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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

املتحدة، حافظت  العربية  الإمارات  انطالق احتاد دولة  �شبع مرت على  و�شنوات  اأربعة  عقود 

خاللها الدولة الفتية على قوتها وتالحمها وتعا�شدها و�شهدت قفزات تنموية وح�شارية فاقت 

التوقعات واأذهلت املراقبني. 

على مر تلك ال�شنني ظلت البالد يف ظل علم واحد وقائد واحد وهدف واحد، واأجنزت ككيان 

متحد واحد ما عجزت عنه كثري من البلدان العريقة، حتى �شار ي�شار لالإمارات بالبنان وت�شرب بها 

الأمثال يف بناء الإن�شان واملعمار واحل�شارة واأ�شبحت قبلة للنا�س من كل اأنحاء العامل ياأتونها للعمل 

وال�شتقرار وال�شياحة واملوؤمترات واملعار�س والتجارة والثقافة والفنون والعلوم.

لقد اأثمرت جهود املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »رحمه اهلل« يف مل �شمل �شبع اإمارات 

مرتامية الأطراف تف�شلها حدود وقيود ومنازعات يف ظل كيان واحد متني جتمع اأبناوؤه جميعهم 

املتقدمة يف  العز والفخار والتقدم واللحاق بركب الأمم  راية  روؤية م�شرتكة يف الن�شواء حتت 

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

قبلي، وتاأ�شي�س جمتمع متمدن اآمن م�شامل ي�شهم اإ�شهامًا ايجابيًا يف م�شرية احل�شارة العاملية ويلتزم 

يف الوقت نف�شه مببادئ الدين الإ�شالمي احلنيف والقيم املحلية العريقة امل�شتلهمة من تاريخنا 

وتراثنا. 

لقد كانت روؤية ال�شيخ زايد  يف بناء دولة الحتاد روؤية ا�شرتاتيجية بعيدة املدى ثبت �شحتها 

باتفاق جميع اأبناء الوطن الواحد وبرهنت على متانتها وقوتها و�شط اأنواء ال�شطرابات واحلروب 

لتكون  التي تع�شف من حولها  املخاطر  مناأى عن  اإذ ظلت دولة الحتاد يف  الإقليمية،  والأزم��ات 

كال�شور املنيع يف وجه اأي طوفان مدمر اأو عا�شفة هوجاء، ودلت على حكمة الأب والقائد املوؤ�ش�س 

ال�شيخ زايد بن �شلطان - طيب اهلل ثراه- واإخوانه رواد الحتاد -رحمهم اهلل- يف ال�شعي احلثيث 

والداأب الكثري وبذل اجلهد العظيم لبناء �شور الحتاد لبنة لبنة حتى �شار كالطود العظيم.

واأربعني �شنة حتت راية زايد وقيادته وغر�س فيهم روح  اأبناء الإم��ارات منذ �شبع  لقد احتد 

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

مل تكن ولدة الحتاد من رحم الأحداث ال�شخمة التي مرت بها املنطقة �شهلة اأو ي�شرية، ولكن 

همة الآباء املوؤ�ش�شني كانت اأقوى واأ�شلب من املعوقات كافة لأنهم كانوا يحلمون ملواطني الإمارات 

جميعًا بالأمن والأمان والرفاهية ولدولتهم الفتية بالرخاء والنه�شة والتقدم الذي حتقق بف�شل 

�شاحب  بقيادة  امل�شرية  اأكملت  التي  الر�شيدة  قيادتنا  وباأيدي  اأيديهم  على  الأيام  قادم  يف  اهلل 

�شاحب  وي�شاعده  يع�شده،  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 

اهلل«، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة »رعاه اهلل«.

اإن هذه الأيام العظيمة كيوم الحتاد تذكرنا بالإجنازات الكبرية والت�شحيات اجل�شيمة التي 

الوحدة  للحفاظ على هذه  موا�شلة كل جهد ممكن  اإىل  و�شانعها وتدفعنا  الوحدة  لقائد  كانت 

املباركة وحتقيق املزيد من الإجنازات وعلى خمتلف ال�شعد وامليادين با�شم دولتنا الغالية يف ظل 

القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 

حكام الإمارات، الذي اآمن بالوطن واملواطن واأيقن اأن بناء الإن�شان الإماراتي هو اأعظم بناء واأن 

الرثوة احلقيقية واملك�شب الفعلي للوطن يكمن يف ال�شباب الذي يت�شلح بالعلم واملعرفة باعتبارهما 

و�شيلة ومنهجًا ي�شعى من خاللهما لبناء الوطن وزيادة قوته وتعزيز منعته يف كل موقع من مواقع 

العطاء والبناء. 

الوطنية  املنا�شبة  نعتز يف هذه  فاإننا  ال�شابع والأربعني  الوطني  اليوم  وعندما نحتفل بذكرى 

اأر�شها  على  واملقيمني  املواطنني  جلميع  وا�شتقرار  اأمن  واحة  �شتظل  الإم��ارات  دولة  باأن  الغالية 

الطيبة بف�شل من اهلل �شبحانه وتعاىل، ثم الرعاية الكرمية التي توليها قيادتنا العليا لالأجهزة 

ال�شرطية والأمنية كافة يف الدولة بقيادة الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية، مدركني حجم الأمانة التي حتملها قيادتنا العليا، وعظم املهمة 

النبيلة التي كر�شوا جهودهم لها، ويبذلون ُجلَّ اأوقاتهم للنهو�س بها واحلفاظ عليها. 

وحياكم اهلل. 
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد
 يوجه باإطالق مناف�شات 

»جائزة زايد الكربى 

ل�شباقات الهجن«

خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
أمر  الله«،  الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل  بن زايد 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
لسباقات  الكبرى  زايد  »جائزة  منافسات  بإطالق 
من  العاشر  إلى  الرابع  من  الفترة  خالل  الهجن« 

الشهر الجاري بميدان الوثبة.
وتعد »جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن«، التي 
تقام تزامناً مع عام زايد، أحد أهم السباقات التراثية 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي 
الشيخ زايد بن سلطان آل  له  المغفور  تحمل اسم 

نهيان »طيب الله ثراه«.
ويأتي إطالق الجائزة في إطار حرص قيادة الدولة 
المهرجانات  أهم  أحد  دعم  استمرار  على  الحكيمة 
بها، مواصلة  الخاصة برياضة األصايل واالهتمام 
لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الرياضة  هذه  على  الحفاظ  في  ثراه«  الله  »طيب 
وترسيخها، باعتبارها موروثاً محلياً وعربياً أصيالً 
من خالل رعاية العديد من السباقات والجوائز التي 

كانت انطالقتها األولى من دولة اإلمارات.

.. ويصدر قانونًا ومرسومين 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
أي  لتنفيذ  مؤقت  ترخيص  بمنح  الوزراء  مجلس  يخول  اتحادياً  قانوناً  الله« 
مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء 
بيئة  توفير  بهدف  الدولة، وذلك  له في  االصطناعي، وال يوجد تشريع منظم 
تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل، والتي تسهم في 

تقدم الدولة نحو تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية.
آمنة  تجريبية  بيئة  توفر  محكمة  تشريعات  تطوير  إلى  القانون  ويهدف 
وواضحة لتقنيات المستقبل وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بحيث 
يتم طرح هذه التشريعات ودراستها وتطويرها من خالل »مختبر التشريعات« 
الذي سيتم تدشينه مطلع يناير المقبل بالتعاون مع مؤسسة دبي المستقبل، 
وبناء على نتائج اختبار التشريعات المطروحة يتم تحديد مسارها المستقبلي 
أو  للدولة،  المعتادة  التشريعية  الدورة  التطوير اإلضافي والدخول في  لناحية 

تعديل التشريع التجريبي بصورة جذرية.
بشكل  المستقبل  لتصميم  تشريعي  مختبر  أكبر  التشريعات  مختبر  ويعد 
منها  التي  المستقبل  تقنيات  وتشريعات  آليات  تطوير  خالل  من  استباقي 

بمجال  المرتبطة  والتشريعات  القيادة،  ذاتية  بالمركبات  الخاصة  التشريعات 
الذكاء االصطناعي في القطاع الصحي، والتشريعات المتعلقة بالطباعة ثالثية 

األبعاد بأشكالها ومجاالتها كافة.
وسيعمل مختبر التشريعات مع المشرعين من الجهات الحكومية االتحادية 
والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ورواد األعمال لتطوير التشريعات الخاصة 

بالقطاعات الحيوية المستقبلية والتي لها تأثيرات مباشرة على حياة اإلنسان.
كما سيعمل المختبر على توفير بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث 
تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية، وتنظيم مجاالت العمل التقنية 
والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على االستثمار اآلمن في القطاعات المستقبلية، 

بما يدعم رؤية اإلمارات 2021 ومئويتها 2071.
كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً بتعيين معالي علي سعيد النيادي رئيساً 

للهيئة االتحادية للجمارك بدرجة وزير.
بتعيين سعادة محمد راشد سلطان  اتحادياً  وكذلك أصدر سموه مرسوماً 
السويدي، مديراً تنفيذياً للمراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة بدرجة 

وكيل وزارة مساعد.
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محمد بن راشد  
يوجه بتكرمي الإجنازات التي تخلد م�شرية ال�شيخ زايد يف »اأوائل الإمارات«

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بتكريم اإلنجازات اإلماراتية التي 
يفخر بها زايد في المجاالت المختلفة، ضمن مبادرة أوائل اإلمارات، وبالتزامن 

مع احتفاالت اليوم الوطني وعام زايد.
وجاءت توجيهات سموه بتكريم المشاريع الوطنية التي تعكس مسيرة زايد 
منذ  اإلمارات  دولة  تبنته  الذي  النهج  يعكس  وبما  تكريم وطني،  خالل حفل 

تأسيسها في ريادة مسيرة التنمية بسواعد إماراتية في المجاالت كافة.
وقال سموه: »إن االحتفال هذا العام بأوائل اإلمارات بشكل مختلف.. لن 
نحتفل بشخصيات سنحتفل بإنجازات.. سنحتفل بمشاريع ستترك بصمتها 

في تاريخ اإلمارات.. مشاريع أقامتها دولتنا.. سيفرح بها زايد لو كان معنا..

مشاريع ثقافية واجتماعية واقتصادية وعلمية وبنية تحتية ستترك أثرها 
في مسيرة بلدنا«. وأضاف سموه: »لدينا مشاريع كمتحف اللوفر وبرج خليفة 
القراءة  وتحدي  الشعراء  كأمير  مشاريع  كليفالند..  ومستشفى  دبي  ومترو 
الشارقة  في  األمريكية  والجامعة  خليفة  كجامعة  مشاريع  المليون..  وشاعر 

ومتحف االتحاد ومسبار المريخ«.
باب  لشعبنا  »سنفتح  قائالً:  اإلنجازات  ترشيح  إلى  الجمهور  ودعا سموه 
التصويت ليختاروا بأنفسهم أهم المشاريع التي يرون أنها أثرت في مسيرة 
زايد  ورؤية  زايد..  زايد..ووصايا  لمسيرة  امتداداً  يرونها  مشاريع  دولتهم.. 
لمستقبل دولتنا.. رشحوا المشاريع على وسم # أوائل _ اإلمارات لنكرم 

فرق العمل ونخلد جهودهم في صفحات تاريخنا«.

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وسمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أعمال الدورة الـ87 للجمعية 

العامة لإلنتربول بمدينة جميرا في دبي. 
آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  سمو  االفتتاحية  الجلسة  وحضر 
مكتوم، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام 
في دبي، وسعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة 
اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة 

للمؤتمر، إلى جانب القيادات الشرطية واألمنية في الدولة.
كما حضرها كيم يونغ يانغ النائب األول لرئيس منظمة اإلنتربول، ويورغان 

ستوك األمين العام للمنظمة وإلياس المر رئيس مجلس إدارة المنظمة، ووزراء 
داخلية وقيادات أمنية وشرطية، وخبراء عالميون من أكثر من 195 دولة، أعضاء 

المنظمة بما فيها دولة اإلمارات.
و أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن دولة اإلمارات، بقيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، تسعى 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  وبدعم  المتاحة،  اإلمكانات  بكل 
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 
الصعد،  مختلف  وعلى  المجاالت  بجميع  المقدمة  في  دوماً  تكون  ألن  المسلحة، 
لتصل إلى الرقم واحد بجدارة وثقة، وإرادة ال تلين، من أجل تحقيق هذا الهدف 

بجهود وسواعد كوادرنا الوطنية، وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

.. وبحضوره.. سيف بن زايد يفتتح أعمال الجمعية العامة لإلنتربول

.. ويصدر قانونًا ومرسومين 
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أخبار الوطن

محمد بن زايد وخادم الحرمين الشريفين 
يبحثان تعزيز العالقات الأخوية 

.. ويبحث والعاهل األردني عالقات البلدين 

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية 
الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
بين  الوثيقة  األخوية  العالقات  تعزيز  المسلحة 
البلدين، وعدداً من القضايا اإلقليمية والدولية ذات 
الملك  استقبال  ذلك خالل  المشترك. جاء  االهتمام 
السمو  صاحب  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في 

قصر العوجا بالرياض.
ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة 
إلى  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
للمملكة  وتمنياته  الشريفين،  الحرمين  خادم  أخيه 
العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً مزيداً من 

التقدم واالزدهار والرخاء.
تحياته  الشريفين سموه  الحرمين  خادم  وحمل 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  إلى 
له  وتمنياته  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
دوام  اإلمارات  ولدولة  والعافية،  الصحة  موفور 

التطور والرفعة.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  بحث صاحب 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة وجاللة الملك عبد الله الثاني بن الحسين 
العالقات  الشقيقة  الهاشمية  األردنية  المملكة  ملك 
القضايا  ومجمل  البلدين،  بين  الراسخة  األخوية 
االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  والمستجدات 

المشترك.
جاء ذلك خالل جلسة المحادثات الرسمية التي 
عقدها سموه والعاهل األردني بقصر الحسينية في 

العاصمة األردنية عمان، بحضور وفدي البلدين.
السمو  صاحب  تحيات  لجاللته  سموه  ونقل 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« وتمنياته للشعب األردني الشقيق دوام التقدم 
واالزدهار والتنمية وللعالقات اإلماراتية - األردنية 

مزيداً من النماء والتطور.
وحمل العاهل األردني سموه تحياته إلى صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« وتمنياته له موفور الصحة والسعادة 
والتقدم  النمو  من  اإلمارات وشعبها مزيداً  ولدولة 

واالزدهار.
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.. ويلتقي رؤساء وفود الدول المشاركة في الجمعية العامة لإلنتربول

سيف بن زايد  يفتتح ملتقى »حتالف الأديان«

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية عدداً من رؤساء وفود الدول المشاركة في أعمال الدورة السابعة 

والثمانين للجمعية العامة لإلنتربول، والتي عقدت في دبي.
فقد التقى سموه كالً على حدة: معالي أيموتيس ميسيوناس وزير الداخلية 
تيتو  أ.  األوكراني، ومعالي  الداخلية  أفاكوف وزير  أرسين  الليتواني، ومعالي 
كارنافيان رئيس شرطة إندونيسيا، وسعادة مايك بوش المفوض العام لشرطة 

األسترالية،  الفيدرالية  للشرطة  العام  القائد  كولفن  أندرو  وسعادة  نيوزلندا، 
وسعادة اللواء نازار محمدوف دافرون النائب األول لوزير الداخلية لجمهورية 

أوزبكستان، وسعادة نوبور ناكتاني رئيس الوفد الياباني.
وبحث سموه في اللقاءات عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل المنظمة 
الدولية، وسبل دعمها، ودورها في تعزيز العالقات الشرطية على مستوى 

العالم.

