهم عدداً من املو�شوعات 

الوزارة،  التي تنه�س بها  الأمنية  املت�شلة باخلدمات 

ودعم الإمكانيات الب�رشية واملادية جلهاز ال�رشطة.
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»دولة اإلمارات تتكفل ببناء 
مخيم جنني كامالً والتبرعات 

وصلت إلى مئات املاليني«، 
و»قوافل اإلغاثة اإلماراتية 

بقيادة الهالل األحمر اإلماراتي 
تدخل املدن الفلسطينية 
وتقدم العون واملساعدة«.. 
هذه هي بعض املساهمات 
الفاعلة لدولة اإلمارات في 

الوقوف ضد الهجمة الشرسة 
واإلرهابية التي يقودها »مجرم 

احلرب شارون« لتصفية 
الفلسطينيني ومدنهم 

وقراهم.       

2
0
0
2

ال�شيخ  ال�شــــمو  �شاحـــب  قــــام 

النعيمــــي  را�شـــــــد  بن  حميـــد 

حــــاكم  الأعــلى  املجل�س  ع�شو 

اإىل  تفقدية  بزيـــارة  عجمــــان 

والإقـــــــامة يف  اجلن�شيــــة  اإدارة 

ا�شتقبــــال  يف  وكان  عجمــــــان. 

ال�شمري  عمر  علي  العقيــد  �شموه 

يف  والإقامة  اجلن�شية  اإدارة  مدير 

بليلة  بن  �شعيد  والعقيد  عجمان، 

والإقــــامة  اجلن�شيــــة  اإدارة  مدير 

�شف  و�شباط  و�شباط  دبي  يف 

يف  والإقـــــامة  اجلن�شية  اإدارة 

عجمان. 

وقام �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 

بجولة تفقدية �شملت اأق�شام اجلن�شية والتاأ�شريات وا�شتمع 

يف  والإقامة  اجلن�شية  اإدارة  مدير  من  مف�شل  �رشح  اإىل 

اأق�شام  عجمان عن �شري العمل بالإدارة، كما تفقد �شموه 

اأداء هذه  الكمبيوتر والتكنولوجيا، واطلع عن قرب على 

الأق�شام والتي ت�شتخدم اأحدث الأدوات والأجهزة املتطورة  

تكنولوجيًا. 

مدير  �رشحان  عبداهلل  ها�شم  الدكتور  املقدم  ا�شتقبل 

كليزي  برو�س  الدكتور  مكتبه  يف  ال�رشطة  كلية  عام 

اخلارجية،  العالقات  ق�شم  الإقليمي يف  الربنامج  مدير 

الدولية  العالقات  عميد  �شبيري  نا�رش  والربوفي�شور 

بجامعة ملبورون با�شرتاليا. 

ومت خالل اللقاء بحث �شبل تعزيز التعاون يف املجالت 

وجامعة  ال�رشطة  كلية  بني  والتدريبية  الأكادميية 

يف  الدرا�شية  املناهج  تطوير  مناق�شة  وكذلك  ملبورن، 

الكلية. و ح�رش املقابلة املقدم جنم عبداهلل ال�شيار مدير 

معهد تدريب ال�شباط يف كلية ال�رشطة.  

ا�شتقبل العميد حا�رش خلف املهريي مدير عام اجلن�شية 

ال�رشطة  رئي�س  هو�س  اآرين  �شعادة  مكتبه  والإقامة يف 

بوزارة الداخلية يف مملكة الرنويج والوفد املرافق له. 

وتبادل  التعاون  تعزيز  �شبل  بحث  املقابلة  ومت خالل 

والإقامة،  اجلن�شية  جمال  يف  واملعلومات  اخلربات 

لتطوير  املجال  هذا  الرنويج يف  من خربة  وال�شتفادة 

العمل يف الإدارة العامة للجن�شية والإقامة. 

الرنويج  مملكة  يف  ال�رشطة  رئي�س  اأ�شاد  جانبه  ومن 

بالتطور والتقدم الهائل الذي ت�شهده دولة الإمارات يف 

املجالت كافة وما تتمتع به الدولة من اأمن وا�شتقرار 

اأ�شهم ب�شكل كبري يف حتقيق هذا التطور. ح�رش املقابلة 

والإقامة  للجن�شية  العامة  بالإدارة  الإدارات  مديرو 

لدى  الرنويجي  ال�شفري  �شن  كري�شيان  اولف  و�شعادة 

الدولة.

النعيمي يفتتح املبنى اجلديد إلدارة اجلنسية واإلقامة يف عجامن

مدير عام كلية الرشطة يستقبل وفد جامعة ملبورن 

العميد حارض املهريي يستقبل رئيس الرشطة يف مملكة النرويج  

�شارك الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم ويل عهد دبي وزير الدفاع يف امل�شرية التي 

ال�شعب  مع  ت�شامنًا  ال�شحفيني  جمعية  نظمتها 

التي  ال�رش�شة  الهجمة  مواجهة  يف  الفل�شطيني 

قبل  من  الأعزل  الفل�شطيني  ال�شعب  لها  يتعر�س 

عدد  مب�شاركة  وذلك  الغا�شم،  الإ�رشائيلي  العدو 

كبري من ال�شحفيني واملثقفني بالدولة. وقد بداأت 

امل�شرية احلا�شدة من دار الحتاد بال�شيافة مروراً 

ب�شارع ال�شيافة و�شارع املنخول اإىل دار الحتاد. 

وقدرت م�شادر عدد امل�شاركني يف امل�شرية باأكرث 

من 7 اآلف �شخ�س، وهي امل�شرية الأكرب من نوعها 

يف دبي.

حممد بن راشد يتقدم تظاهرة نظمتها مجعية الصحفيني 
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بدايات

جمموعة من رج�ل ال�سرطة يوؤدون عر�س�ً ع�سكري�ً اأثن�ء حفل تخريج دورة الإنع��ش ال�س�د�سة والدورة الت�أ�سي�سية للهجرة واجلوازات الذي 

اأقيم يف ميدان مركز تدريب مربح ب�لفجرية، بح�سور العميد �سعيد عبداهلل ق�ئد ع�م ال�سرطة الحتي�طية ع�م 1987

�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم وزير الدف�ع ورئي�ش ال�سرطة والأمن الع�م بدبي ع�م 1978دفعة جديدة من ال�سرطة الن�س�ئية ومر�سحي ال�سب�ط وف�س�ئل ال�سرطة امل�ستجدة يف مدر�سة تدريب ال�سرطة ب�جلمريا، بح�سور املغفور له ب�إذن اهلل تع�ىل ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ي�سهد الحتف�ل الذي اأق�مته قي�دة �سرطة دبي، لتخريج اثنتي ع�سرة 
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في هذا الباب نسلط دائماً الضوء على العنصر 
النسائي العسكري، الالتي أمنَّ بأبجديات »الدريس« 
العسكري، واقتحمن هذا المجال بتحٍد كبير، بعيداً 
تحصر  كانت  المجتمعية الضيقة التي  النظرة  عن 
المرأة في السابق في أدوار معينة وترفض تصديق 
قدرتها على اقتحام مجاالت مختلفة وجديدة، إال أن 
هناك نساء أكثر شجاعة وثباتاً من أي واقع أو أي 
المجتمعية  المعادلة  نمطية، استطعن تغيير  صورة 
وتحدي الجميع وإثبات الذات العسكرية، بكل فخر 
وجدية، وهذا الباب تحية لهن، وضيفة حلقتنا لهذا 
الحياة  لدخولها ميدان  العدد، تحمل قصة مختلفة 

العسكرية. 
هي فتاة دخلت الحياة العسكرية بمباركة والدها، 
الذي شجعها ووقف إلى جانبها عندما اختارت أن 
تتحول من عنصر مدني إلى عنصر عسكري، رغم 
النوعية في  النقلة  رفض باقي أفراد أسرتها لهذه 
حياتها، إال أن الوالد كان نعم السند البنته النقيب 
إدارة  قسم  الغافري رئيس  مبارك  سيف  منى 
الخدمات المساندة في إدارة الشرطة المجتمعية في 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
العسكرية  حياتها  بدأت  التي  الغافري  منى 
وكانت   1999 عام  بالشرطة  التحقت  16سنة،  قبل 
وقتها خريجة بكالوريوس خدمة اجتماعية، وأثناء 
التحاقها بالعمل الشرطي حصلت على شهاد دبلوم 

علوم شرطية.
وعن أول وظيفة لها في القيادة العامة لشرطة 
الشرطة كانت  أبوظبي، تقول: أول وظيفة لي في 
أخصائية اجتماعية في مديرية المؤسسات العقابية 

الغافري: 
كانت فرحة أبي ال توصف 

وأنا أعلق الرتب العسكرية الواحدة 
بعد األخرى

وبعد  مدنية،  أزال  ما  كنت  وقتها  واإلصالحية، 
إلى  تحولت  والدي  من  وبتشجيع  تقريباً  سنتين 
العسكرية، والدي شجعني، أبي علمني أن اإلنسان 
المحترم يفرض شخصيته، لهذا كنت أعمل وكلمات 
أبي هي التي تحرسني وتبارك خطواتي في العمل 

العسكري.
دخولها  بعد  أنها  إلى  منى  النقيب  وتشير 
إدارة  إلى  الوثبة  من  انتقلت  العسكرية  الدورة 
الثقافية،  العالقات  المجتمعية كمدير فرع  الشرطة 
ثم  االستراتيجي،  التخطيط  فرع  مدير  وبعدها 
فرع  مدير  وبعدها  اإلدارية،  الشؤون  فرع  مدير 
شؤون الموظفين، وحالياً تشغل رئيس قسم إدارة 
الخدمات المساندة في إدارة الشرطة المجتمعية في 

شرطة أبوظبي.
توصف  ال  أبي  فرحة  كانت  قائلة:  وتستطرد 
األخرى،  بعد  الواحدة  العسكرية  الرتب  أعلق  وأنا 
وقتها  مالزم  رتبة  علقت  تقريباً،   2000 عام  ففي 
كانت سعادة أبي ال يمكن تخيلها، وفي عام 2012 
علقت رتبه نقيب وأبي يفرح أكثر مني في تفوقي 
والتزامي بالعمل، أبي الذي تقاعد وهو يحمل رتبة 
الدريس  في  يشاهدني  وهو  يفتخر،  أول  مساعد 
أعلق نجومي وأخدم وطني، أشعر أني أكمل مشوار 
أحالم  العسكرية ألحقق  بدأت حياتي  فأنا  والدي، 
أبي، نحن نتقاسم فرحة كل رتبة عسكرية أعلقها 

معاً بكثير من الفخر.
طفل،  ولديها  متزوجة  الغافري  منى  النقيب 
ومسؤوليتها  عملها  بين  التوفيق  دائماً  وتحاول 
أن  اإلنسان  وعلى  يتجزأ،  ال  النجاح  ألن  العائلية، 

يكون معطاء في حياته العائلية والوظيفية.
على  حصلت  الغافري:  تقول  إنجازاتها  وعن 
أيضاً  وحصلت  تقدير  وشهادة  اإلخالص،  وسام 
على تكريم مع فريق جائزة أبوظبي لألداء الحكومي، 
أما عن الدورات فأغلب الدورات التي أخذتها كانت 
تصب في اإلحصاء، ألن عملي كأخصائية يتطلب 
معرفة دقيقة في اإلحصاء لقياس الحاالت وإعدادها 
وتصنيفاتها باألرقام. كما شاركت أيضاً في فريق 
والثانية  األولى  السنتين  في  المخصص  العمليات 
في  اإلحصاء  في  متخصصة  وكنت  للفورموال، 
العمليات  غرفة  في  عملي  أباشر  وكنت  الفريق، 

المخصصة للفورموال.
اآلن  »حلمي  منى:  النقيب  تقول  حلمها،  وعن 
الحصول على الماجستير في علم االجتماع ألهمية 
أدرك  عملي  لطبيعة  ونظراً  حياتنا،  في  العلم  هذا 
جيداً أننا نحتاج إلى علم االجتماع في محاولة فهم 
إلى  بالطبع سأتوجه  االجتماعية، وبعدها  الظواهر 

الحلم الكبير في الحصول على الدكتوراه«. 
الغافري  مبارك  سيف  منى  النقيب  تنصح 
العسكريات والمستجدات باإلخالص  زميالتها من 
والدقة في العمل إلى جانب التسلح بالعلم والمعرفة 
إلى  الدائمة  والمثابرة  معين  هدف  على  والتركيز 
وعناصر  أدوات  من  وهي  واإلبداع  جانب التميز 
العسكرية الناجحة، فعلى العسكرية أن تكون قدوة 
تنصح المقبالت  مجتمعها، كما  وفي  في عملها 
التردد، فالمرأة  العسكري بعدم  المجال  في  للعمل 
العسكرية – كما تؤكد- يحتاجها الوطن وعليها أن 

تكون على أتم االستعداد وأن ال تتخلف.

نساء في الميدان

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

ضيف العدد هذا استحق التتويج حلصوله على 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وسام صاحب 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
حاكم دبي »رعاه الله«، كأفضل مدير مركز خدمة.

إنه العميد أحمد محمد بن كاسب احلمودي، من 
مواليد 1969 متزوج وحاصل على ليسانس علوم 
قانونية وشرطية، تخرج في كلية الشرطة عام 2003 
ويعمل حالياً مديراً ملركز خدمات املرور والترخيص 
في شرطة الفجيرة، ومن هواياته املطالعة والقراءة 

والكتابة والصيد. 
التحق العميد احلمودي بكلية الشارقة عام 1988، 
وبعد تخرجه عمل في فرع القبول والتسجيل بكلية 
الشرطة وفي عام 1992، انتقل إلى شرطة الفجيرة، 
ثم عمل في فرع املرور والترخيص بدبا الفجيرة، 
ثم   ،2003 املرور عام  لقسم  وبعدها أصبح رئيساً 
 ،2005 عام  املركبات  ترخيص  لقسم  رئيساً  عمل 
وأصبح مديراً إلدارة املرور والترخيص عام 2009.

اآلليات  ترخيص  بـــإدارة  وجــوده  خــالل  من 
اإلدارة  حصلت  اإلدارة  مدير  وكونه  والسائقني 
لسنتني متتاليتني على جائزة القائد العام كأفضل 
مركز  أن  كما  و2012،   2011 عامي  خدمة  مركز 
تصنيف  على  حصل  والترخيص  املــرور  خدمات 
للخدمة  ــارات  اإلم برنامج  ضمن  جنوم  اخلمس 
املركز  حصول  إلى  باإلضافة  املتميزة،  احلكومية 
الذهبية كأفضل مركز خدمة،  على جائزة ستيفي 
وجائزة  متعاملني  خدمة  فريق  كأفضل  واملاسية 
إلى احلصول على  بلندن، إضافة  العاملية  السالمة 
الوزراء كأفضل مدير مركز  وسام رئيس مجلس 

خدمة.

يصف العميد احلمودي مشاعره حلظة تكرميه 
بوسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل مدير مركز 
على  حلصولي  للفخر  يدعو  شعور  قائالً:  خدمة 
الوزراء كأفضل مدير مركز  وسام رئيس مجلس 
خدمة، في أن أكون بني حكامنا وبني من يدعمني 
ويشجعني في أن أستمر دائماً لألفضل، حيث إن 
القادة هم من يزرعون في نفوسنا املثابرة والعزمية 
من  وطموحاتنا  أهدافنا  حتقيق  على  ــرار  واإلص
الوطن  شباب  قدرات  تنمية  على  حرصهم  خالل 

واستخراج مواهبهم.
استحققت هذا  يقول:  التكرمي  وحول مسوغات 
وطني  أجل  من  بها  قمت  عديدة  ألعمال  التتويج 
املجتمع  ألفراد  اخلدمات  أفضل  تقدمي  أجل  ومن 
الذين يرغبون في احلصول على خدماتهم بجودة 
وكفاءة عالية، ولهذا حرصت كل احلرص على أن 
تكون خدماتنا مبستوى النجوم بهدف كسب رضا 
خالل  من  نفوسهم  في  السعادة  وبث  املتعاملني 
تقدمي خدمات ذات كفاءة وجودة عالية، واحلرص 
توفير  خالل  من  للمتعاملني  خدماتنا  إيصال  على 
مراكز خدمة قريبة لهم، إضافة إلى تشجيعهم على 
الذكية  التطبيقات  واستخدام  اإللكتروني  التحول 

للحصول على خدماتنا.
وعن كيفية املوازنة بني العمل واحلياة اخلاصة 
لكل  مطلب  احلياة  في  املوازنة  احلمودي:  يقول 
إنسان ولهذا منذ البداية البد من التوفيق بني العمل 
واحلياة اليومية األخرى، والبد من وجود حتديات 
عليها  التغلب  ولكن  األمــر،  بداية  في  وصعوبات 
احلياة  هذه  في  مستحيل  وال شيء  منه  البد  أمر 
وباإلمكان جعل ما هو مستحيل من املمكن حتقيقه 

واحلياة هي مسيرة نقوم بها وعلينا أن نوازن بني 
أعمالنا ومهامنا احلياتية األخرى.

وعن مواجهة حتديات العمل يقول: التحديات ُكثر، 
ولكن بالتعاون وتشجيع املوظفني نستطيع التغلب 
على كل شيء ونحن لدينا أياد تزرع وحتصد ما 
تزرعه، فكل من هو موجود في املركز يحرص على 
وأهداف  أجل حتقيق رؤى  لديه من  ما  تقدمي كل 
الوزارة والقيادة، ولهذا استطعنا كفريق عمل واحد 
مواجهة التحديات بقلب رجل واحد داعمني للتغير 
السعادة  حتقيق  في  وعملنا  بإيجابية  ومساهمني 

ملتعاملينا من خالل خدماتنا املتميزة.
وعن النصائح التي يوجهها ملرؤوسيه وزمالئه 
يقول: لكل مجتهد نصيب، لذا أحث إخواني املوظفني 
في  للتميز  دائماً  والسعي  بالعلم  التسلح  على 
مختلف جوانب احلياة واكتساب املعارف والبحث 

عنها لصقل مهاراتهم.

اإعداد: اأماين اليافعي

الحمودي: القادة هم من يزرعون
في نفوسنا المثابرة والعزيمة 



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

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

بمناسبة شهر رمضان الكريم
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خارج المهنة

سليمان  محمد  عبدالعزيز  أول  املالزم  ميارس 
التدريب في شرطة  إدارة  يعمل في  الذي  الهنائي 
عاشق  فهو  واحدة،  دفعة  رياضات  ثالث  أبوظبي 
الريح  يسابق  كيف  جيداً  يعرف  األصيل،  للفرس 
أيضاً  وهــو  االنــطــالق،  إال  يعرف  ال  جــواد  على 
البحر، حيث  غواص ماهر، يجد ضالته في أعماق 
ال صوت يعلو فوق صوت اجلمال، وال هدوء يشبه 
عمق البحر الذي النهاية له، لم يكتِف برياضة فوق 
أيضاً  ولكنه  األزرق  باطنها  في  وأخــرى  األرض 
تطلّع إلى السماء ودرس وتدرب حتى حصل على 

رخصة تؤهله ملمارسة رياضة القفز باملظالت.
وعن هذه الرياضات املختلفة بني األرض والبحر 
أن  أتخيل  ال  الهنائي:  أول  املالزم  يقول  والسماء 
مير أسبوع من دون ممارسة هذه الرياضات، فقد 
أصبحت جزءاً من حياتي، حقيقة ال أتذكر البدايات 
ولكني متعلّق ومتعمق بهذه الهوايات التي أصبحت 
أن  يومي، يصعب جداً  من شخصيتي ومن  جزءاً 
إعادة  على  تساعدني  رياضة  بال  حياتي  أتخيل 

التوازن والنشاط في حياتي. 
وعن أولى الهوايات التي تعلق بها منذ الطفولة، 
قال: كل شيء يتقزم عندما يجري اخليل ويسابق 
ساقيه  واطلق  الفرس  بلجام  أمسك  هنا  الريح.. 
للريح، وأدخل معه عوالم من املتعة والسفر يصعب 
تفسيرها أو حتى ترجمتها، شعور الفارس عندما 
واحدة  روحاً  معاً  ويغدوا  األصيل  الفرس  ميتطي 
شعور يصعب جداً توضيحه أو ترجمته بالكلمات، 

برأيي إنها املتعة اخلالصة.
قدره،  وأعــرف  جــداً،  اخليل  أحترم  ــاف:  وأض
رغم  أبداً  الرياضة  هذه  أفارق  ال  لهذا  وأصالته، 
لهذه  الفوائد  من  الكثير  فهناك  احلياة.  مشاغل 
الرياضة مثل: ُتعلِّم اإلنسان كيفيّة التحّكم بجسمه 
ُتسهم  كما  اخليل،  ركوب  أثناء  َتوازنه  خالل  من 
هذه الرياضة في زيادة ثقة اإلنسان بنفسه وتعلمه 
الصبر واحلكمة، وال تقتصر فوائد رياضة ركوب 
اخليل على اجلسم بل متتد فوائدها لتشمل الصحة 
النفسية للخيّال، وُتسهم في الراحة النفسية وصفاء 

النفس.
أما عن الرياضة األخرى التي تعلق بها -رياضة 
الغوص من أفضل  الغوص- فقال: تعتبر رياضة 
الهوايات البحرية التي ميارسها الشباب، باعتبارها 
البحر، والتي ال ميكن  لنا استكشاف أسرار  تتيح 
معرفتها إال بالولوج إلى أعماقه الدفينة، هناك حيث 

سحر املاء وحياة البحار، وذلك الفضاء الساحر.

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

الهنائي:

يصعب جدًا أن أتخيل حياتي بال رياضة!

ونوه الهنائي أن هذه الرياضة هي إحياء لتراث 
وعظمتهم  أجدادي  تذكرت  غطست  وكلما  املنطقة، 

وهم يصنعون لنا احلياة حتى في أعماق البحار.
ويقول املالزم أول الهنائي: »الغوص بالنسبة لي 
ليس مجرد رياضة، هذا إمياني بها، فالغوص في 
حقيقته رحلة الكتشاف املاء وأعماقه واكتشاف ذلك 
العالم البحري الغامض الذي لم تكن تتخيل روعته 
الرياضة  هذه  إن  القول  ميكن  أننا  كما  وجماله، 

بالذات هي طريق اإلنسان الكتشاف ذاته«.
قال:  الغوص،  في  املستخدمة  األدوات  وعن 
»نغطس باستخدام العديد من األدوات التي تساعدنا 
األكسجني  أسطوانة  مثل:  الغوص  عملية  في 
و»الــســنــوركــل«  لألكسجني  البديل  ــصــدر  وامل
والزعانف«.  والنظارات  والكشاف  والقفازات 
الهنائي: »إنه خضع لثالث دورات  الغواص  يقول 
في الغوص »دورة غوص مبتدىء – دورة غوص 
يفضل  وهو  الريسكيو«.  غوص  –دورة  متقدم 
الغوص اجلماعي، وغالباً ما ميارس هذه الهواية في 

بحر أبوظبي أو في الشمالية أو الفجيرة.
أما الرياضة الثالثة التي ميارسها الهنائي فهي 
تعتبر من الرياضات احلديثة نسبياً حيث ميارس  
عن  وقال  الطائرات،  من  باملظالت  القفز  الهنائي 
هذه الرياضة: »تعتبر من أمتع الرياضات احلديثة 
نسبياً، وفيها درجة كبيرة من املغامرة والشجاعة، 
وهي تصنف أيضاً من الرياضات اخلطيرة، حيث 

إن القفز يتم من ارتفاع أكثر من 10.000 متر«.

وعن هذه الرياضة قال الهنائي: »تعتبر جتربة 
خيالية بكل املقاييس، وهي رياضة تستحق املغامرة 
القافز  يتمتع  حيث  استثنائية،  مناظر  ملشاهدة 

مبشاهد فريدة وإحساس جميل«. 
ميارس الهنائي هذه الرياضة اخلطرة في مخيم 
الصحراء الواقع بني طريق العني - أبوظبي، ومدة 

التحليق بعد القفز تستغرق 25 دقيقة.
وعن أحالمه، قال: »أحالمي تدور حول الرياضة 
أحب  وأنــا  الطائرات،  قيادة  تعلم  أمتنى  أيضاً، 
الرياضات املتنوعة التي تعزز الثقة والشجاعة في 
الشخصية، وقريباً سألتحق في دورة لتعلم قيادة 

الطائرات«. 



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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محمد بن زايد آل نهيان
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بمناسبة شهر رمضان الكريم

All.indd   248 4/25/17   12:07 PM



 العدد 557 مايو 702017

في قلوبنا

العدد 557 مايو 702017

في قلوبنا

ولد نادر مصبح علي عبدالله الدهماني في السابع 
من نوفمبر عام 1990، مبدينة مصفوت التابعة إلمارة 
اخلصبة  الزراعية  بأرضها  تتميز  والتي  عجمان، 
اخلالبة  طبيعتها  ساعدت  وقد  املرتفعة  وجبالها 
أبناء املنطقة على اإلبداع في مختلف املجاالت، كما 
وصناعة  التحديات  ملواجهة  صلبة  عزمية  منحتهم 
اإلجناز، ومن هنا أخذ نادر الدهماني اإلرادة القوية 

التي جعلته يتحدى اإلعاقة ويتغلب عليها.
من  تتكون  أســرة  كنف  في  الدهماني  ترعرع 
خمسة عشر ولداً من الذكور واإلناث، باإلضافة إلى 
احلياة،  أمور  من  الكثير  منهما  تعلم  اللذين  والديه 
لقد  اإلعاقة،  حتديات  أمام  صلباً  يقف  جعله  مما 
عليه  أغدقا  أثر كبير في حياته، حيث  لوالديه  كان 
بالرفق والرحمة والتوجيه السديد، وهو األمر الذي 
احلياة  دروب  وشق  املعوقات  تخطي  على  ساعده 

بثقة كبيرة.
من  فنحن  حتديات  احلياة  إن  الدهماني:  يقول 
خالل العيش فيها نواجه كل يوم حتدياً جديداً، سواء 
كنا معاقني أو أسوياء، والفوز في النهاية لصاحب 

اإلرادة الصلبة والعزمية القوية التي ال تلني.
وأضاف، لقد وجدت كل أنواع الرعاية واالهتمام 
واحمليطني  وأقاربي  وإخوتي  أسرتي  من  والتقدير 
التي  اإليجابية  بالطاقة  روحي  امتألت  وقد  بي، 
ولدت  التي  لإلعاقة  التصدي  من  الحقاً  مكنتني 
معي، وهي فقدان البصر، املرض الذي أعاقني عن 
رؤية األشكال اخلارجية، إال أنني أمتلك بفضل الله 

بصيرة جتعلني أرى األشكال بعمقها الالمرئي.
مشيئة  وهي  اإلعاقة،  معي  ولدت  »لقد  يقول: 
الله، وأنا راض بها، إنه ابتالء من الله جعلني أشعر 
بقيمة اإلنسان، وكيف ميكن للفرد أن يسعى ويعمل 

ويجتهد كيفما خلقه الله تعالى، سواء كان معاقاً أو 
على  يقتصر  ال  واجتهاد  عطاء  احلياة  نعم  سوياً.. 

