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مل تعد ال�سرعة هي املتهم الرئي�س يف ما تعانيه طرقاتنا من نتائج وخيمة 

اأحيانًا حلوادث ال�سري، بل بتنا ن�سهد �سلوكيات غريبة من قبل �سائقي املركبات 

واملارة ال يقل �سررها عن ال�سرر الناجم عن تزايد ارتفاع عداد ال�سرعة يف 

ال�سيارة. 

واإ�سغال  بع�سهم،  قبل  من  مباالة  بال  القيادة  اأثناء  الهاتف  فا�ستخدام 

الهندام  وتفقد  ال�سعر  ومت�سيط  معني  حمل  اأو  مكان  عن  البحث  يف  الطريق 

واملكياج، هي اأمور ال تقل يف خطرها عن ال�سرعة والتجاوزات اخلاطئة التي 

ت�سبب الكوارث املرورية.

والعلب  ال�سجائر  كاأعقاب  ال�سيارات  نوافذ  من  املخلفات  رم��ي  وظاهرة 

الفارغة والب�سق يف ال�سوارع، هي من االأمور النا�سزة وال�ساذة التي يت�سرف 

بع�سهم وفقها يف اأثناء ا�ستخدامها للطرقات التي هي حق للجميع.

وبع�سهم ال يعرف من مهارة القيادة و�سلوكياتها �سواء ا�ستخدام الفال�سات 

وبغري  مبنا�سبة  التنبيه  الآلة  املفرط  اال�ستخدام  وكذلك  داعٍ،  وبغري  بداعٍ 

منا�سبة. 

بل االأدهى من كل ذلك اأن ترى هذا ال�سلوك املنفر واخلاطىء بكل املعايري 

واملقايي�س، وهو و�سع االأطفال يف ح�سن ال�سائق من باب املالعبة والرتفيه عن 

ال�سغري.

اإن ال�سارع اأو االأماكن العامة ملك للجميع، وبالتايل احلفاظ على جماليتها 

ك�سب  من  كبري  حد  ل�سمان  اخلا�سة  زاويته  من  كل  جماعيًا  جمهودًا  يتطلب 

يكاد  �سلوكيات  الب�سق  و  ال�سجائر  واأعقاب  املخلفات  اإلقاء  الرهان. وظاهرة 

يراها اجلميع يوميًا على الطرقات، ويتغافل مرتكبوها عن ال�سلوك احل�ساري 

الراقي، وي�سوهون جمالية املنظرالعام، فرتى بع�س ال�سائقني الذين يقفون 

اأمامك اأو بجانبك عند االإ�سارة املرورية اأو يف الطريق العام، اأو عندما مي�سون 

اهتمام  بال  املخلفات  اأو  ال�سيجارة  عقب  يرمون  اأو  يب�سقون  الر�سيف  على 

الظاهرة،  الذاتية غري كافية ملواجهة هذه  الرقابة  اإن  مب�ساعر االآخرين. 

وال��ذوق  احل�سن  ال�سلوك  مفهوم  تر�سيخ  ميكن  وال  التوعية.  حمالت  رغم 

طريق  عن  املفاهيم  هذه  برت�سيخ  اإال  وال�سوارع،  البيئة  يف  العامة  والنظافة 

حمالت التوعية، الأن الثقافة والقناعات هي التي ُتنب ال�سخ�س ارتكاب اأي 

�سلوك �سيئ. 

وبالرغم من ت�سديد العقوبة ورفع قيمة الغرامات، اإال اأن املطلوب هو �سبط 

اجتماعي اأكرث منه ماليًا وعقوبة، فهناك فئات تاأبى اأن تطور من ثقافتها يف 

ا�ستخدام الطريق ويف املقابل ال يردعها العقاب املادي. 

ويف غالف هذا ال�سهر نتحدث عن ظاهرة ال�سلوكيات امل�ستهجنة يف ال�سارع 

العربي مع اإلقاء ال�سوء على اأبرز هذه ال�سلوكيات ال�سيئة.

قيادة  مع  التعامل  يف  املهارة  قبل  تاأتي  الرتبية  اأن  �سك  فال  النهابة  ويف 

ال�سيارات و�سلوكيات الطريق، لكن اأنانية بع�سهم والرنج�سية التي يتعامل بها 

هوؤالء مع ال�سارع هي اأ�سد اأذى من قلة اخلربة وانعدام مهارة القيادة. 

وحياكم اهلل.
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد مينح الرئي�س ال�سيني »و�سام زايد«

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة »وسام 
وتطوير  دعم  في  وجهوده  لدوره  وتثميناً  تقديراً  األولى«  الطبقة  من  زايد 

عالقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد.
أبوظبي  ولّي عهد  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  وقلَّد صاحُب 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله«، فخامة الرئيَس الصيني »وسام زايد« الذي ُيعد أعلى وساٍم تمنحه دولة 

اإلمارات العربية المتحدة لملوك ورؤساء وقادة الدول.
وأعرب فخامة الرئيس الصيني عن سعادته واعتزازه بهذا الوسام الذي 
يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية عظيمة هو المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيّب الله ثراه«، والذي يحظى باحترام شعوب العالم من 

خالل تأسيسه دولة حضارية ومد جسور الصداقة والتعاون والسالم مع 
مختلف الدول.

الرئيس  : »منح  إن  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  قال صاحب 
الصداقة  لعالقات  وتقديرنا  شكرنا  عن  تعبيراً  ُيعد  زايد  وسام  الصيني 
دور  مثمناً  الصديقين«،  بلدينا  بين  المشترك  والتعاون  الراسخة  التاريخية 
فخامة الرئيس شي جين بينغ في تنمية وترسيخ العالقات بين دولة اإلمارات 
وتمنى  المجاالت،  الشعبية في مختلف  الصين  المتحدة وجمهورية  العربية 

للصين وشعبها دوام التقدم واالزدهار واألمن واالستقرار.
وسّجل فخامة الرئيس الصيني كلمة في سجّل كبار الزوار لقصر الرئاسة 
وتمنياته  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  بزيارة  سعادته  عن  فيها  أعرب 
للعالقات الثنائية مزيداً من التطور والنماء ولدولة اإلمارات وشعبها التقدم 

واالزدهار.

..وبتوجيهاته افتتاح مستشفى لألطفال في تركمانستان

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بتوجيهات 
»حفظه الله«، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
اإلنسانية  المساعدات  بتقديم  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
والتنموية لتركمانستان ودعم القطاع الصحي فيها، وبمتابعة من سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 
رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، افتتحت المؤسسة 
» مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لألطفال« الذي نفذته في مدينة 
مليون   30 يعادل  ما  أي  درهم  ماليين   110 بلغت  بتكلفة  بتركمانستان  ماري 
دوالر أمريكي.  ويأتي تدشين المستشفى في نموذج مميز ومبتكر للشراكة في 

مجاالت العمل اإلنساني والطبي التخصصي لألطفال، وانسجاماً مع توجيهات 
صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« بأن يكون 2018 عام زايد الذي يعتبر 
رمز الحكمة والخير والعطاء، ويمثل المستشفى إحدى المبادرات الخيرة والمهمة 

التي تعنى بالرعاية الصحية والتي أنجزتها المؤسسة خالل »عام زايد«.
وتوجه الجميع بالشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« على 
اإلنسانية  المبادرات  إطار  وفي  زايد«،  »عام  خالل  تأتي  التي  المبادرة  هذه 
والتنموية التي تقدمها دولة اإلمارات العربية المتحدة للعديد من دول العالم، 
حيث وصلت المؤسسة بمشاريعها التنموية واإلغاثية إلى حوالي 90 دولة في 

العالم.
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد  
يبحثان مع الرئي�س ال�سيني العالقات اال�سرتاتيجية 

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، مع 
عالقات  الصديقة،  الشعبية  الصين  جمهورية  رئيس  بينغ  جين  شي  فخامة 
التعاون والشراكة االستراتيجية بين البلدين الصديقين، باإلضافة إلى القضايا 

والمستجدات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« أن هذه 
المحادثات تعكس رغبة الجانبين في تطوير عالقات الشراكة االستراتيجية بين 
البلدين في ضوء توافر اإلرادة السياسية القوية لدى الطرفين، والتي تشكل 
أساساً راسخاً لبدء مرحلة جديدة من التعاون في العديد من المجاالت الحيوية، 
وبما يدعم تحقيق طموحات الشعبين الصديقين، ويعزز فرص التكامل الصيني 

اإلماراتي على المديين القريب والبعيد.

ورأى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن زيارة فخامة شي 
جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة تؤذن بمرحلة جديدة ونقلة نوعية للعالقات االستراتيجية بين البلدين 

لتحقق أهداف عالقتنا االستراتيجية الشاملة. 
لزيارة  الفرصة  بهذه  بينغ عن سعادته  الرئيس شي جين  فخامة  وأعرب 
دولة اإلمارات بدعوة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة »حفظه الله«.
وأبلغ فخامته صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو رئيس 
الذي  االستقبال  وكرم  الضيافة  لحسن  الكبير  الله«،  وتقديره  »حفظه  الدولة 
هذا  على  سموهما  إلى  شكره  فخامته  ووجه  الزيارة،   هذه  خالل  به  حظي 

االستقبال الذي يعكس العالقات االستثنائية بين البلدين.

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد  الوزراء حاكم دبي »رعاه  رئيس مجلس 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، »عالم 
وارنر براذرز أبوظبي«، المدينة الترفيهية الُمغطاة األولى من نوعها في العالم 
التي تحمل عالمة »وارنر براذرز« العالمية الشهيرة، وقامت بتطويرها شركة 
»وارنر  مع  بالشراكة  أبوظبي،  في  المتميزة  للوجهات  الرائد  المطور  »ميرال« 

براذرز إنترتينمنت« باستثمارات بلغت مليار دوالر أمريكي.
آل مكتوم ولي عهد  الشيخ حمدان بن محمد بن راشد  االفتتاح سمو  حضر 
دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ هزاع 

التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو الشيخ  المجلس  بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
لألعمال الخيرية واإلنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب 
مستشار األمن الوطني، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دائرة النقل في أبوظبي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان، 
والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في 

ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.

..ويفتتحان »مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي« 
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أخبار الوطن

محمد بن زايد 
يبحث مع رئي�س كازاخ�ستان تعزيز العالقات

..و يلتقي أوائل الثانوية وأولياء أمورهم

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة وفخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية 
كازاخستان الصديقة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
الرئاسة، عالقات الصداقة والتعاون بين  الوزراء وزير شؤون  رئيس مجلس 
البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجاالت، باإلضافة إلى عدد من القضايا 

والمستجدات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
الرئيس  فخامة  إلى  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  ونقل صاحب 
آل نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد  السمو  الكازاخستاني تحيات صاحب 
الدولة »حفظه الله« وتمنياته للشعب الكازاخستاني الصديق مزيداً من التقدم 

والتنمية.
وأضاف سموه: أن مجاالت التعاون والتنسيق بين دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وجمهورية كازاخستان كبيرة ومتنوعة ومتواصلة، وتبعث على التفاؤل 
واالرتياح، ولهما اهتمامات مشتركة خاصة بما يتعلق بتنويع مصادر الدخل 

وبناء اقتصاد قائم على المعرفة واالهتمام بطاقة المستقبل.
كازاخستان،  في  باالستثمار  كبيراً  إماراتياً  اهتماماً  هناك  أن  سموه  وأكد 
التزايد المستمر، وذلك بفضل  البلدين إلى  مما يدفع بحجم االستثمارات بين 
وتوسيع  لتشجيع  المناسبة  البيئة  تهيئة  على  تعمل  التي  العديدة  االتفاقات 

العالقات االقتصادية والتجارية، وبناء قاعدة قوية للمصالح المشتركة.
وأعرب فخامة رئيس كازاخستان عن سعادته بزيارة سموه لبالده.، مؤكداً 
أهمية عالقات الصداقة وتميزها بين كازاخستان ودولة اإلمارات في المجاالت 
كافة. وحمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 

وتمنياته لدولة اإلمارات وشعبها مزيداً من التقدم واالزدهار.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة األوائل من الطلبة والطالبات في الصف الثاني 
العامة«، وأولياء أمورهم،  الدراسي لعام 2017 - 2018  »الثانوية  للعام  عشر 

وعدداً من القيادات التعليمية والتربوية.
حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
والتعليم، ومعالي  التربية  الحمادي وزير  إبراهيم  بن  الدولي، ومعالي حسين 
جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور 
العالي  التعليم  لشؤون  دولة  وزير  الفالسي  بالهول  الله حميد  عبد  بن  أحمد 
والمهارات المتقدمة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  أبوظبي. وهنأ صاحب  في  والمعرفة 

الطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز الذي جاء ثمرة االجتهاد والمثابرة 
التفوق، وبذل  لهم مواصلة  التعليمية، متمنياً  المؤسسات  وتعاون األسرة مع 

المزيد من الجهود في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العلمية.
في  واستثمارها  الدولة  اهتمامات  مقدمة  في  يعد  التعليم  أن  سموه  وأكد 
االهتمام  وأن  المبدع،  المتميز  الشباب  وتأهيل  إعداد  من  يبدأ  الذي  المستقبل 
بالتعليم واالرتقاء به وفق أعلى المعايير العالمية يعد خياراً استراتيجياً لتحقيق 

ما نصبو إليه من مستويات تطور عالمية.
وشدَّد على أن التعليم هو أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية الشاملة 
دولة  في  التعليم  منظومة  تواكب  أن  وعلى ضرورة  للمجتمعات،  والمستدامة 

اإلمارات متطلبات الحاضر والمستقبل.
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.. ويشهد أفراح بن لوتيه العامري

سيف بن زايد  
يد�سن برنامج وزارة الداخلية لل�سعادة واالإيجابية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية حفل االستقبال الذي أقامه العميد الركن سالم محمد بن لوتيه 
العامري بمناسبة زفاف سعيد سالم محمد بن لوتيه العامري إلى كريمة حمد 
سالم العامري، وزفاف سعيد مبخوت محمد بن لوتيه العامري إلى كريمة سهيل 

بخيت بن لوتيه العامري.
وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة االحتفاالت بمركز العين للمؤتمرات كل من: 

معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان 
المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو ولي عهد 
أبوظبي، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان 
آل نهيان، والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، وعدد من كبار الشخصيات 
والمسؤولين، وأعيان القبائل، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع 

من المهنئين واألهل واألصدقاء.

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية برنامج وزارة الداخلية للسعادة واإليجابية، بحضور معالي عهود 
بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة 

مجلس الوزراء. 
باألهداف  وارتباطه  ومحاوره،  البرنامج  عن  إيجاز  إلى  سموه  واستمع 
النجاح  وعوامل  واإليجابية  السعادة  وممكنات  الداخلية  لوزارة  االستراتيجية 

الرئيسة، والمبادرات والسياسات واألنشطة التي يتضمنها.
حضر التدشين العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري األمين العام باإلنابة 
لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط  وزارة 

الداخلية.
وأوضح العقيد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة إسعاد المتعاملين ورئيس لجنة 
السعادة واإليجابية في وزارة الداخلية أن تدشين هذا البرنامج يأتي في إطار 

السعادة واإليجابية، وبما يحقق محاور  الرشيدة في  تنفيذ توجهات حكومتنا 
البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية بالنسبة للعاملين والمتعاملين والمجتمع، 
وهو مرتبط باألهداف االستراتيجية للدورة االستراتيجية 2017 –2021 في وزارة 
الداخلية.  وأضاف: أنه تم إعداد برنامج متكامل للسعادة واإليجابية في وزارة 
الداخلية ُيعد بمثابة إطار عام للمبادرات والسياسات واألنشطة كافة التي تسهم 

في تحقيق السعادة واإليجابية للعاملين والمتعاملين والمجتمع. 
للسعادة  الوطني  البرنامج  ودراسات  أدلة  على  مبني  البرنامج  أن  وذكر 
واإليجابية وبرنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة بما تحتوي األدلة من 
ممكنات للسعادة واإليجابية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأنه يشمل عدداً 
من المبادرات والسياسات واألنشطة وفقاً لبرنامج زمني محدد للتنفيذ من خالل 
الوحدات التنظيمية المختصة في وزارة الداخلية، وتشرف على تنفيذ البرنامج 

لجنة السعادة واإليجابية في الوزارة.

..و يلتقي أوائل الثانوية وأولياء أمورهم
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الشارع واألماكن العامة ملك للجميع، وبالتالي الحفاظ على جماليتها يتطلب مجهوداً جماعياً لضمان حد كبير من كسب الرهان. 
وظاهرة إلقاء المخلفات وأعقاب السجائر والبصق سلوكيات يكاد يراها الجميع يومياً على الطرقات، ويتغافل مرتكبوها عن السلوك 
الحضاري الراقي، ويشوهون جمالية المنظر العام، فترى بعض السائقين الذين يقفون أمامك أو بجانبك عند اإلشارة المرورية أو في 
الطريق العام، أو عندما يمشون على الرصيف يبصقون أو يرمون عقب السيجارة أو اللبان أو المخلفات بال اهتمام بمشاعر اآلخرين. 
وال يمكن ترسيخ مفهوم السلوك الحسن والذوق والنظافة العامة في البيئة والشوارع، إال بترسيخ المفاهيم السليمة عن طريق 
حمالت التوعية، ألن الثقافة والقناعات هي التي ُتجنب الشخص ارتكاب أي سلوك سيئ. ويمكن القول إن للبيت والمدرسة الدور 
الكبير في تعزيز السلوك الحسن والتصرف بوعي اتجاه األماكن العامة التي هي ملك للجميع والحفاظ عليها مطلب تربوي وأخالقي 

يجب تعميقه لدى النشء ليصبح ضمن أبجديات الحياة اليومية.
فالسلوكيات السوية تبدأ من األسرة ثم المدرسة والجامعة والعمل. وعلى اآلباء واألمهات أن يعلموا األبناء السلوكيات الحميدة، 

ورفض السلوكيات الخاطئة، وعلينا جميعاً ضبط تصرفاتنا اليومية في عالقاتنا مع اآلخرين، والبد أن يبدأ كل إنسان بنفسه.

سلوكيات مرفوضة!
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حتقيق: اأماين اليافعي- اأبوظبي -  ت�سوير: حممد علي

عقليات مؤذية!
�سخ�سيات يف املجتمع متيل اإىل اأن تكون »م�سادة«، وهي تبحث عن االأذى من اأجل االأذى.

بعض  على  تسيطر  »المؤذية«  العقلية  أن  يبدو 
ممتلكات  تخريب  في  يتفننون  الذين  األشخاص 
جانب   لديهم  من  هنالك  الفئة  تلك  ومن  اآلخرين، 
التي  السيارات  »تشخيط«  »انتقامي« يظهر بمتعة 
في  أو  العمل  أماكن  أو  البيوت  مداخل  على  تقف 
وغيرها  التجارية  المحالت  أو  الموالت  مواقف 
فيمسكون مفتاحاً أو أداة حادة ويبدؤون بسحبها 
على السيارة من أولها آلخرها خصوصاً الحديثة 

منها أو باهظة الثمن.
ويثير هذا األمر استياء العديدين ممن يشاهدون 
تلك  من  القهر  ويتملكهم  الحالة،  بتلك  سياراتهم 
النفسية المريضة والمؤذية، التي تتسبب بذلك من 

دون سبب، فقط من باب »قهر« الغير. 

تصرف مخٍز!
طويل  وقت  وبعد  استطاع  »علي«،  األربعيني 
من التفكير أن يحصل على قرض من البنك حتى 
يستطيع شراء سيارة جديدة، وما أن استلمها حتى 
مظلل  مكان  في  يركنها  كبيراً،  اهتماماً  يوليها  بدأ 
يشعر  فهو  نظافتها،  على  ويحافظ  يومياً،  يغسلها 

بسعادة كبيرة أنه حصل عليها.
وفي أحد األيام وأثناء نزوله من البيت للذهاب 
التي وجدها  بما حصل لسيارته  تفاجأ  إلى عمله، 
في حالة »سيئة«، إثر قيام أحدهم »بتشخيطها« من 
الجهتين، من أولها وحتى آخرها باستخدام مسمار 

حاد. 
يقول علي: لم أستطع تحمل المنظر فأي شيء 

المنظر،  هذا  تحمل  من  علّي  أسهل  سيكون  كان 
لشخص  كيف  متسائالً  المقصود،  األذى  وهذا 
الغل  حجم  وما  »المخزي«،  العمل  بهذا  يقوم  أن 
ليتصرف  بداخله  يملكها  التي  والعدائية  والحقد 
بهذه الطريقة، من دون أي تفكير بمشاعر صاحب 
السيارة، وحجم المعاناة التي مر بها قبل أن يحصل 

عليها ويمتلكها؟
أما »محمد« وعند خروجه من أحد الموالت 
تفاجأ بأن سيارته تم تشخيطها بأداة حادة 
في أكثر من مكان في مركبته ما جعله يفقد 
بالصراخ  وبدأ  السيارات،  بمواقف  أعصابه 
الشرطة  مركز  إلى  ذهب  أن  إلى  والتهديد، 

وقدم شكوى هناك.



17 العدد 572 أغسطس 2018

شخصيات مضادة!
يرى االختصاصي النفسي محمد حسين علي 
من مركز الورود للطب النفسي في أبوظبي أن 
هناك شخصيات في المجتمع تميل إلى أن تكون 
»مضادة«، وهي تبحث عن األذى، حتى من دون 
سبب أو دافع، غير أن دافع اإليذاء يكون أحياناً 
أشياء  بتخريب  واالستمتاع  بالغيرة  للشعور 
إلى  معقدة«،  مرضية  »مشاعر  وتلك  اآلخر، 
الحالة  عندهم  تزيد  أشخاصاً  هناك  أن  جانب 

كلما زادت العقد الطبقية.
إزعاج  إلى  أن هذا الشخص يميل  ويضيف: 
اآلخر والتعبير عن غضبه وإحباطاته وعدائيته 
بهذه الطريقة، وهؤالء يصنفون بــ »الشخصيات 

المضطربة«.
ويشير الى أنه أحياناً قد يكون األمر بسيطاً 
والفروق  المجتمع  داخل  يدور  عّما  يعبر  لكنه 

المرعبة فيه.
ويلفت دكتور محمد حسين بأنه وفي أحيان 
غضب  لوجود  االنتقام  بدافع  يكون  قد  كثيرة 
غير معلن عند الشخص، وال يريد أن يعبر عنه 

مباشرة فيلجأ إلى هذه »الطريقة الجبانة«.

سلوكيات سلبية
أما الباحث االجتماعي محمد محمود مصطفى 
فيقول: في مثل هذه الحاالت تصنف الشكوى 
على أنها »إضرار في مال الغير«، ويترتب على 
ومن  السيارة،  ومعاينة  لكشف  الخروج  ذلك 
على  ويترتب  القضاء  إلى  الشكوى  تحويل  ثم 

ذلك أحكام وغرامات في حال إذا كان الشخص 
بالصلح والتفاهم، فغالباً معروفاً. ويضيف الباحث االجتماعي: أن أغلب  الشكاوى تنتهي  هذه 

من  أو  الحارة  في  األطفال  من  الفاعل  يكون 
الجيران.

وسلبية  صادمة  السلوكيات  هذه  أن  ويرى 
قبل  من  وتمارس  المجتمع،  في  وجارحة 
يكترثون  وال  عدوانية  سلوكياتهم  أشخاص 
لممتلكات اآلخرين وإتالفها، وأن من يمارسونها 
له«  وأعداء  المجتمع  ضد  »شخصيات  هم 
وال  مباالة،  وال  اكتراث  دون  من  ويمارسونها 
مراعاة لشعور اآلخرين، كما يتلذذون في تدمير 

مقتنيات غيرهم.
يقوم  قد  أحياناً  أنه  مصطفى:  ويضيف 
أشخاص بتلك األفعال بدافع االنتقام لموقف ما 
أخرى قد تكون  أو من شخص معين، وأحياناً 
التي  األسباب  من  واحدة  هي  والحسد  الغيرة 
تدفع إلى تخريب هذه الممتلكات مشيراً الى أنه 
اآلخرين،  مكان  نفسه  يضع  أن  الشخص  على 
إلى  لغيره  سببه  الذي  الضرر  بحجم  ويشعر 
لمثل  رادعاً  لتكون  العقوبات  تغليظ  أن  جانب 
تلك التصرفات، وعلى المتضرر أن يقوم بتقديم 
التمادي،  لمنع  الفاعل  يعاقب  حتى  شكوى 
باإلضافة إلى تربية األبناء على رفض مثل هذه 

السلوكيات السلبية.

م�صطفى:  حممود  حممد 

�صادمة  ال�صلوكيات  هذه 

يف  وجارحة  و�صلبية 

ملجتمع ا

علي: ح�صني  حممد 

يف  �صخ�صيات  هناك 

تكون  اأن  اإىل  املجتمع متيل 

تبحث  وهي  »م�صادة«، 

عن الأذى
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الغالف

في  نواجهها  التي  السلبية  الظواهر  من 
والقمامة  المخلفات  إلقاء  العربية  مجتمعاتنا 
أدنى مراعاة  والطرقات من دون  الشوارع  في 
للقوانين ومشاعر اآلخرين، بل إن بعضهم يتعمد 
الحضاري، ولو  السلوك غير  بمثل هذا  اإلتيان 
منه  قليلة  أمتار  بعد  على  النفايات  سلة  كانت 

وذلك إمعاناً في األذى!
المستشارة  عيد  شريف  ميالن  وتقول 
في  المجتمعية«  الشرطة  »إدارة  في  القانونية 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي: إن إلقاء المخلفات 
حضارية   غير  ظاهرة  يعد  العامة  الطرق  في 
تعكس عدم اهتمام الشخص بالبيئة المحيطة به، 
المحيط  لهذا  االنتماء  بعدم  تعكس شعوراً  كما 
على  للحفاظ  جميعاً  نسعى  أن  يجب  الذي 
عناصره  على  حفاظنا  بقدر  الجمالية  عناصره 

البيئية الصحية.  
جهوداً  تبذل  الدولة  أن  إلى  شريف  وتشير 
حثيثة للحفاظ على البيئة بمكوناتها كافة، بحيث 
العمراني  ورونقها  مدنها  بنظافة  الدولة  تمتاز 
الجذاب، وذلك لتوفر لمواطنيها ومقيميها محيطاً 
يجعلهم قادرين على االستمتاع  جمالياً  صحياً 
مبالغ  الدولة  عليها  تنفق  التي  التحتية  بالبنية 
فيها،  للسكان  والسعادة  الراحة  لتوفر  طائلة 
الحقيقي  االنتماء  معالم  أبسط  فإن  وبالتالي 
التي  القوانين  المجتمع تتجلى في احترام  لهذا 
تحافظ على البيئة وجماليتها في األماكن العامة 
االمتناع  السكان من خالل  لخدمة  المخصصة 
تمس  حضارية   ال  سلوكيات  أي  إتيان  عن 
هذه البيئة أو تلحق الضرر بعناصرها الشكلية 

والمادية.
وتوضح شريف أن قوانين الدولة قد تضمنت 
مجموعة من القواعد التي تحث على هذا السلوك 
الجميع  التزام  لضمان  مخالفته  على  وتعاقب 
أينما كانوا، سواء في مركباتهم أم  بمضمونه  

حتقيق: الرا الظرا�سي - اأبوظبي-ت�سوير حممد علي

األماكن  أو  التجارية  المراكز  أو  الحدائق  في 
العامة ومن أهمها ما ورد في جدول المخالفات 
المشرع  المعدل، حيث حدد  المرورية  والنقاط 
مرورية  نقاط  و6  درهم   1000 الغرامة   عقوبة 
المخلفات  برمي  يقومون  الذين  للسائقين 
كما  مركباتهم،  من  وغيرها  السجائر  كأعقاب 
وضع  الدولة  في  واللوائح  األنظمة  منعت 
المخلفات في غير األماكن المخصصة أو رمي 
العامة  األماكن  في  البصق  أو  السجائر  أعقاب 

تحت طائلة العقوبات القانونية.

احترام الطريق 
سهيل  مريم  الرائد  تقول  جهتها،  من 
الظاهري الباحثة االجتماعية في فرع الخالفات 
االجتماعية في مراكز الدعم االجتماعي بأبوظبي 
األفراد  بعض  إن  المجتمع،  أمن  قطاع  في 
غير  مزعجة  سلوكيات  يمارسون  ولألسف 
الئقة، والمجتمع ككل يدفع ثمن هذه السلوكيات 
الطريق،  احترام  وعدم  االستهتار  عن  الناتجة 
األماكن  في  النفايات  رمي  ظاهرة  إن  حيث 
الحفاظ  بأهمية  الوعي  قلة  على  دليل  العامة 

الشارع سلة مهمالت كبيرة!
القانون يردع الذين يرمون النفايات يف ال�سارع اال اأن بع�سهم ميعن يف خرقه!

الظاهري: مرمي  الرائد 

اجلميع  تعاون  من  لبد 

هذه  على  للق�صاء 

احل�صارية غري  الظاهرة 

عيد:  �صريف  ميالن 

الطرق  يف  املخلفات  اإلقاء 

غري  ظاهرة  يعد  العامة 

رية ح�صا
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مثل  أن  كما  العامة،  الصحة  وعلى  البيئة  على 
هذه السلوكيات تتنافى مع قيم الدين اإلسالمى 
الحنيف بالمحافظة على حق الطريق بكف األذى 

عن اآلخرين.
نرى  أن  اعتدنا  لألسف  الظاهري:  وتضيف 
يلقون  وهم  األشخاص  بعض  الطريق  في 
السجائر من السيارة أو المناديل الورقية، وعلب 
المشروبات الغازية، وبقايا الطعام أثناء سيرهم 
بالمركبات على الطرق والشوارع الداخلية، مما 
األوساخ  تراكم  يزيد من  سيئاً  سلبياً  أثراً  يعد 
وهذا  الحديثة،  النظيفة  بطرقاتنا  والقاذورات 
التصرف غير الئق حضارياً، وله تأثيره السلبي 
ذلك  ويعود  الدولة،  وجمالية  العام  الذوق  على 
بها  يتحلى  أن  يجب  التي  العامة  الثقافة  إلى 
الناس والبد من تعاون الجميع للقضاء على هذه 
الظاهرة غير الحضارية، فاالهتمام الذي توليه 
الدولة جعلها من بين مصاف الدول التي تتميز 

بالمظهر الحضاري.

مسؤولية مجتمعية 
الدناني  ردمان  عبدالملك  الدكتور  ويؤكد 

اإلمارات  كلية  في  المشارك  االتصال  أستاذ 
للتكنولوجيا بأبوظبي، أن حماية البيئة تعد من 
القضايا األساسية التي توليها دول العالم أهمية 
بالغة، ذلك أن المجتمع في أي مكان في العالم 
البيئة،  تلوث  حاالت  في  األولى  الضحية  هو 
ونفسياً  صحياً  المنتفع  هو  المجتمع  أن  كما 
في  السالمة  شروط  تتوافر  عندما  واجتماعياً 
مستوى  فيها  يرتفع  التي  والمجتمعات  بيئته. 
الوعي بالبيئة يرتفع فيها االهتمام بما يزيد من 

ولذلك  أخطارها،  من  يقلل  ومما  البيئة  سالمة 
اهتمام  موضع  البيئة  حماية  قضية  أصبحت 
الحكومات. ويضيف الدناني أن وسائل اإلعالم 
المختلفة تولي قضايا البيئة اهتماماً أوسع لخلق 
في  البيئية  القضايا  تجعل  وأن  البيئي،  الوعي 
صلب اهتماماتها، مشيراً إلى أن قضية البيئة ال 
تحظى باالهتمام الكافي من قبل وسائل اإلعالم 
على الرغم من أن هذه القضية أصبحت من أهم 

القضايا اإلعالمية عربياً وعالمياً.

الدناين:  عبدامللك  د. 

من  تعد  البيئة  حماية 

الأ�صا�صية  الق�صايا 

العامل يف  واملهمة 
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تحقيق

و»التلطيش«  و»الصريع«  و»الكب«  »التشفيط« 
بال شك  اللبنانية هي  باللهجة  كلمات  و»االبتهاج« 
العربية  الشعوب  وأذهان  مسامع  على  غريبة 
سيئة  عن سلوكيات  تعبر  كلمات  ولكنها  األخرى، 
وبال  تأثروا  الذين  اللبنانيين  من  عدد  يمارسها 
واالجتماعية  والقانونية  األمنية  بالفوضى  شك 
التي سادت لبنان خالل فترة الحرب األهلية 1975 
- 1990 وما بعدها وفيما يلي وصف لبعض أكثر 

السلوكيات السلبية انتشاراً:
السيارة بسرعة كبيرة،  قيادة  »التشفيط«: هو   
والقيام بالتفافات استعراضية تحدث ضجيجاً يزعج 
الناس وأضراراً في عجالت السيارة وفي الشارع 

حتقيق : �سايل اأبوفار�س - بريوت 

العام، وتؤدي إلى مخالفات مرورية وحوادث سير 
وإصابات ووفيات، وشجارات بين »الشفيطة«، أي 

السائقين المتهورين وبين بقية أفراد المجتمع.
في  النفايات  رمي  منه  والمقصود  »الكب«: 
مثل: خارج حاويات  لها  المخصصة  األماكن  غير 
األبنية  مداخل  أو  الطرق،  على جوانب  أو  القمامة، 
والمنازل، أو من الشرفات، أو من نوافذ السيارات. 
صحية،  وأضرار  بيئي  تلوث  إلى  ذلك  ويؤدي 

ومخالفة للقانون. 
إزعاج   أي  »صرع«،  به  والمقصود  »الصريع«: 
الناس بالصوت العالي للراديو والمسجلة المزودة 
المحل   أو  المنزل  في  سواء  صوت،  بمكبرات 

على  مجبرون  الناس  وكأن  السيارة،  أو  التجاري 
سماع األغنية أو النشيد الذي يسمعه ساكن المنزل 
األمر  السيارة،  أو سائق  التجاري  المحل  مالك  أو 
أي  »الصريعة«،  بين  شجارات  إلى  يؤدي  الذي 

المزعجين باألصوات وبين بقية أفراد المجتمع.
أي  اللفظي،  التحرش  به  والمقصود  التلطيش: 
يوجهها  التي  الجريئة  أو  العادية  الغزل  كلمات 
شخص إلى امرأة جميلة أو غير محتشمة تمر أمامه 
في الشارع،  وال يتوانى »اللطيش«، أي المتحرش 
لفظياً إذا كانت المرأة تمر بسيارتها قرب سيارته، 
أن يالحقها بسيارته لمسافة طويلة حتى تفتح له 
نافذة سيارتها فـ»يلطشها«، ويفر مسرعاً بسيارته 

تلطيش وتشفيط وأشياء أخرى!
الفو�سى االأمنية التي جنمت عن احلرب االأهلية اللبنانية جلبت معها �سلوكيات مرفو�سة
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قبل أن يسمع ردة فعلها القاسية عليه. 
وبشكل  الهواء  في  النار  إطالق  وهو  االبتهاج: 
مناسبة كانت، سواء خطبة  بأي  ابتهاجاً  عشوائي 
أو زفافاً أو نجاحاً مدرسياً أو عودة مسافر أو فوز 
ناد رياضي أو إطاللة رجل سياسي على التلفزيون، 
وقد أدى إطالق النار العشوائي إلى حوادث مؤلمة 
قتلى  سقط  حيث  اللبنانية،  المناطق  من  كثير  في 
وتحول  األبرياء،  والصغار  الكبار  من  وجرحى 

االبتهاج إلى حزن ومأتم.

دوافع نفسية 
في  اختصاصية  القزي  جنيرا  لـ»999«  تحدثت 
العيادي  النفسي  والعالج  النفس  وعلم  التربية 
والتربوي عن هذه السلوكيات السيئة في الشارع 
اللبناني، فأوضحت أن األسرة هي البيئة االجتماعية 
األولى لدى الناشئة، والمدرسة األولى التي يتعلم 
االجتماعي  والحضن  القديمة،  القيم  النشء  فيها 
تقوم  التي  الشخصية، وهي  بذور  فيه  تنمو  الذي 
بتربية النشء وإعدادهم أخالقياً واجتماعياً، واألهل 
على  معقولة  وضوابط  حدوداً  يضعون  من  هم 
التي  المدرسة  تأتي  األسرة  وبعد  األوالد،  سلوك 
هي المساعد األساسي الذي يسهم في تكوين عقلية 

وسلوكيات األجيال.
وأضافت: أن تربية األهل الخاطئة ألبنائهم تعد 
من الدوافع النفسية واالجتماعية التي تدفع بعض 
في  السيئة  السلوكيات  ببعض  للقيام  اللبنانيين 
الشارع كالتشفيط بالسيارات واإلزعاج باألصوات 
وإطالق  النساء  وتلطيش  النفايات  ورمي  العالية، 
النار العشوائي، ففي عدد من بيوت اللبنانيين هناك 
للحداثة، والتي تدعو  التنشئة وعدم فهم  خلل في 
الحترام الحيّز والمكان العام، كما أن هناك ضعفاً 
البيت  في  التربوية  والمداخالت  األساسيات  في 
مظاهر  من  أن  إلى  القزي  وأشارت  والمدرسة. 
مقومات الشخصية هناك التوافق النفسي الذي هو 
المحيطة  البيئة االجتماعية  التآلف مع  القدرة على 
يميل  المقومات   هذه  تفقد  عندما  لذلك  بالفرد، 
واالضطراب  والهجومية  العدوانية  إلى  الشخص 

النفسي والسلوكيات السيئة في الشارع.ّ  
المراحل  أهم  من  هي  المراهقة  أن  وأضافت: 
التي يمر بها اإلنسان في حياته، لذلك تلعب التربية 
الخاطئة دوراً بارزاً في دفع المراهقين إلى الثورة 
والعدوان والسلوكيات السيئة في الشارع، إذ يتأثر 
كبير  حد  إلى  والمراهق  للطفل  االنفعالي  النمو 
تنشأ  مشاجرة  فأي  المختلفة،  العائلية  بالعالقات 
في  سواء  انفعاالته  في  تؤثر  ووالده  والدته  بين 
المنزل أو في الشارع، والمراهق حساس لكثير من 
المواقف، ويجد صعوبة في التالؤم مع بيئته التي 
المتمثلة  الخارجية  البيئة  أن  ويشعر  فيها،  يعيش 
باألسرة والمدرسة والشارع والمجتمع ال تعترف 
بما طرأ عليه من نضج، وال تقّدر رجولته وحقوقه 
كفرد له ذاته المستقلة، فيقوم المراهق كردة فعل 

بسلوكيات سيئة في الشارع. 
الذين يقومون بهكذا  أن األشخاص  إلى  ولفتت 
سلوكيات سيئة في الشارع هم أشخاص يعانون 

من صراعات داخلية، صراع بين مخلفات الطفولة 
وغرائز الشخص الداخلية وبين التقاليد االجتماعية، 
وصراع قيمي بين ما تعلمه الشخص من شعائر 
ومبادئ ومسلمات وهو صغير وبين تفكيره الناقد 

الجديد وفلسفته للحياة.
وذكرت أن نمو الشخص ال يتم بصورة جيدة 
إال من خالل تنشئة أسرية سليمة، ألن شخصية 
أنماط سلوكية  من  فيها  ما  وكل  والمراهق  الطفل 
سلبية وإيجابية إنما هي ثمرة التنشئة االجتماعية 
وتنوعها  بمضمونها  األسرية  التنشئة  أنماط  أو 
أوالدهم  لذلك يجب على األهل مساعدة  وتعددها، 
من  تامة  وسهولة  بيسر  المرحلة  هذه  ليتجاوزوا 
وصراعات  واختالل  اجتماعية  انحرافات  دون 

نفسية وسلوكيات سيئة في الشارع. 
ورأت القزي أنه لتفادي هذه السلوكيات السيئة 
مهم،  دور  لعب  واألمهات  اآلباء  على  الشارع  في 
والتربية  التوجيه  في  السامية  بمهمتهم  والقيام 
هذه  على  القضاء  لنستطيع  أبنائهم  مع  والتفاعل 
وضع  يجب  كما  الشارع.  في  السيئة  السلوكيات 
بلدنا،  نظافة  على  للحفاظ  توعوية  بيئية  حملة 
البيئة  تجاه  الصالحة  المواطنة  مفاهيم  وتعزيز 
والحد  تجاهها،  السلبية  السلوكيات  من  والتقليل 
من ظاهرة إلقاء النفايات في الشارع، وغيرها من 

السلوكيات السيئة.

رأي قانوني 
النار  بإطالق  المتمثل  السيئ  السلوك  وعن 
المحامي  لـ»999«  تحدث  ابتهاجاً،  العشوائي 

أن  فأوضح  ضو،  إلياس  القانوني  والمستشار 
القانون اللبناني نص على معاقبة كل من أقدم على 
الهواء من سالح حربي  في  نارية  عيارات  إطالق 
مرخص أو غير مرخص بالسجن والغرامات المالية 
أو  )إصابة  باآلخرين  يلحق  الذي  الضرر  بحسب 
عاهة أو وفاة(، وتتراوح فترة السجن من 3 إلى 15 
سنة، والغرامة المالية من 8 أضعاف إلى 25 ضعف 

الحد األدنى لألجور في لبنان.
شدد  ومهما  اللبناني  القانون  أن  ضو  ورأى 
الهواء  في  نارية  عيارات  إطالق  حيال  عقوباته 
قانوني  غير  كسلوك  عشوائي  وبشكل  ابتهاجاً 
وإنما  كافياً،  ليس  ذلك  أن  إال  الشارع،  في  وسيئ 
نشر  على  االجتماعي  العمل  مع  يترافق  أن  يجب 
وعدم  العشوائي  النار  إطالق  أخطار  حول  الوعي 
األهلية  الجمعيات  دور  يكمن  وهنا  قانونيته، 
والمرجعيات الدينية والحزبية والتربوية في العمل 
مع المرجعيات الرسمية اللبنانية لرفع وتعزيز دور 
التدخالت  من  وصيانتها  اللبنانية  األمنية  القوى 
الغطاء  ورفع  والطائفية،  السياسية  والمحسوبيات 
السياسي عن المرتكبين إلطالق عيارات نارية في 
الهواء ابتهاجاً، ووضع خطة تهدف لضبط األسلحة 
المواطنين،  بين  انتشارها  من  والحد  الفردية 
في  المزدهرة  الحربية  األسلحة  تجارة  ومكافحة 
إعطاء رخص حمل  السوداء، والتشدد في  السوق 
الرخصة  لمنح  صارمة  معايير  واعتماد  السالح 
وإلمامه  السالح  مستخدم  أهلية  مدى  من  للتأكد 
ومدة  معين  بسالح  الرخصة  وحصر  بالقانون، 

معينة من الزمن.

تربية  القزي:  جنريا 

لأبنائهم  اخلاطئة  الأهل 

اللبنانيني  بع�ض  تدفع 

ال�صلوكيات  ببع�ض  للقيام 

ل�صيئة ا

القانون  �صو:  اإليا�ض 

�صدد  ومهما  اللبناين 

اإطالق  حيال  عقوباته 

الهواء  نارية يف  عيارات 

كافيًا لي�ض 
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بعض  من  تعاني  العربية  المجتمعات  تظل 
تصرفات  فهناك  والمرفوضة،  السيئة  السلوكيات 
باالشمئزاز  تشعرنا  األشخاص  بعض  من  تحدث 
ظاهرة  لتصبح  بالرفض  واإلحساس  واالنزعاج 
الالمباالة هي السائدة بين بعضهم، وهذا ما يشهده 
الشارع المصري فهو ليس مجرد مكان تسير فيه 
تعكس  التي  المرآة  هو  وإنما  والناس،  السيارات 
خالل  من  المصري  المجتمع  وسلبيات  إيجابيات 
األذى،  من  الكثير  فيها  التي  اليومية  السلوكيات 
والتي يجب أن نقف أمامها في محاولة إلصالحها، 

حتقيق : رمي حممد - القاهرة 

فإذا لم نتعلم من أخطائنا ستكون سلوكياتنا دائماً 
وسط  في  القمامة  يلقون  من  فهناك  غيرمقبولة، 
العامة  بالممتلكات  يعبثون  من  وهناك  الشارع، 
بكتابتهم  الجدران  يشوهون  وآخرون  والخاصة 
عليها، وهناك من يهدد حياته وحياة اآلخرين بقيادة 
متهورة، ومن يرفع صوت الموسيقى في األماكن 
العامة، عالوة على التسول والمعاكسات والتحرش 
على  الحفاظ  وعدم  الغير،  ممتلكات  على  والتعدي 

النظافة العامة. 
من  الكثير  أن  بعضهم  يقول  كما  والالفت 

يأتي في  يبرع في رمي أي شيء  المجتمع  أفراد 
الشارع من مناديل وأكياس وبقايا طعام  يده في 
السجائر  وأعقاب  المخلفات  إلقاء  وظاهرة  وغيره، 
يومياً  الجميع  يراها  يكاد  سلوكيات  هي  والبصق 
عن  مرتكبوها  ويتغافل  مصر،  في  الطرقات  على 
جمالية  ويشوهون  الراقي،  الحضاري  السلوك 
يقفون  الذين  السائقين  العام، فترى بعض  المنظر 
في  أو  المرورية  اإلشارة  عند  بجانبك  أو  أمامك 
الرصيف  على  يمشون  عندما  أو  العام  الطريق 
المخلفات  أو  السيجارة  عقب  يرمون  أو  يبصقون 

تسول ومعاكسات وعبث بالممتلكات 
�سلوكيات �سلبية يتغافل مرتكبوها عن ال�سلوك الراقي وي�سوهون جمالية املنظر العام.
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على  طرأت  كما  اآلخرين.   بمشاعر  اهتمام  بال 
فإذا  جديدة  سلبية  سلوكيات  المصري  المجتمع 
فكرت أن تقود سيارتك في شوارع مصر، فاحذر 
أن تركن سيارتك أمام المحال التجارية أو المقاهي 
ألنه  »حجر«  أمامه  مكان وضع  أي  أو  الورش  أو 
في حال وضعت سيارتك هناك، سيلقى هذا الحجر 
في وجهك أو سيتم كسر أحد فوانيس سيارتك أو 
خدشها بآلة حادة، فوقوف سيارتك أمام األماكن 
وينطبق  »التخريب«،  مصيرها  سيكون  التجارية 
ذلك على بعض السكان الذين يحجزون أماكن لركن 
سياراتهم أمام منازلهم وكأن الشارع حق مكتسب 
أن يركن سيارته في أحد  لهم فقط. ومن يحاول 

هذه األماكن فال يلومن إال نفسه!
أما في مراكز التسوق »الموالت« فتجد شخصاً 
يتسوق في السوبر ماركت، ثم يحمل ما تسوقه في 
الخارج وبكل عدم االكتراث والالمباالة  إلى  عربة 
يترك عربة التسوق في موقف غير مخصص لها، 
غير مهتم بما قد يسببه عمله هذا من إعاقة حقيقية 
للشخص الذي سيستخدم الموقف. وشخص ثان 
يوقف سيارته في المواقف العامة محتالً مساحة 
عمله  يسببه  قد  بما  اهتمام  دون  من  سيارتين 
موقف  إيجاد  يحاول  آخر  لسائق  معاناة  من  هذا 

لسيارته، وهلم جرا.

النشء أوالً!
توضح الدكتورة مها الكردي أستاذة علم النفس 
والجنائية  االجتماعية  للبحوث  القومي  المركز  في 
أن السلوك اإليجابي هو ثقافة شعوب، كما يحدث 
في الدول المتقدمة، حيث تجد المواطن هو الرقيب 
على نفسه، فهو نشأ على السلوك التربوي المقبول 
نبدأ  أن  علينا  لذا  واآلخرين،  لنفسه  واحترامه 
الكبير  الدور  عليهما  والمدرسة  فالبيت  بالنشء، 
في تعزيز السلوك الحسن والتصرف بوعي تجاه 
والحفاظ  للجميع،  ملك  هي  التي  العامة  األماكن 
لدى  تعميقه  يجب  وأخالقي  تربوي  مطلب  عليها 
النشء ليصبح ضمن أبجديات الحياة اليومية، أما 
تركه أو الحديث عنه من دون ممارسة فلن يجدي 
ألننا نحتاج للقدوة التي تطبق، مثل الوالدين أمام 
أبنائهما، والشقيق الكبير أمام إخوانه، والمعلم أمام 
تالميذه، وهكذا حتى تتراكم وتعزز تلك القيم في 
مرور  مع  نظام  كل  يحترمون  ونجدهم  عقولهم، 
الوقت. بعضهم قد يلقي مخلفات من نافذة السيارة 
ومعه أبناؤه، وهذا التصرف تكون عواقبه وخيمة 
ذهن  في  التحايل  يعزز  إنه  إذ  غيره  وعلى  عليه 
أبنائه، هذا هو القدوة، فماذا نتوقع من أبنائه الذين 
يغذيهم بمثل هذه السلوكيات السيئة، وآخر يتحدث 
عن خطورة ومشاكل التدخين وهو يدخن أمامهم، 
فالسلوكيات السوية تبدأ من األسرة ثم المدرسة 
والجامعة والعمل، وعلى اآلباء واألمهات أن يعلموا 
السلوكيات  ورفض  الحميدة،  السلوكيات  األبناء 
اليومية  تصرفاتنا  ضبط  جميعاً  وعلينا  الخاطئة، 
في عالقاتنا مع اآلخرين وال بد أن يبدأ كل إنسان 
سن  في  يتمثل  الدولة  دور  أن  وتضيف:  بنفسه. 
تشريعات وقوانين صارمة تعيد للمجتمع أخالقياته 

السلبية  السلوكيات  وتجرم  المفتقد،  وأمانه  وأمنه 
والمرافق  والطرق  المنشآت  حق  في  ترتكب  التي 
المهن  السلوكيات ظهرت بعض  العامة. ومع هذه 
»سائس  مهنة  مثل  الممصرية  الشوارع  في 
من  مبلغاً  السيارة  صاحب  يدفع  حيث  السيارة«، 
التعرض  المال للسائس مقابل حماية سيارته من 
للتخريب. وتقول كريمة زغلول »سايس سيارات«:  
السرقة  من  السيارات  على  نحافظ  أن  »وظيفتنا 
السيارة  وحماية  أخرى  بسيارات  التصادم  أو 
حادة،  بآالت  لها  وتجريحهم  الشوارع  أطفال  من 
ونخفف العبء عن أصحاب السيارات بتوفير أماكن 
مخصصة حتى ال يتعرضوا للمخالفات المرورية«.

أن  يرون  الناس  بعض  كان  »أن  وتضيف:   
»بلطجة« فهم مخطئون، ألن  الشارع  تواجدنا في 
سياراتهم  على  والحفاظ  لخدمتهم  هو  تواجدنا 
فقط  القاهرة  فمحافظة  لصفها،  آمن  مكان  وإتاحة 
فيها ماليين السيارات، وهناك أوقات كثيرة ال أجد 

فيها مكاناً لصف سيارة واحدة«. 