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدورة األولى من 
ملتقى »تحالف األديان ألمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي«، والذي 
وسمعتها  الريادي  لدورها  تقديراً  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  استضافته 
المرموقة في تعزيز الحوار وترسيخ قيم االعتدال والتعايش السلمي بين شعوب 

العالم. 
 وقال الفريق سمّو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: »نجتمع هنا، على نهج 
اسالفنا، ومقتدين بأعز بني البشر، األنبياء والرسل والصالحين، الذين جاءوا 
للبشرية بلغة السالم والتعايش والمحبة، فكانوا قدوتنا ومناراتنا وهدينا للطريق 
والصراط المبين، فاجتمعتم اليوم، مهتدين بنهجهم لما فيه خير البشرية جمعاء. 
ويقف اليوم معكم، كل محبي الخير في العالم، كل محبي الصالح والفالح، الذين 

يحرصون على بث الروح اإليجابية في مواجهة السلبية«. 
وأضاف سموه: لقد حبانا الله في هذه المنطقة من أرض الله الواسعة، بقيادة 
أسس قيمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، فسار 
على نهج حب الخير واإلنسانية، ألنه »طيب الله ثراه« اقتدى بروح ونهج األنبياء 
وتعلم من أخالق سيدنا الرسول العربي محمد عليه الصالة والتسليم، ومن أنبياء 

الله جميعاً الذين يحملون رسالة الله على األرض، من سيدنا إبراهيم الى سيدنا 
عيسى وسيدنا موسى وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عليهم أفضل الصلوات 
والتسليم، وسار أبناؤه في اإلمارات على هذا النهج تحت راية التسامح والتالقي.
وتابع سموه »إن هذه القيم واألخالقيات أورثها إلينا »طيب الله ثراه«، فحمل 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لسيدي صاحب  بها  واالقتداء  األديان  محبة 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 
وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، والذين عملوا على ترسيخ هذه األخالقيات، وبث 

قيم المحبة والتسامح والعدالة.
ورأى الفريق سمّو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن غالبية الدول والمنظمات 
والهيئات تعمل لتحفظ الحقوق وتحمي النفوس، لكن هذا لن يكتمل إال بوقوفكم 
أنتم ممثلي األديان والعقائد ونهج اإلنسانية في حمل المهمة، والدفاع عن قيم 
الحق وبث روح اإليجابية. ولقد عززت اإلمارات شراكاتها مع األيقونات الدينية 
والعمل  التآخي  روح  وبث  اإليجابية  الروح  تعزيز  بهدف  الثقافية،  والقامات 
الصالح في سبيل اإلنسانية فقط وال شيء سوى اإلنسانية وفق منهج الحق 

والعدل والتسامح.

.. ويبحث والعاهل األردني عالقات البلدين 



الغالف

حتقيق: �سامية البحريي

العمالت الرقمية: 
احتيال وغسيل أموال 

أم ثورة 
في عالم النقد؟ 
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دعائية  عبارة  الرقمية«  العمالت  في  »استثمر 
تطاردك كلما تصفحت شبكة اإلنترنت، خصوصاً 
من  حزمة  مع  االجتماعي  التواصل  شبكات  في 
ربح  في  الراغبين  لعاب  لها  يسيل  التي  المغريات 
تخطيط  أو  تفكير  إلى  الحاجة  دون  من  سريع 
العمالت  هذه  من  حصة  شراء  فقط  مكان،  أو 

والمضاربة في أسعارها.
لألجهزة  كبيراً  هاجساً  العمالت  هذه  وتمثل 
نوع من  تداولها ألي  إذ ال تخضع عملية  األمنية، 
»البتكوين«  عملة  أشهرها  مخترع  إن  بل  الرقابة، 
لغسل  شخص مجهول، لذا فإنها تعد غطاًء مثالياً 
واإلرهاب  بالبشر  واإلتجار  المخدرات  أموال 
وغيرها من الجرائم المنظمة التي يحرص منفذوها 

على إخفاء أرباحها.
مشاركين  خبراء  بحسب  األكبر  الهاجس  ولكن 
في هذا التحقيق هو للقطاع المصرفي في الدول، 
إذ يجزمون بأن هذه العمالت هي مستقبل التعامل 
المالي، وإنه عاجالً أو آجالً سوف تحل محل النقود 
التقليدية، كما حلت األخيرة، مكان الذهب والوسائل 
واإلشكالية  العملة،  استخدام  سبقت  التي  القديمة 
للبنوك  حاجة  هناك  تكون   ال  ربما  أنه  في  تكمن 
بين  تتم  المعامالت  صارت  إذا  التقليدي  بشكلها 
األفراد بسهولة عبر اإلنترنت من دون الحاجة إلى 

رسوم تحويالت أو غيرها من المعامالت البنكية.
وطنية  عملة  وجود  ضرورة  الخبراء  وأكد 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  إلكترونية مؤمنة 

تلك  تداول  على  للرقابة  مناسبة  طرق  وابتكار 
في  استخدامها  دون  من  للحؤول  العمالت، 
مارقة  أن دوالً  التأكد من  بعد  الجرائم، خصوصاً 
تخضع لحظر دولي تستخدمها للتهرب من القيود 
المفروضة عليها، وكذلك جماعات إرهابية ومرتكبي 

جرائم إلكترونية مثل االبتزاز وغيرها.

ثغرات اأمنية 

مساعد  المنصوري  إبراهيم  خليل  اللواء  ورأى 
الجنائي  البحث  لشؤون  دبي  لشرطة  العام  القائد 
العمالت  تداول  ترخيص  مسألة  في  االندفاع  أن 
أمنية  لثغرات  نافذة  يكون  ربما  المشفرة  الرقمية 
خطيرة، الفتاً إلى أن شرطة دبي تعاملت مع قضايا 
منها احتيال بواسطة تلك العمليات، واستدعت أول 
سجالت  وبحسب  الدولة،  في  نوعها  من  قضية 
المباحث  وافراً من قبل ضباط  شرطة دبي، جهداً 
اإللكترونية، ألن المتهم لم يترك دليالً وراءه، فقد 
استخدم شريحة هاتف باسم شخص غادر الدولة، 
مع  به  يتواصل  كان  الذي  الهاتف  من  وتخلص 
الضحايا، ما استدعى إعداد كمين إلكتروني محكم، 

واستدراجه إلى عملية احتيال أخرى، وضبطه.
في  اإللكتروني  البحث  عملية  أن  وأضاف: 
المواقع  حول  مهمة  حقائق  كشفت  الواقعة  هذه 
داخل  االفتراضية  العملة  تداول  فيها  يتم  التي 
واجهة  وتمثل  مرخصة،  غير  أنها  تبين  إذ  الدولة، 
لمحتالين ومجرمين إلكترونيين. وبحسب تفاصيل 

املن�صوري: االندفاع يف 

م�س�ألة ترخي�ص تداول 

العمالت الرقمية امل�سفرة 

رمب� يكون ن�فذة لثغرات 

اأمنية خطرية
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الواقعة فإن بالغاً ورد إلى إدارة مكافحة الجرائم 
اإللكترونية في اإلدارة العامة للتحريات والمباحث 
الجنائية في شرطة دبي من ثالثة شباب خليجيين، 
يستثمرون سوياً في تجارة متنوعة، وشاهد أحدهم  
إعالناً عن »العملة االفتراضية« فأغرته الفكرة، وقرر 
هو وأصدقاؤه استثمار مبلغ الربح فيها، فطلبوا من 
شركة أجنبية يتعاملون معها تحويل أرباحهم إلى 
العملة   تلك  من  عرضوا حصتهم  ثم  رقمية.  عملة 
على مواقع إلكترونية مخصصة لتداولها، فرصدهم 
المتهم، وبدأ بدراستهم، ثم تواصل معهم عبر أحد 
تطبيقات الدردشة، وعرض عليهم شراء ما لديهم 
من البتكوين بمبلغ أعلى من السعر المتداول عالمياً، 
ووافقوا على العرض، ثم احتال عليهم بطريقة ذكية 
وسرقها منهم، مستغالً إمكانية عدم قدرة أي جهة 

على تتبع تلك العمالت الرقمية مستقبالً.
التي  القضايا  من  أن  المنصوري  اللواء  وذكر 
منطقة  في  باإلكراه  سرقة  واقعة  أخيراً  سجلت 
اللصوص  استدرجه  لتاجر  المرقبات  اختصاص 
رقمية،  عملة  إلى  درهم  ماليين  سبعة  لتحويل 
بآلية  التي بحوزته، لجهله  األموال  واستولوا على 

التداول اآلمنة لتلك العمالت.
قبل  الضروري  أنه من  المنصوري  اللواء  وأكد 
تحديد  الرقمية  العمالت   هذه  تداول  في  االندفاع 
وأمنية  قانونية  حلول  ووضع  والثغرات  المخاطر 
لها في ظل تطور الجريمة اإللكترونية على مستوى 

العالم، وغياب الوعي لدى الكثيرين.

خماوف البنوك

األدلة  إدارة  مدير  لوتاه  راشد  المقدم  وأشار 
في  الجنائية  لألدلة  العامة  باإلدارة  اإللكترونية 
»بلوكتشين«  تقنية  استخدام  أن  إلى  دبي،  شرطة 
وله  مهم  الرقمية  العمالت  خاللها  من  تدار  التي 
االندفاع  بأن  مميزات كبيرة، ولكن هناك مخاوف 
في تداول تلك العمالت قد يجعل البنوك غير مفيدة 
وستضطر إلى العمل من دون رسوم، ألن الناس لن 
تحتاج مستقبالً إلى إيداع أموالها في المصارف، بل 

في محافظ إلكترونية يديرونها عبر هواتفهم.

احتيال 

ولفت القاضي أحمد الزرعوني إلى أن المصرف 
المركزي اإلماراتي   حدد آلية معينة للتعامل بما 
يندرج  ذلك  عدا  وما  الرقمية،  بالعمالت  يعرف 
تحت مادة االحتيال في قانون العقوبات االتحادي 
النص  وبحسب  والشامل،  الواضح  اإلماراتي 
القانوني  فإن قام بالتداول بالعمالت الرقمية فهو 
كمن قام بفعل ليس له حق فعله في دولة اإلمارات.

�سبهة؟

رئيس  الظاهري  خلفان  سعيد  الدكتور  وحدد 
حزمة  وورلد«  »سمارت  مؤسسة  إدارة  مجلس 
من المخاطر في تداول العمالت الرقمية، منها عدم 
أصحاب  أو  المستثمرين  تحمي  ضمانات  وجود 
األموال إذ تدور الحركة المالية في فضاء مجهول 

عبر اإلنترنت. 

 1500 يقارب  العمالت  هذه  عدد  أن  إلى  وأشار 
من  بقدر  تتمتع  ال  ولكن  حالياً،  متداولة  عملة 
أقصى،  بحد  عملة   200 سوى  منها  المصداقية 
وتمثل البتكوين 42% من إجمالي المتداول، و%56 
من  الشركات التي تداول هذه العمالت تغلق بعد 
حوالي أربعة أشهر فقط من انطالقها، وتنجح عملة 
إطالقها،  يتم  عمالت  خمس  كل  من  فقط  واحدة 
لذا تثار شبهة حول كون بعضها نافذة لمحتالين 
المستثمرين ثم يغلقون بعد  يجمعون األموال من 
وجود  عدم  مستغلين   ، منهم  ثروة  يحصدوا  أن 
جهة مشرفة على عمليات التداول أو وسيط يحفظ 

حقوق أصحاب األموال.
وأضاف:  أنه من الالفت للنظر أن هناك تناقضاً 
واسعاً في آراء الخبراء حول االستثمار في العمالت 
ستفرض  أنها  يرى  فالبعض  ومستقبلها،  الرقمية 
المعروفة  الورقية  للعمالت  بديالً  نفسها ال محالة 
الواقع، فيما  لهذا  الدول نفسها  أن تجهز  ، ويجب 
يعتقد خبراء مهمون بأن نهايتها قريبة لعدم وجود 
إدارة معروفة لها، فضالً عن صعوبة تتبع مصادر 

األموال وحركتها.
ولفت  إلى أن رئيس البنك االحتياطي الفيدرالي 
في الواليات المتحدة األمريكية وصفها بأنها أقرب 
للقيمة«،  مستمراً  مخزناً  وليست  »المضاربة  إلى 
ألنها ال ترتبط بعملة مادية مثل الدوالر أو غيرها، 
ثم  دوالر،  ألف   19 إلى  قفز  سعرها  أن  نرى  لذا 
تراجع إلى أقل من  5000 دوالر حالياً، ويظل هناك 
مثل  عملة  في  االستثمار  أمان  حول  ملح  تساؤل 

الظ�هري: تن�ق�ص وا�سع 

يف اآراء اخلرباء حول 

اال�ستثم�ر يف العمالت 

الرقمية وم�ستقبله�

 الزع�بي: العمالت 

الرقمية واقع يجب 

التع�مل معه، والع�مل 

يندفع اإىل م�ستقبل رقمي

ال�سعدي: هن�ك ح�جة 

لعملة رقمية حملية 

تخ�سع ل�سوابط

وا�سحة
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هذه.  وذكر أن الدول التي كانت تعد سوقاً رائجة 
وسنغافورة  سويسرا  مثل  العمالت  هذه  لتداول 
واليابان تعيد النظر حالياً في عملية تداولها، وتبحث 
عن قيود تمكنها من الرقابة عليها، في ظل وجود 
في  إجرامية  منظمات  قبل  من  شبهة الستخدامها 
غسل أموال تجارة المخدرات والقرصنة واالتجار 
بالبشر وتمويل اإلرهاب، فتلك المنظمات االجرامية 
تحريك  في  المعروفة  النقود  تستخدم  تعد  لم 
أموالها، بل تستخدم البتكوين وغيرها من العمالت 

الرقمية الستحالة تتبع أثرها ومعرفة مصدرها.
وأكد  الظاهري أن دولة اإلمارات قطعت شوطاً 
مواكبة  خالل  من  المجال  هذا  في  وجيداً  كبيراً 
تطور تقنية »البلوكتشين« التي تستخدم في تداول 
اإللكترونية،  الخدمات  وتوفير  الرقمية  العمالت 
آليات  يحدد  لتشريع  ملحة  حاجة  هناك  ولكن 
التداول ويحفظ حقوق المستثمرين، ويحد من دون 

استخدامها في جرائم غسل أموال.

اأمر واقع!

قسم  رئيس  الزعابي  عيسى  شهاب  وأوضح 
التراخيص، بدائرة الرقابة على البنوك في المصرف 
المركزي  اإلماراتي أن العمالت الرقمية واقع يجب 
رقمي  مستقبل  إلى  يندفع  والعالم  معه،  التعامل 
ومنها  المجاالت  كل  في  مسبوقة  غير  وتقنيات 

المركزي  المصرف  انتبه  لذا  النقدي،  التداول 
اإلماراتي  وشجع المؤسسات المالية وغيرها على 
التعامل بالعمالت الرقمية من خالل مبادرات منها 
»الدرهم اإللكتروني«، ولكن في ظل المخاطر التي 
تحيق بالمستثمرين في العمالت االفتراضية فرض 
مؤسسة  أي  على  اإلماراتي   المركزي  المصرف 
الرقمية  العمالت   بتلك  تتعامل  أال  لمظلته  تخضع 

حتى يصدر تشريع يقنن تداولها.
وأكد أن طباعة العمالت واألوراق النقدية بشكلها 
الحالي سوف تندثر ألنها مكلفة سواء في الطباعة 
أو النقل أو التأمين، والعمالت الرقمية هي المستقبل، 
المتعلقة  الثغرات  سد  أوالً  األمر  يستلزم  ولكن 

بكيفية الرقابة عليها وتجنب سوء استغاللها.

ل ت�سريعات بعد!