إنسان من دون غيره«.
ذاتي  بتطوير  أفكر  بدأت  ذلك  »بعد  وأضــاف: 
الـ16  بالدفعة  فالتحقت  والعمل،  العلم  مجال  في 
لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  إدارة  في  للدارسني 
حيث  أشهر،  ستة  فيه  ودرست  املعاقني،  وتشغيل 
تخصصت في مجال االتصاالت، وتخرجت منه في 
العام الدراسي 2010، واحلمدلله أن اإلدارة توفر لنا 
كل ما نحتاجه من املواصالت والسكن وغيرهما من 

أمور سهلت علينا الكثير من الصعاب«.
وذكر، أنه بعد تخرجه من مركز وزارة الداخلية 
لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة، حاول 
احلكومية  املؤسسات  ــواب  أب طــرق  حيث  العمل 
الوظيفة  يجد  لم  أنه  إال  اختالفها،  على  واخلاصة 
التي تناسبه، وبقي على حالة اإلصرار واألمل بأن 
الفرج سيأتي في يوم من األيام ويتوظف في إحدى 

املؤسسات احلكومية.
يحلم  وهــو  املشي،  رياضة  الدهماني  يهوى 
من  تعلم  يقول  كما  ألنه  الشخصي  باملجد  دائماً 
مستحيل،  شيء  ال  أن  الرشيدة  ــارات  اإلم قيادة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قول  مستذكراً 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«: »إعاقة اإلنسان هي 
عدم تقدمه، وبقائه في مكانه وعجزه عن حتقيق 
الهمم في مختلف  اإلجنازات، وما حققه أصحاب 
املجاالت وعلى مدى السنوات املاضية من إجنازات 
تصنعان  واإلرادة  العزمية  أن  على  دليل  هو 
كل  مواجهة  إلــى  اإلنسان  وتدفعان  املستحيل 
الظروف والتحديات بثبات للوصول إلى األهداف 

الشيخ  السمو  صاحب  بدوره  وشكر  والغايات«. 
اسم  سموه  إلطالق  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
أصحاب الهمم بدالً من ذوي اإلعاقة، وأمر بتحديد 
اخلدمية  واجلهات  املؤسسات  جميع  في  مسؤول 
يعنى بالنظر والعمل على تسهيل واعتماد خدمات 
مخصصة لذوي اإلعاقة ويكون مبسمى »مسؤول 

خدمات أصحاب الهمم«.
والدهماني ميلك طموحاً ال حدود له، فهو يخطط 
الستكمال دراسته ليحصل على الشهادة اجلامعية، 
كما يتمنى أن يصل إلى أعلى املناصب ويصل بعمله 
واالبتكار،  التميز  مستوى  إلى  والوظيفي  املهني 

ويأمل في الوقت ذاته بالزواج وتكوين أسرة.
الهمم«،  »أصحاب  من  إخوانه  الدهماني  ونصح 
قائالً: بأن اإلعاقة ال تقف حاجزاً أمام إبداع اإلنسان 
ومتيزه، بل إن اإلنسان هو من ميلك اإلرادة القوية 
التي تدفعه قدماً لتغيير حياته وحياة اآلخرين من 

حوله إلى األفضل.

اإعداد: خالد الظنحاين

نادر الدهماني:

تعلمت من قادتنا أن ال مستحيل على أصحاب الهمم
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شخصيات

في مذكراته، يصف الكاتب كاليف جيمس عملية 
صنع برنامج للبي بي سي: أوالً يتم الموافقة على 
كل  ذلك  وبعد  الميزانية،  على  العثور  ثم  فكرتك، 
شيء يضرب حاجز البيروقراطية، والذي ال يمكن 
التغلب عليه إال من خالل رجل واحد: آالن ينطوب.

إال أن ينطوب اختفى. وربما يكون في اليوتيانس 
البحر  »في  أو  جيمس،  يكتب  لوكان،  اللورد  مع 
تسمع  لن  الما«.  الداالي  مع  حوار  في  األحمر، 
الهاتف من  عبر  آتياً   – انهيار  إال في حال  صوته 

يخت تشارلز ساتشي في البحر األبيض المتوسط 
حياتي  لحظات  أسوأ  من  واحدة  »هذه  معلناً   -

المهنية... لماذا لم تتصل بي؟«.
أفكر في هذا وأنا أحاول ترتيب لقاء مع ينطوب. 
هو في كوبا مع كارلوس أكوستا. هو في كولومبيا 
مع حنيف قريشي. وهو في جنازة آالن ريكمان. 
نعم،  الموعد،  لتأكيد  يتصل  األخيرة  اللحظة  في 
الغداء قائم. على الرغم من أنه ذاهب إلى »كاليه« 

مع ستيفن دالدري بعد ذلك بيومين.

اختار ريفر كافيه، الذي قد يعتبر أفضل مطعم 
حجز  على  الحصول  يمكنك  ال  لندن.  في  إيطالي 
نشأت  »أنا  قادر.  ينطوب  لكن  24 ساعة.  بإشعار 
 68 العمر  من  البالغ  الرجل  يوضح  هنا«،  عملياً 
من  بالقرب  واسعة  طاولة  إلى  نتجه  ونحن  عاماً، 
فرن وردي ساطع. المؤسس المشارك في المطعم، 

روثي روجرز، هو واحد من أصدقائه المقربين.
كافيه  ريفر  يوصف  كان  بلير،  توني  أيام  في 
اليوم،  العشاء«.  على  الجديد  العمال  »حزب  بأنه 

صانع األفالم

اإعداد: حاكم خريي
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فإنه ال يزال مليئاً بالهمة. والشيء نفسه ال ينطبق 
أُخريين في حياة ينطوب: »كيدز  على مؤسستين 
كومباني«، الجمعية الخيرية التي ترأسها لمدة 12 
عاماً، التي انهارت قبل مدة في واحدة من حلقات 
العمل الخيري البريطاني األكثر إثارة للجدل. و»بي 
المهنية  حياته  أمضى  قد  كان  حيث  سي«،  بي 
تمويل  أزمة  أشد  تواجه  عاماً،   47 مدى  على  كلها 
في تاريخها – ويعود جزء من ذلك إلى الحنق من 

الرواتب التي تدفع لمديرين تنفيذيين مثله.
أن  على  متأخر  دليل  هذا  للبعض،  بالنسبة 
الغموض الذي كان يلف ينطوب كان دائماً سراباً. 
صحيفة ديلي ميل، والتي دأبت على وصفه بالقط 
السمين، احتفلت باستقالته من بي بي سي كمدير 
إبداعي براتب سنوي يبلغ 183.000 جنيه استرليني، 

في أعقاب كارثة كيدز كومباني. 
لكن ينطوب ليس غبياً. لقد قدم أفالماً وثائقية 
المسؤول  وكان  النجوم،  الفنانين  واحتضن  رائعة 
عن بعض أروع البرامج التلفزيونية في بريطانيا. 
بالورود،  المنقوش  الباهت  وأنا أحدق في قميصه 
هي  ما  هكذا؟  ينطوب  حال  انقلب  كيف  أتساءل 

وجهته التالية؟.
مثل كثير من المطلعين الناجحين، يرى ينطوب 
في  ينطوب  ولد  جزئياً.  الخارجية  الدائرة  نفسه 
من  عائلة  في  مانشستر  في  وترعرع   ،1947 عام 
شركة  تدير  كانت  العراق،  من  اليهود  المهاجرين 
السرير  أعرف  أبداً  أكن  »لم  يقول:  منسوجات. 
الذي سأنام عليه، ألن الناس كانوا يفدون دائماً من 

بغداد«.
وجد  ولكن  »ليدز«،  جامعة  في  القانون  درس 
ذلك »ممالً بعض الشيء«. »أردت أن أنقذ العالم«، 
من   1968 عام  دفعة  من  الوحيد  وكان  يقول.  كما 
المتدربين العاملين في بي بي سي الذي لم يدرس 
استقر  أن  ما  »كامبريدج«.  أو  »أوكسفورد«  في 
حتى قام بتطوير خط في األفالم الوثائقية الفنية. 
يتذكر قائالً: »كانت اإلمكانيات غير محدودة، رغم 

أن التكنولوجيا كانت متعبة«.
التحرير  أسلوب  الرابحة  ينطوب  أوراق  كانت 
ديفيد  مع  األمر  بدأ  الواسعة.  والعالقات  المبتكر 
القصيرة  بأفالمه  المعجبين  أحد  كان  الذي  بوي، 
األولى. وقال: »هل ترغب في صنع فيلم عني؟ أنا 
أن  أمريكا. ال استطيع  ذاهب في جولة كبيرة في 

أقول لكم كم من الوقت سأعطيه لكم«.
كان ذلك في عام 1974 وكان بوي في أكثر مراحل 
ضعفه. يقول ينطوب: »كان الكوكايين والحليب، ثم 
الحليب المكونات الرئيسة لنظامه الغذائي«. الفيلم 
الناتج، »الممثل المكسور« )1975(، كانت فكرة ال 

مثيل لها عن حياة نجوم الروك المترعة.  
كان  الذي  ويلز،  أورسون  عن  ينطوب  يتحدث 
تحدثت  »إذا   .1982 عام  الوثائقي  فيلمه  موضوع 
 – السينما  قطاع  وفي  الفيلم  عن  شخص  ألي 
يقولون إنه مدهش – كان وقت صدوره يصادف 
مائة عام على ميالد أورسون ويلز – أنت ترى آرثر 
ميلر، الذي أصبح صديقاً حميماً لي، وكيف تحدث 

لي عن مارلين مونرو«. 

اإلذاعة  لهيئة  اإلبداعي  المدير  أصبح  أن  بعد 
يجول  ينطوب  كان   ،2004 عام  في  البريطانية 
هذه  به.  يرغب  اجتماع  أي  إلى  ويدخل  الممرات، 
الصفات جعلته غير صالح لتولي أعلى منصب في 
المؤسسة لكنه يقول: »أنا سعيد ألنني لم أحصل 

عليه«.
للنجوم، والشخص  من ذلك أصبح جسراً  بدالً 
الذي يمكن أن يجعل األشياء تحدث. يلتقط هاتفه 
الواقع  هو  »هذا  المستمر:  المشاهير  دعم  ليظهر 
وقد وصلني   – بها  احتفظت  التي  الرسائل  بعض 

المئات منها«.
وعن بي بي سي يقول: إنها تحاول اآلن التنافس 

مع عمالقة التكنولوجيا.
المنافسين:  من  الجديدة  الساللة  من  يقول 

مما  أطفالي  حياة  عن  أكثر  تعرف  ربما  »أمازون 
أنا. أسعار الكهرباء وأسعار الغاز ارتفعت،  أعرف 
وأسعار الصحف ارتفعت. فلماذا لم ترتفع رسوم 
ترخيص بي بي سي قليالً فيما هناك مطالب كثيرة 

للناس منها؟«.
هل شعر ينطوب في أي وقت مضى أن راتبه - 
أكثر من 300.000 جنيه استرليني في السنة كمدير 
إبداعي ومنتج أفالم وثائقية - كان مبالغاً فيه؟ هو 
يشير إلى أنه كان شق طريقه في بي بي سي منذ 

سن الـ 21.  
استقالة ينطوب تجعله مرة أخرى صانع أفالم، 
حيث أعد قبل فترة فيلماً عن معسكر غابة الالجئين 
في كاليه، وآخر عن اإلنترنت الذي سيصوره من 

دون مغادرة سريره
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عجباً لكل نبتة تنبت على ظهر هذه البسيطة، كم من نبتات متنوعة الشكل 
واللون، جند منها ما يبهرنا وما يشرح القلب ويثلج الصدر، وعندما تستوي 
استقامتها وجندها قد أينعت فيحني وقت قطافها، وكم يسعد اخللق مبوسم 
احلصاد ملا له من بهجة وسرور وُيدُر اخلير الوفير، بينما نحن اليوم على 
موعد مع  حصاٍد من نوع آخر وهو احلصاد املُر، الذي جننيه من أفعال 
البشر، أينما حلت حياة جند فيها من املآسي ما لم تستطع العقول وصفها 

وال األقالم ترجمتها فكل متحرك يسكن وكل رطب ييبس. 
ليس مقالي هذا مدعاة لليأس وال اإلحباط ولكن هو قطفة من قطوف 
احلياة التي جننيها من نتائج أفعالنا أو أفعال اآلخرين، أعني اخلير الذي 
يالقيه إساءة، والكرم الذي يالقيه جفاء، واملؤازرة التي تالقيها النكران، ال 
جتد صديقاً صدوق الكل يتبنى لغة واحدة أال وهي املصلحة الفردية التي 
يسعى القتناصها ولو على سعادة اآلخرين أو تعاسة حبيب أو صديق بل 

حتى ولو على رقابهم.
ووجلت  همومنا  حمل  عن  الرواحل  وعثرت  بيننا  من  القيم  تالشت 
نتحدث  املستقبل ولكن من احلاضر، أصبحنا  ليس من  القلوب خيفة 
عن طيب املاضي وحميد اخلصال للسابقني وكأننا ننعي حالنا بني 
وكأننا  املستقبل  أو  احلال  لتحسني  نسعى  أن  دون  من  أطالله، 
في ُسباٍت مألوف يسبح العقل فيه بني طيات األمل واخلوف. 
يوم  احلشر  يوم  وكأنه  املخلصون  يتكبدها  الوفاء  ضريبة 

ُنخرج من أجداثنا للحساب من دون املرور بالبرزخ.
الكذب والطمع  التخوين أصبح عملة متداولة يرافقه 
منها  وامتألت  العقول  كست  التي  السوء  ومظنات 
أننا  نظن  كنا  إن  األخــالق  من  نحن  أين  النفوس، 
إجابة  والتكافل،  املؤاخاة  أين نحن من  حاملوها، 

تبحث عنها العقول لتستريح النفوس، فال نحن كنا متدينني نتخلق بأخالق 
فاتنا  ولكن  التحضر.  بأسباب  نأخذ  متحضرين  صرنا  نحن  وال  الدين، 
القطاران وأصبحنا كالسابح في الفضاء ال يبلغ السماء تلتقفه وال يستقر 

على األرض فتحتضنه، فكان النتاج هو احلصاُد املُر.

عناق الفكرة

الحصاُد الُمر 

كلم�ت وري�سة: د. �سمر ال�س�م�سي

samar@samararts.com
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شعر/ حميد بن ذيبان

يا ماخذ الزود

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

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

إن »أمير الشعراء« صورة عن النموذج 
احلضاري الذي متثله اإلمارات في العالم 
يؤكد أن الثقافة في فكر اإلماراتيني تأتي 

أوالً.

د. علي بن متيم
ناقد وعضو جلنة حتكيم
مسابقة أمير الشعراء

ْوصوفك أْجــَمــْل  حايز  ر  ــوْ احُل عن  اللَّي  يا 

شوفك ــنــاظــري  ْب والح  ِشــْفــتــك  ــا  م ل  أوَّ

ــن احُلــــْور ِوْصــنــوفــك ــت تــبــيــان ب ــري أج

ْيحوفك ــانــه  أعــي َضـــّر  ـــان  َعـــيَّ ــن  ع ــن  ع

نوفك بــالــبــهــا  ـــى  ـــلَّ َتَ ـــى  ـــلَّ ِتَ ــْك  ــِن ــْس ِح

عاصوفك ــْوز  َط َصْفوه  وف  الشَّ ــِزو  َن م  َعتَّ

ْحروفك ــْد  ــَج أْب فاطر  الــفــاظ  مــن  ــي  الــلَّ يــا 

ْرفــوفــك منبر  ــن  م الـــَقـــِدْر  ســمــات  تــزهــي 

ْسيوفك لــي  ــْر  ــْشــِه َت ال  ْود  ــزَّ ــ ال ــْذ  ــاِخ م يــا 

ــك ــوف ــْدي ــّم َم ــ ــي َس ــّن ــَق ــاظ عــيــنــك ِس ــ أحل

ــب عـــــداوه غــــارت ْزروفــــك ــاي ــب ــا س ــ ْب

ْشفوفك ــي  ب ــت  ــّف َش إن  زيـــن  ــا  ي ــك  ــْي ــِب أْن

َرْوفــك ومــن  ِلْطِفك  ومــن  ــْوِدْك  ُجـ فضل  من 

ْظــروفــك ــْح  ــْســَم ِت باّتصالك  إذا  ــدي  ــْع ِس

ــي خــالــطــه صوفك ــرمي ْع بــرميــي  ــي  ــْزل َغ

ــك!! ــوف ــّر واش ــ ــذار الجـــل آِم ــ ــْع أع ــنَّ ــَص أْت

ْعــزوفــك ــن  م ــْن  ــِه ــْب ــاِي ــَب ِس نفسي  هــمــوم 

ْوَمْعروفك ِطْيِبْك  ومن  َفْضلك  ِحْسن  ومن 

ــْن ــِه ــْم ــَس ــْب ــه ْوِم ــن ــَوْج ــن وال ــع ــّد وال ــ اخَل

ِمْنِهْن واحــده  ِحَسْبِتْك  ِخَدْعني  شوفي 

أجــاِمــلـْـِهــْن! ــس  َب تــرانــي  ِمْثلك  ِقــلْــت  وان 

خواِطْرِهْن! أْجِبْر  َعَشان  ْوجاِنْب  جاِنْب.. 

ــْن ــْرِه ـــِنـــْك تــغــاِي ــك اســتــغــاظــن ْوَظـــنَّ ــْن ِم

ــوح بــاِرْقــِهــْن ـــــان َضــّيــه لـ ــان َزفَّ مــا بـ

ــلْــِهــْن َكــمَّ ــاك  ــمَّ َس ــى  ل ْسهيل  جنمة  ومــن 

ــْزالن قــاِيــْدِهــْن ــِغـ ــلْـ ِلــلْــِعــّز َفـــْرحـــه ْوِلـ

ــْن ــْرِه مــشــاِع ــَرح  ــ ْت ال  زود  جــوارحــي 

نظايرهن ــي  ف ــه  ــتـ ْوِذْبـ ِمــَزْجــِتــْه  ليلي 

ــْن ــِه ــن يـــْقـــَدْر يــقــاِوْم ِوْطـــيـــور أبــابــيــل م

ــرك مــعــايــيــري يــواِزْنــِهــْن ــي ــا اِظــــّن غ م

تضّيْعِهْن ال  ــي  ــواس ح ْبــهــواده  ــي  ــْذن ِخ

ــْن ــِه ــْم ــْرِج ــَت ِت ــي  ــرات ــْظ َن ــك  ــْن ِم مطامعي 

يخاِلْطِهْن ــك  ــْزل َغ على  صــوفــي  ــواي  ــْن َم

ْنـــِهـــْن واَهـــوِّ تكفيني  ــك  ــْن ِم ــر  ــَص ب ــة  حمل

ــر أحـــامـــي تــــراِوْدِهــــْن ــي ــاخل ــال ب ــ وآمـ

ــْن ــِه ــْب ــيِّ تــَخ ــي ال  ــات ــَن َغ ــاتــي  ــي أمــن فــيــك 
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شعر/ عبدالله الطفيلي

شعر/ النا سويدات - األردن

غيمة

عطر التعاليل

اذٌ ِبَنشَوِتِه َرِبيُع ُعمِرَك أخَّ
َجِر َوَغيَمُة الُعْمِر َترِوْي َساِحَل الضَّ

َتزُهو ِبُروِحَك أنفاسٌ ُمغاِدَرةٌ
إلى احَلِنِن َوِفيَها َرْهَبُة املََطِر

ُكْن ِلْي َماكاً ِبِه َعْطَشى َمآِرُبُه
اشٌ ِبَها َزَهِرْي ْحِر َجيَّ َوَروَعُة السِّ

ُتُه مِع َحبَّ َما َرَقَصْت للدَّ َفُكلَّ
َجِر يُح َتِكي َغيَبَة الشَّ اَقُط الرِّ َتسَّ

َما َهَطَل الَياُقوُت ُمرَتِسَماً َوُكلَّ
َمِر ا َدِمْي ِفي ِضحَكِة السَّ َعلَى ُمَحيَّ

أدَنيُت َثغِري أنا ِمْن َثغِر َغيَمِتَنا
لَْتِني َوَغاَبْت ِفي َمَدى احَلَذِر َفَقبَّ

ْي َفوَق َراِبَيِتْي اسِقي الَعَطاشى َوِنثِّ
َحِر َوَداِعِبْي َهْدأَة األنفاِس ِفي السَّ

ْي َوْهَي َظاِمَئةٌ َماُل ِبَكفِّ َتزُهو الرِّ
ى َلَها َوَتِرْي ْي إذا َغنَّ َفَمْن ِلَكفِّ

ْمَرِتِه َفَمْن َسَيحُنو َويسِقيِني خِلَ
َرِر َوَمْن َسُيْطِفْي ِبُروِحْي َلْذَعَة الشَّ
حراِء ِضحَكَتَها َوَمْن َسَيرُسُم ِللصَّ

َفِر إْن َضلَّ َعنَها َرِبيُع الَغيِم ِفي السَّ
َبلَى َتعاَل َعلَى َحقٍل َبراِبَيِتْي

َمِر َك َما َيحلُو ِمَن الثَّ َواقُطْف ِبَكفِّ
َماَء إذا أعراِقَي اشَتَعلَْت َوارِو الظِّ

أَنا ِلَنبِعَك أمِشْي ُحلَوَة اخَلَفِر
َحى َواملَْس ُشُقوَق َدِمْي أطفْئ ِسَراَج الضُّ

ي ُذبُت ُمْذ إقَباَلة ِاملََطِر أنا التِّ
ُطوَبى ِلَناٍر ِبَها أشَعلَت َذاِكَرِتْي

َتَيا ِبَها َصحَوُة اإليحاِء ِفي ُصَوِرْي

����َع����ِال����ْي����ل �������ام�������ي وِع������ْط������ر ال����تَّ ي�����ا َف�������ْرَح�������ة اأيَّ

ت���ف���ا����ص���ي���ل امل������ام������ح  يف  اأْق����������������راأ  ف��������رة  يل 

���ل���ْي���ل الَّ َه����ْج����َع����ة  يف  ِح����ْل����م  ���ك  اأع���ي�������صِ ِزْل��������ت  ل 

������ِع������ل ع����ل����ى ط������اري������ك ق����ن����دي����ل ق���ن���دي���ل وا�������صْ

ْوم����داه����ي����ل �����ص����وت  ْوح  ال�������������رُّ ح����ن����اي����ا  يف  ل�����ك 

ي������ا ������ص�����وق ع�����م�����ري ي������ا ����ص���ن���ي���ن���ي امل���ق���اب���ي���ل

������ل������ك جت���������ود ال���ه���م���ال���ي���ل م�����ت�����ى ع�����ل�����ى َو�������صْ

����َع����ِال����ْي����ل ال����تَّ ِع�����ْط�����ر  ع�������وَدْت�������ك  يف  ِوْي�������زي�������ن 

ْوِع�����َت�����اب�����ك ر�������ص������اك  يف  م�����ع�����اين  اأج������م������ل  ي������ا 

غ���ي���اب���ك �������س  ي������ع������وِّ ال������ل������ي  وَج����������������ْدت  َول 

واي�����اب�����ك ذه������اب������ك  يف  ب���ط���ي���ف���ك  واْف�����������������َرْح 

�������ص������راب������ك..!! اإّل  َم�����������ّرين  م������ا  ول��������و  ح����ت����ى 

������ْدق ال�����������ص�����وؤال ال����ل����ي ي�������ص���اِم���ر ج���واب���ك و�������صِ

ْد ه�������ا ب���ك �������ْف ك�������ل م�������ا ف����ي����ن����ي ي���������������ردِّ ��������صِ

وت������������روي ظ����م����ا ق����ل����ب����ي مب�������ْزَن�������ة ����ص���ح���اب���ك

غ���ي���اب���ك يف  اأْف���������ِق���������ده  ك����ن����ت  اّل������������ذي  وك��������ل 

لل�ضاعرات فقط:
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أدب عالمي

صباح الدين هادزيالتش 
ُولد الشاعر والكاتب والصحفي صباح الدين هادزيالتش 
البوسنة  1960، في مدينة موستار جنوبي  23 سبتمبر  في 
اإلعالم  وسائل  في  املاجستير  شهادة  يحمل  والهرسك. 
واالتصاالت. ويعمل منذ العام الدراسي 2012/2011 مدرساً 
في  الدولية  ترافنيك  جامعة  في  مساعداً(  )أستاذاً  فخرياً 
باإلضافة  واالتصاالت،  اإلعالم  كلية  والهرسك(،  البوسنة 

إلى عمله منسقاً للعالقات الدولية والعامة ملؤسسات جامعة 
ستة  منها  واملقالة،  والنثر  الشعر  في  كتاباً  عشر  ستة  هادزيالتش  نشر  ترافنيك. 
فرنسا  في  ديوان شعر  كتب:  أربعة  نشر  العاملي  الصعيد  وعلى  دواوين شعرية. 
في عام 1998 )باللغة الفرنسية(، كتاب أقوال مأثورة في إيطاليا )اللغة اإليطالية(، 
ديوان شعر بعنوان: »متسولو العقل« )نشر في البوسنة والهرسك في عام 2003( 
األملانية،  )باإلجنليزية،  مختارة«  »قصائد  وديــوان  األملانية(،  )باللغة  وسويسرا 
اإليطالية، األلبانية، اإلسبانية والفرنسية(. وقد نشرت أعماله ضمن مختارات شعرية 
في فرنسا والصني وكندا والبوسنة والهرسك، وكذلك في مختارات من الهجاء في 
كٍل من البوسنة والهرسك والبلقان. كما نشر العديد من األوراق العلمية في املجالت 

العلمية احمللية والدولية. 
شارك هادزيالتش في العديد من املؤمترات العلمية احمللية والدولية. ونال عدة 
جوائز من أبرزها جائزة »قلم مايو« ألفضل شاعر شاب في يوغوسالفيا السابقة 
عام 1987 وجائزة ناجي النعمان لإلبداع عام 2014. وقد ترجمت أعماله الشعرية 
التركية،  اإلسبانية،  األملانية،  الفرنسية،  بينها  من  اللغات،  من  العديد  إلى  والنثرية 
رابطة  من  كلٍّ  في  وهو عضو  والرومانية.  الصينية،  البولندية،  العربية،  اإليطالية، 
كتاب البوسنة والهرسك، ورابطة الكتاب الكرواتيني في البوسنة والهرسك، ورابطة 
كتاب صربيا )بلغراد، صربيا(، وغيرها، كما أنه سفير شعراء العالم في البوسنة 
املجالت  للعديد من  الدولية  املجالس  في  فهو عضو  ذلك،  على  والهرسك. وعالوة 

العلمية والثقافية في البوسنة والهرسك.
ويتمتع بوضع الفنان املكتفي ذاتياً في كانتون سراييفو،س منذ األول من كانون 
الثاني/ يناير 2009، كما يتمتع بوضع الفنان املكتفي ذاتياً املتميز في كانتون سراييفو 

منذ األول من يناير 2013، وذلك بقرار من وزير الثقافة والرياضة في الكانتون.