حمالت توعية
وفي  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خالل  ومن 
محاولة للتصدي للظواهر السلبية تم تدشين أكثر 
من حملة للتوعية منها »كن أيجابياً« و»كلك ذوق« 

و»تعالوا نعيشها صح«، و»خليك زي آدم«.
ورأى مؤسس حملة »خليك زي آدم« المهندس 
حالً  ليست  الذاتية  الرقابة  أن  معروف  أحمد 
للمشكلة، وإنما يجب التركيز على حمالت التوعية، 

مرحلة  إلى  السلوك  عشوائية  وصلت  أن  بعد 
تستدعي القيام بمحاولة إلحياء السلوكيات الجيدة 
واالستئذان،  واالعتذار،  كالشهامة،  المفقودة، 
التعامل  الناس كيفية  والنظافة، واالحترام، وتعليم 

مع بعضهم بعضاً.
وأضاف: أن  حملة »خليك زي آدم« هدفها توعية 
المواطنين المصريين وتغيير سلوكياتهم لألفضل، 
الدولة  وممتلكات  العامة  المرافق  بأن  والتعريف 
أن  كما  عليها،  يحافظ  أن  ويجب  الشعب  هي حق 
الحملة تهدف أيضاً لتغيير السلوكيات الخاطئة مثل 
الشارع ورش  السيارات في  المياه وغسيل  إهدار 
فهذا  والمقاهي،  التجارية  المحال  أمام  الشوارع 
يهدر مليون متر مكعب من المياه يومياً في محافظة 

القاهرة فقط.
أطلقتها  فقد  دمك«،  على  »اتكسف  حملة  أما 
العامة  العالقات  قسم  في  الطالبات  من  مجموعة 
قررن  القاهرة،  جامعة  اإلعالم  بكلية  واإلعالن 
بالنظافة  التي لها عالقة  السلبية  المظاهر  مواجهة 
واحترام الشارع بطريقة جديدة وهي »المواجهة«. 
التواصل  وسائل  عبر  النشر  هدفها  الحملة  وهذه 
سواء  سلبية  بأفعال  يقوم  من  لكل  االجتماعي 
فمن  بذيئة،  بألفاظ  يتلفظ  من  بالقول  أو  بالفعل 
يرى سلوكاً خاطئاً عليه تصويره وإرساله لصفحة 
الحملة على الفيسبوك، وهم يقومون بنشر الصورة 
وكتابة شعار الحملة »اتكسف على دمك«، والحملة 
هدفها إحراج من يقوم بعمل أي سلوك سلبي في 
الشارع مثل رمي القمامة أو البصق أو التبول أو 
الدولة،  ممتلكات  وتخريب  العامة  األماكن  تشويه 
الظواهر  فالمواجهة هي الحل األمثل للتخلص من 
شوهوا  كيف  يروا  أن  الناس  وعلى  المرفوضة، 
الذوق  وأفسدوا  والمتنزهات  الشوارع  بأيديهم 
العام وكيف أصبحت مظاهر اإلهمال والقذارة في 
طول البالد وعرضها وبأيدي المصريين، وال يمكن 

إصالح البالد سوى بأيدي المصريين.
وعن الجانب الديني، ذكر فضيلة الشيخ الدكتور 
أحمد عمر هاشم أن الطريق له حق وإماطة األذى 
العلماء على تحريم  عنه ثواب، وقد أجمع جمهور 
تشويه الشارع والمناطق العامة باعتبار ذلك مظهراً 
غير حضاري، ومنافياً لما جاء به اإلسالم من تعاليم 

سامية تشدد على النظافة العامة والشخصية. 
وأضاف: أن تخريب الممتلكات العامة والخاصة 
وفي  المنازل  أو  المتاجر  أمام  الطريق  وإعاقة 
عنها  نهى  التي  الكبيرة  الذنوب  من  تعد  الشوارع 
اإلسالم، ويقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم 
أجُرها  فله  َحَسنَة  ُسنَّة  اإلِسالم  فى  َسَنّ  »َمن   -
َينُْقَص  أن  غير  من  بعده،  من  بها  عمل  من  وأجُر 
ُسنَّة  اإلِسالم  فى  َسَنّ  ومن  شيء،  أجورهم  من 
سيِّئة كان عليه ِوْزُرها َوِوْزُر َمْن عمل بها من بعده، 
واألفعال  أوزارهم شيء«،  من  ينُقَص  أن  غير  من 
غير المتحضرة والسلوك السيئ سنة سيئة يسهم 
من  وزر  وعليه  نقلها،  في  السوي  غير  اإلنسان 
الحفاظ  المصريين  من  ونتمنى  بعده،  من  اتبعها 
على بيئتهم التي يأكلون ويشربون منها وينعمون 

بجمالها الذي هو من صنع الله سبحانه وتعالى.

ها�صم:  د.اأحمد  ال�صيخ 

حق  له  الطريق 

عنه  الأذى  واإماطة 

ثواب
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ينظرون  الناس  من  الكثير  أن  من  الرغم  على 
النفقات  من  المزيد  تعني  أنها  على  الضرائب  إلى 
مشروعات  أن  الحقيقة  أن  إال  واألعباء،  اإلضافية 
البنية التحتية والخدمات التي تقدمها الدول ال يمكن 
استمرارها أو المحافظة على القائم منها وتطويره 
إال في إطار نظام ضريبي واضح، وقد بدأت دولة 
البداية مع  االتجاه وكانت  تبني ذلك  اإلمارات في 
فرض الضريبة االنتقائية على المشروبات الغازية 
موارد  زيادة  تستهدف  تكن  لم  والتي  والسجائر، 
من  الحد  تستهدف  كانت  ما  بقدر  المالية  الدولة 
األضرار الصحية مع ما يتبعه ذلك من زيادة في 
اإلنفاق على الخدمات الصحية، وهو ما يعني بالفعل 
أنها ضريبة انتقائية، ومع مطلع العام الحالي وفي 
شهر يناير بدأ العمل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، 

حتقيق: عاطف ح�سن 

وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على 
معظم السلع، والخدمات والهدف الرئيس منها أن 
تكون مصدر دخل جديد للدولة، يسهم في ضمان 
استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة 
تحقيق  نحو  المضّي  على  ويساعد  المستقبل،  في 
االعتماد  خفض  في  المتمثلة  اإلمارات  دولة  رؤية 
الهيدروكربونية  المنتجات  من  وغيره  النفط،  على 
التقارير كافة  كمصادر أساسية لإليرادات وتؤكد 
أن معدل ضريبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات 
ودول مجلس التعاون الخليجي يعد األقل عالمياً، إذ 
يبلغ في دول االتحاد األوروبي 17%, ومصر %14.

مجتمع ضريبي
ويبقى بعد ذلك أن تطبيق الضرائب بصفة عامة 

معلومات  يقدم  وثابت  قوي  اقتصاد  وجود  يعني 
اتخاذ  من  القرار  صانع  تمكن  واقعية  وبيانات 

القرارات المناسبة، وفي الوقت المناسب. 
ويقول الخبير المصرفي والمحاضر الرئيس في 
معهد اإلمارات للدراسات المصرفية شيرين محمد 
فريد لـ »999« إن الدور األساسي للدولة هو توفير 
الخدمات للمواطنين من خالل بنية تحتية متقدمة 
المستثمر  هي  الدولة  فإن  وبالطبع  ومتطورة، 
يعد  والتي  التحتية،  البنية  مشروعات  في  الرئيس 
هو  وذلك  األجل  وطويل  مباشر  غير  منها  العائد 

الهدف الرئيس من وجود مجتمع ضريبي.
يضيف فريد أنه كمثال على ذلك ضريبة القيمة 
المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة ألنها ضريبة 
قامت  ما  أفضل  والخدمات، وكان من  السلع  على 

تنمية مستدامة 
القيمة امل�سافة تدعم مكانة الدولة كوجهة ومركز اإقليمي لال�ستثمار
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به الدولة في أكتوبر الماضي هو تطبيق الضريبة 
الغازية  والمشروبات  السجائر  على  االنتقائية 
فالمواطن  ضارة  سلع  وهي  الطاقة،  ومشروبات 
الذي يمرض تعود مسؤوليته للدولة، وبالتالي فقد 
تم تحقيق هدفين من فرض تلك الضريبة األول هو 
تحسين مستوى الصحة العامة، والثاني هو توفير 

تمويل لقطاع الصحة.
المضافة في  القمة  تطبيق ضريبة  أن  ويوضح 
على  الحفاظ  هو  منه  الهدف  كان  يناير  من  األول 
النمو  ظل  في  المستوى  عالية  الخدمات  مستوى 
في  التوسع  على  الدولة  قدرة  وتوسيع  السكاني، 
موارد  توفير  من خالل  التحتية  البنية  مشروعات 

إضافية.
أيضاً المجتمع الضريبي هو مجتمع منظم يسهل 

الرقابة عليه فيما يتعلق بغسيل األموال أو الشركات 
اقتصادي  نشاط  دون  من  الموجودة  الوهمية 
فعلي، حيث تمثل عبئاً وتقدم صورة غير حقيقية 
لالقتصاد القائم، وهو ما يعني تحول األنشطة كافة 
ضريبياً،  تسجيلها  خالل  من  الرسمي  لالقتصاد 
صورة  تقدم  ضريبية  إقرارات  وجود  وبالتالي 

واضحة لصانع القرار. 
يضيف: أن األمر ال يقتصر على هذا بل يجبر 
الخط  اتباع  على  الظل  اقتصاد  الضريبة  تطبيق 
فإن  الحالتين  كلتا  وفي  االنسحاب،  أو  الرسمي 

اقتصاد الدولة هو المستفيد. 
في  الضريبية  المستويات  أن  فريد  ويؤكد 
اإلمارات على وجه التحديد من المستويات الضريبية 
المتدنية جداً على مستوى العالم، فال توجد ضرائب 

على الدخل أو العديد من أنواع الضرائب األخرى 
التي تطبقها العديد من الدول خاصة األوروبية، وقد 
المضافة  القيمة  روج بعضهم عند تطبيق ضريبة 
إلى أن التضخم سوف يتجاوز الـ 10% والحقيقة 
ومن واقع األرقام واإلحصائيات فإن التضخم لم 
يتجاوز الـ 3% أي أقل من ضريبة القيمة المضافة. 
من  عالية  مستويات  تطبيق  أن  إلى  ويشير 
هو  أولهما  مهمين  أمرين  إلى  أدى  التكنولوجيا 
إحكام الرقابة وهي رقابة لحظية، والثاني أنه أغلق 
الثغرات كافة التي قد تمكن بعضهم من االلتفاف 

حول النظم الموضوعة.

نظام ضريبي متميز
من جهته، يؤكد الدكتور محمد بن مسلم بن حم 
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تحقيق

باألمم  أمسام  لمنظمة  العام  األمين  نائب  العامري 
»بن  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  المتحدة، 
بالعديد  يرتبط  قد  الضرائب  موضوع  أن  حم« 
والتي  بعضهم،  ذهن  في  السلبية  االنطباعات  من 
والتأثير  المعيشة  تكاليف  بغالء  معظمها  يتعلق 
على أداء قطاعات األعمال، بالنسبة للنظم الضريبية 
التقليدية في البلدان األخرى، إال أن األمر مختلف 
في دولة اإلمارات حيث حرصت الحكومة الرشيدة 
توجهات  يراعي  متميز  نظام ضريبي  تطبيق  على 
الدولة المستقبلية، ويحافظ على أهم مقوماتها في 
ضريبة  تطبيق  توجه  فمثالً  والتنافسية،  الجاذبية 
في  الطويل  المدى  على  سيسهم  المضافة  القيمة 
رفاهية  وزيادة  المستدامة،  التنمية  عجلة  دفع 
األفراد واستقرار المجتمع، كما ستسهم الضريبة 
تمكنها  للحكومة  إضافية  دخل  مصادر  إيجاد  في 
االستمرار  على  بخدماتها، وتساعدها  االرتقاء  من 
في تطوير بنية تحتية للمستقبل تدعم تقدم الدولة 

بثبات في مؤشرات التنافسية العالمية.
ويضيف بن حم: أن اإليرادات الضريبية ستسهم 
في تطوير المشاريع التنموية، وستؤدي إلى زيادة 
العاملة،  واأليدي  الكفاءات  واستقطاب  اإلنتاجية 
األعمال،  قطاعات  على  بدوره  سينعكس  ما  وهو 
التي سيجعلها النظام الضريبي تتبنى أنظمة إدارية 
التطور وتسهم في تعزيز تحكمها  مبتكرة تواكب 

في نفقاتها ومصاريفها التشغيلية.
كونها  والتعليم،  الصحة  قطاعات  يخص  وفيما 
معفاة من ضريبة القيمة المضافة، فستشهد تطوراً 
كبيراً في خدماتهما، فضالً عن التوسع في سوق 
العمل وإيجاد وظائف في قطاعات جديدة مرتبطة 

بتطبيق الضرائب.
في  نجحت  اإلمارات  دولة  إن  قائالً:  ويتابع 
أفضل  من  يعد  متكامل  ضريبي  نظام  إرساء 
أن  كما  العالم،  مستوى  على  الضريبية  األنظمة 

تحقيق  من  تمكنت  للضرائب  االتحادية  الهيئة 
ضمن  قصيرة  زمنية  فترة  في  كبيرة  إنجازات 
خطتها االستراتيجية والتشغيلية الهادفة إلى تقديم 
أفضل الخدمات لقطاعات األعمال في مجال إدارة 
وتطبيق  االتحادية  الضرائب  وتنفيذ  وتحصيل 
إن  والمهم  ومرونة،  بكفاءة  الضريبية  اإلجراءات 
األهداف  تحقيق  في  فعالة  بصورة  تسهم  الهيئة 
الضريبي،  للنظام  المدى  طويلة  االستراتيجية 
وفي مقدمتها التنوع االقتصادي من خالل توفير 
لتمويل  القادمة  لألجيال  مستدامة  دخل  مصادر 
المشاريع االستراتيجية مثل تطوير البنى التحتية 
رقياً  أكثر  العامة  الخدمات  من  مزيد  وتقديم 

للمواطنين والمقيمين كافة.

تأثير كبير
خبير  حسنين  أحمد  د.  يوضح  جانبه  من 

الضرائب المحاسب القانوني ورئيس مجلس إدارة 
شركة أي اتش جي لــ »999« أن تطبيق الضرائب 
من  كبير  تأثير  له  المضافة  القيمة  ومنها ضريبة 
الضريبة  إن  إذ  واالقتصادية  االجتماعية  الناحية 
تعني وجود دخل ثابت ومحدد ال شك أنه سوف 
وأمن  وصحة  تعليم  من  الخدمات  على  ينعكس 
اإلمارات  دولة  في  الخدمات  تلك  أن  من  بالرغم 
المزيد  تشهد  سوف  أنها  إال  عال  مستوى  على 
الضرائب  هذه  أن  هو  المهم  والشيء  التطور،  من 
كما  العالمي،  االقتصاد  مع  مندمجة  تكون  سوف 
أنها ستعمل على جذب المزيد من رؤوس األموال 
والمستثمرين الجادين، وبالطبع سوف تطرد القلة 
دقيقة  حسابات  وجود  ظل  في  منهم  الجادة  غير 
ومدققة، وبالتالي سيكون من السهولة بمكان قياس 

معدالت النمو االقتصادي والبناء عليها.
شك  ال  محددة  ميزانيات  وجود  أن  ويضيف: 
واتخاذ  وضع  من  القرار  صانع  يمكن  سوف 
الضرائب في  أن مستوى  المناسبة، كما  القرارات 
دولة اإلمارات فيما يختص بضريبة القيمة المضافة 
هو األدنى من نوعه، فمن المعلوم أن الضريبة تصل 
في ألمانيا إلى 17%، وفي مصر تصل قيمة ضريبة 
25% ضريبة  إلى  باإلضافة   ،%14 المضافة  القيمة 
دخل، وبالتالي فإن النسبة في اإلمارات هي األقل 

ربما على مستوى العالم.
اإلماراتية  الحكومة  أن  إلى  حسنين  د.  ويشير 
أعفت  عندما  الذكاء  من  كبير  قدر  على  كانت 
أن  بمعنى  الضريبة  من  كافة  األساسية  الخدمات 
المواطن والمقيم  التي تمس حياة  معظم الخدمات 
لم تتأثر بأي صورة من الصور، نظراً لوجود إعفاء 

على أنشطة الصحة والتعليم والغذاء.
دولة  اإلمارات  دولة  أن  هو  الثاني  األمر  يكمل 
على  تؤثر  لن  فالضريبة  وبالتالي  صادرات، 
بتصدير  يقومون  الذين  الجادين  المستثمرين 
البيئة  أن  يعني  ما  وهو  للخارج،  منتجاتهم 
لالستثمار  جاذبة  بيئة  تظل  سوف  االقتصادية 

مقارنة بمثيالتها على المستوى العالمي.

ال�صريبية  الإيرادات  حم:  بن 

الإنتاجية  زيادة  اإىل  توؤدي 

الكفاءات  وا�صتقطاب 

وهو  العاملة  والأيدي 

بدوره  �صينعك�ض  ما 

الأعمال قطاعات  على 
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عمليات التجميل �سرورة اأم مر�س نف�سي؟ 
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َمن ِمنا ال ُيحب الجمال؟! من ِمنا ال يتمنّى أن 
يكون بنظر غيرِه جميالً؟ 

أسئلة ورغبات عدة دفعت الكثير منا إلى اللجوء 
أو نعتقد  لعمليات التجميل، علنا نبدو أكثر جماالً 

أننا أصبحنا كذلك.
الجراحة  التحقيق  هذا  في  تتناول   »999«
والسؤال  النفسية،  الصحة  منظور  من  التجميلية 
الذي يطرح نفسه: »بين الحاجة والتقليد.. عمليات 

التجميل ضرورة أم مرض نفسي؟!«
يخضع  ال  طبي  تخصص  التجميلية  الجراحة 
فقط للقواعد الطبية والعلمية، ولكن تظهر فيه جلياً 
التجميل،  لجراح  التخيلي  والحس  الفن،  لمسات 
الجراحات  تشمل  التجميل  جراحات  إن  حيث 
وتناسقاً  قبوالً  أكثر  مظهر  إلضفاء  التكميلية، 
سواء للوجه أو للجسم. هذا باإلضافة لجراحات 
اإلصالح إلزالة آثار التشوهات، والتي بدورها من 
للحوادث  آثاراً  أو  ُخلقية  عيوباً  تكون  أن  الممكن 

أو الحروق.
الجراحات التجميلية األكثر رواجاً حالياً تشمل 
تكبير الشفاه لدى النساء، وتكبير وتصغير األثداء، 
البطن،  وشد  األسنان،  وتجميل  األرداف،  وتكبير 
وتجميل األذنين والعينين، وتصحيح الذقن واألنف 
لكال الجنسين، والتجميل بواسطة الليزر واستخدام 
البوتكس وغيرها من التقنيات والتي تجرى غالباً 
لكبار السن إلزالة آثار الكبر والشيخوخة، وتجميل 
واليدين،  الرقبة  وتجميل  تجاعيده،  بشد  الوجه 

ليبدو الشخص أصغر سناً.
النساء،  على  حكراً  التجميل  عمليات  تعد  ولم 
بل إن كثيراً من الرجال يقومون بها، مثل عمليات 
تغيير المسار في الجهاز الهضمي، وبعض عمليات 
الجسم،  في  معينة  مناطق  من  للدهون  الشفط 

وتكبير وتجميل أعضاء أخرى في الجسم.
في  األشخاص  بعض  تمادي  أسباب  وتعود 
الجراحات التجميلية أو ما يعرف بالهوس، إلى ما 
تبثه وسائل اإلعالم من تشجيع على ذلك، والتأثر 
بالمشاهير، وضعف الوازع الديني، وضعف الثقة 
أنهم  األشخاص  من  عدد  يعتقد  حيث  بالنفس، 
يمتلكون جسداً غير سوي ينقصه بعض الجمال، 
أو حتى جسداً قبيحاً، باإلضافة إلى وفرة المال، 

ووقت الفراغ، والترف.. 

وسواس قهري!
الجراحية  العمليات  بين  قوي  ارتباط  وثمة 
الذي  للشخص  النفسية  الحالة  وبين  التجميلية، 
ُيريد إجراءها، وهناك بعض االضطرابات النفسية 
عدم  من  الشخص  فيها  ُيعاني  والتي  المعروفة، 

تقبّله ألعضاء معينة في جسده. 
»999« التقت الدكتورة غنى نجاتي اختصاصية 
في الصحة النفسية، والتي أوضحت أن معظم أطباء 
التجميلية  الجراحية  العمليات  في  يرون  التجميل 
مكسباً مادياً يقودهم إلى الثراء، متناسين تماماً أن 
أغلب تلك الحاالت تعود إلى مرٍض نفسي، يعود 
ما  أو  القهري(،  )الوسواس  أنواع  من  نوع  إلى 

يعرف بــ )اضطراب صورة الجسد(، وقد تكون 
الحالة ناجمة عن عدم توازن في وجود مركبات 
كيميائية في الدماغ خاصة مادة »السيروتونين«، 
واالكتئاب،  المزاج  في  اضطرابات  عنه  ينتج  مما 
وتظهر على هيئة رغبة في تغيير شكل أجزاء من 
الجسم، تحت ضغط االعتقاد بأنها أجزاء قبيحة. 
والعالج النفسي والدوائي لهذا النوع من المرضى 
وراء  االنسياق  عن  يكون  ما  أبعد  هو  النفسيين، 
االستجابة لرغباتهم في تغيير أشكالهم وصورهم 
في  البتة  ُتفلح  لن  ألنها  التجميلية،  العمليات  عبر 
ذلك  ُتعمق  قد  ووسواسهم، بل  وهمهم  إزالة 
أو  االستحسان  تلقي  عند  لديهم، خاصة  الشعور 
أشكالهم  في  تغييره  تم  بما  الغير  من  اإلعجاب 

بواسطة عمليات التجميل«.
ال  التجميل  عمليات  نتائج  »أغلب  وأضافت: 
الناحية  من  أكان  سواء  المتوقع،  ضمن  تكون 
أولئك  يلجأ  قد  لذلك  الجسدية،  أو حتى  النفسية، 
األشخاص للبحث عن طبيب جراحة تجميل آخر، 
قد  أنه  المطلوب، خاصة  للشكل  بالوصول  أمالً 

التجميل  إلى طبيب جراحة  األسباب  تعود بعض 
إلى  يتوافدون  الناس  هؤالء  أغلب  إن  إذ  نفسه، 
جراحين غير مختصين بالتجميل، وال يخضعون 
الربح  الوحيد  وهدفهم  والصحية،  الطبية  للرقابة 

المادي ال غير«.
في  تكمن  المشكلة  أن  نجاتي  الدكتورة  ورأت 
أن العمليات التجميلية ُتجرى بدون فحص نفسي، 
إجراء  ُيريد  الذي  الشخص  كان  إذا  ما  لمعرفة 
علينا  نفسية  اضطرابات  أي  من  ُيعاني  العملية 

معالجتها«.
الجسد،  اضطراب صورة  مرض  أن  وشرحت 
منغمساً  فيه  المصاب  يكون  نفسي  مرض  هو 
بأمر ما متعلق بمظهره، وذلك  المستمر  بالتفكير 
أو حتى غير  األمر قد يكون عيباً جسدياً بسيطاً 
حقيقي، إال أنه من وجهة نظر المريض النفسي أمر 
يرغب  يجعله  مما  للضيق،  ومثير  شائن ومخجل 
في إخفائه عن اآلخرين، وقد تتطور األمور أحياناً 
من االكتئاب والقلق،  شديدة  درجة  إلى  لتصل 
مثل العزلة  أخرى،  قلق  الضطرابات  تطور  أو 

االجتماعية وغيرها.  
عادة  األعراض  هذه  ظهور  أن  إلى  وأشارت 
يحدث في سن المراهقة أو في سن البلوغ المبكر، 
حيث تبدأ أكثر االنتقادات الشخصية لمظهر المرء 
عادة، على الرغم من أن حاالت ظهور االضطراب 
عند األطفال والبالغين غير معروفة. ويعتقد خطأ 
بأن معظم حاالت اضطراب صورة الجسد هي عند 
النساء، ولكن تشير األبحاث بأن االضطراب يؤثر 

على الرجال والنساء على قدم المساواة.
إليها  التي قد يؤدي  وأضافت: أن المضاعفات 
والسلوكيات  واألفكار  االضطراب  تتضمن  هذا 
المزاجية  واالضطرابات  واالكتئاب  االنتحارية، 
ونقص  الطعام،  واضطرابات  والقلق،  األخرى، 
احترام الذات، واالنعزال االجتماعي، وعدم وجود 
صداقات حميمة، وصعوبة الحضور في العمل أو 

مكان الدراسة.

حاجة طبية
العمليات  حلول  إلى  اللجوء  يمكن  متى  ولكن 
قائلة:  نجاتي  غنى  الدكتورة  تجيب  التجميلية؟ 
وجود  عند  التجميلية،  الجراحة  على  »أشجع 
لحادث  التعرض  مثل  طبية،  وحاجة  خلقي  سبب 
القيام  سبب  يكون  عندما  أما  معينة،  حروق  أو 
ضروب  من  ضرب  هو  التجميلية  بالجراحة 
الموضة أو إلرضاء اآلخرين، فعندها يكون إجراء 
النفسية  الصحة  على  خطراً  التجميلية  الجراحة 

والجسدية للفرد«. 
وأضافت: أن العديد من المرضى يتوجهون إلى 
بالنفس، مع  الثقة  بدافع خلل في  التجميل  عيادة 
وجود إمكانية لمعالجة السبب األساس الذي أّدى 

إلى اختالل التوازن الداخلي. 
من  الكثير  أن   إلى  نجاتي  الدكتورة  وأشارت 
األشخاص ال يبوحون بإجرائهم عمليات التجميل، 
علماً  أجمل،  بهيئة  الظهور  هو  منها  الهدف  ألن 

جناتي:  د.غنى 

�صورة  ا�صطراب 

مر�ض  اجل�صد 

لإجراء  يدفع  نف�صي 

جتميل  عمليات 

اجل�صم �صكل  لتغيري 
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تحقيق

بإجرائهم  يفتخرون  آخرين  أشخاصاً  هناك  بأن 
الجراحة التجميلية.

عالقة متكاملة 
صافي  نورس  الدكتور  أكد  جهته  من 
أن  والترميمية،  التجميلية  الجراحة  اختصاصي 
النفس هي  التجميلية وعلم  الجراحة  بين  العالقة 
عالقة وثيقة ومتكاملة. وأوضح أنه يتوجب على 
التجميل أن يكون على دراية واسعة بعلم  جراح 
النفسية  الخلفية  بقراءة  له  لدرجة تسمح  النفس، 
النفسية  المشكالت  كشف  من  وتمكنه  للمريض، 
للعملية،  المريض  طلب  خلف  الكامنة  العقد  أو 
التي  والنفسية  االجتماعية  الخلفية  يدرس  وأن 
دفعت المريض إلجراء هذا العمل الجراحي، وإذا 
ما اكتشف أن السبب الكامن وراء الرغبة بإجراء 
الجراحة هو مرض نفسي اكتئابي أو هوسي أو 
ناتج عن ضغط خارجي )من قبل اآلخرين مثالً(، 
فعلى طبيب التجميل أن يرفض هذا اإلجراء جملًة 
من  استشارة  يطلب  أن  به  واألحرى  وتفصيالً، 

طبيب نفسي قبل الموافقة على هذا اإلجراء. 
وأضاف: أنه في هذه الحالة لن تكون الجراحة 
التجميلية حالً مثالياً للمشكلة النفسية، بل ستشكل 
الجراحية  العمليات  من  نهائية  ال  لسلسلة  بداية 
شافية،  نتيجة  إلى  الوصول  دون  من  المتتابعة 
إذا  خاصة  واقعي،  وغير  خيالي  هنا  الهدف  ألن 
كان المريض يعاني من نظرة دونية للذات، تدفعه 
في  منه  رغبة  وشكله  مظهره  تغيير  عن  للبحث 
الخروج من هذه الحالة النفسية، ولن تستطيع أي 

عملية جراحية تجميلية في هذه الحالة أن ترضي 
المريض، بل من األجدى معالجته نفسياً.

حل أساسي
كان  حال  في  أنه  إلى  صافي  الدكتور  وأشار 
المريض يعاني من مشكلة جمالية واضحة تسبب 
وتعيق  بنفسه،  ثقته  وتقلل  نفسية،  مشكلة  له 
دور  يأتي  هنا  وعمله،  مجتمعه  في  انخراطه 
الجراحة التجميلية كحل أساسي وفعال لمعالجة 

هذا التشوه، واستعادة الثقة والحياة.
معالجة  هي  التجميل  جراح  مهمة  أن  وأكد   
الحالة النفسية الناتجة عن تشوه حقيقي وواقعي، 

وليس معالجة مرض نفسي يعاني منه المريض.
وعن ظاهرة عولمة معايير الجمال عبر تحويل 
المواصفات  تراعي  ال  متطابقة  إلى نسخ  الجميع 
العرقية الخاصة بكل مجتمع، نفى الدكتور صافي 
المقاييس  العتماده  تبعاً  الظاهرة،  بهذه  تأثره 
الجمالية بين العناصر كافة وتناغمها مع بعضها، 
وقال : »ال أنكر أن هناك الكثير من الحاالت التي 
أساءت لسمعة الجراحة التجميلية، بسبب تكريس 
الصورة النمطية للوجوه واألجسام. وعندما أقوم 
شخصياً بتجميل األنف مثالً، ال أحاول أن أجعله 
مطابقاً ألنف شخص آخر، بل أجعله أكثر تناسباً 
وخديه  عينيه  مع  بالذات،  المريض  هذا  وجه  مع 
المعيار نحصل  وذقنه وشفتيه. فعند تطبيق هذا 
على أنف جميل مميز وفريد لهذا الشخص بعينه، 

وال نحصل على نسخة نمطية«.
ورأى الدكتور صافي أن العين لن تلحظ عملية 
التجميل إذا أعطت منظراً طبيعياً، ولكنها ستالحظ 
وبسهولة وسرعة وجود أي خلل، وتجعل لألسف 

من هذه الحالة السيئة هي القاعدة.

بني  العالقة  �صايف:  د. 

التجميلية  اجلراحة 

وثيقة  النف�ض  وعلم 

ملة متكا و
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حوار

حوار: اأحمد عادل

الهاجري: 
» 998« تطبيق ذكي إلنقاذ األرواح 

وتقليل زمن االستجابة 

حياة  إنقاذ  في  الوطني«  »اإلسعاف  نجح 
مئات اآلالف من المرضى والمصابين وضحايا 
على  تأسيسه  منذ  حرص  إذ  الطرق،  حوادث 
تعزيز عملياته في المناطق الشمالية، من خالل 
أجهزة  أحدث  يضم  كبير  سيارات  أسطول 
على  مدربة  طبية  وكوادر  اإلسعافية،  الرعاية 
حديثة  تكنولوجية  وتطوير  مستوى،  أعلى 
الجمهور  أفراد  على  تسهل  ذكية،  وتطبيقات 
أفراد  بثقة  يحظى  جعله  ما  الخدمات،  طلب 
إسعافية  رعاية  على  الحصول  في  المجتمع، 
العدد أجرينا حواراً  سريعة ومهنية. وفي هذا 
مع أحمد صالح الهاجري نائب المدير التنفيذي 
»اإلسعاف  إن  الوطني، حيث كشف  لإلسعاف 
 68670 الماضي  العام  خالل  تلقى  الوطني« 
تم  الشمالية،  المناطق  أنحاء  من مختلف  بالغاً 
االستجابة منها لـ 53445 تطلبت تدخالً إسعافياً، 
خدمة  في  المستجدات  أبرز  عن  تحدث  كما 
والتحديات،  واإلنجازات  الوطني  اإلسعاف 

وفيما يلي نص الحوار:
يستند  التي  والمعايير  األسس  هي  ما   <

إليها اإلسعاف الوطني في تنفيذ مهامه؟
إنسانية  أن اإلسعاف يمثل مهمة  - ال شك 
ثانية تمر تحدث فارقاً  المقام األول، وكل  في 
بالنسبة ألي إنسان في حاجة لإلسعاف، ومن 
هذا المنطلق نحرص على تقديم خدماتنا وفق 
الممارسات  أفضل  ضمن  طبية  بروتوكوالت 
رعاية  أفضل  للمرضى  تكفل  التي  العالمية، 

ممكنة.
وقد سعى »اإلسعاف الوطني« منذ انطالقته 
في 2010، على تطوير إمكانياته وقدراته الفنية 
والحاالت  المرضى  إلى  للوصول  والبشرية، 
الحرجة في أسرع وقت ممكن، وتقديم الرعاية 
كما  المستشفى،  إلى  ونقلهم  لهم  اإلسعافية 
الجودة  حيث  من  التميّز  معايير  أعلى  يتبنى 
عمليّاته  في  والبيئة  والسالمة  والصحة 
وخدماته اإلسعافية كافة، فهو حائز على اعتماد 
 )JCI( »اللجنة الدولية المشتركة »جي سي آي
وإلى   ،AHA األمريكية  القلب  جمعية  واعتماد 

جانب حصوله على شهادات كل من نظام إدارة 
آيزو  البيئة  إدارة  ونظام   ،9001 آيزو  الجودة 
 OHSAS 14001، ونظام إدارة الصحة والسالمة

.18001
الماضي  العام  الوطني  اإلسعاف  نجح  كما 
جائزة  مثل  األداء  لتميز  جوائز  عدة  نيل  في 
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»المورد المتميّز« من مطارات أبوظبي وجائزة 
القوى  إدارة  ممارسات  ألفضل  »كرونوس« 
العاملة، كما حصل مؤخراً على جائزة »توتارا 
التعلم  نظام  لتميز  نظراً  العالمية،  التعليمية« 
رعاية  بأفضل مشروع  فاز  والذي  به  الخاص 
صحية لعام 2017. وهذه اإلنجازات تؤكد التزام 
استدامة  بتحقيق  المستمر  الوطني  اإلسعاف 
بالخدمات  واالرتقاء  والكفاءة  األداء  في  التميز 
اإلسعافية المقدمة للمجتمع وفق أعلى المعايير 
العناية  درجات  أقصى  وتوفير  والممارسات، 
واستخدام  والمصابين،  بالمرضى  واالهتمام 
أفضل الحلول التقنية التي تضمن تعزيز كفاءة 
والكوادر  اإلسعافية  الموارد  إدارة  وفاعلية 

المهنية.
تعاملتم  التي  البالغات  إجمالي  هو  ما   <
الشمالية  اإلمارات  في  الماضي  العام  معها 

وزمن االستجابة لها؟
العام  خالل  الوطني«  »اإلسعاف  تلقى   -
الماضي إجمالي 68670 بالغاً من مختلف أنحاء 
المناطق الشمالية، تم االستجابة منها لـ 53445 
تطلبت تدخالً إسعافياً، ما يمثل نسبة %78، %25 
تلقي  ويتم  سير.  بحوادث  مرتبطة  كانت  منها 
البالغات من خالل رقم طوارئ اإلسعاف 998 
على مدار 24 ساعة على مدار األسبوع، فضالً 
عن تطبيق اإلسعاف الوطني »NA998« لألجهزة 
الذكية، بما يضمه من خصائص ومميزات تقنية 
استجابة  وزمن  سرعة  تعزيز  في  متطورة، 

الوطني«، وفاعلية  سيارات وطواقم »اإلسعاف 
والحاالت  اإلصابات  مع  الفوري  التعامل 

الصحية الطارئة ضمن مناطق عملياته.
هذا  في  أؤكد  االستجابة  لزمن  بالنسبة  أما 
االستجابة  في  الزمني  العامل  أن  على  الصدد 
إنقاذ  عوامل  أهم  أحد  يشكل  الطارئة  للحاالت 
الحرجة،  الحاالت  خصوصاً  الناس،  أرواح 
ألخرى،  منطقة  من  االستجابة  زمن  ويختلف 
لكنه يبلغ في المتوسط أقل عن 10 دقائق، مع 
األخذ بعين االعتبار عوامل متعددة مثل انسيابية 
حركة المرور واالزدحام الذي قد يعيق حركة 
سيارات اإلسعاف وتعاون مسعفي الطريق مع 
بين  والمسافة  الطوارئ  حاالت  في  المسعفين 
الموقع  معلومات  إلى  باإلضافة  الحدث،  موقع 
تمركز سيارة  الحادث ودقتها ومكان  وبيانات 
التوقيت )خالل  اإلسعاف، كثافة حركة السير، 
موقع  الطريق،  حالة  الذروة(،  أوقات  خارج  أو 
الحدث ما إذا كان في منطقة نائية أو في منطقة 
مأهولة وكذلك عدد سيارات أسطول اإلسعاف، 
أو إذا كانت أقرب دورية مشغولة، علماً أن معدل 
تصنيف  نظام  وفق  يتحدد  االستجابة  سرعة 
أو  متوسطة  أو  حرجة  كانت  سواء  الحاالت، 
بسيطة، حيث يسمح لسائقي سيارات اإلسعاف 
بتجاوز حدود السرعة القانونية لالستجابة إلى 

الحاالت المصنفة كحاالت حرجة.
وهل  الذكي..  التطبيق  مميزات  هي  ما   <

أحدث فارقاً في تأدية مهامكم؟

 ،»NA998« أطلقنا، تطبيق اإلسعاف الوطني -
يتيح  وهو   ،2016 عام  في  الذكية،  لألجهزة 
لسكان المناطق الشمالية طلب خدمة اإلسعاف 
ويمكنه  زر،  عبر ضغطة  الطوارئ،  حاالت  في 
تحديد موقع طالبي خدمة اإلسعاف عبر األقمار 
االصطناعية، والهدف منه خفض زمن االستجابة 
إلى 100 ثانية والتطبيق الذكي يضاف إلى قائمة 
التي يقدمها »اإلسعاف  اإلنجازات واالبتكارات 
بما  الشمالية،  المناطق  في  للجمهور  الوطني« 
لتبني  الرشيدة،  القيادة  توجيهات  مع  يتماشى 
واالرتقاء  المبتكرة،  والممارسات  الحلول 
المقدمة، وتعزيز  بمستويات الخدمة اإلسعافية 
إلى  والوصول  االستجابة،  سرعة  جوانب 
الحاالت الحرجة لتقديم أفضل رعاية ممكنة في 
مرحلة ما قبل المستشفى، وتأكيداً على القدرات 
الفاعلة لإلسعاف الوطني على التعامل الفوري 
الشمالية  المناطق  في  البالغات  جميع  مع 
الممارسات، بما ينسجم مع  كافة، وفق أفضل 

مؤشرات األداء العالمية.
مع  مباشر  بشكل  المرتبط  التطبيق،  ويتيح 
غرفة عمليات »اإلسعاف الوطني« ورقم طوارئ 
اإلسعاف  خدمة  طلب  إمكانية   ،998 اإلسعاف 
اإلمارات  أنحاء  الطوارئ في جميع  في حاالت 
الوطني«  »اإلسعاف  فيها  يعمل  التي  الشمالية 
خاصية  على  الضغط  خالل  من  الدولة،  في 
التطبيق  ليقوم  طارئة«،  لحالة  اإلسعاف  »طلب 
بعدها بشكل فوري بإرسال اإلحداثيات الدقيقة 
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حوار

الموظفين  لتمكين  للشخص،  الجغرافي  للموقع 
المختصين في غرفة عمليات »اإلسعاف الوطني« 
من التواصل المباشر مع طالب الخدمة، واتخاذ 
وتوفير  اإلسعاف،  سيارة  تفعيل  إجراءات 

االستجابة في أسرع وقت ممكن.
يواجهها  التي  التحديات  أبرز  هي  ما   <

المسعفون في عملهم اليومي؟
- هناك مجموعة من التحديات، أبرزها عدم 
إفساح الطريق لمركبات اإلسعاف من قبل بعض 
طواقم  تواجهها  معضلة  تمثل  حيث  السائقين، 
اإلسعاف العاملة بوجه عام، رغم ارتفاع سقف 
أفضل من  المجتمعي بصورة  والتفاعل  الوعي 
نسبة  أن  اإلحصائيات  تظهر  حيث  السابق، 
اإلعاقة في السابق كانت تصل إلى 7 سيارات 
من أصل 10، أما حالياً فإن تعاون مستخدمي 
فإن  ذلك  إلى  إضافة  ملموساً،  أصبح  الطريق 
وأخرى  فترة  بين  يتلقى  الوطني«  »اإلسعاف 
بالغات غير جدية، من بعض المتصلين، ما يهدر 

وقت العاملين في غرفة العمليات.
وفي هذا الصدد أناشد أفراد الجمهور التحلي 
االتصال  قنوات  في  والجدّية  بالمسؤولية 
رقم  من  كل  استخدام  عند  الوطني  باإلسعاف 
»اإلسعاف  تطبيق  أو   998 اإلسعاف  طوارئ 
الوطني »NA998«، ألن سوء استخدامها يؤدي 
إلى عرقلة سير العمل، وهدر الموارد، ما يؤثر 
سلباً على فعالية االستجابة، ويتسبب في تأخير 
في  الحرجة  الحاالت  إلى  اإلسعاف  وصول 

الوقت المناسب.

لتأهيل  مبادرة  الماضي  العام  أطلقتم   <
وجدتم  كيف  كمسعفين..  مواطنين 

استجابتهم؟
- بالفعل، تم إطالق الدورة األولى من برنامج 
إعداد وتأهيل المسعفين اإلماراتيين بالتعاون مع 
كوادر  إعداد  بهدف   2017 عام  الشارقة  جامعة 
المعرفة،  إكسابهم  خالل  من  إماراتية  إسعافية 
القطاعات  في  للعمل  وإعدادهم  المهنية  والكفاءة 
الخدمات  منظومة  من  يعزز  بشكل  الحيوية 
اإلسعافية في الدولة. وسيؤهل الطلبة الملتحقين 
طوارئ  فني  دبلوم  على  للحصول  بالبرنامج 
مع  مباشرة  العمل  وفرصة   EMT-I إسعاف 
اإلسعاف الوطني بعد استكمالهم البرنامج بنجاح. 
طلبة  من  األولى  الدفعة  تخريج  تم  وقد 
تم  حيث  الماضي،  يونيو  شهر  في  البرنامج 
تسليم الشهادات لـ 13 طالباً وطالبة إماراتيين 
في  لينضموا  بنجاح،  البرنامج  إكمالهم  نتيجة 

الوطني  اإلسعاف  لطواقم  رسمياً  يوليو  شهر 
بذلك  ليكونوا  الشمالية،  باإلمارات  الميدان  في 
في  العمل  لهذا  المنضمين  المواطنين  أول 
اإلسعاف الوطني، في خطوة تستهدف توطين 
خالل    %100 إلى  تصل  ألن  المسعفين،  مهنة 

السنوات المقبلة.
اإلسعاف  رؤية  إطار  في  المبادرة  وتأتي 
الوطني لتقديم برنامج متكامل ومستدام إلعداد 
كفاءات إماراتية مؤهلة تعزز منظومة الخدمات 
اإلسعافية في الدولة وبالتماشي مع توجيهات 
والبرامج  المقومات  بتوفير  الرشيدة  القيادة 
كافة لتمكين وإعداد شباب الوطن للعمل ضمن 
المجاالت الحيوية واالستراتيجية بالدولة. كما 
هذه  خالل  من  الوطني«  »اإلسعاف  يسعى 
لالنضمام  الوطن  أبناء  تشجيع  إلى  المبادرة 
من  الوطن  لخدمة  الوطني«  »اإلسعاف  لطواقم 
خالل عملهم إلنقاذ حياة اآلخرين وحثهم على 

هناك جمموعة من التحديات، اأبرزها عدم اإف�صاح 

الطريق ملركبات الإ�صعاف من قبل بع�ض ال�صائقني
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عن  فضالً  يحتاجها،  من  لكل  المساعدة  تقديم 
لتحقيق  وإصرار  التزام  من  به  يتميزون  ما 
السنوية  الدورة  وستنطلق  والتميز.  النجاح 
الثانية للدفعة الجديدة من الملتحقين بالبرنامج 
والتي أتت في أعقاب النجاح الذي حققته الدورة 
المواطنين  من  كبيراً  إقباالً  والقت  االفتتاحية 
مستقطبة أكثر من 400 طلب، في سبتمبر المقبل 
بكلية الطب في جامعة الشارقة، وتستمر على 

مدار العام األكاديمي 2018 - 2019. 
ويقدم البرنامج وفق منهجية تدريسية مبتكرة 
تعتمد أفضل الممارسات األكاديمية والتدريبية 
ويتضمن  المسعفين.  إلعداد  عالمياً  المتبعة 
متخصصة  تدريبية  مراحل  ثالث  البرنامج 
لبناء األساس العلمي والمعرفي المتعلق بالعمل 
اإلسعافي، وتزويد الطلبة بالمهارات والخبرات 
المطلوبة للتعامل األمثل مع الحاالت اإلسعافية 
وبناء  المستشفى  قبل  ما  مرحلة  في  الحرجة 

الثقة. 
الخدمات  تقديم  يقتصر عملكم على  >  هل 

اإلسعافية بعد تلقي البالغات ؟
- يقدم اإلسعاف الوطني خدماته اإلسعافية 
الشمالية  اإلمارات  في  الساعة  مدار  على 
ومزودة  مؤهلة  إسعافية  وفرق  كوادر  عبر 
والمعدات  اإلسعاف  سيارات  أسطول  بأحدث 
التميز لمرحلة ما  المتطورة، وفق أعلى معايير 
قبل المستشفى، ويتيح طلب الخدمة من خالل 
رقم طوارئ اإلسعاف 998 والتطبيق اإللكتروني 

 .NA998 لإلسعاف الوطني
طواقمه  ومهام  عمل  نطاق  يتسع  كما 
اإلسعافية ليشمل تقديم خدمات إسعافية لعدد 

أبوظبي  في  والخاصة  الحكومية  الجهات  من 
توفير  مثل  المدى  قصيرة  عقود  خالل  من 
الميدانية للفعاليات الخاصة  التغطية اإلسعافية 
والجمهور  المشاركين  والعامة لضمان سالمة 
في  المطلوبة  اإلسعافية  بالخدمة  وتزويدهم 
طويلة  عقود  أو  والحوادث،  الطوارئ  حاالت 
المدى لتوفير فريق إسعافي متخصص لتقديم 
الرعاية الطبية في الموقع، أو تقديم خدمات النقل 
الطبي للحاالت المرضية الحرجة لتلقي العالج 
والرعاية الطبية المتخصصة في المستشفيات. 
كما نقدم خدمات استشارية متخصصة ذات 
عالقة بالصحة والسالمة ودورات تدريبية في 
مجاالت اإلسعافات األولية وغيرها من الدورات 
المتميز  فريقنا  ويتمتع  دولياً.  المعتمدة  الطبية 
الرعاية  في  والمتخصصين  المسعفين  من 
االحتياجات  لتلبية  واسعة  بخبرات  الطبية 
تقييم  من  بدايًة  كافة  اإلسعافية  والمتطلبات 
ضمن  المناسب  للتمركز  ووصوالً  المخاطر، 
بناًء  الجيوديناميكي  والتغير  الفعاليات  مناطق 
وتوقع  الحوادث  مواقع  بيانات  تحليل  على 

االحتياجات.
اإلسعاف..  نقاط  عدد  يبلغ  كم   <  
في  لديكم  اإلسعاف  ومركبات  والمسعفين... 

اإلمارات الشمالية؟
50 موقعاً  على  إسعاف موزعة  - 50 سيارة 
مدار  )على  الشمالية  اإلمارات  في  استراتيجياً 

الساعة(
5 سيارات مستجيب أول 

430 الطاقم اإلسعافي 
35 موظف اتصال في غرفة العمليات

إنقاذ حاالت 
الهواتف  الوطني عبر  أنقذ تطبيق اإلسعاف 
بإصابات  المتعلقة  الحاالت  من  عدداً  الذكية 
تم  حيث  الخدمة،  مناطق  في  السير  حوادث 
الحادث  لموقع  الدقيقة  اإلحداثيات  تحديد 
الفورية  واالستجابة  الحالة  خطورة  وتقييم 
للتعامل  عبر تحريك طاقم إسعافي متخصص 
إلى  المصابين  ونقل  الموقع  في  الحاالت  مع 

المستشفى.
المدير  نائب  الهاجري،  صالح  أحمد  وأّكد 
تطبيق  أن  الوطني«،  »اإلسعاف  في  التنفيذي 
الذكية  لألجهزة  الجديد  الوطني«  »اإلسعاف 
مع  والسريع  الفعال  التعامل  في  نجاحه  أثبت 
الحاالت الطارئة التي يتم طلب سيارة إسعاف 
أن  الحدث، موضحاً  موقع  في  لها  لالستجابة 
فريق المسعفين يتمكنون فوراً من معرفة موقع 
الحادث بدقة عبر األقمار االصطناعية، وبالتالي 
بإسعاف  والبدء  اإلسعاف  سيارة  إرسال 
أقرب  الالزم في  العالج  لتلقي  المصاب ونقله 

مستشفى.
ونأمل بأن يقوم القراء بتحميل التطبيق عبر 
لالستفادة   NA998 اسم  تحت  الذكية  المتاجر 

من المزايا التي يقدمها.

خدمات
بدعم من غرفة عمليات متخصصة وأسطول 
حديث من سيارات اإلسعاف المجهزة بأحدث 
اإلسعاف  يوفر  اإلسعافية،  والمعدات  التقنيات 
الدولة عبر  أنحاء  الوطني خدماته في مختلف 

كوادر طبية وفرق إسعافية مؤهلة.
إسعافية  خدمات  الوطني  اإلسعاف  يقدم 
الشمالية وفق  اإلمارات  الساعة في  على مدار 
طوارئ  رقم  خالل  من  التميز  معايير  أعلى 
 .NA998اإللكتروني والتطبيق   998 اإلسعاف 
ويوظف نخبة من الكوادر الطبية المؤهلة للعمل 
عالمية  لمعايير  خاضعة  إسعاف  سيارات  في 

وموزعة على 50 موقعاً في المناطق.



ال يزال اسم السفاح بيال كيش يثير الرعب لدى 
قطاع كبير من الشعب المجري للجرائم الوحشية 
التي ارتكبها، حيث قتل ثالثاً وعشرين امرأة ورجالً 
براميل معدنية ضخمة  واحداً، ووضع جثثهم في 

في منزله بهدف إذابتها وتحويلها إلى خل.
كان كيش المولود في عام 1877 والذي عمل في 
بلدة  المعدنية يعيش في  الصفائح  صنع وإصالح 
وكان  بودابست،  العاصمة  من  القريبة  تشينكوتا 
شغوفاً بعلم الفلك والتنجيم، وكان الغموض يسود 
مرحلة طفولته. وعندما كان في الثالثة والعشرين 
يتعامل  البلدة، وكان  في  العمر استأجر منزالً  من 
إلى  يدعوهم  كان  الجيران، حيث  مع  ولطف   بود 
وسيماً،  كان  كما  منزله  في  يقيمها  التي  الحفالت 
فارع الطول وذا شعر أشقر ويتمتع بالقدرة على 

كسب ود من حوله.
في عام 1903 بدأ يخطط الرتكاب جرائمه، حيث 
رغبته   إلى  فيها  أشار  الصحف  في  إعالنات  نشر 

ترجمة :د. ح�سن الغول 

في الزواج من إحدى الفتيات، وكان يستخدم اسماً 
االحتيال  في  نجح  وقد  »هوفمان«،  هو   مستعاراً 
على بعض الفتيات وإقناعهن بإرسال نقود له. كما 
قام بتوظيف سيدة تدعى السيدة جاكوبيك لتعمل 
أخفى  وإن  ثقته  على  حازت  والتي  لمنزله،  مدبرة 
أثار دهشة جيرانه عندما  القتل عنها. وقد  جرائم 
المعدنية،  البراميل  من  عدداً  يجلب  وهو  شاهدوه 
حيث ادعى أنه سيمألها بالوقود تحسباً من نشوب 

حرب.
بخمسة  تصغره  فتاة  من  تزوج   1912 عام  في 
شاب  إلى  تعرفت  أن  لبثت  ما  والتي  عاماً،  عشر 
ونشأت بينهما عالقة قوية مما أغضب كيش الذي 
قام بقتلهما. كما واصل إغواء الفتيات ودعوتهن إلى 
منزله ومن ثم قتلهن خنقاً. وفي عام 1914 اندلعت 
ترك  حيث  تجنيده  وتم  األولى،  العالمية  الحرب 
المنزل الذي يستأجره في عهدة السيدة جاكوبيك 

وتوجه إلى جبهة القتال. 

1916 تلقت شرطة بودابست مكالمة  في يوليو 
يقطن  كيش  كان  الذي  المنزل  مالك  من  هاتفية 
والتي  معدنية،  براميل  سبعة  على  عثوره  إثر  فيه 
المنزل  بتنظيف  قيامه  أثارت شكوكه وذلك خالل 
المنزل  إلى  الشرطة  أفراد  إرسال  وتم  وصيانته، 
وخالل محاولتهم فتح أحد البراميل رغم اعتراض 
مدبرة المنزل انبعثت رائحة مريبة من داخله وهو 
ما دفع بالتحري كارولي ناغي إلى فتحه، حيث عثر 
وأدى  الطعن،  وفاتها  وكان سبب  امرأة  جثة  على 
وعشرين  أربع  على  العثور  إلى  البحث  استمرار 
جثة متحللة داخل تلك البراميل والتي كانت أشبه 

بالقبور المعدنية وفقاً لوصف التحري لها. 
إثر ذلك طلب ناغي من الجيش البحث عن كيش 
قيد  القبض عليه في حال كان اليزال على  وإلقاء 
الحياة. وكان هناك احتمال بأن يكون ضمن أسرى 
الحرب، وألن اسم بيال كيش كان شائعاً فقد أصبح 

من الصعب تحديد الشخص المطلوب.