الجريمة  وأشار محمد شالوه مدير وحدة منع 
أنه ال يوجد  إلى  المالي  أبوظبي  المالية في سوق 
الرقمية  العمالت  تداول  ينظم  تشريعي  إطار 
المشفرة في دولة اإلمارات،  لذا لجأ سوق أبوظبي 
المالي  إلى اتخاذ مبادرات تحمي المستثمرين في 
إطار سلطة السوق فقط، في ظل زيادة الطلب على 
ومستثمرين،  أعمال  رجال  قبل  من  العمالت  تلك 
من  الناس  مخاوف  يثير  التشريع  غياب  وألن 
التداول في تلك العمالت، حدد سوق أبوظبي المالي 

أُطراً عامة لحماية المستثمرين واألفراد.
ألنها  المستقبل  العمالت هي  هذه  أن  وأضاف: 
في  خصوصاً  التكاليف  وتوفر  الدفع  آلية  تسهل 
الدول التي تعاني من ضعف في النظام المصرفي، 
بصعوبة  مرتبطة  مخاوف  هناك  تزال  ال  ولكن 
تتبع مصادر األموال الرقمية، والحد من احتماالت 

استخدامها من قبل العصابات المنظمة وغيرها.

لي�ش كما تتخيلون!

التنفيذي  المدير  السعدي  شاعل  محمد  ورأى 
في  المؤسسية  االستراتيجية  الشؤون  لقطاع 
مجال  هناك  يعد  لم  أنه  بدبي  االقتصادية  الدائرة 
في  الرقمية  العمالت  تداول  لمخاوف  لالستسالم 
سهولة  على  الرابعة  الصناعية  الثورة  اعتماد  ظل 
عبئاً  صارت  الورقية  العمالت  وأن  البيانات،  نقل 

كبيراً في عملية الطباعة والنقل والتأمين.
محلية  رقمية  لعملة  حاجة  هناك  أن  وأضاف 
الرقمية  والعمالت  واضحة،  لضوابط  تخضع 
بعضهم،  يتخيل  كما  اختراقها  السهل  من  ليس 
جيداً  االستعداد  يجب  بل  للمخاوف،  مبرر  ال  لذا 
تتمتع  ما  ظل  في  المجال  هذا  باختراق  للمستقبل 
به دولة  اإلمارات من سمعة جيدة كوجهة جاذبة 
من  كثيراً  تسهل  العمالت  هذه  ألن  لالستثمارات، 

عملية التداول.
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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«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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تحقيق

حتقيق: اأحمد عادل 

سقط سهوًا!
اآباء تركوا اأبناءهم يواجهون خطر الختناق داخل مركبات مغلقة

أشكاالً  يأخذ  األطفال  على  الواقع  اإلهمال 
وصوراً مختلفة، لكن أسوأها أن يكون المتسبب هو 
أحد الوالدين، عندما يعرض طفله لخطر االختناق 
داخل مركبة مغلقة، إذ شهدت الدولة خالل الفترة 
وأمهات  آباء  فيها  ترك  عدة،  حوادث  األخيرة، 
أطفالهم الصغار بمفردهم داخل المركبة، وأغلقوا 
احتياجاتهم،  أبوابها، وترجلوا منها لقضاء بعض 
تعريض  في  التصرف  هذا  مدركين خطورة  غير 
مع  خصوصاً  المركبة،  داخل  لالختناق  الطفل 
إصابته  إلى  يؤدي  قد  ما  الحرارة،  درجة  ارتفاع 
األمر  هذا  يحدث  وقد  والموت،  حرارية  بصدمة 

سريعاً خالل 10 دقائق. 
خالل  وقعت  عدة  حوادث  الدولة  وشهدت 

األهالي  فيها  ترك  الماضية،  سنوات  الخمس 
لغايات  مغلقة،  مركبات  داخل  بمفردهم،  أطفالهم 
المركبة  موقع  نسي  وبعضهم  سهواً،  أو  تسوق 
التي ترك بداخلها طفله، فضالً عن نسيان طلبة في 
مراحل دراسية صغيرة داخل الحافالت المدرسية 
ما تسبب في وفاة بعضهم نتيجة االختناق وارتفاع 

درجات الحرارة.
تزيد  ال  الضحايا  أعمار  إن  الحوادث،  وأظهرت 
األهالي  قام  الحاالت  بعض  وفي  4 سنوات،  على 
المركبات،  داخل  بمفردهم  عمداً  أطفالهم  بترك 
عرض  ما  الخارجية،  االحتياجات  بعض  لقضاء 
أطفالهم لخطر االختناق، وفي حوادث أخرى، كان 
جيداً،  تأمينها  وعدم  المركبة  داخل  الطفل  نسيان 

سبباً الحتجاز األطفال بمفردهم داخلها.
الماضي،  فبراير  في  الحوادث،  تلك  آخر  وكان 
بمفرده  ترك  طفالً  أبوظبي  شرطة  أنقذت  عندما 

داخل مركبة في منطقة البطين.
وفي هذا التحقيق نلقي الضوء على أبعاد هذه 
المشكلة والتوعية بخطورتها، واألعراض الجسدية 
والنفسية التي قد يتعرض لها الطفل في حال تركه 

بمفرده داخل المركبة.

اإهمال الأ�سر

بداية، يحذر العميد محمد معيوف الكتبي مدير 
اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي، من عواقب 
المركبات، ما يؤدي  األطفال بمفردهم داخل  ترك 
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ال�سمري: الق�نون 

يع�قب من يرتكب 

فعاًل من اأفع�ل 

االإهم�ل بحق 

االأطف�ل

 االأحمدي: هن�ك دور 

جمتمعي مهم من 

ال�سروري اأن تقوم به 

كل املوؤ�س�س�ت املعنية 

بحقوق الطفل ورع�يته

إلى تعريض حياتهم لمخاطر االختناق، حاثاً أولياء 
العامة  السالمة  باشتراطات  االلتزام  على  األمور 
في هذا الشأن لحماية األبناء. ويوضح أن معظم 
من  تقدير  سوء  نتيجة  تكون  تقع  التي  الحوادث 
الوالدين أو مصطحبي األبناء ينجم عنها إهمال غير 
داخل  األبناء  اختناق  إلى حالة  يؤدي  قد  مقصود 
ثاني  غاز  تنتج  التي  الجو  السيارة بسبب حرارة 
أكسيد الكربون داخل السيارة، إضافة إلى تسرب 

بعض الغازات السامة من المقاعد.
تقع  الحوادث  بعض  هناك  إن  الكتبي:  ويقول 
عادة نتيجة إلهمال األهل والسماح لألطفال بالعبث 
الداخل  من  إغالقها  عنه  ينتج  ما  المركبة  بمفتاح 
الحديثة  وخصوصاً  كونترول  الريموت  بواسطة 

منها.

�سدمة حرارية

من جانبها، تحذر طبيبة األطفال الدكتورة ليلي 
البحري من المخاطر الصحية التي تواجه األطفال 
في حال تركهم بمفردهم داخل المركبة، حيث إن 
يصيبه  ما  سرعان  الحاالت  هذه  مثل  في  الطفل 
ارتفاع في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى إصابته 
أجهزة  وبقية  الدماغ  تؤذي  قد  حرارية  بصدمة 
الجسم، ومن ثم تؤدي إلى الموت، وقد يحدث هذا 
األمر سريعاً خالل 10 دقائق خصوصاً مع ارتفاع 

درجات الحرارة.
وتبين البحري أن تدهور حالة الطفل المحجوز 
ال  كبيرة،  بسرعة  تحدث  بمفرده،  المركبة  داخل 
ارتفاع  مقدمتها  في  أسباب،  لعدة  وذلك  نتخيلها، 
بسرعة  تزداد  التي  المركبة  داخل  الحرارة  درجة 

 40 و  دقائق،   10 خالل  درجة   20 بمقدار  كبيرة، 
بدرجة  عالقة  له  ليس  وهذا  ساعة،  خالل  درجة 
الحرارة في المحيط خارج المركبة والذي قد يبدو 
غير حار، وكذا األمر يحدث حتى لو تركت نافذة 

المركبة مفتوحاً قليالً.
وتتابع بالقول: إن األمر األخطر والمهم هو أن 
حرارة جسم الطفل ترتفع 3 إلى 5 مرات مقارنة 
المنظم  المركز  في  النضج  نقص  بسبب  بالكبار، 
لحرارة الجسم، إضافة إلى ارتفاع مساحة جسم 
الطفل مقارنة بالكبير، وكلما كان الطفل أصغر تقل 
قدرته على احتمال الحرارة، موصية بعدم السماح 
لألطفال باللعب في المركبة، وإغالق األبواب بعد 
جميع  وتفقد  المركبة  من  األفراد  جميع  خروج 
المقاعد، وإبقاء المفاتيح بعيدة عن متناول األطفال، 
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بركة  تفقد  يجب  طفالً  األهل  ونسي  حدث  وإذا 
السباحة أوالً ثم تفقد المركبة.

ن�سيان الأطفال

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  يشدد  ذلك  إلى 
محمد  فيصل  العقيد  الطفل،  لحماية  اإلمارات 
األسر  على  القانون  تطبيق  أهمية  على  الشمري، 
التي تتسبب في تعرض أطفالهم للخطر واإلهمال، 
مثل حاالت نسيان األطفال داخل المركبات من قبل 
ذويهم، أو تعرضهم لحوادث مرورية على خلفية 
عدم ربطهم أحزمة األمان داخل المركبات، مشددة 
على أن الحفاظ على سالمة األطفال داخل المركبة 

هي مسؤولية الوالدين أو القائمين عليهم.
القانون يعاقب من يرتكب فعالً  ويلفت إلى أن 
من أفعال اإلهمال بحق األطفال، ويجب على األسر 
واألوجه  بالسبل  الالزمة  االحتياطات  تأخذ   أن 
كافة  لتالفي وقوع حوادث مؤسفة تجعل أبناءهم 
إحصائيات  في  أرقاماً  أكبادهم  فلذات  وأطفالهم 
الوفيات الناجمة عن نسيان األطفال في المركبات.

ويؤكد أهمية أن تعي األسرة أو ولي األمر الذي 
المدرسة  إلى  المنزل  الطفل سواًء من  بنقل  يقوم 
أي جهة  إلى  الطفل  بإيصال  يقوم  بالعكس  أو  أو 
ارتفاع  بدء  عند  خاصة  المسؤولية  بحجم  كانت ، 
واقتراب  بالدولة  الخارجية  الحرارة  درجات 
الحرارة  درجات  وارتفاع  الصيف  موسم  دخول 
الحيطة  وأخذ  مركبة،  داخل  وبالتالي  الخارجية، 

هبة  األطفال  وجود  أن  وإدراك  ومعرفة  والحذر 
سالمتهم،  على  الحرص  معها  يتوجب  الله  من 
جزء  كإبقاء  كافة،  الالزمة  االحتياطات  واتخاذ 
إرشادية  عالمات  وضع  أو  منخفضاً  النافذة  من 
أو حتى استخدام التقنيات الحديثة للتنبيه لوجود 
أطفال في المركبة أسوة بما نقوم به من برمجة 
بأنشطة  لتذكيرنا  اليومي  التقويم  على  التنبيهات 
معينة يستوجب أن نقوم بها، بينما من األوجب أن 
نتخذ  اإلجراءات واالحتياطات الالزمة كافة  لتالفي 

نسيان أطفال في المركبة وتركهم عرضة للخطر.

توعية ووقاية

استشارية  األحمدي،  مريم  تطالب،  جهتها  من 
عليها  نص  التي  العقوبات  بتطبيق  حقوقية 
تؤكد  إذ  لإلهمال،  األطفال  تعرض  بشأن  القانون 
القائمون  أو  الوالدان  أنه من الضروري أن يدرك 
داخل  ونسيانهم  األطفال  ترك  أن  رعايتهم  على 
المركبات جريمة تستوجب العقاب بنص القانون، 
وبالتالي حتى مع تدخل الشرطة إلنقاذ الطفل من 
التعرض للخطر، فهذا ال يعني انتهاء األمر، بل على 
العكس كل منهم مدان في جريمة حرص المجتمع 
اإلماراتي على التخلص منها نهائياً، ولهذا جاء نص 
للخطر  الطفل  حياة  تعريض  مجرد  بأن  القانون 

تمثل جريمة وجب معاقبة من تسببوا فيها.
مهماً  مجتمعياً  دوراً  هناك  أن  األحمدي  وترى 
من الضروري أن تقوم به كل المؤسسات المعنية 

بحقوق الطفل ورعايته، من خالل إطالق المبادرات 
االهتمام  ضرورة  حول  التوعوية  والحمالت 
المركبات ألي سبب،  في  تركهم  وعدم  باألطفال، 
وأن  خاصة  وحياتهم،  سالمتهم  على  وحرصهم 
»إهمال«  تبعات  من  إنقاذهم  يتم  الذين  األطفال 
يتعرضون  رعايتهم  على  القائمين  أو  الوالدين 
من  يعانون  يجعلهم  الخطورة  بالغ  نفسي  إليذاء 
يستمر  قد  الذي  األمر  وهو  النفسي،  االضطراب 
طوال حياتهم، ومن ثم هناك ضرورة للعمل على 
توعية األسرة بضرورة حماية أطفالهم وعدم ترك 
التامة  الثقة  حالة  في  إال  لآلخرين،  مسؤوليتهم 
واليقين على الحفاظ عليهم بشكل كامل، فال شيء 
فقدان  لخطر  أطفالنا  تعريض  يساوي  الحياة  في 

الحياة أو إيذائهم بدنياً ونفسياً.
وتدعو األحمدي المؤسسات العاملة في الدولة 
سواء االقتصادية أو المجتمعية إلى تنظيم حمالت 
ومبادرات توعوية مستمرة، مشددة على أن األمر 
مقترحة  بأكملها،  وعائلة  طفل  بمصير  يتعلق 
بوضع  السيارات  بيع  تقوم شركات  أن  ذلك  في 
ملصقات أو بطاقات توعوية داخل السيارات حول 
كيفية الحفاظ على األطفال، باإلضافة إلى ضرورة 
خالل  المركبات  قائدي  على  مطبوعات  توزيع 
احتفالية الدولة السنوية بيوم الطفل، على أن تكون 
بعدة لغات حتى يدرك الجميع أهمية الحفاظ على 

األطفال، والحرص على حياتهم.
في  توعوية  حملة  تنظيم  يتم  أن  تقترح  كما 
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وسائل اإلعالم المختلفة حول هذه القضية، والبد 
بتوعية  المختلفة  التوعوية  الحمالت  تقترن  وأن 
قانونية وبعدة لغات يتم اإلشارة بها إلى القوانين 
الطفل  تعريض  مجرد  ُتجرم  الدولة  في  المطبقة 

للخطر، حيث تعتبر جريمة.
»وديمة«  الطفل  قانون حماية  إلى نص  وتلفت 
على معاقبة الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل 
بالحبس والغرامة التي ال تقل عن 5 آالف درهم، 
للمحافظة  الالزمة  التدابير  اتخاذهم  عدم  نتيجة 
والعقلية  والنفسية  البدنية  وسالمته  حياته  على 
تستوجب  كما  الخطر،  من  وحمايته  واألخالقية 
العقوبات، حيث أشار  لنص قانون  عقوبتهم وفقاً 
ألبنائهما  الوالدين  إهمال  أن  على   350 المادة  في 
بالمركبات  بتركهم  للخطر  حياتهم  وتعريض 
في  تتمثل  والتي  للعقوبة  يعرضهم  بمفردهم 
الحبس والغرامة التي ال تزيد على 10 آالف درهم.

في  أبوظبي  شرطة  بدور  األحمدي  ونوهت 
إنقاذ طفل مؤخراً من التعرض للخطر بعدما تركه 
االختناق  خطر  يعاني  وحيداً  السيارة  في  والداه 
الطفل  إنقاذ  أن  إلى  مشيرة  المحقق،  والموت 
يعني إنقاذ مستقبل عائلة كان على وشك الضياع 
بسبب اإلهمال، مضيفة أن ما يدعم التقدير والثناء 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  ومنتسبي  لرجال 
أن يتم نشر تفاصيل اإلنقاذ عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، فهي بهذا الشكل نجحت في رسالتها 

وفي  والممتلكات  األرواح  على  بالحفاظ  األمنية 
الوقت نفسه قامت بدعم رسالتها المجتمعية بنشر 
التوعية بضرورة الحرص على حياة األبناء وعدم 

تعرضهم للخطر وفقدان حياتهم.