ر   واقع مصوَّ
)ترجمة ياسمني العاني(

صورة كئيبة
لي مطبوعة في هذا الزمان

هذه حقيقة
في داخل رؤياي

تبحث بيأس
عنها!

امللكة أليزابيث
كاثرين، نيكواليفنا

األميرة ديانا
فاطمة

يختِفنَي من أمام أعني
احلشود املتوحشة

وبقيت ُوحيداً
أرجتف من اخلوف
وأحاول أن أعرف

ماذا يريدون

واحلقيقة الواقعية للسينما السريالية 
العاملية

ما هي إال مجّرد
انتحال غادر للعالم الواقعي

الذي جعلني
كاخلادم الذليل!

لقد رَحلَْت!
هل من املمكن أن تعود؟

وسؤالي قد اجتاحته الرياح
سأنتظر حلني هدوء العاصفة

وسأحاول أن أحلق بالريح الشمالية 
لعلـّي أجد كهفاً

وأبحث عن املكان الذي ألتقيتها فيه
حافي القدمني وعاري اجلسد

في األيام اخلوالي على املسرح!

بحور القوافي

أعالم عربية

حمدة خميس  
ولدت الشاعرة البحرينية القديرة حمدة خميس 
أحمد عام 1948 في املنامة مبملكة البحرين، أكملت 
دراستها االبتدائية والثانوية في البحرين، واجلامعية 
في  البكالوريوس  على  حصلت  حيث  بغداد  في 
املؤسسني  أوائــل  من  وكانت  السياسية.  العلوم 
ألسرة أدباء البحرين، والشعر احلديث في اخلليج. 

اجلوية  اخلطوط  شركة  في  تخرجها  بعد  عملت 
لسنوات  لألطفال  مدرسة  عملت  كما  صحف،  لعدة  ومراسلة  البريطانية، 
عديدة في البحرين، ثم استقالت لتعمل في عدد من الصحف اخلليجية منها: 

األزمنة العربية، االحتاد الظبيانية، الفجــر، أبوظبي اليوم.
حمدة خميس عضو مؤسس في أسرة األدباء والُكتاب بالبحرين، وعضو 
في احتاد كتاب اإلمارات، واحتاد الكتاب العرب، وقد نشرت قصائدها في 
أدب ونقد، والسفير، والنداء،  العربية، مثل  الصحف واملجالت  الكثير من 
وفي  االحتــاد،  جريدة  في  وكتبت  والوطني،  والعامل،  الكويت،  وصوت 
جريدة الفجر، وفي مجلة »األزمنة العربية«، وجريدة عكاظ، وغيرها من 
الصحف واملجالت. لكنها لم تنشر في العشرة أعوام األولى إال كتاباً واحداً، 
وفي العشرة أعوام التي تليها الكتاب الثاني، وكان ديوانها الشعري األول 
هو اعتذار للطفولة عام 1978، ثم توالت دواوينها األخرى، وهي: الترانيم، 

مسارات، أضداد إس إم إس.
في  التدريس  في  قضيتها  عديدة  سنوات  »بعد  خميس:  حمدة  تقول 
البحرين، عدت إلى أمي في الشارقة، وبدأت العمل في الصحافة اليومية 
ومراسلة املجالت العربية، عبر مقاالت أدبية وحتقيقات صحفية، وغيرها، 
منه  بنيت  والذي  أوالدي،  منه  أُربي  الذي  الكتابة مصدر رزقي  فصارت 
بيتي، فكلما صدرت لي مجموعة شعرية جديدة، تذكرت حني كانت مديرة 
في  ذهبت  كلما  تسألني  والثانوية  اإلعدادية  في  فيها  كنت  التي  املدرسة 
إجازتها إلى بيروت ما أحتاج إليه من الكتب، فكنت أكتب لها العناوين التي 
غالباً كنت أسمع عنها في اإلذاعات، وكانت تزودني بها، فأحضرها معي 
إلى املدرسة وأفتح مقرر الدراسة والكتاب الذي أقرأه أضعه في درج املقعد، 
وكنت ارتدي نظارة سوداء كي ال ترى املعلمة اجتاه نظري، فأقرأ الروايات 

واألدب والفكر فيما املعلمة منشغلة في درس احلساب أو اجلغرافيا«ً.

وق��������ت للح������ب

أيها احلب
أيها اللهب السري في كيمياء اخلليقة

أدر نْخبك
وانتشلنا

***
أيها احلب 

يا قصيدة الكائنات اجلميلة
امأل شعاب األرض

وانسرب في األصابع والصدور واألجساد
لهباً حميمياً

يستعر بالطمأنينة واجلذْل
***

أيها احلب
سوف أعتلي قمم األشجار الشوامخ

وأَضرُب على صدري
بقبضتني من التْوق واالحتراق
وأدعو املتعبني إلى مائدتك...!
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اأمثال �صعبية:

ـ الفرس من خيالها، واحلرمة من رّيالها.
يقال هذا املثل للرجل الذي ترك احلبل على الغارب لزوجته تفعل ما تشاء، 
أو للمرأة املتسلطة املتعجرفة التي يكون زوجها طيباً ووديعاً ال يوقفها عند 
يصنعون  األكثر هدوءاً  األزواج  القائل:  املثل اإلجنليزي  حدها، وهو يشابه 

زوجات أكثر جلبة. 

ـ سيل ما يبلك، ما يهمك
أي أن املطر الذي ينزل على بلد ناس آخرين ال تستفيد أنت منه شيئاً، 
واملقصود منه أن املواضيع واملشاكل التي يعاني منها غيرك ال تعني لك شيئاً، 

ولذلك اهتم بشؤونك فقط وال تتدخل في شؤون غيرك.
 

كلمة ومعنى:

هضيم
قال الشاعر خلفان بن يدعوه في قصيدة شهيرة له التي مطلعها: 

واحسـرتي ضاق الفضـا بي       يوم ابعــدوا بي عن حبيبـي
وقال في آخرها:

ريــــان من فـــرط الشبــاِب       مع ذا ولــه شـــٍي عجيبــي
خصــٍر هضيـم وكشح نابي       ومييل كالغصــن الرطيبــي

وقوله )خصر هضيم( أي خصر ناحل ال كرش له جاء في ذات املعنى 
في لسان العرب:

ولطف  البطون  خمص  الهضم:  ُهماً.  منضمُّ أي  الكشخني  أهضم  ورجل 
الكشح. والهضم في اإلنسان: قلة اجنفار اجلنبني ولطافتمها، ورجل أهضم 
بنّي الهضم وامرأة هضماء وهضيم، وكذلك بطن هضيم ومهضوم وأهضم، 

قال طرفة:
وال خير فيـه غيــر أن له غنى       وأن له كشحاً، إذا قام، أهضما

كنايات ماحية:

)إحلق وطّبع(
إحلق: اتبع: احلق بنا إن كنت تستطيع تقال بصيغة التحدي. 

وطبع: أي عندما تلحق بنا أغرق مركبنا.
هذه الكنية تطلق على وجه التحدي فيقولها النوخذة احلق بنا ولنَر من 

يطبع )يغرق( مركبه أوالً فإن كنت تستطيع أن تغرق مركبنا فافعل ذلك؟
أورده املدني قائالً: مركبنا لتحدي العواصف والرياح، وكل األنواء، يتحدى 
والغوص،  األسفار  مراكب  لكل  يتصدى  وجبروته،  وقسوته  البحر  غضب 
فإذا  ويسبقوه،  به  يلحقوا  أن  ويتحداهم  األعالم  بحارة  كل  ينادي  مركبنا 
استطاعوا اللحاق به والتقدم عليه، فلهم اآلمان بعد ذلك أن يغرقوه، لقد بلغ 

االعتداد بالنفس لبحارتنا قمته. 
وقد أورد هذا اللفظ في كتاب: األمثال الشعبية املالحية وعلق عليه الكاتب: 
ألحد  التحدي  بصيغة  فيقولون  مراكبهم  بسرعة  يتباهون  النواخذة  بعض 
النواخذة من معارفهم احلقني طبع مركبنا، وقد كان هناك الكثير من املراكب 
التي عرفت بالشرعة و اشتهر ربابنتها مثل يوسف البوسطجي الذي كان 
يقطع الطريق من القطيف إلى البحرين مرتني في كل يوم في رقم قياسي 
وذلك في جالبوت صغير، وهناك أسماء ملراكب ثقيلة اشتهرت بعدم سرعتها 
وقد وردت سيرها في الكتب املالحية فكانت أشبه بقصص خيالية محشوة 

باملبالغات، وهي في واقع األمر حقيقة. 
واملثل يقال للتحدي والتنافس في السرعة.

عبارات:

فـان بو هّبه
وتعـني أن بعض األشخـاص يتحمسـون في بداية األمــر للقـيام بعمـل ما 
ثم يصيبهـم املـلل والكسـل بعـد حـني ويتركــوه، والشخص الذي يعـرف عنه 

فعـل ذلك، يقـال له: فـالن بو هبّه.

هب ريح

العطاء  قيمة  لرت�ضيخ  �ن�ضعى  العطاء،  يف  عاملية  اإجنازات  رت  �َضطَّ الإمارات  د�لة  »اإن 

�البذل كاأحد اأهم مميزات ال�ضخ�ضية الإماراتية �املوؤ�ض�ضات الإماراتية، �كلما اأعطينا 

اأكرث زادنا اهلل من نعمه عطاء �ا�ضتقرارًا �اأمنًا �اأمانًا �راحة �حياة كرمية«.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل«
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الكلمة و الظل

أهم  أحد  عزت  حسان  المعروف  الشاعر  يعد 
القرن  سبعينيات  في  السوريين  الحداثة  شعراء 
جيله،  أبناء  من  أخرى  أسماء  جانب  إلى  الماضي 
وقد تميزت لغته الشعرية بصوفيتها واتكائها على 
إرث ثقافي عريق، تدخل في نسيجها رؤيته الالفتة 
واالستثنائية.  »999« التقت بالشاعر عزت في مقر 

إقامته بمدينة أبوظبي، وكان هذا الحوار.
يراه  كيف  العربي..  الشعري  المشهد   

حسان عزت؟

اآلن  العربي  الشعري  المشهد  لي  يبدو   -
العام السياسي  العربي  المشهد  معبراً صادقاً عن 
المشهد  وهو  والكياني  واالقتصادي  واالجتماعي 
مشهد  أي  وخرابه،  وحطامه  بؤسه  في  العام 
المشروع  وانعدام  والفرقة  والتمزقات  الحروب 
العربي، وعندما يكون المشهد العام متشظياً وطاحناً 
ينعكس ذلك على الفنون، وعلى األرواح واألجساد، 
بالتشاؤم  والفردية  الجماعية  الرؤى  ويصيب 
طالت  وإذا  األمل،  وضياع  األفق،  وانسداد  والعتم 

بالقلق  األرواح  أصابت  والفوضى  الحروب  أزمان 
العارم، وأصيبت األجسام بالذبول والعلل، كل ذلك 
يشكل انفعاالً وتفاعالً وجدالً بين الواقع والفنون، 
ليس ألن الفنون هي انعكاس حرفي للواقع، بل ألن 
وحساسة،  مرهفة  طبائع  من  وأصحابها  الفنون 
بقوى  يتمتعون  أفراد  ويستثنى  هشة،  وأحياناً 
والعابر  والطارئ،  العارض  ضد  وحصانة  خارقة 
يدركها  ال  ومجرات  عظمى  أكوان  في  األرضي 
العقل والوهم. وألن الواقع العربي في حالة غليان 

حسان عزت لـ 999: 
اإلمارات أصبحت مثااًل لشعوب العالم

حوار: خالد الظنحاين - ت�سوير: حممد علي
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واختالط وتشوش، وضياع معالم، وأحوال خراب 
الشعر  فإن  قارية،  غبارية  وعواصف  وفوضى، 
يرى،  بما  يهجس  خاص  وكائن  ومعبر،  مرآة  هو 
العربي  العالم  إن وضع  الناس.  عموم  يراه  وماال 
الكلمة باستثناء عدد  هو وضع كارثي بكل معنى 
من دول مجلس التعاون الخليجي، أما باقي الوطن 
والطوفان،  والخراب  الحروب  تحت  فهو  العربي 
وهو ليس مهدداً بهزائم محددة بل مهددة شعوبه 

بالفناء واإلبادة.
الشعر  وعلى  الشعر  في  ذلك  ينعكس  كيف   •

والمشهد الشعري العربي؟
اإلنسانية  والقيم  والجمال  الكلمة  فن  الشعر   -
الكبرى، وفن التعبير عن الوجود وعن قلق الوجود، 
والعدالة  اإلنسانية،  والكرامة  والحب  الحرية  وتيم 
والسالم، والتطلع إلى االزدهار، والقلق من التخلف، 
واالغتراب،  والغربة  والحضاري،  المدني  والتأخر 
وإلى  والمنابر  القراء  إلى  الشعر  يحتاج  لذلك 
مؤسسات  إلى  بل  وثقافية،  اجتماعية  مرجعيات 
الناس  بين  والتفاعل  االنتشار  على  وعاملة  راعية 
ووعي  ومنتديات،  ومنابر  وإعالم  صحافة  من 
وروحياً  إنسانياً  وأهميته  الشعر  بقيمة  اجتماعي 
تكون  أن  بمعنى  اإلبداع،  وروح  اإلبداع  وأهمية 
للشعر والشعراء مكانة اعتبارية وثقافية وجمالية 
عليا، فإذا توافرت شروط قيام الحضارة والعمران 
والمعرفية  العلمية  الكوادر  إلى  البلدان  تحتاج 
لهندسة المدن، ورفع العمران واالزدهار باألوطان، 
بحاجة  المجتمعات  فإن  ذلك  من  األخطر  واألعظم 
والشعراء  والفالسفة،  والفنانين  للفنون  عظمى 
روحياً  المجتمعات  لتستقيم  األرواح،  مهندسي 
التطور  ركب  في  ولتمشي  وعاطفياً،  ونفسياً 
والتحضر األعلى، وال يتم ذلك إال بازدهار الفنون 

وقيمها التعبيرية.
الزمن  هذا  في  الشاعر  رسالة  ترى  كيف   

المليء بالتحديات وماهي رسالتك كشاعر؟ 
الوجود  من  هو موقف  عموماً  والفن  الشعر   -
اإلنسان  من  موقف  وهو  والمجتمع،  والكون 
تحقق  في  المطالب  وعدالة  وحريته،  وكرامته 
لبني  والعليا  الدنيا  واإلنسانية  الحياتية  الحاجات 
وحماية  للمجتمع،  واألمان  األمن  وتوفير  البشر، 
أفراده من المطامع واألمراض والكوارث والموت، 
سبل  وأعلى  وأكمل  أجمل  لتوفير  المكافحة  بل 
مأكل  من  والحياة  والرفاهية  والعمل،  التعليم 
البشر  يشعر  حتى  وعلم،  وطبابة  وبيت  وملبس 
بإنسانيتهم ويبدعوا في مجتمعاتهم، ولعمري فإن 
قليلة  دول  إال  توفرها  ال  العظمى  الطموحات  هذه 
في العالم، من بينها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وهي المثال في السبق حتى أصبح مجتمعها مثاالً 
أمام الشعوب كلها، بالنسبة لي فرسالتي أنني مع 
األفضل،  والحياة  والعدالة  الحرية  لتحقيق  شعبي 
والسالم  والجمال  بالحب  ينبض  شعري  وكل 
ما  على  احتجاجاً  الشعري  الغضب  وصرخات 

يجري.
قال  كما  العالم،  إنقاذ  في  دور  للشعر  هل   

دوستويفسكي : »الشعر ينقذ العالم«؟

هي خالص  بخاصة  والشعر  جميعاً  الفنون   -
بل  العالم،  مستقبل  وهي  الحب  مثل  مثلها  العالم، 
هي طموحه معاً، فسالم العالم هو في تقدم فنونه 
وبالصراعات  البشر،  يرتقي  برقيها  وازدهارها، 
التخلف  عصور  إلى  البشر  يرجع  والحرب 
يجعل  فهو  الفنون  في  التنافس  أما  والبربرية، 
الشعوب أكثر سمواً وتحضراً، وبها يتأكد اإلبداع 
وإعمار األرض. نعم، بالفنون تعطي الشعوب أجمل 

وأنبل ما عندها لتؤكد تحضرها وأبداعها.
 حسان عزت أحد أهم شعراء الحداثة العرب 
في سبعينيات القرن الماضي، أين أنت اليوم من 

المشهد اإلعامي العربي؟
- أنا في كتابة مستمرة ومحمومة للشعر الذي 
ويوصلها  والعربي  السوري  مأساة شعبي  يحمل 
إلى أكوان، وأتابع عموم ما ينشر من شعر وفنون 
قراء  وعندي  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
باآلالف، بخاصة للقصائد واألناشيد الملحمية التي 
تصور وتهجس وتتلوع بالموت الكارثي واإلبادي 
والهجرة  وباالقتالع  شعبي،  له  يتعرض  الذي 
والشتات المفروض عليه، وخراب المدن واألوطان، 
وطوفان دماء شبابنا الذي يطرش على الكون، في 
عالم يرى ويسمع ويراقب، بل ال يرى وال يسمع 
وال يتحرك فيه ضمير من إنسانية وتحضر، وما 
وتحضر  نيون  في صورة  كوني  انحطاط  إال  هو 
واتصاالت وليزر وسيلكون. ويمكن فرز قصائدي 
وفي  وسونيتات،  وقصائد  وأناشيد  مالحم  إلى 
عمومها تدور بين الوجد وتصوير الصراع والحب 
الحرية  وتوق  واالغتراب،  والغربة  الكون  وقلق 
الفورية  الكتابة  بتجارب  وأقوم  والسالم.  األعظم، 
أيضاً  والجوال،  الفيسبوك  من  مستفيداً  والحارة 
أنا ال أقيم لألشكال اعتباراً، وأكتب بحرية داخلية 
التفعيلة  وقصيدة  النثر  قصيدة  اكتب  ورؤيوية، 
لكن في الغنائيات، أكتب الشعر  والمشطرة أحياناً 
بالعامية  وأكتب  بالفصحى،  واليومي  الملحمي 
وألقى  ومتنوعة،  عديدة  مجموعات  ولديَّ  أيضاً 
ردود األفعال االنطباعية والنقدية على ما أكتب من 
مثقفين ومتخصصين ونقاد، ومن أوساط اجتماعية 
وثقافية عربية واسعة، وحتى من شعراء منتشرين 

في العالم. 
 إذا أردنا أن نتحدث عن قصيدة النثر العربية 
فهل تمكنت من خلق إيقاعات موسيقية أخرى غير 
المتمثلة  التقليدية  العربية  الموسيقى  مصادر 

ببحور الخليل؟ 
إيقاعات  بل  أوزان  النثر  لقصيدة  ليس  أبداً   -
وبراني،  جواني  وإيقاع  صوتي  ونبر  داخلية 
وتآلف  الشعورية،  الحالة  تخلقه  موسيقي  ورسل 
الجمل الشعرية، فهي ثورة على األشكال واألوزان، 
لكن  موزونة  مقاطع  أو  جمالً  تتضمن  أن  ويمكن 
القصيدة بمجملها قصيدة نثر وبال أوزان معروفة، 
لكن تتراوح كتابة قصيدة النثر بين قصيدة الهايكو 
قصيرة الجمل وبين النص الطويل، وبين القصيدة 
قصيدة  يسمى  فيما  لكن  النشيد،  وبين  الغنائية، 
والعادية،  للهشاشة  طغيان  العموم  في  يوجد  نثر 
بالحداثة  جاهلة  وأوهام  الشعر،  بفن  واالستهانة 
ومعناها، وجهل حتى بالشعر العربي وفنونه، حتى 
جمالً  كتب  من  لكل  مأوى  النثر  قصيدة  أصبحت 

وأرسلها.
 هل هذا يعني أن هناك أزمة شعر وشعراء؟ 

- األزمة في المناخات واألوضاع وهو ما يؤثر 
سلباً في الفنون بعامة وفي الشعر بخاصة. ويمكن 
للدول الرائدة في أسبقية الفن وصناعته، أن ترتقي 
به عربياً بالتعاون مع فضائيات عربية كبرى مثل 
»ال. بي. سي« التي تقدم برامج جماهيرية عظمى 
كـ»أراب آيدل« و»أراب جيت تالنت« وغيرها، وهي 
برامج تشاهد وتتابع بعشرات ماليين المشاهدين.

بتغليب  بل  الشعر  في  ليست  الشعر  أزمة  إذن 
الفنون  السياحة وإعطائها األولويات على  وزارات 
في  أوالً  الثقافة  كانت  فبعدما  والشعر،  والثقافة 
وتقدم  وريادة  والنهوض،  النمو  استراتيجيات 

البلدان، صارت في ذيل العربة.
 هل يمثل الفضاء الشبكي االفتراضي عوضاً 
الشعر  يختبر  وكيف  المطبوع؟  والكتاب  للنشر 

وجوده أمام الميديا الجديدة؟
االفتراضي  الشبكي  الفضاء  أصبح  أكيد،   -
الكتاب  من  أكثر  وفاعالً  وحراً  سريعاً  معوضاً 
هذا  أتاحها  عظمى  لخصائص  المنشور  الورقي 
الفضاء للكوكب كله، للحرية الفردية فيه، والفورية 
الرقيب  وجود  ولعدم  االنتشار،  في  والسرعة 
التابوهات،  المعيق، ولكسر كثير من  البيروقراطي 
االتساع  من  متناهية  ال  عنكبوتية  شبكة  ولوجود 
والمتالقحة  المنفتحة  والمعارف  واالنتشار 
ونساًء  رجاالً  العرب  كل  أصبح  وقد  والمتاحة، 
بتقطيع  أو  شعرياً  أنفسهم  عن  يعبرون  وشباباً 
يشبه الحكمة والمثل والشعر على شبكات التواصل 

�شالم العامل يكمن يف ازدهار الفنون 

وبرقيها يرتقي الب�شر
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الكلمة و الظل

وهنا  ذهباً  يلمع  ما  كل  ليس  االجتماعي..لكن 
المشكلة، وهي تعميم الكسل وعدم البحث، والرضا 
وإعداد  التعلم،  من  واالنفالت  النفس،  عن  الزائف 
الفوضى  إلى  وتبتكر،  لتنافس  وثقافياً  فنياً  الذات 
والفردية والتعالي على النقد، وكسر المثل السابقة 
والتحلل من كل المنجزات السابقة، وهذا سيئ جداً، 
العموم تجربة جديدة ومازالت في إطار  هي على 

الرصد والتقييم. 
ومع  كطفل  الداخلي  عالمك  عن  حدثنا   

المراهقة عن حسان اإلنسان بشكل عام؟
- الطفل الحالم الذي نشأ في الطبيعة والريف 
ومواصالت  ماء  ال  كهرباء  ال  والصعب،  القاسي 
شحيحة بين قرية ومدينة، عالم كبار وفتوة، أعراس 
جماعية تجتمع فيها بلد وآالف الناس، مواسم خير 
وأيام حصاد، وليال مشوبة بالخوف وأصوات ابن 
ذلك  رافق  لكن  األغوال،  وقصص  والكالب،  أوى، 
حكايات جميلة جداً وروايات لمالحم شعبية كبرى 
كان خالي يمتعنا بها في الليالي.. ألف ليلة وليلة، 
رستم  يزن،  ذي  بن  بيبرس، سيف  الظاهر  سيرة 
وزهراب، وحكايات جدة كردية وعينا عليها تعيش 
معنا في بيتنا تحكي لنا الحكايا، وتذهب إلى بيتها 
قصها  بأسلوب  تمتعنا  فكانت  ليلى،  وابنتها  هي 
الكلمات والنكهة واألغاني  المطعم ببعض  الشعبي 
ساحراً  وكان  المذياع  الراديو  جاء  حتى  الكردية، 
مسلسالت  بين  سارحاً  معه  الطفل  خيال  فانطلق 
التلفزيون  دخل  حتى  وليلة،  ليلة  ألف  رمضانية 
حياتنا ورفدنا بمعارف وفنون األرض، وأنا أقول 
اآلن بأن أعظم مراحل العمر هما الطفولة والمراهقة. 
 ماذا عن الحب والعاطفة في حياتك، ما دور 

المـرأة في أشعارك؟
- الحب فيه موتي وحياتي وكل شعري له، بل 
بدونه ال أكون مثله مثل الشعر الذي أتنفسه ويحكم 
عمري وأيامي، فهو الفاتحة والمطلع والمتن، وهو 
يلوعني  ومعي،  أمامي،  ويظل  أعيشه  الذي  الوهج 
، يعطيني الثمرة ويهز في  ويصطادني ويلعب عليَّ
أعيش  أأنا  أدري  النشور، وال  العصور  دمي رياح 
الحقيقة مرة، فهي نوم  أم أن  الحقيقة  الحلم وهو 
وغياب مكرور ومعاد..وأسأل أليست الحياة وهماً 
نتحقق فيها بقدر أحالمنا وفنوننا، وسكرات خرقنا 
السر  ما هو  والموانع والسدود، وأسأل  للحواجز 
الذي ال يجعلني أشبع من الحلم والحب والشعر ال 
أحفظها وال أريد أن أرتوي أو أصل إلى خاتمة فيها 
الحب المديد المتناسخ في خياالت وأحالم ورؤى، 
وال زمان وال مكان فيه هو أنا، مع حسيتي العظمى 
وفتنة ما تحت الحواس، كل حاسة فتنة ووردتها 
نرفانا، الشم، الذوق، اللمس، العين، الفم، والخيال، 
وخيلة الخيال المسماة فانتازيا، والسماع والعشق 
كل  في  أن  وأعتقد  واألرواح،  الشعوب  لموسيقى 
امرأة جانباً موارياً منها كالبحر الموزع في بحيرات 
وأنهار، ومطر سماوات، وسراب صحارى، وكواكب 