ضحايا القبور المعدنية

الجريمة و العقاب
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كما ألقي القبض على مدبرة المنزل وطلب من 
تكون  قد  رسائل  أي  على  التحفظ  البريد  مكتب 
إلى كيش تحسباً من وجود شريك له قد  مرسلة 
شكوك  ناغي  التحري  لدى  وكان  بتحذيره،  يقوم 
بأن مدبرة المنزل قد تكون لعبت دوراً في جرائم 
القتل خاصة بعد أن أمر كيش في وصيته بمنحها 
بعض المال. وقد نفت السيدة جاكوبيك علمها بتلك 
الجرائم وقادت الشرطة إلى غرفة سرية كان كيش 

قد أمرها بعدم دخولها.
ومكتب  الكتب  بخزانات  مملوءة  الغرفة  كانت 
من  وكان  الرسائل،  من  وعدداً  ألبوم صور  يضم 
أربع  اتصال مع  القاتل كان على  أن هذا  الواضح 
وسبعين امرأة، ومعظم الكتب تتحدث عن السجن 

وعمليات الخنق واستخدام السموم.
التحري  استنتج  للرسائل  قراءته  خالل  ومن 
الرسائل  تلك  أقدم  أن  الحظ  كما  األمور،  بعض 
أن  الواضح  من  وأصبح   ،1903 عام  إلى  يعود 
اللواتي يتطلعن إلى  كيش كان يحتال على النساء 
الزواج، وكان يختار النساء اللواتي ليس لهن أقارب 
ويعشن قرب المدينة، كذلك اللواتي اليثير غيابهن 

أي قلق أو شكوك.
وكان في العادة يتودد لهن ويقدم لهن الوعود، 
عثرت  وقد  إليه.  نقود  إرسال  منهن  يطلب  ثم 

الشرطة على سجالت قديمة صادرة من المحكمة 
دعوى  رفعتا  الضحايا  من  اثنتين  أن  إلى  تشير 
قضائية ضده بسبب أخذه نقوداً منهما، وبعد فترة 

اختفت المرأتان واسقطت الدعوى.
تتعرض  كيش  منزل  تدخل  امرأة  كل  وكانت 
يقوم كيش بوضع جثتها  ثم  الموت،  للخنق حتى 
في برميل معدني ويصب عليها الكحول لتخليلها، 
ثم يغلق غطاء البرميل بإحكام. وقد وجدت الشرطة 
العنق من أجل  للثقب في  الجثث تعرضت  أن تلك 
تجفيفها من الدماء، وهذا األمر جعلهم يعتقدون أن 

كيش مصاص دماء.
في أكتوبر 1916 استلم ناغي رسالة تشير إلى 
الصربية،  المستشفيات  أحد  في  يتعافى  كيش  أن 
إال أن ناغي وصل إلى ذلك المستشفى متأخراً إذ 
جندي  جثة  أن وضع  بعد  الفرار  من  كيش  تمكن 
الشرطة  ناغي مراكز  أخبر  ذلك  وإثر  في سريره، 
المجرية بالبحث عنه إال أن تلك الخطوة كانت بال 

جدوى.
كما انتشرت إشاعات بأن كيش ربما تمكن من 
الشخصية  ووثائقه  هويته  واستبدل  وفاته  تزوير 
الحرب.  خالل  ماكاري  يدعى  قتيل  جندي  بهوية 
في  مرات  عدة  رأوه  إنهم  بعضهم  قال  بينما 
السنوات الالحقة، وإن هناك احتماالً بأن يكون قد 

نتيجة  أو توفي  السرقة  بتهمة  سجن في رومانيا 
اإلصابة بالحمى الصفراء في تركيا. 

وذكر جندي يعمل في الفيلق األجنبي الفرنسي 
أنه تعرف إلى زميل له يدعى هوفمان، حيث سمعه 
الخنق  استخدام  في  بارعاً  كان  إنه  بفخر  يقول 
بين  إلى وجود شبه  الناس، مشيراً  لقتل  كوسيلة 
من  تمكن  هوفمان  أن  إال  وكيش،  الجندي  ذلك 
الهروب من موقعه في الجيش قبل وصول الشرطة 

إليه.
القتل هنري  أكد تحري جرائم   1932 عام  وفي 
أوزوالد أنه شاهد كيش الذي يفترض أن يكون في 
الرابعة والخمسين من العمر في ذلك الوقت خارجاً 
نيويورك،  تايمز سكوير في مدينة  نفق مترو  من 
كما انتشرت  إشاعات بأن هذا السفاح يعيش في 
المدينة ذاتها ويعمل حارس عمارة وعندما ذهبت 
الشرطة إلى تلك العمارة كان الحارس قد اختفى. 

في صيف عام 1933 عثرت دورية شرطة على 
جثة رجل بدين ملقاة في شارع جانبي خلف محطة 
الحافالت في بالتيمور، حيث تلقى عدة طعنات قاتلة 
في العنق والظهر، وكان دافع القتل هو السرقة إذ 
شخصية  معرفة  عدم  ورغم  فارغة،  جيوبه  كانت 
القتيل إال أن الشرطة كانت لديها قناعة بأنه السفاح 

بيال كيش لشدة التشابه بين االثنين.
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وهذه  الجبروت،  هذا  كّل  له  حقاً،  الحب  »هل 
في  رجالً  يدفع  بحيث  البشر،  حياة  في  الّسطوة، 
إلى  ُمْحَصناً،  متزّوجاً  العمر،  من  األربعينيات 
وال  وُكفر  بساطة  بكّل  هكذا  انتحاراً،  نفسه  قتل 
مباالة، وبدٍم بارد، تاركاً وراءه - لعواصف األيام 
وصعوباتها - زوجة مؤمنة صالحة، وبضعة أوالد، 
بعمر  أصغُرهم  اإلعدادية،  المرحلة  في  أكبُرهم 

سنتين، ليس إاّل«؟!
إليكم تفاصيل القصة والخفايا:

المطالعة والكتابة  »صابر«، رجل متزّوج، يحّب 
امرأة  »نور«  زوجته  أظفاره،  نعومة  منذ  النثرية 
إنسانة  بأنها  كلّه،  الحّي  في  معروفة  صالحة، 
مؤمنة، طيّبة القلب، ترّبي أبناءها على مبادىء الحّق 
والحالل والصالح ومخافة الله، تعيش مع زوجها 
سفينة  تقود  وهي  الكفاف،  على  »صابر«  الُمِعيل 

العائلة باقتداٍر وحكمة.
ليلياً”،  “حارساً  سنوات  منذ  يعمل  »صابر«، 
في إحدى الشركات الخاصة، لتوزيع وبيع المواد 
التموينية وسواها.. راتبه الشهري متواضع خجول، 
ال يكاد يغّطي متطلبات العائلة بالشكل الكافي، ومع 
بفضل  ُيقال،  كما  الحال،  مستورة  فاألسرة  ذلك 

ِحنْكة الزوجة، وُحسن تدبيرها!
صار  زوجته،  مْن  وبدْفٍع  »صابر«،  فإّن  كذلك 
أخيه  بمخزن  النهار  من  ساعات  بضع  يعمل 
الحلويات، مقابل حفنة مباركة من  لبيع  »ساطع«، 
في  »فارس«  األوالد  أكبر  أسرته.  لدعم  النقود، 
كلّه  الفضل  الطلبة،  أوائل  من  اإلعدادية،  المرحلة 
يعود لألم الواعية »نور«، الحائزة شهادة الثانوية 
والمؤمنة  سنوات،  منذ   - العلمي  الفرع   - العامة 
بقيمة العلم ودوره في الحياة وارتقائها، ولوال أّن 
أباها المرحوم، الذي ارتحل عن هذه الفانية، بنزيٍف 
دماغيٍّ ُمفاِجىء، قد أخرجها بحياته من المدرسة - 
قْصد مساعدة أمها بشؤون البيت، من طبٍخ وغسٍل 
وتنظيٍف وكّي ثياب وخياطة وتطريز - لكانت اآلن 
المتفّوقات أيضاً،  إنسانة جامعيّة بكّل تأكيد، ومن 

لكْن »للظروف أحكامها« وتصاريفها، كما ُيقال!
إذن  الّسياق:  بهذا  والعريضة  الساخنة  األسئلة 
على  ليلة،  ذات  »صابر«  واألب  الزوج  أقدَم  لماذا 
االنتحار شنْقاً، بوساطة َحبٍْل متيٍن، بمكان عمله في 

الشركة، داخل غرفة الَمحَرس، الذي ينام فيه؟!
ما األسباب الُموِجبة، إلى أن تْوِدي بهذا الُمِعيل، 
بروحه وجسده إلى التّهلكة واالنتحار، والّرحيل إلى 

األبد؟!
شْرَعاً  مرفوضاً  جباناً  عمالً  االنتحاُر  أليس 
إنساٍن جباٍن  كلُّ  إال  تنفيذه  ُيقِدم على  وقانوناً، ال 
ِرْعِديد، في عقله لوثة من جنون وَخبَل ووسواس؟! 
الشركة  موظفي  من  أحد  يكن  لم  ُيقال:  الحّق 

يعلم  نفسه،  الشركة  صاحب  حتى  وال  وعّمالها، 
ما  وقعت؟  كيف  وقعت؟  لماذا  االنتحار:  بجريمة 
الدواعي؟ ما األسباب؟ وهل أّن أحداً ما، من داخل 
الشركة، من خارجها، قاَم بتلك الليلة المظلمة، بشنق 
ما في نفس  )لغايٍة  بمقّر عمله،  »صابر«  الحارس 
يعقوب( كما ُيقال، قْصد القيام بسرقة بعض المواد 
عليه  الُمؤتَمن  الشركة،  مستودع  مْن  واألغراض 

الّرجل، أو ألّي سبٍب آَخر؟
أقدَم  – وبقرار شخصي حّر -  الحارس  أّن  أم 
على تنفيذ عملية االنتحار مْن تلقاء نفسه، من دون 

أّي أصابع خفيّة بارتكاب الجريمة؟ 
هل  لالنتحار؟  واحداً  سبباً  يعرف  َمْن  لكْن 
العائلية  المشكالت  بعض  زوجته  وبين  بينه 
بتسديد  يطالبونه  دائنون،  هناك  هل  الُمْستْعِصية؟ 
الّسداد؟  يستطيع  ال  وهو  عليه،  الُمْستحّقة  الديون 
ألّنه ليس لديه المال الكافي؟ مع اإلشارة إلى أّن ما 
العائلة، ومصاريف  نفقات  يغّطي  بالكاد  يتقاضاه، 

البيت، فمن أين له التسديد إذْن؟
النفس،   في فضاء  تزوبُع  متعّددة،  َتتَْرى  أسئلة 
كاثرة  كثرة  استنفار  إلى  تدعو  المكان،  في فضاء 
من إشارات االستفهام والتعّجب، لمعرفة أّي سبب 
ُمقنع لالنتحار، أو أّي بصيص أمل، يريح الجميع 
وزوجة »صابر« وأوالده، في المقدمة.                 

في دقائق الدوام األولى بالشركة، منذ الصباح، 
انتشَر الخبر الُمباِغت، كانتشاِر النّاِر بالهشيم، بأّن 
الحراسة  غرفة  في  ميتاً  ُوِجَد  »صابر«  الحارس 
الليلية، بحبٍل متيٍن »أداة الجريمة«! للتّو أبلغت إدارة 
الغريبة،  بالحادثة  للشرطة  مركز  أقرَب  الشركة 
إلجراء الضبط الالزم، ومعرفة مالبسات الجريمة، 
الواقعة  على  والوقوف  الفاعل،  إلى  للوصول 

بتفاصيلها.
التحريات  من  دورية  حضرت  الفور،  وعلى 
الجنائية  األدلة  عناصر  وأخذ  الجنائية،  والمباحث 
أخذوا  كما  المكان،  من  والبصمات  الصور  فيها 
الموظفين  من  وعدد  الشركة  صاحب  إفادات 

والعاملين فيها.
وكذلك حضر الطبيب الشرعي، »الدكتور رئيف«، 
 ، المشرحة  في  ثم  المكان  في  الجثة  عاين  الذي 
وكتب في تقريره: »إّن سبب الوفاة: هو االنتحار 
بعد انقطاع األوكسجين عن الّرئتين تماماً، وحبس 
الدم عن الجريان إلى الدماغ والقلب، وباقي أعضاء 
الُمنتِحر،  الجسم، ما أّدى لالختناق، وأّن الشخص 
كان قد أخذ جرعة زائدة من الحبوب المخّدرة، قبيل 

اإلقدام على عملية االنتحار«.                    
والمباحث  التحريات  عناصر  تفتيش  ولدى 
الجنائية في جيوب الُمنتحر، تّم العثور على رسالة، 
بارتجاف وترّدد - عرضت على خبير  مكتوبة - 

الخطوط في األدلة الجنائية فأكد أنها بخط المنتحر 
نفسه.

)بعد  التالي:  ورد  الرسالة،  أسطر  َِطّي  وفي 
تحّملت  التي  الصالحة،  لزوجتي  والسالم،  التحية 
لكّل  األحبّاء،  األربعة  ألوالدي  تحّملت،  ما  منّي 
أهلي وأصدقائي، أقول: ال تلوموني على انتحاري 
المجاني، ليس عندي أّي جواب مقنع، لكنّي أقولها 
عملية  تبقى  ال  حتى  أعصابكم،  ألريح  صريحة، 
االنتحار،  بعملية  قمُت  مجهوالً:  لغزاً  االنتحار 
وعائلة  عائلتي،  مع  داِئَمين  وِشجاٍر  خالٍف  بعد 
أثقلت  التي  الديون  حجم  بسبب  أّوالً،  زوجتي، 
كاهلي، خاصة بالفترة األخيرة.. ذلك بعد تأّخري، 
لجملٍة من األشهر، عْن دفع اإليجار لصاحب البيت 
الذي نستأجره، وسبب آخر: كثرة تدّخل زوجتي 
وأهلي، وأهل زوجتي بحياتي الشخصية، بشكل فّج 
بالمقام  تأتي،  كانت  التدّخالت،  هذه  كّل  ومزعج.. 
األول، بسبب ُهيامي بواحدٍة من الغانيات، بائعات 
وهدايا  مال  من  شيء،  كّل  لها  أقّدم  كنت  الهوى، 
جّماً،  أحببتُها حبّاً  قد  وخدمات وسوى ذلك، كنت 
ملَكْت علّي أقطاَر عقلي وقلبي، بل وسحرْتني إلى 
حّد ال ُيوَصف، كّل هذا – صّدقوني - كان بال إرادة 
منّي، لكنّه القلُب القاّلب، فاضح األسرار والمشاعر، 
دستور«!!  وال  »إِحم  دون  مْن  قلوبنا  تغزو  التي 
اقرؤوا  هذه،  رسالتي  تقرؤون  َمْن  يا  أرجوُكم، 
الفاتحة على روحي، ولتترّحم  عليَّ زوجتي الغالية 

»نور«، ولتعذرني على خياناتي الُمتكّررة لها.. (! 
وورد في الرسالة أيضاً: )أعرف أّن ُهيامي بهذه 
وخيانة  خطأ   - مؤّخراً  هجرتني  التي   - الغانية 
عندي  ُمْحَصن،  متزّوج  رجل  وأنا  خاصة  ونذالة، 
بالفعل زوجة محترمة وأمينة وطاهرة ُتدَعى »نور«، 
الوسواس  على  عتبُُكم  فليكن  العتب،  أردتم  وإذا 
الخنّاس أّوالً، وعلى القلب الهائم الخائب تالياً، وعلى 
المخّدرات ثالثاً، فهي مجتمعةٌ سبُب كّل مشكالتي 

مع زوجتي واألهل واألوالد(.
وعليه، تم اقفال التحقيقات في قضية الحارس 

المتوفي »صابر«، وسجلت القضية انتحاراً.
وأمثاله،  »صابر«  الُمنتِحر  الحارس  حالة  وفي 

يقول أحدهم:
»إذا ما َخلَْوَت الدَّهَر يوَماً فال تُقْل 

                  َخلْوُت ولكْن ُقْل: َعليَّ َرقيُب«
 »وال تْحَسبَنَّ اللَه َيْغفُل َساَعًة 

                 َوال أنَّ َما َيخَفى َعليِْه َيِغيُْب«     
  

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

هو محض صدفة.            
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أوراق قانونية

ومنذ  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تحرص 
وحماية  ترسيخ  على   ،1971 عام  في  تأسيسها 
حقوق اإلنسان وصون حرياته األساسية، وضمان 
والمقيمين  المواطنين  لجميع  وكفالتها  احترامها 
على أرضها، اتساقاً مع اتجاهات المجتمع الدولي، 
وانطالقاً من مبادئها اإلنسانية واألخالقية السامية، 
يؤكد  وبما  الراسخة،  والوطنية  اإلسالمية  وقيمها 
وقانون، وهو  عدل  كدولة  األصيلة  إحدى سماتها 
ما سجله دستورها االتحادي بأحرف من نور، في 
عبارة خالدة، قليلة المبنى عميقة المعنى، وذلك في 
المادة )94( التي هتفت بأن: »العدل أساس الملك«.
ويعد مبدأ »أصل البراءة« واحداً من أهم المبادئ 
األساسية التي تحفل بها المنظومة العالمية لحقوق 
الشريعة  في  األولى  جذوره  وجد  وقد  اإلنسان. 
من  العديد  في  بعدها  ومن  الغراء،  اإلسالمية 
وأبرزها  الصلة،  ذات  الدولية  والصكوك  المواثيق 
اعتمدته  الذي  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
صداه  تردد  كما   ،1948 عام  في  المتحدة  األمم 
معظم  في  الوطنية  والقوانين  الدساتير  في  بقوة 
من  أعلت  التي  اإلمارات،  دولة  ومنها  العالم،  دول 
شأن هذا المبدأ، وأنزلته منزلة سامية، بالنص عليه 
مدونتها  وضمن  االتحادي،  دستورها  صلب  في 

د. م�سطفى طاهر - باحث قانوين 

الحق في المحاكمة العادلة
بين الصكوك الدولية والتشريع اإلماراتي

الجزائية بشقيها الموضوعي واإلجرائي، كما سجله 
قضاؤها في العديد من أحكامه، اتساقاً مع اتجاهات 

الفكر القانوني المعاصر. 
أصالً  تعد  »البراءة«  بأن  المبدأ  هذا  ويقضي 
مفترضاً فى كل إنسان، وحقاً طبيعياً يالزمه طوال 
حياته، فال يزايله وال تكون إنسانيته إال به، انطالقاً 
ولد  فقد  عليها.  ُجبل  التي  الطبيعية  الفطرة  من 
تنزلق  لم  الخطيئة،  من دنس  مطهراً  اإلنسان حراً 
قدماه إلى شر ولم تتصل يداه بجور، ويفترض وقد 
كان سوياً حين ولد حياً أنه ظل كذلك. واليجوز أن 
يهدم هذا االفتراض توهماً، وال ينقض إال بناًء على 

أدلة ثبوتيه يقينية جازمة. 
»سمة سيادية«  البراءة  اكتسب مبدأ أصل  وقد 
وأصبح  الجنائية،  العدالة  إنفاذ  مجال  في  مطردة 
اإلجراءات  مراحل  على  المتقدم  بمفهومه  يهيمن 
براءته،  بإثبات  إنسان  يكلف  فال  كافة،  الجزائية 
جريمة  بارتكاب  متهماً  أو  به  مشتبهاً  صار  إن 
جنائية، بل يقع عبء ذلك على عاتق النيابة العامة، 
فإن لم تفلح في إثبات ادعائها إثباتاً قاطعاً، تعين 
بريئاً«،  »شخصاً  بوصفه  المتهم  معاملة  عليها 
هذه  طوال  وحاضراً  قائماً  البراءة  افتراض  ويظل 
)الشرطة،  المعنية  السلطات  ُيلزم  بما  المراحل، 

بوصفه  المتهم  بمعاملة  القضاء(  العامة،  النيابة 
بحكم قضائي  إدانته  تثبت  بريئاً«، حتى  »شخصاً 
استنفد طرق الطعن كافة فيه فصار باتاً، من خالل 
»محاكمة قانونية علنية عادلة ومنصفة«، تكفل له 
فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه 
باألصالة أو بالوكالة وفقاً للقانون، وهو ماأكد عليه 
الدستور االتحادي بقوله: ».. والمتهم بريء حتى 
تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة.. وللمتهم 
الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء 

المحاكمة« )م 28/1(. 
اهتمامنا  ُنقصر  فسوف  المقام،  لضيق  ونظراً 
»المحاكمة  في  المتهم  على حق  الدراسة  هذه  في 
وعملية  قانونية  قيمة  من  الحق  لهذا  لما  العادلة«، 
والمعايير  الضمانات  ألهم  سنعرض  كما  كبيرة، 
المحاكمة، السيما  تلك  عليها  تنطوي  التي  الدولية 
بمكانة  يحظى  الذي  الدفاع«،  »حق  بـ  يتعلق  فيما 

خاصة ضمن هذه الضمانات والمعايير.  
في  المتهم  لحق  والعملية  القانونية  القيمة 

المحاكمة العادلة:
المحاكمة  في  الحق  »إن  الصدد:  هذا  في  قيل 
ينتهك  وعندما  إنسان،  لكل  أساسي  حق  العادلة 
هذا الحق يتعرض األبرياء لإلدانة، ويزج بهم في 
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السجون، أو تزهق أرواحهم، ويفقد القضاء برمته 
مصداقيته«. 

بساطتها  على   – السابقة  العبارات  وُتنبئ 
في  المهم  وأثره  الحق،  هذا  قيمة  عن   – وإيجازها 
حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وكونه 
نظام  عليها  يقوم  التي  المهمة،  المرتكزات  أحد 
اإلثبات في المواد الجنائية، كما يعتبر أحد المبادئ 
وضرورة  العالم،  أنحاء  شتى  في  التطبيق  واجبة 
»المحاكمات  من  األفراد  لحماية  عنها  الغنى 
بشكل  والعقاب  للمساءلة  والتعرض  الجائرة« 

تعسفي، ومن دون وجه حق. 
وقد ُعني المجتمع الدولي بإقرار هذا الحق في 
العديد من الصكوك الدولية، وفي مقدمتها »اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان«، الذي أكد على أن »لكل 
في  اآلخرين  مع  المساواة  قدم  على  الحق  إنسان 
أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة، نظراً 
توجه  جنائية  تهمة  أي  في  للفصل  وعلنياً،  عادالً 
إليه« )م10(، وأن »كل شخص متهم بجريمة يعتبر 
علنية،  بمحاكمة  قانوناً  إدانته  تثبت  أن  إلى  بريئاً 
عنه«  للدفاع  الضرورية  الضمانات  فيها  له  تؤمن 

)م11/2(.
المعايير الدولية للمحاكمة العادلة:

من  األدنى  الحد  ذلك  المعايير  بتلك  ويقصد 

واجبة  األساسية  والحقوق  والمبادئ  الضمانات 
التطبيق، التي توافق عليها المجتمع الدولي، وجرى 
لحقوق  العالمي  »اإلعالن  في  بداية-   – اعتمادها 
أبعادها  وُفصلت  عليها  التأكيد  أعيد  ثم  اإلنسان«، 
في العديد من الوثائق الدولية الملزمة قانوناً، مثل 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
الذي اعتمدته األمم المتحدة في عام 1966، وغيره 
اإلنسان.  بحقوق  المعنية  الدولية  الصكوك  من 
أن  كافة  العالم  دول  على  المتعين  من  وأصبح 
توفرها للمتهمين، وأن تلزم سلطات إنفاذ القانون 
باحترامها وتطبيقها، لدى تعاملها معهم، على امتداد 
حقوقهم  ضمان  بهدف  الجزائية،  الدعوى  مراحل 
الثابتة في المحاكمة العادلة، والنأي بهم عن مخاطر 

»المحاكمات الجائرة«.
الكامل  التزامها  اإلمارات  دولة  أكدت  وقد 
باحترام وتطبيق هذه المعايير، إدراكاً لمسؤوليتها 
وعدم  الناس،  بين  والعدل  الحق  ميزان  إقامة  في 
السماح للجور بأن يشوب التحقيقات والمحاكمات 
تعريضهم  وحظر  المتهمين،  بحق  تجرى  التي 
الحاطة بكرامتهم  أو  المهينة  للمعاملة  أو  للتعذيب، 
فضالً  وحرياتهم،  حقوقهم  انتهاك  أو  اإلنسانية، 
عن  بالنأي  القضائية  لسلطاتها  السماح  عدم  عن 
مبادئ ومعايير العدالة واإلنصاف، حال مباشرتها 

إلجراءات الخصومة الجنائية، أو التغافل عن إدانة 
أبرياء بجرائم لم يرتكبوها.

الدولية  المعايير  أهم  يلي  فيما  ونوجز 
النصوص  في  وتطبيقاتها  العادلة«،  لـ»المحاكمة 

الدستورية والقانونية النافذة في الدولة. 
والقضاء،  القانون  أمام  الكافة  مساواة  أوالً– 
بين  أو  والنساء،  الرجال  بين  تمييز  دون  من 
المواطنين واألجانب، بسبب األصل أو الموطن أو 
العقيدة الدينية أو المركز االجتماعي. وهو ما أكد 
41(، وقانون   ،40  ،25 االتحادي )م  الدستور  عليه 

العقوبات االتحادي )م16(.
ثانياً - حق المتهم في نظر قضيته أمام محكمة 
وفق  ومشكلة  ومحايدة،  مستقلة  جنائية مختصة، 
النافذ فعالً، وتصدر أحكامها طبقاً  القانون  أحكام 
تدخالت  أي  عن  بعيداً  وحده،  القانون  ألحكام 
اختيار  في  األول  المعيار  يكون  وأن  خارجية. 
القضاة هو الكفاءة المهنية والخبرة القانونية، مع 
عدم جواز عزلهم، وأن يتسم سلوكهم بالنزاهة، بما 

يحفظ للقضاء كرامته وحيدته واستقالله.
المبادئ  هذه  من  جملة  الدستور  أجمل  وقد 
والحقوق، بنصه في المادة )28( على أن »العقوبة 
في  إدانته  تثبت  حتى  بريء  والمتهم  شخصية، 
محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل 
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من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين 
محاٍم  حضور  فيها  يتعين  التي  األحوال  القانون 
استقالل  على  الدستور  أكد  كما  المتهم...«.  عن 
القضاء والقضاة، كإحدى الدعائم األساسية للدولة، 
أساس  »العدل  أن:  على   )94( المادة  في  بنصه 
الملك والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم في أداء 

واجبهم لغير القانون وضمائرهم..«.
المحاكم  بتنظيم  االتحادي  المشرع  ُعني  كما 
الجنائية، في كل ما يتعلق بتشكيلها واختصاصاتها 
الوارد  التفصيل  على  أمامها،  المتبعة  واإلجراءات 
في قوانين اإلجراءات الجزائية والسلطة القضائية 

والعقوبات وغيرها.
الجرم  ذات  على  المحاكمة  جواز  عدم   - ثالثاً 

مرتين:
فال تجوز محاكمة أو معاقبة أي شخص مرتين 
عن ذات الجريمة، وفي ظل الوالية القضائية للدولة 
نفسها، إذا كان قد صدر بحقه حكم بات باإلدانة أو 
البراءة بصدد هذه الجريمة، وهو ما أكده المشرع 
)م268(،  الجزائية  اإلجراءات  قانون  في  اإلتحادي 
وقانون العقوبات )م23/2(. وإن كان يمكن إجراء 
محاكمة جديدة، إذا ظهرت أدلة أو وقائع جديدة، لم 
تكن معلومة من قبل لسلطات التحقيق والمحاكمة، 
أو إذا شاب اإلجراءات السابقة خلل جوهري يؤثر 

على نتيجة الدعوى.
رابعاً - األسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية:

ُعني المشرع اإلماراتي بإقرار أربعة من األسس 
والتي  الدولي،  المجتمع  اعتمدها  التي  الجوهرية، 
تقوم عليها المحاكمة الجنائية وجوباً، وهي: علنية 
الجلسات، وشفوية المرافعات، وحضور الخصوم، 

وتدوين اإلجراءات.
وتصدر  جلساتها  المحاكم  تعقد  أن  فيجب   -
وإن  »عالنية«،  في  الجنائية  الدعاوى  في  أحكامها 
لبعض  مراعاة  ذلك،  من  االستثناء  يجوز  كان 
النظام  أو  العامة  باآلداب  المتعلقة  االعتبارات 
الخاصة  الحياة  أو بحرمة  القومي،  أو األمن  العام 

والروابط العائلية.
- كما يتعين التزام المحاكم بشفوية المرافعات، 
تكوين  في  الجنائي  القاضي  »حرية  لمبدأ  إنفاذاً 
عقيدته«، وارتباطاً بحق الدفاع ومعطياته، وإن كان 
يجوز الخروج على هذا االلتزام في بعض الحاالت 

استثناًء.
- ويعد »حضور الخصوم« لجلسات المرافعة، 
ضرورياً  شرطاً  عنهم،  بوكالء  أو  بأشخاصهم 
بين  والمواجهة  المرافعة  شفوية  مبدأ  لتحقيق 
الخصوم، كما يتصل من ناحية أخرى، بحق الدفاع 
وبمبدأ المساواة بين أطراف الدعوى حال مباشرة 

اإلجراءات الجزائية.
- وأخيراً فإن التدوين هو الشكل األساسي الذي 
االستدالالت  جمع  إجراءات  فيه  تفرغ  أن  يتعين 

والتحقيق االبتدائي والمحاكمة، وفقاً للقانون.

خامساً - حق الدفاع 
وغيره  اإلنسان  لحقوق  العالمى  اإلعالن  أكد 
الدفاع  المتهم في  الدولية، على حق  الصكوك  من 

أن  على  محاٍم،  من خالل  أو  نفسه، بشخصه  عن 
الجرائم  في  »وجوبياً«  المحامي  وجود  يكون 
الحصول  للمتهم  ويحق  باإلعدام.  عليها  المعاقب 
على المساعدة القانونية من محاٍم متخصص كفء، 
يختاره بنفسه أو ينتدب لمساعدته من دون مقابل، 
الدولة  وعلى  أتعابه،  دفع  على  قادر  غير  كان  إذا 
وللمتهم  لذلك.  الالزمة  المالية  االعتمادات  رصد 
الحق في االتصال بمحاميه من دون قيود وفي إطار 
الوقت والتسهيالت  من السرية، وأن يحصل على 
تعريض  عدم  مع  دفاعه،  وتقديم  إلعداد  الالزمة 
المحامين ألي مضايقات أو ضغوط أو ترهيب من 

أي جهة، أثناء مباشرتهم لواجباتهم المهنية.
واتساقاً مع ما تقدم ، أكدت المادة )28/1( من 
إدانته في  »المتهم بريء حتى تثبت  أن:  الدستور 
محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل 
من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين 
القانون األحوال التي يتعين فيها حضور محام عن 
المتهم«. كما اشتمل قانون اإلجراءات الجزائية على 
عدد من القواعد المنظمة لمباشرة هذا الحق، حيث 
أوجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها 
المؤبد محام للدفاع عنه في  باإلعدام أو بالسجن 
مرحلة المحاكمة، فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه، 
مقابالً  الدولة  تتحمل  محامياً،  المحكمة  له  ندبت 
معاقب  جناية  في  متهم  لكل  أتاح  لجهده. كما 
المحكمة  من  يطلب  أن  المؤقت  بالسجن  عليها 
ندب محام للدفاع عنه، إذا تحققت من عدم قدرته 

المالية لتوكيل محام )م4(. كما أوجب القانون على 
أن  المتهم  قبل  من  الموكل  أو  المنتدب  المحامي 
يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، 
مع  درهم،  ألف  تجاوز  ال  بغرامة  عليه  حكم  وإال 
عدم اإلخالل بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال 
)م194(. وقد استقر قضاء المحكمة االتحادية العليا 
مزيداً  أضفت  التي  المهمة،  المبادئ  من  عدد  على 
من الدقة والوضوح على مالمح »النطاق القانوني« 
مرحلة  خالل  بمحام  االستعانة  في  المتهم  لحق 

المحاكمة، وأهمها:
لحضور  الموجبة  العقوبة  تحديد  في  العبرة   •
المحاكمة،  مرحلة  في  المتهم  عن  للدفاع  محام 
به  بما تحكم  اإلحالة، ال  بما تنص عليه مواد  هي 

المحكمة على المتهم.
أو  المتهم  الموكل من  المحامي،  قيام  • وجوب 
المنتدب من المحكمة، بدوره المنوط به قانوناً في 
الدفاع عن المتهم، بشكل حقيقي وفعلي، فال يكون 
دفاعاً شكلياً، التتحقق به الغاية من تقرير هذا الحق.
المطعون  للحكم  االستئناف  محكمة  إصدار   •
فيه بإدانة الطاعن، رغم عدم قيام المحامي الموكل 
هذه  من  إخالالً  يمثل  حقيقياً،  »دفاعاً  عنه  بالدفاع 
له  كفله  الذي  الدفاع،  في  الطاعن  بحق  المحكمة 
القانون على سبيل الوجوب، مما يصم هذا الحكم 
وما بني عليه بالبطالن، لخرقه قاعدة جوهرية من 
قواعد التقاضي، المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب 
نقضه، من دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن«.
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قضايا و أحكام مرجعية

أحالت النيابة العامة في إحدى إمارات  الدولة  
لترك  اإلمارة  في  الجنائية  المحاكمة  إلى  كفيالً 
االلتزام  دون  من  الغير  لدى  يعمل  مكفوله 
لنقل  قانوناً  المقررة  واألوضاع  بالشروط 
الكفالة، وفي غير األحوال المصرح بها قانوناً، 
من  1و2  مكرر   43 بالمادة  معاقبته  وطلبت 
القانون االتحادي رقم )6( لسنة 1973 في شأن 

دخول وإقامة األجانب والقوانين المعدلة له. 
وقضت محكمة أول درجة في اإلمارة غيابياً 
ببراءة الكفيل المذكور من التهمة المنسوبة إليه 
تأسيساً على أن الكفيل أبلغ مكتب وزارة العمل 
من  إلعفائه  يكفي  ما  وهو  مكفوله،  هروب  عن 
النيابة  فاستأنفت  إليه.  المسندة  التهمة  عقوبة 
العامة في عجمان حكم محكمة أول درجة  هذا 
والتي  اإلمارة،  في  االستئنافية  المحكمة  أمام 
أول  محكمة  فقدمت  االستئناف،  بتأييد  حكمت 
درجة في اإلمارة طعناً بحكم محكمة االستئناف 
أمام المحكمة االتحادية العليا في دولة اإلمارات 
المقدم،  الطعن  رفضت  والتي  المتحدة،  العربية 
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العمل  الكفيل لمكتب وزارة  إبالغ  وحكمت بأن 
فقط عن هروب العامل ال يعفيه من عقوبة التهمة 

المسندة إليه.
في  العليا  االتحادية  المحكمة  وأوضحت 
القانون  من  1و2  مكرر   43 المادة  أن  حكمها 
االتحادي رقم )6( لسنة 1973 في شأن دخول 
وكذلك  له،  المعدلة  والقوانين  األجانب  وإقامة 
التنفيذية، تشترطان  المادة )67/2( من الئحته 
إلعفاء الكفيل من عقوبة التهمة المسندة إليه أن 
الذي  األجنبي  مكفوله  هروب  عن  اإلبالغ  يتم 
األسباب خالل  لديه ألي سبب من  العمل  ترك 
تركه  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  تجاوز  ال  مهلة 
أو  واالقامة  الجنسية  إدارة  لدى  وذلك  العمل، 
أقرب مركز للشرطة، وهو ما لم يتحقق في هذه 
فقط،   العمل  مكتب  لدى  اإلبالغ  تم  إذ  القضية، 
في   درجة  أول  محكمة  حكم  يعيب  الذي  األمر 
المقدم   الطعن  وتأييد  نقضه،  ويوجب  اإلمارة، 

من النيابة العامة في اإلمارة.
وفي التعليق القانوني، نؤكد أن حكم المحكمة 

االتحادية العليا سديد، ذلك أن النص في المادة 
 )6( رقم  االتحادي  القانون  من  1و2  مكرر   43
األجانب  وإقامة  دخول  شأن  في   1973 لسنة 
»ويعاقب  فيه:  جاء  له  المعدلة  والقوانين 
الفقرتين  في  عليها  المنصوص  العقوبة  بذات 
بتشغيل  يقم  لم  إذا  البند  هذا  من  السابقتين 
مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير من دون اتباع 

اإلجراءات القانونية المقررة لذلك«.
و»يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هرب 
التنفيذية  مكفوله وذلك وفق ما تحدده الالئحة 
لهذا القانون«. كما  أن النص في المادة )67/2( 
فيها:  جاء  القانون  لذات  التنفيذية  الالئحة  من 
الجنسية  إدارة  يبلغ  بأن  الكفيل  يلتزم  »كما 
مكفوله  عن  للشرطة  مركز  أقرب  أو  واإلقامة 
من  سبب  ألي  لديه  العمل  ترك  الذي  األجنبي 
األسباب، وذلك خالل مهلة ال تجاوز ثالثة أشهر 

من تاريخ ترك العمل«.
كما نصت المادة 67 من الالئحة التنفيذية لذات 
القانون على أنه يلتزم المكفول بأال يعمل لدى 

إبالغ الكفيل عن هروب المكفول
ال يعفيه من العقوبة 
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غير كفيله، كما يلتزم الكفيل بأال يستخدم أجنبياً 
بالشروط  االلتزام  دون  من  كفالته  غير  على 

واألوضاع المقررة لنقل الكفالة.

القانون  أن  على  يدالن  النصان  وهذان 
إبالغ  عدم  عقوبة  من  لإلعفاء  اإلماراتي وضع 
الكفيل عن مكفول أجنبي هارب شروطاً معينة، 
فإذا تحققت تلك الشروط على وجهها الصحيح 

وجب اإلعفاء.
الكفيل عن هروب  أبلغ   وفي قضيتنا  هذه، 
مكفوله لدى مكتب وزارة العمل فقط، ولم يبلغ 
إدارة الجنسية واإلقامة أو أقرب مركز للشرطة، 
فلم يعد له حق باإلعفاء من  العقوبة وهي  عبارة 
درهم  ألف  خمسون  مقدارها  مالية  غرامة  عن 
ألنه" لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى 
الغير من دون اتباع اإلجراءات القانونية المقررة 

لذلك«.
عقوبات الكفيل

43 مكرر  المادة  اإلماراتي في  المشرع  نص 
1و 2 من القانون االتحادي رقم )6( لسنة 1973 
القوانين  و  األجانب  وإقامة  دخول  شأن  في 
الالئحة  من   )67/2( المادة  وفي  له،  المعدلة 
التالية  العقوبات   على  القانون  لذات  التنفيذية 

على الكفيل :

ألف  خمسون  مقدارها  بغرامة  يعاقب   -1
كفالته  على غير  أجنبياً  استخدم  درهم كل من 
من دون االلتزام بالشروط واألوضاع المقررة 
لنقل الكفالة أو من دون الحصول على التصريح 

الالزم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها  

خمسون الف درهم في حالة العود.
المنصوص  العقوبة  بذات  الكفيل  ويعاقب 
إذا  البند  السابقتين من هذا  الفقرتين  عليها في 
لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير 
من دون اتباع اإلجراءات القانونية المقررة لذلك.

2 - يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هرب 
مكفوله، وذلك وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية 
بمبلغ  الحالة  هذه  في  ويعوض  القانون،  لهذا 
الغرامة  مبلغ  من  خصماً  درهم  آالف  خمسة 
المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة 

تذكرة سفر المكفول.
تقل عن شهرين  بالحبس مدة ال  3 -يعاقب 
من  كل  درهم  ألف  مائة  مقدارها  وبغرامة 

استخدم أو آوى متسلالً.
الذين  المخالفين  بتعدد  الغرامة  تتعدد   -  4
يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى خمسة 

ماليين درهم.
5 - من دون اإلخالل بالعقوبات الواردة في 

أو  مزرعة  تخصيص  ثبت  إذا  السابقة  البنود 
عزبة أو جزء من أيهما إليواء عمال مخالفين أو 
متسللين تحكم المحكمة بهدم أو إزالة ذلك الجزء 

من البناء.
6 - تحكم المحكمة في جميع األحوال بإبعاد 
األجنبي  بإبعاد  تحكم  كما  المخالف،  األجنبي 

الذي قام باستخدامه أو إيوائه عند العود.
من  العزبة  أو  المزرعة  صاحب  يعفى   -  7
العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل 

الجريمة.
في  عليها  المنصوص  الجرائم  تستثنى   -  8
هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة 
المشار  العقوبات  قانون  في  عليها  المنصوص 

إليه.
يتضح مما سبق أن نقض المحكمة االتحادية  
األولى في عجمان   الدرجة  العليا لحكم محكمة 
له أصوله الثابتة وقواعده الراسخة في الواقع، 
ومستمدة من القانون ولم تأت من فراغ، فكان 
حكم  المحكمة االتحادية العليا صحيحاً، وأرسى 
قاعدة قانونية مفادها عدم إبالغ الشرطة وإدارة 
واالكتفاء  العامل،  بهروب  واإلقامة  الجنسية 
من   يعفي  ال  فقط  العمل  وزارة  مكتب  بإبالغ 
وال  كاملة  المسؤولية  يحمله  بل  الكفيل،  عقاب 

تبرير له بعد ذلك. 
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آفاق

وافرة  وعناية  اهتماماً  دول  عدة  أفردت 
اإلمكانيات  له  وجندت  الصناعي،  الذكاء  بمبحث 
المادية  األدوات  له  ووفرت  واالستثمارية،  المالية 
والطاقوية، واجتذبت له الكفايات والمهارات الالزمة، 
قصد  والبحثي،  األريحي  المناخ  له  واستحدثت 
إنتاج واختراع أنظمة ذاتية العمل والتفكير والتعلم، 
وهذا كله يندرج تحت رؤى استراتيجية مؤسسية 
ونوعية  المستقبل،  في  الحال  بواقع  تتنبأ  محكمة 
استخبارياً  تدبيرها  وأدوات  وآلياتها  الحروب 
الميدان  في  تطبيقاته  وتستشرف  واستعالمياً، 
الدقيق،  والجراحي  االستشفائي،  العالجي  الطبي 
والوقائي كمعرفة النزعات النفسية الداخلية والتنبؤ 
بمآلها، وتتكهن، بناء على دراسات وبحوث متقدمة، 
واإلنشائي،  الهندسي،  المجال  في  باستخداماته 
والتعمير.. وغيرها من مجاالت  العمران  وسياسة 
االستعمال واالستغالل. واعتباره القوة المستقبلية 
والطليعية، والمنفذ المهيب والمفتاح األلمعي لتأكيد 
على  الريادي،  أو  التنافسي  الوضع  تحسين  أو 
الصعد كافة. خاصة وأنه يعد من مرتكزات الثورة 
الصناعية الرابعة. لكنه في المقابل أثار توجسات 
ذات  أو  أخالقية  غير  مجاالت  في  استخدامه  من 
طابع إقصائي وتهميشي.. كما حرك تخوفات من 
تناميه وسيطرته على الوظائف وميدان الشغل، ما 
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قد يشكل تهديدا لألمن العام والسلم االجتماعي..
مناهل  مع  بالموازاة  الصناعي،  الذكاء  أتاح  لقد 
متراكمة،  وخبرات  تجريبي  وماعون  معرفية 
وتقنية  والرياضية،  الحاسوبية  العلوم  خاصة 
النانو، والمنحى المتجه نحو إشاعة المدن الذكية، 
مساحات أكبر وأكثر البتكار آليات وظيفية ناجعة، 
وخلق واقع استباقي نوعي، وإثبات وجود تنافسي 

حقيقي مشفوع بالحصيلة التقنية المتفردة..
 من المؤكد أن الصناعة العسكرية، واالستخبار 
طريقها  عرفت  والمهمة،  القصوى  مخرجاتها  أحد 
إلى الفرص المتاحة في الذكاء الصناعي منذ زمن، 
وذلك ابتداًء من ستينيات القرن العشرين، حيث إن 
كتابة الدولة األمريكية في الدفاع، بنتاغون، أبرمت 
من  المضمار  بهذا  تعنى  أبحاثاً  ومولت  اتفاقيات 
وقطاعات  أخرى  دول  بعدها  وتوالت  الوقت.  ذلك 
استخبارية على االستثمار في هذا القطاع البحثي 

الحيوي..

مفاهيم
1. الذكاء الصناعي

علمياً  الصناعي  الذكاء  مصطلح  بزغ  لقد   
وينتشر  يتسع  مداه  وأخذ  1956م،  عام  ووجودياً 
أفقياً وعمودياً، أي على مستوى الفكرة والتطبيقات 

مفهوم  ويومئ  واالشتغال.  التوظيف  ومجاالت 
التعلم  اآللة قادرة على  إلى جعل  الصناعي  الذكاء 
والتفكير المنطقي واتخاذ القرار الصائب في الوقت 
أو تدخل بشري استناداً  إيعاز  المناسب من دون 
مسائل  حل  على  تبنى  التي  الخوارزميات،  إلى 
دون  من  الطرح  أو  بالجمع  وحسابية  رياضية 
القسمة والضرب. وحري بالذكر، أنه رغم محاوالت 
تحديد مفهوم جامع لهذا الوافد العلمي والمعرفي، 
إلى أنه لم يستقر على تعريف ثابت ومفهوم موحد، 
إلى محاولة من ضمن محاوالت  وما تعريفنا هنا 

أخريات.

2. الذكاء الصناعي االستخباري
المعارف  جديد  العسكرية  الصناعات  َتتََسقَّط 
الشماريخ  هذه  ز  وتَروِّ والتكنولوجيا،  والعلوم 
المعرفي، قصد خلق  الزاد  العلمية، وتستنطق هذا 
ملموس  عسكري  تقدم  وتحصين  تقني  فارق 
السعي  هذا  مخرجات  أهم  ومن  ومكتبياً.  ميدانياً 
المرتبطة  الصناعة  في  الدائم  والمطلب  الحثيث 

باالستخبارات ودروبها.
ال  أنه  االستخبارية  األجهزة  بعض  وعت  لقد 
ذات مسلك جلي  تلمس مشاريع  لها من  مندوحة 
المحج  هذا  وفي  الصناعي،  الذكاء  مضمار  في 

تكنولوجيا االستخبارات 
ورهانات الذكاء الصناعي
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المستقبلي والحيوي، والذي يستوجب استراتيجية 
السيطرة  في  ومقدرة  وآمادها،  منطلقها  في  بيِّنة 
ترك  مع  حصيفة،  تدبيرية  وحوكمة  نتاجها،  على 

هامش للمرونة والمناورة والتعبويات البديلة.
االستخباري،  الصناعي  الذكاء  تعريف  يمكن 
بشقيه الهجومي والدفاعي، بقدرة ومقدرة اآللة على 
جمع البيانات والمعلومات، وتصنيفها موضوعاتياً، 
واستقرائها،  وتحليلها،  وتدقيقها،  ومقارنتها، 
سواء  مسبقاً،  التهديدات  أو  المخاطر  واستشعار 
كانت صلبة أو مرنة، واستيعاب سياقات المجريات، 
وربط األحداث، واستنباط العالئق، وفهم األوضاع 
وتحديد  مآلها،  واستشراف  والسارية،  السابقة 
القرار  اتخاذ  ثم،  ومن  األنماط،  على  والتعرف 
المثالي،  الوقت  في  المنطقي  الفعل  ورد  المناسب 
إلى تطويق  الموالي وصوالً  التدبير  واإلقدام على 
موضوع البحث نهائياً. وال يقف شغل اآللة عند هذا 
الحد، بل يمتد إلى منع التجسس، وصد أي محاولة 
اختراق أو تسلل أو قرصنة.. ما يمكن أن يصطلح 

عليه بـ»الذكاء الصناعي االستخباري المضاد«.
بالذكاء  المتعلقة  المشاريع  تبقى  ما  غالباً 
الصناعي االستخباري قيد الكتمان والسرية في كل 
تفاصيلها، وإن حدث تسريب ما، ففي الغالب يكون 
لسنوات  واستغالله  المشروع  على  التأشير  بعد 

عديدة. وباعتبارها أسراراً عسكرية، تجند الجهات 
واليقظة،  واالحتياطات  اإلمكانيات  كل  المعنية 
مناعة  تشييد  المْدركة قصد  المعارف  كل  وتطوع 
ضد أي تدخل أو تلصص، وتحصين وتأمين جميع 

المعلومات والبيانات المرتبطة بهذه المشاريع.

المأمول والتطلعات
فائقة  عناية  استخبارية  أجهزة  عدة  أولت  لقد 
بالذكاء الصناعي، وما برحت بجانب قطاعات أمنية 
خبراء  تتبناها  استراتيجية  ألي  تستفتي  أخريات 
ولو  والحنكة،  والدراية  والدربة  المراس  ذوي  من 
أسباب  استراتيجيتها  لتمكين  إداراتها،  أطر  خارج 
تبرم  هذا،  أجل  ومن  والنجاح.  والحوكمة  النجوع 
وتعقد  صفقات  االستخبارية  األجهزة  بعض 
شراكات واتفاقيات مع مؤسسات بحثية وشركات 
توعز  األساس،  هذا  وعلى  ثم،  ومن  تكنولوجية.. 
بإبداع  معها  والمتعاقدين  وشركائها  لموظفيها 
قيمة  والرفع من  الصناعي  للذكاء  أنظمة  واختراع 
المادي  الواقع  إكراهات  إلدارة  إنتاجيتها  وجودة 
واالفتراضي، وتزويدها بكل ما من شأنه تكنولوجياً، 
سواء كان اختراقياً أو غوصاً في البيانات المفتوحة، 
من اإلحاطة علماً وبياناً بما يجري آنياً وما سيحدث 
الحقاً بكل تفاصيله وحيثياته. ولعل دليل االعتماد 

الذكاء  على  استخبارية  أجهزة  قبل  من  المتزايد 
الصناعي في دواليب الشغل االستخباري، وتصاعد 
عدد التصاميم والمشاريع المدرجة وتعدد مناحي 
استخبارية،  أجهزة  عليه  أقدمت  ما  استخدامها، 
حيث رصدت جوائز تحفيزية مالية لحث األطراف 
للذكاء  أنظمة  إنتاج  في  االجتهاد  على  المعنية 
الريادة  لنوال  منها  سعياً  االستخباري،  الصناعي 
التقنية، وإلحراز السيادة الميدانية، وللفوز بالقيادة 

الدولية، والظفر باالستتباب والتَّمكين األمنيين..
تزكية  إلى  االستخبارات  صناعة  وترمي 
الجهد  وأَْتمتة  الصناعي  الذكاء  تكنولوجيا 
المُهول  التدفق  ظل  في  خاصة  االستخباري، 
بــ»البيانات  عليه  يصطلح  أضحى  ما  للمعلومات 
وعدم  مستمر  بشكل  تتضاعف  والتي  الضخمة«، 
اإليقاع  هذا  مسايرة  على  البشري  العامل  قدرة 
القدرات  يفوق  الذي  والمتنامي  المتصاعد  الكمي 
هذا  يتطلبه  وما  االستخبارية،  لألجهزة  التحليلية 
العامل من رصد ميزانيات كبيرة وعناصر كثيرة 

من أجل كفالة السير السليم والمستدام..
إنها صناعة تبحث عن أنظمة ذكية قمينة وقادرة، 
للتواصل  وسيلة  في  ما  تعليق  ربط  على  مثالً، 
وتحديد  بياناتها  وتحليل  صورة  مع  االجتماعي 
وجوه وهويات العناصر فيها، وتعليق مباشر في 
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افاق

وقيمة  العالقة  ونوعية  المشترك  وتبيان  مذياع، 
المعلومة، وإعطاء سلم التهديد أو الخطر، إن وجد ما 
يشير إلى ذلك.. واتخاذ اإلجراءات التالية التي تراها 
اآللة مناسبة ومثالية.. ومن أجل هذا وغيره، ومن 
ضمن مشاريع أنظمة الذكاء الصناعي االستخباري 
االرتكاز ليس فقط على التقاط كلمات مفتاحية، بل 

على نقل نص الحوار كامالً إلى اللغة المراد..
وحري بالذكر، أن هناك أنظمة تنبؤية لألحداث 
قبل حدوثها، كنظام )PREDATA( للتنبؤ باألزمات 
المالية، والتعرف على أشخاص  كأزمات األسواق 
EM- )محتملين لإلقدام على أحداث عنف.. ونظام 

BERS( الذي يمكـنه التنبؤ باألحداث قبل 8 أيام من 
وقوعها باستخدام البيانات المفتوحة.