عقوبة الإهمال

العبادي  علي خضر  المحامي  يؤكد  جانبه  من 
على أن قوانين الدولة كفلت لألطفال حق الحماية 
والرعاية من قبل القائمين عليهم، وشددت العقوبة 
ومن  والخطر،  لإلهمال  طفله  من عرض  كل  على 
ذلك، ترك الطفل بمفرده داخل مركبة وفقاً المادة 
والتي  االتحادي  العقوبات  قانون  من   )350( رقم 
التي  بالغرامة  أو  بالحبس  أن )يعاقب  نصت على 
ال تزيد على عشرة آالف درهم من عرض للخطر 
مكان  في  ذلك  وكان  سنوات  سبع  يتم  لم  طفالً 
معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة 
غيره(، باإلضافة إلى قانون حماية الطفل المعروف 
باسم »وديمة«، الذي شدد عقوبة اإلهمال والضرر 
بسالمة الطفل بالحبس والغرامة التي ال تقل عن 5 

آالف درهم.
ويشدِّد العبادي على أن ترك األطفال بمفردهم 
والوفاة  االختناق  لخطر  يعرضهم  المركبة  داخل 
خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو صورة 
من صور اإلهمال التي يعاقب عليها قانون الطفل 
الجسدية  وسالمتهم  لألطفال  الحماية  كفل  الذي 

والنفسية من قبل الوالدين.

حتى ولو لدقائق!

من جهته ينبه جمال العامري الخبير المروري 
من  للحد  »ساعد«  لجمعية  التنفيذي  والمدير 
األطفال  ترك  خطورة  إلى  المرورية  الحوادث 
بمفردهم داخل المركبات في جميع الحاالت، حتى 
وإن كان مكيف المركبة في وضع التشغيل، كونه 
ليس آمناً، فضالً عن ذلك فإن الطفل يمكن أن يعبث 
بأي من أجزاء المركبة مثل ناقل الحركة أو يغلق 
األطفال  ترك  بعدم  ينصح  لذا  غيرها  أو  األبواب، 
بمفردهم داخل المركبة أثناء التوقف، حتى لو كان 
ذلك لدقائق معدودة. ويوضح أن األطفال عادًة ال 
يستشعرون بالمخاطر التي تحيط بهم، نتيجة قلّة 
إدراكهم، وبالتالي يتوّجب على أولياء األمور حماية 
دور  ويعتبر  المخاطر،  أنواع  جميع  من  أطفالهم 

األسرة حيوياً في هذا اإلطار.
وينبه أيضاً إلى أن ترك األطفال وحدهم داخل 
المكيف خاصة خالل  المركبات من دون تشغيل 
الصيف يعد أمراً في غاية الخطورة، ألن الحرارة 
داخل  األكسجين  زيادة ضغط  على  تعمل  العالية 
المقصورة ما يسهم في تبخر الغازات السامة من 
المصنوعة  للسيارة  الداخلية  المقاعد والمحتويات 
من البالستيك والجلد واألسفنج وبالتالي اختناق 

األطفال.
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حتقيق: عبدالرحمن اإ�سماعيل- القاهرة

هل تتجدد »الفقاعة« 
في األسواق العربية؟

حال القطاع العقاري العربي بعد مرور 10 �شنوات على الأزمة القت�شادية العاملية 
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تتباين آراء خبراء االقتصاد ورؤساء الشركات 
العربية  العقارات  أسواق  وضع  حيال  العقارية، 
حالياً، في ضوء تزايد المخاوف من حدوث فقاعة 
عدد  في  األسعار  تضخمت  بعدما  جديدة،  عقارية 
من األسواق، ووصلت إلى مستويات، تعيد للذاكرة 
األزمة  في  سبباً  كانت  التي  العقاري  الرهن  أزمة 
على  بظاللها  وقتها  وألقت   2008 العالمية  المالية 
أسواق العقارات العربية خصوصاً الخليجية منها.

المرحلة  في  العقار  قطاع  أوضاع  وتتفاوت 
الخليج  ففي  أخرى،  إلى  عربية  دولة  من  الحالية، 
تشهد األسواق العقارية التي كانت األكثر تدهوراً 
العالمية، حالة  المالية  إبان األزمة  قبل 10 سنوات 
من التراجع السعري، بسبب الظروف االقتصادية 
التي تمر بها االقتصاديات الخليجية عامة، في حين 
من  العربية  األسواق  المصرية  العقارات  تتصدر 
حيث ارتفاعات األسعار، إذ وصلت إلى مستويات 
فقاعة  إلى  تؤدي  أن  اقتصاديون  معها  يخشى 
تعرضها  التي  باألسعار  ويستشهدون  عقارية، 
شركة إعمار مصر العقارية ببيع الفيال الواحدة في 
منتجعها بالساحل الشمالي بسعر 110 ماليين جنيه 

)6 ماليين دوالر(.
من  األقرب  يكون  ربما  لبنان  في  العقار  سوق 
السوق المصري، إذ تواصل األسعار ارتفاعها، في 
حين يعجز محدودو الدخل عن مجاراة السوق التي 
ال تزال تتأثر بالوضع االقتصادي والسياسي الذي 
األردني  العقاري  القطاع  ويشهد  البالد،  به  تمر 
القدرة  ارتفاعات طفيفة في األسعار، لكن ال تزال 
بسبب  محدودة  األردنيين  غالبية  لدى  الشرائية 
في  كثيراً  بختلف  ال  واألمر  المطروحة،  األسعار 

أسواق شمال المغرب العربي والسودان.

خرباء القت�ساد يحذرون

العقاريون ممن التقتهم »999« يستبعدون حدوث 
المرحلة  في  العربية  األسواق  في  عقارية  فقاعة 
األكثر  المصرية  السوق  ذلك  في  بما  الحالية، 
ارتفاعاً، عكس ما يراه خبراء االقتصاد الذين يرون 
الفقاعة قادمة، وهو ما يطرح تساؤالت مهمة: هل 
توجد مؤشرات تبرر المخاوف بشأن حدوث فقاعة 
عقارية في عدد من األسواق العربية؟ وما هي هذه 
المؤشرات في حال توفرها؟ هل تتحسب السلطات 
الحكومية المعنية لما يجري في األسواق العقارية؟ 

وكيف يمكن تجنب حدوث فقاعة عقارية؟
والعقاريين  االقتصاديين  على  طرحت   »999«
المصريين معاً بعضاً من هذه التساؤالت...وكانت 

هذه الردود.
الخبير االقتصادي هاني توفيق الرئيس السابق 
المباشر  المصرية والعربية لالستثمار  للجمعيتين 
الفقاعة  وقوع  من  تحذيراً  حديثه  بداية  في  يطلق 
قائالً:  بالتحديد  المصري  القطاع  في  العقارية 
للجميع  يصل  لعله  قوي  تحذير  من  بد  ال  »بداية 
مفاده أن الفقاعة العقارية التي تعني تباطؤ عمليات 
البيع والشراء، وليس انهيار األسعار، لعدم تفعيل 
محالة،  ال  قادمة  بعد،  مصر  في  العقاري  الرهن 
وإنما  لالستثمار  عقاراً  تشتِر  ال  نصيحتي  لذلك 

للسكن، وال تغامر بمدخراتك فى إضافة وحدة أو 
البالد  المنتشرة في طول  للغابات األسمنتية  أكثر 

وعرضها، فلن تجد من يشتريها«.
يزداد  العقارات  بسوق  الوضع  بأن  ويتابع 
خطورة يوماً بعد يوم، بسبب زيادة التكاليف على 
الذي  الوقت  في  العقاريين،  والمطورين  الشركات 
تزداد فيه الفجوة بين تكلفة المعروض من الوحدات 
األمر  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  وبين  السكنية، 
الذي يؤثر بالسلب على القدرة التسويقية والبيعية 

الشركات العقارية. 
العقاري  القطاع  تواجه  التي  الخطورة  وتكمن 
من  العقار  على  الطلب  تحول  في  يضيف،  كما 
المضاربة  بهدف  طلب  إلى  للسكن،  مشتق  طلب 
الطلب  من  األكبر  النسبة  وتوصف  واالستثمار، 
وهو  لالستثمار  طلب  بأنها  العقار،  على  الحالي 
ما يشكل أزمة يتوقع أن تنفجر في القطاع خالل 

الفترة المقبلة.
الطلب  من  النوع  ذلك  خطورة  بأن  ويوضح 
وارتفاع  العقاري،  المعروض  زيادة  أن  في  تتمثل 
األسعار تعيق المستثمر من بيع وحداته العقارية 
لتخفيض  مضطراً  يكون  ثم  ومن  بها،  المستثمر 
سعر البيع، ومن الناحية االقتصادية البحتة، كانت 
فكرة االستثمار في العقار جيدة، عندما كان الطلب 
يزيد على العرض، وكان التدهور في قيمة النقود 
تجعل الناس تفضل »االختباء« في العقار كمخزن 
للقيمة ال يبلى مع مرور الوقت، أما اآلن، ومع زيادة 
ومع  للقلق،  يدعو  بشكل  المطلوب  عن  المعروض 
السكان،  من  األكبر  العدد  معيشة  تدهور مستوى 
العقارية  الوحدات  أسعار  بين  الفجوة  وارتفاع 
العاطل،  للشباب  الشرائية  القوة  المعروضة، وبين 

فإن األمر أصبح يدعو فعالً للقلق، وبشكل كبير.
بكل  الدولة  أن  بلة،  الطين  زاد  »ما  ويضيف: 
المقاوالت  قطاع  تعتبر  زالت  ما  مؤسساتها 
طرح  في  فتوسعت  النمو،  قاطرة  هو  والتشييد 
األراضي وإقامة المدن الجديدة، وافتقدت إلى حد 
والمصحوب  المتوازن،  للنمو  الثاقبة  الرؤية  كبير 

باستدامة التشغيل والتصنيع والتصدير«.
ودخلت الحكومة في مصر سوق العقارات بقوة 
أكبر  وأصبحت  الفاخر،  السكن  قطاع  خصوصاً 
منافس للقطاع الخاص العقاري، إذ تطرح الحكومة 
اإلدارية،  العاصمة  في  فاخرة  سكنية  وشققاً  فلالً 
ومدينة العلمين الجديدة بأسعار مرتفعة يبدأ سعر 
المتر المربع فيها بأكثر من 30 ألف جنيه، أي أن 
متر   100 المساحة  صغيرة  السكنية  الشقة  سعر 
يصل إلى 3 ماليين جنيه )أكثر من نصف مليون 
رفع  على  الخاص  القطاع  ما شجع  وهو  دوالر(، 

أسعار عقاراته هو اآلخر.

خمزن للقيمة

ويتفق الباحث االقتصادي الدكتور ابراهيم نوار 
مع الكثير مما ذهب إليه توفيق، ويقول بأن األسعار 
في سوق العقارات تتعرض لتغيرات تعكس الحالة 
السيولة  عامل  ويعتبر  للدولة،  العامة  االقتصادية 
تاثيراً في سوق  العوامل االقتصادية  أكثر  النقدية 

هذه  تآكلت  بعدما  الحاضر،  الوقت  في  العقارات 
األخيرة،  السنوات  خالل  كبير  حد  إلى  السيولة 
بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما 
أدى إلى انخفاض كمية الدخل القابل لالدخار، األمر 

الذي يؤثر سلباً في جانب الطلب.
ويضيف: »العقارات في مصر وربما في أسواق 
كثيرة أيضاً في المنطقة، تعتبر مخزناً من مخازن 
القيمة، وباباً من أبواب االدخار طويل المدى، ومن 
هنا فإن سوق االستثمار في العقارات يعد سوقاً 
على  الطلب  مصادر  وتختلف  عام،  بشكل  جذابة 
ال  مصر  ففي  أيضاً،  أخرى  إلى  من سوق  العقار 
العقار كلياً على جانب الطلب المحلي فقط،  يعتمد 
أرضية  توفر  تزال  ما  للطلب  فهناك مصادر قوية 

معقولة لزيادة أسعار العقارات«.
في  العقار  على  الطلب  مصادر  نوار  ويحصر 
العاملون  المصريون  األول  مصدرين  في  مصر 
بامدادات  الطلب  يزودون  وهؤالء  الخارج،  في 
اضافية متزايدة كل عام، ولهم مصلحة في حماية 
والثاني  العقارات،  في  باالستثمار  مدخراتهم 
وسورية  ليبيا  من  خصوصاً  األجانب،  الوافدون 
العقارات  سوق  يدخلون  وهؤالء  الخليج،  ودول 
كمشترين  سواء  اضافية،  طلب  كقوة  المصري 
النعاش  مصدراً  بذلك  ويوفرون  كمستأجرين،  أو 

السوق.

ه�ين توفيق: 

الفق�عة العق�رية 

ق�دمة ال حم�لة
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عمليات  فإن  يتابع،  كما  العرض  جانب  وفي 
مدخرات  خالل  من  تتم  مصر  في  العقارات  بناء 
العاملة  للشركات  واستثمارات من فوائض متاحة 
غالباً  العقارية  الشركات  معظم  لكن  السوق،  في 
ما تزيد من قدرتها على التمويل، من خالل طريق 
مصدر  وهنا  والمصارف،  البنوك  من  االقتراض 
تبدو  السوق  أن  إذ  العقارات،  في سوق  الخطورة 
في  تتمثل  الرئيسة  ضعفها  نقطة  ولكن  قوية، 
التمويل  على  العقارية  الشركات  بعض  انكشاف 

المصرفي.
التي  القروض  حجم  فإن  اإلحصاءات،  وحسب 
منذ  العقارية  للشركات  المصرية  البنوك  وفرتها 
قرار تعويم العملة المصرية في نوفمبر 2016 بلغ 
نحو 10 مليارات جنيه )1.7 مليار دوالر(، ورفعت 
تجاوزت  بنسبة  البيع  أسعار  العقارية  الشركات 
إلى  األسعار  ارتفاع  إلى  أدى  الذي  األمر   ،%45
لدى  الشرائية  القدرة  عندها  تراجعت  مستويات 

المشترين.
ومن هنا كما يضيف نوار، باتت هناك وفرة في 
الحالي،  الوقت  العقارات في  المعروض في سوق 
مدى  لكن  االستيعاب،  على  الطلب  قدرة  عن  تزيد 
تأثير ذلك على األسعار يتوقف على قدرة أصحاب 
أو  البيع  بتأجيل  سواء  الصمود،  على  العقارات 
فإن  المجمل  وفي  الجديد.  البناء  عمليات  بتقليل 

حدوث فقاعة عقارية سيكون له توابع وخيمة على 
االقتصاد، وضمان عدم حدوث ذلك يكمن في قوة 
المركز المالي للشركات العقارية، ذلك أن أي هزة 
في شركة ما من الشركات العقارية الكبرى، يمكن 

أن تفجر الفقاعة في السوق ككل.
والمؤكد أن هناك وسائل للحد من وقوع الفقاعة 
من  ضمانات  إتاحة  منها  سوق،  أي  في  العقارية 
البنك المركزي، وتقديم تمويل إضافي من البنوك، 
وإعادة جدولة ديون الشركات، وفي حالة السوق 
المصري، فإنه من المتوقع أن تنخفض أعمال البناء 
المقبلة، في  الـ24 شهراً  األقل خالل  الجديدة على 
ضوء زيادة المعروض من العقار، وارتفاع األسعار 
إلى مستويات غير مسبوقة، وتزايد المخاوف من 

وقوع فقاعة عقارية«.