أعلى، ودائماً في زرقة سماء بأبواب ومعاريج.
متميزة  موسيقية  شعرية  تجربة  قدمت   
كسر  فيها  حاولت  )المساورة(  باسم  ومبتكرة 
اإلنساني  التواصل  وتحقيق  الشعرية  النمطية 

هذه  عن  حدثنا  الشعر،  متلقي  مع  والفكري 
التجربة؟

تقوم  ال  متميزة  موسيقية  شعرية  تجربة   -
الباهت  الفردي  واإللقاء  الشاعر  وأداء  النص  على 
توظف  ممتعة  مشاهدة  تقديم  على  وإنما  فقط، 
لصالح  وموسيقية  مسرحية  تقنيات  فنيات  معها 
من  الشعر  فقده  لما  واستعادة  والقصيدة،  الشعر 
موسيقى وحكاية ودهشة وحوار وموضوع ومكان 
وحسيات ضائعة. المساورة هي توليفة تندمج فيها 
عدة فنون، كاإلسورة الذهبية والحلية الباهرة ذات 
وبكارات  األولى  البدايات  منذ  إذ  الجذاب،  الرنين 
السومريين والبابليين  الشعر عند  ارتبط  العصور 
والكنعانيين بالمعابد واحتفاالت الخصب واألعياد 
على  يقوم  راقياً  فناً  وكان  والندب،  الحزن  وأيام 
اإلنشاد وتمجيد البطولة والحياة والحب، ويتخلله 
الغناء والرقص واالبتهال ويقوم بإنشاده الشاعر 
»المغني« بمصاحبة كاهنة المعبد وراقصته وفرقة 
واستمر  والشعائر،  الطقوس  له  وتقام  اإلنشاد 
العبرانيون  أخذه  أن  إلى  الكنعانيين  الفن عند  ذلك 
عنهم ووثقوه في سفر »نشيد اإلنشاد« الذي جمع 
العريس  والرجل..  األنثى  بين  العشق  حوارات 
االندهاش  ذلك  كل  يتخلل  والجوقة،  والعروس 
التين،  الروائم،  الغزالن،  من  وكائناتها  بالطبيعة 
إلى  الفن  هذا  وصل  وقد  الزهر..  التفاح،  العسل، 
الشاعر  بذلك  ويقوم  إنشاداً  ينشد  فكان  الجاهلية، 

الراوية الذي يجيد رواية شعر غيره من الشعراء، 
حيث ينشده بطريقة مسرحية فيلبس له زياً خاصاً، 
»بالورس«،  وجهه  فيدهن  الماكياج  ببعض  ويقوم 
عباءته  ويقلب  معينة  بطريقة  شعره  ويعقص 
أسواق  من  سوق  في  مرتفع  مكان  على  ويجلس 

الشعر ثم يبدأ في إنشاد الشعر. 
خشبة  على  متوالية  أيام  ألربعة  قدمتها  وقد 
للمسرح  العالي  المعهد  في  الدوار  المسرح 
والموسيقى بدمشق عام 1999 وبقي ذلك العرض 
حلماً معلقاً وتجربة رائدة تتجدد إذا أتيح لها تمويل 
تكون  أن  ويمكن  ما،  مؤسسة  من  ورعاية  مادي 
تجربة عربية رائدة غير مسبوقة، قدمت من ظاللها 
القاهرة،  وفي  بالشارقة  الشعر  بيت  في  أمسيات 
ومدينة  والدوحة،  وبيروت،  وليبيا  تونس  وفي 
أتطلع  زلت  وما  اإلسبانية،  فالنسيا  في  بانديا 
فضاء  إلى  المخطوفة  التجربة  تلك  استعادة  إلى 

الموسيقى والمسرح.
 ماذا عن مشاريعك المستقبلية؟

في  شعري  وأقرأ  شعبي،  حرية  تتحقق  أن   -
وفي  بدمشق،  األوبرا  دار  وفي  سورية،  ساحات 
كبرى مسارح الوطن العربي، وأن يتاح لي طباعة 
أعمالي ومخطوطاتي، حيث ال مال لي ألطبعها، وأن 
مسارح  في  المساورات  قدمت  كما  الشعر  أقدم 
الشعرية صوتاً  أعمالي  أقدم  وأن  عربية وعالمية. 

وموسيقى على أقراص ليزر مصورة.
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يقولون في المثل الشهير )يعيش المعلم يتعلم( 
أي أننا مهما بلغنا أعلى مكانة وهو اعتالء كرسي 

األستاذ، إال أننا نبقى وحتى آخر العمر تالميذ .
كثيراً ما ندعي في أحاديثنا أننا ننفذ إلى العمق 
الجمال  وأن  الشكل،  يعنينا  وال  القشور،  ونترك 
في  تدور  التي  المعاني  من  وغيرها  الروح،  جمال 
الفلك نفسه، ثم نكتشف في لحظة فارقة جداً في 
حياتنا وعند المحك، أننا أسرى المالمح الخارجية، 
وهكذا جاء فيلم )الجميلة والوحش( 2017 ليوقظ 
مشاعرنا وعقولنا على تلك الحقيقة التي يطيب لنا 

أن نمارسها فعالً وننكرها قوالً.
الصغار  قبل  الكبار  تدافع  سر  لك  يفسر  وهذا 
من  الزخم  هذا  كل  مع  وبالطبع  الفيلم،  لمشاهدة 
صارت  حديثة  تقنيات  إلى  يستند  الذي  الخيال 
النظر  مجدداً  السينما  ُتعيد  ألن  ضرورة،  بالفعل 
العصر،  روح  لتمنحه   1991 والوحش(  )الجميلة 
في  قدراته  يستعرض  ال  كوندون  بيل  المخرج  
الجنوح بالخيال، بل ُيقدم ما تفرضه الدراما، حيث 
العصري،  ثوبه  في  الفيلم  الخيال،   تقنين  يجري 
امتلك القدرة أن يظل في عمقه يحمل سمات سينما 
الشخصيات  خاللها  من  نرى  والتي  التحريك، 
أحادية الجانب، حيث تشي مالمحها الصاخبة بكل 
أبعاد هويتها، النفسية والموضوعية،  شريرة كانت 
عليها  لعب  التي  األولى  الحيلة  هي  تلك  طيبة،  أم 
أدى دوره  الذي  البطل  الجمهور، ألن  المخرج مع 
اللعنة عندما يرفض قبول  دان ستيفنز تحل عليه 
اللقطة  لنكتشف في  امرأة عجوز،  هدية وردة من 
فاستحق  وشابة،  جميلة  حسناء  هي  كم  التالية 

العقاب ألنه حدد موقفه منها تبعاً لمالمحها.

التحريك،  سينما  شاطئ  نهائياً  يغادر  ال  الفيلم 
تتألق  حيث  ممثلين،  شخصيات  نرى  أننا  برغم 
إيما واتسون في دور الجميلة ودان ستيفينز في 
ولهذا  األولى،  النسخة  عكس  على  الوحش،  دور 
حرص على أن يحيل عدداً من الشخصيات الرئيسة 
والكرسي  والفنجان  والساعة  البراد  أدوات،  إلى 
والمصابيح وغيرها كلها كانت بشراً صاروا جماداً، 
وهو ما يفتح الباب أمام الفيلم ليمسك مرة أخرى 
على  يحافظوا  أن  أرادهم  التحريك،  سينما  بروح 
األصلية  النسخة  تخون  ال  التي  اإلبداعية  الحالة 
من الفيلم، وفي الوقت نفسه تتطلع لتكسب أرضاً 
المواقف  أشد  في  المرح  روح  أن  كما  جديدة، 
العنف  يصل  ال  المسيطرة،  هي  تظل  التراجيدية 
مهما بلغت درجته إلى حد التقزز أو النفور، كما أن 
الشخصيات التي نتعاطف معها من البداية يجب أن 
تنقلب المواقف الدرامية في نهاية األمر لتصب في 
صالحها، الفيلم على المستوى الموسيقي والغنائي 
يسيطر على تلك الرؤية ليجمع بين األغنيات التي 
النسخة األولى  ُقدمت قبل أكثر من ربع قرن في 
ويمنحنا رؤيته الموسيقية والغنائية الجديدة، التي 

تتبدى فيها طزاجة المعالجة الغنائية.
أن  ستجد  الفيلم  عمق  إلى  تنفذ  أن  أردت  لو 
القيمة الحقيقية، هي تلك التي تتحقق في المقابلة 
بين الظاهر والباطن، بين الشكل والمضمون والتي 
تتمثل في بحثنا الدائم عن قيمة الجمال. ولكن ما 
هو الجمال؟ هل  الذي ندركه بالعين، والذي بعد أن 
أكثر  يبقى  ما  أم  الزمن جاذبيته،  مع  تخفت  نألفه 
هو ما نستطيع أن نراه بمشاعرنا، إنها زاوية تلعب 
قسمات  تكفي  هل  البطولة،  دور  أحاسيسك  فيها 

ستوب!

)الجميلة والوحش( .. هل تعلمنا الدرس؟

�إخر�ج

اإميا وات�صون

دان �صتيفنز

لوك اإيفانز

بيل  كوندون

بطولة
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   نعم ... اجلمهور عايز كده

أعلى  المبيعات  حققت  أن  بعد  أغنية  أو  فيلم  نجاح  من  السخرية  يريدون  عندما 
األرقام يقولون ساخرين )الجمهور عايز كده(، وكأن الجمهور هو عنوان للرداءة، 

رغم أن العكس وبنسبة كبيرة هو الصحيح .
على  القدرة  ُصناعه  يملك  أن  يجب  فني  عمل  يفشل  عندما  اآلخر،  الجانب  على 
المواجهة والبحث عن أسباب الفشل، حتى يتداركونها في العمل القادم، إال أنهم على 
الفور يتوجهون بكل غضبهم إلى الجمهور باعتباره هو المسؤول عن الهزيمة الرقمية 
التي نالوها، إنها العالقة الملتبسة بين النخبة والجمهور، والتي تجعل النخبة تتعامل 

بنظرة فوقية مع الجمهور.
أتذكر في بداية السبعينيات من القرن الماضي أن ملحناً كبيراً فشلت له قصيدة، 
فقال على الفور أنا لم أخفق، الجمهور هو الذي أخفق، بعد أن أفسدوا ذوقه،  وظل 

موقناً من نجاحه وفشل الجمهور، الذي لم ُيدرك عظمة ما قدمه من إبداع.
فشالً  تباعاً  وحققت  المصرية  األفالم  من  العديد  األخيرة  األسابيع  في  ُعرضت 
ذريعاً، لم ينتظر الجمهور استمرار عرضها أسبوعاً أو اثنين ليعلن رفضه القاطع لها، 
المؤكد  ُتقبل عليها، شاهدت األفالم، وهي من  بل ومنذ الحفالت األولى والناس ال 
كأشرطة تستحق ما أصابها من )سكتة جماهيرية( أدت لموتها وهي في دور العرض، 
نعم هناك أعمال فنية عبر التاريخ، تنطوي على لغة سينمائية ال ُيقبل عليها الجمهور 
في حينها، ولكن مع الزمن يبدأ في استيعابها، مثلما قدم قبل 60 عاماً المخرج يوسف 
شاهين فيلمه األثير )باب الحديد(، وفي مرحلة الحقة صالح أبوسيف )بين السماء 
واألرض(، ثم حسين كمال )شيء من الخوف(، فقاطع الجمهور هذه األفالم، ولكن مع 
مرور السنوات نجحت عبر عرضها في الفضائيات وصارت تصنف كأفالم جماهيرية، 
تلك كانت وستظل هي االستثناء الذي يؤكد القاعدة وال ينفيها، ألن األصل هو أن 
ينجح الفيلم في عرضه األول مع الناس. الفيلم الذي تسكنه مواطن الجمال والمشبع 
فنياً، من الممكن أن يحمل الدفء للجمهور وإقناعه بالذهاب إليه، مهما واجهته من 

عوامل طرد فإن السحر الفني هو السالح القادر على الجذب .
في عالقة العمل الفني بالجمهور هناك تصويت دائم من خالل شباك التذاكر، يتم 
بعده اختيار األفضل بدون ضغط من أحد، إرادة الناس ال يمكن تغييبها أو كبتها، طبعاً 
أنا مع الرأي الذي يؤكد أن مقياس الشباك ليس هو )الترمومتر( الوحيد الذي نقيس 
به النجاح، ولكن الزمن يلعب دوراً والشك، وكلما شهدت األيام لصالح العمل الفني 

واستعاده الناس فتلك تظل شهادة حق.
ال أوافق الموسيقار الكبير فيما ذهب إليه بأن الناس هم الذين فشلوا في استيعاب 
يمكن  ال  الجمهور  للناس،  الوصول  في  فشل  اللحن  إن  نقول  أن  الصحيح  اللحن، 
وصفه بالقسوة، ولكن بعض األعمال الفنية كانت غير محتملة، فبادلها القسوة بقسوة 
والبادي أظلم. المشكلة أننا كثيراً ما نرتاح لمقوالت توارثناها ومع الزمن صدقناها، 
وهى أن نتهم الجمهور بأنه فاسد الذوق، ولهذا ال يجوز أن ننصت له، هي خدعة دأبنا 
على ترديدها، حتى ُتصبح عند بعض الفاشلين من الفنانين الشماعة التي يعلقون عليها 
الفني من وإلى الجمهور،  إخفاقهم، وكأنهم في خصومة مع الناس، رغم أن العمل 
وعليه أوالً أن يضبط موجته على الناس، نعم يجب إعادة االعتبار لمقولة )الجمهور 

عايز كده(!! 

الوجوه ومالمح اإلنسان، لكي تحدد موقفك منه؟ 
أم أن هناك ما هو أعمق، وهذا هو ما نجح الشريط 
السينمائي في الولوج إليه، عندما قدم الوحش الفتى 
الوسيم دان ستيفينز، في البداية مجرد شاب يمتلك 
وهكذا  الغرور،  يسكنه  نفسه  الوقت  وفي  الجمال 
تحل عليه اللعنة، ليفقد في لحظات جماله ويتحول 
إلى وحش، ينفر منه الناس، كما أنه بسبب خوفه 
من مالمحه يسجن نفسه في القصر والذي صار 
قلعة محصنة، والطريق الوحيد للعودة مرة أخرى 
تبادله  من  يجد  وأن  الحب،  هو  البشرية  للطبيعة 
المشاعر نفسها، انها قوة الجذب التي تحيل الدمامة 

المنفرة إلى جمال مضيء.
وهو  المنيف  القصر  هذا  ترى  أن  تستطيع 
يحتضن كل السحر الذي يقطن فيه الوحش، ولكنه 
يعيش وحيداً، ال هو إنسان كامل وال حيوان كامل، 
فهو من الخارج به كل مظاهر الحيوانات، حيث إنه 
صار في نسخته الحيوانية أضخم في الجسد بينما 
ال يزال يسكنه إنسان رقيق ومرهف المشاعر، يقدم 
السيناريو الحب بأكثر من تنويعة، الحب بين االبنة 
إنها  حيث  ماكيلين،  إيان  دورها  أدت  التي  وأبيها 
تضحي بنفسها إلنقاذه من السجن، حالة المالئكية 
التي صدرتها لنا إيما واتسون ليس فقط بمالمحها، 
ولكن كانت قادرة على أن تمنحنا من روحها فيضاً 
من الُطهر، تلك المفردات في األداء والحركة واللون 
واإلضاءة والموسيقى والغناء التي صاحبت البطلة 
لعبت دوراً محورياً في تحقيق نسيج متكامل من 
لديها خيط سحري يربطها  نراها  األلق، فهي كما 
بفتى  تلتقي  أن  تنشد  نفسه  الوقت  األب وفي  مع 
األحالم، وشاهدنا الصياد القوي الوسيم الذي أدى 
دوره لوك إيفانز ولكنها ال تجد نفسها معه. الحب 
الفيلم  تحب،  من  أجل  من  بالنفس  التضحية  هو 
نرى  تفاصيله، وهكذا مثالً  اإليثار في كل  يسكنه 
االبنة تعود إلنقاذ أبيها قبل أن يودعوه مستشفى 
وبخوف  الصياد  من  بوشاية  العقلية  األمراض 
نراه ضعيف  الذي  من مساعده جوش جاد  أيضاً 
الشخصية خاضعاً إليفانز، إال أنه يتحرر في النهاية 
من الخوف ويتمرد في المشهد األخير على سيده، 
وتتحول فيه الدمى لتعود مرة أخرى بشراً وينتصر 
الحب، وتنجح الرسالة، ويعود الوحش إنساناً بعد 
الحقيقي  الجمال  قيمة  معه  واكتشفنا  اكتشف  ان 

الذي يتجاوز الظاهر ليُمسك بالروح.

أكشن

طارق ال�ضنا�ي

tarekelshinnawi@yahoo.com
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تعتبر مدينة كيبيك الكندية من بين أبرز الوجهات 
السياحية في مقاطعة كيبيك وكندا خصوصاً، وفي 
توصف  حيث  عموماً،  والعالم  الشمالية  أمريكا 
بالمعالم  لغناها  نظراً  السياحية  الكنوز  مدينة  بأنها 

السياحية الطبيعية والتاريخية والحديثة.
أكبر  كيبيك  مقاطعة  عاصمة  هي  كيبيك  مدينة 
والثانية من  المساحة،  الَكندية من حيث  المقاطعات 
المدينة مقر برلمان  السكان، ويوجد في  حيث عدد 
التابعة  اإلقليمية  المؤسسات  ومعظم  المقاطعة 

للمقاطعة. 
تقع مدينة كيبيك وسط المنطقة المأهولة بالسكان 
في مقاطعة كيبيك على ضفاف سان لوران، وتبلغ 
أكثر  سكانها  وعدد  مربعاً،  كيلومتراً   486 مساحتها 
إلى عام  من نصف مليون نسمة، ويعود تأسيسها 
الذين وصلوا  الفرنسيين  المستعمرين  يد  1608على 
بلديات،  أو  6 دوائر  المدينة على  إلى كندا، وتتوزع 
سيلفري-الرأس  فوي  وسانت  البحيرات،  وهي: 
وليموالو-كيبك  وبوبور،  وشارلسبورغ،  األحمر، 
دائرة  كل  وفي  العالية،  شارل  وسانت  المحافظة، 
الطبيعية  السياحية  المعالم  من  عدد  منها  بلدية  أو 
مما  العصرية،  السياحية  والوجهات  والتاريخية 
السياحية،  الكنوز  مدينة  بأنها  تشتهر  كيبيك  جعل 

كيبيك .. 
مدينة الكنوز السياحية

مما يجذب إليها سنوياً المزيد من السياح خصوصاً 
والدول  األمريكية  المتحدة  والواليات  فرنسا  من 
إلى  باإلضافة  الكومنويلث،  ودول  الفرانكوفونية 

سياح من مختلف القارات والجنسيات.

تاريخ عريق 

فيقال  عليها،  كيبيك  اسم  إطالق  إلى  وبالنسبة 
إنه استمد من لغة سكان كندا األصليين قبل قدوم 
المستعمرين الفرنسيين ثم البريطانيين إلى المدينة، 
األصليين  كندا  سكان  لغة  في  كيبيك  كلمة  وتعني 
المقصود  النهر، والنهر  الذي يقل فيه حجم  المكان 
سان  »نهر  باسم  الحقاً  سمي  الذي  النهر  هو  هنا 

لوران«.
الثقافية  بخصوصيتها  كيبيك  مدينة  وتتميز 
عدد  ولكون  بفرنسا،  التاريخي  الرتباطها  الفرنسية 

كبير من سكانها من أصول فرنسية.
في  األساسية  اللغة  هي  الفرنسية  اللغة  وتعد 
تعدد  مع  كيبيك،  مدينة  في  الرسمي  االستخدام 
اللغات المستخدمة في المدينة لتعدد األصول العرقية 
لسكانها، وأهمها اللغة اإلنجليزية للسكان من أصول 
إيطالية وعربية  بريطانية، وهناك سكان من أصول 
وآسيوية وأفريقية وغيرها...، يتكلمون في ما بينهم 

بلغاتهم األصلية، ورسمياً باللغة الفرنسية. 
تُعرف مدينة كيبيك بلقب »العاصمة القديمة«، فقد 
اختيرت عاصمة لمستعمرة كيبيك الفرنسية »فرنسا 
أصبحت  حيث   ،1763 عام  حتى  وذلك  الجديدة«، 
لإلمبراطورية  التابعة  كيبيك  مستعمرة  عاصمة 
كيبيك«  »مقاطعة  بـعاصمة  ُعرفت  ثم  البريطانية. 
السفلى« و»كندا  1790، ثم عاصمة »كندا  حتى عام 
الشرقية« حتى 1 يوليو عام 1867، حيث أعلن رسمياً 
عن تأسيس االتحاد الكندي من أربع مقاطعات هي 
 . ونيوبرونزويك  سكوشا  ونوفا  وكيبيك  أونتاريو 
الكندي،  االتحاد  إلى  كيبيك  مقاطعة  انضمام  وبعد 
أعيد إطالق اسم عاصمة »مقاطعة كيبيك« من جديد 

على هذه المدينة. 
-العاصمة(  )المدينة  كيبيك  مدينة  حافظت  وقد 
عدد  عبر  هذا  العريق  تاريخها  من  كبير  جزء  على 
من المتاحف والنصب التذكارية في األماكن العامة، 

والتي تعرف السياح على تاريخها العريق.

مناخ معتدل 

ومن العوامل الجاذبة للسياح في مدينة كيبيك أنها 
تقع في منطقة مناخية قارية رطبة، لذلك فإن مناخها 
معتدل إجماالً، وتشهد المدينة 4 فصول في السنة، 
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وهي: صيف معتدل إلى حار، وتصل أقصى درجة 
الحرارة صيفاً إلى35 درجة مئوية. أما فصل الشتاء 
بغزارة،  والثلوج  األمطار  فيه  تهطل  قارس،  فهو 
مئوية  -(درجة  إلى)30  حرارة  درجة  أدنى  وتصل 

تحت الصفر وهطول أمطار غزيرة.
فيشهد  كيبيك،  مدينة  في  الخريف  فصل  بينما 
األمطار،  وهطول  الحرارة،  درجات  في  انخفاضاً 
الربيع، فترتفع  أما فصل  أوراق األشجار.  وسقوط 
أوراق  وتزهر  األمطار،  هطول  ويخف  الحرارة،  فيه 

األشجار والزهور من جديد.
السياحية  الحركة  على  القارس  الشتاء  يؤثر  وال 
في مدينة كيبيك، فهناك سياح يحبون أجواء األمطار 
والثلوج والتزلج، مقابل سياح يحبون أجواء الصيف 

المنعشة، أو أجواء الخريف والربيع الرومانسية.

معامل �صياحية 

الطبيعية  السياحية  المعالم  أبرز  إلى  وبالنسبة 
والتاريخية والحديثة في مدينة كيبيك، نذكر: 

فندق الثلج: ويعتبر أول فندق مبني من الجليد في 
أميركا الشمالية، وقد افتتح في اليوم األول من عام 
2001، ويقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة كيبيك، 
وتحديداً على منحدرات جبال لورانس في دائرة أو 
بلدية تشارلسبورغ، وُبني الفندق من 15 ألف طن من 

الثلج، و500 ألف طن من الجليد.
عام  ُبني  ضخم،  فندق  وهو  فرونتناك:  قصر 
1672 ليكون قصراً لحاكم مستعمرة كيبيك الفرنسية 
)فرنسا الجديدة( آنذاك، وأعيد افتتاحه مرة ثانية عام 
1893 بعد أن تحول إلى فندق. ويقع هذا الفندق فوق 

جبل األلماس وبجانب شرفة دوفورين، وفيه جسر 
للمشاة على طول حافته، ويوفر إطاللة جميلة على 
نهر سان لوران، واشتهر هذا الفندق عالمياً بعد أن 
ُصورت فيه العديد من األفالم السينمائية، وقد زاره 

الكثير من الشخصيات المهمة والمشاهير.
والميناء  كندا،  في  ميناء  أقدم  كيبيك: وهو  ميناء 
نقل  فيها. وهو يستخدم في مجاالت  األكبر  الثالث 
السياح والركاب والتجارة والشحن. ويحتوي الميناء 
على تجهيزات ترفيهية كقاعة للمناسبات في الهواء 
الطلق، ومتحف يروي للسياح والزوار تاريخ وتطور 

هذا الميناء.
أسوار كيبيك القديمة: وهي مصنفة منذ عام 1985 
العالمي من قبل منظمة  التراث  ضمن الئحة مواقع 
وأشهر  أهم  ومن  المتحدة.  األمم  في  »اليونيسكو« 
البوابات التاريخية ضمن أسوار كيبيك القديمة هما 
يمكن  فعبرهما  جون،  وسانت  لويس  سانت  بوابتا 

للسياح والزوار التوجه إلى وسط المدينة الحديثة.
كيبيك أكواريوم أو بارك دي كيبيك المائي: وهو 
2002 على موقع يطل على  عام  افتتح  كبير  حوض 
نهر سان لوران، ويعرض في هذا األكواريوم أكثر 
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واألسماك  والزواحف  الثدييات  من  نوع   10000 من 
أمريكا  من  إليه  جلبت  األخرى،  المائية  والحيوانات 
والمحيطات.  والبحار  الشمالي  والقطب  الشمالية 
ويتيح  هكتاراً،   16 مساحة  على  األكواريوم  ويمتد 
المائية  األلعاب  ممارسة  فرص  والزوار  للسياح 

والغوص.