تقنية النانو والذكاء الصناعي االستخباري
تبدو العالقة بين تقنية النانو والذكاء الصناعي 
اآللة  تكثيف  تبغي  فاألولى  تكاملية،  االستخباري 
إلى  والثانية ترمي  أمكن،  ما  في جزيئات صغيرة 
جعل اآللة قادرة على االستيعاب، والفهم، واتخاذ 
القرار، والتعلم ذاتياً من دون تخٍل بشري. إن هذا 
التضافر، ال مندوحة، ستتمخض عنه أنظمة آلية جد 
متطورة وفي منتهى الصغر، وقابلة لتوظيفها في 
كل مخرجات الصناعة العسكرية مكتبية أو ميدانية، 
من أسلحة، وأطقم لباس، ومنافذ استخبارية.. لكن 
هذه األخيرة ستعرف، لضروراتها األمنية وقيمها 
في  مهمة  نقالت  االستباقية،  ودوافعها  التنافسية 

نواتجها وإبداعاتها وصيرورتها..
هذا  شأن  من  إن  مثال،  سياقة  يمكن  وهنا 
والتي  االستخباريين  قبل  اآللة  يمكِّن  أن  التضافر 
حيوان  أو  ذبابة،  أو  نملة،  حجم  في  تكون  قد 
معرفة  من  رهائن،  احتجاز  أزمات  في  العنكبوت 
وعددهم،  الوجوه،  بتغطية  لو  الخاِطفين،  وجوه 
ونوعية  وأجناسهم،  رقمهم  وتحديد  والمحتَزين 
الحوارات  وسماع  االحتجاز،  وأماكن  األسلحة، 
أثناء  الشفاه  حركات  وقراءة  وتحليل  الجارية، 
بمقارنتها  وذلك  الميكروفون..  تعطل  إذا  الكالم 
هذه  لدى  المتوفرة  والمعلومات  الصور  ببنك 
العنكبوت. وبناء على تحليل  أو  النملة،  أو  الذبابة، 
البيانات واالستخبارات المتوفرة تأخذ اآللة القرار 
هذه  مع  المتوافقة  وآلياته  التفاوض  إما  المناسب، 
وهذا  وتكتيكاته..  وطرقه  االقتحام  أو  األجواء، 
تمازج ناجح بين الذكاء الصناعي البصري وصغر 
واستغالل  توظيف  يمكن  كما  المستخدمة..  اآللة 
أنواع  جميع  في  االستخباري  الصناعي  الذكاء 
االستخبارات االستشعارية كاالستخبارات المتعلقة 

باإلشارات. وهلم جرا..

التحديات واإلكراهات
محالة،  ال  الصناعي،  الذكاء  على  االعتماد  إن 
سيؤثر على بنيوية العمل االستخباري وعلى آليات 
التصريف، حيث قدرت نسبة استعاضة اآللة للعامل 
البشري االستخباري بــ ثالثة أرباع )75%(. لكن 
الذكاء الصناعي االستخباري يواجه تحديات أخرى 
المخزنة  البيانات  استرجاع  كيفية  ضمنها،  من 

تدخل بشري.  السحابية من دون  المنظومات  في 
أكثر  أنها  يعتقد  التي  الكمومية  الحوسبة  وتنامي 
مناعة لالختراق، وتزداد تعقيداً مع وجود شبكات 
اتصاالت كمومية. كما يضاف مؤشر التسارع في 
االتصاالت مع تقنية الجيل الخامس الذي قد يتيح 
التواصل المباشر اآلني واللحظي، أي عدم وجود 
أي فاصل زمني. وكذلك، ابتكار طريقة لتجنيب اآللة 
من السقوط في األحكام واألجوبة النمطية. إضافة 
إلى خصاصة في درايات وكفايات علوم البيانات.. 
تأتي الخصوصية من بين التخوفات المطروحة 
بالتحريات  المتعلقة  الشؤون  في  خاصة  بشدة، 
هذه  قدرة  ومن  الخاصة،  الجنائية  والتحقيقات 
اآلالت على كبح أي اختراق لها، واالستحواذ على 
تشمل  التي  واالستخبارات،  والمعلومات  البيانات 
حيث  مجرمة،  أيٍد  في  وقوعها  عند  كبيراً  خطراً 
يرجح، وبنسبة جد مرتفعة، توظيفها في االبتزاز، 
األمور  بها.. عالوة على  المتاجرة  أو  التشهير،  أو 

المرتبطة بقرارات اآللة، وإمكانيتها على اتخاذ قرار 
أخالقي وحيادي.

خاتمة
لم يبرح عديد أفراد التوجس والنظرة المريبة من 
والمتشعب،  المتصاعد  العلمي  المبحث  هذا  تبعات 
يطرحها  قد  التي  والقضايا  اإلشكاليات  ومن 
مستقبالً، سواء تعلقت بالسكينة وموجباتها األمنية 
الواجب  باألخالقيات  أو  واالقتصادية.  واالجتماعية 
توفرها واحترام الخصوصية المفروض صونها عند 
االستخباري.  الصناعي  الذكاء  مخرجات  استخدام 
»التعلم  تقانة  في  الصناعي  الذكاء  سيجد  فهل 
يمكن  خوارزمي  منهج  على  تبنى  والتي  العميق«، 
خوارزميات  وإنتاج  بنفسها،  نفسها  تعليم  من  اآللة 
جد متطورة وعالية الفائدة، وغيرهما، مسلكاً لحلول 
مستقبلية، ومنفذاً لمنح الطمأنينة والتقليل من حدة 

التخوفات المرتبطة بهذا المنتج التقني؟
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الشرطة العالمية

تخوض قوى األمن في أنحاء العالم كافة معارك 
يومية لفرض أجواء السالم واألمن في المجتمعات، 
وتبذل في سبيل ذلك موارد هائلة بشرية ومادية. 
ولتحقيق هذا الغرض البد لقوات الشرطة واألمن 
أهبة االستعداد والجاهزية لفرض  أن تكون على 
القانون وتطبيقه، وفيما يلي تصنيف ألفضل قوات 
بأدائها  يتعلق  فيما  العالم،  في  تدريباً  الشرطة 
وجهودها، فضالً عن التدابير واألنظمة األمنية التي 
تطبقها إلنفاذ القانون بشكل فعال حتى عن طريق 
إدارات  في  اآلخرين  الفاسدين  المسؤولين  تقديم 
الشرطة المعنية إلى العدالة. ويتم تصنيف كل قوة 
شرطة وفقاً لتدريباتها وأدائها حتى تاريخه وفقاً 

لموقع )ووندرلست( األمريكي.

NPA - 1 - وكالة الشرطة الوطنية اليابانية
في  اليابان  في  الوطنية  الشرطة  وكالة  تأتي 
الشرطة  قوات  أفضل  قائمة  في   1 رقم  المرتبة 
تدريباً في العالم ألسباب عديدة أهمها أنها تخضع 
كما  العامة.  للسالمة  الوطنية  للمفوضية  مباشرة 
صارماً  مسلكياً  نظاماً  مسؤول شرطي  كل  يتبع 
للغاية، وبالتالي من النادر جداً العثور على ضباط 

999 - خاص

شرطة فاسدين. هيكل التدريب الذي تتلقاه وكالة 
الشرطة اليابانية يمكن اعتباره عموماً بأنه: مكثف 
ومتعدد الجوانب ومرن، ويغطي تقريباً كل جانب 
في  القانون.  إلنفاذ  أو  الجريمة  لمنع  معروف 
برنامج العمل الوطني، يتم تدريب عناصر الشرطة 
األقسام  في  متساٍو  بشكل  ونساء  رجال  من 
كل  مع  التعامل  عن  مسؤولة  تكون  التي  التالية 
مقسمة  وهي  إداراتهم.  في  عليها  تدربوا  قضية 

استراتيجياً إلى:
شؤون  يتناول  الذي  العامة  الشؤون  قسم 

المحاسبة وشؤون الطالب.
قسم تدريب إدارة الشرطة الذي يقوم بتدريب 
مع  آمنة  بصورة  للتعامل  جديد  موظف  كل 

المستندات، ومكالمات الطوارئ، إلخ.
قسم تدريب شرطة السالمة العامة مسؤول عن 
التأكد من االلتزام باحتياطات السالمة العادية فيما 

يتعلق بالجمهور.
قسم تدريب الشرطة المجتمعية الموجود هناك 

لدعم الناس الذين هم في أمس الحاجة إليها.
قسم التدريب على التحقيق الجنائي الذي يحقق 

بشكل كامل في كل قضية يرتكبها جناة.

التي  المنظمة  الجريمة  على  التدريب  شعبة 
تبحث باستمرار عن منظمات الجريمة »السفلية« 

في آسيا.
يمكن لقسم تدريب شرطة المرور أن يكتسب 
في  المرور  شرطة  مع  بالمقارنة  االحترام  أعظم 
أي بلد آخر بسبب عدد سكان اليابان الذي يناهز 
الـ 100 مليون نسمة، وهو ما يعني ارتفاع معدل 
الغضب على الطرق والحوادث االزدحام وحوادث 
يتم  التي  األمور  من  وهي  الجماعية،  المركبات 

تدريب شعبة المرور في اليابان للتعامل معها.
األقسام  من  واحدة  هي  األمن  شرطة  شعبة 
الفرعية الرئيسة التي تساعد في الحاالت العدائية 

المتطرفة.
قسم تدريب المدربين وال ننسى قسم التدريب 

البدني. 
بإجراء  يقوم  وتدريب  بحث  مركز  يوجد  كما 
غسيل  مثل  المالية  بالجرائم  المتعلقة  التحقيقات 
كما  ذلك.  إلى  وما  االحتيال،  وعمليات  األموال 
يتم تدريب ضباط الشرطة الوطنية  على مكافحة 
جرائم اإلنترنت. وللوكالة سجل رائع في تطبيق 
نظام إدارة األزمات للمساعدة في حاالت الكوارث، 

أفضل 10 قوى شرطية تدريبًا في العالم
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مع  الدولي  المستوى  على  تعاونهم  وكذلك 
السلطات األخرى للمساعدة في مكافحة الجريمة 

على مستوى العالم.

NYPD 2 - دائرة شرطة نيويورك
العالم  مستوى  على  نيويورك  شرطة  تشتهر 
المدربين  الشرطة  عناصر  خيرة  تضم  فهي 
عام  تأسست  التي  الدائرة  هذه  في  عالياً  تدريباً 
1845 لخدمة المجتمع وإنفاذ القانون، وعلى مدار 
معايير  أعلى  على  األفراد  بتدريب  قاموا  السنين، 
التدريب التي يمكن أن يقدمها أي مركز شرطة. إن 
مسؤوليتهم عن حماية مجموعة عالمية من الناس 
تشمل ما ال يقل عن 8.4 مليون نسمة يدلل بحد 
دائرة  ألفراد  العالي  التدريب  مستوى  على  ذاته 
مهمة  مستوى  إلى  يرقى  لكي  نيويورك  شرطة 
من  أساسي  جزء  هي  والتي  والدفاع«،  »الحماية 
شعارها. بسبب التدريب العالي لشرطة نيويورك، 
شهدت جرائم العنف في المدينة انخفاضاً بنسبة 
80% حتى اآلن، كما تم تطبيق العديد من البرامج 
الفعالة المختلفة في شرطة نيويورك، والتي حققت 

نتائج ممتازة وملموسة على المستويات كافة.

في  تأتي  نيويورك  شرطة  قوات  يجعل  ما 
في  تدريباً  شرطة  قوة  كأفضل  الثانية  المرتبة 
لرجال  التدريب  أقسام  من  هيكلها  هو  العالم، 
تدريب  الدراسية،  المنح  فرص  مثل:  الشرطة 
تدريب  والتكتيكي،  البدني  التدريب  المجندين، 

تعليم السائقين، تدريب الوعي الكيميائي، التدريب 
التكتيكي، التدريب على الكمبيوتر )الطب الشرعي 
الرقمي(، والتدريب المدني، والتحقيقات الجنائية، 
البشرية  الموارد  ببساطة  أو  المدربين  وتطوير 
تتالقى  والتي  نيويورك،  شرطة  دائرة  داخل 
جميعها في تحقيق استراتيجياتهم بتخريج أفضل 
السنوات.  مر  على  نيويورك  في  الشرطة  رجال 
كما يتخصصون في مجموعة واسعة من وحدات 
ودورية  البوليسية،  والكالب  الطوارئ،  خدمات 
الميناء، والدعم الجوي، ومكافحة اإلرهاب، وفرق 
كلها  وهي  العام.  والنقل  والمخدرات،  القنابل، 
الجريمة  فيها  ترصد  التي  المناطق  معظم  تغطي 

في نيويورك.

3 - الشرطة اإليطالية )بوليتسيا دي ستاتو(
األطعمة  من  متنوعة  مجموعة  ثراء  جانب  إلى 
كابري،  في  الرومانسي  الشمس  وغروب  اللذيذة 
المافيا  موطن  أيضاً  هي  إيطاليا  أن  ننسى  ال 
العالمية.  المنظمة  الجريمة  تحكم  التي  اإليطالية 
واحدة  ستاتو«  دي  الـ»بوليتسيا  اعتبار  ويمكن 
من أفضل قوات الشرطة تدريباً في العالم بسبب 

�صرطة  ت�صتهر 

على  نيويورك 

فهي  العامل  م�صتوى 

عنا�صر  خرية  ت�صم 

املدربني ال�صرطة 
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الشرطة العالمية

هيكلها التنظيمي والتنفيذ الفعال لمهامها وخاصة 
ما يتعلق بقسم مكافحة المافيا اإليطالية الذي نجح 
في اعتقال اثنين من أخطر وأعنف زعماء المافيا 
بعد اقتحام مخابئهم في أعماق السالسل الجبلية 
الوطنية  الشرطة  قوة  تتألف  وإجماالً،  الجرداء. 
اإليطالية من عدد هائل يتكون من حوالي 115000 
شرطي موزعين بين خمس قوات وطنية وخمس 
قوات شرطة محلية، وهذا أعلى عدد لقوات شرطة 
المساعدة  تقديم  يتم  كما  األوروبي.  االتحاد  في 
لهم من قبل القوات العسكرية اإليطالية، باإلضافة 
سيارات  ولديهم  األخرى  الخاصة  القوات  إلى 
هوركان  المبورغيني  مثل  السرعة  فائقة  شرطة 

والتي تتطلب قدراً أعقد من التدريب على القيادة.

4 - الشرطة النيوزيلندية
تعمل كلية الشرطة الملكية في نيوزيلندا بالتأكيد 
ليصبحوا  الجدد  والمجندين  الطالب  إعداد  على 
المعقد،  التدريب  من  عالية  درجة  على  ضباطاً 
على  قادراً  ليكون  ضابط  كل  تدريب  يتم  حيث 
التعامل مع المدافع الرشاشة الثقيلة باإلضافة إلى 
األسلحة التكتيكية. وتنقسم الشرطة النيوزيلندية 
المحدد:   التدريب  ذات  التالية  الوحدات  إلى  أيضاً 
المجرمين  مع  للتعامل   111 الطوارئ  فرقة 
التحقيق  اإلرهاب،  مكافحة  الدوريات،  المسلحين، 
الجنائي، فرقة الغطس، وحدات الكالب البوليسية، 
المخدرات، الطب الشرعي، إدارة المرور باإلضافة 

إلى دعم الجرائم اإللكترونية.

5 - الشرطة الوطنية الفرنسية
الحب«،  »وجهة  باسم  أيضاً  فرنسا  تعرف 
وتشتهر على نطاق واسع ألنها تستضيف واحدة 
اآلونة  في  وسحراً.  عظمة  العالم  مدن  أكثر  من 
األخبار  عناوين  وتوقفت  العالم  توقف  األخيرة، 
من  أكثر  خلفت  التي  االنتحارية  الهجمات  عند 
مائة قتيل جراء هذه العملية في باريس - مدينة 
يتم  الفترة.  هذه  خالل  كارثة  أصبحت  الحب 
للتعامل  تدريب قوات الشرطة في فرنسا تقليدياً 
السرقات  مثل:  البسيطة  الجرائم  من  المزيد  مع 

مع  والتعامل  اللصوص،  ومطاردة  الصغيرة، 
حاالت األشخاص المفقودين، وحوادث المركبات، 

وغرامات السرعة وغيرها.
الشرطي  النظام  في  فريق  كل  فإن  ذلك،  ومع 
مسؤول عن ضمان أمن البالد على أساس يومي، 
في حين أن قوة الشرطة الوطنية هي المسؤولة 
عن إنفاذ القانون في المناطق الحضرية وتساعدها 
القوة  وهي  واآلخر،  الحين  بين  الدرك  قوات 
العسكرية الفرنسية. يتم أيضاً استدعاء الوحدات 

الخاصة من قبل الشرطة الوطنية.

 6 - الشرطة الفيدرالية األسترالية
تتمتع قوة الشرطة االتحادية االسترالية بسمعة 
طيبة للغاية في تنفيذ المهام الموكلة إليها بتطبيق 
المعايير.  ألعلى  وفقاً  المتقدمة  التدريب  أنظمة 
في  جبارة  جهوداً  االسترالية  الشرطة  وتبذل 
مكافحة تجارة المخدرات، وقد حققت في السنوات 
األخيرة نجاحات تنوعية في إحباط عمليات تهريب 

ضخمة للمخدرات إلى البالد.
بسمعة  االسترالية  الفيدرالية  الشرطة  تتمتع 
السبب  إن  الجنائية.  العدالة  مجال  في  ممتازة 
الذي يجعلنا قادرين على جعل الشرطة الفيدرالية 
االسترالية واحدة من أفضل قوات الشرطة المدربة 
تدريباً عالياً هي اندماجها ككتيبة قوية واحدة مع 

مقاطعة نيو ساوث ويلز لمحاربة اإلرهاب.
المساواة  مبدأ  االسترالية  الشرطة  تطبق  كما 

قوة  تتمتع 

الحتادية  ال�صرطة 

ب�صمعة  ال�صرتالية 

للغاية طيبة 
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بين الجنسين بصورة عملية وفعالة، بل والتخطيط 
للقوة  النسائي  العنصر  من  المزيد  الستقطاب 
النسائي  العنصر  ليشكل  القادمة  السنوات  خالل 

خالل عقد نحو نصف عداد القوة.  

7 - الشرطة االتحادية األلمانية
تمثل الشرطة االتحادية األلمانية نظاماً نخبوياً 
 16 في  والقانون  النظام  على  للمحافظة  مدّرباً 
القانون  إلنفاذ  آخريين  جهتين  جانب  إلى  والية 
إلى جانبهما لتقديم المساعدة والدعم في حاالت 
وصول الجرائم إلى مستويات مقلقة. لكل وحدة 
قوة عمل منفصلة تابعة لها  ونطاق اختصاصها 
قوة  تعداد  ويبلغ  محددة.  مجاالت  في  وخبرتها 
ألف   40 من  أكثر  األلمانية  االتحادية  الشرطة 

عنصر خضعوا لتدريب عاٍل. 
توجد في ألمانيا جامعة خاصة تسمى )جامعة 
الشرطة األلمانية(، وهي المكان الرسمي والمعيّن 
لعمليات  المستجدين  جميع  فيه  يخضع  الذي 
الميداني  التدريب  قبل  ودراسية  مكثفة  تدريب 

الحقيقي. 

8 - الشرطة الشعبية المسلحة الصينية
المهمة الرئيسة للشرطة المسلحة الشعبية هي 
األمن الداخلي. وقد صدر القانون األول المتعلق 
قوات  قانون  وهو  الشعبية،  المسلحة  بالشرطة 
 ،2009 أغسطس  في   الشعبية،  المسلحة  الشرطة 

مما منحها سلطة قانونية للرد على أعمال الشغب 
والهجمات اإلرهابية أو حاالت الطوارئ األخرى. 
على  الحكومية  المباني  تحرس  الوحدات  هذه 
جميع المستويات )بما في ذلك المنظمات الحزبية 
والدبلوماسية والسفارات والقنصليات األجنبية(، 
وتوفر األمن للشركات العامة والمناسبات العامة 
ومعالجة  اإلرهاب  مكافحة  عن  فضالً  الكبرى، 
الوحدات  بعض  تقوم  العامة.  الطوارئ  حاالت 
وتوفير  المدنية  السجون  في  الحراسة  بواجبات 
أيضاً  البرنامج  ويحتفظ  اإلعدام.  أحكام  منفذي 
وحدة  في  اإلرهاب  لمكافحة  تكتيكية  بوحدات 
كوماندوس  ووحدة  )إياو(،  الفورية  اإلجراءات 
الشرطة  ووحدات  )سوكو(،  األبيض  الذئب 

الخاصة المختلفة )سبوس(.
وتحتفظ وحدة الشرطة الشعبية بوحدة مشاة 
ميكانيكية ذات حجم فرعي ووحدة مشاة خفيفة 
مهمة  الوحدات  هذه  وتتولى  السريع،  لالنتشار 
الرد على أي تمرد مسلح محتمل من جانب جنود 
أوقات  وفي  الصيني.  الشعبي  التحرير  جيش 
الحرب، يمكن أن تكون الشرطة المسلحة الشعبية 
بمثابة قوات مشاة خفيفة تدعم القوات المسلحة 

في مهام الدفاع المحلية. 

9 - وكالة الشرطة الوطنية الهولندية
تتكون الوكالة الهولندية للشرطة الوطنية من 25 
وحدة إقليمية يرأسها المفوض الهولندي. وتتمثل 

تطبيق  جانب  إلى  اليومية  الرئيسة  واجباتهم 
الهولندية، أن يكون كل  القانون وقانون الشرطة 
عنصر حاضراً بشكل واضح في الشوارع ليكون 
دليل توفير األمن للمواطنين وإحباط الجرائم وقت 
السيارات،  سرقة  شيوعاً  أكثرها  ومن  وقوعها 
وجنح  ذلك،  إلى  وما  المنازل  على  والسطو 

األحداث، وأيضاً مكافحة الجرائم الخطيرة.
كما أن الشرطة الوطنية الهولندية تتدرب تدريباً 
عالياً إلجراء تحقيقات بشأن: االحتيال والمخدرات 
البيئية  والجرائم  بالبشر،  واالتجار  واألسلحة 
الواسعة النطاق، فضالً عن الجرائم الجنسية. منذ 
الهولندية  الوطنية  الشرطة  أصبحت   ،2002 عام 
يشكل  فيما  ومركبات  تدريبًا  وأفضل  عدداً،  أكثر 

العنصر النسائي نسبة 18% من القوة.

10 - شرطة الخيالة الملكية الكندية 
على الرغم من أن الشرطة الكندية قد ال تعاني 
من مواجهة ظواهر خطيرة واسعة، كما في دول 
يتجاوز  تدريباً  تتلقى  تزال  ال  أنها  إال  أخرى، 
منتسبيها  إعداد  أجل  من  وذلك  العامة،  المعايير 
عند  بها  التنبؤ  يمكن  ال  التي  الحاالت  لمواجهة 
التعليمي، يجب أن  التدريب  حدوثها. وإلى جانب 

يخضع عناصر القوة للتدريب الميداني المكثف.
خدمة  الكندية  الملكية  الخيالة  شرطة  وتوفر 
 140 يزيد على   ما  منذ  القانون  استثنائية إلنفاذ 

عاماً. 
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اإعداد: ح�سني البادي

هل �سبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�سهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

محمد بن متعب المحيربي هو أحد سكان منطقة 
ما  فترة  عاصروا  الذين  الغربية  المنطقة  في  ليوا 
قبل حكم الشيخ زايد وفترة حكمه، وكان شاهداً 
على عصر التحوالت الكبرى، حيث شهد التطورات 
التي جعلت من صحاري اإلمارات جناناً على أيدي 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب 
الشيخ  مع  ذكرياته  عن  حدثنا  والذي  ثراه«  الله 
المتاعب  شابتها  التي  الماضي  وذكريات  زايد 
الله ورعاية  زالت بفضل  أنها  والمصاعب، وكيف 
الشيخ زايد واهتمامه بمناطق اإلمارات كافة، بّرها 

وبحرها.
يقول المحيربي: تسمع ونسمع كثيراً أن الشيخ 
زايد »رحمة الله عليه« جعل الصحراء جنًة خضراء، 
ولكن لم يقف أي منا أمام هذه العبارة وفّكر في 
معانيها، ولم يقف أي منا على حقيقتها وتفاصيلها، 
ومن منكم ممن سمع بتلك العبارة جاء على الطبيعة 
إلى  تحّولت  التي  الصحراء  هذه  ويشاهد  لينظر 
ِجنان، ومن منا أدرك مدى الجهد والتعب الذي بذله 
الشيخ زايد »رحمة الله عليه« ألجل ذلك، وما كان 
المزروعات  وأنواع  المزارع  هذه  كل  من  مقصده 
التي بعضها من زرعنا وزرع هذه األرض، بينما 
أكثرها جلبه من بالد غير بالدنا ومن مختلف بالد 
العالم والتي لم تكن تنبت في أرضنا، ولو أن أحداً 
سألنا قبل ثالثين أو أربعين سنة عن إمكانية ذلك 
لما صدقناه، ولكنني عملت إلى جوار الشيخ زايد 
»رحمه الله« ورأيت ما فعل في سبيل تحقيق الحلم 
الذي حاول بعض الخبراء الذين ُجلبوا من الخارج 

المنطقة  زراعة  إمكانية  عن  وسؤالهم  لمشاورتهم 
باألشجار المثمرة غير النخيل، فأجاب الخبراء من 
مهندسين وفنيين باستحالة ذلك، ولكن الشيخ زايد 
كان  الذين  لهؤالء  يسمح  ولم  لقولهم  يسمع  لم 
أهل  وحلم  حلمه  تحقيق  وبين  بينه  يحول  رأيهم 
المنطقة بأن يروا صحراءهم الصفراء القاحلة التي 
ال يوجد فيها سوى بعض البقع الخضراء التي هي 
عبارة عن أعداد قليلة من أشجار النخيل المتباعدة 
والمتناثرة على وجه الصحراء، وكيف أنه بإصراره 
ومثابرته جعل من هذه الصحراء جنة خضراء، ولم 
يكن تحقيق هذا الحلم بالبساطة، فقد كان »رحمه 
الله« يحضر شخصياً وفي عز الظهر والحر ويقف 
سائقيها  إلى  ويشير  األراضي  تسوية  آليات  على 
األمر  هذا  وفعل  ذاك،  أو  االتجاه  هذا  في  بالسير 

هذه  من  شاسعة  أراضي  سوَّى  حتى  وذاك 
المناسبة  التربة  بإحضار  أمر  ذلك  وبعد  المنطقة، 
ثم  ومن  المناسبة،  باألسمدة  وغذاها  للزراعة 
أحضر األشجار المختلفة وأمر بتوزيعها وزراعتها 
بيديه  أكثرها  بزراعة  وقام  المختلفة،  المزارع  في 
المراكز  ببناء  أمر  كما  عرقه،  من  وسقاها 
الزراعة،  في  المتخصصة  العلمية  والمختبرات 
لزراعة الفسائل والشجيرات الصغيرة وتكييفها مع 
بيئتنا وزراعتها في البيوت البالستيكية المخصصة 
البيئة  لتواجه  الخارج  في  زراعتها  ثم  ومن  لذلك، 
الطبيعية للمنطقة، وقد نجح الكثير من هذه األشجار 
المثمرة من فواكه وحمضيات، وها أنت ترى الرقعة 
الخضراء الشاسعة في المنطقة وغيرها من مناطق 
الدولة والتي تنتشر فيها المزارع التي أمر بتوزيعها 
على المواطنين وزراعتها بأنواع األشجار المختلفة 
أمر  والتي  أنواعه،  بمختلف  النخيل  رأسها  وعلى 
بجلب أجود أنواعها من مختلف البالد كالسعودية 
ومصر  اليمن  من  وحتى  وإيران  والعراق  وُعمان 
واألردن جلبنا نخيلها وأصناف تمورها المختلفة، 
تم  والماشية  لإلبل  المخصصة  النباتات  وحتى 
كما  لزراعتها،  شاسعة  ومزارع  بقع  تخصيص 
انتشرت تربية الماشية واألغنام في هذه المزارع 
وتمت  المنطقة  في  والماشية  اإلبل  أعداد  فكثرت 
إنتاج  وزاد  الوطنية،  الثروة  هذه  على  المحافظة 
تشتري  شركات  تأسيس  وتم  النخيل  محصول 
المزارع وتعلبها وتصدرها لألسواق في  منتجات 
الدولة وخارجها، حتى أنك لو زرت البالد األوروبية 

ن البدو زايد وطَّ
ل الصحاري جّنات وحوَّ

محمد بن متعب المحيربي
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هناك  تباع  اإلمارات  تمور  لوجدت  اآلسيوية  أو 
لجودتها  األثمان  وبأغلى  التجارية  محالتها  في 
تربيتها  تم  األسماك  وحتى  الفريدة،  ونوعيتها 
وإنتاجها في هذه األرض الطيبة، وتجد هنا العديد 
من مزارع أسماك البلطي التي تربي هذه األسماك 
وتصدرها لألسواق، ومن يصدق أنه في يوم من 
األيام سنجد األسماك في ليوا، وحتى الورود التي 
الذي  الزهر  نبات  غير  المنطقة،  في  نراها  نكن  لم 
كان ينبت مع المطر، فإننا نرى اليوم مزارع الورود 
التي تزرع مختلف وأجود أنواع الورود وتصدرها 
إلى األسواق العالمية، كل هذا لم يكن ليتحقق لوال 
جهود الشيخ زايد »رحمه الله« ومثابرته ومتابعته 
التي  كافة  اإلنمائية  المشاريع  لهذه  الشخصية 
حال  إلى  سيئ  حال  من  ونقلتها  المنطقة  طورت 
الكثير من مناطق  فيه على  تتغلب  أحسن وأفضل 
وصحاري العالم، وبفضل رؤيته الصائبة، وفكره 
التي تربى ونشأ فيها والتي  بيئته  الذي هو وليد 
خالف بها رأي الخبراء والمستشارين الذين انبهروا 
وانبهرنا نحن معهم وانبهر العالم كله لما فعله هذا 
الرجل وبمفرده وبفكره ورأيه الصائب ليحّول هذه 
البالد وفي مدة وجيزة، وينقلها من مصاف الدول 
المجهولة والنائية إلى دولة يشير إليها كل العالم 
والرقي  التطور  في  المثل  بها  ويضربون  بالبنان، 
في  هو حسن وجميل  ما  وكل  والتسامح  والعدل 
المجاالت كافة، فرحم الله الشيخ زايد وطرح البركة 

في أنجاله وأحفاده وذريته جميعاً.

مع زايد
أنا عملت في النخيل هنا في »محضر نفير« منذ 
كنت طفال،ً حيث إننا لم نترك مكاننا هذا رغم أن 
والجزر  أبوظبي  وقصدوا  تركوها  ليوا  أهل  أكثر 
والمدن األخرى التي كان فيها العمل مرتبطاً بأعمال 
التنقيب عن النفط بحثاً عن فرص العمل هناك، وأنا 
بقيت في نخل أهلنا أعمل فيها مع من َبقي من أهل 
ليوا ولم أرحل عنها، ولما جاءت شركات التنقيب عن 
النفط إلى منطقة ليوا عملت فيها بأمر الشيخ زايد 
»رحمه الله«، وقد عملت مدة سبع سنوات مع هذه 
الشركات، وفي عام 1979 أمر الشيخ زايد »رحمه 
البلدية  مدير  وكان  ليوا،  بلدية  في  بتوظيفي  الله« 
وعملت مسؤوالً  آل حامد،  بطي  بن  الشيخ محمد 
لقسم المعدات، وعملنا في تسوية األراضي وحفر 
اآلبار وكان لدينا سبعون »بلدوزراً وآلية« وأمَرنا 
بتسوية األراضي وردم الحفر بعد أن نقتلع النخيل 
فكان  فيها،  النخيل  زراعة  ونعيد  ونسّويها  منها 
فيأمرنا  يموت،  اآلخر  وبعضها  يستمر  بعضها 
بتعويض أصحابها عما يموت من نخيلهم، وأمرنا 
بتسوية الطريق من مزيرعة شرقاً ومنها غرباً إلى 
آخر محضر يقع جهة الغرب وآخر محضر يقع جهة 
الشرق، وأثناء تسوية وتعبيد الطريق كان يقف على 
أوالً  أن يوضع  للطريق  أريد  العمل، ويقول:  رأس 

الكدش وهي التربة الصلبة البيضاء ومن ثم يوضع 
وفوقه  الكونكريت(  )حجارة  كنكري  الكدش  على 
»كنكري كبار« وأن يكون الطريق بمسارين، وكانوا 
وباتجاهين  واحد  مسار  في  الطريق  سيجعلون 
فغضب وقال: يجب أن يكون الطريق بمسارين، ولم 
يحدث أن غضب مني مرة من المرات منذ أن عملت 
عنده إلى أن رحل عنا »رحمه الله«، ونحن ال نزال 
نذكر توجيهاته التي كانت كلها صحيحة، ونحن كنا 
يأتينا  عام  كل  في  وكان  الواحد،  بالحرف  ننفذها 
ويمر على »المحاضر والجواء« وينظر إلى األرض 
على الطبيعة وينظر إلى ما عملنا من أعمال أمرنا 
بتنفيذها، ويقوم بتوجيهنا، وكان يحضر إلى مواقع 
العمل وقت »القايلة والظهيرة« في سيارات، وكان 
الصحيح،  بوضعه  شيء  كل  يرى  حتى  يرتاح  ال 
وكان يقول: »سووا هنا شعبية وهنا بيوت«، ولو 
فقد  إلى شمال مزيرعة فهي من تخطيطه،  نظرت 
واليوان  والمحاضر  الطريق  بين  يكون  بأن  أمر 
المنطقة  هذه  خلّوا  وقال:  متر،  ثالثمائة  والمباني 
للخدمات ومد خطوط الماء والكهرباء واالتصاالت 
كان  مستقبلية.  وتوسعات  خدمات  من  وغيرها 
تحت  ينظر  غيره  بينما  للبعيد  ينظر  الله«  »رحمه 
قدميه، وكان كله من تخطيطه، ولو رأيته لقلت إنه 
من تخطيط مهندس قد درس عشرين سنة ونحن 

ننفذ ما يأمرنا به، 
تناكر  البلدية  في  أعمل  أن  قبل  لدّي  وكانت 

»سيارات نقل المياه« تدر علّي أربعين ألف درهم 
راتبي  جعلوا  البلدية  في  تعينت  ولما  السنة،  في 
عينوني  لقد  له  وقلت  فجئته  سنوياً،  آالف  تسعة 
عليَّ  تدخل  تناكر  لدّي  وأنا  درهم،  آالف  بتسعة 
إلى  راتبي  يرفع  بأن  فأمر  درهم،  ألف  أربعين 
يكون  كيف  وقال:  درهم،  ألف  وعشرين  خمسة 
التي  أشغاله  ترك  الذي  وهو  هكذا،  ضعيفاً  راتبه 
تدخل عليه مبالغ كبيرة، وجاءكم من هناك للعمل 
الله«  »رحمه  زايد  الشيخ  كان  هكذا  هكذا؟  معكم 
عملت  وقد  الصدر،  واسع  رحيماً،  الكل  مع  دائماً 
مراقب معدات وبعدها مراقب ليوا كلها، وكنت إذا 
فيما  وتساعدني  لجان  تأتيني  شيء  ألي  احتجت 
أريد، وعملنا في بناء الشعبيات والمساكن الشعبية 
ومد خطوط المياه والكهرباء ورصف الطرق إليها، 
»قرمدة،  محاضر  في  المشاريع  هذه  عملنا  وقد 
وفي  وحميم«،  وجرة،  والجبانة،  والسبخة،  وشاه، 
والطرق،  وقطوف،  »موقب،  محاضر  في  الغرب 

وخنور، والماريا«.

الشورى
بنى الشيخ زايد استراحة له هنا في محضر 
»مزيرعة« وهنا كان يلتقي بكبار المنطقة وشبابها 
وصغارها، وحتى النساء كان لهن حق لديه وكان 
يسمع لهن وآلرائهن وشكواهن، فقد كان »رحمه 
الله« يطبق مبدأ الشورى التي تعتمد على التقاء 
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الحاكم بشعبه وهذه ُسنة »آل نهيان وآل بوفالح« 
منذ القدم، وكان الشيخ زايد يستقبل أهل المنطقة 
بصدر رحب ويسمع آراءهم ويأخذ من أفكارهم 
للوطن  والمنفعة  الخير  وفيه  لتنفيذه  يصلح  ما 
والمواطن ولم يكن مستبداً برأيه، بل كان يحب أن 
يسمع النقد له وألعماله، فكم من مرة سمع آراء 
أناس قالوا رأيهم في بعض ما يفعله من مشاريع 
بما  وأجابهم  اآلراء  تلك  تم سماع  وقد  وأعمال، 
المشاريع  تلك  تنفيذ  وتم  إجابات،  من  يناسبهم 
وعرف اآلن من خالفه الرأي مصداقيتها ونفعها 
للوطن والمواطن، كما أجابهم في وقتها ولم يعوا 
ذلك إال بعد مرور الوقت، وعرفوا أن الشيخ زايد 
تحت  ينظرون  كانوا  هم  بينما  األمام  إلى  ينظر 
أقدامهم، وعرفوا أن الشيخ زايد ينظر لألمور من 
مختلف وجوهها واتجاهاتها وكانوا هم ينظرون 
لألمور من جهة وزاوية واحدة وحسب عقليتهم 
األمور، وكان  لتلك  البسيطة  وفهمهم ومعرفتهم 
مجلسه  في  والمشاريع  باألفكار  يلقي  ما  كثيراً 
ليتناقلها الحضور وينقلونها معهم ومن ثّم يتابع 
الموجودين ويسمع آلرائهم كلها، ومن ثم يجمعها، 
فيأخذ المفيد منها وبهذا يستفيد من اآلراء كافة 
من دون مكابرة واستعالء، ويحقق أكبر نسبة من 
النجاح في مشاريعه التي نجحت ولله الحمد، وها 
نحن اآلن نحصد نجاحاتها ونرى خلفه وأوالده 
كيف يحافظون عليها وينمونها ويطورونها، لتبقى 
جيالً بعد جيل ويستفيد منها األبناء واألحفاد في 

قابل الوقت والزمن.

توطين البدو
يفطن  قد ال  إلى سياسة  زايد  الشيخ  عمد  وقد 
في  البدو  توطين  سياسة  وهي  الكثيرون،  إليها 
مواطنهم القديمة، فقد حرص على توطين كل قبيلة 
أهل  ن  وطَّ أنه  كيف  فنجد  القديمة،  مواطنها  في 
العين في قراهم القديمة، وكيف أنه بنى الشعبيات 
بأهلها  وسّكنها  ليوا  في  المختلفة  المحاضر  في 
األقدمين واألصليين، وكذلك فعل في مناطق الوثبة 
في  وكذلك  والسلع  كالمرفأ  والسواحل  وغياثي 
الهدف  ولعل  وغيرهما،  وغاغة  دلما  كجزر  الجزر 
هذه  على  المحافظة  كان  السياسة  لهذه  األكبر 
األراضي التي يطمع بها الطامعون والمحافظة عليها 
واستمرارية العيش فيها بعد أن هجرها أكثر أهلها 
طلباً لفرص العمل والوظائف والحياة في أبوظبي 
والمدن القريبة منها، فعمد الشيخ زايد إلى إيجاد 
فرص الحياة الكريمة والمناسبة في هذه المناطق، 
لها  ووفر  الحديثة،  الشعبية  المساكن  بنى  حيث 
كما  وطرق،  وكهرباء  ماء  من  الحياة  ُمقّومات 
للمدرسين،  ودوراً  واإلناث  للذكور  المدارس  بنى 
كما  الطبية،  والمستوصفات  المستشفيات  وبنى 
الحكومية  والمباني  المكاتب  من  العديد  ببناء  أمر 
هذه  ألهالي  كافة  الحكومية  الخدمات  ُتقدم  التي 
المناطق وما جاورها من مناطق نائية وبعيدة، كما 
واإلسعاف،  واإلطفاء  واألمن  الشرطة  مراكز  بنى 
وفروع الجمعيات التسويقية والمجمعات التجارية 
المناطق  كافة في هذه  الخدمات  واألسواق، ووفر 
وساواها بالمدن األخرى الحديثة كمدينتي أبوظبي 

والعين، كما وفر فرص العمل لرجال وشباب هذه 
بيوتهم  قريبين من  ليكونوا  المناطق في مناطقهم 
وأهلهم، وكل هذا أدى إلى ثبات واستقرار أهل هذه 

المناطق في مناطقهم لتعميرها وبنائها.
ويعتمدون  يعملون  ذلك  قبل  ليوا  أهل  وكان 
على  وإما  والتمور  النخيل  على  إما  معيشتهم  في 
الغوص  على  البحر  في  وإما  والماشية  الركاب 
والصيد، وكان أهل المنطقة يملكون اإلبل النجيبة 
»بنت  ساللة  من  الُعمانية«  »باإلبل  والشهيرة 
وبنات  الخطل  وبنات  ظبيان  وبنات  صوغان 
والسمن  لبنها  من  يستفيدون  وكانوا  مصيحان«، 
ال  واألمطار  بكثرة  عندنا  العشب  وكان  والكامي، 
تنقطع، وكانت بقعتنا هذه فيها األشجار والعشب 
في  تكثر  التي  والوضيحي  والوعول  الظباء  وفيها 
النعام  وكذلك  واألرانب،  اليمن  جهة  الخالي  الربع 
التي لم نلحق عليها وأخبرنا أهلنا عنها، وكنا نجد 
فيها  وكانت  النعام،  بيض  قشور  »الحزوم«  في 
عن  عبارة  بيوت  في  يسكنون  وكانوا  الثعالب، 
والمطبخ  النخيل،  دعون وخوص  من  مبنية  خيمة 
الناس  أكثر  يسميه  والمجلس  »عريش«  نسميه 
»السبلة«، وإن جاء الضيف استقبلوه في المجلس 
وجاء كل واحد ومعه شيء فهذا جاء بالتمر وذاك 
بالقرص واآلخر بالقهوة وهكذا، وإن تغّدى عندك 
اليوم فعشاؤه عندي، وفي اليوم الثاني غداؤه عند 
كل  يكون  وهكذا  آخر  عند  وعشاؤه  آخر  شخص 
ويرحل،  ضيافته  يستوفي  أن  إلى  أحد  عند  يوم 
وإن جاءنا ضيوف اليوم وقمت بالواجب وذبحت 
التالي  اليوم  في  وجاء  ورحلوا،  وضيّفتهم  لهم 
الفريج  أهل  جاء  عندنا،  ونّوخوا  آخرون  ضيوف 
وأخذوهم عنك وضيّفوهم وال يجعلون الحمل كله 
بينهم قوياً، وكانوا يعتمدون  فالتعاون كان  عليك، 
على أنفسهم في كل أمورهم والحكومة تساعدهم، 
وأما اآلن فأصبح الناس اتكاليين يريدون الحكومة 
تعمل لهم كل شيء بدءاً من تسوية األراضي وحفر 
والصناعية  التجارية  األراضي  وإعطائهم  اآلبار 
جاهزاً،  شيء  كل  يريدون  تعب،  بدون  والزراعية 
والحكومة  كثير  خير  فيها  طلع  دولتنا  أن  بحجة 
البيوت  ويسوون  يمدون  العرب  ولكن  تقصر،  لم 
وينجبون األوالد وهم في تكاثر وزيادة، ويجب أن 
ينشأ األوالد معتمدين على أنفسهم وال ينتظرون 
أيديهم،  في  لهم  ويضعه  شيء  كل  لهم  يقدم  من 
عندك  »ماذا  أيامه:  آخر  في  زايد  الشيخ  وسألني 
من األوالد؟ فقلت له: ثمانية يا طويل العمر، فقال: 
ماذا حصلتم من عندنا؟ فقلت: بناية أربعة طوابق 
يا طويل العمر، فقال: والعيال! فقلت له: العيال لم 
يحصلوا على شيء يا طويل العمر، فقال: سنرى 
لهم شيئاً إن شاء الله، ولما غاب »رحمه الله« وأتى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد »حفظه الله« 
باألراضي  لهم  وأمر  يقصر  فلم  باألمر،  أخبرته 

السكنية والتجارية والزراعية.
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ضفاف

زالت حرارة الصيف حارقة، وما زال الكثير من الخليجيين يجوبون مناطق العالم المختلفة ما 
بحثاً عن طقس بارد أو معتدل، ينتقلون من منفذ حدودي إلى آخر، تقابلهم على المنافذ وجوه 
باسمة أحياناً، وأحياناً أخرى وجوه عابسة، تدقق في األوراق والمستندات، وربما تصيدت خطأ لتفسد 
عليهم بهجة رحلتهم، وهم أمام هذه الوجوه ال ينطقون، فرب ابتسامة مأمور جوازات أعطت انطباعاً 
جميالً عن بلد من البلدان، ورب تجهم مأمور جوازات أعطى انطباعاً سيئاً عن بلد آخر. ويبقى االنطباع 
األول الذي يتركه مأمورو الجوازات على منافذ البلدان وحدودها هو االنطباع األخير الذي يخرج به 
المسافر من البلدان التي يزورها، ويبقى هذا االنطباع راسخاً، من الصعب تغييره، أو تصحيحه، أو 

محوه من ذاكرة عابري الحدود.
لإلقامة  العامة  لإلدارة  التابع  الحدودي  حتا  منفذ  جوازات  مأمور  البدواوي،  سالم  بإمكان  كان 
وشؤون األجانب بدبي أن يكتفي بمشاطرة المواطن السوري فاتح العابد وعائلته ضياع بهجة العيد 
عليهم، بعد أن أصاب سيارتهم عطل وهم على وشك إنهاء إجراءات عبورهم إلى سلطنة عمان الشقيقة 
صبيحة يوم عيد الفطر المبارك. وكان بإمكانه أن يعرض عليهم استضافتهم في بيته القريب من المركز 
الحدودي في حتا. وكان بإمكانه أن يعرض عليهم إعادتهم بسيارته إلى دبي، حيث يقطنون، بعد أن 
تعذر إيجاد وسيلة لنقل سيارتهم إلى ورشة إصالح سيارات قريبة، كما تعذر العثور على ورشة تعمل 
صبيحة ذلك اليوم. فقد وجد العابد نفسه في هذا الموقف، وليس ثمة من حل لتجاوزه سوى أن يعود 
من حيث أتى هو وعائلته، رغم حزنه النطفاء الفرحة في عيون أبنائه الصغار. لكن سالم البدواوي وجد 
الحل، واقترحه على فاتح العابد، وأصر على تنفيذه، وسط دهشة العابد وأسرته، وعدم تصديقهم لما 
يحدث أمامهم. فقد قدم لهم البدواوي سيارته لمواصلة الرحلة إلى سلطنة عمان الشقيقة، وتكفل هو 
بنقل سيارتهم إلى الورشة وإصالحها، كي يجدوها جاهزة بعد عودتهم من رحلتهم، وتمتعهم بقضاء 

إجازة عيد سعيدة من دون منغصات أو مفاجآت.
تصرفٌ نبيلٌ استحق عليه الوكيل أول سالم البدواوي الثناء والتقدير من الجميع، وأولهم صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي 
أمر بترقيته إلى وكيل أول، وقال في تغريدة له على حساب سموه في تويتر: »سالم البدواوي موظف 
الواجب  أداء  يتجاوز  اإلماراتية«. تصرفٌ  الشهامة  معاني  يحمل  إماراتي، ورجل  ومواطن  حكومي، 
بكثير، بل هو أكثر مما يحلم به أي مسافر عابر ألي منفذ حدودي في أي دولة. ولو أن كل واحد منا 
استعرض تجاربه على المنافذ الحدودية في الكثير من الدول التي نصفها بالمتقدمة، لوجد مواقف 
سلبية كثيرة ال يحب استعادتها، نّغص بعضها عليه رحلته، وأفسد بعضها الرحلة كلها، وترك ذكرى 

سيئة ال يحب الرجوع إليها.
يتوقع  الطريقة، وهل كان  بهذه  البدواوي  أول سالم  الوكيل  لماذا تصرف  الكثيرون:  لقد تساءل 
ردة الفعل اإليجابية الكبيرة التي أحدثها تصرفه هذا؟ وهل كان ينتظر مكافأة عليه؟ مؤكد أن سالم 
البدواوي، حين أقدم على هذا التصرف النبيل، لم يكن يعلم أن المواطن السوري فاتح العابد سيتصل 
ببرنامج »البث المباشر« في »إذاعة نور دبي« و»قناة سما دبي« التابعتين لمؤسسة دبي لإلعالم، 
ليحكي ما فعله معه سالم للمستمعين. ولم يكن يتوقع أن تنتشر الحكاية بين المستمعين والمشاهدين، 
وتنتقل عبر وسائط التواصل االجتماعي، ويتفاعل معها الناس خالل ساعات معدودة، وتصبح حديث 
المدينة. لكن المؤكد أن تصرفاً كالذي فعله البدواوي أصبح نادراً تقريباً في أيامنا هذه، بعد أن طغت 
األنانية على نفوس البشر، وانعدمت الثقة بينهم. لهذا فإن قيادة دولة اإلمارات حين تشجع مثل هذه 
النبيلة، فهي إنما تحيي قيماً أصبحت غريبة في زمننا هذا، وتحث الناس على العودة إلى  المواقف 
جذورنا، وهي جذور تضرب عميقاً في معاني الخير والشهامة واإليثار التي يعتقد بعضهم أنها قد 

اندثرت بفعل المدنية الحديثة، في حين أنها ما زالت حية في النفوس.
ست على التفاني في خدمة المجتمع،  سالم البدواوي ال يمثل نفسه، وإنما يمثل منظومة شرطية أُسِّ
كما يمثل مجتمعاً قام على حب الخير، وسيبقى محباً للخير، فاعالً للخير، ناشراً للخير، ألنه ارتوى من 

نبع زايد الخير.

سالم البدواوي ال يمثل نفسه
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vvرحلة بوركهارت
 إلى مكة والمدينة )3/2(

من  سويسري  بوركهارت  لويس  جون  هو 
مدينة بازل تلقى تعليمه في لندن وأوفدته الرابطة 
حلب  في  سنتين  وبقي  الشرق،  إلى  البريطانية 
البتراء،  آثار  عن  وكتب  سوريا  في  أيضاً  وتجول 
وهناك تعلم اللغة العربية وأتقنها بشكل جيد، ثم إنه 
اعتنق اإلسالم وصار اسمه إبراهيم بن عبدالله، ثم 
إنه عاش فترة في القاهرة، التقى خاللها بمحمد علي 
طوسون  ابنه  على  تعرف  كما  مصر،  حاكم  باشا 
نجد  حاكم  بيد  وقعت  قد  الحجاز  وكانت  باشا، 
األمير سعود بن عبدالعزيز الذي دخل مكة المكرمة 
عام 1802، فهال هذا الحدث السلطنة العثمانية في 
استانبول وأوغرت إلى محمد علي باشا أن يسترد 
الحجاز، وفي عام 1811 جهز محمد علي باشا حملة 
بقيادة ولده طوسون السترداد الحجاز، لكنه فشل 
في ذلك، وفي عام 1812 عاود طوسون باشا حملته 
وتمكن من دخول المدينة المنورة وفي عام 1812 
األمير  انتقل   1814 عام  وفي  المكرمة،  مكة  دخل 
سعود بن عبدالعزيز إلى رحمة الله وتولى أمر نجد 
ابنه األمير عبدالله الذي تصالح مع طوسون باشا، 
الحجاز.  إلى  بوركهارت  وصل  السنة  تلك  وفي 
ويفهم من سرد الرواية أن صاحبنا التقى بمحمد 
علي باشا في مدينة الطائف ودخل معه في جدال 
عن  دقيقاً  وضعاً  لنا  ترك  إنه  ثم  طويل.  سياسي 
المنورة  والمدينة  المكرمة  ومكة  والطائف  جدة 
باللغة  قرأه  بما  بأوصافه  يستشهد  وكان  وينبع 
النبوي  المكرمة والمسجد  تاريخ مكة  العربية عن 
الشريف. عاد إلى مصر في نهاية عام 1815 ومات 
في القاهرة ودفن فيها. وفي هذه الحلقات نقتطف 
من كتاب »ترحال في الجزيرة العربية« لبوركهارت 

من ترجمة وتقديم صبري محمد حسن.