العقاريون ي�ستبعدون

مجموعة  رئيس  شكري،  هشام  المهندس 
سوق  دخول  يستبعد  العقاري  لالستثمار  رؤية 
العقارات المصري في »فقاعة عقارية« كما يتوقع 
االقتصاديون، ويرى أن السوق المصرية تمر بحالة 
الثالثة  العقود  في  عرفتها  ما  كثيراً  التباطؤ  من 
الماضية، يتوقع أن تتكرر هذه المرة أيضاً، وتعود 

السوق بعدها لالنتعاش من جديد.
ويضيف: »رغم الظروف االقتصادية التي مرت 

فإن   ،2011 يناير  أحداث  عقب  مصر  مثل  بلد  بها 
بل  يذكر،  انخفاضاً  تسجل  لم  العقارات  أسعار 
في  حتى  طويلة  لفترة  استقرارها  على  حافظت 
بها  مرت  التي  االقتصادية  المصاعب  ذورة  ظل 
إلى االرتفاع من جديد بعدما  البالد، عادت بعدها 
السياسي  االستقرار  من  حالة  في  البالد  دخلت 
القرارات  حزمة  بعد  خصوصاً  واالقتصادي، 
المصرية  الحكومة  اتخذتها  التي  االقتصادية 
وأبرزها قرار تعويم العملة قبل نحو عامين، وهو 
ما يؤكد على المقولة المعروفة بأن العقار »يمرض 
وال يموت«، لذلك فإن كل المؤشرات تؤكد على أن 
يصحح  الحالية  المرحلة  خالل  مصر  في  السوق 

نفسه بنفسه ولن يدخل في فقاعة«.
انتعاشة  مصر  في  العقارات  سوق  وشهدت 
كبيرة عقب قرار تحرير صرف العملة المصرية في 
نوفمبر 2011، إذ أصبحت أسعار العقارات بالنسبة 
للمصريين العاملين في الخارج واألجانب أرخص 
كثيراً، بسبب فارق سعر الصرف ) الدوالر يساوي 
17.80جنيه(، األمر الذي دفع األسعار نحو االرتفاع 
ارتفاع  من  بدافع  وصلت  مسبوقة،  غير  بمعدالت 
معدالت التضخم التي وصلت أعلى ذروتها بدايات 
يخشى  خيالية  مستويات  إلى   %34 الحالي  العام 

معها الكثيرون من حدوث الفقاعة العقارية.
تعرض  باستبعاد  رأيه  على  شكري  ويدلل 

ه�س�م �سكري: ال�سوق 
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تحقيق

السوق  بأن  فقاعة،  إلى  المصري  العقاري  القطاع 
المصري يتميز عن غيره من أسواق العقارات في 
وجود  في  العالم،  وربما  األوسط  الشرق  منطقة 
حاجة حقيقية للسكن وللوحدات اإلدارية والتجارية 
مصر  تعتبر  السكان  عدد  حيث  فمن  والصحية، 
أكبر دول المنطقة سكاناً يتجاوز عدد سكانها 100 
بنحو  سنوياً  السكان  عدد  ويتزايد  نسمة،  مليون 
مليون نسمة، وهذا يعني أن هناك حاجة مستمرة 
ومتجددة ومتزايدة للسكن، وحسب التقديرات فإن 
سكنية  وحدة  ألف   600 من  ألكثر  بحاجة  مصر 
جديدة كل عام، لتغطية احتياجات الزيادة السكانية.

القطاع  بأن  تقول  الدراسات  أن  الثاني  األمر 
الصحي في منطقة الشرق األوسط يحتاج إلى 470 
ألف سرير سنوياً منها 410 آالف سرير في القاهرة 
الحقيقية  الحاجة  على  آخر  مؤشر  وهذا  وحدها، 
للعقار في المنطقة عامة ومصر خاصة، فضالً عن 
زيادة الحاجة للوحدات التجارية واإلدارية ومراكز 
التسوق، وهو ما يعني أن السوق العقارية في مصر 
ما تشهده من  وأن كل  التشبع،  بعيدة عن  ستظل 
ارتفاعات في األسعار له أسبابه الحقيقية التي تعود 
قبل  المصري  الجنيه  صرف  تعويم  تداعيات  إلى 
قرابة العامين، والتي قادت إلى ارتفاع في أسعار 
من  بالضرورة  رفع  مما  البناء،  ومواد  األراضي 
تكلفة العقار، وهذا هو السبب الحقيقي في ارتفاع 

أسعار العقارات حالياً.

املخاوف من الإفراط

فكري  عالء  العقاري  الخبير  رؤية  تختلف  لم 
»السوق  يقول:  إذ  شكري،  اليه  ماذهب  عن  كثيراً 
المصرى يختلف عن األسواق التي شهدت »فقاعة 
عقارية« بتأثير من أزمة الرهن العقاري التي كانت 
ذلك   ،2008 عام  العالمية  المالية  األزمة  في  سبباً 
بعد  يصل  لم  مصر  فى  العقارات  على  الطلب  أن 
الوحدات  قدرة  عدم  ظل  فى  التشبع،  مرحلة  إلى 
القطاع  قبل  من  سواء  للتسليم  والجاهزة  المنفذة 
الخاص أو الدولة، على تلبية احتياجات المواطنين 
المتزايدة للسكن، فضالً على اعتماد شريحة كبيرة 
العقار  إلى  مدخراتهم  توجيه  على  العمالء  من 
األسواق  بأن  ويضيف  للقيمة«.  أمن  كمخزن 
في  حدث  كما  عقارية  فقاعة  حدوث  شهدت  التي 
العالمية  المالية  األزمة  إبان  الخليج  دول  من  عدد 
التمويل  على  تعتمد  كانت  سنوات،   10 نحو  قبل 
المصرفي بصورة كبيرة، وتوسعت البنوك وقتها 
في  الراغبين  للعمالء  وتمويالت  قروض  منح  فى 
شراء وحدات سكنية، وهو ما الينطبق على السوق 
المصرى الذى يعتمد بصورة كبيرة على مدخرات 

العمالء والتقسيط مع الشركات.
ويتابع بأن المخاوف تأتي من األسواق العقارية 
تمويل  في  والمصارف  البنوك  فيها  تفرط  التي 
وغالباً  حقيقية،  ضمانات  بدون  للعقار  المشترين 
وفي ظل الظروف االقتصادية التي تمر بها حاليا 
غالبية االقتصاديات العربية بما في ذلك الخليجية، 
فإن توفر شروط حدوث فقاعة عقارية قد ال تتوفر 
من  تعاني  أنها  إما  األسواق  غالبية  أن  إذ  حالياً 

أسوق  عقارات  حالة  هى  كما  األسعار  في  تراجع 
الخليج في معظمها أو تشكو التباطؤ أو الجمود كما 

في أسواق مصر وتقريبا لبنان واألردن.
في  العقاري  القطاع  تدعم  التي  األخرى  النقطة 
عدد  في  الشباب  شريحة  تنامي  الحالية،  المرحلة 
سكان غالبية الدول العربية، مما يعزز نمو الطلب 
ويجعل  العقارية  األسواق  كافة  في  العقار  على 
ارتفاعات  كانت  وإن  العرض  على  متفوقاً  الطلب 
لكن  العقارية،  المبيعات  نمو  دون  تحول  األسعار 
طلب  بوجود  دوما  مدعوماً  السوق  سيظل  إجماالً 
فقاعة  حدوث  معه  يستبعد  الذي  األمر  متنامي، 

عقارية. 

مكونات الفقاعة غري متوفرة

المهندس سهل الدمراوي عضو االتحاد المصري 
للتشييد والبناء، يحدد ثالثة عناصر يتعين تزامنها 
أنها ال  يقول  اي سوق  فقاعة عقارية في  لحدوث 
تتوفر حالياً في سوق العقارات المصري، وتتمثل 
للشراء،  الممول  والبنك  والمشتري  البائع  في 
مما  كبيرة،  بنسبة  متوفر  غير  األخير  والعنصر 

يجعل حدوث الفقاعة العقارية أمراً مستبعداً.
العقارات في مصر  »في حالة سوق  ويضيف: 
تعتمد  السوق  في  الشراء  عمليات  من   %95 فإن 
على أموال المشترين أنفسهم، وليست على أموال 
المخصصة   %5 المتبقية  النسبة  وتعتبر  البنوك، 
لرقابة  وتخضع  للغاية  محدودة  البنوك  لتمويالت 
هذه  أن  وال شلك  الممول،  البنك  قبل  من  صارمة 
الطريقة التي تتسم بها التعامالت تحد من حدوث 

الفقاعة العقارية«.
ويتابع بأن الفقاعة العقارية تحدث حينما ترتفع 
قيمة العقار بشكل سريع وكبير، مما يجعل سعره 
وهي  األساسية،  قيمته  من  بكثير  أعلى  السوقي 
القيمة العادلة التي يحددها الخبراء، وتسهم عمليات 
استمرار  توقعات  مع  األسعار،  على  المضاربة 
ارتفاعها في تضخم األسعار، لكن بعد فترة يدرك 
لمستويات  وصلت  األسعار  هذه  أن  المستثمرون 
خيالية وغير واقعية، مما يدفع قيمة العقار للتراجع 

و»انفجار الفقاعة«.
العقارية  الفقاعة  مكونات  أن  الدمراوي  ويؤكد 
في  متوفرة  لكنها  مصر،  حالة  في  متوفرة  غير 
التمويالت  فيها  تلعب  أخرى  عقارية  أسواق 
المصرفية للقطاع العقار دوراً مهماً، خصوصاً في 
حال افرطت البنوك في اقتراض المشترين للعقار 
المالية  األزمة  الحذر، كما حدث قبل  بدون توخي 
العربية  العقارات  أسواق  من  العديد  في  العالمية 

خصوصاً الخليجية.
ويتابع أنه بعد مرور 10 سنوات على أزمة الرهن 
العقارية التي كانت سبباً في األزمة المالية، ال توجد 
أن  إذ  حالياً،  العربية  األسواق  في  األوضاع  نفس 
البنوك تعلمت من الدرس وال تزال عمليات اقراضها 
للقطاع العقاري إما في حدود المسموح به أو أقل 
بكثير، فضالً عن أن األوضاع االقتصادية التي تمر 
االفراط  على  تساعد  ال  العربية  االقتصاديات  بها 
في االقراض العقاري، بل على العكس فإن أسعار 
عند  أو  تتراجع  األسواق  من  الكثير  في  العقارات 

مستويات مقبولة.
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لديها سيرة ذاتية علمية متميزة جداً، فهي كانت 
الذين كرمهم  الثالثة واألربعين األوائل  من ضمن 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب 
اختيارها ضمن  وتم   ،2015 عام  الله«  »رعاه  دبي 
لعضويتها،  العالمية«  الشباب  »العلماء  مجموعة 
العالم، في  أنحاء  التي تضم 50 عالماً من مختلف 
أنشأ خريطة  سبتمبر من عام 2014، هي أول من 
جينية لألسر اإلماراتية للكشف المبكر عن مرض 

السكري.
الحيوية،  الطبية  الهندسة  هي تعمل أستاذة في 
ومديرة لمركز جامعة خليفة للتكنولوجيا الحيوية 
بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وتم اختيارها 
العربي،  العالم  في  نفوذاً  النساء  أكثر  كواحدة من 
األولى  الدولية  اإلمارات  جائزة  على  حصلت  كما 
للوقاية من األمراض الوراثية في فئة أفضل باحث 
الصفار  حبيبة  الدكتورة  عن  هنا  علمي..نتحدث 
مديرة مركز األبحاث التقنية الحيوية وأستاذ كلية 
للعلوم  الحيوية في جامعة خليفة  الطبية  الهندسة 
والتكنولوجيا، التي نجحت خالل فترة قصيرة في 
الهندسة  مجال  في  كبيرة  علمية  إنجازات  تحقيق 
الحيوية واألمراض الجينية، لتصبح نموذجاً مشرفاً 
تحقيق  في  والمثابرة  والتصميم  اإلرادة  من حيث 

الحلم والطموح...وكان لنا هذا الحوار معها.
> البدايات هي التي تحدد مستقبلنا وحياتنا..

لهذا نريد أن نتعرف هنا عن بداياتك؟
منطقة  دبي،  في  السبعينيات  في  ولدُت   -
الحكومية،  المدارس  في  طالبة  كنت  الراشدية، 
حمزة  وخالي  وأبي  أمي  وخاصة  أسرتي  وكانت 
إمكانياتي  على  كثيراً  يراهنون  كانوا  الصفار، 
جهودهم  كل  ركزوا  العلمي،  مستقبلي  وعلى 

حوار: لرا الظرا�سي - ت�سوير: حممد علي

للحصول  الدولة  من  بعثة  في  أمريكا  إلى  ألسافر 
الطب  دراسة  من  بدالً  وهناك  البكالوريوس  على 
تخصصت في الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة، وبعد 
انتهاء الدراسة عدت للوطن، وكنت أبحث عن وظيفة 
تناسب تخصصي، ولكن في ذلك الوقت كان يعتبر 
الدولة،  داخل  جديداً  علماً  الجينات  علم  تخصص 
برنامج  من  دفعة  أول  إعالن  عن  قرأت  وبعدها 
بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  إعداد(  )منحة 
راشد في بريطانيا، وتخصصت هناك في الهندسة 

الطبية والوراثية )هندسة الجينات(.
بالقيادة  للدولة، والتحقت  الماجستير ُعدت  بعد 
العامة لشرطة دبي، وكنت أمارس عملي في المختبر 
الجنائي قسم الـ»دي ان ايه« وبعدها قسم الكيمياء، 
استكمال  بأهمية  شعرت  العمل  من  سنتين  وبعد 
مجاالت  هناك  أن  وشعرت  األكاديمية،  رحلتي 
جديدة ويمكن من خاللها خدمة الوطن بفكر جديد 
وبعلم جديد، لهذا قررت أن أسافر لتقديم أطروحة 
الدكتوراه في استراليا في تخصص العلوم الجنائية 
في  المزمنة  األمراض  في  وتخصصت  الوراثية، 
اإلمارات )السكري النوع الثاني( وبدأت بتحضير 

قاعدة بيانات الدولة في كل مواطني الدولة.
عملي  إلى  عدت  الدكتوراه  على  وبعد حصولي 
في شرطة دبي، ولكني شعرت أني خلقت للبحث 
إلى  توجهت  لهذا  الجامعات،  في  الموجود  العلمي 
أؤمن  ألني  التدريس  وامتهنت  األكاديمي  السلك 
أن البحث العلمي والتدريس من أهم الوظائف في 
الحياة التي تساعد في إخراج جيل واٍع وقادر على 

خدمة الوطن.
مسيرتك  إلى  الحديث  يأخذنا  أن  البد  إذن    <

األكاديمية، أليس كذلك؟ 
ذاتي  اكتشف  جعلتني  للدكتوراه  دراستي   -

د. حبيبة الصفار لـ»999«:

طموحي بال سقف!
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ودرب  والكتب  والدراسة  العلمي  للبحث  المحبة 
وظيفة  وأهم  أسمى  أمارس  أن  قررت  لهذا  العلم، 
أنقل  أن  قررت  لهذا  التدريس،  وهي  الحياة  في 
وتأهيلهم  لمساعدتهم  القادمة  لألجيال  العلم 
أخرى  جهة  ومن  للمستقبل،  مستعدين  ليكونوا 
استمر  وأن  أحبها،  التي  العلمية  البيئة  في  أكون 
اخترت  لهذا  العلمي،  بالبحث  شغفي  ممارسة  في 
أن التحق بالسلك األكاديمي لجامعة خليفة للعلوم 
بعدة  وأقوم  أبوظبي،  في  والبحوث  والتكنولوجيا 

أبحاث في مجال البحث العلمي.
والنجاح  المستقبل  طريق  العلم  أن  أومن  أنا 
بهذا  وجودي  خالل  ومن  للمجتمعات،  والتقدم 
الصرح العلمي أستطيع أن أمارس دوري األكاديمي 