�صالت مونت مو�صرني 

المدينة  وسط  من  كيلومتراً   12 بعد  على  تقع 
في  ارتفاعاً  األماكن  أكثر  وُتعد  كيبيك،  في  القديمة 
المدينة والمقاطعة، حيث يبلغ ارتفاعها 275 قدماً فوق 
أعلى شالالت مونت  البحر. ويوجد  مستوى سطح 
بركة  أسفلها  وتوجد  معلق،  مشاة  جسر  موسنري 
ماء يصل عمقها إلى 56 قدماً. ويتيح الجسر المعلق 
على  إطاللة جميلة  ولزوار  للسياح  البركة  وجوانب 

الطبيعة المحيطة بهذه الشالالت.
بطابعها  تتميز  التاريخية:  شمبلنو  بيتي  منطقة 
الحجرية  وبالمباني  القديم،  األوروبي  المعماري 
الممتدة على طول شوارع المنطقة، وفيها العديد من 
بيع  التجارية، ومحال  والمحال  والمقاهي،  المطاعم، 

التذكارات السياحية والسلع اليدوية الحرفية.

خدمات 

من الخدمات المتوافرة للسياج في كيبيك: وسائل 
المدينة مطار جان  العصرية، حيث يوجد في  النقل 
لرئيس  تكريماً  اسمه  أطلق  والذي  الدولي،  لوساج 
الوزراء السابق في كيبيك جان لوساج، وتصل إليه 
رحالت الطيران الكندية والعالمية التي تنقل السياح 

من داخل وخارج كندا.
وباإلضافة إلى آالف سيارات األجرة )التاكسي(، 
هناك مئات الحافالت العامة المخصصة لنقل السياح 
وعشرات  السياحية،  والمعالم  المطار  وإلى  من 

الخشبية  والعربات  الكهربائية  العامة  الحافالت 
للسياح  والمخصصة  الخيول  تجرها  التي  التقليدية 
يمكن  كما  القديمة.  كيبيك  أحياء  داخل  المتجولين 
التأجير  مكاتب  من  سيارات  استئجار  للسياح 

الخاصة مع سائق ودليل سياحي أو من دون ذلك.
محال  من  المدينة  في  متوفرة  التسوق  وأماكن 
للسياح شراء  يمكن  كما  )موالت(،  تجارية  ومراكز 
تذكارات معدنية مصنوعة من الحديد أو النحاس أو 

الذهب، وهي معادن متوفرة في مقاطعة كيبيك.
مطاعم  من  والشراب  الطعام  تناول  أماكن  أما 
ومقاه فمتوافرة كذلك، ومن أشهر المطاعم التي يقبل 
عليها السياح المطاعم المتخصصة بالمطبخ الفرنسي 
من  عدد  افتتح  كما  السريعة.  وبالوجبات  واإليطالي 

تقدم  ومقاهي  مطاعم  والمسلمين  العرب  المهاجرين 
والمسلمين  العرب  للسياح  الحالل  والشراب  الطعام 
الذين يزورون المدينة. وكما يفعل السكان المحليون 
شاي  تناول  تجربة  للسائح  يمكن  عادة،  للمدينة 
الظهيرة في أحد المقاهي، وتناول وجبة خفيفة تقليدية 
المقلية  الفرنسية  البطاطا  كيبيكية تتكون من شرائح 

مع صلصة مرق اللحم والجبن في أحد المطاعم.
يعرف سكان كيبيك بافتخارهم بأصولهم العرقية 
خصوصاً من هم من أصل فرنسي، وقد ال يجيبك 
باللغة  إياه  سألته  إذا  إال  استفسار  على  بعضهم 
الفرنسية، ولكن باإلجمال فإن سكان كيبيك عموماً 
خصوصاً،  منهم  السياحي  القطاع  في  والعاملون 

يتعاملون بأسلوب حضاري مع السياح.
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من هنا وهناك

العارضة وجنمة برامج الواقع األمريكية كايلي جينر خالل حضورها إحدى 
الفعاليات الثقافية في بالم سبرينغز بوالية كاليفورنيا )جيتي(. 

شرطي يحمل قبعة زميله كيث باملر في اجلنازة الرسمية التي أقيمت له 
بعد أن قتل في الهجوم اإلرهابي مبنطقة وستمنستر في لندن شهر مارس 

املاضي )جيتي(. 

 سيارة نيو االختبارية الكهربائية ذاتية القيادة خالل عرضها األول 
في معرض شنغهاي الدولي للسيارات في الصني )جيتي(.

مته هيئة  عائلة تتمتع بإحدى فعاليات مهرجان »أُم اإلمارات«، الذي نظَّ
أبوظبي للسياحة والثقافة في العاصمة )تصوير: محمد علي(.
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صبي يزور 
معرض 

الفراشات 
في متحف 

التاريخ 
الطبيعي في 
لندن )جيتي(.

- عارضتا أزياء بريطانيتان ترتديان فساتني الزهور من تصميم 
الفنانة النيوزيلندية جيني جيليز )جيتي(. 

متها وكالة اإلمارات للفضاء على   مشاركون في فعالية فلكية نظَّ
كورنيش أبوظبي لرصد كوكب املشتري )من املصدر(.

زائر يتفحص مجسماً ملشروع عقاري جديد في معرض »سيتي 
سكيب« في أبوظبي )من املصدر(.



 العدد 557 مايو 922017

..äÉ«KGôJ

⁄É°S øªMôdG óÑY ôgÉe : OGóYEG

سودوكو
الكلمات المتقاطعة

تراثيات..
فمات  بلدان،  فاجتاز عدة  إلى احلج  مرَّة  مشهوراً،  عاملاً  املبارك، وكان  بن  > خرج عبدالله 
طائر معهم، فأمر بإلقائه على قمامة هناك وسار أصحابه أمامه وتخلَّف هو وراءهم، فلما 
مر بالقمامة إذا بجارية قد خرجْت من دار قريبة منها، فأخذْت ذلك الطائر امليت ثم لفَّتْه ثم 
أسرعْت به إلى الدار، فجاء فسألها عن أمرها وأْخذها امليتة، فقالت: »ذلك أنا وأخي هنا ليس 
لنا شيء إال هذا اإلزار، وليس لنا قوت إال ما ُيلقى على هذه القمامة، وقد حلَّت لنا امليتة منذ 
أيام، وكان أبونا له مال فُظلِم وأُخذ ماله وُقتل، فأمر ابن املبارك بردِّ األحمال، وقال لوكيله: 
كم معك من الفضة؟ قال: ألف دينار، فقال: ُعدَّ منها عشرين ديناراً تكفينا إلى َمْرَو وأعطها 

نا في هذا العام« ثم رجع. الباقي، فهذا أفضل من حجِّ

ابتسـامات..
>  الولد ألبيه: أليست مقولة وطن ال نحميه ال نستحق العيش فيه يا أبي؟- 

األب: صحيح متاماً. 
االبن: إذاً أنا أعترف بتقصيري فعاقبوني وأرسلوني إلى أملانيا!

 أقوال وحكم..
> َمْن تنقصهم الشجاعة يجدون دائماً فلسفة يفسرون بها ضعف الشجاعة في ذاتهم.

>  يتكلم بعض الناس أثناء نومهم، أما احملاضرون فيتكلمون أثناء نوم اآلخرين.
>  املثقف.. هو من يستطيع عقله مراقبة نفسه..

نزهة

أفقياً:
1 – لون مذاق – من سور القرآن 

الكرمي.
2 – رئيس حكومة لبناني أسبق.
3 عنكبوت منزلي – خط وهمي 

يلتف حول األرض.
4 – لقب أحد علماء املسلمني في 
العصر الذهبي – حروف من سيزار.

نعم   - )م(  ــوب  ث جمع   –  5
باألجنبية.

من  فرنسي  رياضي  عالم   –  6
القرن التاسع عشر )م( – اكتمل.

7 – خالف أوامر الطاعة – زوج 

– اختبار.
مهنة  من   – النار  من  حبل   –  8

األنبياء – نصف أطيب.
9 – والية عمانية )م(. 

الليل  أول ظلمة   – إيقاعية  آلة   –  10
بعد الغروب..

عمودياً:
في  سفير  أول  صحابي   –  1

اإلسالم.
على  غيره  ــرء  امل تفضيل   -  2

نفسه – ميني الدستور.
دور  من   – احلكاية  قــّص   –  3

العبادة.
4 - ولي األمر – قفز – حنَّ قلبه.
البن  عربي  لغوي  قاموس   –  5

منظور األنصاري.
6 – يقرض املال )م( - من سور 

القرآن الكرمي.
)م(  دفني  حقد   – شاهدت   –  7

- قنوط.
8 – البئر ذات املاء. 

نسمة  للكاتبة  أدبية  رواية   –  9
اجلبل )م(.

سينمائي  ومخرج  كاتب   –  10
مصري راحل.

7 6 5 4
4 7 3

9 3 4 1 5
3 8 1 5

9 7
4 5 1 9 2 6

2 8
2 7 4 3

9 2 4

 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�ضم

اإىل 9 خانات �ضغرية امالأ اخلانات بالأرقام

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

يف كل مربع كبري �كل خط اأفقي �عمودي. 
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كلمات رباعية

تطابق الكلمات

-

4 3 2 1 
I I 

2 

3 
-- - I 

----
4 

- � I 

1 – خلق منه اإلنسان )م(. 
2 – جزء من األسبوع.

3 – جتاوب. 
4 – أحد األنبياء.

1 – مهنة يدوية. 
2 - هدي بعد ضالل.

3 – هالك ال محالة.
4 – صوت ألحد الطيور.

أفقي وعمودي

متاهة الكلمات 

5 – قاطع.
6 – كوكب مضيئ.

7 – اسم علم مؤنث.
8 – تسبب احلرائق.

كانون – الشارقة – سنة – سفارة – جيل – حس – هاملت – جراج – 
سوريا – جنة – فاروق – جبل – كيبل – لغوب

1 – تكسو أرض الصحراء.
2 – يقلل من االستهالك.

3 – صوت الرصاص.
4 – حروف متشابهة.

5 – خاطب بتوسل.
6 – من ألعاب القوة.

7 – أتعب وأنهك.

)من دول شرق إفريقيا( 

تكتب مرادفات �معاين الكلمات ح�ضب اجتاه ال�ضهم �ضمن الد�ائر 

تقراأ الكلمة املطلوبة 

اأجب على معاين �مرادف الكلمات اأفقيًا 

�عموديًا ح�ضب الت�ضل�ضل الرقمي

اأكتب مرادفات �معاين الكلمات

التي تكتب �تقراأ اأفقيًا �عموديًا بذات الوقت

الكلمات لها مكانها املنا�ضب داخل ال�ضكل.

اأعد ترتيبها بال�ضكل ال�ضحيح
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تسبب  التي  األعــراض  من  مجموعة  عن  عبارة  هي  املهبلية  االلتهابات 
أو األلم املوضعي وسببها بشكل عام حدوث تغير في  اإلفرازات، أو احلكة 
لعدوى خارجية وانخفاض  نتيجة  أو  املَْهبل،  للجراثيم داخل  السليم  التوازن 

مستوى األستروجني في سن اليأس.
وتوليد،  نساء  أمراض  استشارية  البصير  عثمان  عفاف  الدكتورة  وتقول 
في مديرية اخلدمات الطبية في شرطة أبوظبي، إن على املرأة أال تتجاهل أية 
مشاكل تشعر بها في جهازها التناسلي، وأن تبادر فوراً ملعرفة األسباب من 
أجل العالج الفوري، ألن اإلهمال قد يتسبب بالعديد من املضاعفات واملشاكل 

على املدى الطويل.
أو شبه شفافة، وهذا  إفرازات شفافة  بإنتاج  املهبل  قائلة: يقوم  وتوضح 
جزء من طريقة املهبل في تنظيف نفسه ذاتياً، وليس من املفترض في احلاالت 
الطبيعية أن يكون لهذه اإلفرازات رائحة أو أن تسبب احلكة، كما يختلف لونها 
وكثافة قوامها تبعاً ملراحل الدورة الشهرية املختلفة عند املرأة، كل هذا طبيعي.

ولكن إذا ما كان لهذه اإلفرازات رائحة مزعجة، أو كانت تسبب احلكة أو 
احلرقة في املهبل، فغالباً ما يكون هذا مؤشراً على وجود مشكلة ما، كما أن 

العالقة اجلنسية في هذه احلالة قد تفاقم الوضع وجتعله يؤول لألسوأ.

اأ�صبابها

وعن أسباب االلتهابات تقول الدكتورة البصير: قد يكون سبب التهاب املهبل 
نوع من البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات، أو من مواد كيميائية قد تسبب 
نوعاً من التحسس أو التهيج، كتلك املوجودة في أنواع من الصابون أو العطور 
أو أدوية ومعطرات الغسيل، وقد ال تكون األسباب ظاهرة، ولكن األمر يحتاج 

منِك الستشارة الطبيب، ملعرفة السبب والتصرف تبعاً لذلك.

لهذه  عديدة  أنواعاً  هناك  أن  إلى  وتشير 
املهبل  التهاب  شيوعاً  أكثرها  االلتهابات 
أو  والكالميديا  املبيضة  ومرض  اجلرثومي 

املتدثرة ومرض السيالن واحلساسية.
احتماالت  من  تزيد  التي  العوامل  ومــن 
كاملضادات  األدوية  تغيير  بالعدوى  اإلصابة 
السكري،  ومرض  واإلستيروئيدات،  احليوية 
عند  حتدث  التي  كتلك  هورمونية  وتغييرات 
احلمل أو عند تناول حبوب منع احلمل، وكثرة 
االغتسال بالصابون، واستعمال مزيل الرائحة. 
أكثر  النساء  يجعل  الضيقة  املالبس  وارتــداء 

عرضة لإلصابة بعدوى الفطريات القاتلة للمني، 
واملسببة لرد فعل حتسسي ولتهييج املهبل.

وللوقاية من هذه االلتهابات تقدم الدكتورة البصير 13 نصيحة: 
1. النظافة الشخصية: إن النظافة الشخصية والصحية أمر في غاية األهمية، 
والعناية بنظافة املنطقة املهبلية جيداً ليمنحك رائحة زكية باإلضافة حلمايتك 

من حدوث االلتهابات الناجتة عن اإلفرازات املهبلية.
2. احلفاظ على جفاف املنطقة: حتدث االلتهابات غالباً في املناطق الرطبة، 
أو  االستحمام  بعد  املهبلية مباشرًة  املنطقة  العمل على جتفيف  املهم  لذا من 

التنظيف. 
3. نوعية املالبس لها دور في تطور خطر االلتهابات املهبلية، فيما يلي بعض 
النصائح الختيار املالبس املناسبة: املالبس الطبيعية غير الصناعية: كاملالبس 
الداخلية القطنية واحلريرية التي متتص الرطوبة، وحتافظ على املنطقة جافة، 

اإعداد: اأماين اليافعي - ت�سوير: عي�سى اليماحي

د. عفاف عثمان

13 نصيحة للوقاية
من االلتهابات المهبلية

صحة
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وجتنب املالبس املصنوعة من النايلون التي تزيد االلتهابات.
4. تبديل املالبس: يجب تغيير املالبس باستمرار خصوصاً املالبس املبللة 

بالعرق، أو املنشفة الرطبة، واحلرص على ارتداء مالبس جافة مباشرًة.
5. بعض املستحضرات التي تزيد من انتشار االلتهاب.

6. سائل الدوش: وهو سائل مخصص لغسل املنطقة املهبلية من الداخل، كما 
يقضي على البكتيريا الضارة، ولكن يعمل على إزالة احلماية الطبيعية لبطانة 

املهبل مما يجعلها أكثر عرضة لإلصابة بااللتهابات املهبلية. 
7. جتنبي الصابون املعّطر وسائل فقاعات حوض االستحمام، والبخاخات 
والعطور: هذه املواد قد تؤدي إلى تهيّج املناطق احمليطة مبنطقة املهبل مؤدية 
واملناديل  املعطرة  املناديل  استخدام  يجب جتنب  كما  االلتهابات،  إلى حدوث 

امللونة واملطبوع عليها واملصبوغة. 
8.  احلد من احلرارة: إن االفرازات العضوية تعشق املناطق الدافئة والرطبة، 
لذا جتنبي احلمام في حوض االستحمام ملدة طويلة، كما يجب جتنب ارتداء 

املالبس الضيقة التي متنع الهواء خاصة في فصل الصيف.
9. التأكد من نظافة احلمامات العامة وأحواض النوادي العامة.

10. إن املضادات احليوية تقضي على البكتيريا الضارة والنافعة في الوقت 
نفسه، فعلى النساء اتباع إرشادات الطبيب في مدة العالج ونوعه حسب كل 
حالة مرضية، وكذلك تناول منشطات الستيروئيد ومانع احلمل قد يزيد من 

هذه اخلطورة، إذا كنت تعانني من التهابات مهبلية مستمرة.
11. اتباع الغذاء الصحي والتقليل من السكريات.

12. الكشف املبكر عن أي تغيير في لون اإلفرازات وظهور رائحة كريهة 
أثناء الدورة الشهرية.

13.  يجب تكرار تغيير الفوط الصحية والسدادة الصحية.

* ما هو مرض العن األرنبية؟
أو  مفتوحة(  بعني  )النوم  ناقص  بشكل  العني  إغالق  هو   -

وجود خلل في اجلفون وعدم القدرة على إغالق العينني، مما يؤدي 
إلى حدوث جفاف بالقرنية، وتبخر كمية الدموع املهمة لتنظيف العني، 
وبالتالي تعرض العني حلدوث االلتهابات في القرنية أو اجلفون، وليالً 
تسمى بالعني األرنبية الليلية، وإن حدث هذا األمر بشكل دائم ومتكرر 
فهذا يعني أن هناك شيئاً غير طبيعي يحدث داخل اجلسم ويؤثر على 

الصحة بطريقة أو بأخرى.

* ما هي أسباب املرض؟
- اإلصابة بالسكتات.
- الصدمات النفسية.
- العمليات التجميلية.

- األمراض اجللدية مثل مرض السماك.
- شلل العصب الوجهي، وشلل الوجه النصفي.

- مرض الغدة الدرقية.
- خلل في عصب العني.

- العمر: كلما تقدم اإلنسان في العمر كلما زادت فرصة اإلصابة 
بالعني األرنبية.

- الوراثة.
- األحالم والكوابيس.

* كيف ميكن عاج مرض العن األرنبية؟
- ال تسبب العني األرنبية أية مضايقات لبعضهم، بينما تسبب الكثير 
منع  على  السبب يجب احلرص  لهذا  اآلخر،  لبعضهم  املضايقات  من 
تعرض القرنية للجفاف، وإعادة وظيفة اجلفن الطبيعية له، ويتضمن 

العالج:
الزيوت، وهي ضرورية للجفون  - استعمال قطرات حتتوي على 

والعينني.
- استعمال املراهم واملضادات احليوية في بعض األحيان، لسهولة 

تعرض اجلفن للجفاف.
- استعمال األقنعة اخلاصة مبنطقة العينني، ألن ذلك يساعد كثيراً 

في حماية العني واجلفن عند النوم.
- استعمال القطرات التي حتتوي على نسبة من املياه املقطرة، وذلك 

لتوفير الرطوبة الضرورية حلماية العني.
- استعمال الدموع الصناعية قبل الذهاب للنوم، فذلك يساعد على 

تخفيف األضرار.
- اللجوء إلى العمليات اجلراحية للمساعدة في التخفيف من احلالة.
- ينصح في حالة اإلصابة بجفاف العني بشكل متكرر استشارة 

الطبيب، منعاً حلدوث التقرحات وااللتهابات في قرنية العني. 

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

alyafi3@gmail.com

مرض العين األرنبية

ب
وا
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ل 
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تعتبر بذرة الشيا من أفضل األغذية الصحية على 
اإلطالق ملا حتتويه من عناصر وفوائد. فهي حتتوي 
على أوميغا 3 و6، وألياف، وكالسيوم، ومغنيسيوم، 
وحديد، وبوتاسيوم وبروتني. ومن فوائدها محاربة 
الشيخوخة واحتواؤها على مواد مضادة لألكسدة، 
صحة  وحتسن  الدم،  ضغط  وتقلل  طاقة،  وتعطي 
القلب، وتوازن السكر في الدم، وتساعد على الهضم 
وتسد الشهية للراغبني بتقليل أوزانهم وكانت تعتبر 

غذاًء للمحاربني القدامى.
بذور  بالعربية  عليها  ويطلق  الشيا،  ــذور  وب
القصعني، تنمو في أمريكا اجلنوبية واستراليا، وفى 
2008 كانت استراليا أكبر هذه الدول إنتاجاً. وتأتي 
بذور الشيا على شكل بذور بيضاوية صغيرة احلجم 
ولونها بنى وأسود ورمادي وطعمها مثل املكسرات، 
ويقوم أهل املكسيك بإضافة املاء والليمون والسكر 

إليها لعمل شراب يسمى »شيا فريسكا«.
وكانت بذور الشيا تشكل طعاماً أساسياً لقبائل 
وفى  الفرد ممتلئاً  املايا واألزتك ألنها كانت جتعل 
ساعة،   24 تبلغ  طويلة  ملدد  طعام  إلى  حاجة  غير 

وكانت هذه القبائل تستخدمها لتخفيف آالم املفاصل 
والتهابات اجللد، وظلت تزرع حتى القرن السادس 
ألنها  زراعتها  منعوا  اإلسبان  الغزاة  ولكن  عشر، 

كانت ترتبط بالطقوس الدينية.
في  التغذية  أخصائية  العامري  فطوم  وتقول 
إن  أبوظبي،  شرطة  في  الطبية  اخلدمات  مديرية 

لبذور الشيا العديد من الفوائد الصحية:
1. تقليل مخاطر أمراض القلب: إذ حتتوي بذور 
أن  3، كما  أوميغا-  الشيا على مقادير مرتفعة من 
لها مستوى من األحماض الدهنية أوميغا 6. وتشير 
الدراسات إلى أن أوميغا - 3 تقلل مخاطر اإلصابة 
بأمراض القلب والدورة الدموية. كما أن األحماض 
القصعني  بذور  في  املوجودة  املشبعة  غير  الدهنية 
تقليل  على  يعمل  ما  الدم،  كثافة  تقليل  على  تعمل 

مخاطر اإلصابة باجللطات القلبية والدماغية.
ونوبات  باالكتئاب  اإلصابة  مخاطر  تقليل   .2
أن  املعروف  من  اجلسدية:  اآلالم  وبعض  الذعر 
اإلنسان.  جلسم  بالنسبة  مهماً  يعد  املغنيسيوم 
وقلة مخزون املغنيسيوم تزيد من مخاطر اإلصابة 

ونوبات  باالكتئاب 
الـــذعـــر، كــمــا أنــه 
يتسبب في أمراض 
العضلي  ــاز  اجلــه
وصوالً  والعظمي، 
ورغم  الدماغ.  إلى 
أن تناول البروكلي 
مستوى  من  يزيد 
إال  املــغــنــيــســيــوم، 
من  املـــوجـــود  أن 

املغنيسيوم في بذور 
القصعني يزيد بـ15 ضعفاً عن املوجود في البروكلي.
على  البذور  هذه  حتتوي  األعصاب:  تقوية   .3
الكثير من املواد املعدنية والفيتامينات، وليس فقط 
للكبد  املفيد  والنياسني  للعينني،  املفيد   A فيتامني 
ــارات  اإلش نقل  في  يساعد  ــذي  وال واألعــصــاب، 
في  املطاف  نهاية  في  يساعد  ما  وهو  العصبية. 

احلصول على تفكير صاف وانسجام روحي.
4. تراجع مخاطر نقص احلديد: مستوى احلديد 

اإعداد: اأماين اليافعي

الشيا..
غذاء المحاربين

فطوم العامري

تغذية
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في بذور الشيا يزيد بثالثة أضعاف عن مستواه في 
السبانخ. وهو أمر مهم بالنسبة للنساء بشكل خاص، 

فنقص احلديد يتسبب بالشعور باإلعياء واخلمول.
الكالسيوم:  من  اجلسم  كاملة حلاجة  تغطية   .5
على  احلليب  بشرب  اآلخــرون  ينصحنا  ما  كثيراً 
الدوام لتقوية العظام واألسنان. وفي احلقيقة فإن 
الكالسيوم  أضعاف  على ستة  الشيا حتتوي  بذور 
البور،  على  أنها حتتوي  كما  احلليب،  في  املوجود 
التي تساعد اجلسم  الشحيحة،  العناصر  أحد  وهو 

في امتصاص الكالسيوم.
6. حتسني مستوى السوائل في اجلسم: يساعد 
الكالسيوم في تنظيم مستوى السوائل في اجلسم، 
من  الكثير  يلجأ  بالكالسيوم  اجلسم  تغذية  وألجل 
األشخاص إلى املوز، لكن بذور الشيا حتتوي على 

ضعف كمية الكالسيوم املوجودة في املوز.
هذه  تؤثر  كبيرة:  وطاقة  صغيرة  ــذور  ب  .7
في  السكر  مستوى  على  إيجابي  بشكل  البذور 
حتول  تبطئ  )الباليستية(  الغذائية  فاأللياف  الدم، 
الكربوهيدرات إلى سكر، وبالتالي فإن إمداد اجلسم 

مهم  التأثير  وهــذا  أطــول.  لفترة  يستمر  بالطاقة 
للرياضيني أو املصابني بالسكري، إذ يزيد من فترة 

املداومة ويقلل الرغبة بتناول احللويات.
الشيا  بذور  حتتوي  وقوية:  سليمة  مفاصل   .8
على مواد مهمة تقوي الغضاريف، إذ يزود الزيت 
ألفا،  اللينولينيك  البذور حمض  هذه  املستخرج من 
غضاريف  على  احلفاظ  على  بــدوره  يعمل  الــذي 
أو  العظمي  الفصال  من  يقي  ما  وهــو  املفاصل، 
يقلل  الزيت  هذا  وتأثير  التنكسي.  املفصل  التهاب 
من االلتهابات. وبفضل هذا التأثير ميكن للجسم أن 

يقضي ذاتياً على التهاب املفاصل.
9. املداومة على اجلري ملسافات طويلة: يعد أفراد 
قبيلة تاراهومارا، وهي من قبائل السكان األصليني 
في أمريكا الشمالية، من أفضل العدائني للمسافات 
الطويلة، ويدربون أطفالهم على الركض منذ الصغر. 
األملاني  فروهه«  فيغان  »بيفوست  موقع  وينقل 
اكتشاف  »إعــادة  كتاب  مؤلف  آريزا  ريكاردو  عن 
محصول منسي من حضارة اآلزتيك« أن أفراد هذه 
القبيلة يتناولون بذور الشيا كمصدر رئيس للغذاء.

تسهيل  وبالتالي  بالشبع  الشعور  استمرار   .10
تقليل الوزن: عند خلط هذه البذور باملاء، ينتج هالم 
يطيل الشعور بالشبع، وهو ما يساعد في احلصول 

على وزن مثالي.