المدينة  وصف  المكرمة  مكة  إلى  الطريق 
والمسجد الحرام

ارتديت  هناك  محرم،  وادي  إلى  وصلنا  عندما 

قماش  من  قطعتين  من  المكونة  اإلحرام،  مالبس 
توضع  والثانية  العجز  حول  تلف  واحدة  أبيض، 
األيمن  الذراع  من  جزءٌ  يبقى  بحيث  الكتفين  على 
من  الثامن  وفي  حاسراً،  يظل  والرأس  مكشوفاً 
سبتمبر ذهبت لزيارة القاضي الذي كان في الطائف 
وقد اتفقت معه أن يصحبني إلى مكة. وفي اليوم 
التحرك في ساعة  بدأنا  التاسع من شهر سبتمبر 
مبكرة ووصلنا إلى مكة في منتصف النهار تقريباً 
ثم عبرنا صف الدكاكين والمنازل إلى أن وصلنا إلى 
بوابة المسجد الحرام وعند المدخل وتحت بهو من 
األعمدة يجري ترديد الدعاء عند رؤية الكعبة ألول 
مرة ثم يقترب الزائر من الكعبة ويقف في مواجهة 
الحجر األسود ويجري تقبيل الحجر أو لمسه باليد 
اليمنى، ويواصل الزائر الطواف حول الكعبة بحيث 
حول  الطواف  ويجري  يساره  على  الكعبة  تكون 
أو  المطوفين  أحد  اقتادني  ثم  مرات،  سبع  الكعبة 
المرشدين وأخرجني من »باب الصفا«، ومن هناك 
باشرت السعي بين الصفا والمروة، وبعد أن أديت 
هذه الشعائر عدت إلى جدة، وبقيت مدة، ثم رجعت 
إلى مكة في منتصف شهر أكتوبر.وعندما وصلت 
استأجرت سكناً الئقاً في حي من أحياء المدينة التي 

تميزت بوجود بعض األشجار الكبيرة.
القول إن مكة بلد جميل شوارعها أوسع  يمكن 
األخرى  الشرقية  المدن  شوارع  من  عام  بشكل 
ونوافذها  الحجر  من  ومبنية  مرتفعة  ومنازلها 
الشارع تضفي على هذه  التي تطل على  المتعددة 
المنازل المزيد من الحياة والحيوية، عكس المنازل 
المصرية والسورية التي ليس فيها سوى عدد قليل 
من النفاذ. وفي مكة بيوت كثيرة مكونة من ثالثة 
تستخدم  ال  التي  البلدان  في  أن  ويالحظ  طوابق. 
األزقة  فراغ  أن  نجد  العجالت،  ذات  العربات  فيها 
مكة  في  أما  جملين.  بمرور  يسمح  والشوارع 
فاألزقة والشوارع عريضة تحسباً للجماهير الغفيرة 

التي تجتمع في هذا البلد.

الميدان  هو  كلها  المدينة  في  الوحيد  المكان 
الفسيح الخاص بالحرم. وال يوجد في مكة قصور 
لعلية القوم واألعيان، أو مساجد تزين كل حي من 
أحياء المدينة كما هو الحال في مدن الشرق األخرى، 
الفخمة،  المباني  إلى  مكة  افتقار  نعزي  أن  ويمكن 
إلى التوقير والتقدير اللذين يسبغهما أهل مكة على 
المسجد الحرام، بحيث ال يمكن أن ينشأ أي مبنى 
منازل  عدا  وفيما  للحرم  منافساً  يكون  أن  يمكن 
األثرياء واألعيان. يجري بناء مساكن للمستأجرين 
الشقق،  من  عدد  من  يتكون  منزل  وكل  والحجاج 
كل شقة من غرفة جلوس ومطبخ صغير. شوارع 
مكة شديدة الظلمة أثناء الليل وال تجري إضاءة أي 
مصابيح في شوارعها وأحياء مكة ليس لها بوابات، 
وهذا يعني أن المدينة يمكن التنقل خاللها في أي 
ساعة من ساعات الليل، آبار مياه مكة مالحة المذاق، 
المسجد  الموجودة في  الشهيرة  بئر زمزم  ما عدا 
الحرام، فالبئر غزيرة المياه على نحو يكفي إلمداد 
المدينة كلها بالماء. وهناك ماء عذب يصل مكة عن 
سبع  أو  ست  مسير  تبعد  منطقة  من  قناة  طريق 
القناة  تجري  مكة  داخل  مكانان  وهناك  ساعات، 
استغرق  الذي  المائي  المجرى  هذا  وتاريخ  منهما، 
عمالً كبيراً وجهداً فائقاً، يقول عنه مؤرخو الجزيرة 
العربية إن السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد هي 

التي بنت السبيل المسمى »عين النومان«.
جدة،  ناحية  من  للقادم  المدينة  مدخل  عند 
بناهما  المراقبة  أبراج  هناك برجان مستديران من 
عشرين  لحوالي  يتسع  برج  وكل  غالب،  الشريف 
وفيه  »الشبيكة«،  حي  مكة  أحياء  ومن  شخصاً، 
شارع واسع والعديد من المنازل الجيدة والحي يعد 
من أنظف األحياء وأصحها في المدينة وفي الشارع 
البريد  إرسال  يتم  ومنها  المقاهي  بعض  توجد 
المقاهي يعيش  إلى جدة على ظهور الحمير. وفي 
المنورة  المدينة  إلى  تتجه  التي  القوافل  سماسرة 
يسمونه  مكة  في  آخر  وهناك شارع  إلى جدة.  أو 
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»السوق الصغير«، حيث سلسلة من الدكاكين تباع 
فيها كل أنواع المؤن والحبوب بصفة خاصة والزبد 
والتمر، كما يباع الجراد في بعض الدكاكين، ويتردد 
على هذا السوق بدو جنوب الجزيرة يبيعون الفحم. 
الشوارع  وأكثر  طويل  فهو  »المسعى«  شارع  أما 
يملكها  كثيرة  دكاكين  وهناك  وحركًة.  ضوضاًء 
تركية وسيوف وساعات  ألبسة  فيها  وتباع  أتراك 
الكريم.  القرآن  من  جميلة  ونسخ  جيدة  إنجليزية 
الكباب،  المساء  وفي  الصباح  في  الحلوى  وتباع 
الثالثة ظهراً حتى  بالناس من  المقاهي فتمتلئ  أما 

الساعة الحادية عشرة ليالً.
المذنبين  من  القصاص  يجري  وفي»المسعى« 
وإعدامهم، وقد شاهدت رجالً قطعوا عنقه بناء على 
تركي  حاج  من  سرق  الرجل  ألن  القاضي،  حكم 
حوالي مائتي جنيه استرليني. وفي الطرف الشمالي 
وهناك  »المروة«،  اسمه  مكان  يوجد  المسعى  من 
شعر  الحجاج  فيها  يحلق  التي  الحالقين  دكاكين 
رؤوسهم، وهناك أيضاً تعقد المزادات العامة صباح 
كل يوم، حيث تعرض أنواع الملبوسات والبضائع، 
أعمال  من  وهو  سبيل  يوجد  المروة  من  وبالقرب 
يجري  السبيل  وهذا  سليمان،  العثماني  السلطان 
بالحجاج  ويزدحم  مكة،  مجرى  من  بالماء  إمداده 

الشرقي  الجانب  وفي  قربهم  لملء  يأتون  الذين 
من مكة يوجد »السويقة«، وهو سوق يعرض فيه 
تجار الهند األثرياء بضاعتهم مثل شيالن الكشمير 
العود  وبخور  والزيوت،  والعطور  والموسلين 
تصنع  التي  والمسابح  المرجان  وعقود  والزباد 
من خشب العود والصندل والعقود المصنوعة من 
مملوكة  كلها  الدكاكين  هذه  األحمر.  العقيق  حبات 

للهنود والبضاعة كلها من اإلنتاج الهندي.
بيضاوي  ميدان  في  فتقع  المشرفة،  الكعبة  أما 
الشكل طوله حوالي مئتين وخمسين خطوة وعرضه 
حوالي مائتي خطوة. وهذا الميدان المكشوف محاط 
من الجانب الشرقي بصٍف من األعمدة، وهناك قباب 
فى أعلى األعمدة تتدلى منها المصابيح، تقع الكعبة 
في منتصف هذه المساحة وهي تبعد مائة وخمس 
عشرة خطوة من ناحية بهو األعمدة الجنوبي، وهي 
عبارة عن هيكل ضخم طوله حوالي ثماني عشرة 
خطوة وعرضه أربع عشرة خطوة وارتفاعه يتردد 
بين خمسة وثالثين إلى أربعين قدماً. والكعبة مبنية 
على قاعدة ارتفاعها حوالي قدمين، والباب الوحيد 
الذي يشكل مدخالً للكعبة يرتفع عن األرض حوالي 
سبعة أقدام وال يفتح سوى مرتين أو ثالث خالل 
العام. والباب مغطى بقشرة من الفضة وفيه الكثير 

يجري  الباب  ذلك  عتبة  وعلى  الذهبية  الزينات  من 
كل ليلة إشعال مجموعة من الشموع وكذلك أوعية 
الركن  في  والمسك.  العود  بعطر  المليئة  العطور 
يوجد  الكعبة  باب  من  وبالقرب  الشرقي  الشمالي 
أربعة  بين  ارتفاع  الشهير وعلى  األسود«  »الحجر 
الصعب  ومن  األرض،  سطح  فوق  أقدام  وخمسة 
تحديد نوعية الحجر الذي تآكل سطحه بفعل لمسات 

ماليين األيدي وماليين الُقبل التي انهالت عليه.
يبدو الحجر وكأنه بركاني يحتوي على جسيمات 
غريبة وصغيرة متعددة من مادة تميل إلى البياض 
ومادة أخرى تميل إلى اإلصفرار، لون الحجر بني 
غامق يميل إلى اإلحمرار والسمرة. األركان األربعة 
»الكسوة«  وهو  اللون  أسود  بغطاء  مغطاة  للكعبة 
التي يجري إحضارها كل عام من القاهرة ويجري 
أدعية  الكسوة  وفي  العالي  الباب  لحساب  صنعها 
ونقوش مصنوعة من خطوط ذهبية ومقابل جوانب 
الكعبة األربعة، توجد أربعة مبان صغيرة يجلس فيها 
أئمة المذاهب اإلسالمية األربعة. الحنفي والشافعي 
يجلسون  المذاهب  هذه  واتباع  والمالكي  والحنبلي 
المقامات  وتؤديها  الصالة.  ألداء  منها  بالقرب 
في آن واحد. وبالقرب  األربعة مع بعضهم بعضاً 
»باب  يسمونها  التي  الحرام  المسجد  بوابة  من 
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الخطابات  يحررون  الذين  الكتبة  يجلس  السالم« 
أو أي مستندات أخرى وكذلك  والتواريخ والعقود 
توجد  ذلك  جانب  إلى  والتعاويذ.  والتعازيم  الرقي 
األعمدة  بين  معلقة  زمزم  بماء  المغسولة  األكفان 
لتجف ويشتريها الكثير من الحجاج الذين يريدون 

أن يدفنوا فيها.
ساعة  بعد  العام  في  مرات  ثالث  الكعبة  تفتح 
واحدة من طلوع الشمس وعندها يجري دفع الُسلّم 
ذي العجالت إلى باب الكعبة، وما إن يالمس الُسلّم 
الُسلّم وسرعان  على  الجماهير  تتدافع  الباب حتى 
الداخل، وقد شاهدت  من  بالبشر  الكعبة  تمتلئ  ما 
وشاهدت  الكعبة  داخل  تتردد  دعوات  وسمعت 
وجوهاً مبللة بالدموع. لم استطع البقاء داخل الكعبة 
سوى خمس دقائق كانت درجة الحرارة عالية إلى 
من  واحد  الباب  عند  ويجلس  علّي.  يغمى  كاد  حد 
األشراف حامل مفتاح الكعبة الفضي في يده لكي 

يقبله الحاج الذي يدفع مبلغاً مقابل ذلك.
الساعة  حوالي  إلى  مفتوحة  الكعبة  وتبقى  هذا 
فتحها  يجري  التالي  اليوم  وفي  عشرة،  الحادية 

للنساء فقط.
الكعبة من الداخل مكونة من غرفة واحدة، سقفها 
محمول على عمودين وليس فيها أي مصدر للضوء 

سوى بابها. سقف الكعبة مغطى بنوع من الحديد 
والجزء  بالفضة.  المشغول  اللون  أحمر  السميك 
السفلي من كل عمود مبطن بخشب العود المحفور. 
الستائر  أسفل  الواقع  الجدران  من  الجزء  أما 
الحديدية فهو مبطن برخام فاخر أبيض اللون مزين 
الروعة.  في  غاية  بشكل  ومصنوع  بارزة  بنقوش 
وما بين األعمدة توجد مصابيح يقال إنها من الذهب 
الخالص، لكن الغرفة شديدة الظلمة إلى حد يحتاج 
إلى وقت لكي تتكيف العين لرؤية األشياء الموجودة. 
وفي شهر رمضان امضيت األيام األخيرة في مكة، 
رغم  الحجاج  وكان  الحرام  المسجد  يتألأل  حيث 
حرارة الجو يؤدون صالة المغرب وكذلك العشاء 
في المسجد الحرام وكل حاج يحمل معه في غترته 
قليالً من التمر وشيئاً من الخبز والجبن أو شيئاً من 

العنب يضعه أمامه انتظاراً ألذان المغرب.
االنتظار  فترة  وطوال  فك صيامه  في  يبدأ  ثم   
من  جزءاً  جيرانهم  مع  أدب  في  يتبادلون  هذه 
وجبتهم وإذا أذن المؤذن سارع الجميع إلى شرب 
ماء زمزم كل من جرته الخاصة ويأكل شيئاً مما 
أمامه وبعد صالة المغرب يعود الجميع إلى بيوتهم 
المسجد  إلى  ذلك  بعد  يعودون  ثم  اإلفطار  لتناول 
ألداء صالة العشاء. في ذلك الوقت تكون الساحة 

أن  ذلك  إلى  يضاف  المصابيح،  بآالف  أضيئت  قد 
كل حاج يأتي ومعه فانوسه الخاص ليضعه أمامه، 
وعليه فإن روعة هذا المنظر والنسيم العليل الذي 
يعم صحن المسجد، يغري جموعاً كبيرة بالبقاء في 

المسجد طوال الليل.
قبل أن أنهي هذا البحث، أود أن اتحدث عن نساء 
الحرير  من  يرتدين مالبس مصنوعة  النساء  مكة، 
كعوبهن  إلى  تصل  طويلة  سراويل  تحتها  الهندي 
مطرزة من األسفل بخيوط الذهب، ويلبسن فوقها 
واألسود.  باألبيض  مقلماً  حريرياً  واسعاً  رداًء 
وهنَّ يغطين وجوههن ببرقع أبيض اللون أو أزرق 
الملون  الموسلين  خفيف. ويلبسن غطاء رأس من 
الرأس ويشمل على خيط  ويلُف جيداً حول طاقية 
معلق فيه بعض العمالت الصغيرة الذهبية ولديهن 
قالدات من الذهب وأساور ذهبية وخالخيل فضية.

قافلة  مع  مكة  تركت   1815/1/15 يوم  وفي 
الله  النبي »صلى  قبر  لزيارة  الحجاج  صغيرة من 
واحد  جملين،  استأجرت  قد  وكنت  وسلم«  عليه 
لنقلي واآلخر لخادمي ومعه امتعتي وعفشي. وفي 
يوم 1815/1/28 دخلنا المدينة المنورة عند شروق 
الشمس، أي بعد ثالثة عشر يوماً من مغادرة مكة 

المكرمة.
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األدب األندلسي والمغربي

الفكر  تاريخ  في  الجغرافي  األدب  عرف 
في جملته  كان  كبيراً  إبداعياً  نشاطاً  األندلسي 
التي  عدد من رحالت األندلسيين إلى المشرق 
العبدري  رحلة  مثل  منها،  عدد  وبقي  دّونت، 
والقتوري وابن العربي، وابن جبير وقد فصل 
ذلك  كراتشكوفسكي  الروسي  المستشرق 
وحظيت  الجغرافي«،  األدب  »تاريخ  كتابه  في 
الزاهي  األندلسي  العصر  انتهاء  بعد  األندلس 
رحالة  فيهم  البالد  تلك  إلى  قصدوا  برحالة 
كثرت  فقد  الحديث  العصر  في  أما  عرب. 
بعض  ودّون  الغابرة،  األندلس  إلى  الرحالت 
فن  وأثروا  وانطباعاتهم،  مشاهداتهم  الرحالة 
الرحلة المعاصرة وجددوا الكالم في »األندلس« 

من جديد.

»1«
أكثر  على  ثابت  األندلس«  »رحلة  عنوان 
مقاربة.  وبعبارات  العبارة  بهذه  كتاب  من 
األندلس«  »رحلة  كتاب  المعاصر  التراث  وفي 
لكاتب اشتغل باألدب والتاريخ هو محمد لبيب 
البتنوني »نسبة إلى البتنون« من بالد المنوفية 
وفاته  وكانت   ،1927 سنة  كتابه  طبع  بمصر. 
ثالثة  األندلس  رحلة  سوى  وله   1938 سنة 
وكان  أخرى.  ومنشورات  الرحالت،  في  كتب 
قد زار األندلس سنة 1926، وكتب مقاالت عن 
األهرام  جريدة  في  نشرها  ومشاهداته  رحلته 
ثم جمعها وراجعها، وأضاف إليها وطبعها في 

كتاب مستقل.
»رحلة  عنوان  اختار  الذي  اآلخر  والكتاب 
األندلس« هو لعالم كاتب مؤرخ قضى مدة من 
وهو:  وصنّف  وألّف  األندلس،  ديار  في  عمره 
الدكتور حسين مؤنس »1911 - 1996«، وكان 
لمعهد  القاهرة، وُعيّن مديراً  في جامعة  أستاذاً 
الدراسات اإلسالمية في جامعة مدريد من 1957 
جامعة  إلى  ُدعي  مهمته  أنهى  فلما   .1969 إلى 
الكويت أستاذاً فيها إلى 1977. ثم عاد إلى مصر 
الهالل،  وروايات  الهالل  مجلة  تحرير  ورأس 

ونال جائزة الدولة التقديرية لسنة 1986م.

وللدكتور حسين مؤنس مؤلفات كثيرة منها: 
الفكر في األندلس«  »فجر األندلس«، و»شيوخ 
و»تاريخ الجغرافية والجغرافيين في األندلس« 
إلى  و»الحضارة«...  اإلسالم«  تاريخ  و»أطلس 
أندلسية  كتب وبحوث أخرى. وحقق نصوصاً 

»مخطوطة« مثل: الحلة السيراء..
»رحلة  المشهورة  مؤنس  كتب حسين  وفي 
األندلس« الذي نقف عنده، ونرصد أهميته في 
بالد  من  المعاصرة  والتسجيالت  المشاهدات 
الزمان  الحاضرة مقارنة بما كان في  األندلس 

الغابر الُمشرق العظيم.

»2«

مشاهداته  أو  رحلته،  مؤنس  حسين  سّجل 
مجموعة إلى ذكرياته بعد خبرة نحو ربع قرن 
»إسبانية  األندلسية  الديار  في  التجوال  من 
اليوم«. وقد أعانته إقامته في الفردوس القديم 
اثني عشر عاماً متوالية على التعمق في التاريخ 
الناس  أحوال  ومالحظة  واآلثار  والجغرافية 
الذين هم في بالد كثيرة وقرى وِضيع: أحفاد 
ألولئك الغابرون الذين كانوا هناك فبنوا وعمروا 
وزرعوا وشيدوا الجسور والحصون والقصور 
ورتبوا  والقيساريات،  واألسواق  والحمامات 
عمل  من  »التي  والغابات  والغيض  المزارع 
الجغرافي  المؤرخ  مؤنس  وحسين  اإلنسان«. 
قوية  تدفقت  وإن  عواطفه،  يخفي  ال  األديب 
كاشفة عن العشق الذي يبدو عشقاً غير متناه... 
وفي مقدمته على »رحلة األندلس«: تحت عنوان 

األندلس: »موعود ال مفقود« قال:
»وال أدري كم مّرة طّوفت فيه »بلد األندلس«، 
ولكني ما زرته مّرة إال وشعرُت كأنني أزوره 
وداع  وأودعه  مشتاق  لقاء  ألقاه  مرة..  أول 
إلى  الشديد  عشقه  لنصرة  واحتكم  مشتاق«، 
وطّوف،  وسافر،  ذهب،  حيث  الناس،  وجدان 
العرب وجدت  أوطان  قال: »وحيثما حللت في 
األندلس على كل لسان: من رآه يحلم بما رأى، 
برؤيته.  النفس  ُيمني  بما  يحلم  يره  لم  ومن 

بلد عربي قائم بأهله،  واألندلس عندهم جميعاً 
ومدائنه وعلمائه وشعرائه ومجده الذي كان..« 
ص:7. ثم قال مسترسالً في فكرته عن خلود 
كله  »واألندلس  وذكرياته..:  األندلسي،  التراث 
من جبال ألبرت )البرانس الفاصلة بين فرنسا 
وإسبانيا إلى بحر الزقاق، مضيق جبل طارق(، 
بالمجد  يقرؤه من هو جديرٌ  كتاب مجد خالد: 
بأنه  يشعر  من  فيه  الحياة  ويستشعر  الخالد، 

ينتسب إلى شعب ال يموت..« ص8.

»3«
أشار د. حسين مؤنس في »رحلة األندلس« 
إلى أن األندلس من أكبر بالد العالم استقطاباً 
وأكثرها.  أكبرها  ولعلها  والزائرين،  للسياح 
ممن  األندلس  زائري  من  جداً  كبيراً  عدداً  وأن 
يجيد الوصف ويتقن كتابة الذكريات: يسجلون 

زيارتهم إلى األندلس في رحالت أو ذكريات.
عامة  والزائرون  الرحالت،  وأصحاب 
ينطلقون غالباً من ثالثة منطلقات لزيارة اآلثار 
القناطر  من  المادية  التاريخ  وأصداء  والعمران 
والقصور والفنادق »القديمة« والمساجد أو ما 
كان أيام العرب من المساجد... وهذه المنطلقات 
تكون من الجنوب »منطقة أندلوثيا كما تسمى 
تجتمع  حيث  العاصمة،  مدريد  من  أو  اليوم«، 
من  أو  عظيمة  وبرية  جوية  مواصالت  شبكة 
الشمال للقادم من أوروبا. وقد اختار د. مؤنس 
أن يصطحب قارئه انطالقاً من الجنوب الساحر 
األندلسية،  والمعالم  اآلثار  أكثر  يضم  الذي 
ويعبّر في وجوه السكان وعاداتهم وصناعاتهم 
المحلية والتقليدية عن مالمح كثيرة من ذكريات 
العرب الذين تجد مالمحهم، وعاداتهم وأشكالهم 

وألوانهم حيثما اتجهت.
ويطلق لفظ األندلس اليوم على الجزء الجنوبي 
من إسبانيا ويقع جنوبي نهر الوادي الكبير، وهو 
يضم سبع »مديريات« هي: قرطبة، وإشبيلية، 
وقادش وجيال وغرناطة ومالقة وولبة. وهذه 
المديريات السبع تسمى: »أندلوثيا« أو األندلس، 
ولكن هذه الكلمة في تاريخنا كانت تطلق على 

رحلة األندلس 
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ما شمله سلطان العرب من شبه جزيرة إيبرية 
»التي تضم إسبانية والبرتغال«.

»4«
يعرض د. حسين مؤنس األندلس التي عاش 
وعرضاً،  طوالً  كثيراً  فيها  جال  والتي  فيها، 
زاره  إال  عربية  ذكريات  فيه  مكاناً  يترك  ولم 
وتاريخه  اليوم  حاضره  بين  وربط  ووصفه، 
مشّرف. وصارت  عظيم  تاريخ  وهو  الماضي، 
من  تاريخية  جغرافية  رحلة  األندلس«  »رحلة 
من  اإلطار  واسعة  ثقافية  علمية  ورحلة  جهة، 
والبلدات  المدن  عند  تذكر  فإنه  أخرى.  جهة 
مما كان،  التاريخية كثيراً  والحصون والمواقع 
المنتمين  والفكر  العلم  أهل  من  كثيراً  وذكر 
كما  واأللقاب  األوصاف  يلقي  وتجده  إليها... 
سمعها أو كما قرأها، أو كما انفعل بها فنقل عن 
الشاعر اإلسباني إن قرطبة اآلن »بعيدة وحيدة« 
الحزينة، ونقل عن  السلطانة  إنها تسمى  ونقل 
أنطونيو ما تشادو شاعر إشبيلية المعاصر إن 
مياه نهر الوادي الكبير تتحول إلى دموع عندما 
ذكرها  إشبيلية  على  مّر  وحين  بقرطبة.  تمر 
الطروب«، ومن إشبيلية  تحت عنوان: »األرملة 
خرج األلوف بعد األلوف قاصدين العالم الجديد 
التي  لمواده  وعنون  اكتشافه..  بعد  »أمريكا 
ذكرها عند غرناطة بـ»المعقل األخير..«، وعنون 
لفقرة أخرى بعبارة »وال غالب إال الله« شعار 
دولة بني األحمر المخلدة على الباقي من آثار 

العرب في غرناطة، وخاصة »قصر الحمراء«.
صنائع  عن  األندلس«  »رحلة  مطالع  ويقرأ 
معالمها  وعن  األندلس  في  الكبيرة  البلدان 

وعلمائها.  رجاالتها  عن  يقرأ  مثلما  وحدائقها 
فذكر - مثالً - النباتات التي استقدمها العرب 
كالنخل  األندلس  في  وزرعوها  المشرق  من 
المزروعات  وعشرات  والزعفران،  والرمان 
وأسواق  قرطبة  مكتبات  على  ونبه  األخرى، 
والطرب،  الموسيقى  بآالت  العامرة  إشبيلية 
وصناعة  الغذائية،  وصناعاتها  مالقة  وعلى 
الفخار النفيس فيها وفي مدن أخرى، إنه كتاب 
سياحي حقاً، ولكنه مستودع علم وثقافة وأدب 
ولكنها  وعالمات،  إشارات  هي   .. وحضارة 

تتجمع لتقدم األندلس ناصعة في كتاب واحد.

»5«
الحضارة  شأن  في  مهمين  أمرين  ونذكر 
في  وأثرها  األندلس،  في  اإلسالمية  العربية 
األندلس قبل زوال حكم العرب، وبعد نكبتهم.. 
شهدوا  ممن  كولومبس  كريستوفر  كان  فقد 
محمد  السلطان  من  غرناطة  مفاتيح  تسليم 
اإلسبانيين  الملكين  إلى  الصغير  عبدالله  أبي 
العرب في  قال: وكان كريستوف قد قرأ كتب 
لشبونة »وهي اآلن في البرتغال« وعرف منهم 
أن األرض كروية، وذكر مؤنس أكثر من كتاب 
عربي أندلسي »أو مشرقي« ذكر هذه الحقيقة. 
البكري  وقد قال الجغرافي األندلسي أبو عبيد 
المحيط  البحر  إن  اإلدريسي«  الشريف  »قبل 
»األطلسي« ال ُيعرف ما وراءه غرباً إلى أقصى 
أقصى  في  غابت  إذا  والشمس  شرقاً،  الصين 
الصين طلعت في الجزائر »الخالدات«، وبالضد، 
من  جعلت  زيادة-  وال   - فهذه  مؤنس  قال 
كولومبس ما هو في تاريخ البشر وكأن البكري 

قد أخذ بيده وقاده إلى االكتشاف العظيم. قال 
وليس من قبيل المصادفة أن يكون البكري من 
ولبة »أويلبا« اليوم على أميال قليلة من الرابطة 
كولومبس  لجأ  الذي  وهو  اليوم،  »الرابيدا« 
فرديناند  مقابلة  له  ييسروا  لكي  أجباره  إلى 
ميناء  من  كولومبس  خروج  وكان  وإيزابيال.. 
»سان لوڤر« أقرب ميناء إلى »ولبة« مدينة أبي 
تأخر  ولو  مؤنس:  د.  قال  ثم  البكري..  عبيد 
سقوط األندلس سنة واحدة لكان لنا نصيب في 
العالم الجديد. ومن طريف ما ذكره مؤنس في 
رحلته، فإنه حين وصف مدينة األشبونة »وهي 
الشرقي  المدينة  إن قسم  قال:  اليوم«  لشبونة 
مايزال يحمل اسماً عربياً »الغاما« وهو محرف 
عن الحمة »عين الماء الساخنة« قال: وال شك 
في أن أهله كانوا في أوائل القرن الخامس عشر 
»فاسكو  عاش  ظهرانيهم  وبين  عرباً  الميالدي 
دي غاما« أكبر مالح في تاريخ البرتغال، وهو 
ودار  الصالح  الرجاء  رأس  إلى  وصل  الذي 
السالم...  ودار  موزمبيق  إلى  وصعد  حوله 
ومن هناك قاده أحمد بن ماجد إلى الهند.. قال: 
»في ما سبق بيّنا فضل األندلس والعرب على 
كريستوف كولومبس، وهنا نرى فضلهم على 

فاسكو دي جاما...«

»6«
إذا كان لكل رحالة منهج في تدوين كتابه، وطعم 
حسين  للدكتور  األندلس  رحلة  فإن  لرحلته  خاص 
واألشجار  واألزهار  األنوار  متعددة  حديقة  مؤنس 
بحدائق  تذكرك  كتاب...  في  جنة مصورة  واأللوان 

إشبيلية وبسائط الزهراء وجنة العريف.
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ومتضي بنا احلياة مع زايد.. ومع 
كل عام ميضي يزداد املواطنون له 

حباً، كما يزداد تعلقهم باآلمال 
التي ينشدون الوصول إليها في 

ظل وجوده.
على غالف هذا العدد من مجلة 

»الشرطة« صورتان لزايد خالل 
إحدى جوالته العديدة لتفقد 

أحوال املواطنني.. في األولى 
يتحلق حوله مجموعة من 

األطفال، متاماً مثلما يجلس 
الوالد بني أبنائه، يتطلعون إليه 

باحلب، وهو يرى فيهم األمل.. أما 
الثانية فهي لشيخ طاعن في 

السن يعرض على زايد أمراً، وهو 
ينصت إليه في اهتمام.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

أصدر معالي وزير الداخلية قراراً بتشكيل وفد يمثل 
في  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الداخلية  وزارة 
العمومية  للجمعية  واألربعين  الثامنة  الدورة  اجتماعات 
المقرر  »اإلنتربول«  الجنائية  للشرطة  الدولية  للمنظمة 
 11 إلى   4 من  الفترة  خالل  بكينيا  نيروبي  في  عقدها 

سبتمبر 1979.
وقد تشكل الوفد برئاسة العقيد جمعة بن علي مدير 
شعبة االتصال بوزارة الداخلية، وعضوية النقيب جاسم 
الفراج  عبد  المحسن  عبد  والمالزم  الحساوي،  محمد 

بشعبة االتصال.

التاجر نائب مدير شرطة  المقدم سالم محمد  شارك 
العين، والرائد محمد عبد الرحمن الشال مدير العمليات 
بالمديرية العامة للشرطة بأبوظبي في حفل تخريج دورة 
األردنية  بالمملكة  عقدت  التي  العربي  الخليج  مرشحي 

الهاشمية.
هذه  إلى  اإلمارات  بدولة  الداخلية  وزارة  أوفدت  وقد 

الدورة كالً من مرشحي الضباط:

سلطان حسن محمد، وموسى غلوم، وبطي عيد بطي، 
وعلي  سالم،  محمد  وعبدالله  سلطان،  محمد  وسلطان 
جمعة بطي، وإسماعيل فرج سعيد، وسرور عبد الكريم 
المعتصم، وجمعة سعيد الكعبي، وعلي يوسف إبراهيم، 
النوبي، وأحمد مبارك عذبان، ومحمد عبد  وبالل محمد 
الله الشحي، ودرويش عبيد عبيد مبارك، وإبراهيم عبدالله 

محمد.

تخريج الدفعة األوىل من معهد الدفاع املدين

شهد العقيد خلفان خميس وكيل وزارة الداخلية حفل 
تخريج الدورة األولى التي تلقت تدريبها بمعهد الدفاع 
الشيخ حشر بن مانع  المقدم  الحفل  المدني. كما شهد 
آل مكتوم المدير العام للدفاع المدني وكبار المسؤولين 
من  عرضوا  عملياً  عرضاً  الخريجون  وقدم  بالوزارة. 
الحديثة  المعدات  استخدام  على  مقدراتهم  مدى  خالله 

في اإلطفاء وإبطال مفعول المتفجرات، وغيرها من مهام 
الدفاع المدني.

المقدم الشيخ حشر بن مانع آل مكتوم كلمة  وألقى 
الدفاع  معهد  يحرص  التي  األهداف  فيها  استعرض 
التي سيجري تنظيمها  المدني على تحقيقها، والدورات 

في المعهد.

االشرتاك يف اجتامع اإلنرتبول

تخريج دفعة جديدة من مرشحي الضباط



1
9
8
8

وفد مروري من سلطنة عمان في زيارة لإلمارات

استقبل سعادة العميد حمد سعيد مدير عام الشرطة 
الداخلية  بوزارة  المرور  إدارة  وفد  بمكتبه  بأبوظبي 
بسلطنة عمان الذي قام بزيارة للدولة لالطالع على أنظمة 
بين  المشترك  التعاون  إطار  في  الطرق  ومراقبة  المرور 

البلدين.
اإلسماعيلي،  يحيى  بن  سعيد  الرائد  الوفد  وضم 

والمالزم أول خليل بن نصير البريكي، وقد رحب سعادة 
الشقيقة،  ُعمان  سلطنة  وفد  بزيارة  سعيد  حمد  العميد 
وأشاد بالتعاون بين البلدين، وأكد أهمية تبادل الخبرات 
هذا  يسفر  أن  في  ثقته  عن  وأعرب  بينهما،  المشتركة 
التعاون عن نتائج طيبة لصالح البلدين وشعبيهما، ودول 

الخليج العربية بوجه عام.

تخريج الدورة التأسيسية الخامسة لطياري الهليوكبتر

وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العميد  سعادة  شهد 
الخامسة  التأسيسية  الدورة  تخريج  حفل  الداخلية 
الجو  جناح  وحدة  نظمتها  التي  الهليوكبتر  لطياري 
في قاعدة طيران الشرطة بالشارقة، ومديرو الشرطة 
والمسؤولين  الضباط  كبار  من  وعدد  اإلمارات،  في 

بوزارة الداخلية.

وقد أشاد سعادة العميد خلفان خميس بمستوى 
الطيارين الخريجين ومدى الكفاءة التي أبدوها خالل 
بيانهم العملي، وقال: إن طائرات الهليوكبتر أصبحت 
تنهض بدور مهم في مجال الشرطة، ويستعان بها 
وزارة  أولت  ولذلك  األمنية،  المهام  من  العديد  في 

الداخلية كل االهتمام لدعم وحدة جناح الجو
أثمرت اجلهود التي بذلها زايد 

من أجل حتقيق الوحدة عن 
قيام دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وعلى طريق التقدم 
استطاع شعب اإلمارات 

بفضل قيادة زايد أن يحقق 
تطوراً شامالً تغير به وجه 

احلياة. وتتجدد ذكرى السادس 
من أغسطس لعام  1966, 

ونبتهل إلى اهلل بأن يحفظ 
زايد القائد ذخراً ألمته 

وشعبه.
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قال الفريق الركن الدكتور 
محمد بن سعيد البادي وزير 

الداخلية: إن يوم السادس 
من أغسطس من عام 1966 

سوف يظل محفوراً في 
ذاكرة شعب اإلمارات على  

مر  السنني، ففي ذلك اليوم 
املشهود الذي سجله التاريخ 

بأحرف من نور تولى صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان مقاليد احلكم في 
إمارة أبوظبي، فكانت بداية 

االنطالقة الكبرى في مسيرة 
النهضة والتقدم التي ظلت 

تتواصل على مر األجيال 
مؤكدة عظمة هذا القائد 

وصالبة إرادته ووضوح رؤيته 
واستعداده املتواصل للبذل 

والعطاء.

2
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استقبل اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل 
وزارة الداخلية في مكتبه سعادة كارول بيالمي رئيسة منظمة 
اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات  اليونسيف، وتم خالل 
وكيل  سمو  قام  أخرى  جهة  من  المشترك.  االهتمام  ذات 
لتعليم  اإلمارات  لمقر شركة  تفقدية  بجولة  الداخلية  وزارة 
الدكتور طيب كمالي رئيس  رافقه خاللها  السيارات،  قيادة 
نائب  الجنيبي  واللواء محمد خميس  الشركة،  إدارة  مجلس 
مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد زايد صقر الفالحي مدير 
إدارة األمن الوقائي بوزارة الداخلية وعدد من كبار الضباط 

وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ووفد من جامعة ماسوشتس 
التقنية األمريكية »ام.اي.تي« الزائر للدولة برئاسة الدكتور 
فيل كالي رئيس الجامعة، والدكتور كين مورس عميد كلية 
الشركة  مرافق  على  الجولة  خالل  سموه  واطلع  اإلدارة. 
نوعها  من  األولى  تعتبر  والتي  المصفح  منطقة  في  الكائنة 

على مستوى العالم من حيث  الحجم والمستوى والتجهيز.
العمل  وأسلوب  التدريب  مجريات  سموه  شاهد  كما 
المحاكاة  أجهزة  مختبرات  وتفقد  الجمهور  مع  والتعامل 

والسالمة.

سيف بن زايد يتفقد رشكة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات

ديوان  وكيل  نهيان  آل  طحنون  بن  سلطان  الشيخ  قام 
ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة هيئة 
بجولة  العين  في  السياحي  والترويج  االقتصادي  التطوير 
تفقدية في إدارة الدفاع المدني بالعين، رافقه خاللها اللواء 
الركن محمد بن سالم بن كردوس العامري مدير عام الدفاع 
المدني. واطلع الشيخ سلطان بن طحنون خالل الزيارة على 

اآلليات والمعدات والسيارات التي تكرم بها صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى 
أسهمت  والتي  المدني،  الدفاع  المسلحة، على جهاز  للقوات 
بشكل كبير في التقليل من مخاطر حوادث الحريق. وأشاد 
الشيخ سلطان بن طحنون بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال 

الدفاع المدني للحفاظ على األرواح والممتلكات الوطنية.

سلطان بن طحنون يزور إدارة الدفاع املدين يف العني
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نساء في الميدان

هدى إسماعيل:
أول يوم لبست فيه »الدريس« 

شعرت بالفخر واالعتزاز

أطفال وحفيدتين،  لها عشرة  بأن  تفتخر  هي 
ومن أبنائها ضابط في القوات المسلحة، وأحدهم 

عسكري في المجال الشرطي.
رجال  إنشاء  لتحقيقة  تسعى  التي  هدفها 
وأحفادها  أبنائها  لدى  الوطنية  الروح  وتعزيز 
لبناء هذا الوطن والحفاظ عليه آمناً...هكذا تتحدث 

عن نفسها.
هاتان  في حياتها،  بحكمتين  تؤمن  أيضاً  هي 
الحكمتان كانتا وقودها للحياة والنجاح والعمل، 
مروم  شرف  في  غامرت  )إذا  األولى:  الحكمة 
الثانية  والحكمة  النجوم(،  دون  بما  تقنع  فال 
طيباً  أثراً  للبقاء فاصنع لروحك  هي: )لم تخلق 
يبقى من بعدك(..من هذه الكلمات المليئة بالتطلع 
لنجاح والتميز والعمل واالجتهاد نقتح هذا الباب 
أول  مساعد  العدد....  لهذا  نجمته  عن  لنتحدث 

هدى إسماعيل بالل إسماعيل.
وعن بداية دخولها للعمل الشرطي تقول: العمل 
في هذا المجال كان حلمي ورغبتي منذ الطفولة، 
فقد أحببت أبي جداً وأحببت مهنته، وكنت أحلم 

والدي  مثل  أعمل شرطية  حتى  أكبر سريعاً  أن 
الذي هو قدوتي في هذه الحياة، وبفضل من الله 
وجدت كل التشجيع من الجميع، ألن شخصيتي 
يلتفون  األهل  وجميع  قيادية  شخصية  الفطرية 

حولي دائماً لحل المشاكل األسرية واحتوائها.
وعن شعورها في أول يوم لبست فيه الدريس 
العسكري، قالت: يومها شعرت بالروح الوطنية 
بالمعنى الحرفي للكلمة، شعرت باالعتزاز والفخر 
واالنتماء، وأنه لديَّ دور كبير على هذه األرض 
الطيبة ورد الجميل لحكامنا، وجعل هذا البلد آمناً 
التي  الداخلية  وزارة  أهداف  وتحقيق  ومستقراً 

انتمي إليها.
بالل  إسماعيل  هدى  أول  المساعد  التحقت 
إسماعيل، التي تعمل اآلن كاتب )مفتشة مناوبة 
- مدخل بيانات( بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 
عام 2005، وهي تدرس حالياً بكالوريوس علوم 
أسرية في الكلية الجامعية لألم والعلوم األسرية 

في إمارة عجمان.
اإلنجازات  من  العديد  على  هدى  حصلت 

عاماً،  عشر  ثمانية  ألكثر  الممتدة  مسيرتها  في 
لشرطة  العام  القائد  جائزة  على  حصلت  فقد 
الشارقة المرحلة الثانية المركز األول )فئة األم 
التميز  شهادة  ميدالية  جانب  إلى  هذا  المثالية(، 
األمنى  العمل  في  االرتقاء  في  لجهودها  تقديراً 
والشرطى، كما حصلت على نوط الخدمة المتميزة 
»10 سنوات وأكثر في الخدمة«، هذا باإلضافة إلى 
شهادة التميز )تكريم الفرق الفائزة والداعمة في 
جائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي، وجائزة 

المدير العام للمقترحات المطبقة عدد)4(.
كما حصلت على تكريم بيوم المرأة اإلماراتية 
العالمي لالبتكار، وتكريم من خالل جائزة نجوم 

المقترحات.
تهوى هدى الرياضة والتأمل في الطبيعة لما 
لهذه الهواية من سالم داخلي ينعكس على الحياة 

ومشاغلها المتنوعة.
وعن أحالمها تقول: أحالمي هي القمة، والمهم 
قمتي أنا والمتمثلة في نجاحي في بيتي وعملي 
بدربهم  )مشيت  المثل:  يقول  وكما  وحياتي، 
اختصر  وهنا  فتألقت(،  بدربي  ومشيت  فضعت 

كالمي بأن القمة هي حلمي..قمتي أنا!
وتضيف: من جانب آخر البد من وجود بعض 
مسيرته  ببداية  شخص  أي  حياة  في  التحديات 
المهنية وبقليل من اإلصرار يتغلب عليها، ومنها 
والعمل  واألسرة  البيت  مع  الجامعية  الحياة 
المطلوبة،  المهام  جميع  إلنجاز  الوقت  وضيق 

واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالعمل.
على  للمقبالت  تقدمها  التي  النصيحة  وعن 
العمل الشرطي، تقول: العمل باجتهاد في الوظيفة 

وتطوير الذات واالعتزاز بالدريس.

اأحالمي هي القمة، واملهم قمتي اأنا 

واملتمثلة يف جناحي يف بيتي وعملي وحياتي

اإعداد: الرا الظرا�سي
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المتميزون

كانت في السيارة برفقة ابنيها عندما رأت حريقاً 
يشب في فناء منزل وتكاد ألسنة اللهب أن تطال 
وبمساعدة  منهما  كان  فما  الكهربائية،  التمديدات 
أصحاب  وتحذير  للمساعدة  هبت  أن  إال  نجليها، 

المنزل وإنقاذهم من خطر محدق.
تروي المالزم أول موزة راشد الخابوري من 
مرتبات إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة 
لشرطة رأس الخيمة ما حدث في ذلك اليوم، حيث 
لجدار  المحاذي  الشجر  تلتهم  النيران  شاهدت 
العمال، وبدأت تأتي عليه بمن فيه فهرعت  سكن 
بصحبة نجليها  فهد )16 سنة( وطارش )14سنة( 
نحو المكان، فتبين لها أن النيران تقترب من جهاز 
التكييف وأسالك الكهرباء، فبادرت على الفور إلى 
فصل التيار الكهربائي، وطلبت من أحد الموجودين 
في المكان أن يتصل على الفور بالدفاع المدني، ثم 
إلى  السكان،  من  خلوه  من  للتأكد  المكان  تفقدت 
أن فوجئت بوجود عدد من العمال النائمين داخل 
المنزل وهم غافلين عما يحدث، فقامت بإخراجهم 
عن  بعيد  بموقع  وجودهم  وتأمين  السكن  من 

النيران لحين وصول فرق اإلطفاء واإلنقاذ.

اإعداد: اأماين اليافعي

إلى إعطاء كل ذي حق حقه من الرعاية واالهتمام 
األسرية  والحياة  العمل  بين  فالموازنة  واالتقان، 
المسؤولين  وتفهم  الرشيدة  قيادتنا  وتشجيع 
لطبيعة وظروف عمل المرأة العاملة، يجعل جميع 
حياتي  في  نجحت  هكذا  وميسرة.  أعمالها سهلة 

على الصعيدين األسري والعملي«.
نجاح الخابوري في عملها يدل عليه الشهادات 
مسيرتها  خالل  نالتها  التي  العديدة  واألوسمة 
فالصعوبات  سهالً  يأت  لم  هذا  أن  إال  الوظيفية، 
والتحديات موجودة في أي بيئة عمل، حيث تقول: 
وجدت   1992 عام  الشرطة  في  عملي  بداية  في 
صعوبة في االنتقال من الحياة المدنية إلى السلك 
العسكري، وفي التعامل مع العنصر الرجالي ولكن 
بفضل الله ووجود القادة الذين كانوا يوجهونها 
المستمر  واإلرشاد  بالنصح  الصحيح  التوجيه 

جعلني قادرة على مواجهة أي صعاب وعقبات«.
من  »البد  قائلة:  زميالتها  الخابوري  وتنصح 
التحلي بالصبر واإلرادة والبحث الدائم والمستمر 
الذي  المعطاء  الوطن  لهذا  الجميل  لرد  أوجه  عن 

أعطانا كل شيء من دون تفرقة أو تحيز«.

 هذا سر نجاحي في عملي ومع أسرتي! 

�صعرت بالفخر واأنا 

اأرى اأبنائي ي�صاعدون 

العمال ويبعدونهم عن 

اخلطر حفاظًا على 

�صالمتهم

موزة الخابوري:

ابنيها  بصحبة  ومبادرتها  الشجاع  العمل  هذا 
ربما  داهم  خطر  من  العمال  أنقذ  وطارش  فهد 
هدد حياتهم، فاستحقت التكريم من العميد محمد 
الخيمة  المدني برأس  الدفاع  إدارة  الزعابي مدير 

لعملها اإلنساني النبيل.
وعن ذلك تقول موزة: »شعرت بالفخر واالعتزاز 
وأنا أرى أبنائي يساعدون العمال ويبعدونهم عن 

الخطر حفاظاً على سالمتهم«.
مواليد  من  الخابوري  موزة  أول  والمالزم 
1971 متزوجة وحاصلة على شهادة اإلجازة في 
القانون واالقتصاد، والتحقت بالعمل الشرطي عام 
1992، حيث عملت في إدارة البحث الجنائي وإدارة 
وهي  المجتمعية،  الشرطة  وإدارة  االستراتيجية 
تشغل حالياً منصب مدير فرع البرامج المجتمعية 
العامة  القيادة  في  المجتمعية  الشرطة  بإدارة 
والكتابة  القراءة  وتهوى  الخيمة،  رأس  لشرطة 

وممارسة الرياضة.
العملية  الحياة  في  نجاحها  سر  وعن 
واالجتماعية تقول: »هذا لم يأت من فراغ فوجود 
األسرة المتماسكة يجعل من المرأة العاملة مطمئنة 
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خارج المهنة

وتمارس  وتحترف  تحب  بيئة  في  تولد  أن 
اختصرت  مقدس..فقد  يومي  كنشاط  الرياضة 
نصف الوقت والجهد لتكون بطالً، هذه ببساطة 

حكاية بطل هذا العدد من باب )خارج المهنة(.
الرياضية  التجربة  على  الضوء  نسلط  اليوم 
الجنسية في  إدارة  الشيباني من  للرائد عيسى 

وزارة الداخلية.
ثالث  يمارس  الشيباني  عيسى  الرائد 
فهو  واحدة،  دفعة  شديد  بإخالص  رياضات 
يمارس بشغف ركوب الدراجات وأيضاً هو رقم 
مميز في أغلب ماراثونات المشي في الدولة، هذا 
بالطبع بجانب هوايته الثالثة الرياضات الهوائية.

يقول الشيباني: ولدت ألسرة تعتبر الرياضة 
وعائلتنا  بيتنا  في  فالرياضة  حياتها،  من  جزءاً 
مثلها مثل بقية الطقوس اليومية التي الغنى لنا 
عنها، أغلب عائلتي أبطال في رياضات مختلفة، 
عمي العب سنوكر شهير، وعمي اآلخر يحترف 
رياضة البولينج، ووالدي يمارس رياضة المشي 
برياضة  مهتمون  أيضاً  وإخوتي  يومي،  بشكل 

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

كمال األجسام، كل فرد في عائلتنا رجاالً كانوا 
لهذا  الرياضي،  المجال  في  باع  لهم  نساء  أو 
دفعة  الرياضات  من  أنواع  لثالثة  ممارستي 
عائلتي  في  جداً  عادياً  أمراً  اعتبرها  واحدة، 

الرياضية.
قائالً:  هوايته  طبيعة  الشيباني  ويوضح 
الوطنية  الماراثونات  من  العديد  الدولة  في  هنا 
والخيرية والتجارية لكبريات الشركات العالمية، 
وقد  الماراثونات،  هذه  في  دائم  مشارك  وأنا 
العديد  في  الخضراء  الميدالية  على  حصلت 
الهوائية  الدراجات  أيضاً  طبعاً  المشاركات،  من 
أمارس  ما  وكثيراً  ومنافساتها،  مسابقاتها  لها 
وهي  الشبا،  ند  مضمار  في  الرياضة  هذه 
إيجاد  على  تساعد  التي  الجميلة  الهوايات  من 
على  وتعتمد  المجتمع،  مع  جديدة  صداقات 

المنافسات والمشاركات الجماعية.
أما فيما يتعلق بفن ممارسة التمارين الهوائية، 
فيها  تعتمد  التي  التمارين  أشكال  أحد  فهي 
لتوليد  أساسٍيّ  كمصدٍر  الهواء  على  العضالت 

التمارين  هذه  أّن  كما  تحتاجها،  التي  الطاقة 
تزيد من قدرة الجسم على استهالك األكسجين 
على  وقدرتهما  الرئتين  وقوة  التنفس  وجودة 
الجسم،  على  وتوزيعه  األكسجين  استقبال 
ألداء  التمارين  هذه  تحسين  إلى  باإلضافة 
العضالت وقدرتها على إنتاج الطاقة، باإلضافة 

إلى قوتها ومرونتها.
للتمارين  الفوائد  من  أن  الشيباني  ويضيف 
الهوائية إنقاص الوزن أو المحافظة عليه، والتقليل 
إلى  باإلضافة  الجسم،  في  الدهون  نسبة  من 
التقليل من خطر اإلصابة بالعديد من األمراض 
كضغط الّدم، وأمراض القلب، والسكري، وحتى 
السرطانات واألمراض النفسية كاالكتئاب، وكما 

تساعد على تحسين جودة النوم ليالً.
جزء  الرياضات  هذه  ببساطة  قائالً:  ويختم 
أساسي من يومي، ألن تنظيم الوقت يساعد في 
لممارسة  يومياً  الوقت  أجد  وأنا  الحياة،  نجاح 
كوني  واللياقة  الصحة  على  والحفاظ  الرياضة 

من ضباط وزارة الداخلية.

عيسى الشيباني: 
عائلتي رياضية وأنا أمارس ثالث رياضات! 