و البحثي.  
التي  الدكتوراه  أطروحة  عن  أكثر  حدثينا   <

رت مسيرتك العلمية والعملية؟ غيَّ
- رسالتي تعد أول دراسة من نوعها في منطقة 
الشرق األوسط، حيث عملت أول مسح جيني شامل 
تسبب  التي  الجينات  عن  للكشف  إماراتية،  لعائلة 
واكتشاف  إثبات  جانب  إلى  هذا  السكري،  مرض 
جينات جديدة مسببة للسمنة المفرطة لدى مرضى 
السكري من النوع الثاني لدى سكان الدولة، إضاءة 
لدراسة وتحديد نسبة اإلصابة بمرض السكري من 
النوع الثاني لمواطني الدولة، حيث اكتشفت خمس 
النوع  من  السكري  لمرض  مسببة  جديدة  جينات 
الثاني، وباألخص الجين المسؤول عن مراقبة إفراز 
هرمون األنسولين من البنكرياس، كما تمكنت من 

التي  الجينات  لدراسة  إماراتي  سجل  أول  إنشاء 
تسبب األمراض المزمنة وبدأت بمرض بالسكري، 
ثم درست مضاعفاته، وقررت عمل خريطة جينية 
لألسر اإلماراتية للكشف المبكر عن السكري، وهذا 
بزراعة  لعالقته  كبيراً  عالمياً  اهتماماً  أثار  الكشف 
الخاليا الجذعية، حيث يفترض أن يتيح ذلك للعلماء 
طريقة  بتغيير  مرضاً  تعالج  التي  العقاقير  ابتكار 
تؤثر  شخص  كل  جينات  أن  وبما  الجينات،  عمل 
في كيفية تفاعله مع عقار معين، فإنه يمكن إنتاج 
التكوين  مع  للتطابق  العقاقير  من  مختلفة  أشكال 

الوراثي لكل شخص.
ميدالية  على  حصولك  قرار  استقبلت  كيف   <

أوائل اإلمارات، ضمن 43 شخصية وطنية؟
جائزة  ضمن  التكريم  على  حصلت  عندما   -
»األوائل« الـ43 من صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد باعتباري أول إماراتية تنشئ خريطة جينية 
للوقاية والكشف المبكر عن مرض السكري، كانت 
مشاعري،  ترجمة  يمكن  ال  توصف،  ال  سعادتي 
كان التكريم كبيراً وغير متوقع ومفاجأة لي، أتذكر 
دائماً  ألنه  خالي  مع  التكريم  حفل  حضرت  إني 
ليساندني،  معي  أخي  جاء  وكذلك  يساندني  معي 
واألربع  والجهد،  التعب  أوقات  نسيت  فقط  وقتها 
سنوات التي قضيتها في البحث العلمي، نسيت كل 
انتمي  إني  بالفخر  وشعرت  والعقبات  الصعوبات 
لوطن يقدر العلم، التكريم تقدير وشرف كبير لي 

يضعني أمام مسؤولية كبيرة.
 > ماذا عن أحالم الدكتورة حبيبة صفار؟

- نحن ولله الحمد في دولة اإلمارات التي تحقق 
أجهز  أن  حلمي  كان  واقع،  إلى  وتحولها  األحالم 
قاعدة بيانات لمواطني دولة اإلمارات، وبفضل من 
الله حققت هذا الحلم، وبعدها حلمت أن يكون هناك 
مركز لألبحاث، وفعالً تحقق حلمي، أحلم بتأسيس 
جمعية تضم الدول العربية وتكون متخصصة في 
دراسة المسح الجيني الكامل لتغطية جميع الفئات 
المقيمة في منطقة الشرق األوسط لدراسة التنوع 
األمراض  انتشار  من  والحد  المنطقة،  في  الوراثي 
التي  الكثير من األحالم  الوراثية. باختصار امتلك 

ال سقف لها!
تقدميها  أن  يمكن  التي  النصيحة  هي  ما   <

للجيل الجديد؟
اإلعالم  وسائل  بدأت  التكريم  نلت  عندما   -
تسلط الضوء على حياتي العلمية، وبرزت كثيراً في 
اإلعالم، لهذا كان أوالد أخواتي وإخواني يتحلقون 
حولي ويسألوني باستغراب، وكان أكبرهم وقتها 
ايش عشان  »أنت عملت  العمر:  العاشرة من  دون 
تكريم الشيوخ؟!« وكانوا مبهورين بالتكريم، وكنت 
أقول لهم ادرسوا واجتهدوا، واختاروا التخصص 
المناسب الذي تريدونه وابتكروا، لتكونوا مبتكرين 
ومبدعين لترفعوا اسم الدولة في الداخل والخارج، 
هذا هو السبب الذي سيجعلكم تقفون على منصة 
وإنما  ألهلي  فقط  ليست  النصيحة  وهذه  التكريم، 
قادته  ويقدر صنيع  الوطن  هذا  مواطن يحب  لكل 
في إيجاد مجتمع إماراتي متميز لنا، ويحق رد هذا 

الجميل بمزيد من اإلبداع والتميز.
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الجريمة و العقاب

ترجمة: د. ح�سن الغول 

القتلة  أشهر  أحد  أونوبرينكو  أناتولي  يعتبر 
في أوكرانيا وأكثرهم وحشية، حيث أطلق عليه 
ولدى  و»المدمر«،  أوكرانيا«،  »وحش  لقب  
القبض عليه في أبريل 1996 وكان في السادسة 
 52 بقتل  بقيامه  اعترف  العمر  من  والثالثين 

شخصاً.
ولد أناتولي في يوليو 1959 في قرية السكي 
الحاصل  يوري  يدعى  أب  بإقليم جيتومير من 
الحرب  في  لمشاركته  الشجاعة  وسام  على 
عشر  بثالثة  يكبره  أخ  له  كما  الثانية،  العالمية 
عاماً يدعى فالنتين. وعندما كان في الرابعة من 
العمر توفيت والدته، وتولى جداه وعمته تربيته 
ثم سلموه بعد فترة لدار لرعاية األيتام في قرية 
بريفييتنوي، ووفقاً لما قاله فإنه شعر بالمرارة 
الكبير  أخاه  احتضن  بينما  عنه  أبيه  تخلي  من 
وأبقاه إلى جانبه. وقد التحق هذا الشاب عندما 

كبر بأحد المعاهد الزراعية.
أن  أناتولي  ادعى  معه  جرت  مقابلة  وفي 

وحش أوكرانيا
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واضحة  خطوطاً  وضع  طفل  وهو  له  ماحدث 
من  ينتقل  جعلته  والتي  المستقبلية  لحياته 
شاباً  أصبح  عندما  السجن  إلى  األيتام  دار 
التحق  بأنه مالك  نفسه  وكان يصف  منحرفاً. 
فيها. وأشار  بمدرسة الشيطان وأصبح تلميذاً 
في  بانفصام  إصابته  األطباء شخصوا  أن  إلى 
الشخصية كما شبهه آخرون بأنه يتصرف مثل 

أدولف هتلر.
االتحاد  انهيار  من  القاتل  هذا  استفاد  وقد 
بين  بسهولة  يتنقل  أصبح  حيث  السوفييتي، 

جمهورياته السابقة خاصة أوكرانيا. 
من  أكثر  بحوزته  وجد  عليه  القبض  ولدى 
مائة أداة قتل من بينها منشار ومسدس وبعض 
في  استخدمها  التي  تلك  تشبه  التي  األسلحة 
جرائمه، إضافة إلى الكثير من مقتنيات الضحايا.

أناتولي  اعترف  السجن  في  وجوده  وخالل 
عام  من  الفترة  خالل  أشخاص  ثمانية  بقتل 
1989 وحتى عام 1995، وإن كان في البداية قد 
نفى التهم األخرى، لكنه بعد ذلك اعترف بشكل 
نهائي بقتل 52 ضحية. كما ادعى أنه ارتكب تلك 
الجرائم تلبية ألوامر تلقاها من أصوات داخلية. 
ووفقاً لتلك االعترافات قام في عام 1989 بقتل 
أسرة كاملة تتكون من عشرة أفراد خالل عملية 
سطو، حيث تمكن من استغالل عنصر المفاجأة 

في قتلهم.
كما اعترف أناتولي بأنه بالتعاون مع شريكه 
سيرجي روغوزين قاما بالسطو على عدد من 
تم  ذلك  أن  مدعياً  قتل  جرائم  وارتكبا  المنازل 
السطو  النفس، وكان أول منزل يتم  عن  دفاعاً 
أوكرانيا.  في  براتكوفيتش  بلدة  في  يقع  عليه 
وثمانية  واألم  األب  يضمون  الضحايا  وكان 
أفراد  باستيقاظ  االثنان  فوجئ  حيث  أطفال، 
حيث  جميعاً،  قتلهم  إلى  دفعهما  مما  األسرة، 
ادعى أناتولي بعد ذلك أنه فعل ذلك دفاعاً عن 
النفس، كما أشار إلى أنه إثر ذلك قطع عالقته 

مع زميله.

وفي عام ذاته قام بقتل خمسة أشخاص من 
بينهم صبي في الحادية عشرة من العمر، حيث 
أطلق النار عليهم خالل نومهم في سيارتهم ثم 
ارتكب جرائم  أنه  إلى  أشار  حرق جثثهم. كما 
القتل بدون قصد، وأنه كان يخطط فقط لسرقة 

السيارة. 
وفي أواخر عام 1995 قام بقتل عائلة زيشينكو 
التي ضمت أربعة أفراد مستخدماً منشاراً، وذلك 
ذلك  وتبع  منزلهم،  على  بالسطو  قيامه  خالل 

قيامه بقتل رجل كان قد شهد الحادث. 
أربعة  قتل  من  تمكن   1996 يناير  وفي 
أحد  قرب  مختلفة  حوادث  ثالثة  في  أشخاص 
وأطلق  سياراتهم  أوقف  حيث  العامة،  الطرق 

النار على سائقيها.
وفي الشهر ذاته أطلق القاتل النار على عائلة 
والتي  أفراد،  خمسة  تضم  كانت  التي  بيالت 
قتلت داخل منزلها الذي تم إحراقه بعد ذلك. كما 
قام بقتل اثنين من الشهود كانا يسيران قرب 

المنزل بالصدفة.
تدعى  امرأة  قتلت  ذلك  من  أسبوع  وبعد 
مدينة  إلى  زيارة  خالل  وطفالها  ماروسينا 
التالي  الشهر  وفي  كييف.  إقليم  في  فاستيف 
مدينة  في  منزلها  في  دوبشاك  عائلة  قتلت 
أناتولي  أطلق  حيث  جيتومير،  بإقليم  أولفسك 
النار على األب وابنه ثم ضرب األم بالفأس، مما 
أدى إلى مقتلها ثم طلب من االبنة بعض المال 

وعندما رفضت قتلها.
وخالل فترة قصيرة قتلت عائلة بودناروك في 
منزلها الواقع في إقليم لفوف، ووفقاً العتراف 
ثم  بالرصاص،  واالبن  األب  بقتل  قام  أناتولي 
وبعد  الموت.  حتى  بالفأس  الطفلتين  ضرب 
كان  لألسرة  جار  قتل  من  تمكن  ساعة  مرور 

يتجول قرب المنزل وشاهد بعض ما حدث.
عائلة  من  أفراد  أربعة  تعرض  أيام  وخالل 
كانوا  والذين  أناتولي  يد  على  للقتل  نوفوساد 
آخر ضحاياه وفقاً الدعائه، حيث أطلق الرصاص 

عليهم ثم أضرم النيران في منزلهم للتخلص من 
أي آثار ألدلة قد تدينه.

ومن الواضح أن عمليات القتل التي ارتكبها 
يختار  كان  حيث  متشابه،  طابع  ذات  كانت 
منزالً بعيداً ثم يقتحمه ويقتل جميع من بداخله 
األطفال.  ثم  واألم  األب  البداية  في  مستهدفاً 
يحرق  جريمته  ارتكاب  من  ينتهي  وعندما 
المنزل، حيث كان يتعمد التخلص من أي شاهد 

قد يكون رأى الحادث.
ونتيجة للتحريات المكثفة ألقى رجال األمن 
بتهمة  موزوال  يوري  يدعى  على شاب  القبض 
وتـم  الوحشية،  القتل  جرائم  من  عدد  ارتكاب 
أنه  إال  ضده،  العنف  واستخدام  معه  التحقيق 
وتوفى  الجرائم  تلك  بارتكاب  االعتراف  رفض 

خالل التعذيب.
القاتل  على  القبض  تم  أسابيع  ثالثة  وبعد 
الحقيقي أناتولي أونوبرينكو بعد مطاردة مكثفة 
وشاقة، وبعد مرور سبع سنوات على ارتكابه 
لجريمته األولى. وتم ذلك خالل تنقله مع أحد 

أقربائه، حيث عثر معه على بعض األسلحة.
حظيت محاكمة هذا القاتل باهتمام كبير من 
تقديم  تم  حيث  اإلعالم،  ووسائل  السكان  قبل 
استدعاء  وتم  إدانة ضده،  دليل  مائة  من  أكثر 
المحكمة،  أمام  400 من الشهود، وخالل مثوله 
نهاية  وفي  فعله،  عما  بالندم  اليشعر  إنه  قال 
القتل،  جرائم  بارتكاب  إدانته  تمت  المحاكمة 
وحكم عليه بالسجن المؤبد، حيث كانت أوكرانيا 
قد توقفت في ذلك الوقت عن استخدام عقوبة 
اإلعدام إثر انضمامها إلى مجلس أوروبا في عام 

1995 وتعهدها بإلغاء هذه العقوبة.
مدينة  في  السجن  في  وجوده  وخالل 
جيتومير توفى أناتولي في أغسطس 2013 إثر 
إصابته بأزمة قلبية حادة، وكان في ذلك الوقت 
في الرابعة والخمسين من العمر لتطوى صفحة 
هذا السفاح الذي روع أوكرانيا خالل السنوات 

من عام 1989 وحتى عام 1996.
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غنجها  من  هيئتها،  من  الخارجي،  شكلها  من 
وتثنّي جسدها، من مالمح وجهها الحنطي، المائل 
بدت  الُمترّنحة،  مشيتها  من  الصحراء،  لون  إلى 
للناظرين إليها، وكأنها في العقد الثاني، أو الثالث 

من العمر.
كانت الفتاة قد سلكت أحد الشوارع الفرعية في 
ُقْمقم  تلبّسها  وقد  وشماالً،  يميناً  تتلفت  المدينة، 

الحذر، وكابوس الخوف.. مّم كّل ذلك يا ُترى؟! 
بيديها كانت تضّم إلى صدرها قماطاً من قماش 

أسود، ماذا تضّم مساحة اللفافة أيتها الفتاة؟! 
القماط لطفلٍة طرّيٍة توفيت بأيامها األولى، لكن 

اإعداد: وجيه ح�سن

 سر القماط!