طرق لإ�صافة بذور ال�صيا اإىل نظامك 

الغذائي:

الغذائي،  النظام  إلى  الشيا  بذور  إدخــال  ميكن 
بشكل صحي، عن طريق اتباع الطرق التالية: 

1( العصائر املثلجة
ميكن إضافة بذور الشيا إلى أي نوع من أنواع 
معلقتني  مزج  يتم  بحيث  إعدادها،  املراد  العصائر 
وخلطها  العصير،  مع  الشيا  بــذور  من  كبيرتني 
 15  –  10 منخفص،حوالي  مستوى  على  باخلالط 
ثانية، ومن ثم تركها ملدة عشر دقائق، قبل تناولها.

2( عصير الليمون 
تضاف ملعقتان أو أربع مالعق من بذور الشيا 
إلى كوب من عصير الليمون، بحيث ميكن حتليته أو 

االستغناء عن ذلك حسب الرغبة.
3( عصيدة لإلفطار 

الشيا،  لصنع عصيدة مشبعة ومفيدة من بذور 
في  الشيا  بــذور  من  مالعق  أربــع  بخلط  ينصح 
من  الكثير  يفضله  الذي  النباتي  احلليب  من  كوب 
األشخاص، ووضعه في الثالجة ملدة عشرين دقيقة، 
القيام بتحليته وذلك  ليوم كامل، ومن ثم  أو تركه 
أو  القرفة  من  والقليل  الفانيال،  أو  املوز  بإضافة 

الفواكه املجففة، أو حتى املكسرات.
4( السلطة

يفضل رش السلطة بالقليل من بذور الشيا، مع 
هذه  لقدرة  باملاء،  اجلسم  تعويض  بضرورة  العلم 

البذور على امتصاص كميات كبيرة منه.
5( بديل للبيض

للبيض،  كبديل  الشيا  ــذور  ب استخدام  ميكن 
كبيرة  ملعقة  مبزج  وذلك  والكيك،  املخبوزات  في 
املاء،  من  ثالث مالعق  مع  بعد طحنها،  البذور  من 

والسماح لها بالبقاء خمس دقائق قبل استخدامها.
6( استعمال بذور الشيا للتنحيف

حتتوي بذور الشيا على نسبة عالية من األلياف 
من  العديد  في  ويستغلها  اجلسم،  يحتاجها  التي 
األمور الصحية التي تساعده في احملافظة على صحة 
اجلسم، إال أن بذور الشيا تستخدم في عملية انقاص 
الوزن، وكما ذكرنا، فهي حتتوي على كمية كبيرة من 
بعدم  التي تعمل على منح اجلسم شعوراً  األلياف، 
اجلوع، واجلدير بالذكر، أن بذور الشيا تساعد املعدة 
من  التي حتتاجها  الهاضمة،  العصارة  إفرازات  في 

أجل أن تتم عملية الهضم بأفضل طريقة.
7( بذور الشيا مع الزبادي

من  ــادي  ــزب ال مــع  الشيا  بــذور  تــنــاول  ميكن 
صحية  بطريقة  الــوزن،  إنقاص  عملية  إمتام  أجل 
عليها  يحتوي  التي  فاملكونات  النتائج،  ومضمونة 
اللنب الزيادي، تساعد كثيراً في عمل بذور الشيا عند 
الذي  السبب  وهذا  الوزن،  انقاص  في  استخدامها 
توأمني  الشيا  وبذور  الزبادي  اللنب  من  كالً  يجعل 

غذائيني متكاملني صحيني.
8( فوائد بذور الشيا للشعر

حتتوي  التي  البذور  من  هي  الشيا  بــذور  إن 
من  وغيرها  واملعادن  الفيتامينات  من  العديد  على 
القيم الغذائية التي جتعل منها مادة غذائية طبيعية 
أنه  بالذكر  واجلدير  املجاالت،  من  كثير  في  تدخل 
املعاجلة  الشيا من أجل  ميكن استعمال زيت بذور 
الشيا،  ــذور  ب فزيت  الشعر،  بصحة  واالهتمام 
يستخدم في زيادة طول الشعر، ويحافظ على نسبة 
الرطوبة، ويعمل على إنعاش فروة الرأس، ويعالج 

مشكلة التساقط والتقصف أيضاً.
9( فوائد بذور الشيا للحامل

حتتوي بذور الشيا على العديد من القيم الغذائية 
جيداً  صحياً  غــذاء  تكون  أن  في  تساعدها  التي 
ومناسباً للمرأة احلامل، فهي غنية باأللياف، والتي 
تساعد احلامل في التخلص من أي مشكلة قد تواجه 
اجلهاز الهضمي، إضافة إلى احتواء بذور الشيا على 
اجلنني  منو  في  تساعد  التي   3 األوميغا  أحماض 
بطريقة سليمة داخل الرحم، عالوة على ذلك، فهي 
لألكسدة  املضادة  املواد  من  على مجموعة  حتتوي 
احلامل،  جسم  من  السموم  طرد  على  تعمل  التي 
إضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من املعادن، 
الذي يساعد في احملافظة على صحة  كالكالسيوم 
اجلهاز العظمي للحامل، كما أن بذور الشيا، تدخل 
في صناعة بعض األدوية والكرميات، كالكرمي الذي 

تستعمله احلامل من أجل إخفاء تشققات البطن.
10( أهمية بذور الشيا ملرضى السكري

تعتبر بذور الشيا من البذور الطبيعية التي ميكن 
مرضى  صحة  على  احملافظة  أجل  من  استعمالها 
التعرض للمضاعفات،  السكري، والتقليل من خطر 
إبطاء  عملية  في  تساعد  مــادة  على  حتتوي  فهي 
الهضم، وتعرف باسم مادة اجليالتينية، ومن أهم 
ما ميكن أن تقوم به هذه املادة ملرضى السكري، هو 
احلد من عملية امتصاص السكر في اجلسم، وبهذه 
الطريقة يصبح من السهل حماية اجلسم من مشكلة 

ارتفاع معدل السكر في الدم ملرضى السكري.
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يعّد احلديث عن دولة اإلمارات العربية املتحدة، من حيث التاريخ والبناء، والنمو وخطواتها على طريق التنمية 
حديثاً عن جتربة من التجارب الفريدة والنادرة في تاريخ الدول والشعوب، وتوثق هذه الدراسة عبقرية البناء 

والتنمية لدولة أخذت بالوسائل واألساليب احلديثة في بناء وتقدم الدول، ودولة وسطية تتسع للجميع. 
ويقدم الكتاب جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة بوصفها منوذجاً يحتذى به لكثير من دول العالم، ويثبت 
أنها واحدة من التجارب الفريدة والنادرة في تاريخ الدول، ويؤكد أن بناء وتنمية الدول وازدهارها يحتاج إلى 

إرادة شعبية صادقة يصنعها انتماء حقيقي للوطن، وقائد سياسي حكيم. 
له تاريخ« نشأة وتطور اإلمارات،  أربعة فصول، حيث يتناول في فصله األول »وطن  إلى  الكتاب  ينقسم 
ويقّدم عرضاً مختصراً لتاريخها الطويل وحلضارتها، وللتنظيم السياسي لها، ودور القيادة السياسية احلكيمة 

في بناء الدولة.
الطبيعة  وأثر  الدولة  وبناء  لوحدة  الديني  البعد  إلى  البقاء«  وعبقرية  »االحتاد  إلى  الثاني  الفصل  ويتطرق 
اجلغرافية على هذه الوحدة القائمة، مستعرضاً عدداً من األحداث التي سبقت قيام االحتاد بني اإلمارات السبع.

ويبحث الفصل الثالث »املثلث القيمي لبناء الدولة« مفاهيم وتعريفات القيم، ويعرض القيم الثالث الرئيسة التي 
بنيت عليها اإلمارات وهي: االنتماء، العلم، العمل. 

أما الفصل الرابع »املسيرة التنموية لدولة اإلمارات العربية املتحدة«، فهو يقدم مفاهيم التنمية، ومقوماتها 
الطبيعية في دولة اإلمارات، والتنمية املستدامة التي حققتها الدولة، ويقدم عرضاً للتنمية السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، ويتناول مظاهر التنمية في الدولة. ويختتم الكتاب بالهوامش وباملراجع العربية واألجنبية.

الكتاب: اإلمارات العربية المتحدة: دراسة في عبقرية بناء وتنمية الدولة

الناشر: وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، أبوظبي، 2015، الطبعة األولى، 190 صفحة.

قراءات

تاأليف: اأحمد جابر ح�ضنني علي

يصف الكتاب رحلة السلطان خليفة بن حارب سلطان زجنبار في عام 1937 إلى أوروبا أو لبريطانيا العظمى 
حتديداً، وقد كان الغرض من الزيارة حضور حفل تتويج امللك جورج السادس ملك بريطانيا العظمى، في زمن 
كانت فيه زجنبار محسوبة من املستعمرات البريطانية أو من مناطق النفوذ البريطاني، ويتضح ذلك من الوشاح 

الذي أهداه امللك جورج للسلطان ليرتديه في املراسم واملناسبات الرسمية وعليه شعار بريطانيا العظمى.
ويهتم الكتاب بوصف أحداث الرحلة بشكل تفصيلي كونه مرافقاً للسلطان، ما جعل الكتاب يتحول في بعض 

صفحاته إلى دفتر تسجيل وقائع الرحلة.
الرحلة  الكتاب- عن مسار  قام مبراجعة  الذي  النبهاني -  الكتاب من مقدمة كتبها وليد بن سعيد  يتألف 
وأهميتها، ثم توالت فصول الكتاب اخلمسة وفق مسار الرحلة، كالتالي: مغادرة زجنبار، وباريس، ولندن، ثم 

مصر، فالعودة إلى زجنبار، واختتم الكتاب باملالحق والفهارس الفنية.
وفيما ورد عن مصر يورد الكتاب: مصر مدينة قدمية يتخللها النيل، فيها مساجد عظيمة جداً شاهقة وواسعة، 
وطرق مصر القدمية ضيقة جداً، والطرق احلديثة واسعة معتدلة على مّد البصر، وعلى جوانب طرقها الُسُرج 
الكهربائية، وفي كل يوم يزداد العمران والتنظيم فيها...، وفي مصر شركات للنسج والزراعة والصيد، والبنك 
األهلي املعروف، ويتصف أهل مصر بالتعاضد والتعاون واحملبة لبعضهم بعضاً، وقد جمعت كلمتهم على حب 
الوطن، وفي مصر مدارس عديدة للمصريني واألجانب، حتتوي على أكثر فنون العلم، مثل: علم اللسان وعلم 

األبدان، وعلم الطب واحلساب، والرجال والنساء يجّدون في طلب العلم.
وفي باريس يصف الكتاب الوصول إلى كورسيكا ومدينة ليون، ويصف أيضاً شوارع باريس، والتفرج على 

سباقات اخليل، وزيارة قصر فرساي ومسجد اإلسالم في باريس ... وغيرها.

الكتاب: رحلة السلطان خليفة بن حارب إلى أوروبا

الناشر: وزارة التراث والثقافة، مسقط، 2016م، الطبعة الثانية، 160 صفحة.
تاأليف: �ضعيد املغريي
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يضم الديوان بني دفتيه ما يربو على54 قصيدة ملا يقارب 25 شاعرة من دول اخلليج والدول العربية، وهو 
حصيلة قصائد وإبداعات الشاعرات الالتي شاركن في املواسم املاضية من مسابقة وبرنامج )أمير الشعراء( 

للشعر العربي الفصيح.

حمل الغالف األمامي للديوان صورة جلميع الشاعرات الالتي شاركن في املسابقة، وعلى الغالف اخللفي 
قائمة بأسمائهن، حيث وثق الغالف أسماء كل من: بهيجة مصري إدلبي، روضة احلاج، زينب عامر، هاجر 
البريكي، حنني عمر، هدى علي السعدي، خالدية جاب الله، نعيمة حسن النجار، شفيقة وعيل، شيماء محمد حسن، 
ربا سليم، جيهان بركات، ليلى شغالي، أمل طنانة، بلقيس فايد الشمري، قمر صبري، جناة احلجري، نادية املالح، 

صباح الدبي، عال برقاوي، مناهل العساف، ليندا إبراهيم، رشا زقيزق، منى احلاج، اميان عبدالهادي.
ويحتوي هذا اإلصدار اجلديد على توثيق كامل جلميع القصائد التي قدمتها الشاعرات في حلقات البرنامج 
منذ موسمه األول حتى موسمه اخلامس، إضافة إلى السيرة الذاتية لكل من الشاعرات املشاركات، وهي جتارب 
جديرة باالهتمام والتحليل والنقد، نظراً ملا قدمن فيها من نصوص إبداعية تعبر عن روح األنثى في هذا العصر 

بكل ما يدور في فلكها من خلجات وهموم وقضايا ذاتية وإنسانية.
كما يأتي إصدار هذا الديوان اجلديد تكملة لسلسلة الدواوين الشعرية اخلاصة بتوثيق قصائد املسابقة، وفي 

إطار مواصلة االهتمام بشعراء املسابقة وحتفيزهم على مواصلة اإلبداع ونشر قصائدهم.
اجلدير بالذكر أن برنامج »أمير الشعراء« أسهم في تقريب املسافة بني الشعر الفصيح وجمهوره، وأسهم في 

اكتشاف العديد من املواهب الشعرية الشابة من مختلف أرجاء العالم العربي.

الكتاب: شاعرات »أمير الشعراء«  

الناشر: جلنة إدارة املهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أكادميية الشعر، أبوظبي، 2017، الطبعة األولى، 326صفحة.

يستعرض الكتاب أبرز الفنون الشعبية السائدة في منطقة اخلليج، مؤكداً أهمية التوثيق والتعريف بها قبل 
أن يطويها النسيان، فيعّرف الكتاب بجملة من آالت العزف الشعبية مصحوبة بالشرح واإلشارة الى الطقوس 
التي يجري العزف فيها، ومن بينها: إيقاعات عرفت بفن الفنجري الشديدة االتصال بركوب البحر وفن الغوص 
حتديداً، وفن النوبان أو الطنبورة والتي يجري عزفها على آلة موسيقية وترية آتية من أصول نوبية إفريقية 
وفدت إلى اخلليج العربي عبر تطور العالقة التجارية مع الصومال وزجنبار، وتطّرق الكتاب لرقصة الليوة، 
وموسيقى القربة، وفن الصوت اخلليجي، مشيراً إلى دور األصوات الكويتية في تطوير هذا النوع من الفنون، كما 
عرج املؤلف على فني: السامري واخلماري، وهما من أشهر الفنون الدارجة في اخلليج وشبه اجلزيرة العربية، 
ثم واصل الكتاب استعراض مناذج من الفنون احلركية كالعرضة، ورقصات الكاسر، ورقصة املناديل، فضالً 
عن فن البستة، وقد عزز املؤلف مواضيع كتابه بالصور الشخصية لبعض الفنانني من عازفني ومطربني، وآالت 

العزف، والرقصات التراثية.
ويتطلع املؤلف في تعريفه بهذه الفنون الشعبية إلى التوثيق والتأصيل والتوصيف الذي ال يخلو من الدقة 
والبساطة والوضوح في تفسير حركات موسيقية أمام القارئ العادي، مبيناً في الوقت ذاته مفردات هذه الفنون 
الشعبية وأنواعها وآالتها وإيقاعاتها، فضالً عن عالقة اإليقاعات واجلمل اللحنية باألداء احلركي املصاحب لتلك 

األحلان واإليقاعات.
املوسيقي،  املوروث  تتوخى وضع أساس متني حلفظ  التي  التوصيات  بالعديد من  املؤلف دراسته  ويختم 
بتلك  إيجاد جيل جديد ينهض  التجديد والتطوير، وترويجها في فضاءات عاملية وذلك عبر  لغايات  وتدوينها 

املوسيقى وتعزيز الوعي واالرتقاء بها لتظل عالقة في الذاكرة.
واجلدير بالذكر أن مؤلف الكتاب مجيد مرهون )1945 – 2010( قد أجنز خالل مسيرته املوسيقية مجموعة 
من األعمال الفنية املتنوعة، وكتب العديد من األبحاث والدراسات واملقاالت التي صدرت في مؤلفات موسوعية، 

وقد أعد هذه الدراسة في كتاب - مت توزيعه مع مجلة الفنون الكويتية - ابنه رضا املرهون.

الكتاب: الموسيقى الشعبية في الخليج العربي

الناشر: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، هدية مجلة الفنون 2016، الطبعة األولى، 75صفحة.

قراءات

تاأليف: م�ضرتك 

تاأليف: جميد مرهون 
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علوم و تكنولوجيا

في أحد مواقع البناء المتربة في مدينة سان بول 
لي ديورانس في فرنسا ووسط تالل من الحجارة 
ألواح  بسرعة حول  يتحركون  العمال  كان  الجيرية 
من اإلسمنت صفت على شكل دائري كأنها نسخة 

حديثة من آثار الستونهينج. 
كان األمر يبدو وكأنه بداية محطة طاقة تجارية 
المكان  فهذا  كذلك،  ليس  الواقع  في  أنه  إال  ضخمة 
الذي يضم مجمعاً ضخماً يحتضن مشروع المفاعل 
الذي  »إيتر«  الدولي  الحراري  النووي  التجريبي 
تجري فيه تجارب فيزيائية ذات تكلفة عالية، وفي 
حال نجاحه فإنه سيحدد محطات الطاقة المستقبلية 

وُيسهم في خفض االنبعاث الحراري للكوكب. 
طويل  حلم  لتحقيق  بناؤه  يتم  المشروع  هذا 
النووي  االنصهار  بعملية  التحكم  إمكانية  حول 
تمت  وقد  الطاقة،  توليد  بهدف  بالشمس  المرتبط 
انعقاد  خالل   1985 عام  في  األولى  للمرة  مناقشته 
السوفيتية، ومن خالل جهد متعدد  األمريكية  القمة 
 %45 بـ  األوروبي  االتحاد  شارك  إذ  الجنسيات، 
دول  وثالث  والصين  وروسيا  المتحدة  والواليات 
أنه خطوة  على  إليه  منها، ونظر  لكل   %9 بـ  أخرى 
ال  كهربائية  طاقة  لتوفير  المستقبل  تجاه  حاسمة 
حدود لها. وسيقوم المشروع بتوليد الحرارة وليس 

إلى  يؤدي  قد  فإنه  ذلك  نجاح  حال  وفي  الكهرباء، 
توليد كهرباء بدون انبعاث كربون يؤثر على المناخ 
حدوث  بدون  أو  اإلحفوري،  الوقود  محطات  من 
الموجودة والتي  النووية  أخطار متعلقة بالمفاعالت 

تعمل على تقسيم الذرات بدالً من ضمها معاً.
»إيتر«  بأن يحقق  التوقعات، ومنذ عقود،  وكانت 
في  مشكالت  من  عانى  أنه  إال  المطلوب  النجاح 
التصميم واإلدارة أدت إلى التأجيل وارتفاع التكلفة. 
بيرنارد  العام  مديره  المشروع  رأس  على  ويقف 
بيجوت الذي عمل سابقاً مديراً لوكالة الطاقة الذرية 

الفرنسية ونجح في حل المشكالت اإلدارية فيها. 

الطاقة النظيفة.. 
حلم جميل بكلفة باهظة

ترجمة: د.ح�سن الغول
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يقومون  وعماالً  عمالقة  رافعات  الموقع  يضم 
دعم  على  ستعمل  التي  اإلسمنتية  المباني  بإنشاء 
وتطويق مركز التجربة وهو حجرة على شكل دونات 
تعرف باسم »توكاماك« والتي تحدث فيها تفاعالت 
الذرات  من  وسحابة  البالزما  خالل  من  االنصهار 
المتأينة ذات السخونة الشديدة، بحيث يتم احتواؤها 

فقط من خالل مجاالت مغناطيسية شديدة القوة.
والمكونات  »التوكاماك«  أجزاء  تصنيع  تم  وقد 
فائقة  كهرومغناطيسيات  تشمل  التي  األخرى 
التوصيل وهيكالً يبلغ قطر دائرته 100 قدم وارتفاع 
وعاء  أضخم  سيكون  والذي  قدم،   100 إلى  يصل 
مفرغ فوالذي مقاوم للصدأ في الدول المشاركة .كما 
سيتم وضع تلك األجزاء في صالة ضخمة بالقرب 
ستكون  حيث  المقبل  العام  »التوكاماك«  موقع  من 

جاهزة للتشغيل.
ويواجه المشروع عقبات فنية رئيسة، حيث تبدو 
عملية التصنيع والبناء وكأنها تشبه بناء السفن، بينما 
ويقول  الدقة.  من  الكثير  إلى  األجزاء  باقي  تحتاج 
أكثر  نكون  أن  ونحتاج  تحد  »إنه  بيجوت:  الدكتور 

حساسية إزاء النوعية والجودة«.
فإن  بسالسة  يسير  المشروع  كان  لو  وحتى 
باستخدام  األولى«  »البالزما  على  الحصول  هدف 
لن  لالنصهار،  يخضع  لم  الذي  النقي،  الهيدروجين 

يتم تحقيقه قبل مرور ثماني سنوات على األقل. 
وفيما يتعلق بـ »البالزما المشتعلة«، فهي تحتوي 
على جزء من األونسة من الوقود القابل لالنصهار 
على شكل نظيرين من الهيدروجين، وهما الديوتريوم 
)الهيدروجين الثقيل( والتريتيوم والتي يمكن اإلبقاء 
عليها ألكثر من ست أو سبع دقائق وإطالق كميات 
ضخمة من الطاقة وهو أمر لن يتم إنجازه قبل عام 
طرح  أن  منذ  قرن  نصف  نحو  مضى  لقد   .2035
على  االنصهار  مشروع  حول  التعاون  موضوع 
بساط البحث في االجتماع الذي عقد في جنيف بين 
الرئيس األميركي رونالد ريغان والزعيم السوفيتي 

ميخائيل جورباتشيف اللذين ناقشا األمر بجدية. 
جامعة  في  الطبيعة  عالم  بيتي  ريكاردو  يقول 
لسنوات:  »إيتر«  مشروع  تابع  والذي  روتشتر 
»االنصهار عملية شديدة الصعوبة، والبالزما ليست 
صديقتك، إنها تحاول القيام بأي شيء يثير غضبك«.
يقدر خبراء  إذ  التكلفة،  العملية شديدة  هذه  وتعتبر 
 22 إلى  والبناء  التصميم  تكلفة  تصل  بأن  »إيتر« 
قد  للمكونات  الحقيقية  التكلفة  أن  إال  دوالر،  مليار 
تكون أعلى في بعض الدول المشاركة مثل الواليات 

المتحدة بسبب التكلفة العالية لأليدي العاملة. 
أما المساهمة الفعلية للواليات المتحدة التي تشمل 
القوة الكهرومغناطيسية المركزية الضخمة التي يقال 
إنها قادرة على دفع حاملة طائرات، فقد بلغت نحو 
الحالي  التقدم  من  وبالرغم   . دوالر  مليارات  أربعة 
للمشروع، إال أن هنالك شكوكاً تحيط به، خاصة في 
الواليات المتحدة، حيث أصبح التمويل فيها يتم عبر 
أقر  للمشروع، كما  أكدت دعمها  التي  الطاقة  وزارة 
لهذا األمر.  115 مليون دوالر  الشيوخ مبلغ  مجلس 
الذي  الموقف  بعد  لم يكن واضحاً  فإنه  ورغم ذلك 
والتي  المشروع  هذا  إزاء  ترامب  إدارة  ستتخذه 

مكتب  ميزانية  في   %20 قدره  تخفيضاً  اقترحت 
األبحاث  بتمويل  يقوم  والذي  لها،  التابع  العلوم 

الرئيسة ومنها مشروع »إيتر«. 
وفي مجلس الشيوخ، أشاد أعضاء منهم السيناتور 
رأى  أنه  إال  بيجوت،  دكتور  بجهود  الكسندر  المار 
المشاريع  ميزانية  من  كثيراً  يستهلك  المشروع  أن 
الرئيسة لوزارة الطاقة البالغة خمسة مليارات دوالر، 
وقال »الزلت قلقاً من استمرار الدعم المقدم لمشروع 
»إيتر« الذي سيكون على حساب األولويات األخرى 
»إيتر«  مصير  وضوح  عدم  ورغم  العلوم.   لمكتب 
في حال قررت الواليات المتحدة االنسحاب، إال أن 
دكتور بيجوت يرى أن كل دولة مشاركة تفضل عدم 
إذا  ما  لمعرفة  فرصة  »لديك  االنسحاب،  هذا  وقوع 
وإذا ضاعت  أم ال،  االنصهار ستحدث  عملية  كانت 

هذه الفرصة فقد ال تعود ثانية«. 
يقول وليام دورالند وهو عالم فيزياء في جامعة 
مشاريع  في  العاملين  من  الكثير  »يبدي  ميريالند 
أخرى متعلقة باالنصهار قلقاً بشأنها، وإذا واصلنا 
الواليات  تنسحب  ولم  »إيتر«  مشروع  في  العمل 
المتحدة منه فإنه قد يلتهم جميع األموال وسيعمل 

على إضعاف مشاريع علمية أخرى.
في حجرة »التوكاماك« ستقوم نواتا الديوتيريوم 
يفقد  الذي  الهيليوم  لتشكيل  باالنصهار  والتريتيوم 
إلى  بدورها  تتحول  التي  الكتلة  من  صغيرة  كمية 
الطاقة  نقل معظم  يتم  ثم  الطاقة.  كمية ضخمة من 
بعيداً بواسطة النيترونات التي ستهرب من البالزما 
توليد  إلى  يؤدي  مما  الحجرة  جدران  وتضرب 
يتم استخدام  الحرارة. وفي محطة طاقة االنصهار 
لتوليد  توربين  وتشغيل  بخار  إلنتاج  الحرارة  تلك 
الطاقة  محطات  من  العديد  هناك  أن  كما  الكهرباء، 
الموجودة التي تستخدم مصادر أخرى للحرارة مثل 

الفحم المحترق. 
وعادة ال يكون هنالك أي خطر ناجم عن التفاعل 
أنه  كما  النووي،  االنشطار  مع  المنطلقين  والذوبان 
النواة  تتحرك  أن  يجب  االنصهار  عملية  إلنجاز 

السخونة  شديدة  تكون  وأن  كبيرة  بسرعة  الذرية 
للتغلب على القوى الطبيعية المتنافرة. وتحت حرارة 
حالته  في  األرضية  الجاذبية  مجال  يقوم  الشمس 
أن  إلى  تحتاج  فالنواة  العمل،  من  بالكثير  القصوى 