 طريقة غير جراحية، غير مؤلمة، و فّعالة
لحل مشكلة السمنة

عملية تكميم المعدة بدون جراحة باستخدام المنظار
أحدث التطورات في مجال جراحة السمنة

الغرز بإحداث سلسلة من  الفم ويقوم  عبر  يدخل منظار  إلى جراحة،  الحاجة   بدون 
الّتي الطعام  كمّية  تقل  وبالتالي   50٪ بنسبة  حجمها  فيتقلص  المعدة،   داخل 

وجبة كل  في  تناوله  تستطيع 

 يتم سد المنطقة
 من داخل المعدة
للحد من حجمها

لماذا هذا اإلجراء؟

كيف تتم هذه العملية؟

The American Surgecenter
Mubarak Bin Mohammed Street | Abu Dhabi 
United Arab Emirates

theamericansurgecenter.com/lp/esg

Call Us : 050 815 9186

Schedule your consultation today! 

إجراء غير جراحي بال آالم  يستغرق اإلجراء 40
دقيقة

للتعديل و  قابل 
اإلصالح

40

ضئيل  احتمال 
الغذائي للنقص 

 يساعد على خسارة
3/4 من الوزن الزائد

ال شقوق وال ندبات
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أصحاب الهمم

ولدت عائشة عبدالقادر سعيد أحمد في الحادي 
عشر من سبتمبر عام 1983 في إمارة دبي، ونشأت 
وسط أسرة متماسكة وقوية في مواجهة صروف 
لإلنسان  الحياة  بأن  والداها،  ألهمها  وقد  الزمان، 

القوي بفكره وعلمه وليس بجسده.
فهي  الوالدة،  منذ  عائشة  لدى  اإلعاقة  بدأت 
تعاني من اإلعاقة السمعية، لكنها بالعزيمة واإلرادة 
واإلصرار واجهت تحديات اإلعاقة لحياة ومستقبل 
الحياة  ومن  والديها  من  تعلمته  ما  وهو  أفضل، 

عموماً.
 وتوضح عائشة قائلة: لم أستسلم لإلعاقة بل 
الشارقة  مدرسة  في  ودرست  واجتهدت  ثابرت 
من  العديد  على  وحصلت  اإلنسانية،  للخدمات 
واإلنترنت،  اآللي  الحاسب  مجال  في  الشهادات 
أهلتني لاللتحاق بالعمل في القيادة العامة لشرطة 

دبي بوظيفة إداري. 
هذه  في  بعملي  سعيدة  أنا  »نعم،  وتضيف: 

اإعداد: خالد الظنحاين

الوظيفة، إذ ألقى من المسؤولين فضالً عن زمالئي 
في العمل كل أنواع الحفاوة والتشجيع والتقدير.. 
إنها بيئة عمل صحية ومشجعة على اإلبداع، وقد 
بوسعي  ما  كل  وبذل  بالمسؤولية  أشعر  جعلتني 
إبداعاً وابتكاراً لخدمة الوطن الغالي«، موضحًة أن 
قيمة اإلنسان تقاس بكثرة إنجازاته وعمله، وليس 
بكثرة ماله أو منصبه، فاإلنسان المنجز هو الذي 
ووطنه،  مجتمعه  احتياجات  مع  ويتفاعل  يتعايش 
ذلك أن العمل يرفع من قيمة الفرد في مجتمعه من 

خالل رفعه لمستوى وعيه وإدراكه.
كما  الكتب،  قراءة  عبدالقادر  عائشة  تهوى 
تملك موهبة الرسم وقد شاركت في العديد من 
شرطة  تنظمها  التي  الخاصة  الرسم  مسابقات 
قيادات  التكريم من  دبي، وحازت على شهادات 
الشرطة العليا، وهي فخورة بهوايتها وطموحها 

ال حدود له.
من  زمالءها  عائشة  تنصح  حديثها  ختام  وفي 

أصحاب الهمم قائلة: إن اإلرادة تصنع المستحيل 
أن يصل  إلى  التحديات  لمواجهة  الشخص  وتدفع 
من  واإلرادة  العمل،  في  صعوبة  ال  الهدف،  إلى 
من  الههم  أصحاب  من  األشخاص  تمكين  شأنها 
إبداعاتهم  زيادة  وبالتالي  مستقلة،  حياة  عيش 
الرشيدة للدولة  القيادة  الوطني، ذلك أن  وعطائهم 
حالة  لتحسين  التدابير  اتخاذ  في  جهداً  تدخر  ال 
أصحاب الههم وتوفير فرص متكافئة للجميع. وقد 
بذل المسؤولون في اإلمارات جهوداً جبارة، كل في 
مجاله، لتمكين أصحاب الهمم، وجعل مؤسساتهم 
العمل  فرص  توفير  على  عملوا  كما  لهم،  صديقة 
وتذليل الصعوبات التي تواجههم خالله، باإلضافة 
تتيح  التي  كافة  والوسائل  االحتياجات  توفير  إلى 
خالل  من  والوطن،  المجتمع  خدمة  فرصة  لهم 
علينا  فما  لالندماج،  وممكنة  مناسبة  عمل  بيئة 
نحن أصحاب الهمم إال العمل والمثابرة واالجتهاد 

للوصول بدولتنا إلى أعلى القمم.

عائشة عبدالقادر: 
فخورة بنفسي وطموحي ال حدود له!
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شخصيات

من  مرموقة  عائلة  سليلة  ناجحة،  امرأة  هي 
الناصرة، ولكنها من جهة أُخرى هي اليوم أكثر 
السياسة  في  للتشهير  تتعرض  كنيست  نائبة 
والمجتمع اإلسرائيلي، عزباء في الـ 45 من العمر 

وما زالت ُتقيم مع والديها.
الناصرة،  1969 في  23 مايو  هي من مواليد 
اإلسرائيلي  الكنيست  في  وعضو  محاضرة 
الوطني  التجمع  هو  عربي  قومي  حزب  عن 
الديمقراطي وتحالف سياسي ضم أربع أحزاب 
»القائمة المشتركة«،  عربية في إسرائيل بإسم 
وهي أول امرأة تتبوأ هذا المنصب ضمن حزب 

999 - خا�س 

النائبة المشاكسة

و قائمة عربية. شغلت المكان الثاني ضمن قائمة 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وتشغل اآلن 
المكان السابع في حزب القائمة المشتركة في 

انتخابات الكنيست 2015.
في  مسلمة  ألسرة  الزعبي  حنين  ولدت 
في  المطران  ثانوية  في  ودرست  الناصرة، 
الناصرة ثم التحقت بالتعليم األكاديمي متوجهة 
بنيلها  الدراسة  أنهت  حيث  حيفا  جامعة  إلى 
ثم  والفلسفة،  النفس  بعلم  بكالوريوس  درجة 
في  العبرية  الجامعة  في  دراستها  أستأنفت 
اإلعالم.  في  الماجستير  درجة  ونالت  القدس 

الصحافة واإلعالم في مدرسة  بتدريس  قامت 
الناصرة، محاضرة  في  الفرنسيسكان  راهبات 
في كلية أورانيم وكلية عبلين لإلعالم باالضافة 
الصحافة  مجال  في  دراسي  منهاج  إلعدادها 
مؤسسة  وهي  عبلين.  في  اإلعالم  بكلية 
عام  حتى   2003 عام  من  إعالم  مركز  ومديرة 
2008، وعضو إدارة جمعية الثقافة العربية منذ 
عام 1998. كما أنها من مؤسسي اتحاد المرأة 

التقدمي، وناشطة وقيادية في حزب التجمع .
رياضيات  لُمدرسة  البكر  االبنة  كانت  حنين 
في  المعروفة  ُزعبي  عائلة  من  محاٍم،  ووالد 
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أن  اعتادت  كما  بالمساواة،  اهتمامها  المدينة. 
أمي  أسأل  »كنت  من سن صغيرة:  بدأ  تقول، 
لماذا ال تقودين السيارة، لماذا أنت في المطبخ، 
لماذا ُتحضرين كل شيء ألبي. كنت أطرح هذه 

األسئلة منذ كنت في السادسة«.
لكن  أبناء،  ولديهم  متزوجون  حنين  أشقاء 
حياتها  وبقيت  عزباء  زالت  ما  البكر  االبنة 
بل  هدًفا،  ليس  »الزواج  غامضة:  الشخصية 
لوسائل  ُتصرح  المناسب«،  اإلنسان  إيجاد 
عن  سؤالها  يتم  عندما  اإلسرائيلية،  اإلعالم 
مع  أعيش  أن  الشخصية.  والحياة  الزواج 
فشلت  فهذا شيء جميل.  أُريده  الذي  اإلنسان 
بذلك«. تعترف أن هناك من يغازلها، ولكنها ال 
تدع الناس يقتربون منها، رغم أنها ال تحب أن 

تعيش وحدها.
جذور  له  اإلسرائيلية  للسياسة  انجذابها 
سيف  العائلة،  قريب  شغل  فقد  عميقة.  عائلية 
لسنوات  كنيست  نائب  منصب  الزعبي،  الدين 
في  صهيونية  أحزاب  عن  كممثل  عديدة 
رئيس  كان  وبالمقابل  إسرائيل،  دولة  بدايات 
عبد  القاضي  هو  أعمامها  أحد  الناصرة.  بلدية 
الرحمن الزعبي الذي كان قاضيًا في المحكمة 
العليا وعم آخر، عبد العزيز الزعبي، كان رئيس 
بلدية الناصرة ونائب وزير الصحة في إحدى 
اختارت  بخالفهم،  أنه  إال  إسرائيل.  حكومات 
الزعبي أن ُترّكز على قوميتها الفلسطينية وأن 
دولة  »عنصرية  محاربة  عينيها  ُنصب  تضع 
حزب  لصفوف  الزعبي  انضمت  إسرائيل. 
شاركت   2003 عام  وفي   2001 عام  التجمع 
اإلعالمي  المركز  »إعالم«  مركز  تأسيس  في 
للفلسطينيين العرب في إسرائيل الذي ترأسته 
للعمل  للتفرغ  االستقالة  وحتى  تأسيسه  منذ 
السياسي حيث تقدمت في االنتخابات التمهيدية 
نتيجة  أن  إال   2006 عام  التجمع  صفوف  في 
التصويت لم تكن كافية لتضمن لها كرسي في 
الكنيست وفي انتخابات عام 2009 أدرجت في 
المكان الثاني بالقائمة البرلمانية وكان لها الحظ 
بتبوء كرسي في الكنيست كأول عربية ضمن 
قائمة عربية. يذكر أن حنين زعبي ليست أول 
عربية تدرج كنائبة في الكنيست فقد سبقتاها 
النائبتان حسنية جبارة عن حزب ميرتس وناديا 

الحلو عن حزب العمل.

آراء سياسية
اليمين  آداء  أثناء مراسم  الـ18  الكنيست  في 
زعبي  غادرت   2009 فبراير   24 في  الدستوري 
إلقاء النشيد الوطني لدولة  الكنيست قبل  قاعة 
يمثلها،  ال  النشيد  هذا  أن  وأوضحت  إسرائيل، 
حيث  النفاق  هذا  على  المغادرة  فضلت  وأنها 
إسرائيل،  دولة  يهودية  فكرة  زعبي  ترفض 
والتي تصفها »بالعنصرية بطبيعة حالها« وعن 
فإن رؤية  للمواطنين  للدولة  الوالء  يمين  فكرة 
وال  وغير شرعية  مرفوضة  كفكرة  له  التجمع 
»يهودية  مصطلح  على  وافقت  فإذا  أخالقية، 

الدولة« فانك ستوافق وتتماشى مع فكرة الوالء 
للدولة، باإلضافة إللغاء حق األقليات األخرى.. 
الخدمة  أنها ترفض بشدة فرض مشروع  كما 
حيث  العرب،  للمواطنين  الحكومي  المدنية 
وصفت فرض الخدمة على العرب في إسرائيل 
هي بمثابة إعالن حرب على الجماهير العربية. 
تعلن عن  التي  الدولة  أن  إلى  الزعبي  وأشارت 
المدنية  الخدمة  علينا  وتفرض  يهودية  نفسها 
دولة  هي  الجميع«  على  األعباء  »توزيع  بحجة 
عمياء وغبية، تستخف بعقولنا وتدوس كرامتنا. 
مساكن  عليها  وتبني  أرضنا  تصادر  أن  فبعد 
ومدناً »لليهود« فقط، وتفصل المخططات لسلبنا 
ما بقي من األرض في النقب، وتشرد عشرات 
إلى  النازحين  إعادة  وتمنع  من شعبنا،  اآلالف 
قرى  إلى  العربية  القرى  مئات  وتحول  قراهم، 
أي  األعباء«،  في  نشارك  بأن  »تطالبنا  يهودية، 

أعباء نشارك بها؟ 
حزب  عن  الزعبي  شاركت   ،2010 عام  وفي 
»التجمع« ضمن إرسالية »لجنة المتابعة العليا 
»أسطول  في  بإسرائيل«  العربية  للجماهير 
الحرية« لفك الحصار عن قطاع غزة، ووصفت 
اقتحام إسرائيل سفينة »مرمرة« التركية حينها 
إسرائيلية  حمالت  ُشنّت  وعليه  بـ»القرصنة«، 
في  اليمين  أعضاء  قبل  من  ضدها  شرسة 

»الكنيست«، ووصفوها بـ»الخائنة«.
السابق  اإلسرائيلي  الداخلية  وزير  وطالب 

إيلي يشاي، النائب العام اإلسرائيلي بتجريدها 
من جنسيتها اإلسرائيلية وحصانتها البرلمانية، 
وتقديمها للمحاكمة تحت ذريعة »خيانة الدولة«، 
الحقوق  بعض  من  تجريدها  في  ونجحوا 
الحصول  ضمان  مثل  البرلمانية  واالمتيازات 
القانون،  أمام  نفسها  عن  للدفاع  التمويل  على 

وكذلك سحب جواز سفرها الدبلوماسي.
االنتخابات  »لجنة  منعت   ،2011 عام  وفي 
الترشح  من  الزعبي  اإلسرائيلية  المركزية« 
يمينية  أحزاب  مطالبة  أعقاب  في  لالنتخابات، 
البرلمان، التهامها  في »الكنيست« بطردها من 
التنظيمات  على  الشرعية  صبغة  بـ»إضفاء 
ضد  المسلح  الكفاح  وتأييدها  اإلرهابية، 
قبل  من  ألغي  المنع  قرار  أن  إال  إسرائيل«، 

المحكمة اإلسرائيلية العليا.
وفي يوليو2014، وخالل وقفة خارج محكمة 
الصلح في مدينة الناصرة، احتجاجاً على اعتقال 
نددوا بحرق  الداخل  ومحاكمة فلسطينيين من 
وقتل محمد أبو خضير على يد متطرفين يهود، 
يخدمون  عرباً  عناصر شرطة  الزعبي  وصفت 
ضمن األجهزة األمنية اإلسرائيلية بـ»الخائنين« 
اإلسرائيليين  السياسيين  نار  فتح  ما  لشعبهم، 
إلى  بـ»الداعية«  ووصفوها  مجدداً،  عليها 
أزمة  لها  خلق  ما  الشرطة،  رجال  ضد  العنف 
سياسية، أعقبها إبرام صفقة بينها وبين اإلدعاء 
التحريض  تهمة  بموجبها  تسقط  اإلسرائيلي، 
توجيه  مقابل  تصريحاتها  عن  وتعتذر  عنها 
تهمة »إهانة موظف حكومي« ودفع غرامة مالية 

وسحب حصانتها البرلمانية.
العدل  وزيرة  أجلت   ،2014 نوفمبر  وفي 
اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في التماس، 
حول  الثانية  للمرة  »الكنيست«  في  نقاشاً 
عرف  للجدل  مثير  أساس  قانون  مشروع 
حفيظة  أثار  ما  الزعبي«،  »قانون  بـمشروع 
حزب »إسرائيل بيتنا« الراعي لمشروع القانون، 
»الكنيست«  في  عضو  أي  تنحية  يتيح  الذي 
تصفها  لتنظيمات  دعمه  أبدى  إذا  منصبه،  من 

إسرائيل باإلرهابية.
واعتبرت الزعبي أن مشروع القانون »تجريم 
وتجريم  الشرعي،  الفلسطيني  الشعب  لنضال 
لدعمها هذا النضال«، وأنه »بمحاولة تشريع هذا 

القانون، فإن الكنيست تحول إلى محكمة«.
وفي نوفمبر2015، انتقد سياسيون من حزب 
خالل  خطاب،  على  بشدة  الزعبي  »الليكود«، 
اليهودية«  »المحرقة  ذكرى  إلحياء  مراسم 
الهولندية  العاصمة  في  )الهولوكوست( 
إبادة  بين  مقارنتها  لدى  خصوصاً  أمستردام، 
النازيين لليهود والسياسات اإلسرائيلية الحالية 
تجاه الفلسطينيين والعرب في إسرائيل، ليأتي 
االنتخابات  »لجنة  من  بالغالبية  قرار  بعدها 
المركزية« اإلسرائيلية يحرم النائب الزعبي من 
األخيرة في  البرلمانية  االنتخابات  الترشح في 
بـ»الظالم  الزعبي  والذي وصفته   ،2015 مارس 

والعنصري«.

اختارت الزعبي اأن 

ُترّكز على قوميتها 

الفل�صطينية
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عناق الفكرة

آفة العقل

كلمات وريشة: د. سمر الشامسي
samar@samararts.com

ُتعد  التي  العجم«  »المية  قصيدة  في 
وتضم  العربي،  الشعر  عيون  من  واحدة 
مؤّيد  العميد  يقول  بالغة،  ومواعظ  حكماً 

الدين المعروف بالطغرائي: 
غالى بنفســـــَي ِعْرفاني بقيمتها         
     فُصــــنتُها عن رخيص القْدِر مبتَذِل

نفسها  قيمة  عرف  الشاعر  أن  بمعنى 
عن  صانها  بحيث  قدرها  حق  وقدَّرها 
مخالطة السفهاء المبتذلين حتى ال ُيحسب 

منهم أو عليهم.
والحقيقة أن هذه بالضبط هي آفة العقل 
في كل زمان ومكان. فالعاقل الذي يعرف 
ويبني  ويكبح جماح شهواته،  نفسه،  قيمة 
لن  المبدعة،  المفكرة  المستقلة  شخصيته 
يلبث أن يجد نفسه غريباً في مجتمع يغلب 
عليه عامة الناس، ومنهم الصالح والطالح، 

والمتكبر،  والمتعجرف  والمدعي،  والغبي 
البشر  أنواع  البال من  وكل ما يخطر على 
واختالف طبائعهم وميولهم. ولعل ذلك ما 

عبر عنه أبو الطيب المتنبي عندما قال:
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

          وأخو الجهالة في الشقاوة ينعُم 
في  خاصة   – يسعه  ال  المرء  أن  غير 
عصرنا الراهن – أن يعتكف في برج عاجي، 
وأن يقصر عالقاته واحتكاكه بمن هم على 
وحسن  والعقل  الوعي  حيث  من  شاكلته 
التصرف. فهناك مرافق عامة ُيضطر المرء 
أحياناً للذهاب إليها في هذا الشأن أو ذاك، 
وهي تجمع مختلف شرائح الناس، ممن ال 
في  معهم  التعامل  يتجنب  أن  المرء  يسع 
أمور حياته اليومية. وربما وجد من سوء 
تعاملهم، وعجرفتهم، وقلة احترامهم ما ينكد 
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عليه يومه. 
تلك  ارتياد  من  المرء  يأنف  وعندما 
كبر  عن  ناتجاً  ذلك  فليس  العامة،  األماكن 
هو  بل  لآلخرين،  استصغار  أو  عجرفة  أو 
كرامته،  على  للمحافظة  العاقل  من  سعي 
مستويات  إلى  االنزالق  إلى  يضطر  وكيال 
من الحديث والتعامل والنزاع ال تتناسب مع 

عقله وشخصيته.
ولعل أفضل سياسة يتبعها المرء إذا ما 
اضطر إلى مخالطة السفهاء هي أن يتقن فن 
التغابي. وأن يمر على الجهلة مرور الكرام 
وفق اآلية الكريمة )وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سالما(. وهذه السياسة ال تأتي للمرء 
إال بعد طول مران وممارسة لضبط النفس 
سياسة  إنها  اإلساءات.  عن  والتغاضي 

لمداراة آفة العقل.
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

ليل العشق

قالوا..

في  مهم  أدبي  رافد  النثر  قصيدة 
حققت  شعرية  مدرسة  وهو  الثقافة، 
أميزها  ال  لكنني  النظير  منقطع  انتشاراً 
الشعرية  األجناس  بقية  عن  بالضرورة 
فأنا أكتب القصيدة العمودية كذلك إضافة 
إلى الشعر الشعبي والزهيريات وقصائد 
التفعيلة لكنني وجدت مساحة جميلة في 

قصيدة النثر.

ناصر البكر الزعابي
شاعر من اإلمارات

ــري ــ ــ ــب ــ ــ وعـــــــــنـــــــــد بـــــــــابـــــــــك انـــــــتـــــــهـــــــى ص

ويــــــــبــــــــتــــــــدي املـــــــــــعـــــــــــراج مــــــــــن صــــــــــدري

واجــــــــتــــــــمــــــــع بــــــــالــــــــشــــــــوق وانـــــــتـــــــثـــــــري

يـــــــــــا ســـــــــــراحـــــــــــي وانـــــــــــتـــــــــــه األســــــــــــــري

عــــــمــــــري وصــــــــلــــــــتــــــــه  عــــــــــنــــــــــدك  إال 

ولــــــــــــــو جـــــمـــــعـــــتـــــك انـــــــقـــــــســـــــم ظـــــهـــــري

بـــــــالـــــــكـــــــســـــــري تــــــــنــــــــجــــــــر  وال  ال 

غــــــــيــــــــر مـــــــــّنـــــــــك دعــــــــــــــــــوة الــــــفــــــجــــــري

ولــــــــيــــــــت شــــــــوقــــــــك ميـــــــســـــــح الــــــــــــــــوزري

بـــــنـــــجـــــتـــــمـــــع فــــــــــي لــــــيــــــلــــــة الـــــــــقـــــــــدري

فـــــــــي عــــــيــــــونــــــك نـــــــاخـــــــت اركـــــــابـــــــي

لــــــيــــــت جــــــنــــــح الــــــلــــــيــــــل تـــــســـــرابـــــي

ــي ــ ــ ــدابـ ــ ــ ــهـ ــ ــ هـــــــــــــــــــامٍي فـــــــــــي ظـــــــــــل لـ

ــي ــ ــاب ــ ــي ــ ــغ ــ يــــــــا حــــــــضــــــــوري وانــــــــتــــــــه ل

ــي ــ ــاب ــ ــب ــ ــس ــ اتــــــقــــــاطــــــعــــــت أحـــــــــبـــــــــال ل

لــــــــو حــــســــبــــتــــك غـــــــلّـــــــق احـــــســـــابـــــي

انـــــــــــت يــــــــا املــــــــــرفــــــــــوع بــــــإعــــــرابــــــي

مـــــــــيـــــــــٍت مــــــيــــــفــــــيــــــدك اعـــــــــذابـــــــــي

لــــــيــــــت دمـــــــعـــــــك يـــــغـــــفـــــر اعـــــتـــــابـــــي

كــــــــــــان لــــــيــــــل الــــــعــــــشــــــق عــــــــّرابــــــــي

شعر: عبدالله خلفان الهامور
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شعر: وردة الكتوت ـ األردن

وطن

لل�ساعرات فقط:

شعر/ هجوس

ِمَواِجْع

امْلِـــــَواِجـــــْع ِضـــــــِوّي  ـــــاِفـــــْق  اْلَ ِفـــــْي  َداْم  َمــــا 
ــس ْبــــَتــــَراِجــــْع ــ ــْك ــ  ِوْتـــــــــــِرّد لـــــْك ِمــــْتــــَرْيــــن َع
ــا ِفـــــْي امْلَـــــَراِجـــــْع ــهـ ــفـ ــــْل َوْصـ  َمــــا اِظــــــّن أَحــــصِّ
ــْع ــ ــاِج ــ ــَض ــ ِ امْل ــْوع  ــ ــلُ ــ ــضِّ ــ ال ِهــــــْدف  َوَرا  ْن   َســـــــوَّ
ــْع ــ ــاِج ــ ــه َف ــْتـ ــَعـ ــْيـ ــِبـ ــْو ِطـ ــ ــ ــْي.. َل ــ ــِع ــ ــْي ــ ــِب ــ  ِغـــــــَدا ِط
ــــِنــــْي ِمـــــْن َســــْطــــِوِتــــْه ِفـــــْي َتــــَراِجــــْع  َواِحــــسِّ
ــْة أْســــَبــــاْب أَواِجـــــــْع! ــ ــ ــر أيَّ ــْيـ ــْن َغـ ــ اْت ِمـ  ْوَمـــــــــرَّ
)امْلُــــــَراِجــــــْع(! ِواْلــــِهــــُمــــْوم  ِعــــــَيــــــاِدْه..   ِواالَّ 
ــــَنــــاَيــــا َواَراِجــــــــــْع ــاْت اْلَ ــ ــفَّ ــ ــلَ ــ ــْب َم ــ ــ ــَح ــ ــ  َواْس
ْوَهــــاِجــــْع ــِرْد  ــ ــْبـ ــ ِمـ ــاْل  ــ ــَبـ ــ اْلـ َخــــاِلــــْي  اّن   َيــــــْوم 
)َســــاِجــــْع(! ِقـــْيـــل:  َقـــَهـــْر  ــْه  ــ ــاِتـ ــ ـ َونَّ ــّر  ــ َجـ  ِواْن 
ــْع ــاِجـ ــَفـ ِمـ االْنــــَحــــا  ِكـــــّل  ْو  ــْوض?  ــ ــُه ــ ــنِّ ــ ال  َوْيــــــن 
ــا َفــــــَرْح ِواْنــــــــت.. َراِجــــــْع! ــَنـ ــه.. َهـــــاْت ْلـ ــلّـ ــالـ  ِبـ

ــَرْة اْلــــَعــــْن( ِلــلْــَعــْن ــ ــْطـ ــ ــْع )َقـ ــَفـ ــْنـ ــِتـ ــْي ْبـ ــ ــا ِهـ ــ َم
ــن ــَرْيـ ــْتـ َضـــــٍو ِتـــَســـلْـــَســـْل ِلـــــْك َعـــلَـــى َفــــــْوق ِمـ
ــى َلــــــّي ِضـــلْـــَعـــْن ــ ــلَ ــ ــْد َع ــ ــ ــْوَق ــ ــ ــه ُت ــ ــي ــ ــان ــ ــثَّ ــ ِوال
ــْن ــ ــ ــَف ــ ــ ابـــــعـــــه أْلـــــــف َواْل ــه ِوالـــــرَّ ــ ــث ــ ــال ــ ــثَّ ــ ِوال
ــــلْــــِتــــْه ِمـــــــْن ْســـــِنـــــْن ِوْســـــِنـــــْن ــــمَّ َهـــــــٍم ِتَ
ــــــْب ِمــــــَواِزْيــــــن ــٍم.. ْوَقــــــلَّ ــ ــْيـ ــ ــاِهـ ــ ــَفـ ــ ــْر ِمـ ــ ـ ــيَّ ــ َغـ
اْت َمــــا اَواِجـــــــــْع َعـــلَـــى َشـــــّي ُهـــــْب َزْيـــــن! َمــــــــرَّ
ــْن ــَبـ ــلْـ ْيـــــن ِلـ ــــْي ِغـــــَدْيـــــت امْلِـــــــْدَهـــــــْل الـــــزَّ َكــــنِّ
ـــاِرْيـــن ِمــــْن َغـــْيـــر َســــاِرْيــــن..! أْســــــِرْي َمــــْع الـــسَّ
ـــْمـــع َواِلـــــــْن ــــْي َدْمـــــَعـــــْة الـــشَّ َواْنــــــــــــَذاْب َكــــنِّ
ــا ِلـــــْه ْمـــِعـــْن ــ ــٍر ِفـــــْي اْلـــِعـــِمـــْر َم ــْيـ ــِسـ ــْة ِكـ ــَنـ ــْيـ َلـ
ــْن..! ــ ــاَح ــ ــَن ــ ــه اْلَ ــْنـ ــى ِقــــّص َعـ ـ ــلَّ ــْة الـ ــَعـ ــْجـ ــا َسـ ــ َي
ــن ــ َوْي ــى  ــلَـ َعـ اْدِرْي  ــا  ــ َم َبــــّس  ــْر  ــاِفـ مـــَسـ ـــى  ــلَّ الـ ــا  يـ

في الغاِر أُنسي إذ أخلو وأنفرُد
لَي السماُء.. ولي من بوحها مدُد

أمشي على الماء نحو الشمس بوصلتي
وأنَت أنَت لي األبعاُد واألمُد

في ُجّبتي قلق والحبُّ سّكنه
والحب بوح وكتمان ومعتقُد

إني عقدت على كتمانه حذًرا
حتى تدوم بحبل األلفة الُعَقُد

فاغفر لصّبَك حين السرُّ ناء به
فضاع مسًكا..وضاع العقُل والرشُد

طيُف السموأِل وافاني يؤنبني:

ِليصدِق القوَل فعل عندما تعُد!

من كانت الشمُس تجري في صبابته
وأّنة الّناي تحكي بعَض ما يجُد

ما أكذَب الحبَّ إن أبقى على كبٍد
أللَه..أللَه في الميثاق يا كبُد

سفينتي وطني.. والموج مضطرب
يدنو المنون قليال ثّم يبتعُد

بالخوِف سكرى وباألمواِه دّفُتها
ُقّد الشراُع..ومّدت بالدعاء يُد

الصبح يبعد فتًرا عن سما أفقي
من لي بكّفك إذ عيني بها رمُد

دعوُت من علّم الفينيَق أّن له
من الرماد حياًة َثّم تتقُد

ال تحزن الغار جاءتني مهدهدًة
وباليقين تزّيا في السماء غُد

فالناُر إن حّوطت بالدرب ألسُنها
برحمة الله فيها السلُم والبرُد

اربط على القلب فالشطآن دانية
واثبت فإنك أنت الواثُق الجلُِد



العدد 572 أغسطس 842018

بحور القوافي

أدب عالمي 

ساتشيداناندان

ولد الشاعر الهندي الدكتور ك. ساتشيداناندان في الخامس والعشرين من 
التي  المطبوعة  الكتب  من  العديد  لديه  ومترجم  مؤلف  وهو   ،1946 عام  مايو 
تجاوزت العشرين كتاباً شعرياً، وقد اختار مجموعة خاصة من أشعاره وقام 

بنشرها عام 1977 والمجموعة األخرى عام 1983 والثالثة عام 1985. 
في السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي كانت كتاباته النثرية 
عبارة عن اختراع جديد بلمسة راديكالية، أما قصائده فبدأت باالنتشار وبشكل 
عقالني ناضج واتخذت شكالً عالمياً وإنسانياً مستوحى من األفكار الماركسية. 
الشعر  أن  إال  اآلن،  تغيرت  قد  الصفات في شعره  تكون هذه  أن  الممكن  من 
وهو  النفس،  أغواء  ومقاومة  الذات  نكران  مظاهر  من  مظهراً  له  بالنسبة  ظل 
الخارجي سوف تصبح  العالم  إلى  القصيدة لحظة ظهورها  أن  بفكرة  مقتنع 

ملكاً للجميع.
اللغات  عن  الشعر  بترجمة  وولع  فطرية  بموهبة  ساتشيداناندان  يتمتع 
الوسيلة  هي  له  بالنسبة  الترجمة  إذ  والصينية،  الالتينية  األفريقية،  الهندية، 
في  مااليو  جزيرة  مثّل  وقد  األجناس،  بين  والتراث  االفكار  لتناقل  االفضل 
أقيم في دلهي عام 1985، كما مثّل  الذي  العالمي«  »مهرجان فالميكي للشعر 
الشعر الهندي في »مهرجان ايام سراييفو للشعر« الذي أقيم في يوغوسالفيا 
في العام نفسه، وشارك في مهرجان الشعر الذي أقيم في روسيا عام 1987 

و»مهرجان بنغالديش للشعر اآلسيوي« في عام 1990.
نال جائزة »أكاديمية كيراال ساهيتيا« عام 1984 عن مجموعة أعماله األدبية 
الساخرة »الشعر والناس«، ونال أيضاً الجائزة نفسها عن مجموعته الشعرية 
»هو أيضاً« عام 1988. دّرس اللغة اإلنجليزية في جامعة كريست ويشغل حالياً 

منصب رئيس »أكاديمية كيندريا ساهيتيا« في نيودلهي.

الرأس
الجسم مدفون في الرمل

فقط الرأس بارز
يحاول أن يجد طريقة

إلنقاذ األرض..
الخلود

ً ألوف الشعراء كتبوا شعرا
وآلوا الى النسيان

واحد فقط بقي في الذاكرة
إنني أفّضل ان أُنسى
مع ألوف من الرفاق

على أن أبقى الخالد الوحيد..

أعالم عربية

محمد الحارثي

الحارثي في مدينة  الراحل محمد أحمد عبد  العماني  الشاعر واألديب  ولد 
المضيرب في سلطنة عمان عام 1962، وحصل على بكالوريوس الجيولوجيا 
وعلوم البحار عام 1986. كتب الشعر العمودي وقصيدة النثر ونشر أعماله في 
دوريات عربية مثل مجلة »الكرمل« الفصلية الثقافية ومجلة »مواقف« البحثية.

وضحاها«  ليلة  و»كل  النهار«  طوال  »عيون  الشعرية  دواوينه  أبرز  من 
و»أبعد من زنجبار« و»فسيفساء حواء« و»لعبة ال ُتمل« و»عودة للكتابة بقلم 
رصاص«. كما ألف رواية بعنوان: »تنقيح المخطوطة«، إضافة إلى كتابين في 
أدب الرحالت وكتاب مقاالت بعنوان: »ورشة الماضي« في 2013. وحصل على 
جائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة في دورتها األولى عام 2003 وجائزة اإلنجاز 

الثقافي البارز في سلطنة ُعمان عام 2014.
على  المتميزة  الشعرية  لتجربته  نظراً  األخيرة،  بالجائزة  الحارثي  وفاز 
الصعيدين الُعماني والعربي، سواء في مضامينها المتعددة والمتنوعة، أو على 
صعيد تطور أدواتها اللغوية والبالغية، ولكونه رائداً في أدب الرحالت، ومن 
أكثر الكتاب العرب تجديداً في مسار ربط رحالته حول العالم بالجانب المعرفي 
اإلبداعّي، ولتوثيقه تجربة الشاعر العماني الرائد أبي مسلم البهالني الرواحي 
بعد أن كانت متناثرة وغير كاملة، في كتاب ضخم صّدره بدراسة مستفيضة 
عن الشاعر هو كتاب »اآلثار الشعرية ألبي ُمْسلم البهالني« الذي صدر عن دار 
الجمل عام 2010، عالوة على مواقفه الوطنية المستقلة، والتي طالما عبّر عنها 
بجرأة، ضاماً صوته إلى الحق اإلنسانّي، في أن يحيا اإلنسان حياة حرة كريمة، 
اإلبداعّي  الوهج  إلى  دوماً  حمله  الذي  الخاص،  الشعري  لندائه  ذلك  مضيفاً 

المتواصل.
وفي السابع من مايو 2018، غيب الموت الشاعر الحارثي عن 56 سنة بعد 

صراع مع المرض.
يقول في قصيدة

 »بورتريه«: 
يسبُق الصباح إلى النافذة
بقهوة ُمـرٍة وريشٍة ذهبية

بمـوتسارت جارحاً صوابه
في ربيع الصالة

يرسم ماًء في الماء.. 
طيوراً تطيل أهداب الحديقة

بومضٍة أقصر من ظل
صيادين 
َصـواٍر 

وقوارب تلفظ أخشابها األخيرة في بحيرته الناجية من طوفان.. 
ُمضيفاً إلى جزيرة التفاصيل: عينين تقبالنه واحداً واحداً..

حانًة يجمع فيها السواحل بضربة حظ واحدة.. 
من دون أن ينسى في المتـن أو الحاشية: نمراً تطلقُه يداه في براري النافذة 
ال يعود إال بفريسٍة – ُعذرُه األثير حتى ال ينسف نهراً أفسدته األلواُن إلى أجٍل 

ال تسميه ريشته.
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اأمثال �سعبية:

•  إذا غاب القط إلعب يا فار

يضرب المثل بصاحب الشأن أو المسؤول إذا كان غائباً، فيتصرف من هم 
تحت إمرته تصرفاً غير منضبط، وليس في صالحه.

• إذا ما عندك عسل لسانك ما فيه عسل..
المعنى: حتى تعامل الناس بالحسنى والطيبة، وتكون خلوقاً يجب أن تكون 

صاحب أخالق ومكارم في تعاملك معهم.

كلمة ومعنى
عجاج

قال الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان:
يا شيخ تكفى الهم واألحزان

              ما مات من خلّف ولد
يا ما عطينا غاليات أثمان

            عجالت في رد السند
لي قينهن يرقع على الصمان

           يبطي عجاجه ما ركد
خيل مغذايات وسط عمان

           مطالقهن شروى الرعد
عادات أهلنا من أزمان

           يكرمون اللي شهد
وقوله في البيت الثالث )عجاج(، يعني بها الغبار الذي تثيره تلك الخيل 
العجلى في عدوها التي وصفها في البيت الثاني بأنها غاليات أثمان، وكلمة 
عجاج عربية فصيحة، جاء في اللسان: والعجاج الُغبار، قيل: هو من الغبار 
ما ثورته الريح، واحدته عجاجة، وفعله التعجيج.  وفي النوادر:  عّج القوم 
ثورته.  الريح:  .وعججته  الركوب  فنونهم  في  أكثروا  القوم  وعّج  وأعجوا، 
وأعّجت الريح، وعجت: اشتد هبوبها وساقت العجاج. والعجاج مثير العجاج. 

والتعجيج إثارة الغبار. 
الصبا والجنوب مهياف  أربع:  فنكباء  الرياح  النكب في  ابن األعرابي:  
ملواح، ونكباء الصبا والشمال معجاج مصراد ال مطر فيه وال خير، ونكباء 
الجنوب والدبور حارة، قال:  والمعجاج هي  الشمال والدبور قرة، ونكباء 

التي تثير الغبار.
ويوم معج وعجاج، ورياح معاجيج: ضد مهاوين قوله ضد مهاوين هكذا 

في األصل وشرح القاموس.

     كنايات مالحية:

)َداَمْن يا صْولة(

)صاد القرقور(
صاد:  اصطاد.

إشارة إلى وجود الشيء المتوقع في مكان معين، وعادة ما يكون خيراً 
كثيراً ألن عادة القرقور يصطاد كمية من األسماك حسب حجمه أقلها أربعة 
إذا كان فيه طعم جيد. تضرب هذه  كيلو جرامات من األسماك خصوصاً 

الكناية للداللة والتأكيد.

)ضرب ال يح(
اليح:  من حبال الشراع المهمة ويكون بالدامن.

أورده الشمالن بصيغة )يبي ضرب اليح(، وقال:
عندما يكون الهواء معاكساً لسير السفينة فإنها تياوش أي تتجه من جهة 
إلى أخرى، حتى يدخل الهواء بطن الشراع فيدفع  السفينة إلى األمام، ولكن 
وهو  وذاك،  المكان  بهذا  الاليح  يربطون  األثناء  هذه  وفي  وصعوبة  ببطء 
يضرب في األمر الصعب  الذي يتطلب الحصول عليه الجلد والمشقة تشبيهاً 
بحال الاليح، ويقارب هذا المثل قول العرب في صعوبة الشيء والوصول 

إليه:  )تضرب إليها أكباد اإلبل(، أي لمشقة السفر الطويل على اإلبل.

عبارات:

دسمال سفره..
وقتنا  في  تسمى  كلها  والَمَصْر  المعصم  أيضاً  وهي  الغترة  بها  يقصد 

الحالي بالغترة.

هب ريح

تحتفــل اإلمــارات وشــعبها، ويحتفــل معهــا كل محــب لإلمــارات، مبئويــة زايــد هــذا 
العــام، ذكــرى مولــد املؤســس »رحمــه اللــه«، فزايــد هــو الخــر والعطــاء يف حياتــه، 
ودافعنــا للخــر والعطــاء حتــى بعــد رحيلــه، وســتبقى اإلمــارات ملئــات األعــوام، وفّيــة 

قويّــة رائــدة، بفضــل زايــد، بــإذن اللــه.

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«
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الثقافة واإلعالم.. عالقة وئام أم خصام؟

في ظل ثورة التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة، 
التغيير،  في  األقوى  األداة  يشكل  اإلعالم  أصبح 
وكما تأثرت الثقافة واإلعالم في سياق ما أصبح 
التي  التحديات  من  بكثير  بالعولمة  اليوم  يعرف 
غيرت المفاهيم، فقد طرحت أسئلة ملحة على غرار 
وغيرها  الكونية،  والثقافة  الوطنية  الثقافة  مفهوم 
أمامه  انزاحت  الذي  الجديد  الوعي  تجليات  من 
كانت  التي  الركيكة  والمقترحات  المشروعات  كل 
السابق تخضع أي عملية تغيير فقط لحساب  في 
بات  ما  لمصلحة  الشمولي،  اإليديولوجي  المفهوم 
واإلعالم  الثقافة  بين  التداخل  إيجابية  من  يعزز 
تنمية  عملية  ألي  أصيلين  محركين  بوصفهما 

حضارية من شأنها أن تتيح حرية التفكير وحيوية 
لكل  الرئيسة  المقومات  إلغاء  دون  من  االشتغال، 
البشري  التاريخ  مع  ترافقت  التي  الجمالية  القيم 

لإلنسان. 
وصفها  يمكن  واإلعالم  الثقافة  بين  والعالقة 
بالتكاملية والتبادلية، إذ ال ثقافة بال إعالم وال إعالم 
بال ثقافة، فالثقافة تغذي اإلعالم واإلعالم وسيلة 
الثقافة  إلى  نظرنا  ما  إذا  لكننا  الثقافة،  إليصال 
اإلعالم  وإلى  البشر،  لحياة  الشامل  بمفهومها 
بمختلف تصنيفاته، نجد أن هناك مفارقات وتباينات 
فاإلعالم  حدة،  على  جهة  كل  إليه  تهدف  ما  بين 
بمختلف  المجتمع  لتغذية  األساسي  المصدر  هو 

النتاجات الثقافية واإلبداعية، كما أن وظيفته األبرز 
هي التثقيف ونشر الوعي، لكنه اليوم انحرف عن 
مساره، وتنكر لوظيفته األساسية، باستثناء القليل، 
الذي ما فتئ يعمل لمصلحة المجتمع وفي أحايين 
ال  أخرى  اتجاهات  في  ويخوض  يتخبط  كثيرة 
يعلمها، وبالتالي ابتعد عن المسار الثقافي المأمول.
لها،  العام  بالمعنى  الثقافة  أن  بعضهم  ويعتقد 
وبما يخص تعاطيها مع األفراد والمجتمع، ال تخلو 
صورة  تشوه  التي  السلبيات،  من  األخرى  هي 
اإلنسان الحضارية في هذا المجتمع أو ذاك، وهو 
األمر الذي أسهم إلى حد ما، في تخلي اإلعالم عن 
وظيفته تجاه الثقافة الحقيقية، إذاً فالثقافة واإلعالم 
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في األدوار التي يجب أن يقوم بها اإلعالم، والتي 
القادر على  أنه  يتردد أمامها اإلعالم الخاص، كما 
من  وتحقيق شق  ربحية  غير  إعالمية  مادة  إنتاج 
يتعامل  الذي  اإلعالم،  إلى جانب صناعة  الرسالة، 
يهدف من  تجارياً  معه بعضهم باعتباره مشروعاً 

ورائه إلى الربح فقط.
المسؤولية  إن  قائالً:  حديثه  الخاجة  وختم 
الثقافي  المجال  في  اإلعالم  بوسائل  المنوطة 
اختيار  في  األكبر  بالدور  تقوم  التي  فهي  كبيرة، 
المنتج الثقافي وتقديمه للجمهور بطريقة منتظمة، 
فضالً عن قدرتها على إلقاء الضوء على قضايا من 
دون غيرها، وهو ما يشكل إطاراً عاماً لما يهتم به 
الجمهور، األمر الذي يدعو إلى تعميق الدور الثقافي 
لوسائل اإلعالم عبر تضافر األطراف الفاعلة كافة، 
الرسالة  بصانع  انتهاء  وليس  المثقف  من  بدءاً 

اإلعالمية.

الوجبة الثقافية
ندوة  إدارة  مجلس  رئيس  البدور  بالل  وذهب 
الثقافة والعلوم بدبي، إلى أن العالقة بين اإلعالم 
األولى  »إن  وأضاف:  حميمية،  طردية  والثقافة 
كانت المادة اإلعالمية، كما أن مجموعة من الكتاب 
واألدباء برزوا من خالل الصحافة، إإل أن تغير دور 
قديماً  اإلعالم  في  الثقافة  وهامش  اليوم،  االعالم 

مشغول  اإلعالم  أن  ذلك  اليوم،  نفسه  هو  ليس 
بأشياء أخرى غير الثقافة«.

قد  بالثمانينيات  الزهو  مرحلة  أن  وأوضح 
ووصول  الكتاب  من  مجموعة  بإقصاء  ترافقت 
بعضهم إلى القمة نتيجة العالقات الشخصية، كما 
أن تطور التكنولوجيا قد جعل اإلعالم في جيب كل 
التغريدات  عبر  بدقيقة  ينتشر  خبر  فأي  شخص، 
البدور  شدد  لذا  أخرى،  مواقع  أو  “تويتر”  على 
األجيال  تقديم  في  الثقافية  المؤسسات  دور  على 
أو  مفكر  يخرج  لم  الخمسينيات  فمنذ  الجديدة، 
فيلسوف عربي، كما أن الرموز قد تكررت إلى حد 
النعي.. وبالتالي يجب توجه الثقافة لجميع الناس، 
ونرفض مقولة إن الصفحات الثقافية نخبوية، فعلى 
اإلعالم تقديم الوجبة الثقافية التي تناسب الجميع.

المستشار  القاسم  صالح  الدكتور  أكد  فيما 
أن  دبي،  في  والفنون  الثقافة  هيئة  في  الثقافي 
العالقة  لجهة  الطرفين  بين  متبادلة  المسؤولية 
المسؤولية  أن  على  مشدداً  واإلعالم،  الثقافة  بين 
إذ  الثقافية،  المؤسسات  عاتق  على  تقع  األكبر 
المثقف،  تسويق  حول  التساؤل  يطرح  ما  غالباً 
إبراز  عن  المسؤولة  هي  الثقافية  فالمؤسسات 
دور المثقفين. وأضاف: أن موضوع التسويق في 
السابق لم يكن سهالً كما اليوم، فوسائل التواصل 
اليوم موجودة، واإلعالم االجتماعي يسهل المهمة، 

بحاجة اليوم إلى غربلة ثقافية وفكرية، تفرز الغث 
من السمين وتؤكد حضور األفضل، لكي تستقيم 
ويؤديا  منهما،  لكل  الحقيقية  األدوار  مسارات 

دورهما التكاملي والتبادلي على أكمل وجه.

ديمقراطية الثقافة
يقول الدكتور خالد الخاجة عميد كلية المعلومات 
عجمان  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  واإلعالم 
عن  بعيداً  بمفردها  تعيش  أن  يمكن  ال  الثقافة  إن 
محيطها الذي به تحيا فيه، وهو المجتمع، كما أن 
بعيداً  صحية  حياة  تحيا  أن  يمكن  ال  المجتمعات 
عن المفردات الثقافية، ألنها التي تميزها عن غيرها 
من المجتمعات، بل عن سائر مخلوقات الله.. ألن 
اإلعالم انعكاس للحالة التي يعيشها مجتمعه، وجب 
عليه أن يقوم بالوظائف التي يتوقعها منه الجمهور، 
وهو ما يعطي المادة المقدمة قيمة حين يلتف حولها 
الجمهور. من هنا كانت أهمية قيام وسائل اإلعالم 
بتعزيز األدوار الثقافية عبر إتاحتها للجميع بيسر 
وسهولة، وهو ما يطلق عليه “ديمقراطية الثقافة”، 
الوسيلة األيسر  الناس  للعديد من  باعتبارها تمثل 
للتثقيف وتنمية الفكر، وتهذيب النفس، كما أنها تعد 

الذاكرة المرئية التي يمكن استدعاؤها كل حين.
يتعاظم، ألنها  اإلعالم  أن دور وسائل  وأوضح 
تستطيع أن تجعل لنفسها طابعاً ثقافياً مميزاً وهو 
الثقافة الجماهيرية، عبر التوليف بين ثقافة الصفوة 
للنخبة،  والفنية  األدبية  األعمال  في  سجلت  التي 
لتعبر  الجماهير  تصنعها  التي  الشعبية  والثقافة 
اللغة  أن  بيسر وسهولة. وال شك  نفسها  بها عن 
العربية هي أهم أدوات نشر الثقافة العربية، وهي 
لغة غنية قادرة على النمو واستيعاب المستحدثات 
في مجاالت التقنية والفنون. وألن مستويات اللغة 
وفصحى  التراث  فصحى  بين  تتراوح  العربية 
فإن  الشعبية،  والعامية  المثقفين  وعامية  العصر 
الحفاظ على اللغة العربية في صورتها الصحيحة 
بوسائل  المنوطة  الوظائف  أهم  من  والمبسطة، 
اإلعالم، فضالً عن أهمية نحت مصطلحات عربية 
تكريس  عن  بعيداً  األجنبية،  المصطلحات  تقابل 
وصوب  حدب  كل  من  تأتينا  التي  المصطلحات 

وننقلها من دون النظر في داللتها وأبعادها.
لإلعالم  التثقيفي  الدور  أن  إلى  الخاجة  وأشار 
ال يمكن أن يتحقق إال عبر وسائل إعالمية ملتزمة 
الوطنية  لمسؤوليتها  مدركة  مجتمعها،  بقضايا 
أنه رغم  دائماً  المثار  التنويري. والسؤال  ودورها 
دورها  فإن  ورأسياً،  أفقياً  اإلعالم  وسائل  تعدد 
قبل  الحال  عليه  كان  بما  مقارنة  تراجع  الثقافي 
عصر السماوات المفتوحة واإلعالم الجديد. والحق 
أن هذا يرجع في جانب كبير منه إلى غلبة الطابع 
ويخضعها  اإلعالمية  المادة  يسلّع  الذي  التجاري، 
والطلب  العرض  بمنطق  ويتعامل  السوق،  آلليات 
الترفيهية على غيرها  الذي أدى إلى غلبة الوظيفة 
من الوظائف، كما أن الحاجة إلى اإلعالن كمصدر 
التثقيفي  الدور  عن  التغافل  إلى  أدت  للتمويل، 
وجود  أهمية  على  مؤكداً  عليه،  والجور  للوسيلة 
التوازن  القادر على إحداث  الدولة، باعتباره  إعالم 

اخلاجة:  خالد 

انعكا�ض  الإعالم 

التي  للحالة 

جمتمعه يعي�صها 

البدور:  بالل 

م�صغول  الإعالم 

غري  اأخرى  باأ�صياء 

فة لثقا ا
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حول  بوضوح  النقاط  وضع  يتم  أن  يجب  ولكن 
كيفية تسويق المثقف، وكذلك ماذا يريد اإلعالم من 
المؤسسة الثقافية. ولفت إلى غياب مفهوم الشراكة 
بين المؤسسات الثقافية واالعالمية، كما أن غياب 
يقدمه  ما  بين  الهوة  أوجد  الذي  هو  التواصل 

الطرفان وكيف يمكن أن يصل للناس.