الوليدة  بهذه  الفتاة  هذه  تتجه  أين  إلى  السؤال: 
الميتة، في ساعة من ساعات الصباح األولى؟ 

الفتاة على ما يبدو تتجه ناحية إحدى حاويات 
القمامة، تريد التخلّص – على طريقتها - من هذا 
الباهظة،  اآلدميّة  الكتلة  هذه  من  الثقيل،  الكابوس 
قد  تكون  ألنها  وتستريح،  أعصابها،  تهدأ  عندها 
على  معلّمتها  ألقتْها  التي  المهّمة،  بتنفيذ  قامت 

كاهلها، على أكمل وجه!
وباقترابها بالفعل من حاويٍة لرمي اللفافة وَمْن 
فيها، أثار ذلك انتباه أحد عمال النظافة، الذي كان 

يقوم بواجبه بتنظيف الشارع نفسه.
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دقيق  البديهة،  »بابو« سريع  العامل  هذا  كان   
بدايتها،  مْن  العملية  تنفيذ  شاهد  وقد  المالحظة، 
كذلك الحظ بحْدسه وفطنته مدى االضطراب، الذي 

كانت عليه هذه الفتاة.. 
مضمون  عْن  بسؤالها  »بابو«  باَغتَها  وقتها 

اللفافة، الُمراد إلقاؤها في الصندوق؟ 
وقتئٍذ، اضطربت الفتاة، تغيّر لون سحنتها، بدت 

بالفعل على درجة عالية من االرتباك والتلّكؤ.
الفتاة،  إليقاف  العمل،  زمالء  »بابو«  فنادى   
وحجزها، عندما تيّقن أّن الذي داخل اللفافة، إنما 

هو لطفلة حديثة الوالدة وميتة، ليس غير.
ولكن  متسارع،  دراماتيكي  بشكل  تطور  األمر 
الطفلة  إلقاء  نيّتها  في  كان  التي  الفتاة  تكن  لم 
الوليدة، هي والدتها، فأّمها الحقيقية، كانت ال تزال 
في فراشها، إثر عملية الوالدة وتبِعاِتها، لكّن األم 
إحدى  “وهي  الفتاة،  هذه  كلّفت  قد  كانت  الوالدة، 
ُمقابل  الشائكة،  المهمة  بهذه  للقيام  صويحباتها”، 
مبلغ من المال، كانت االثنتان قد اتفقتا عليه مسبقاً! 
بادىء ذي بدء، بدأ الحوار بين العّمال والفتاة، 
تيّقن  بعدما  َحِمي وطيُسه، خاّصة  أْن  لبث  ما  ثّم 
الجميع، أّن اللفافة، تضّم طفلة حديثة الوالدة وميتة 
، وأّن الفتاة شَرَعْت ترفع صوتها عليهم، وتقذفهم 

بمختلف أنواع الشتائم والبذاءات!
إحدى  خلف  ُمتخّفياً  جانباً،  »بابو«  انتحى 
السيارات المتوقفة، وقام بإبالغ الشرطة بالحادثة، 
كان  بينما  بالتفصيل،  العنوان  أعطاهم  بعدما 
للوقت،  كسباً  الفتاة،  يشاِغالن  اآلخران،  العامالن 
وهي تحاول جاهدًة التملّص من أيديهم، لكْن من 

دون جدوى!
إحدى  وصلت  معدودة،  دقائق  وبعد  بالفعل 
مسرح  وإلى  المكان،  عيِن  إلى  الشرطة  دوريات 

الجريمة، للوقوف على حقيقة الحادثة. 
بداية، اقتاد شرطيان الفتاة إلى السيارة الدورية، 
أحد  ومعه  الدورية  رئيس  توّجه  بينما  لحجزها.. 
جوف  مْن  الضحيّة  الطفلة  الستخراج  العناصر 
إلقائها هناك فور  الفتاة من  الحاوية، التي تمكنت 

مشاهدتها لسيارة الشرطة تقترب من المكان. 
الشرطة، وفي قسم  إلى مركز  الدورية  سارت 

الضابط  وأمام  الجنائية«،  والمباحث  »التحريات 
»سندريال،  الفتاة  اعترفت  القسم،  رئيس  »سعيد« 
من  بتوجيه  تنفيذها،  الُمكلّفة  بالمهّمة  عاماً«،   26
والدة الطفلة الُمتوفاة، وأنها قامت بذلك طمعاً بمبلغ 

من المال، كانت االثنتان قد اتفقتا عليه!
من  اعترفت  »سندريال«،  الفتاة  مع  بالتحقيق 
»واالعتراف  به،  قامت  بما  إكراه،  أو  ضغط  دون 
سيّد األدلّة«، وأّن صاحبتها »ليال ، 36 عاماً«، هي 
األّم الحقيقية للمولودة الُمتوفاة، وأنها ولدتها بفعل 
بشكل  المهنة  هذه  تمارس  »ليال«  وأّن   الّزنى، 
سّري، منْذ نحو سنتين، ورّبما أكثر، وأنها تشارك 
عن  البعيد  للِحْشَمة،  الُمناِفي  الفعل  هذا  في  معها 
منها  تأخذ  »ليال«  وأن  السامية،  األخالق  روح 

قسطاً مْن دفوعات الّزبائن، حسب االتفاق! 
وحين سألها ضابط التحقيق:

- هل هذه هي المرة األولى التي تقومين فيها 
بمثل هذه الجريمة، أعني إلقاء مواليد في الحاويات؟
ارتبكْت، كأّن على رأسها  صمتْت  »سندريال«، 
على  الضابط  حثّها  وحين  األبابيل..  طيور  أحَد 

الكالم، قالت:
- هي المّرة األولى واألخيرة يا سيّدي.

وخالل التحقيق مع المتهمة »سندريال«، كانت 
إحدى دوريات الشرطة، تقود المدعّوة »ليال« إلى 
المركز، للتحقيق معها، وأخذ إفادتها حول الجريمة 

المذكورة..
أدلَِت  القسم،  رئيس  »سعيد«،  الضابط  وأمام   

المتّهمة »ليال« بإفادتها، قائلة بكّل وقاحة وُجرأة:
- نعم سيدي الضابط، المولودة طفلتي، ولدتها 

ِسَفاحاً، هي مهنتي الوحيدة منذ سنوات 
دمعات  ذرف  لعينيها  تاركة  »ليال«،  وصمتت 

َسِخينات، وهي بطريقها إلى خّديها !
فقال الضابط:

- أكملي الحديث.. ماذا بعد؟ 
- لّما كانت المولودة طفلة غير شرعية، فّضلُت 
وقلُت  لألبد،  منها  والتخلّص  الشارع  في  رميها 
في نفسي: هذا أفضل حّل، حتى ال تكبر، وتعمل 

بالمهنة المريرة ذاتها!
- أين كانت والدتك لها؟

 سر القماط!

وبمساعدة  فيه،  أسكن  الذي  البيت  في   -
تريد،  التي  المال  وأعطيتها  نفسها  »ساندريال« 

واستحلفتها، أاّل تبوَح بالسّر!
- هل هذه أّول مولودة لك، تلقينها في حاويات 

القمامة؟
- نعم يا سيدي.

- وماذا عن سبب وفاة الطفلة المبكر؟
جانبية  غرفة  في  تركتها  بها،  والدتي  بعد   -

كانت تلهث وتبكي!
- وماذا بعد؟ أكملي رواية الحادثة.

- لّما عدت إليها، وجدُتها وقد فارقت الحياة.. 
وقتها طغت علّي جملة من الوساوس واألحاسيس: 
في  وقلت  الُمتوفاة«؟  الطفلة  بهذه  تفعلين  »ماذا 
عيون  الحاويات،أخاف  بإحدى  »أْرميها  نفسي: 
الشرطة أوالً، وعيون الناس تالياً«، ال تخافي أحداً، 
صاحبتُك »سندريال« تجيد تنفيذ المهمات الصعبة، 

اعتمدي عليها، وهذا ما كان!
جديد  من  للمثول  »سندريال«،  استدعاء  تّم  ثم 
بأن  إياها  مطالباً  القسم،  رئيس  الضابط،  أمام 
الطفلة  والدة  »ليال«،  معلّمتها  له، بحضور  تشرح 
الدورية،  عناصر  بيد  وقوعها  كيفية  عْن  الضحية 
ولماذا تّم إلقاء القبض عليها، وما دور عّمال النظافة 

في ذلك؟
تقرير  وصدور  التحقيقات،  استكمال  وبعد 
الطبيب الشرعي الذي أظهر أن سبب وفاة الطفلة 
هو اإلهمال المتعمد من المتهمة »ليال« لها، وعدم 
تزويد الطفلة بما تحتاجه من حليب األم والعناية 

الصحية األولية ما بعد الوالدة.
القتل  بتهمتي  »ليال«  المجرمة  إحالة  وتّم 
»سندريال« بتهمتي  الدعارة، والمجرمة  وممارسة 
القضاء  التستر على جريمة قتل والدعارة، ليقول 
الُمختّص كلمته الفصل بحّقهما بالسجن لسنوات 
عدة في إحدى المؤسسات العقابية واإلصالحية، 

واإلبعاد بعد قضاء فترة المحكومية.

القصة  في  المذكورة  والشخصيات  األسماء   •
وشخصيات  أسماء  مع  تشابه  وأي  مستعارة، 
أخرى هو محض صدفة.
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هجوماً   2015 عام  ديسمبر  من  الثاني  شهد 
بمركز  حفالً  النارية، استهدف  باألسلحة  إرهابياً 
مدينة سان  في  العقلية  اإلعاقة  ذوي  لرعاية 
برناردينو  بوالية كاليفورنيا األمريكية، ما أدى إلى 
مقتل 14 شخصاً وإصابة 24 آخرين. ونفذ الهجوم 
مواطن أمريكي باكستاني األصل  وزوجته، اللذان 
ُوصف  الذي  الهجوم،  عقب  الشرطة  يد  على  قتال 
المتحدة منذ  الواليات  »الهجوم األشرس في  بأنه 
أحداث 11 سبتمبر عام 2001«. وأشارت التحقيقات 
إلى أن الزوجين اعتنقا أفكاراً متطرفة منذ سنوات، 
وتنظيمات  اإلسالمية«،  »الدولة  بتنظيم  ويرتبطان 
جهادية أخرى، وُعثر بمنزلهما على معدات لصناعة 
المئات«،  لقتل  »تكفي  وذخائر  وأسلحة  القنابل 
هاتف  على  الجريمة  مسرح  من  بالقرب  ُعثر  كما 
تدمير  حاول  أنه  ويبدو  الهجوم،  لمنفذ  »آيفون« 
البيانات الموجودة فيه، لكن السلطات سعت لتحليل 
محتوياته لمعرفة أبعاد ودوافع هذا الهجوم الدامي.
صراع »إف بي آي« و»آبل« بين قاعات المحاكم 

وأروقة الكونغرس:
الفيدرالي »إف بي آي«  التحقيقات  تولى مكتب 
مساعدة  طلب  حيث  القضية،  هذه  في  التحقيق 
هاتف  شيفرة  فك  في  »آبل«،  التكنولوجيا  عمالق 
إلى  »النفاذ«  للمحققين  يتيح  بما  الهجوم،  منفذ 
عن  والتنقيب  والبحث  به،  المخزنة  المعلومات 
»آبل«،  رفضته  ما  وهو  التحقيق،  تفيد  التي  األدلة 
وحرمة  المعلومات  سرية  على  الحفاظ  بدعوى 
»إف  ألجأ  الذي  األمر  لعمالئها،  الخاصة  الحياة 
في غضون  بالفعل  القضاء، وحصل  إلى  آي«  بي 
شهر فبراير 2016، على أمر قضائي يطالب »آبل« 
بتغيير إحدى صفات برنامج هاتف اآليفون الخاص 
بالمهاجم، والتي تمحو محتويات الجهاز بعد عشر 
محاوالت فاشلة إلدخال كلمة السر، وتمكين »إف 
بي آي« من استخدام هذه التكنولوجيا لفك شيفرة 
مئات هواتف اآليفون في قضايا مختلفة. وقد نفت 

البرنامج  هذا  إنتاج  اعتزامها  أو  امتالكها  الشركة 
مستقبالً، لخطورته من الناحية األمنية، حيث يعرض 
أجهزتها للقرصنة اإللكترونية، كما أن قبولها بهذا  
األمر »ُيضر بسمعتها في مجال حماية خصوصية 

عمالئها الملتزمين بالقانون. 
وهكذا لم ُتذعن الشركة لألمر القضائي واعتزمت 
قاعات  من  برمته  النزاع  لنقل  وسعت  استئنافه، 
المحاكم إلى أروقة الكونغرس، حيث يعارض كثير 
من المشرعين التدخل الحكومي في عمل شركات 
الخصوصية،  في  بالحق  المساس  أو  التكنولوجيا 
الخبراء  من  »لجنة  تشكيل  بعضهم  اقترح  كما 
والحقوق  والتكنولوجيا  االستخبارات  قضايا  في 
المدنية«، لبحث تأثيرات هذه القضية على األجهزة 

األمنية واألمن الوطني والحقوق الفردية.
لم تعد هناك حاجة لمساعدة  وفي وقت الحق؛ 
»آبل« في فك تشفير هاتف مهاجم سان برناردينو، 
بعد أن صرح مدير الـ »إف بي آي« »جيمس كومي« 
بإنجاز  هويته(  عن  ُيفصح  )لم  ثالث  طرف  بقيام 
هذه المهمة، مقابل نحو مليون وثالثمئة ألف دوالر! 
الخصوصية  حماية  بين  المواءمة  إشكالية 

ومكافحة الجريمة:
حول  الجدل،  من  الكثير  القضية  هذه  أثارت 
اشكالية »المواءمة« بين حماية الحق في الخصوصية 
من ناحية، وتوفير متطلبات األمن ومكافحة الجريمة 
 - بداية   – التساؤل  وجرى  أخرى.  ناحية  من 
الحكوميين  المحققين  نفاذ  شرعية  مدى  حول 
اصطالحاً  ُيعرف  ما  وهو  المعلوماتية،  النظم  إلى 
كنا  وإن  به،  المصرح  النفاذ  أو  الحكومي،  بالنفاذ 
اإللكتروني«  »التفتيش  مصطلح  استخدام  نؤثر 
لبساطته، ووضوح داللته على ماهيته ومقصوده، 
موضوعه  وعلى  األدلة،  عن  والتنقيب  البحث  وهو 
أو »المحل« الذي يقع عليه، وهو األجهزة والبرامج 
والملفات والبيانات اإللكترونية المختزنة في النظم 
من  كثيفة  شبكات  من  تضمه  بما  المعلوماتية، 

ووسائل  الذكية  والهواتف  اإللكترونية  الحاسبات 
االتصال األخرى. 