تصل حرارتها إلى 15 مليون درجة مئوية.
»التوكاماك« وبدون وجود شد قوي  في حجرة 
إلى أن تكون  الذرات  الجاذبية األرضية، تحتاج  من 
أكثر سخونة عشر مرات عن معدل السخونة العادي.
ولهذا فإن كميات ضخمة من الطاقة تكون مطلوبة 
لتسخين البالزما باستخدام مجاالت مغناطيسية ذات 
ذبذبات ومصادر أخرى مثل الموجات الكهرطيسية 
القصيرة جداً. وعلى بعد أقدام قليلة يحتاج تحريك 
مجال كهرطيسي فائق التوصيل إلى تبريده لدرجات 
تقترب من الصفر. وبالرغم من أن جميع مفاعالت 
التي  االنصهار أنتجت حتى اآلن طاقة أقل من تلك 
يجني  أن  يتوقعون  الفيزياء  علماء  فإن  تستخدمها، 
مشروع »إيتر« فائدة بسبب حجمه الكبير، إذ سينتج 
يقوم  ما  أضعاف  عشرة  إلى  حجمها  يصل  طاقة 
باستهالكه. إال أن تلك المفاعالت ستواجه تحديات 
منها تطوير القدرة على منع حاالت عدم االستقرار 
مراحل  في  وحتى  البالزما.  أطراف  في  والضعف 
بنائه األولى فإن المشروع يبدو كمجمع ضخم ذي 
أسطح إسمنتيه تضم اآلالف من ألواح الصلب التي 
تظهر وكأنها متناثرة عشوائياً. كما أن البناء يتم وفقاً 
لمعايير المفاعل النووي الفرنسي التي تحظر الحفر 
عددها  يبلغ  التي  األلواح  فإن  ولهذا  اإلسمنت،  في 
نحو ثمانين ألف لوح سيتم ضمها إلى تلك المنشأة 
وقوع  يتسبب  وقد  البناء.  في  التطور  مع  بالتزامن 
لسنوات  وفوضى  دمار  حدوث  في  اثنين  أو  خطأ 
تجنب  أن  إلى  أشار  بيجوت  دكتور  أن  إال  عديدة، 
سيستغرق  »إيتر«  مشروع  في  أخطاء  أية  وقوع 
الوقت  أن  الناس  »يرى  وقال:  الوقت.  من  الكثير 
بالجدول  تتعلق  انتقادات  لذلك طويل وهناك  الالزم 
الزمني وإذا رغبنا في التحكم في النوعية فإن ذلك 

يتطلب بعض الوقت«.
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قصة  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  عن  البخاري  روى 
عليه  إسماعيل  وابنه  هاجر  زوجه  مع  السالم  عليه  إبراهيم 
السالم حينما تركهم في أرض جبلية مقفرة، ال ماء فيها وال 
شجر وال بشر، فضربت هاجر أروع األمثلة في حتدي واقعها 
عليه  إبراهيم  تركها  أن  فبعد  والصعاب،  باملخاطر  املشوب 
السالم وقفل راجعاً إلى وطنه، قالت هاجر مخاطبة زوجها: 
يا إبراهيُم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الِذي ليس فيه إنسٌ 
فقالْت  إليها  يلتفت  ِمراًرا وجعل ال  ذلك  له  فقالْت  وال شيءٌ 
له: أاللَُّه الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت إذن ال يضيُِّعنا ثم 
رجعْت فانطلَق إبراهيُم حتى إذا كان عند الثنِيَِّة حيُث ال يَرونه 
استقبل بوجِهِه البيَت ثم دعا بهؤالء الكلماِت ورفع يديه فقال: 
َبيْتَِك  ِعنَْد  َزْرٍع  ِذي  َغيِْر  ِبَواٍد  يَّتِي  ُذرِّ ِمْن  أَْسَكنُْت  إِنِّي  »َربَّنَا 
َتْهِوي  النَّاِس  ِمَن  أَْفئَِدًة  َفاْجَعْل  اَلَة  الصَّ لِيُِقيُموا  َربَّنَا  َرَِّم  احمْلُ

إِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم َيْشُكُروَن« »إبراهيم37«.
وجعلت أم إسماعيَل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك املاء 
قاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر  حتى إَذا نِفد ما في السِّ
إليه يتلوَّى - أوقال َيتلبَُّط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، 
فوجدت الصفا أقرب جبل في األرض يليها فقامت عليه، ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحًدا، فلم تَر أحًدا، فهبطت من 
الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت َطَرف ِدرعها، ثم سعت 
امْلَْرَوَة  أََتِت  سعَي اإلنساِن امْلَْجُهوِد َحتَّى َجاَوَزِت الَْواِدَي، ُثمَّ 
َفَقاَمْت َعلَيَْها َوَنَظَرْت َهْل َتَرى أََحًدا َفلَْم َتَر أََحًدا، َفَفَعلَْت َذلَِك 

َسبَْع َمرَّاٍت.
قال ابن عباس قال النبي: »َفَذلَِك َسْعُي النَّاِس َبيْنَُهَما«.

فلما أشرَفْت على املروة، سمَعْت صوًتا، فقالت َصٍه، تريُد 
َعْت فسمَعْت أيًضا، فقالْت قد أْسمعَت إن كان  نفَسها، ثم تسمَّ
عندك ِغَواثٌ، فإذا هي بامللِك عند موِضع َزْمَزَم، فبَحَث بعِقبِه 
وُِّضُه وتقول  - أوقال بجناحه - حتى ظهر املاء، فجعلْت حُتَ
بيدها هكذا وجعلْت َتْغِرُف من املاء في ِسقائها وهو يفوُر بعد 

ما َتْغِرُف.
قال ابن عباس قال النبي: »يرحُم اللَُّه أمَّ إسماعيَل لوترَكْت 
َزْمَزَم - أوقال - لولم َتْغِرْف من املاِء لكانْت َزْمَزُم عينًا َمِعينًا«.

امللَُك: ال تخافوا  قال: فشربْت وأرضَعْت ولَدها، فقال لها 
الضيَعَة فإن ها هنا بيت اللَِّه يبني هذا الغالُم وأبوه وإنَّ اللََّه ال 

ُيِضيُع أهلَه«. رواه البخاري.
وهنا موقف لنبينا ] إذ خرج رسول الله ] من مكة 
بعد أن اشتد به األذى خاصة بعد موت زوجه وعمه، حتى 
وصل إلى الطائف ودعاهم إلى عبادة الله وحده فقوبل باألذى 
ورموه باحلجارة حتى أدموا قدمه الشريفة، فخرج هائماً على 
الله  عنها رسول  الله  الصديقة رضي  عائشة  وجهه، سألت 
يوم  من  أشد  كان  يوم  عليك  أتى  هل  الله  رسول  )يا   :[
أحد؟ فقال ]: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل 
بن عبد كالل: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم 
على وجهي فلم أستفق إال بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا 
بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك 
ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم فناداني ملك اجلبال، فسلم 
، ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا  عليَّ
ملك اجلبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ 

إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني، فقال له رسول الله ]: 
بل أرجو أن يخرج الله من أصالبهم من يعبد الله تعالى وحده 

ال يشرك به شيئاً(.
هداية  إلى  التواقة  نفسه  أن  إال  القاه  الذي  األذى  فمع 
اإلنسانية وإيصال اخلير لها جعلت فيه حتدياً وإصراراً على 

بلوغ املنال.
وسطر التاريخ كذلك قصة المرأة صابرة محتسبة قوية 
ما سطرته  أذكر  وهنا  املنال  لبلوغ  اإلصرار  اإلرادة شديدة 
كتب التاريخ عنها، تقول أم سلمة رضي الله عنها: ملَّا أجمع 
أبوسلمة اخلروج إلى املدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، 
وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج 
ا رأته رجال بني املغيرة بن عبد الله  بي يقود بي بعيره، فلَمّ
بن عمر بن مخزوم قاموا إليه، فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، 
أرأيت صاحبتك هذه؟ عالَم نتركك تسير بها في البالد؟ قالت: 
فنزعوا خطام البعير من يده، فأخذوني منه. قالت: وغضب 
عند ذلك بنوعبد األسد، رهط أبي سلمة، فقالوا: ال والله ال 
نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا 
ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنوعبد األسد، 
إلى  أبوسلمة  زوجي  وانطلق  عندهم،  املغيرة  بنو  وحبسني 
املدينة. قالت: فُفِرّق بيني وبني زوجي وبني ابني. قالت: فكنت 
أخرج كل غداة فأجلس باألبطح، فما أزال أبكي، حتى أمسى 
سنة أو قريباً منها، حتى مَرّ بي رجل من بني عمي -أحد بني 
املغيرة- فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني املغيرة: أال ُتْخِرجون 
فَرّقتم بينها وبني زوجها وبني ولدها. قالت:  هذه املسكينة، 
فقالوا لي: احلقي بزوجك إن شئت. قالت: ورَدّ بنوعبد األسد 

إلَيّ عند ذلك ابني.
في  فوضعته  ابني  أخــذُت  ثم  بعيري،  فارحتلُت  قالت: 
حجري، ثم خرجُت أريد زوجي باملدينة. قالت: وما معي أحد 
أقَدم على  أتبلَّغ مبن لقيُت حتى  الله. قالت: فقلُت:  من خلق 
زوجي. حتى إذا كنُت بالتنعيم لقيُت عثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ 
قالت: فقلُت: أريد زوجي باملدينة. قال: أََوَما معِك أحد؟ قالت: 

فقلُت: ال والله إالَّ الله وُبنََيّ هذا.
البعير فانطلق  قال: والله ما لك ِمن مترك. فأخذ بخطام 
، أرى  معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجالً من العرب قُطّ
استأَْخر  ثم  بي،  أناخ  املنزل  بلغ  إذا  كان  منه  أكرم  كان  أنه 
قيَّده  ثم  عنه،  فحَطّ  ببعيري،  استأخر  نزلُت  إذا  حتى  عنِّي، 
فإذا ركبُت واستويُت  اركبي.  ى وقال:  تنَحّ ثم  الشجرة،  في 
فلم  بي،  ينزل  حتى  فقاده  بخطامه  فأخذ  أتى  بعيري،  على 
ا نظر إلى قرية  يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني املدينة، فلَمّ
بني عمروبن عوف بُقبَاء، قال: زوجك في هذه القرية -وكان 
انصرف  ثم  الله.  بركة  على  فادخليها  نازالً-  بها  أبوسلمة 

راجًعا إلى مكة. 
فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في اإلسالم أصابهم 
ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبًا قُطّ كان أكرم من 

عثمان بن طلحة.
فيا عجبي من امرأة لها همة ال تعرف الصعب واملستحيل. 
العفة  في  األمثلة  أروع  ضــرب  رجــل  من  عجبي  ويــا 

والرجولة.
في  كاجلبال  هممهم  كانت  رجال  عن  تعالى  الله  وأخبر 

إصرار وتحد
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أَِذَن  ُبيُوٍت  »ِفي  تعالى:  قال  مبتغاهم  إلى  الوصول 
اللَُّه أَْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيَها ِبالُْغُدوِّ 
َعْن  َبيْعٌ  َواَل  اَرةٌ  جِتَ ُتلِْهيِهْم  اَل  ِرَجالٌ  َواآْلََصاِل )36( 
َيْوًما  َيَخاُفوَن  َكاِة  الزَّ َوإِيتَاِء  اَلِة  الصَّ َوإَِقاِم  اللَِّه  ِذْكِر 

َتتََقلَُّب ِفيِه الُْقلُوُب َواأْلَْبَصاُر « »النور: 36 - 37«.
َفلْيَتَنَاَفِس  َذلَِك  »َوِفي  سبحانه:  يقول  ذلك  وفي 

امْلُتَنَاِفُسوَن« »املطففني: 26«.
الهمم  القوي صاحب  املؤمن  يحب  فالله سبحانه 
العالية الذي ال يعرف العجز وال اخلور، عن أبي هريرة 
)املؤمن   :[ الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي 
القوي خير وأحب إلى الله من املؤمن الضعيف، وفي 
بالله وال  ينفعك، واستعن  ما  احرص على  كلٍّ خير، 

تعِجز...( رواه مسلم
الله عنهما - أن  وعن احلسني بن علي - رضي 
رسول الله - ] - قال: )إن الله يحب معالي األمور 
في  الطبراني  رواه  سفسافها(  ويكره  وأشرافها، 

املعجم الكبير.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ]: )... 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة 
وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار 

اجلنة( رواه البخاري.
يقول املتنبي: 

مروم  شرف  في  غامرت  إذا 
النجوم  دون  مبا  تـقـنع  فال 

حقير  أمــر  في  ــوت  امل فطعم 
عظيم  أمــر  في  ــوت  امل كطعم 

أمن  العجز  أن  اجلبناء  يرى 
اللئيم  الطـبع  خـديعة  وتلك 

قال شوقي: 
بالتمني املطالب  نـيـل  ومــا 

غالباً  الــدنــيــا  تــؤخــذ  ولــكــن 
وما استعصى على قوم منالٌ

ركاباً  لهم  كــان  ــدام  اإلقـ إذ 
ة  همَّ من  للسالك  البد  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال 
ره ويهديه، فالبد لكل طالب  تسيِّره وترقِّيه، وعلم يبصِّ
علم بجانب علمه من همة تسيره وترقيه في مدارج 

ألمر  وجمال  منصب  ذات  امرأة  دعته  فرجل  الردية 
ظل  حتت  الله  فأظله  الله،  أخاف  إني  فقال  مشني، 

عرشه.
• ال تخف من طول الطريق وال متل منه فمن سار 

على درب وصل. 
• ال تظن أن الوصول إلى املجد ال يخلو من عوائق 

في الطريق. 
ال حتسنب املجد متراً أنت آكله

لن تبلغ املجد حتى تلعق الصبرا
• كلمات تعوق من التقدم والنجاح )ال أستطيع – 

مستحيل( فكن على حذر منها. 
ولكن  الهمم  يضعف  داء  الفشل،  من  اخلــوف   •

يذهبه الله بالتوكل واألخذ باألسباب.
• ال ترضى دون الرقم واحد فالوطن يسعى لنيله 

واحلفاظ عليه وأنت جزء منه.
الصبر  مع  نفسك،  في  الثقة  تزرع  بأن  اإلبداع   •

والتصميم والتخطيط الناجح، والتفكير السليم.
• تأمل قول املولى سبحانه لنبيه ] »َوَشاِوْرُهْم 
ْل َعلَى اللِّه إِنَّ  اللَّه ُيِحبُّ  ِفي األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفتََوكَّ
لنَِي«، قال ابن اجلوزي: »ومن فوائد املشاورة أن  امْلُتََوكِّ
املشاور إذا لم ينجح في أمره، علم أن امتناع النجاح 

محض قدر فلم يلم نفسه«.
من  الناس  وأفضل  للناس  أنفعهم  الناس  خير   •
الله  رضي  هريرة  أبي  عن  باإلحسان،  الناس  عامل 
عنه قال: قال رسول الله ]: )اتق احملارم تكن أعبد 
الناس  أغنى  تكن  لك  الله  قسم  مبا  وأرض  الناس، 
وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وأحب للناس ما حتب 
كثرة  فإن  الضحك،  تكثر  وال  مسلماً،  تكن  لنفسك 
الضحك متيت القلب، كن ورعاً تكن أعبد الناس، وكن 
قنعاً تكن أشكر الناس وأحب للناس ما حتب لنفسك 
تكن مؤمناً، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً( 

رواه أحمد
تقف وال  الهموم  خل  وقائلة 

مزاحم  أوبوجه  مجد  بوجه 
فقلت إذاً ضيعت همي وهمتي

فما الفرق ما بيني وبني البهائم؟  

اهلل �سبحانه يحب

املوؤمن القوي �ساحب 

الهمم العالية الذي

ال يعرف العجز وال اخلور

الطلب، بها يستعلي طالب العلم على سفاسف األمور، 
ويتحلى بإرادة من حديد، إذ هو مقدم على أمر عظيم 
حاله، خطير شأنه، أال وهووراثة النبي ] في التعليم 

والدعوة والبالغ. 
املنزلة من سفلت همته، فحامت  لهذه  فال يصلح 
أمام  فانكسرت  إرادتــه،  ضعفت  أو  الدنايا،  حول 
أمانيه  العالية  الهمة  وصاحب   ... والباليا  الصعاب 
إلى  يقربه  الذي  والعلم  العلم واإلميان،  حائمة حول 
ونور  إميــان  هذا  فأماني  جــواره،  من  ويدنيه  الله 

وحكمة، وأماني أولئك خدع وغرور.
وعرف تاريخنا املعاصر رجل التحدي واإلصرار 
فبيقني املؤمن وبروحه املتفائلة وإرادته القوية أسس 
دولة صنعت  احلضارات،  كبرى  اليوم  تنافس  دولة 
يا  الله  التاريخ سماءها ورقيها فرحمك  مجداً سطر 

زايد اخلير والعطاء.
األخطار  يواجهون  والعطاء  اخلير  رجال  وهاهم 
إلنقاذ  العقبات  ويكابدون  املصاعب  ويتحملون 

اإلنسانية ورسم السعادة في جبينها.
وأديسون فشل في ألف محاولة، حتى وصل إلى 
هذا  حضارات  منه  استفادت  الذي  العظيم  اختراعه 

العصر.
وألجل أن تكون من الركب:

• تأمل قول الله تعالى: )إِيَّاَك َنْعبُُد َوإِيَّاَك َنْستَِعنُي( 
)الفاحتة: 5(. 

إلى مطلوبك وتنل مرغوبك  املجاهدة تصل  • مع 
قال الله تعالى: »َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِدَينَُّهْم ُسبُلَنَا 

ِْسننَِي« »سورة العنكبوت: 69«. َوإِنَّ اللََّه مَلََع احمْلُ
واألخالق  السلبيّة،  لألفكاِر  االستسالم  عدم   •

ي�ضرنا ا�ضتقبال ا�ضتف�ضاراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�ضرعية، الأ�ضئلة �الأجوبة من املركز الر�ضمي لالإفتاء يف الهيئة 

العامة لل�ضوؤ�ن الإ�ضالمية �الأ�قاف.

فتاوى الناس

alshurta@hotmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02

ص.ب: 38999 

التي  األيــام  وصيام  شوال  من  الستة  صيام  بن  اجلمع  يجوز  هل  س: 
أفطرتها في رمضان بسبب الدورة أم يجب عليَّ صيام الستة من شوال باألول 

ثم صيام األيام التي أفطرتها؟
ج. بارك الله فيك ووفقك، أوالً نبني لك أختي الفاضلة أنَّ صوم الستة من 
شوال ليس واجباً، وإمنا هوسنة عن النبي ] فيها األجر العظيم ملن فعلها، 
ولذلك: فإنَّ األفضل قضاء ما عليك من رمضان أوالً، ثم صوم الستة من شوال 

بعد ذلك، ومن لم يتيسر له القضاء ثم صوم الستة من شوال بعده فله أن ينوي 
بصومه للقضاء في شوال حتصيل أجر صوم الستة، ويحصل له األجر إن شاء 
الله، قال العالمة العدوي في حاشيته على اخلرشي: )قال البدر: انظر لوصام 
يوم عرفة عن قضاء عليه ونوى به القضاء وعرفة معاً، فالظاهر أنه يجزئ عنهما 
معاً قياساً على من نوى بغسله اجلنابة واجلمعة فإنه يجزئ عنهما معاً(، والله 

تعالى أعلم.
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في
المقص

أن نعم  بعد  القدم،  لكرة  األول  اإلمارات  الزمن مع منتخب  لفترة من  إنها خدعة عشناها 
منا مجلس إدارة االحتاد اإلماراتي لكرة القدم بالوصول إلى نهائيات كأس العالم  عشَّ

في صيف العام املقبل في موسكو.
وبالذات  القدم،  لكرة  اإلمارات  احتاد  مسؤولو  أطلقها  التي  النارية  والتصريحات 
رئيس االحتاد عندما قال: »إن الوصول إلى كأس العالم سيكون أسرع من وصول املسبار إلى املريخ«، 
ولكن كل تلك التصريحات تبخرت بعد أن خسر منتخب اإلمارات لكرة القدم أهم مباراتني أمام منتخب 

اليابان هنا في اإلمارات، وأمام منتخب أستراليا.
وأصبح احللم سراباً أو من أحالم اليقظة، وينطبق على منتخبنا لكرة القدم املثل القائل: )أمل إبليس 
في اجلنة(، فكوكبة الالعبني التي استبشرنا بها خيراً خذلتنا في هذا التحدي العاملي، إلى جانب جهازهم 
الفني الذي لم يكن على مستوى احلدث، ففشل فشالً ذريعاً في مواجهة كبار آسيا إذا ما استثنينا 
منتخب اليابان في مرحلة الذهاب، والذي ثأر من منتخبنا في مرحلة اإلياب، فخسرنا أمام أبرز متحدينا 

والذين ميلكون الطموح نفسه.
وقد انخدعنا بالنتائج اإليجابية للمنتخب اإلماراتي لكرة القدم أمام فرق متواضعة ال متلك تاريخاً، 

وغير معروفة على اخلريطة الكروية القارية.
وبتلك النتائج فتح االحتاد اإلماراتي لكرة القدم خزائنه، وحرر شيكاته، ودفع املاليني من الدراهم 

كمكآفات مالية، ولكنها ولألسف ذهبت أدراج الرياح التي هبت لتجعلنا ننتظر أربع سنوات أخرى.
وهذا يعني أن كرة اإلمارات خسرت أربع سنوات، وستنتظر مثلها لنعود ونحلم، ونقول لعلى وعسى 
كان باإلمكان أفضل مما كان لو أن احتادنا الكروي املبجل قبل استقالة مدرب املنتخب مهدي علي، 
واستعان بجهاز فني عاملي يتولى املسؤولية بعد املباراة أمام منتخب العراق، والتي قام بعدها مهدي 
علي بتقدمي استقالته، وأن عناد وإصرار رئيس احتاد اإلمارات لكرة القدم، ومن تضامن معه، أدى إلى 

أن يستمر اجلهاز الفني في قيادة املنتخب اإلماراتي.
وتفسيري الوحيد لذلك هو خوف املعنيني باألمر من حتمل املسؤولية، ورميها على مهدي ومن معه، 
فإذا بلغ املنتخب النهائيات فهذا يعني أنهم شركاء في اإلجناز. وفي حال فشل، فاملسؤولية على املدرب 
ومن معه، ويرفع احتاد اإلمارات لكرة القدم احلرج عن نفسه على الرغم من أنه املسؤول األول واألخير 

والذي لم يحرك ساكناً، وهو الذي يعرف أين الداء، ولكنه ال يجرؤ على أن يصف الدواء.
وشتان بني فكرة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، ويوسف السركال في تولي املسؤولية وقوة 

القرار وتوقيته، وبني من يتهرب من املسؤولية ليرميها على غيره.
الفني  بكادره  اإلمارات  التي عشناها وصدقناها مع منتخب  الكذبة  تلك  إلى  أن أشير  بد  وهنا ال 
والعبيه، ولكنها في احلقيقة كانت كذبة أول أبريل، فعندما كنا نصرف املالليم بلغت كرة اإلمارات 

مونديال إيطاليا 1990، وعندما صرفنا املاليني أصبحت كرتنا في مهب الريح.
أن كرتنا منحرفة وليست  التجارب  ثبت ومن خالل  بل  نفعتنا،  املاليني  االحتراف خدمنا، وال  ال 
محترفة، وأننا بعيدون عن االحتراف ُبعد الشمس. وكل ما في األمر ماليني تصرف والعبون يقبضون، 

واحتاد كرة يعقد مؤمتراً صحفياً، لم نأخذ منه ال حق وال باطل.
وصدق من قال إنه التنظير فقط ال غير.

بعد أن أصبح الحلم سرابًا

علي حميد
Ali_humaid99@hotmail.com

معلق ريا�ضي
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االتحاد  دخل  انتخابه،  على  سنة  مرور  بعد 
مروان  المهندس  برئاسة  القدم  لكرة  اإلماراتي 
بن غليطة مرحلة جديدة، يعدها المجلس الذي حل 
بديالً التحاد يوسف السركال في 30 أبريل 2016، 
الخطوة األولى في طريق التصحيح الذي تبناه في 
للمنتخب  مدرب  اختيار  وهو  االنتخابي،  برنامجه 
علي  مهدي  للمدرب  خليفة  يكون  األول  الوطني 

الذي قضى خمس سنوات في قيادة »األبيض«.
وعاش االتحاد الحالي برئاسة مروان بن غليطة 
الحاسم  الدور  في  الوطني  المنتخب  إخفاق  فترة 

من التصفيات اآلسيوية لكأس العالم 2018، والتي 
بدأت في سبتمبر الماضي بالفوز على اليابان في 
طوكيو، وما تبتعها بعد ذلك من هزائم أمام أستراليا 
في أبوظبي وسيدني، والسعودية في جدة، واليابان 
في العين، حيث كانت حجة اتحاد الكرة أنه ورث 
المدرب واللجنتين اإلدارية والفنية لـ»األبيض« عن 
المجلس السابق، لذلك ال يمكن محاسبته عن عمل 
أشخاص لم يعينهم هو، بل اضطر لتجديد الثقة بهم 

لعدم وجود وقٍت كاٍف إلحداث التغيير الموعود.
فرصة  خسارة  من  »األبيض«  اقتراب  ومع 

المنافسة على بطاقتي الصعود لكأس العالم 2018 
الثالث  المركز  نيل  أو حتى  الثانية،  المجموعة  عن 
ثالث  مع  آسيوي  ملحق  بخوض  له  يسمح  الذي 
 13 مقابل  نقاط   9 األولى بسبب جمعه  المجموعة 
القرار  اتخاذ  تم  الثالث،  المركز  ألستراليا صاحبة 
مهدي  المدرب  استقالة  تبعته  والذي  بالتغيير، 
السابقة،  الفنية  اللجنة  حل  ثم  منصبه،  من  علي 

واالستغناء عن خدمات مشرف وإداري المنتخب.
وبدأ اتحاد الكرة بمرحلة التغيير بتعيين عبدالله 
مديراً،  هبيطة  وعبيد  للمنتخب،  مشرفاً  صالح 

اتحاد اإلمارات.. 
سنة بين التنظير والقرارات الغريبة

حتقيق: علي حممد 
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طويلة  وتجربة  إدارية  خلفية  من  يأتيان  واالثنان 
مع ناديي الوحدة والشباب على التوالي، كما اتخذ 
الرياضية  القنوات  الفني في  المحلل  بتعيين  قراراً 
االتحاد من  باسم  رسمياً  الجسمي متحدثاً  حسن 

أجل حسن التواصل مع وسائل اإلعالم.
وتألفت اللجنة الفنية من مروان بن غليطة رئيساً، 
الكرة سعيد الطنيجي، وعبدالله  ونائبيه في اتحاد 
الجنيبي، وعضوية عبدالله صقر، والدكتور موسى 
عباس، وماجد سالم، وعلي إبراهيم، وسلطان راشد.