سوق اإلعالم
مجلس  رئيس  القرقاوي  ياسر  يرى  بدوره 
الثقافي ال  النشاط  أن  الشعبي،  إدارة مسرح دبي 
ينمو إال باحتضانه إعالمياً، فكلنا يعلم قوة اإلعالم 
مسموعاً  أم  مقروءاً  أكان  سواء  المختلفة  بأنواعه 
أم مرئياً، وأهميته تنبع من مشاركة المجتمع ومن 
على  يحدث  ما  ومتابعته  التربية  عناصر  تضافر 
الصُعد المختلفة، فالسوق كله يتحرك مع اإلعالم، 
واإلعالم من وجهة نظر ياسر القرقاوي هو الذي 
يوجه الرأي العام نحو القضايا المختلفة، ومن هنا 
تأتي عملية التزاوج بين الصحافة بمختلف أشكالها، 
المثقفين  أو  األنشطة  النقد وتسويق  تجمع  بحيث 
على حد سواء، فالمثقف الذي ال تسوق له وسائل 
اإلعالم يندثر سريعاً ويصبح نكرة، وال يعرفه إال 
المحيطون به، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفعاليات 
اإلعالم،  يبرزه  ما  إال  منها  يبرز  فال  الثقافية، 
يهملها  اإلعالم  يهملها  التي  الثقافية  فالمؤسسات 

المجتمع بشكل تلقائي.
أو  الثقافي  النشاط  أن  القرقاوي  وأوضح 
الفني الذي يخلو من التغطيات اإلعالمية، ووجود 

الصحافيين، هو نشاط يدور في دائرة مغلقة، كما 
أن العنصر اإلعالمي بات جزءاً ال يتجزأ من مراحل 
يتطور  فاألخير ال  المجتمع،  في  الثقافية  المعالجة 
وجودها  تنوع  وكلما  بالصحافة،  إال  يطور  وال 
وتفاعلت  طبيعياً،  نمواً  قوة، ونمت  الثقافة  ازدادت 
مع غيرها بما يضمن لنا مجتمعاً صحياً.مشيراً إلى 
تلجأ  الكبرى  الثقافية  والمؤسسات  المنظمات  أن 
العامة،  بالعالقات  الخاصة  الشركات  إلى  اليوم 
اإلعالمية  المؤسسات  مع  تواصل  قنوات  إليجاد 
ولتسويق  واألنشطة  الفعاليات  لتغطية  المختلفة 
الفنانون  يفعل  وكذلك  والفني،  الثقافي  المنتج 
الميسورون مادياً، أما اآلخرون فهم مطالبون بخلق 
طرق بديلة للتواصل، أما أيسرها في الفترة الراهنة، 
أو  اإلنترنت  عبر شبكة  اإللكتروني  التواصل  فهو 
المواقع االجتماعية مثل الفيسبوك أو التويتر على 
مع  التواصل  بغية  الحصر،  وليس  المثال  سبيل 

األجهزة اإلعالمية المختلفة.
أما الكاتب جمال الشحي، فقد شبه عالقة الثقافة 
باإلعالم بعالقة األمواج بالشواطئ، مؤكداً أن أهمية 
كاالقتصاد  األخرى  المجاالت  أهمية  تعادل  الثقافة 
في  النشر  مع  تجربته  على  وعرج  والسياسة. 
مشروع »كتّاب«، محاوالً اإلجابة على وجود الثقافة 
في االعالم، حيث انتهى باإلجابة على السؤال بكونه 
موجوداً ولكن ضمن نطاق ضيق. ورأى الشحي أن 
اإلمارات تعيش ربيعها الثقافي اليوم، رافضاً مقولة 
صعوبة  إلى  الفتاً  معينة،  لنخب  تتوجه  الثقافة  إن 
دخول المجال اإلعالمي من دون معارف شخصية.  

تستوعب  االماراتية  الساحة  أن  الشحي  وأضاف 
المشكلة في عدم طرق  النشر، لكن  الكثير من دور 
هذه المجاالت واألبواب، ذلك أن ما يحدث في العالم 

العربي يجعل الكتاب الشهيد األول.

عالقة شائكة
من جهتها، ترى الروائية سارة الجروان الكعبي 
أن العالقة ما بين الثقافة واإلعالم هي عالقة شائكة 
وتقترح  كثيرة،  أحيان  في  ومخاتلة  متوترة  بل 
مثار  الحال  واقع  لمقاربة  الرؤى  من  مجموعة 
الجدل، حيث يجب علينا أن نتحدث ضمن محدودية 
تحت  يندرج  العام  بمفهومه  فاإلعالم  التخصص، 
إلخ(، ولكي  إذاعة..  تلفزة  قائمة كبيرة: )صحافة، 
بالذات،  فالصحافة  نطاقها،  الموازين ضمن  نضع 
ال يمكن إنكار دورها الرائد في رفد الثقافة بشتى 
أشكالها، محلية كانت، أم بمفهومها المطلق، ولكن 
ذلك ال يجعلها أكثر تميزاً عن سواها، لسبب واحد، 
أال وهو أن الثقافة هي المادة الخام ألوجه الصحافة، 
وصحافة بال مصادر للثقافة، هي صحافة معتمة، 

وعقيمة، ال هدف وال قيمة لها.
وقالت الجروان: إننا في وضعنا الراهن المشوب 
والعربي،  اإلسالمي  العالم  يعيشه  الذي  بالتأزم، 
واإليديولوجيات  والثورات  المتناقضات  حيث  من 
هذا  مالمسة  إلى  نكون  ما  أحوج  المتنافرة، 
وجه  على  المرئي(  واإلعالم  )الثقافة  بين  التآزر 
الخصوص، وذلك لكي نثبت ذهنية هويتنا ألجيالنا 
متسارعة النمو، فنحن شعوب لها تاريخ، ال تقف 
تاريخاً  تصنع  ولكنها  المتعثرة،  هوامشه  حد  عند 
التنمية  يكمل مسيرة  تاريخ  ال مغايراً، هو  موازياً 
والمنهجية،  الفلسفية  الثقافية  بأبعادها  الفكرية 

والمؤسسة الداعمة والراعية.
التفاتة  هناك  تكون  أن  إلى  الجروان  وتطمح 
نوعية من قبل قطاع اإلنتاج البرامجي، نحو نوعية 
تروج  أن  شأنها  من  التي  البرامج،  من  منتقاة 
المحلية  الخصوص  وجه  وعلى  العربية  لثقافتنا 
الشأن  أصحاب  انتخاب  يتم  أن  تحبذ  وهي  منها، 
في  العاملين  انتخاب  وليس  ثقافياً،  تأسسوا  ممن 
الحقل الثقافي، وممن يتمتعون بالكفاءة ليصوغوا 
مثل هذه البرامج، وأن يتم إفساح المجال ألي توجه 
نقدي بناء وهادف، وليس مهادناً ومتذبذباً، أو ملقناً 

من جهة ما.
وفي معرض توصيفها للثقافة في حقل اإلعالم 
المسموع، أشارت الجروان إلى أن هذا الباب يفتح 
على  والسذاجة  التسطيح  من  لها  حصر  ال  نافذة 
غرار اإلهداءات، ناهيك عن المناظرات والمطارحات 
ذات التوجهات الهابطة التي ال تحمل أي مضمون 
اإلذاعة  مصادر  بعض  أن  يعني  ال  وهذا  فكري، 
تنقد  بناءة  اجتماعية  برامج  إلى  تفتقر  الهادفة، 
التي  اليومية  الحياة  وصعوبة  معاناة  وتستعرض 
المباشر  البث  فبرامج  تحتها،  ترزح  األغلبية  باتت 
لدى  وقبوالً  نجاحاً  أثبتت  المثال،  سبيل  على 
أن  إلى  اإلشارة  مع  مختلفة،  قنوات  من  المتلقي، 
يغوص  مسكناً، ال  عامالً  كونه  يتجاوز  ال  بعضها 

في أعماق األزمة الثقافية والفكرية.

القرقاوي:  يا�صر 

ل  الثقايف  الن�صاط 

باحت�صانه  اإل  ينمو 

عالميًا اإ

اجلروان:  �صارة 

بني  ما  العالقة 

والإعالم  الثقافة 

ئكة �صا



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

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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ستوب!

في الماضي كانت اإلذاعات العربية تقدم برنامجاً 
شهيراً عنوانه: )ما يطلبه المستعمون(، واضح من 
مقدم  يتلقاها  خطابات  ترسل  الناس  أن  العنوان 
البرنامج ويلبي طلبات الجمهور، وهكذا يصبح عادة 
هو البرنامج المهم، ألنه بالضبط على موجة الناس.
لدينا  سينمائياً؟  ذلك  تقدم  أن  تستطيع  كيف 
الوسط  في  العاملين  أغلب  يعرفه  زئبقي  مؤشر 
أن  رغم  حساب  ألف  له  ويعملون  السينمائي، 
بعضهم ينكرون خضوعهم المطلق إليه، إنه شباك 
التذاكر، بمجرد أن يبدأ عرض العمل الفني ستجد 
أن  وتنتظر  الرقم،  بشغف  ترصد  عيوناً  هناك  أن 
تعلن رأيها في النهاية، هل أصبح هذا الفنان حقاً 
نجماً للشباك أم أن عليهم االنتظار أكثر حتى يتم 

إصدار حكم نهائي؟
نعم طوال تاريخ السينما، وهناك ترقب لما ُتسفر 
عنه اإليرادات فهي التي تحدد موقع النجوم وعادة 
يتم إعادة رسم الخريطة طبقاً لتلك المؤشرات التي 

يعلنها الشباك.
يعتقد بعضهم أن النجم الجماهيري يتم تعميده 
فقط من خالل األفالم المهمة التي يقدمها، إال أن 
صعود  رحلة  تتبعت  لو  ذلك،  تماماً  يكذب  الواقع 
عادل إمام ستكتشف أنه ظل نحو 40 عاماً متصدراً 
أن  إال  جاذبية،  النجوم  كأكثر  السينمائي،  المشهد 
نقطة االنطالق الحقيقية لدى شركات اإلنتاج بدأت 
ساخن(  صفيح  فوق  )رجب  التجاري  الفيلم  مع 
الحين  بين  صار  وبعدها  للقمة  مباشرة  به  فقفز 
واآلخر يقدم فيلماً يحمل قضية، تجد القسط الوافر 
منها في تعامله مع وحيد حامد كاتباً وشريف عرفة 

مخرجاً.

أحدث نجم شباك انضم لتلك الكوكبة من نجوم 
اإليرادات هو أمير كرارة، فهو واضح جداً كالشمس 
المساحات  في  أبداً  يلعب  ال  وأهدافه،  أفكاره  في 
الرمادية، يتحرك في الحياة الفنية وهو مدرك تماماً 
أن السينما في تلك اللحظة ترحب بتواجده كبطل 
لجمهوره  يقدم  فقط  هو  األمور،  ُيعقد  شعبي، وال 

ما ينتظره.
التليفزيون  شاشة  عبر  االنطالق  نقطة  كانت 
إنه  حيث  بجزئيه،  )كلبش(  بمسلسل  وتحديداً 
عدد  ووجد  طاغية،  جماهيرية  كثافة  درجة  حقق 
النجاح  الممكن استثمار هذا  أنه من  المنتجين  من 
كرموز(  )حرب  مشروع  وجاء  أيضاً،  سينمائياً 
أخرج  الذي  أيضاً  وهو  ميمي،  بيتر  للمخرج 
من  شيء  وكرارة  وبينه  كلبش(،   ( بالمناسبة 
على  بقدرته  يمتاز  مخرج  وهو  الفنية  الكيميائية 

ضبط اإليقاع مع الناس.
الفيلم يلتقط رغبات الناس الذين يتوقون للبحث 
في صورة  البطل  هذا  ليُصبح  يشبههم،  بطل  عن 
األنصاري(  )سليم  جاء  وهكذا  شرطة،  ضابط 
بجزئيه  كلبش  في  عليه  يطلقون  كما  باشا مصر، 
1و2،وبعد كلمة النهاية في التليفزيون واستشهاده، 
يطل عليهم مجدداً )باشا مصر( من السينما هذه 
)يوسف  الجنرال  فهو   ،)3 )كلبش  وكأنه  المرة، 
صاحب  الغالبة  منقذ  األربعينيات  في  المصري( 
الموقف الذي يرفض تسليم مصريين مدانين بقتل 
ضابط بريطاني، ألنه مقتنع أنهم كانوا يدافعون عن 
شرف فتاة انتهكوا عرضها، كما أنه يرفض تسليم 
الضابط البريطاني المتهم باغتصاب فتاة وبقتل أحد 
هؤالء الشباب، مالمح خاصة يبحث عنها الجمهور 

اإخراج

حممود حميدة

 اأمري كرارة

 اإميان العا�سي 

بيرت ميمي 

بطولة

)حرب كرموز(.... واللعب بحرفنة 
على )مايطلبه المشاهدون(!!
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ال�سينما العربية ُتطل من عا�سمة النور!! 

أسدل الستار في مطلع الشهر الماضي عن مهرجان السينما العربية، تباينت وجهات النظر 
حول تلك الفاعلية المهمة، ما بين مؤيد ومعارض، المؤكد أن السينما العربية تواجه في السنوات 
األخيرة، تحديات اقتصادية وفكرية وتقنية متعددة، إال أنها برغم، واألصح أن نقول بسبب كل 

ذلك تحاول إثبات وجودها عربياً ودولياً.
عرفت مهرجان السينما العربية مع أول إطاللة له عام 1992 من معهد العالم العربي برئاسة 
الباحثة السينمائية د. ماجدة واصف، واستمرت عالقتي دائمة بفعاليات المهرجان الذي كان 
الثامنة، ولهذا كان يحمل توصيف  يعقد مرة كل عامين، حتى توقف عام 2006، بعد دورته 
أكثر حميمية بالواقع العربي  بأفكار تحمل توجهاً  )بينالي(، ليعود مجدداً هذه المرة سنوياً 

بقيادة الصديقة الباحثةالسينمائية ليان الشواف ليصبح مهرجاناً يعقد مرة كل عامين.
كان )البوستر( في أول دورة قبل 26 عاماً يحمل صورة نعيمة عاكف هذه المرة تصدرت 

المشهد صورة فاتن حمامة.
األمل،  أن أمسك بخيوط  المقالة،  تلك  أحاول في  األلم هواية واألمل موهبة، وأنا  يقولون 
على عكس تلك النظرة المتشائمة التي يتبناها ُكثر، عندما يطلون على المشهد الثقافي العربي 
برمته والسينمائي تحديداً، لديَّ اطاللة أخرى، ال أحاكي نظرية نصف الكوب المآلن الذي يقابله 
بالضرورة نصف فارغ، المتشائم هو الذي يكتفي بالنصف الفارغ فال يرى غيره، لدينا جيل 
جديد من المخرجين استطاعوا أن يحققوا نجاحات في المهرجانات العالمية خالل السنوات 
األخيرة، لم نصل قطعاً إلى  تخوم الطموح، ولكن بصيصاً من أمل قادم أفضل قطعاً من ضياع 
األمل، وتلك هي فضيلة موهبة األمل، وهكذا افتتح المهرجان بفيلم نادين لبكي ) كفر ناحوم( 
الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة مؤخراً من مهرجان )كان(، ليؤكد جدارة السينما 
العربية، وأنا هنا ال أتحدث عن سينما نسائية كما يحلو للبعض أن ُيطلق عليها، ولكن سينما 

عربية تتجاوز تماماً الفروق بين رجل وامرأة.
ال نستطيع أن نرصد االقتصاد بمعزل عن التاريخ السينمائي، وال عن الفكر الذي يسيطر 
على األمر برمته. وفي عالمنا العربي، اإلبداع وبنسبة كبيرة متوفر، والصناعة السينمائية ال 
بأس بها أيضاً، ويبقى الشق التجاري، وهو أهم خيط في تدفق صناعة السينما، والذي أرى 
أن دور العرض في المملكة العربية السعودية، والتي تم افتتاحها مؤخراً، وأيضاً تلك التي في 
طريقها لالفتتاح، ستنعش السوق العربي كله وليس فقط الخليجي، ألن هذا واكبه أيضاً، العديد 

من المشروعات السينمائية القادمة، على كل الصعد.
دخول المملكة العربية السعودية بثقلها االقتصادي، ستلعب دوراً في الحراك الفني عربياً، 
الشريط السينمائي ليس مجرد طيف يتحرك على الشاشة، ولكن ما يتبقي في الوجدان هو قطعاً 

ما يتجاوز الشاشة إلى الشارع.
صدى عملي لنظرية األواني المستطرقة، االنتعاش السينمائي في دولة عربية، سيؤدي حتماً 
إلى االنتعاش بنسبة ما في عدد من الدول العربية، وخاصة تلك التي يعرض في أسواقها بنسبة 

كبيرة الفيلم العربي.
من صورة نعيمة عاكف عام 1992 في أول دورة لمهرجان باريس،إلى صورة فاتن حمامة 
عام 2018 على بوستر المهرجان، جرت في النهر مياه عديدة تجعل حقاً هذا المهرجان، فرصة 

ال تعوض الطاللة على واقعنا العربي بعين أخري، مغايرة لما تعودنا عليه.
الحالة  تحديداً،  والفرنسي  األوروبي  العربي  اإلنتاج  عن  يتجدد  والسؤال  تتكرر  القضايا 
العربية صارت حالة عالمية، مرحباً بمهرجان العالم العربي في باريس ليجدد أمالنا وأحالمنا 

على الشاشة الفضية من عاصمة النور.

أكشن السينمائي، ويجدها ممثلة في شخصية  بطله  في 
كرارة وبالطبع اللجوء للتاريخ في األربعينيات من 
القرن الماضي ال مبرر فني أو درامي له، سوى أن 
المخرج وهو أيضاً كاتب السيناريو ال يريد ألحد أن 
يحاسبه سياسياً، ولهذا اختار أن يعود بالزمن نحو 

70 عاماً أو يزيد.
في القسم داخل الحجز نجد الضابط المصري 
حميدة  محمود  دوره  يؤدي  الذي  الجيش  في 
مطرود من الخدمة العسكرية، ألنه رفض االشتراك 
أثناء الحرب العالمية الثانية ضد األلمان، اإلنجليز 
القانون  عرف  في  فيصبح  أرضنا،  يحتلون 

العسكري مذنباً!!.
التشويق،  إيقاع  على  بمهارة  المخرج  لعب 
دوماً  المتعطش  العالمي  البطل  ننتظر  جميعاً  كنا 
البطل  يلتقي  آدكنز، وهو  باآلخرين، سكوت  للفتك 
واقعياً  المستحيل  من  كرارة، طبعاً  أمير  المصري 
أمامنا  يبدو  فهو  أدكنز،  على  كرارة  ينتصر  أن 
مثل الدبابة البشرية، إال أن للدراما دائماً حسابات 

أخرى.
من الشخصيات الدرامية التي يضعها في الحجز، 
)عصفور( اللص سريع الحركة التي أداها مصطفى 
خاطر بإقتدار، مصطفى هو الكوميديان القادم بقوة 
فهو  موهبته  يدير  الذي  العقل  امتلك  لو  للصدارة 
في  ترشق  التي  الدافئة  الهادئة  الكوميديا  يقدم 
القلب، رغم أن المونتاج كان في كثير من األحيان 
يكشف أن الدوبلير هو الذي يكمل اللقطة ويتسلق 
في  راسخ  قدير  أستاذ  حميدة،  محمود  المواسير، 
مساحتة الدرامية يجيد التعامل بحرفية مع الواقع، 
وألقاً  عمقاً  ليمنحه  الصغير  الدور  يلتقط  وهكذا 
وحضوراً، غادة عبد الرازق قدمت دور فتاة الليل 
أضافت  فقط  عليها،  المتعارف  )الكليشيهات(  بكل 

لمحة من خفة الظل، فنجحت الشخصية .
)حرب كرموز(  في مجمله جيد الصنع، حقق 

الهدف وهو تدشين أمير كرارة بطالً جماهيرياً.
ويبقي السؤال المهم ماذا بعد، لقد أثبت كرارة 
أنه نجم جماهيري قادم،  للشك  بما ال يدع مجاالً 
ولكن هل يظل معتمداً على عضالته النافرة وقدرته 
تلك  تأتي  أن  قبل  ولهذا  األكشن؟  أدوار  أداء  على 
قبل  من  أحد  منها  ينج  لم  التي  األخيرة،  المحطة 
يطلبه  )ما  طريقة  وعلى  النجاح،  استثمار  أراد 
المؤشر  يدير  أن  كررة  على  فإن  المشاهدون(، 
أخرى  سينمائية  آفاق  إلى  ينتقل  لكي  السينمائي 
أعمق وأرحب، أتصور أن كرارة، والذي صعد سلم 
التي  األرقام  به  تؤثر  لن  النجومية خطوة خطوة، 
درامية  دائرة  إلى  وسينتقل  )كرموز(،  في  حققها 

أخرى، هذا هو ظني، وأرجو أال يخيب!!
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السفن  متن  على  البحرية  الرحالت  تعتبر 
تجربة   2018 صيف  خالل  )الكروز(  السياحية 
دولة  من  القادم  فالسائح  تنسى،  ال  سياحية 
الدول  من  أي  من  أو  المتحدة  العربية  اإلمارات 
بحرية  سياحية  برحلة  يقوم  األخرى  العربية 
سريعة تشمل عدداً من دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ودول البحر األحمر ودول حوض 
البحر األبيض المتوسط متنقالً من ميناء إلى ميناء 
ومن مكان سياحي آلخر. وقد يتناول السائح طعام 
الفطور في ميناء أو جزيرة أو دولة، وطعام الغداء 
في ميناء أو جزيرة أو دولة أخرى، وطعام العشاء 

في ميناء أو جزيرة أو دولة ثالثة.

محور عالمي 
أصبحت دولة اإلمارات العربية المتحدة محوراً 
البحرية,  السياحية  الرحالت  النطالق  عالمياً 
خصوصاً من إمارة دبي ) راشد( وإمارة أبوظبي 
السياحية  للسفن  أبوظبي  محطة  زايد  ميناء   (
وميناء صير بني ياس كروز بيتش(، وذلك بفضل 
تأشيرة الزيارة متعّددة الرحالت إلى الدولة، بحيث 
ُيمنح السياح إعفاًء خاصاً لدخول كل الموانئ في 
الدولة باستخدام تأشيرة واحدة، وبفضل المرافق 

اإعداد: �سايل اأبوفار�س

السياحية الكثيرة ومراكز التسوق العديدة المتوفرة 
في دبي وأبوظبي وبقية اإلمارات.

برحلة  الراغبون   2018 صيف  خالل  والسياح 
سياحية بحرية تكون فريدة من نوعها، تتيح لهم 
العديد من الشركات السياحية سفناً حديثة تجوب 
البحار من الخليج العربي إلى البحر األحمر فالبحر 
إقباالً  األكثر  المتوسط، وتشمل محطاتها  األبيض 
من السياح هذا الصيف عدداً من المدن الساحلية 
في كل من: اإلمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة 
عمان، ومصر، واألردن )العقبة(، ولبنان، وتونس، 
وإمارة  وفرنسا،  وإسبانيا،  والمغرب،  والجزائر، 
موناكو، وسلوفينيا، وكرواتيا والبوسنة والهرسك، 
ومالطا،  وإيطاليا،  طارق،  وجبل  األسود،  والجبل 
وقبرص،  المتعددة،  وجزرها  واليونان  وألبانيا 
التأشيرات  توفير  السياحية  الشركات  وتتولى 
للسياح إما مسبقاً أو فور وصولهم إلى ميناء أي 

دولة جديدة.
أن  الصيف  هذا  تحاول  سياحية  شركة  وكل 
من  غيرها  عن  مختلفة  بحرية  بمسارات  تتميز 
بحرية  سياحية  رحلة  ينظم  فبعضها  الشركات، 
قصيرة ألسبوع واحد تشمل 3 موانئ أي 3 دول، 
شهر  لمدة  طويلة  رحلة  ينظم  اآلخر  وبعضها 

بدءاً  والمدن  الموانئ  من  ممكن  عدد  أكبر  تشمل 
من دبي وأبوظبي، ومروراً بعدد من الدول العربية 
والبحر  العربي  الخليج  على  الواقعة  واألوروبية 
إلى  ووصوالً  المتوسط،  األبيض  والبحر  األحمر 

جبل طارق والعودة منه.
وتتيح بعض الشركات للسياح إمكانية االلتحاق 
بالسفينة في أي ميناء قد يتواجدون فيه، وتوفر 
لمن يرغب منهم رحالت طيران لبداية الرحلة أو 

للعودة منها في أي وقت.

مجمع سياحي عائم 
الحديثة هي أشبه ما تكون  السياحية  والسفن 
األجنحة  إلى  فباإلضافة  عائم،  سياحي  بمجمع 
وقاعات  والمقاهي  والمطاعم  الفندقية  والغرف 
ومراكز  والتجميل  الحالقة  وصالونات  للحفالت 
في  الرياضية  التدريب  وقاعات  والمساج  السبا 
لهواة  السفينة  ظهر  على  أماكن  هناك  السفينة، 
لممارسة  وفرص  والتنس،  السباحة  رياضات 
صيد األسماك والغوص وركوب الدراجات المائية 
والجمال  الخيل  وركوب  الصغيرة  والزوارق 
الدالفين  ومشاهدة  والهوائية  النارية  والدراجات 
والمعاصرة  التاريخية  السياحية  األماكن  وزيارة 

الرحالت  السياحية البحرية
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والمشي  الشواطئ  على  والتنزه  التسوق  ومراكز 
والتعرف  السفاري  ورحالت  المدن  أحياء  داخل 
على العادات والتقاليد والفنون والحرف التقليدية 
أو دولة ترسو  أو جزيرة  والمطبخ في كل ميناء 
فيها السفينة، مع خدمات صرف العمالت والدليل 
الشخصية  والحماية  الخاص  والسائق  السياحي 
السائح  يشعر  ال  وهكذا  الخدمات،  من  وغيرها 

بالملل، بل بالتجديد والراحة والمتعة.
التي  واألجنبية  العربية  الدول  وتحرص 
على  الصيف  هذا  خالل  بحراً  السياح  سيقصدها 
المنظمة  للشركات  الالزمة  الخدمات  كل  توفير 
الهيئات  مكاتب  عبر  البحرية  السياحية  للرحالت 
الهجرة  مثل  المرافئ  في  المعنية  الحكومية 
المدني  والدفاع  والشرطة  والجمارك  والجوازات 
السفينة،  من  السائح  ينزل  بحث  واإلسعاف، 
ويغادرها  المدينة،  في  له  المحدد  الوقت  ويقضي 

بكل سهولة وسرعة وراحة وأمان.

رحلة نموذجية
وهناك رحلة سياحية بحرية نموذجية لصيف 
البحر  العربي وتنتهي في  الخليج  تبدأ من   ،2018
السياحية  الوجهات  وتشمل  المتوسط،  األبيض 

التالية:
وتقع  عمان،  سلطنة  عاصمة  مسقط:  مدينة 
في  البحرية  السياحية  الرحالت  مسار  ضمن 

من  عدد  زيارة  للسائح  يمكن  العربي،  الخليج 
الوطني  المتحف  مثل:  فيها،  السياحية  األماكن 
العماني، والذي افتتح عام 2016، ويضم مقتنيات 
من التراث الُعماني القديم من العصور القديمة إلى 

العصور العربية اإلسالمية. 
متحف بيت الزبير: افتتح عام 1998، ويضم 6 
مبان منفصلة تحتوي على مجموعة من المقتنيات 

التراثية والفنية في سلطنة ُعمان.
من  وُيعتبر  الكبير:  قابوس  السلطان  مسجد 
أكبر  السياحية في مسقط، وهو من  األماكن  أهم 

المساجد في سلطنة عمان. 
سياحي،  منتجع  وهي  الروضة:  بندر  مارينا 
الصيد  مثل  النشاطات  من  عدداً  للسائح  يوفر 

والغوص والسباحة واالسترخاء على الشاطئ. 
في  حديقة  أكبر  وهي  الطبيعية:  القرم  حديقة 
سلطنة عمان، وهي مناسبة للسياح الذين يحبون 

التنزه وسط الطبيعة..
مدينة العقبة: وهي إحدى مدن المملكة األردنية 
الهاشمية، ومنفذها الوحيد على البحر األحمر، تقع 
على  البحرية  السياحية  الرحالت  مسار  ضمن 
والغوص  السباحة  للسائح  ويمكن  األحمر،  البحر 
البحرية  العلوم  محطة  وزيارة  العقبة،  خليج  في 
الواقعة على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، والتي 
المرجان  من  البحرية  للكائنات  معرضاً  تتضمن 

واألسماك وغيرها..

اللبنانية،  الجمهورية  :عاصمة  بيروت  مدينة 
البحرية  السياحية  الرحالت  مسار  على  وتقع 
للسائح  يمكن  المتوسط،  األبيض  البحر  شرقي 

زيارة أبرز األماكن السياحية فيها، وهي :
المنطقة  شاطئ  قبالة  تقع  الروشة:  صخرة 
التي تحمل اسمها »الروشة«، حيث يرتاد السياح 
الصخرة  على  المطلة  العديدة  والمقاهي  المطاعم 

والبحر. 
األماكن  فيه  السياح  ويزور  بيروت:  وسط 

التالية:
الجامع العمري الكبير: وهو أحد أقدم المساجد 
األيوبية،  الدولة  بني في عهد  ولبنان،  بيروت  في 
وأطلق عليه هذا االسم على اسم الخليفة الراشدي 

عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(. 
لتخليد  شيد  والذي  الشهداء:  تمثال  ساحة 
ذكرى الشهداء اللبنانيين والسوريين الذين شنقهم 

االحتالل التركي بتاريخ 6 مايو 1916. 
هو  الصلح  رياض  الصلح:  رياض  تمثال 
عن  االستقالل  عهد  في  للبنان  وزراء  رئيس  أول 
االحتالل الفرنسي عام 1943، ويقع تمثاله بالقرب 
من مقر منظمة األسكوا التابعة لألمم المتحدة، في 
المنطقة التي تحمل اسمه ساحة »رياض الصلح«. 
برج ساعة الحميدية أو برج الساعة العثماني: 
بناء يقع في ساحة النجمة بالقرب من مقر البرلمان 
اللبناني، ُبنيت الساعة في عهد السلطان العثماني 

عبد الحميد الثاني لذلك سميت باسمه. 
المتحف الخاص لروبير معوض: ويحتوي على 
العديد من التحف الفنية الشرقية والغربية، والكتب 
والفخارية،  الخزفية  واألواني  النادرة،  القديمة 
واألسلحة  التاريخية،  البناء  أعمدة  من  وأجزاء 
مجوهرات  وقطع  الحياكة،  معقدة  بسط  القديمة، 

وأحجار كريمة ثمينة. 
األعمدة  من  مجموعة  عن  عبارة  قديمة:  أعمدة 
األموية  اإلسالمية  اآلثار  بعض  مع  الرومانية 
والعباسية والمملوكية والعثمانية، واآلثار الفرنسية 

التي تعود لعهد االحتالل الفرنسي.
لوسط  بحرية  واجهة  وهي  باي:  زيتونة 
بيروت تضم مرسى لليخوت والعديد من المطاعم 
من  وهي  الفخمة،  السكنية  واألبراج  والمقاهي 
الوجهات الجديدة التي تجذب السياح في بيروت. 

بناه  أثري  قصر  وهو  ومتحف سرسق:  قصر 
نقوال سرسق في عام 1910. يقع في حي األشرفية 
قرب وسط مدينة بيروت. وهبه صاحبه بعد وفاته 
عام 1952 إلى بلدية بيروت، فتحّول لمتحف للفنون 
فنية  أعمال  على  يحتوي  وهو   ،1961 عام  الحديثة 

وإسالمية وأدبية. 
ميناء كوركوال في كرواتيا: ويقع على جزيرة، 
البحرية  السياحية  الرحالت  مسار  ضمن  وهو 
للسائح  يمكن  المتوسط.  األبيض  البحر  شمالي 
كوركوال  شوارع  في  األقدام  على  سيراً  التجول 
القديمة المخصصة للمشاة فقط، وارتياد المطاعم 
والمقاهي، وبعضها يقع على سطوح القالع القديمة، 
ليطل السائح منها على كامل الميناء، والبد للسائح 
من زيارة متحف الرحالة ماركو بولو الذي ولد في 
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من  محتويات  المتحف  ويتضمن  نفسها،  الجزيرة 
رحالت ماركو بولو حول العالم. 

على  تقع  إسبانية  مدينة  وهي  فالينسيا: 
البحر  غربي  البحرية  السياحية  الرحالت  مسار 
إلى  التوجه  للسائح  ويمكن  المتوسط،  األبيض 
بعمارته  يتميز  والذي  المدينة،  في  الخضار  سوق 
المحتوية على القباب ذات الزجاج الملون والجدران 
خضراء اللون، أو زيارة حديقة الحيوان االستوائية 
التي تخلو من األقفاص، أو مدينة العلوم والفنون، 
وهي تشمل دار األوبرا ومسرح »إيماكس« وحديقة 

أسماك.
تونس: هي عاصمة الجمهورية التونسية، وتقع 
جنوبي  البحرية  السياحية  الرحالت  مسار  على 
زيارة  للسائح  ويمكن  المتوسط،  األبيض  البحر 
متحف   : مثل  فيها،  السياحية  األماكن  من  عدد 
الذي يقع داخل قصر يرجع بناؤه  باردو الشهير 
إلى عهد البايات حكام تونس خالل القرن التاسع 
عشر، ويضم المتحف أكبر مجموعة من الفسيفساء 
الرومانية في العالم، ومقتنيات من العصور القديمة 
والعصور العربية واإلسالمية.  كما يمكن للسائح 
زيارة منطقة سيدي بوسعيد، حيث ترسو السفن 
داخل  التجول  أو  السياحية،  واليخوت  والقوارب 
من  للتسوق  والجديدة  القديمة  المدينة  شوارع 
المحال والمراكز التجارية وشراء منتجات تقليدية 
تونسية مثل الخزف والزجاج والبلور والمنسوجات 
والنحاس والخشب والمجوهرات، أو زيارة حدائق 

األلعاب والحيوانات برفقة أفراد أسرته وأطفاله.
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من هنا وهناك

 سباق خيري للماراثون نظمته مازيراتي اإليطالية في مدينتي باريس الفرنسية ومودينا 
اإليطالية لصالح جمعية »ريف« الخيرية بهدف تحقيق أحالم األطفال المرضى.  

أنظمة  تستخدم  التي  الشركات  بإحدى  التحكم  غرفة  في  موظفون   
المراقبة الداخلية للمركبات، والتتبع والتحكم عن بعد، حيث طرحت شركة 

»إف إم إس تك« برنامجاً لتعيين الحدود الجغرافية للمركبات.

طالبة من كلية الفنون في جامعة زايد تشارك في عمل فني من إبداعها 
ضمن مسابقة فنية في دبي. 

طفلة تلهو بالتلوين والرسم في أحد فروع مدرسة 
»ريفرستون« البريطانية العريقة التي تستعد الفتتاح 

أول فرع لها في دبي الشهر المقبل. 
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طالب من كلية 
العمارة والفن 

والتصميم في الجامعة 
األمريكية في الشارقة 

ينتجون نسخة 
معاصرة من أحد 

األعمال الفنية األكثر 
شهرة في عصر 

النهضة في إيطاليا، 
وهي »مدرسة أثينا« 

لرافائيل.

مشاركون في االحتفاالت السنوية الرابعة باليوم العالمي لليوغا 
بدبي، وأقيمت فعالياتها في حديقة زعبيل وجزيرة النخلة

سيارة تابعة لإلسعاف الوطني الذي يتخذ االستعدادات واإلجراءات االستباقية كافة 
للتعامل مع الحاالت الطارئة خالل عطلة عيد األضحى المبارك في الدولة. 

لجنة  نظمته  الذي  للفتيات«،  الصيفي  الرياضي  دبي  »مخيم  في  يشاركن  فتيات 
رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي. 
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

تراثيات 
كان أشعب )رجل يضرب فيه المثل في الحرص والطمع( يزور مراراً جارية في المدينة ويتودد 
إليها  فسألته مرة أن يقرضها نصف درهم فانقطع عنها، وكان إذا لقيها في الطريق سلك طريقاً آخر، 
فصنعت له نشوقاً )دواء على شكل مسحوق(، وأقبلت به إليه فقال لها: ما هذا؟ قالت: نشوق عملته لك 

لهذا الفزع الذي بك. فقال لها: اشربيه أنت للطمع الذي بك فلو انقطع طمعك انقطع فزعي.

مثــــــــل ومعنى
• يعلم من أين تؤكل الكتف

يضرب للرجل الداهية وأصله أن بعضهم قال: تجري المرقة بين لحم الكتف والعظم فإذا أخذتها 
من أعلى جرت عليك المرقة وانصبّت، وإذا أخذتها من أسفلها انقشرت عن عظمها وبقيت المرقة مكانها 

ثابتة.

• بلغ السيل الزبى
يضرب حينما تتجاوز األمور حدودها بشكل يستنفد فيه الصبر والزبى: جمع ُزبية، وهي حفرة كان 

الصيادون يحفرونها لألسود قصد اصطيادها وأصل الزبية تلة مرتفعة ال يبلغها الماء.

ابتسامات 
- سأل أحدهم الطبيب: هل توجد طريقة إلطالة العمر. 

الطبيب: تزوج.
الرجل: وهل يمكن للزواج أن يطيل في عمري. 

الطبيب: ال .. ولكن فكرة العمر الطويل سوف تزول من بالك نهائياً!!

- الطبيب النفسي يسأل المريض: هل لديك هوايات خطرة؟
المريض: أحياناً .. عندما أجاوب زوجتي، وهي في حالة من العصبية!!

نزهة

املطلوب االإجابة عن اأجوبة التحديدات التي 

ت�سرتك فيما بينها وتدور مع عقارب ال�ساعة

1- دولة خليجية.
2- يكترثون لألمر.

3- كلهم بال استثناء.
4- ترجعين.

5- من سور القرآن الكريم.
6- اندفاعه.
7- اختبار.

 

 

1 

7 6 

3 4 5 

2 

المطلوب االجابة عن أجوبة التحديدات التي تشترك فيما بينها وتدور مع 
 عقارب الساعة

 دولة خليجية – 1
 لألمريكترثون  – 2
 بال استثناءكلهم  – 3
 ترجعين – 4
 ن الكريمسور القرآمن  – 5
 اندفاعه – 6
 اختبار  – 7

 

 ي

 ي

 م
ه
 ـ

عمودي
1- رحب بي.

2- قمة - مكان مخصص ألسرى الحرب.
3- سقى- قرعه- أعاد القول »م«.

4- أرسل - أوضحناه »م«.
5- غزال أسود الذيل »م«-مفروشات منزلية.

6- مثابرة- قتال في سبيل الله - ظاهرة طبيعية.
7- أضاء.

8- ناد رياضي ايطالي »م« - يعد باألرقام.
9- طهر ونقاء- يتيه عن الطريق »م«.

10- مطربة لبنانية.

أفقياً:
1- من دول منطقة القوقاز.

2- عاجل - يشاكس»م«.
3- لحظة- حرف عطف- اعتاد الشيء.

4- غلب - يمشيان بوتيرة سريعة.
5- زجره - حروف من أفالم.

6- جمعها - اضطرم.
للشباب  ملتقى   - »م«  جر  حرف   -7

الرياضي- يخاصم.
8- يتمهل في األمر- من أعياد المسلمين 

»م«.
9- أضحية- قنص.

10- فضاء - قومي عقائدي.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    المفردات  : أفقً :

 من دول منطقة القوقاز    - 1

 ٌشاكس )م( –عاجل  – 2

 اعتادا الشًء –حرف عطف   -لحظة  – 3

 ٌمشٌان بوتٌرة سرٌعة –غلب  – 4

 حروف من أفالم –زجره  – 5

 طلٌق )م( –اضطرم  –جمعها  – 6

 ٌخاصم  -ملتقى للشباب الرٌاضً  –  حرف جر )م( – 7

  )م( من أعٌاد المسلمٌن  –فً األمر ٌتمهل  – 8

 قنص –اضحٌة  – 9

 قومً عقائدي  – فضاء – 11

 

          1     2      3     4     5     6     7     8     9    10 
1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

 عمودي  :

  رحب بً  – 1

 مكان مخصص ألسرى الحرب –قمة  – 2

 أعاد القول )م( –قرعه   -سقً  – 3

 أوضحناه )م( –أرسل  – 4

 مفروشات منزلٌة –)م(  غزال أسود الذٌل  – 5

 ظاهرة طبٌعٌة – قتال فً سبٌل هللا  –مثابرة  – 6

 أضاء  – 7

 باألرقامٌعد  –ناد رٌاضً اٌطالً )م(  – 8

 ٌتٌه عن الطرٌق )م(  –طهر ونقاء  – 9

 مطربة لبنانٌة  – 11
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كاكورا

تطابق الكلمات

4 3 2 1 

   2 

   3 

   4 

 

 تــــــطابق الكلمـــــــات 

 مفردات ومعاني الكلمات تكتب وتقرأ أفقيا وعموديا بذات الوقت

 ت قواهشانهارت وتال – 1

 فئة عددية – 2

 شاهدهم – 3

 مدينة أثرية سورية – 4
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 راوكـــــــــاكــــــــ
 ووم ضالمر توواتضم ووعكمااض مل وواتضض9ض–ض1المطلووووضو وورضامراووااضالمما وو  ضموو ض

الجمرضح وضمجمو هاضفيضالخاماتضشرطض داضعكرارضالرااضأكثرضم ضمرةضفيض مل و ض
 الجمرضالواحدةض

بذات  وعمودياً  أفقياً  تكتب  الكلمات  ومعاني  مرادفات 
الوقت

1- انهارت وتالشت قواه.
2- فئة عددية.
3- شاهدهم.

4- مدينة أثرية سورية.

المطلوب وضع األرقام المناسبة من 1 - 9 ضمن المربعات 
الخانات، شرط  في  مجموعها  الجمع حسب  عمليات  الستكمال 

عدم تكرار الرقم أكثر من مرة في عملية الجمع الواحدة.

مسابقة عام زايد 2018
من  الشهرية وهي مجموعة  المسابقة  هذه  لكم  نقدم   ،2018 زايد  عام  بمناسبة  األعّزاء،  قراءنا 
األسئلة التراثية عن دولة اإلمارات العربية المتحدة وعن قائد المسيرة المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه(.
ما عليكم سوى إرسال اإلجابة الصحيحة لنا لدخول السحب في نهاية عام زايد 2018.

االسم:.................................................................................
العنوان:...............................................................................
الهاتف:......................   البريد اإللكتروني:................................

 ما هي أسماء جزر اإلمارات المحتلة؟

الجواب:

الجائزة: غرفة صالة فخمة مقدمة من مفروشات فارس

اإلجابة الواردة على غير الكوبون لن يعتد بها/ أقصى موعد الستالم الجائزة شهر من تاريخ اإلصدار/ استالم الجوائز 
حصراً من مقر المجلة باستثناء المشاركين من خارج الدولة/  سيتم السحب على فائز واحد فقط/ السحب على اسم الفائز 

سيكون في شهر ديسمبر 2018/ اإلعالن عن اسم الفائز سيكون في عدد يناير 2019/  تطبق الشروط واألحكام
برعاية:

999contests@gmail.com ترسل اإلجابات الصحيحة إلى العنوان التالي: اإلمارات العربية المتحدة - وزارة الداخلية - مجلة 999  ص.ب.38999 أو
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صحة

والحبل  للّدماغ  المغلّفة  األغشية  هي  الّسحايا 
هو  األغشية  هذه  يصيب  مرض  وأهّم  الّشوكي، 
الواقي  الّرقيق  الغشاء  التهاب  وهو  الّسحايا  التهاب 
الذي ُيغّطي كاّلً من الّدماغ والحبل الّشوكي، وينتج 

االلتهاب عن العدوى البكتيرّية، أو الفيروسيّة. 
طارئًة،  مرضيًّة  حالًة  الّسحايا  التهاب  وُيمثّل 
الّشوكي. ويقوم  الّدماغ والحبل  إلى  تأثيره  المتداد 
الّسحايا  التهاب  ُيسببه  الذي  التوّرم  أو  االنتفاخ 
ولكن  المختلفة.  وأعراضه  عالماته  ظهور  بتحفيز 
بفضل التقدم العلمي ووجود التدخل الطبي السريع 
وبدون  المرض  هذا  من  الشفاء  نسبة  فإن  والمبكر 

عواقب تعتبر عالية جداً في وقتنا الحالي. 
الطياري  سنان  سيف  جميلة  الدكتورة  تقول 
الظهوري، واستشارية أمراض الباطنية-غدد صماء 
شرطة  في  الطبية  الخدمات  مديرية  في  وسكر، 
أبوظبي: بما أننا قريباً سوف نستقبل األيام الفضيلة 
من شهر ذي الحجة، وموسم الحج، لذلك يجب أن 
لكل  التطعيم  جرعة  بأخذ  للتذكير  الفرصة  اغتنم 
مديرية  في  يسرنا  كما  الحج،  إلى  الذهاب  قرر  من 
بالحج  الخاصة  التطعيمات  توفير  الطبية  الخدمات 
والتهاب  األنفلونزا  تطعيم  تشمل  والتي  والعمرة، 
السحايا مع شهادة تطعيم معتمدة، ومن هذا المنطلق 
السحايا  التهاب  مرض  نحو  التوعية  علينا  وجب 

وتقديم النصائح الالزمة.

اإعداد: اأماين اليافعي

الظهوري  الدكتورة  توضح  المرض  أنواع  وعن 
تفاصيل  وله  متشعب  الموضوع  من  الجزء  هذا  أن 

كثيرة منها:
غشاء  التهاب  هو  الجرثومّي:  الّسحايا  التهاب   -
في  البكتيريا  تتسبّب  حيث  شيوعاً،  األكثر  الّسحايا 
انتفاخ غشاء الّسحايا، الذي يؤثر بدوره على تدّفق 
الّسكتة.  أو  بالّشلل  واإلصابة  الّدماغ،  إلى  الّدم 
شهر  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  وُيصاب 
البكتيرّي.  الّسحايا  بالتهاب  غالباً  عامين  إلى  واحد 
وتنتقل البكتيريا الُمسبّبة اللتهاب الّسحايا البكتيرّي 
عن طريق اإلفرازات التّنفسية، كما في التّقبيل. ومنها:

• بكتيريا النيسرية الّسحائية أو بكتيريا المكّورات 
بكتيريا  من  مختلفة  أنواع  عّدة  وهناك  الّسحائية: 

المكّورات الّسحائية، وفي الوقت الحاضر هناك لقاح 
متاح يوّفر الحماية ضّدها.

المكّورات  أو بكتيريا  الرئوّية  العقدّية  البكتيريا   •
األطفال  على  للتّأثير  تميل  البكتيريا  هذه  الرئوّية: 
الّرضع، واألطفال الّصغار، وكبار الّسن، ألّن نظامهم 

المناعّي أضعف من الفئات العمرّية األخرى
الفيروسات  إّن  الفيروسّي:  الّسحايا  التهاب   -
األكثر شيوعاً كمسبّب اللتهاب الّسحايا هي فيروسات 
االنترو، والفيروسات المنقولة بالمفصليّات، وتكون 
العدوى ذات طابع موسمّي، ويزيد انتشارها بشكل 

ملحوٍظ في فصل الّصيف.
- التهاب الّسحايا العقيم: لم ينجح الباحثون بعد 
بتحديد مسبّب هذا النّوع من االلتهاب، وعلى األغلب 
صغير  قسم  في  ولكن  فيروس،  هو  المسبّب  فإّن 
من الحاالت يجري الحديث عن مسبّب آخر للتّلوث 

كالّطفيليّات.

طرق انتقاله
الجراثيم لإلصابة  من  كبيرة  تؤدي مجموعة  قد 
»بالتهاب السحايا« بعض منها يعيش بشكل طبيعي 
وودي في أجسامنا خلف أنوفنا وحلوقنا لدى  %10 
من األشخاص. ولكن في ظروف معينة قد تخترق 
هذه البكتيريا الدورة الدموية لتسبب تسمم الدم أو 

»التهاب السحايا« أو كليهما. 

التهاب السحايا.. األعراض واألسباب والوقاية

د. جميلة الظهوري
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كذلك تسري الجراثيم بين البشر عن طريق رذاذ اإلفرازات التّنفسيّة أو إفرازات الحلق. 
وتسهم مخالطة المريض لوقت طويل، مثل تقبيله، أو التعّرض لعطسه، أو سعاله، أو العيش 
بجواره، واألماكن المزدحمة في تيسير انتشار المرض كما في الحج. وتدوم فترة حضانة 

المرض في المتوسط 4 أّيام. 
وتتمثل الخطورة األكبر في فئة األطفال أقل من 5 سنوات وكبار السن، وخاصة ممن 
يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تؤثر على المناعة. أو في حالة كون الجرثومة من 

ساللة شرسة أكثر من المعهود، والتأخر في تشخيص المرض وبداية العالج.

أعراض مرض السحايا
• إّن أعراض التهاب الّسحايا عند أّي شخٍص فوق عمر الّسنتين تتلّخص في مايلي: 

- حّمى وارتفاع في درجات الحرارة مع برودٍة في اليدين.
- صداع قوّي يصيب الّرأس.

- تيبّس في عضالت وفقرات الّرقبة يصاحبها ألم.
- الغثيان والقيء.

- اإلحساس بالنّعاس الّدائم.
- فقدان حاّسة التّوازن الحركّي.
- ظهور طفح وبقع على الجلد.
- االمتناع عن تناول األطعمة.

- الّشخير، والتّنفس الّسريع، والنّهج في التنّفس.
• عند حديثي الوالدة واألطفال الّصغار يكون من الّصعب التّحري عن األعراض المعتادة 

من حّمى، وصداع، وتيبّس الّرقبة، لذلك تكون أعراض الّطفل المصاب: 
- بطيئاً أو خامالً.

- متهيّجاً.
- كثير القيء.

- قليل الّطعام. 
ويمكن تشخيص التهاب الّسحايا النّاجم عن المكّورات الّسحائية في بداية األمر عن 
طريق الفحص الّسريرّي، وإتباع ذلك ببزٍل قطنّي ُيظهر تقيّح الّسائل النخاعّي. ويمكن في 
بعض األحيان مشاهدة الجراثيم في الفحوص المجهرّية التي ُتجرى على الّسائل النخاعي. 
ويمكن دعم التشخيص أو تأكيده بزراعة الجراثيم التي ُتجمع من عيّنات الّسائل النخاعّي 

أو الّدم. 

عالجه
• العالج من التهاب الّسحايا الجرثومّي) البكتيري(: 

الّشديدة يوصى بالعالج في  - اإلدخال إلى المستشفى عاجالً، وفي حالة اإلصابات 
وحدة الّرعاية المرّكزة.

- تشخيص العامل المسبّب، لمعرفة نوع المضاّد الحيوّي الذي يجب أن يعطى، أو نوع 
العالج.

- استخدام المضاّدات الحيوّية لعالج العدوى، وعادًة يتّم إعطاء المضاّدات الحيوّية عن 
طريق الحقن في الوريد.

• العالج من التهاب الّسحايا الفيروسّي: 
- يبدأ العالج مع الّدعم الحيوّي من خالل األوكسجين، والّسوائل الوريدّية، والمضاّدات 

الحيوّية.
- تتطلب بعض االلتهابات الحاّدة أدويًة مضاّدًة للفيروسات.

إلى  دخولهم  العالج  يتطلب  ال  الخفيف  الفيروسي  الّسحايا  بالتهاب  المصابون   -
الّسوائل،  من  والكثير  الفراش،  في  الّراحة  إلى  بحاجة  المرضى  فهؤالء  المستشفى، 

والمسّكنات للصداع، وأدوية ُمضاّدة للغثيان والقيء.

طرق الوقاية 
أسهم التّطعيم الّروتيني في تخفيض نسبة حدوث "التهاب الّسحايا"، فينبغي تطعيم 
األشخاص الذين كانوا على مقربة من مريض تّم تشخيصه كمصاب بالتهاب الّسحايا، 
المرض. ومن  انتشار  الحّد من خطر  الّسحائية، وذلك بهدف  المكّورات  بسبب جرثومة 
الذين  الفموّية، للوقاية من العدوى لألشخاص  العالج بالمضاّدات الحيوّية  المتّبع أيضاً 
كانوا على مقربة من المرضى المصابين، الذين تّم تحديد مسبّبات مرضهم بالمكّورات 

الّسحائية أو المستديمة.

• ما هو التهاب المسالك البولية؟
- هو أّي التهاب ُيصيب الكليتَين أو الحالبيَن أو المثانة أو 
البولّي لإلنسان، وهو  الجهاز  ُمكّونات  ُتعتبر هذه  إذ  اإلِحليل، 
طرح  ُثّم  ومن  الِكليتين  طريق  عن  الّدم  َتنقية  عن  المسؤول 
في  وتجميعه  الَحالبين  عبر  البول  في  الّزائد  والماء  الَفَضالت 

المثانة، وأخيراً تصريفه إلى الخارج عبر اإلِحليل. 
• ما هي أعراض التهاب المسالك البولية؟

هذا  ويشمل  الُدّنيا،  المسالك  التهاب  هو  األول  النّوع   -
ُمتعلِّقة  أعراضه  وتكون  واإلِحليل،  الَمثانة  من  كالً  االلتهاب 
بالبول نفسه، كازدياد حاجة المريض إلى التَبّول، أو اإلحساس 
بصعوبة أو بعدم الّراحة عند القيام بذلك، باإلضافة إلى الّشعور 
أحياناً برغبة ُمفاجئة وعاجلٍة للتَبّول ال َتحتَمل التّأخير، وكذلك 
اإلحساس بعدم التّفريغ الكامل للبول، أو قد ُيالِحظ المريض 
وجود دٍم في البول، أو أّن له رائحًة كريهًة، وقد ُيصاِحب هذا 
بعض  في  البطن  أسفل  في  بألم  الّشعور  االلتهاب  من  النّوع 

الحاالت. 
فيُصيب  الُعليا  البوليّة  المسالك  التهاب  هو  الثاني  النوع 
المسالك  التهاب  أعراض  ُيصاحبه  وقد  الحالبَين،  أو  الِكليتين 
لما  الجسم  حرارة  درجة  ارتفاع  إلى  باإلضافة  الُدّنيا  البوليّة 
يزيد على 38 °، أو الشعور بآالم في الخاصرَتين أو أسفل الّظهر، 
وقد يشعر المريض أيضاً بالقشعريرة، أو يبدو عليه الَمرض، 
وكذلك يكون المريض ُمشّوشاً، وُيعاني من األرق وعدم الّراحة، 

وقد ُيصاحبه أيضاً االستفراغ أو الّشعور بالغثيان. 
• ما عالج التهاب المسالك البولية؟

- يتّم عالج التهاب المسالك البوليّة عادًة باّتخاذ طريقتَين 
معاً: تناول الُمضاّدات الحيوّية، واّتباع الخطوات الالزمة: 

إذ ُينَصح عند اإلصابة بالتهاب المسالك البوليّة باآلتي: ُشرب 
لتسكين  ماء ساخن  ُعبوات  استخدام  الماء.  كبيرة من  كميّات 
األلم. تجنُّب تناول الَمشروبات الكحوليّة، أو تلك الُمحتِوية على 
الكافيين، أو األغذية الحاّرة؛ إلّنها تعمل على َتهيُّج المثانة، كما 
ُيوصي بعض األطبّاء بُشرب عصير التّوت البرّي، إذ قد ُيساعد 
في ُمقاومة التهاب المسالك والتوّقف عن التّدخين، إذ ُوِجَد أّن 
نة لأللم. التّدخين يعمل على َتهيُّج المثانة، وتناول األدوية الُمسِكّ

وتناول الُمضاّدات الحيوّية: إذ ُتعتبر العالج األساسّي اللتهاب 
المسالك البوليّة مهما كان نوعه وحتّى بوجود ُمضاعفات له. 
وَيعتمد اختيار نوع الُمضاّد الحيوّي وُمّدة العالج على عوامل 

عّدة: كنوع االلتهاب، والعمر، والجنس وغيرها. 

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

alyafi3@gmail.com

التهاب المسالك البولية

ب
جوا

 و
ال

سؤ
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تغذية

هم  ومن  الجلوتين  من  الخالية  الحمية  هي  ما 
هذه  وهل  يتبعوها؟  أن  يجب  الذين  األشخاص 
الحمية تعتبر صحية وعلى من يرغب باتباعها عدم 

التردد بتطبيقها كنمط حياة صحي؟ 
المنتجات  هذه  عن  الباحثين  معظم  يعتقد 
الخالية من الجلوتين أنها أكثر صحية وتساعد في 
الحصول على يقظة وحيويه أكثر من اتباعهم نمط 
غذاء طبيعي بدون ممنوعات ومعظم الباحثين عن 
هذه المنتجات الخالية من الجلوتين في المجمل ال 
يعانون من أمراض تضطرهم للبقاء على هذا النوع 

من الحميات! 
وقد تالحظ أو تسمع عن أشخاص ُكثر ملتزمين 
بنظام غذائي خاٍل من الجلوتين من دون وجود سبب 
طبي أو تحت إشراف شخص متخصص. حيث إن 
األشخاص  هؤالء  الحظ  الشخصية  التجربة  من 
الجلوتين خفف من اضطراباتهم  امتناعهم عن  أن 
الهضمية لذلك يتابعون كل ما هو جديد من منتجات 
واستبدالها بالمنتجات العادية األخرى. وفي حقيقة 

األمر هناك نوعان من األشخاص:
الزالقي  الداء  من  فعالً  يعانون  أشخاص   .1

�سارة الهاملي 

اخت�سا�سية التغذية املجتمعية - �سركة �سحة اأبوظبي

بنظام  االلتزام  عليهم  يتوجب  والذين  )السيلياك(، 
غذائي خاٍل من الجلوتين.

جهازهم  في  تحسناً  الحظوا  أشخاص   .2
الهضمي بعد التقليل من تناولهم الجلوتين.

للجلوتين  يمكن  ال  أنه  معرفة  الضروري  ومن 
االضطرابات  كل  عن  الوحيد  المسؤول  يكون  أن 
األشخاص  إلى  بالنسبة  أما  الهضمي.  الجهاز  في 
الذين وجدوا أن تجنب الجلوتين نجح في معالجة 
االضطرابات في الجهاز الهضمي، يمكنهم العودة 
إلى إدخاله في نظامهم الغذائي بعد فترة االمتناع 

عنه.
ما هو الجلوتين؟ 

موجودة  البروتينات  من  عائلة  هو  الجلوتين 
في بعض الحبوب مثل القمح والشوفان والحنطة 
والشعير. القمح هو أحد مكونات الجلوتين وحتى 
اآلن هو المستهلك األكثر شعبية وهو الذي يعطي 
ينمو  وحتى  المخبوزة،  للمواد  والقوة  الهيكل 
الجلوتين فإن البروتين يجب أن يمتص الماء، حيث 
يقوم الجلوتين خالل عملية العجن بتشكيل عروق 
ينتفخ  وعندما  طويلة،  مطاطية  عروق  شكل  على 

في  الغازات  ببعض  تتشبع  العروق  فإن  العجين 
عملية  تتم  وبذلك  العجين،  فينتفخ  صغيرة  خاليا 
الخبز فمادة الجلوتين مثلها مثل باقي البروتينات 
للصنف  المناسب  القوام  وتعطي  تتماسك  فهي 

المخبوز.
ومن الشيق أن اسم الجلوتين مشتق من»جلو« 
الخاصية  يشبه  وهو  الغراء  أي  اإلنجليزية  باللغة 

الموجوده في العجين.

نقص غذائي
جامعة  في  الزالقي  داء  مركز  مدير  ويقول 
كولومبيا، الدكتور بيتر غرين، »وفي كل مرة تزيل 
فيها فئات كاملة من األطعمة التي كنت معتاداً على 
تناولها، فإنك تعرض نفسك لخطر النقص الغذائي«. 
التغذية األمريكية بأن  ومن جانبها حذرت جمعية 
جزءاً من المنتجات الخالية من الجلوتين، تميل ألن 
الغذائية  العناصر  من  واسعة  مجموعة  إلى  تفتقر 
والكالسيوم  )ب(  فيتامين  ذلك:  في  بما  المهمة، 
ال  اذاً  واأللياف.  والمغنيسيوم  والزنك  والحديد 
المرض  حقاً  لديكم  كان  إذا  إال  للمخاطرة،  داعي 

هل الحمية الخالية من الجلوتين ضرورية؟
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البطني أو حساسية تجاه الجلوتين.

الحمية الخالية من الجلوتين
مادة  من  الخالي  الغذائي  النظام  يستخدم 
البطني،  الداء  أو  الزالقي،  الداء  لعالج  الجلوتين 
المخاطية  األغشية  إن  مناعي، حيث  فعل  رد  وهو 
المبطنة لألمعاء تتأثر من هذا الجلوتين مما يؤثر 
المواد  امتصاص  في  ووظيفتها  تشكيلها  على 
الذائبة  والفيتامينات  والكالسيوم  كالحديد  المغذية 

في الدهون وفيتامين )ب12( 

ما هي أعرض الداء الزالقي )السلياك(؟
تظهر أعراضه في أي عمر بعد إدخال الجلوتين 

في األكل، وتشمل:
• اإلسهال أو اإلمساك المزمن.

• االنتفاخ وزيادة الغازات.
• سرعة االنفعال.

• صعوبة اكتساب الوزن.
•  تأخر النمو والبلوغ.
• أنيميا نقص الحديد.

• سهولة تكسر العظام.
• قد تظهر نتائج اختبارات الكبد غير طبيعية.

مزمن  جلدي  بطفح  المريض  يصاب  قد   •
مصحوب بحكة )التهاب الجلد الحالئي(. 

• قد يتواجد المرض بدون وجود أعراض. 

ما هي األطعمة الخالية من الجلوتين؟ وما هي 
األطعمة التى يجب االبتعاد عنها؟
- الخضار والفاكهة الطازجة. 

- اللحم والدجاج والسمك. 
- األرز.

- البطاطا.
- الكينوا. 

- الحبوب على أنواعها.
- المعكرونة الخالية من الجلوتين.

الذرة  أو  البطاطا  أو  األرز  طحين  استخدام   -
كبديل عن القمح. 

 االبتعاد عن:
والشوفان  القمح  على  تحتوي  التي  األطعمة   -

والشعير والشودر.
- هناك أطعمة يكون الجلوتين فيها مخفياً أو ال 

ننتبه إلى وجوده مثل البرغل والخبز.
على  تحتوي  التي  المعلبات  بعض  هناك   -

الجلوتين.

- بعض األدوية والمكمالت الغذائية قد تحتوي 
على الجلوتين.

هل هذه الحمية صحية للجميع؟
منع  تحتم  صحية  حالة  لديك  تكن  لم  إذا 
الجلوتين، فإن اتباع نظام غذائي خاٍل من الجلوتين 
ليس ضرورًيا ، وقد يؤثر سلباً على نظامك الغذائي. 
كثير من األطعمة الخالية من الجلوتين المعالجة هي 
أعلى في الدهون المشبعة والسكر لجعل المنتجات 
مستساغة ومعظمها فقيرة بالمواد المغذية. وأيضاً 
يجب أخذ سعر هذه المنتجات بعين االعتبار إذ إن 
معظم البدائل الخالية من الجلوتين، مثل المعكرونة 
من  ملحوظ  بشكل  الثمن،  غالية  هي  والخبز، 
أن  االستطالعات  أظهرت  فقد  التقليدية،  نظيراتها 
ثمن المعكرونة والخبز الخالي من الجلوتين، يعادل 

ضعفي ثمن المنتجات العادية.
المضافة  والدهون  للسكريات  يكون  أن  يمكن 
تأثير سلبي على الوزن والحاالت المرتبطة بالوزن 
ذلك  إلى  باإلضافة  القلب.  وأمراض  السكري  مثل 
اتباع نظام غذائي مرتفع  إلى أن  ، تشير األبحاث 
الدهون  خفض  في  مفيداً  يكون  قد  الجلوتين  في 

الثالثية. 
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علوم و تكنولوجيا

التزال أسباب اإلصابة باالكتئاب تثير الكثير 
التي  والطبية  العلمية  أألوساط  بين  الجدل  من 
المناسبة  العالجية  الوسائل  إيجاد  إلى  تسعى 
والفعالة لهذا المرض، وقد قام فريق يضم 200 
من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم 
برسم خريطة للمتغيرات الجينية التي تعمل على 
زيادة خطر اإلصابة باالكتئاب. وقد آثار هؤالء 
العلماء الكثير من اآلمال بوجود عالج فعال له، 

ترجمة: د. ح�سن الغول

حيث أصبح حالياً يؤئر على أكثر من 300 ألف 
شخص في العالم، كما تم وضع األسس الجينية 
المتعلقة باالضطراب العقلي من خالل تفاصيل 

لم يسبق لها مثيل.
تأثير  حول  يجري  تحقيق  أضخم  وفي 
العقلي تمكن  النووي على االضطراب  الحمض 
هؤالء العلماء من تحديد 44 متغيراً جينياً، والذي 
فإن  وبالطبع  االكتئاب،  خطر  معدل  من  يرفع 

هناك 30 منها لم يرتبط بهذا المرض من قبل.
المتعلقة  الجينية  المناطق  عدد  زيادة  ومع 
العلماء  فإن  أضعاف،  ثالثة  إلى  باالكتئاب 
في  السبب  عن  الكثير  فهم  في  اآلن  يأملون 
دون  من  بعضاً  يصيب  االضطراب  هذا  أن 
بتجارب حياتية  الذين يمرون  بين  اآلخر حتى 
المساعدة  الى  العمل  متشابهة. وقد يؤدي هذا 
الذي  االكتئاب  لمعالجة  األدوية  البحث عن  في 

خريطة جينية للعالج من االكتئاب
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يؤثر على شخص واحد من كل أربعة.
وتقول كاثرين لويس، وهي بروفيسور في 
علم الجينات اإلحصائية في كلية كينغز في لندن 
»إذا كان لديك عبء جيني منخفض من االكتئاب 
فربما تكون أنت أكثر مقاومة للضغوطات التي 

نواجهها في حياتنا.
وتقول لويس إن علم الوراثة يفسر نحو %40 
من حاالت االكتئاب بينما تم التخلص من الباقي 
إلى  إضافة  أخرى،  بيولوجية  عناصر  بواسطة 
تجارب الحياة. وإذا تم ترتيب الناس وفقاً لعدد 
عناصر الخطر الجيني لالكتئاب الذي يصابون 
به، فإنك ستجد أن هناك 10% منهم على القمة 
يمكن إصابتهم باالكتئاب مرتين ونصف المرة 
الوقت  وفي  القاع.   يحتلون  الذين   10 الـ  من 
الذي وجد العلماء فيه 44 جينة متنوعة مرتبطة 
باالكتئاب، فإن تلك الجينات هي فقط جزء من 
بالغ  تأثير  له  يكون  قد  منها  الكثير  ألن  كل 
الصغر، بحيث لم يتم الكشف عليها في الدراسة 
األخيرة. وتضيف لويس: »نحن نعرف أن آالف 
لكل  وأن  باالكتئاب،  عالقة  لها  تكون  الجينات 
منها تأثيراً متواضعاً جداً على مدى الخطر الذي 
يهدد اإلنسان، وهذا يدفعنا للقول بأنه ال يوجد 

جين منفرد يتسبب في اإلصابة باالكتئاب«.
ومن المعروف أن االكتئاب المرضي هو حالة 
مثيرة لإلنهاك، وإن كانت أسباب حدوثه ال تزال 
غير معروفة بشكل كبير، ووفقاً لمنظمة الصحة 
اإلعاقة  لحدوث  الرئيس  السبب  فإنه  العالمية، 
االقتصاد  يكلف  الذي  األمر  المقدرة،  وعدم 
ال  حيث  سنوياً،  دوالر  تريليون  نحو  العالمي 
بالمناعة  تتمتع  الكوكب  هذا  على  دولة  توجد 
من  يعانون  الذين  ويتعرض  المرض.  هذا  إزاء 
المزاج  وانعدام  الشهية  فقدان  من  االكتئاب 
والمتعة  الحب  وضعف  التركيز  وعدم  والنوم، 
النفسية.  والراحة  والطاقة  الحماسة  وغياب 
يعانون  الذين  األشخاص  من   %3 وهناك 
يحاولون  باالكتئاب  المرتبط  االضطراب  من 

االنتحار.
وحتى اآلن يوجد القليل من أساليب العالج 
بعد  خاصة  استخدامها،  يمكن  التي  الجديدة 
الكبرى  األدوية  شركات  من  عدد  انسحب  أن 
العالية  التكلفة  األبحاث ذات  المشاركة في  من 
والعمل بدالً من ذلك في حمالت خاصة بجيل 

جديد من مكافحة االكتئاب.
سبع  الباحثون  استخدم  الدراسة  هذه  وفي 
المتحدة  المملكة  من  منفصلة  بيانات  قواعد 
بهدف  والدنمارك  وآيسلندا  المتحدة  والواليات 
شخص  ألف   135 عن  وراثية  معلومات  جمع 
آخرين  ألفاً   345 إلى  باالكتئاب، إضافة  مصاب 
مصابين باضطرابات عقلية. ثم قام العلماء إثر 
ذلك بمقارنة الحمض النووي لهؤالء األشخاص 
لها  يكون  قد  جينية  متغيرات  إيجاد  أجل  من 

ارتباط كبير باالكتئاب الذي أصابهم.
»نيتشر  مجلة  في  نشر  الذي  العمل  هذا 
جينيتيكس كشف عن تداخل كبير في الجينات 

واالضطرابات  باالكتئاب  اإلصابة  تدعم   التي 
العقلية األخرى مثل القلق وانفصام الشخصية 
كتلة  مؤشر  أن  إال  القطب،  ثنائي  واالضطراب 
الجسم، حيث يؤدي الحمض النووي الى إصابة 
األشخاص بالبدانة، إضافة إلى زيادة تعرضهم 

لخطر اإلصابة باالكتئاب.
وكما هو متوقع فإن الكثير من الجينات التي 
ذكرت في الدراسة تلعب دوراً في الكيفية التي 
وترسل  وتعمل  العصبية،  الخاليا  فيها  تنمو 
المنطقتين  عبر  خاصة  الدماغ  حول  إشارات 
المعروفتين بالقشرة الجبهية والقشرة الحزامية 

األمامية وهما األكثر أهمية بالنسبة لإلكتئاب.
كتابة  في  المشارك  برين  جيروم  ذكر  وقد 
التي  الجينية  المتغيرات  بعض  أن  الدراسة 
مثل  العصبية  بالناقالت  مرتبط  عليها  عثر 
المضادات  مع  تعمل  أنها  كما  السيروتونين، 
أخرى  جينية  متغيرات  هنالك  أن  إال  لالكتئاب، 
قد  والتي  جديدة،  بيولوجية  بآليات  مرتبطة 

تكون هدفاً للجيل الجديد من األدوية. 
األخيرة  العقود  في  »عانينا  قائالً:  ويضيف 
من نقص في اآلليات الجديدة التي تكمن وراء 
العصبية،  واالضطرابات  باالكتئاب  اإلصابة 
وهنالك أمل في أنه من خالل البيانات الجديدة 
والتي  جديدة  عمليات  على  سنتعرف  فإننا 

من  وجديدة  متطورة  بأنواع  مرتبطة  ستكون 
آليات عمل مختلفة  لديها  تكون  والتي  األدوية، 

عن العالجات الموجودة«.
ومن المالحظ أن مكافحة االكتئاب ستتطلب 
أن  على  للتأكيد  األبحاث  من  المزيد  إعداد 
الدراسة  في  الموجودة  الجينية  المتغيرات 
يعني  وهذا  باالكتئاب.  حقيقي  بشكل  مرتبطة 
العلماء  يربطها  والتي  الجينات  هذه  بعض  أن 

باالكتئاب قد 
تصبح غير ذات صلة به.

الذي درس  من جهته يقول جوناثان فلينت 
بلوس  كاليفورنيا  جامعة  في  االكتئاب  وراثة 
التي  الحالية  العالج  »أساليب  أن  أنجلوس 
نستخدمها لمكافحة االكتئاب ال تزال غير فعالة 
نسبياً، ويمكن القول إن نحو نصف المصابين 
فقط باالكتئاب تتحسن أحوالهم الصحية، ولهذا 

فإننا نحتاج في الواقع إلى عالجات جديدة.
العالجات ومن أجل ضمان  تلك  والكتشاف 
فعاليتها، فإننا نحتاج إلى فهم أفضل لألسباب 
إيجاد  أن  كما  باالكتئاب.  اإلصابة  تسبب  التي 
متغيرات الخطر الجيني يمثل الوسيلة المناسبة 
الجينات ذات  إلى  المتغيرات تشير  لذلك، فهذه 
كيفية  على  أدلة  توفر  والتي  بالمرض،  الصلة 

إصابة المرء باالكتئاب.  
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إشراقات إيمانية

في السنة العاشرة للهجرة خرج النبي صلى 
يتجاوز  عدد  في  مع صحابته  وسلم  عليه  الله 
المائة ألف ألداء مناسك الحج، وفي هذه الرحلة 
المباركة التي سميت بحجة الوداع وقعت أحداث 
من  جنباتها  في  حملت  لما  التاريخ  سطرها 

مشاهد عظيمة ودالئل فريدة. 
المباركة  الرحلة  هذه  تنفرد  أن  عجب  وال 
الزمان  شرف  على  الشتمالها  جليلة  بوقائع 

والمكان واإلنسان. 
فالزمان هو شهر ذي الحجة وهو من األشهر 

الحرم المعظمة. 
مكة  األرض  بقاع  أطهر  فهو  المكان  وأما 

وعرفة ومنى. 
واآلخرين،  األولين  سيد  فهو  اإلنسان  وأما 
الصحابة  عليه وسلم ومعه  الله  رسولنا صلى 

األطهار األبرار.
ومع بعض أحداث هذه الرحلة المباركة.

الحدث األول: في يوم عرفة الذي أقسم الله 
به في قوله تعالى: )وشاهد ومشهود( )البروج: 
النبي  أن  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  فعن   )3
صلى الله عليه وسلم قال: )اليوم الموعود: يوم 
القيامة، واليوم المشهود: يوم عرفة، والشاهد: 

يوم الجمعة..( رواه الترمذي.
على  الميثاق  فيه  الله  أخذ  الذي  اليوم  وهو 
ذرية آدم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الله 
أخذ الميثاق من ظهر آدم ِبنَْعمان- يعني عرفة- 

أي شهر هذا؟

جاءت ال�صريعة 

الإ�صالمية مبينة حرمة 

الظلم والعتداء ويعظم 

التحرمي يف هذه الأ�صهر 

احلرم

وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين 
َك  يديه كالّذر، ثم كلمهم ِقباَل، قال: )َوإِْذ أََخَذ َربُّ
َوأَْشَهَدُهْم  يَّتَُهْم  ُذرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمن  آَدَم  َبنِي  ِمن 
َعلَىٰ أَنُفِسِهْم أَلَْسُت ِبَربُِّكْم َقالُوا َبلَىٰ َشِهْدَنا أَن 
َتُقولُوا َيْوَم الِْقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن هذا َغاِفلِيَن )172( 
يًَّة  أَْو َتُقولُوا إِنََّما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمن َقبُْل َوُكنَّا ُذرِّ
 )173( الُْمبِْطلُوَن  َفَعَل  ِبَما  أََفتُْهلُِكنَا  َبْعِدِهْم  ن  مِّ

)األعراف: 172 - 173(رواه أحمد
وهو يوم عيد أهل الموقف قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: )يوم عرفة ويوم النحر وأيام 

منى عيدنا أهل اإلسالم( رواه أبو داود.
آية  الله  أنزل  العظيم  المبارك  اليوم  هذا  في 
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عظيمة بين فيها الله تعالى أنه أكمل هذا الدين 
فأتم بذلك نعمته على عباده أنزل الله تعالى قوله 
َعلَيُْكْم  َوأَْتَمْمُت  ِدينَُكْم  لَُكْم  أَْكَملُْت  تعالى:)الْيَْوَم 
ِنْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكْم اإْلِْساَلَم ِديناً( المائدة:3( 
وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أن رجالً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين 
آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود 
نزلت التخذنا ذلك اليوم عيداً. قال : أي آية؟ قال: 
)الْيَْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَيُْكْم ِنْعَمتِي 
المائدة:3  ِديناً(  سورة  اإْلِْساَلَم  لَُكْم  َوَرِضيُت 
ذلك  عرفنا  قد   : عنه-  الله  رضي   – عمر  قال 
اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه 

وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
زيادة  فيه  فليس  اإلسالم  الله  أتم  لقد 
للُمستزيد، وليس فيه كذلك نقصٌ بأي وجه من 
لْنَا َعلَيَْك الِْكتَاَب ِتبْيَاناً  الوجوه، قال تعالى: )َوَنزَّ
لِلُْمْسلِِميَن(  َوُبْشَرى  َوَرْحَمًة  َوُهدًى  َشْيٍء  لُِكلِّ 

)النحل:89(. 
وال  إليه  اإلسالم  أرشدنا  إال  خير  من  فما 
سعادة إال وضحت أسبابها لنيلها وال من شر 
التقائها  ووضحت  بينت  إال  شقاء  أو  ضر  أو 
المنزل  تعالى  الله  وتجنبها، كل ذلك في كتاب 
وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال صلى 
الله عليه وسلم:)إنَّه لم يكن نبّيٌ قبلي إالَّ كان 
حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، 
وينذرهم شّر ما يعلمه لهم( رواه مسلم، وقال 
عليه  الله  الله صلى  توفي رسول  لقد  ذر:  أبو 
إال  السماء  في  جناحيه  يقلب  طائر  وما  وسلم 

ذكر لنا منه علًما. رواه أحمد.
رسول  سن  قال:  العزيز  عبد  بن  عمر  عن 
بعده  األمر  ووالة  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 
وجّل  عّز  الله  لكتاب  تصديق  بها  األخذ  سنناً 
ليس  الله  دين  على  وقوة  لطاعته  واستكمال 
ألحد تغييرها وال تبديلها وال النظر في رأي من 
اهتدى ومن  فقد  بما سنوا  اقتدى  خالفها فمن 
استبصر بها بصر ومن خالفها واتبع غير سبيل 
الله عّز وجّل ما تواله وأصاله  المؤمنين واله 

جهنم وساءت مصيرا.
وقال ابن رجب: فمن تقرب إلى الله بعمل لم 
الله فعمله باطل  الله ورسوله قربة إلى  يجعله 

مردود.
ومن تمام هذا الدين أن الله تعالى هيأ له من 
يبين أحكامه من العلماء الربانيين الراسخين في 

العلم.
أما الحدث الثاني: فهو خطبته صلى الله عليه 

وسلم في عرفة ويوم النحر. 
عليه  الله  صلى  النبي  قال  قال:  جرير  عن 
وسلم في حجة الوداع: »اْستَنِْصِت النَّاَس« ُثمَّ 

َبْعُضُكْم  َيْضِرُب  ُكفَّاًرا  َبْعِدي  َتْرِجُعوا  َقاَل: »اَل 
ِرَقاَب َبْعٍض«

ابن  عن  ومسلم  البخاري  صحيحي  وفي 
الله  صلى  النبي  أن  عنهما  الله  رضي  عباس 
َها  عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: )َيا أَيُّ
النَّاُس أَيُّ َيْوٍم َهَذا ؟ َقالُوا َيْومٌ َحَرامٌ ، َقاَل َفأَيُّ 
، َقاَل َفأَيُّ َشْهٍر َهَذا  َحَرامٌ  َبلٍَد َهَذا ؟ َقالُوا َبلَدٌ 
؟ َقالُوا َشْهرٌ َحَرامٌ، َقاَل َفإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم 
َهَذا  َيْوِمُكْم  َكُحْرَمِة  َحَرامٌ  َعلَيُْكْم  َوأَْعَراَضُكْم 
َبلَِدُكْم َهَذا ِفي َشْهِرُكْم َهَذا، َفأََعاَدَها ِمَراًرا  ِفي 
َهْل  اللَُّهمَّ  َبلَّْغُت؟  َهْل  اللَُّهمَّ  َفَقاَل  َرأَْسُه  َرَفَع  ُثمَّ 

َبلَّْغُت؟(.
فقد أرسى صلى الله عليه وسلم في خطبتيه 
تعالى ومع  الله  مع  التعامل  في  قواعد عظيمة 

خلقه
فقد أرسى تعظيم الله تعالى بتعظيم ما عظمه 
سبحانه يقول سبحانه تعالى ومن يعظم شعائر 

الله 
فاألشهر الحرم والتي منها أيام الحج معظمة 
ِعنَْد  ُهوِر  الشُّ ِعدََّة  )إِنَّ  وعال:  جل  الحق  يقول 
َخلََق  َيْوَم  اللَِّه  ِكتَاِب  ِفي  َشْهًرا  َعَشَر  اْثنَا  اللَِّه 
َماَواِت َواأْلَْرَض ِمنَْها أَْرَبَعةٌ ُحُرمٌ َذلَِك الدِّيُن  السَّ

الَْقيُِّم َفاَل َتْظلُِموا ِفيِهنَّ أَْنُفَسُكْم( التوبة: 36.
وفي الصحيحين، من حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
)السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثالث 
والمحرم،  الحجة  وذو  القعدة  ذو  متواليات: 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان( متفق 

عليه.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى 
تِه، فقال: )أال إن  الله عليه وسلم خطب في َحجِّ
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
واألرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، 
ثالثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 

ومن متام هذا الدين 

اأن اهلل تعاىل هياأ له من 

يبني اأحكامه من العلماء 

الربانيني الرا�صخني يف 

العلم

ورجب مضر بين جمادى وشعبان( متفق عليه.
فاألشهر الحرم هي شوال وذو القعدة وذو 

الحجة ورجب.
هذه  تعظم  الجاهلية  في  العرب  كانت  وقد 
وال  القتال  يمنعون  فكانوا  لحرمتها  األشهر 

يعتدون.
فجاءت الشريعة اإلسالمية مبينة حرمة الظلم 
األشهر  هذه  في  التحريم  وتعظيم  واالعتداء 

الحرم.
في  أجراً  أعظم  الصالح  العمل  قتادة:  قال 
األشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما 

سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً.
األشهر  تعالى  الله  خص  القرطبي:  وقال 
تشريفاً  فيها  الظلم  عن  ونهى  بالذكر  الحرم 
لها، وإن كان منهياً عنه في كل الزمان، كما قال 
تعالى: )َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِفي الَْحج 

ِّ( )البقرة: 197(.
وقال رحمه الله : كما يضاعف الثواب بالعمل 
الحرام  الشهر  في  الله  أطاع  من  فإن  الصالح، 
في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في 

الشهر الحالل في البلد الحرام.
وقال ابن رجب: وقد سمى النبي صلى الله 
إلى  وإضافته  الله،  شهر  المحرم  وسلم  عليه 
تعالى  الله  فإن  وفضله،  شرفه  على  تدل  الله 
ال يضيف إليه إال خواص مخلوقاته، كما نسب 
محمداً وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من 

األنبياء إلى عبوديته.
النفس  أن  عليه وسلم  الله  بينه صلى  ومما 
اإلنسانية معظمة فال يجوز االعتداء عليها قال 
سبحانه: )ُقْل إِنََّما َحرََّم َربَِّي الَْفَواِحَش َما َظَهَر 
َوأَْن  الَْحقِّ  ِبَغيِْر  َوالْبَْغَي  َواإْلِْثَم  َبَطَن  َوَما  ِمنَْها 
ُتْشِرُكوا ِباللَِّه َما لَْم ُينَزِّْل ِبِه ُسلَْطاناً َوأَْن َتُقولُوا 

َعلَى اللَِّه َما اَل َتْعلَُموَن( )األعراف:33(.
ُيِحبُّ  اَل  اللََّه  إِنَّ  َتْعتَُدوا  )َواَل  تعالى:  وقال 

الُْمْعتَِديَن( )البقرة: 190(.
إعالم  وسلم  عليه  الله  صلى  خطبته  وفي 
للناس كلهم أن اإلسالم دين الرحمة واإلنسانية 
وأن ما يقوم به أولئك المعتدون مخالف لما جاء 
الله عليه وسلم فعن أبي  الله صلى  به رسول 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وفارق  الطاعة  من  )من خرج  قال:  أنه  وسلم، 
قاتل  ومن  جاهلية،  ميتة  مات  فمات  الجماعة 
إلى  يدعو  أو  لعصبة  يغضب  عمية  راية  تحت 
عصبة أو ينصر عصبة – وفي رواية )ويغضب 
لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته( فقتل 
فقتله جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرها ال يتحاشى من مؤمنها وال يفي لذي 
عهد عهده فليس مني ولست منه( رواه مسلم.
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علي حميد
Ali_humaid99@hotmail.com

معلق ريا�سي

الستار على مونديال روسيا 2018 بتتويج المنتخب الفرنسي، ولثاني مرة في تاريخه أسدل 
كبطل العالم بكرة القدم على حساب المنتخب الكرواتي، والذي حظي بمتابعة كبيرة، 
وكان حديث العالم لما قدمه العبوه ومدربهم زالتكو داليتش مدرب العين اإلماراتي السابق من مردود 
مميز استحوذ على إعجاب العالم بأسره، وكانت رئيسة كرواتيا غرابار كيتاروفتش هي الالعب رقم 
واحد لمتابعتها ومؤازرتها لمنتخب بالدها في مسيرته الرائعة في المونديال، وأكدت كرواتيا أنها تزخر 
بالنجوم عندما حظي لوكا مودريتش كابتن كرواتيا ونجم نادي ريال مدريد اإلسباني بلقب أفضل 

العب في مونديال روسيا 2018. 
احتفلت فرنسا باللقب، وحصلت كرواتيا على المركز الوصيف وحظيت بثقة العالم واحترامه، ولكن 
في المقابل خرجت المنتخبات العربية األربعة من مونديال روسيا 2018، وهي متجرعة للهزائم بعدما 
ودعت البطولة من الدور األول من دون أن تترك بصمة إيجابية تذكر، عدا عن أنها تلقت جملة من 
والسعودية وتونس  األربعة مصر  العربية  المنتخبات  التي الزمت  السمة  والهزائم، وهي  الصفعات 
والمغرب، علما بأننا كنّا قد تفاءلنا خيراً عطفاً على تصريحات مسؤولي تلك المنتخبات ومدربيها، والتي 
أعطتنا شعوراً باألمل بأنهم ذاهبون لتحقيق نتائج تؤكد مدى تطور كرة القدم العربية، فالتصريحات 
أكدت أن هذه المشاركة لن تكون للحضور فقط، بل لبلوغ الدور الثاني من البطولة على أقل تقدير، 
حتى أن مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول ذهب ألبعد من ذلك عندما تحدى فرق مجموعته، وجعل 
الجمهور العربي قبل التونسي يترقب وعوده التي ذهبت أدراج الرياح عندما تركت تونس البطولة مثلها 

مثل غيرها من الفرق العربية، ومن الدور األول للبطولة.
والمصيبة أننا لم نقرأ ولم نسمع أي تصريح أو تبرير لهذا »الخروج المذل« من أي مسؤول )وأدرك 

الجميع الصباح، فسكتوا عن الكالم المباح(.
ولكوني متابعاً لنشرات االتحاد الدولي لكرة القدم، أدركت أن منتخباتنا العربية مع كوادرها الفنية 
ال تعمل وفق خطط فنية مدروسة، بل كلها اجتهادات، والدليل ما كشفه الموقع الرسمي لالتحاد الدولي 
العربية  المنتخبات  التي قطعتها  المسافات  إجمالي  يكشف  توضيحياً  القدم عندما نشر رسماً  لكرة 
األربعة أقل من مسافات خصومها، بما يؤكد ضعف اللياقة البدنية الذي أدى إلى غياب التركيز الذهني 
لالعبين بخاصة في الدقائق األخيرة من عمر المباراة، وهو ما يفسر الخسارة في الدقيقة 90 التي 
صاحبت العرب في مونديال روسيا، عالوة على غياب العمق المهني، وعدم االعتراف باألخطاء من 
جانب المسؤولين عن كرة القدم العربية، وتداخل االختصاصات، واستبعاد أصحاب الخبرة، وغياب 

الكفاءات. 
وفي النهاية، يجب أن نعترف بأن كل السياسات الكروية في االتحادات العربية ال تسمن وال تغني 
من جوع، والمهم في المحصله النهائية أن المنتخبات العربية مثل ما راحت رجعت، و»سلملي على 

كرة القدم العربية!«.

لماذا فشلت المنتخبات العربية
 في مونديال روسيا؟
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سيارات

أثناء  األنظار  نافيجيتور  لينكون  خطفت سيارة 
كشف النقاب عنها للمرة األولى في منطقة الشرق 
األوسط خالل معرض دبي الدولي للسيارات في 

شهر نوفمبر الماضي. 
حتى  األبواب  فتح  قبل  نافيجيتور  أناقة  وتبرز 
النجمة  شعار  برفق  يضيء  منها،  االقتراب  لدى 
الخاص بلينكون المصنوع من الكروم على الشبكة 
األمامية. ثم بشكل مرهف، تضيء المصابيح بتقنية 
الليد في أسفل الهيكل األمامي والمصابيح الخلفية، 
ويظهر بساط ترحيب مضيء خاص بلينكون تحت 

البابين األماميين.
الداخلية  المحيطيّة  اإلضاءة  تنير  الليل،  في 
السيارة  في  الثالثة  الصفوف  من  كالً  المتتابعة 
الرياضية المتعّددة االستعماالت، وفي النهار تمتلئ 
السقف  فتحة  بفضل  الطبيعي  بالنور  المقصورة 
البانورامية. ينتج المحّرك الثنائّي الشحن التوربينّي 
قدرها  قّوة  من  الفئة  في  ما  أفضل  لتر   3.5 سعة 
متراً،  نيوتن   691 قدره  دوران  وعزم  450 حصاناً 
إليها من خالل  القّوة بسالسة حين تحتاج  ليقّدم 

ناقل الحركة بـ10 سرعات. 

999 -خا�س

ألّن هيكل نافيجيتور من مزيج األلومنيوم الفائق 
 90 نحو  بإزالة  يسهم  فإنه  وزناً،  أخف  هو  القوة 
كيلوغراماً، ما يسمح بقيادة أكثر رفاهية. وقد تمت 
االستفادة من اّدخار الوزن هذا عبر إعادة استثماره 
فالزجاج  والهدوء.  السحب  قدرة  مثل  ميّزات  في 
الصفائحّي األمامي والجانبي مثالً يسهم في جعلها 

مقصورة نافيجيتور األكثر هدوءاً على اإلطالق.
تقّدم نافيجيتور الجديدة كلياً اإلضاءة المتكيِّفة 
خاصة  جديدة  تكنولوجيا  وهي  السرعة،  بحسب 
بلينكون تقّدم انتشاراً أوسع للضوء عند السرعات 
المنخفضة لزيادة الرؤية - وهذه ميزة مفيدة عند 
القيادة عبر المناطق السكنية. كلما ازدادت سرعة 
إزالة  في  للمساعدة  النور  إشعاع  يضيق  المركبة، 
المشتّتة  األخرى  األمور  أو  الالفتات  عن  الوهج 

لالنتباه.
استشعار  أجهزة  األنيقة،  المقصورة  وتحت 
حاول  إذا  إنذاراً  تطلق  التي  واالقتحام  الميالن 

أحدهم تحريك المركبة أو الدخول إليها.
كلها  الثالثة  الصفوف  تتميّز  الداخل،  في 
منها  تخزين في كل  إلى حيّز  باإلضافة  بالرحابة 

للحفاظ على نظافة وترتيب المقصورة. يقّدم نظام 
متطّور إلدارة الحمولة في نافيجيتور الجديدة كلياً 
رّفاً قابالً للتعديل آلياً وراء المقاعد الخلفية يسمح 
للعمالء بتخصيص حيّز التخزين بما يتناسب مع 
احتياجاتهم. حتى حين تكون المركبة مركونة على 
منحدر، تضمن هذه الميزة عدم سقوط المشتريات 
عند فتح باب الصندوق الخلفي. تصميم المقصورة 
نظيف ومرتب يوحي ببيئة بسيطة ومريحة للنظر.

نافيجيتور  في  اتصال  على  البقاء  السهل  من 
بي«   اس  »يو  منافذ  ستة  بفضل  كلياً  الجديدة 
ومقبس  فولت،   12 بقوة  للطاقة  مآخذ  وأربعة 
بقوة 230 فولت. ويسهم شاحن الهاتف الالسلكّي 
المتوّفر في حيّز األجهزة اإللكترونية في الكونسول 
المركزّي في الصّف األول باالستغناء عن األسالك 

المتشابكة.
وترتقي تجربة العميل أكثر بفضل ميزة »الملف 
تستخدم  وهي  لينكون.  في  الجديدة  الشخصي« 
وحدة الفتح الستعادة تفضيالت كل سائق فردياً 
المرايا والدواسات،  المقاعد ووضعيات  في ضبط 

فضالً عن إعدادات التحّكم بالتكييف والترفيه.

لينكون نافيجيتور.. مزايا وتقنيات جديدة  
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للمالكين الراغبين في مظهر مخصص أكثر، تأتي 
نافيجيتور بثالثة خيارات في فئة بريزيدنشال - 
التصميم  ومواد  أنماط  من  حصرية  مجموعة 
من  واسعة  مجموعة  إلى  باإلضافة  الداخلّي، 

االمتيازات المترافقة مع العضوية. 
الثاني  الصفين  في  الفئة  في  الرائد  وبحيّزها 
تهيئات  ثالث  مع  أيضاً  نافيجيتور  تأتي  والثالث، 
أو  ركاب،  لثالثة  طويل  مقعد   - الثاني  للصف 
مقعدان من طراز كابتن مع كونسول مركزي، أو 
عملّي.  مفتوح  حيّز  مع  كابتن  طراز  من  مقعدان 
وعند رغبة العميل في مساحة تخزين أكبر، فهناك 
نافيجيتور L التي تتسع ألكثر من 430 لتراً، وذلك 

خلف صف المقاعد الثالث.
كلياً  الجديدة  نافيجيتور  تكون  حين  حتى 
مكتظة تماماً، بإمكان كل راكب أن يجلس مرتاحاً. 
فالسائق والراكب األمامي يحظيان بمقعدين بميزة 
وإمكانية  التدليك  تقّدم  التي  المثلى«  »الوضعية 
التدفئة والتبريد، فضالً عن إمكانية تعديل المقعدين 

بما يصل إلى 30 وضعية مختلفة.
مع  المتوافق  )سينك3(  المزامنة  نظام  ويسمح 
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بالصوت  بالتحّكم  أبل واالندرويد  كٍل من هواتف 
المركبة  شاشة  عبر  والمزيد  والمالحة  والهاتف 
العاملة باللمس أو أزرار التحّكم المثبّتة في عجلة 
القيادة. كما يحصل رّكاب الصف الثاني على أزرار 
خاصة بهم للتحّكم بالصوت والتكييف، بينما تتميّز 

مقاعد الصف الثالث بإمكانية اإلرجاع آلياً. 

يسمح نظام الترفيه القياسي في المقعد الخلفي 
للركاب بتشغيل المحتوى السلكياً عبر الدفق اآلني 
بواسطة نظام األندرويد إلى إحدى الشاشات قياس 
الجهة  على  والمثبّتة  للتعديل  القابلة  بوصات   10
الوصول  يمكن  كما  األمامية.  المقاعد  من  الخلفية 
إلى المحتوى من خالل عدة خيارات )بطاقة ذاكرة 

سيارات

أو كبل أو مقبس يو اس بي(. 
بإمكان كل شاشة أن تعرض محتويات مختلفة، 
راكب.  لكل  مخصصة  ترفيهية  بتجربة  يسمح  ما 
)ريفيل(  بنظام   يستمتعوا  أن  العمالء  بإمكان 
تعمل  للصوت  مكبّراً   20 مع  المتوّفر  الصوتّي 
بتناغم مع التصميم الداخلي والخصائص الصوتية 
مسرح  إلى  المقصورة  يحّول  ما  لنافيجيتور. 
»ستيريو«،   - استماع  أنماط  بثالثة  شخصي 

و»حضور«، و»على المسرح«.
وسهلة  بديهية  لتكون  نافيجيتور  تصميم  تم 
القيادة  ومؤشرات  العّدادات  فلوحة  االستخدام. 
للسائقين  تسمح  للتهيئة  القابلة  بوصة   12 قياس 
يتم عرضها.  أن  التي يريدون  المعلومات  باختيار 
تعرض  أن  المتوّفرة  العلوية  الشاشة  وبإمكان 
المعلومات المختارة على الزجاج األمامي بدالً من 
لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة. الشاشة العلوية 
في لينكون هي األكثر إشراقاً ووضوحاً في الفئة، 
الشمسية  النظارات  وضع  أثناء  الرؤية  دعم  مع 
تسمح  الفئة  في  حصرية  ميزة  وهي  المستقطبة، 
للسائقين بإبقاء أعينهم على الطريق وأيديهم على 

عجلة القيادة.
الظروف  بحسب  بسهولة  تعديلها  يمكن  كما 
تبعاً  نافيجيتور  يعّدل  أن  للسائق  يمكن  المتغيّرة. 
دّوار  الطقس عبر تحريك قرص  أو  الطريق  لحالة 

ببساطة ليتمتع بقيادة سلسة مفعمة بالثقة.
تشتمل التكنولوجيا المتوّفرة اإلضافية على:

الشحن  الثنائّي  لتر   3.5 سعة  المحّرك   •
التوربينّي الذي يقدم أداًء مبهراً فعالً رائداً في الفئة 



بقوة قدرها 450 حصاناً، وعزم دوران قدره 691 
الشحن  الثنائية  المحّركات  تكنولوجيا  متراً  نيوتن 
التوربيني التي تقّدم التوفير في استهالك الوقود 
الذي يطلبه السائقون بالقّوة واألداء العالي اللذين 

يرغبون فيهما.
سرعات  بـ10  األوتوماتيكي  الحركة  ناقل   •
بتبديل  يسمح  الذي  كلياً  الجديد  )سلكتشفت( 
السرعات بدون جهد، فيقّدم تبديالً انسيابياً وفّعاالً. 
عجلة  جانبي  عند  المثبتّتان  الحركة  نقل  وحدتا 
بتبديل  يدوياً  بالتحّكم  للسائق  تسمحان  القيادة 

السرعة.
مساعد  مع  درجة   360 بزاوية  الكاميرا  نظام   •
الركن المحّسن الذي يسهم في التخفيف من التوّتر 
يدمج  والعمودّي.  المتوازي  الركن  عن  الناجم 
صورة  لتكوين  كاميرات  أربع  من  الرؤية  النظام 
علوية شاملة تسمح للسائق بالرؤية حول المركبة 

بالكامل.
سرعة  ُيبطئ  الذي  التفاعلي  السرعة  مثبّت   •
تتطلّب  التي  السير  زحمات  في  تلقائياً  نافيجيتور 
إلى  وُيعيدها   - واالنطالق  التوقف  من  الكثير 

سرعتها السابقة عندما تسمح حركة السير بذلك.
يذكر أن  سعر السيارة لدى الوكيل في الدولة 
الطاير للسيارات وبريمير موتورز يبدأ من 351.750 

درهماً شامالً ضريبة القيمة المضافة. 

الرسمي  الوكيل  للسيارات،  الطاير  بدأت 
اإلمارات  دولة  في  لينكون  لسيارات  المستورد 
للعمالء  كلياً  الجديدة  نافيجيتور  سيارات  تسليم 

والمتوفرة حالياً في صاالت عرض شركة الطاير 
وشركة  الشمالية  واإلمارات  دبي  في  للسيارات 

بريمير موتورز في أبوظبي. 
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كنا نعتقد أن زمن البطالة المقنعة قد انحصر في وقت مضى، يوم كانت المؤسسات تسعى إلى تعيين موظفين 
والهيئات  المؤسسات  ميزانيات  على  ثقالً  تشكل  التي  الوظائف  لهم  وتصرف  إليهم  بحاجة  تكن  لم  خريجين 
والوزارات، بل وإنها ربما تعين على الوظيفة الواحدة أكثر من موظف، في حين أن واقع األمر يفرض استطاعة 
الموظف الواحد القيام بمهامه، لكن هذا للبطالة المقنعة التي يبدو أنها لم تنته، ويبدو أنها ما زالت قابعة في بعض 
المؤسسات الحكومية، لكنها اتخذت صوراً مختلفة على أيدي مديرين ومسؤولين تفننوا في إخراجها في صور 

وحلة جديدة. 
المقنعة في مؤسسات حكومية  للبطالة  نسمع ونقرأ كثيراً، ونعيش أوضاع موظفين يشكون صوراً جديدة 
يعملون فيها، تتمثل هذه البطالة في تهميشهم وإقصائهم عن القيام بمهام عملهم، وتسليم تلك المهام إلى غيرهم 
من دون أسباب واضحة تذكر، ومن دون مبررات تقدم لهم، إال أن الذي ال يخفى على الموظفين والظاهر، أن فئة 
المهمشين ال ترقى إلى ذائقة المسؤول في تلك المؤسسة، فيعمد إلى استبدال أولئك الموظفين بغيرهم، وإن كانوا 
أقل خبرة منهم وفي تخصصات أخرى، لتحقيق مآرب في نفسه من دون أن يكترث بالوضع النفسي واالجتماعي 

واالقتصادي للمهمشين وللمؤسسة التي تحمل مسؤوليتها. 
هذا النوع من البطالة المقنعة أشد وطأة وثقالً من الصورة القديمة لها، ذلك أن القديمة لم تثر بين الموظفين 
المشاحنة ولم تهمش الموظف تماماً، ولم تركن به للفراغ التام، ولم تسهم في خسارة كوادر بشرية منتجة، ولديها 
التي تحدث  الجديدة  المؤسسات واألفراد، خالف هذه الصورة  التي يمكن االعتماد عليها لتطوير  الخبرات  من 
لألسف الشديد مع سبق إصرار وتعمد المسؤول الذي ال يدرك فداحة ما يرتكبه من جرم في حق إدارته يفوق 

الجرم الذي يرتكبه في حق من يهمشهم من موظفي مؤسسته. 
عوناً  ويكونون  بجانبه،  ويقفون  ويؤهلهم  يصنعهم  بقادة  بل  بنفسه،  قوياً  يكون  ال  والقوي  الحقيقي  القائد 
وسنداً له، وبصفوف ثانية وثالثة يصنعها ويمنحها فرصة القيادة عوضاً عن إزاحتها عن طريقه خوفاً منها لقوة 
وجدها فيها ليستعيض باألضعف منها التي تحل محل من همشوا، ومن أصبحوا قنابل موقوتة في المؤسسات 
لزمالئهم، وقنابل للوطن بما يتملكهم من ضجر، وبما امتألت به قلوبهم من ضغائن أسهم بها مسؤول لم يكن بقدر 

المسؤولية وليس على درجة عالية من األمانة التي خان فيها ضميره قبل خيانة زمالئه ووطنه. 
في سنوات مضت سعت الجهات الحكومية لمواجهة البطالة المقنعة بأنظمة إدارية عملت على تدوير الوظائف 
وتوزيعها بشكل يضمن تكافؤ فرص العمل، ومهام العمل بين الموظفين، وخلقت فرص عمل للخريجين بشكل 
أسهم في تطوير المؤسسات وارتقائها ووصولها إلى التميز الحكومي الذي أصبح مضرب المثل في العالم، وقد 
قاد هذا التميز في العمل البشري الفردي واإلداري إلى تطوير األنظمة المؤسسية، وخلق أيضاً مؤسسات جديدة 
استوعبت أعداداً من الخريجين مواطنين وغير مواطنين، ودارت عجلة التنمية بشكل مذهل في جميع القطاعات، 
ولكننا اآلن نفاجأ بممارسات إدارية فردية تعود بهذه العجلة إلى الوراء بسبب مسؤولين بلغت بهم األنانية مبلغها. 
اإلمارات اليوم تقود العالم بثورتها التقدمية في جميع القطاعات، وبسياستها الحكيمة، وبمبادراتها الرائدة، 
المقنعة، ألنها  المقنعة وغير  البطالة  فيها صور  تغيب  أن  كله، ويفترض  العالم في ذلك  أنظار  وأصبحت محط 
باختصار شديد ال تليق باإلمارات وال بأهلها وال بمؤسساتها، فاإلمارات فتحت أبوابها للجميع للعمل واالستثمار، 
وال يعقل أن تقفل األبواب أمام أبنائها وخبراتهم وقدراتهم ببطالة مقنعة وتهميش يعمد إليه بعض من المديرين. 

وال يليق بأبناء اإلمارات التهميش ذلك أنهم حريصون على خدمة وطنهم، ويستحقون أن يحتفى بهم، وأن يتم 
توجيههم عوضاً عن تهميشهم، فالوطن يبنى بسواعدهم، والمستقبل ينتظر سواعد أبنائهم الذين ال يمكن أن نضمن 
نشأتهم السوية، مالم يحظ آباؤهم برعاية يستحقونها وتكريمهم في بيئة عمل صحية تتوافر فيها كل الظروف التي 
تحترم الموظف، وتمنحه اعتباره عوضاً عن تهمشيه وإلباسه قناع البطالة التي ال تليق به وال بوطنه. فهل يدرك 

أصحاب عشاق تلك األقنعة تلك الحقائق؟ 

البطالة المقنعة لم تمت!
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