املدر�صة الاتينية

وكانت أولى مهمات اللجنة الفنية الجديدة اختيار 
مدرب جديد للمنتخب يخلف مهدي علي، وتم حصر 
المرشحين بين اثنين من أمريكا الجنوبية يتقدمهما 
درب  أن  سبق  الذي  رويدا  رينالدو  الكولومبي 
هندوراس  ثم   ،2004 إلى   2002 من  بالده  منتخب 
وقاده إلى كأس العالم 2010، وقاد بعدها األكوادور 
إلى مونديال 2014، واتجه إلى تدريب نادي أتلتيكو 
ناسيونال عام 2015، وقاده بعد عام إلى نيل لقب 

كأس أندية أمريكا الجنوبية.

الجنوبية،  أمريكا  من  مدرب  تعيين  وسيكون 
منتخب  عودة  بمثابة  آخر،  أو  رويدا  رينالدو 
اإلمارات إلى المدرسة الالتينية بعد 9 سنوات من 

تجربة مدارس أخرى وطنية وأوروبية.
مدرب  آخر  ساندري  لوري  البرازيلي  ويعد 
 1997 اإلمارات، وذلك من عام  قاد منتخب  التيني 
وحتى عام 1998، حيث فشل في قيادة »األبيض« 
بأن  علما  آنذاك،  الفرنسي  المونديال  نهائيات  إلى 
كرة اإلمارات لم تعرف طوال تاريخها مدرباً التينياً 
للمنتخب سوى 3 مدربين برازيليين هم: ساندري، 
وماريو زاجالو صاحب إنجاز التأهل التاريخي إلى 
من  بيريرا  ألبرتو  كارلوس  وقبله   ،1990 مونديال 
المنتخب  قاد  والذي   ،1988 عام  وحتى   1984 عام 

أيضاً بعد ذلك في كأس العالم بإيطاليا.
الذي  للمنتخب  الجديد  المدرب  مهمة  وستكون 
سيخلف مهدي علي، قيادة »األبيض« في ما تبقى 
من مباريات في تصفيات المونديال، وكأس الخليج 
المقبل في قطر، إلى جانب نهائيات كأس أمم آسيا 

2019، والتي ستقام في اإلمارات.

حتقيق: علي حممد 

�صفات املدرب

اإلماراتي  الكرة  اتحاد  رئيس  أن  الفتاً  وكان 
المهندس مروان بن غليطة، حدد خمس مواصفات 
أن  وهي:  »األبيض«،  لقيادة  الجديد  المدرب  في 
مميزة،  تدريبية  ذاتية  سيرة  ويملك  عالمياً،  يكون 
أسلوبه  فرض  على  وقادراً  ومطلعاً  وحازماً 
المنتخب، وأن يتعامل مع اإلعالم  وشخصيته في 
بشفافية وبسياسة جديدة، وأن يمتلك شغفاً كروياً 

ويفجر طاقات الالعبين.
اتحاد  قيادة  في  »مستمر  أنه  غليطة  بن  وأكد 
المقبلة  »المرحلة  أن  الكرة، ولن يستقيل«، مشدداً 
مع  المفتوح  والحوار  الجميع،  تكاتف  تستدعي 

الجميع في الساحة الرياضية«.
وجاء حديث غليطة األول للشارع الرياضي بعد 
الكالم  من  الكثير  حامالً  المونديال،  في  اإلخفاق 
حقيقية  ثقة  أزمة  هناك  وأن  سيما  وال  النظري، 
الحالي  القدم  كرة  واتحاد  الرياضي  الشارع  بين 
المتهم بأنه لم يستطع تحقيق برنامجه االنتخابي 

الفضفاض.
وعبر خليفة سعيد سليمان رئيس اللجنة المؤقتة 

نتائج المنتخب اإلماراتي السيئة في تصفيات 
المونديال زادت حدة االنتقاد
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الداعمين  أبرز  من  كان  والذي  األهلي،  للنادي 
لوصول مروان بن غليطة وللتغيير، عن اإلحباط من 

مجلس إدارة االتحاد الحالي.
سعيد  أجاب  غليطة،  بن  بمروان  رأيه  وعن 
ولكننا  بكثير،  أفضل  أنه  نتوقع  »كنا  سليمان: 
الرياضية  الساحة  الجميع في  أن  به، كما  تفاجأنا 
تفاجأ به، تفاجأت بعمله اإلداري، وأعتقد أنه رجل 

منظر أكثر مما هو عملي«.
ويبدو أن اتهام االتحاد بإجادته التنظير أكثر من 
العمل يستند في مكان ما إلى وقائع، وكان آخرها 
دعوة مروان بن غليطة إلى »مبادرة الحوار الوطني 
الرياضي«، لإلجابة على السؤال »كيف نريد كرة 
القدم اإلماراتية في العام 2030«، بمشاركة مجموعة 
واإلعالميين  والحاليين  السابقين  الرياضيين  من 

واإلداريين والجماهير. 
دعوته  من  القدم  كرة  اتحاد  تبرير  وحسب 
للحوار هو  »إثراء الساحة الكروية، وتبادل اآلراء، 
واستثمار هذه المنصة الرياضية في اإلجابة على 
الكرة  تطوير  في  تسهم  ومهمة  عديدة  تساؤالت 
الكروي  النشاط  استدامة  على  وتعمل  اإلماراتية، 
في الدولة، وإشراك مختلف الشرائح المعنية بالكرة 
اإلماراتية في هذا الحوار لالستفادة القصوى من 
خبراتها وأرائها لما يمثله تبادل األفكار واآلراء من 

أهمية في هذا المجال«. 

وقد نالت هذه الدعوة الكثير من االنتقادات، على 
اعتبار أن المطلوب معالجة المشكالت الحالية، وهي 
وإدارياً، وكان األجدر النظر فيها، بدالً  كثيرة فنياً 
من مناقشة كيف نريد كرة اإلمارات بعد 12 عاماً 

في عام 2030.

م�صكات واأزمات

أطلق  الحالي  الكرة  اتحاد  أن  الكثيرون  يرى 
ينفذ سوى  ولم  التغيير،  عن  كبيراً  وكالماً  وعوداً 
يتعلق  ما  في  ما  نوعاً  نجح  أنه  وبدا  منها،  القليل 
إعادة  خالل  من  )الهواة(  األولى  الدرجة  بدوري 
والعربي  ومصفوت،  الحمرية،  مثل:  األندية  بعض 
للمشاركة من جديد في البطولة بعد انسحابها في 
المالية،  اإلمكانات  توفر  لعدم  الماضية  السنوات 
تجديد  في  الهواة  أندية  تطوير  لجنة  نجحت  كما 
بعض المالعب ألندية التعاون، والرمس، والجزيرة 
الحمراء، وفلج المعال، وذلك ضمن مبادرة االتحاد 
لتطوير أندية الهواة واستدامة نشاط كرة القدم في 

اإلمارات. 
وهذا النجاح كما يراه بعضهم جاء على حساب 
المحترفين،  وأندية  العبي  على  العقوبات  تغليظ 
بلغت  الغرامات  أن  بينت  اإلحصاءات  وأن  السيما 
حتى نهاية الدور األول في ديسمبر الماضي 2016 
اتحاد  اتهم بعضهم  ألف درهم، وقد  و167  مليوناً 

الكرة أنه يؤمن ميزانيته ألندية الدرجة األولى من 
أموال أندية المحترفين، خصوصاً أن االتحاد تعهد 
بتخصيص 25% من موازنته السنوية لدعم أندية 

الهواة التي تعاني من شح اإلمكانات.
كما تعهد اتحاد الكرة بترشيد اإلنفاق خصوصاً 
في بند الرواتب والمخصصات، عبر تخفيض عدد 
العاملين في االتحاد وتقليل عدد اللجان، ولكن هذا 
األمر لم تظهر نتائجه على أرض الواقع، وهو الذي 
يشكل الناحية الفنية التي عادة ما تكون الفيصل في 

تحديد نجاح أي اتحاد كروي وطني.
اتحاد  تطال  التي  االنتقادات  الئحة  وحسب 
واألخطاء  التحكيم  أزمات  استمرار  هناك  الكرة، 
تنتقد  األندية  معظم  جعلت  والتي  المباريات،  في 
منظومة التحكيم في اتحاد الكرة، وهو أدى الحقاً 
خليفة  الدكتور  الحكام  لجنة  رئيس  استقالة  إلى 

الغفلي من منصبه.
منظومة  ضرب  ضمن  الغفلي  استقالة  وعدت 
الكرة،  اتحاد  أعضاء  بين  واالنسجام  الوحدة 
السيما وأنها جاءت بعد الضجة التي أحدثها سعيد 
الطنيجي نائب رئيس االتحاد الذي لمح إلى وجود 
تزوير في قضية العب النصر البرازيلي فاندرلي، 
وهو ما أدى الحقاً إلى تأكيد مروان بن غليطة أن 
»كالم الطنيجي يخصه شخصياً، وال يعبر عن رأي 

اتحاد الكرة«.

اهتمام بأندية الهواة أكثر من المحترفين ألسباب انتخابية
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على  عقوبات  بفرض  الكرة  اتحاد  قرار  وجاء 
القرارات  ضمن  الغريبة  الالعبين  شعر  قصات 
ووجدت  القدم،  كرة  اتحاد  اتخذها  التي  الغريبة 
عنها  التراجع  قبل  القرار  لهذا  واسعة  انتقادات 

تدريجياً.
مجلس  تطال  التي  االنتقادات  الئحة  وتتعدد 
أنه  عن  غليطة  بن  رئيسه  تحدث  الذي  االتحاد 
أجل  من  االنتخابات  لخوض  األعضاء  مع  تقدم 
وأن  واللوائح،  األنظمة  وتغيير  والتطوير،  التغيير 
من  مستقبالً  العمومية  الجمعية  اجتماعات  تكون 
كالم  مجرد  وليس  القرارات  وإصدار  اتخاذ  أجل 
بدالً  للحكام  استشاري  مجلس  وإنشاء  والسالم، 

من الرابطة التي ينص عليها النظام األساسي.

الكثري من الوعود

كما كانت هناك الكثير من الوعود التي لم تجد 
مشروع  إطالق  الكرة  اتحاد  دراسة  مثل  النور 
احتراف العبين محليين في دوريات خارجية، من 
بينها دوريات أوروبية، من أجل االستفادة الفنية، 
ينعكس  بما  الالعبين،  هؤالء  مستويات  وتطوير 
والمنتخبات  الفرق  مستوى  على  إيجابية  بصورة 

الوطنية. 
االحتراف  عن  الحديث  أن  المنتقدون  ويرى 
الخارجي لالعبين ال يمكن أن يفرضه اتحاد الكرة، 

حيث إن التجارب أكدت في أكثر من مناسبة وحدث 
أن األندية تبقى أقوى من االتحاد، وهي وحدها من 
تحدد احتراف العبيها من عدمه وليست أية جهة 

أخرى. 
اختفت،  ثم  ضجة  نالت  التي  األمور  ومن 
في سبيل  نوعية  نقلة  بإحداث  غليطة  بن  وعد 
عقود  تشهدها  التي  التجاوزات  على  السيطرة 
الالعبين، وتفعيل معنى اإلرشاد في مصروفات 
ومديونيات  عجز  من  تعاني  التي  األندية 
بسبب المصروفات التي تزداد لتلبية متطلبات 
العرض والطلب بما  االحتراف، والوفاء بسوق 
يخص الالعبين والمدربين وسواهم من الفنيين 

والمتخصصين في كرة القدم.
عن  عبارة  النقلة  تلك  »أن  غليطة  بن  وأوضح 
الالعب  النتقال  محددة  خطوات  ذات  جديدة  آلية 
الكرة،  اتحاد  وتحديد سعره، بإشراف مباشر من 
عن طريق غرفة انتقاالت الالعبين التي تم اإلعالن 

عن الشروع في تأسيسها«.
موسعاً  اجتماعاً  عقد  أنه  إلى  غليطة  بن  وأشار 
أبوظبي،  في  الثالثة  الرياضية  المجالس  أمناء  مع 
ودبي، والشارقة، كان عنوانه العريض هو: »تفعيل 
االتحاد  أداء  في  المالية«  والشفافية  الحوكمة 

واألندية بوجه عام.
إدارة  سينشئ  االتحاد  أن  غليطة  بن  وأكد 

متخصصة في أسرع وقت، وهو شرع في دراسة 
عمالنية  أكثرها  أن  ووجد  لها،  األمثل  النموذج 
بالنسبة لكرة اإلمارات هو النموذج المعمول به في 
االتحاد اإلسباني، والهدف هو أال تزيد المصروفات 

عن الموارد، بحيث ال يكون هناك أي عجز.
وأعلن بن غليطة عن تشكل لجنة عليا للحوكمة 
والرقابة المالية على األندية برئاسته، وأنها ستتخذ 
في  فوراً  تطبق  مسبوقة  وغير  مصيرية  قرارات 

جميع األندية.
والشفافية  الحوكمة  عن  الكالم  أن  الفتاً  وكان 
خليل  فأحمد  التداول،  من  تدريجياً  اختفى  المالية 
مهاجم األهلي والمنتخب الوطني انتقل إلى الجزيرة 

بصفقة تجاوزت 17 مليون درهم سنوياً.
وعموماً، يراهن اتحاد الكرة الحالي على أن 
المنتخبات  على صعيد  األخيرة  الفنية  خطواته 
هي البصمة األولى له، وأن نتائج العمل الفني 
يؤمن  يعد  لم  من  هناك  ولكن  قريباً،  ستظهر 
نائب رئيس مجلس  العجلة  الله  بالوعود، فعبد 
لقاء  بعد  التحكيم  انتقد  الشارقة  نادي  إدارة 
نهائي  نصف  في  الوحدة  فريق  مع  فريقه 
مسابقة الكأس، وحمل اتحاد الكرة المسؤولية، 
منذ  المقبلة  لالنتخابات  يعمل  بأنه  إياه  متهماً 
اآلن، وملمحاً إلى أن االتحاد الحالي قد ال يكمل 

دورته الحالية حتى يفكر بالدورة المقبلة.

 الجسمي عين ناطقاً رسمياً لالتحاد بن غليطة مع مشرف ومدير المنتخب الجديدين
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تحقيق

الجديدة  االختبارية  أودي عن سيارتها  كشفت 
كيو 8 خالل معرض »ديترويت الدولي« للسيارات 
وكانت  الحالي،  العام  المتحدة مطلع  الواليات  في 
أطر  بدون  بنوافذ   7 كيو  سيارة  متوقعاً  كان  كما 
فارع  الحجم وخط سقف  أمامي متضخم  وشبك 
مثال  االختبارية  وهذه  الكوبيه.  بسيارات  شبيه 
صارخ عن مركبة سيتم إنتاجها بالتأكيد لتنافس 
أي  ال  وكوبيه جي  الفارهة   6 أكس  دبليو  أم  بي 

مرسيدس بنز. 
الرغم  على  حقاً،  عليها  ينطبق  ال  الكوبيه  لقب 
السيارات  صناعة  شركات  محاوالت  أفضل  من 
بخالف  ولكن  الكلمة،  تعريف  »إلعادة  األلمانية 
ذلك تعطي االختبارية كيو 8 ما هو مطلوب منها. 
الحالية،   7 كيو  من  إجماالً  ببوصتين  أقصر  إنها 
النسب  فإن  وبالتالي  مماثلة،  عجالت  قاعدة  على 
األساسية لهذا  الشيء ينبغي أن تدفعها الى خط 

اإلنتاج«.
بالقدر نفسه: محرك  الحركة متوقعة  مجموعة 

أودي كيو 8 .. 
اختبارية تنافس الكبار

 العدد 556 أبريل 1122017

سيارات

اإعداد: حاكم خريي
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هجين  يقترن مع محرك سداسي اإلسطوانات سعة  
3.0 لتر TFSI  مع بطارية ليثيوم أيون باستطاعة 
يعطي   V6 الـ  محرك  ساعة.  كيلوواط   17.9
 368 و  حصاناً   333 تبلغ  قوة  نظرياً  االختبارية 
كهربائي  ومحرك  الدوران،  عزم  من  قدم  رطالً/ 
واحد مدمج في ناقل الحركة األوتوماتيكي الثماني 
حصاناً(   134( واط  كيلو   100 يضيف  السرعات 
مزيج  إلى  الدوران  عزم  من  قدم  رطالً/   234 و 
مجموعة الحركة. هذه األرقام ذات معنى بالتأكيد ، 
بالنظر إلى أن Q7 التي تعمل بالوقود لها قوة تبلغ 
 Q7333 حصاناً )وإن كان ذلك مع شاحن توربو( و
أي-ترون الحالية، تقرن بين بطارية 17.3 كيلوواط 

.V6 ساعة ومحرك ديزل
نية  بوجود  سواء  اختبارية،  سيارة  أنها  وبما 
إنتاج أم ال، فإن أرقام المدى الذي تحققه  هي أيضاً 
نظرية إلى حد ما، ولكن هنا ما تقوله أودي: مدى 
كلي يصل  البطارية، ومدى  بمحرك  ميالً   60 يبلغ 
إلى حوالي 621 ميالً. هذا ليس باألمر الهين إذا كنت 

في رحلة طويلة على الطريق. ويسهم نظام التعليق 
الهوائي المتكيف على جعلها رحلة  مريحة أيضاً.

في الداخل، نجد أن هذه السيارة مالئمة ألربعة 
أشخاص، ال وجود للصف الثالث، وال يوجد مقعد 
الفئات.  خلفي في الوسط، كما هو سائد في هذه 
المقصورة نظيفة وحديثة للغاية – تعكس صورة 
إال  المبالغة  بعض  وجود  من  الرغم  على  أودي، 
اإلنتاج،  مرحلة  في  هذا  تخفيف  المتوقع  من  أنه 
المقصورة االختبارية تعطي لمحة عن  ولكن هذه 

المستقبل.
سيتعين علينا االنتظار حتى العام المقبل لرؤية 
أنها  إال  جاهزة،  اإلنتاج  مرحلة  إلى  أقرب  شيء 

قادمة ال محالة.
عندما تشق Q8 طريقها في نهاية المطاف إلى 
تتعدد  أن  المتوقع  من  العام،  هذا  نهاية  السوق 
 ،V-8و ،V-6 فيها خيارات المحركات بما في ذلك
البنزين والكهرباء،  ومحرك أي ترون هجيني بين 
 8 مزدوج  توربيني  شاحن  محرك  حتى  وربما 
عن  فضالً  حصان،   500 بقوة   Q8 RS إسطوانات 
عن  النظر  وبغض  الديزل.  محركات  خيارات 
المحركات، من المتوقع أن يزيد سعر Q8 للرياضة 
ما بين  5000 إلى 10000  دوالر عن Q7، وعلينا أن 
تعلن  العام حتى  هذا  من  ننتظر حتى وقت الحق 

أودي رسمياً عن دخول Q8 مرحلة اإلنتاج.
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ال نكون مبالغني أو بعيدين عن احليادية إذا اعتبرنا أن وزارة التربية هي الوزارة املهمة على اإلطالق في دولة اإلمارات، 
فعندما نتحدث عنها كوزارة فنحن نتحدث عن نصف املجتمع الذي يعمل فيها أو يتلقى تعليمه بواسطتها، أو تهّمه شؤونها، 
فال أحد فينا ميكنه ادعاء عدم أهميتها كوزارة أو كمجالس مرادفة على املستوى احمللي تهتم بالتعليم وشؤونه، فهي التي 
توكل إليها مهمة إعداد األجيال للحاضر واملستقبل، وهي التي نسلمها بثقة تامة عقول وفكر األبناء، وهي التي أصبحت تنافس 
ببيئاتها املنازل في مدة مكوث األبناء فيها، ما يعني أن هذه الوزارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تعليم ومعرفة وأخالق 
وسلوك جيل أصبحت عالقته املدرسية بحكم ما يقضيه الطالب فيها من وقت، وبحكم ما تفرضه عليه من واجبات بعد عودته 

للبيت، أصبحت تستحوذ على جل اهتمام الطلبة وأولياء أمورهم.
زت عليها أكثر من أي وقت  احلديث عن أهمية الوزارة ومجالس التعليم التي أولتها القيادة في اإلمارات اهتماماً كبيراً، وركَّ
مضى، يدفع بنا للتساؤل عن مستوى الرضا الذي حققته هذه اجلهات التعليمية من قبل القيادة، الطالب أنفسهم، أولياء األمور 

واملنتمني للميدان التعليمي.
الصحف احمللية ومواقع التواصل االجتماعي تؤكد حقيقة في غاية الوضوح، وهي تراجع مستوى الرضا عن التعليم في 
اإلمارات، رغم اإلمكانات التي سخرتها الدولة للتعليم، ورغم محاولة املسؤولني تهيئة التعليم ملواكبة كل جديد في املناهج 
وطرائق تدريس وما يتبع ذلك، لكن على ما يبدو أن تغيير النظام بأكمله بدءاً بالتوقيت الذي جعل اليوم املدرسي ميتد حتى 
الساعة الثالثة عصراً، وتقسيم العام الدراسي إلى ثالثة فصول تسببت في امتداد العام الدراسي حتى أشهر الصيف التي 
ترتفع فيها درجات احلرارة، عالوة على األعباء اإلدارية والفنية، والتي تتمثل في صورة أنشطة وتنفيذ مبادرات ومعارض، 
أثقل بها على املعلم والطالب، ناهيك عن التغيير املستمر في مناهج الطالب التي تعرقل في غالب األحيان متكن املعلم منها، 

واستيعاب الطالب لها بعد طرحها بفترة وجيزة.
العوامل السابقة كلها، وغيرها من العوامل التي أدخلت على التعليم في السنوات األخيرة كانت سبباً في وجود ظواهر 
تعليمية لم نعهدها مسبقاً، أهم تلك الظواهر الرسوب اجلماعي وتدني نسب طالب الثانوية، وال نبالغ إن قلنا إن هذا العام 
الدراسي كان صادماً في معظم أخباره، رغم اإلحاطات اإلعالمية التي تعلن فيها وزارة التربية عن مشاريع ضخمة وتطلعات 

كبيرة، إال أنها لم تضف للميدان والعاملني فيه واملستفيدين منه سوى املزيد من األعباء.
في السابق كان النظام التعليمي تقليدياً، وكنا ندرس بدون وسائل تقنية متطورة، وكان اليوم الدراسي أقصر، وكان العام 
الدراسي في فصلني، ولم يدرس جميعنا اللغة اإلجنليزية في صفوف مبكرة، ولكن هذ النظام أوجد الوزير، واملدير، والسفير، 
ومن نراهم اليوم في مناصب قيادية مشرفة، وكان سبباً في ترابط األسرة بصورة أكبر، وكان التعليم أيضاً سبباً في إيجاد 

مثقفني، رغم أن املجتمع بأكمله لم يكن يوجه حمالت منظمة للقراءة أو لتثقيف الذات.
وجود نسبة عالية من الرسوب وتراجع مستويات الطلبة في املرحلة الثانية، ورصد حاالت اعتداءات على املدارس وأبنيتها، 
يعني أن هناك مشكالت ينبغي البحث في جذورها، ويعني أن التعليم في خططه ال يسير وفق التوجهات بشكل سليم، وغير 

قادر على حتقيق الطموحات بحجمها.
ملاذا نتحدث عن التعليم واملؤسسات التابعة له وأهمية جناحها في مهامها؟ ألنها باختصار مسؤولة ومؤمتنة على جيل 
بأكمله يبدأ بناؤه في الصفوف الدراسية، بناؤه علمياً ومعرفياً وإنسانياً واجتماعياً واقتصادياً، وهذه الصفوف هي التي تخرج 
لنا من هم قادرين على حتقيق تطلعات الدولة وإكمال املسيرة، ولذلك ال نقبل بأن جند بينهم راسباً أو متسرباً، وال ضعيفاً أو 
متخاذالً. فبناء األمم يكون بتعليم أفرادها، وهدم األمم أيضاً يكون من خالل تعليم يقتحم فكر وعقول أبنائها ولنا أن نختار.
دولة اإلمارات اعتادت على التقدم وإحراز قصب السبق في كل مجاالتها، بل عودت شعبها على حب املركز األول، وبيئتها 
لهذه  الدولة عاكساً  التعليم في  للتعلم والعمل فيها، وينبغي أن يكون واقع  العربي  آمنة ومستقرة وجاذبة ملعظم الشباب 
املميزات، ومنعكساً على نتائج الطلبة لنجد بينهم قارئاً ومبتكراً وعاملاً ومحباً للخير وفق تطلعات القيادة واملبادرات التي تعلن 
عنها. لسنا ضد تطوير التعليم ومناهجه أو مواكبة ما يجري في التعليم حولنا، لكن أي تغيير في التعليم ينبغي أن يضع 
في اعتباره طبيعة املجتمع، وأفراده وطبيعة اجلديد الذي سيدخل عليهم ومدى مالءمته وأهميته بالنسبة لهم، واملهم من ذلك 
إتاحة الوقت الستيعاب التغيير الذي ال نتمنى أن يكون على حساب األسرة والترابط املجتمعي، فإذا كانت املدرسة تعلم في 
اجلزء األكبر من يوم الطالب، فاملنزل واألسرة بحاجة إلى تربية الطالب الذي لم يعد يجد وقتاً للجلوس مع إخوته ووالديه، 

بل وأصبح يشكو الضغوط في سن مبكرة.

وزارة نصف المجتمع.. المستقبل

عضو سابق في املجلس الوطني االتادي
maysarashed@gmail.com
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Acknowledged as the world’s best chronograph, it is a descendant of the 

legendary El Primero fi rst unveiled in 1969 and proudly bears the iconic colours 

of the fi rst high-frequency automatic column-wheel chronograph calibre. Beating 

at a rate of 36,000 vibrations per hour, this daring feat embodies the exceptional 

expertise of the Manufacture.
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