كان  إذا  عما   - خاص  بشكل   - التساؤل  وثار 
من الجائز اعتبار »التفتيش اإللكتروني« وسيلة من 
وسائل اإلثبات الجنائي »المادي«، ونوعاً مستحدثاً 
من »التفتيش«، يندرج في مفهومه الواسع، ويخضع 
اإلجراءات  قانون  في  الواردة  وضوابطه،  ألحكامه 
أم  صراحًة؟..  ذلك  على  ينص  لم  ولو  الجزائية، 
تستعصي-  والبيانات  والبرامج  األجهزة  هذه  أن 
بطبيعتها - أن تكون محالً لهذا التفتيش، وتأبى أن 

يخضع ولوجها ألحكامه وضوابطه الراهنة؟ 
التساؤالت،  هذه  على  لإلجابة  نسعى  وسوف 
في سياق تطرقنا لعدد من الجوانب اإلجرائية ذات 

الصلة، على الترتيب التالي:
للنظم  الحكومي  »النفاذ  اعتبار  مدى  أوالً: 

المعلوماتية« من قبيل التفتيش:
متعارضان  اتجاهان  المقارن  الفقه  يتنازع 
بعض  الفقه  من  جانب  أثار  فقد  الصدد..  هذا  في 
الشكوك حول صحة اعتبار »النفاذ الحكومي للنظم 
القانوني  بمعناه  »التفتيش«  قبيل  من  المعلوماتية« 
التقليدي، والذي يستهدف دوماً ضبط أدلة »مادية«، 
تفيد في كشف الحقيقة في الجرائم المختلفة، األمر 
لبرامج  المادية«،  »غير  الطبيعة  مع  يتنافى  الذي 
فهي  الذكية،  والهواتف  اآللية  الحاسبات  وبيانات 
أي  لها  ليس  إلكترونية،  ذبذبات  أو  نبضات  مجرد 
ومن  الخارجي،  العالم  في  محسوس  مادي  مظهر 
ضبط،  أو  تفتيش  عليها  يرد  ألن  سبيل  فال  ثم 
ويتعين إخضاعها ألحكام مستقلة، تتالءم وطبيعتها 

الخاصة.
أن  إلى  آخر  اتجاه  تقدم، ذهب  ما  وعلى خالف 
التشكك في الطبيعة »المادية« للبيانات اإللكترونية 
هي  البيانات  تلك  أن  باعتبار  يسوغه،  ما  له  ليس 
أشياء محسوسة، ولها وجود مادي مؤكد في العالم 
يمكن  كما  وُتخزن،  ُتسجل  ألن  وقابلة  الخارجي، 

د. م�سطفى طاهر - باحث قانوين

مفهوم وضوابط »التفتيش 
اإللكتروني« في مجال اإلثبات الجنائي
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إنتاجها،  وإعادة  واستغاللها  وحجبها  وبثها  نقلها 
والضبط  التفتيش  عليها  يرد  أن  يصح  ثم  ومن 

قانوناً.
ونحن وإن كنا إلى االتجاه األخير أقرب، لكونه 
األكثر اتساقاً مع حقائق األمور في بيئة المعالجة 
اإللكترونية للبيانات، إال أننا نميل في الوقت ذاته، 
إلى القول بأن األمر يستلزم تدخالً تشريعياً، يختص 
هذا الوعاء اإلثباتي المستحدث بنصوص صريحًة 
وتوسع  الخاصة،  طبيعته  مع  تتواءم  ومستقلة، 
»التفتيش  ليشمل  التقليدي«،  »التفتيش  نطاق  من 
اإللكتروني«، بما ُيمكن مسؤولي إنفاذ القانون من 
الولوج إلى األجهزة والبرامج والبيانات اإللكترونية، 

وفقاً للضوابط والقواعد القانونية العامة. 
ثانياً: نطاق التفتيش اإللكتروني:

إجراءات  كافة  العامة  النيابة  تباشر  أن  األصل 
االعتبارات  لبعض  أنه مراعاة  إال  بنفسها،  التحقيق 
المشرع -استثناًء- تكليف مأموري  العملية، أجاز 
هذه  بعض  بمباشرة  بالقيام  القضائي  الضبط 
اإللكتروني«،  »التفتيش  إجراء  ومنها  اإلجراءات، 
الذي يجيز النفاذ للنظم المعلوماتية، بحثاً عن األدلة 
يكون  ما  اإلثباتية بصدد جريمة معينة، ومشاهدة 
البيانات  من  العرض  شاشات  على  مرئياً  ظاهراً 
استخدام  إمكانية  مع  الحاسب،  داخل  المخزنة 
الحاسب الذي يجري تفتيشه، أو غيره من األجهزة 

على  االطالع  في  نفسه،  المكان  في  الموجودة 
البيانات التي يحتويها، واستخراج ما يلزم منها، في 
صورة مطبوعة لفحصها أو استنساخها، األمر الذي 
ُيسهم في تعزيز صالحيات مسؤولي إنفاذ القانون 
في  جهودهم  وتعزيز  الجنائي،  اإلثبات  مجال  في 
كشف الجرائم وضبط مرتكبيها، واختراق وتفكيك 
والمنظمات  اإلرهابية  للجماعات  السرية  البنى 
اإلجرامية، والمساعدة في إحباط مخططاتها، وجمع 

وتقوية األدلة الالزمة إلدانة زعمائها وأعضائها.
ثالثاً: قواعد التفتيش اإللكتروني:

اإللكتروني«، ال يخرج  »التفتيش  إذا سلمنا بأن 
بمفهومه  »التفتيش«  صور  من  صورة  كونه  عن 
القانوني التقليدي، فإنه من المتعين أن يخضع لذات 
اإلجراءات  قانون  أوجب  التي  والضوابط  القواعد 
االلتزام  الصلة  ذات  القوانين  من  وغيره  الجزائية 
بها، لدى إجراء التفتيش في األحوال المختلفة، ومن 

أهمها :
الهاتف  أو  اآللي  الحاسب  تفتيش  - ال يجوز   1
المعلوماتية،  األجهزة  من  ذلك  غير  أو  المتحرك، 
ملحقاته،  بأحد  أو  المتهم  مسكن  داخل  الموجودة 
مسكن  تفتيش  فيها  يجوز  التي  الحاالت  في  إال 
المتهم قانونا)م 72 إجراءات جزائية(. كما ال يجوز 
إخضاع أي من هذه األجهزة للتفتيش، حال وجودها 
أو  الطرق  في  أو  مسكنه  خارج  الشخص،  بحيازة 

المواصالت العامة، إال في األحوال التي يجيز فيها 
القانون تفتيش ذلك الشخص نفسه، )م 75 إجراءات 

جزائية(. 
2 - يتعين االلتزام بالقيود والضوابط القانونية 
لدى  والمالية«،  المصرفية  »السرية  بمبدأ  المتعلقة 
المصارف  في  اإللكتروني«  »التفتيش  مباشرة 
وغيرها من المؤسسات المالية. حيث ُيحظر إعطاء 
أو كشف أي معلومات أو بيانات، عن عمالء البنوك، 
الخزائن  أو  األمانات  أو  ودائعهم  أو  أو حساباتهم 
تمكين  أو  في شأنها،  معامالتهم  أو  بهم،  الخاصة 
الغير من االطالع عليها، في غير الحاالت المرخص 

بها بمقتضى القانون.
3 - ال يجوز تفتيش النظم المعلوماتية األخرى، 
بمسكن  الموجود  اآللي  الحاسب  بها  يتصل  التي 
أماكن  في  موجودة  النظم  هذه  كانت  إذا  المتهم، 
أو  المتهم،  عمل  )مقر  الدولة  إقليم  داخل  أخرى 
مسكن شخص آخر غيره(، إال إذا توافرت الظروف 
توافر  وأهمها  قانوناً،  لذلك  الموجبة  والشروط 
المتهم(  )غير  الشخص  هذا  أن  على  قوية  أمارات 
إجراءات  )م75  بالجريمة  تتعلق  ألشياء  حائز 

جزائية(. 
اإللكتروني  التفتيش  مشروعية  مدى  رابعاً: 

»العابر للحدود«:
المعلوماتية  للنظم  الخاصة  التقنية  الطبيعة  أدت 
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»العابرة للحدود«، إلى تزايد احتماالت إثارة العديد 
من المشكالت التقنية والقانونية، الناجمة عن امتداد 
»التفتيش اإللكتروني« من دولة ألخرى، فيما يسمى 
باالختراق المباشر، أو التفتيش اإللكتروني »العابر 
للحدود«. فقد تسعى سلطات دولة ما للحصول على 
إقليم  على  يقع  معلوماتي  نظام  في  معينة،  بيانات 
دولة أخرى، تشمل تلك البيانات بالحماية الجنائية، 
وتنظر إلى األفعال المشار إليها بوصفها »جريمة«، 
تشكل انتهاكاً لسيادتها الوطنية وواليتها القانونية 

والقضائية.. وهنا نصادف رأيين مختلفين: 
الرأي األول: ويرى أن المنطق القانوني السليم 
»المنفرد«  اإللكتروني  التفتيش  امتداد  يسوغ  ال 
ما،  دولة  إقليم  على  موجود  معلوماتي  نظام  من 
إقليم دولة أخرى، استناداً  إلى آخر متصل به في 
إلى المبادئ والقواعد القانونية نفسها، التي تحظر 
اقتراف اإلجراءات نفسها »المنفردة« نفسها بصدد 
األشياء المادية. ويمكن اللجوء - بديالً عن ذلك - 

لطلب »المساعدة القانونية المتبادلة«.
للمشكالت  أكبر  أهمية  ويولي  الثاني:  الرأي 
المتصلة  الجرائم  في  التحقيق  تواجه  التي  العملية 
بالنظم المعلوماتية، ويرى بوجوب توافق اآلراء على 
في  األنشطة،  هذه  بتنفيذ  للسماح  الدولي  الصعيد 
سياق »تعاوني« وطبقاً لضوابط معينة، ومن ذلك 

إشعار الدولة موضع التفتيش.
وتعتبر هذه المشكلة من األمور المطروحة حالياً 
بقوة على الصعيد الدولي، وإن لم تحظ حتى اآلن 
اآلثار  ومعالجة  لها،  التصدي  ُسبل  بالتوافق حول 
قانونية  لمفاهيم  التوصل  ويؤمل  عنها.  الناجمة 
تحديد  في  ُتسهم  مبتكرة،  عملية  وحلوالً  جديدة، 
في  المعنية،  للدول  المتبادلة  االلتزامات  الحقوق 
والشبكات  للنظم  المشترك«  »االستخدام  مجال 

المواءمة  وتحقق  المختلفة،  بأنواعها  المعلوماتية 
القائمة  الدولة  من  كل  مصالح  بين  والتوازن، 
القانون  تنفيذ  سلطات  جهود  وتيسير  بالتفتيش«، 
بها من ناحية، ومصالح »الدولة موضع التفتيش«، 

وحماية حقوق المقيمين بها، من ناحية أخرى.
للنظم  المشروع  النفاذ  تقنين  ضرورة  رابعاً: 

المعلوماتية في القانون اإلماراتي:
مما ال شك فيه أن االعتماد المتزايد على النظم 
المجتمع  شؤون  مختلف  تسيير  في  المعلوماتية 
دور  في  ملحوظ  تقلص  إلى  أدى  قد  عام،  بوجه 
للمعلومات،  تقليدي  كوعاء  الورقية،  المستندات 
وهي  الالورقية،  األوعية  في  مطرد  إزدياد  قابله 

المستندات اإللكترونية. 
إجراءات  طبيعة  على  الحتمي  أثره  لذلك  وكان 
جمع األدلة، وعلى األساليب والتقنيات المستخدمة 
في  تقع  التي  الجنائية،  والتحقيقات  التحريات  في 
فرض  حيث  للبيانات،  اإللكترونية  المعالجة  بيئة 
على سلطات التحقيق والتحري، التعامل مع أشكال 
معه  نتطلع  الذي  األمر  األدلة،  من  مادية«  »غير 
نحو  بخطاه،  لإلسراع  الجنائي،  مشرعنا  صوب 
تحديث قانون اإلجراءات الجزائية، للوفاء بمتطلبات 
بما  المستحدثة،  البيئة  هذه  في  الجنائي  االثبات 
يتيح سلطات وصالحيات مالئمة وكافية، لمأموري 
الضبط القضائي ولسلطات التحقيق، في ممارستها 
حماية  ذاته-  الوقت  في  يضمن-  وبما  لمهامها، 
الفردية  »الخصوصية  للحق في  مالئمة ومتوازنة، 

والمؤسسية«، إن جاز لنا هذا التعبير.
صوغ  لضرورة  خاص-  بوجه   – ونشير 
نصوص إجرائية جديدة، واضحة وصريحة، تتكفل 

بتحديد وتقنين الجوانب التالية:
والية  لها  تنعقد  التي  السلطات  أو  السلطة   .1

الترخيص أو اإلذن بالنفاذ للنظم المعلوماتية.
المشروع  بالنفاذ  لهم  المصرح  األشخاص   .2
المصرح  أو  اآلمن  والتواجد  المعلوماتية،  للنظم 
األدلة  عن  والتفتيش  البحث  بغرض  بداخلها،  به 
اإلثباتية وضبطها، في الجرائم المختلفة، سواء كانوا 
الضبط  مأموري  أو من  العامة،  النيابة  أعضاء  من 
ندبهم  ُيرى  قد  الذين  الخبراء  من  أو  القضائي، 
لذلك، في ضوء الطبيعة التقنية المعقدة لهذه النظم، 
اختراقها  يستلزمها  التي  العالية،  الفنية  والمهارات 

وتشغيلها.
المعلوماتية  للنظم  بالنفاذ  المصرح  المدة   .3

خاللها.
الحاسبات،  بتسجيالت ومخرجات  االعتراف   .4

كأدلة مقبولة في الدعوى الجنائية.
بتقديم  المعلوماتية  النظم  مستخدمي  التزام   .5
لمأمور  أو  التحقيق  لسلطة  الفعالة  المعاونة 
فيما  خاصة  بالتفتيش،  القائم  القضائي،  الضبط 
يتعلق باالتصال بالنظام المعلوماتي، والتعامل مع 
بداخله، وتقديم  المخزنة  البيانات  برامجه، وملفات 
البيانات المخزنة أو المعالجة آلياً، في شكل صالح 
جواز  عدم  مع  االثباتية،  لألغراض  لالستخدام 
المستخدمين،  هؤالء  ضد  الجنائية  الدعوى  إقامة 
انتهاك  أساس  على  إليها،  ينتمون  التي  الجهات  أو 
»السر المهني« Professional Secrecy، وإعفائهم من 
المترتبة  والتأديبية،  والمدنية،  الجنائية  المسؤولية 
على إفشاء وتقديم هذه المعلومات لسلطات التحقيق 

والتحري.
6. وجوب توافر مؤشرات جدية، تسمح باالشتباه 
احتمال  أو  المعلوماتية،  األنظمة  هذه  استعمال  في 
استعمالها، من جانب أشخاص يشتبه في تورطهم 

في إحدى الجرائم المنصوص عليها قانوناً.



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«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47

بني ياس لالستثامر والتطوير ذ.م.م
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قضايا و أحكام مرجعية

أحالت النيابة العامة في إحدى إمارات الدولة 
المتهم األول ومتهمين آخرين للمحاكمة، مطالبة 
جنائية  دعوى  في  إليهم  أسند  عما  بمحاكمتهم 
والمتهم  األول  المتهم  أن  وفيها  عليهم،  رفعت 
مع  والمساعدة  االتفاق  بطريق  اشتركا  الثاني 
متهم ثالث في ارتكاب تزوير محررات رسمية 
حكومي  مستشفى  من  صادرة  مرضية  إجازة 
في اإلمارة نفسها، تابع لهيئة صحية رسمية في 
الدولة، وأنهما اتفقا مع المتهم الثالث وساعداه 
الرسمية،  المحررات  هذه  ببيانات  زوداه  بأن 
أطباء  إلى  زوراً  نسبه  بتوقيع  ومهرها  فدونها، 
مستشفى حكومي في اإلمارة نفسها، وبأختام 
في  حكومي  لمستشفى  صدورها  منسوباً 
اإلمارة نفسها، بحيث تم استعمال األختام بغير 
بالمصلحة  اإلضرار  ذلك  شأن  من  وكان  حق، 
العامة، واستعمل المتهمان األول والثالث محرراً 

رسمياً )إجازة مرضية( مع علمهما بتزويره. 
بمعاقبة  اإلمارة  في  العامة  النيابة  وطالبت 
المتهمين الثالثة عن ذلك طبقاً ألحكام الشريعة 
 ،213  ،47  ،  42/2 والمواد:  الغراء،  اإلسالمية 
216/8، 1789/1 من قانون العقوبات اإلماراتي 

االتحادي. 
ثم قضت محكمة جنايات اإلمارة، في إحدى 
المتهم  وباإلجماع، بحبس  جلساتها وحضورياً 
إليهما  المسندة  التهمة  عن  سنتين  لمدة  األول 
للترابط، وبحبس المتهم الثالث سنة واحدة عن 
التهمة المسندة إليه، فقام المتهم األول بالطعن 
بحكم محكمة الجنايات أمام محكمة االستئناف 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

في اإلمارة. 
اإلمارة  في  االستئناف  محكمة  اطالع  وبعد 
جلساتها  إحدى  في  قضت  الطعن،  هذا  على 
بتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبة المتهم األول 
الطاعن بالحبس ثالثة أشهر عما هو منسوب إليه، 
بعدما أودع محامي المتهم األول الطاعن مذكرة 
قانونية بأسباب نعيه على الحكم المطعون فيه، 
وقد خلص فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون 

فيه واإلحالة إلى محكمة االستئناف.
فقامت النيابة العامة في اإلمارة بطلب نقض 
الحكم المطعون فيه في محكمة االستئناف في 
العليا  االتحادية  المحكمة  إلى  واإلحالة  اإلمارة، 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
الدولة،  في  العليا  االتحادية  المحكمة  وأمام 
مذكرة  طريق  عن  الطاعن،  األول  المتهم  نعى 
فيه  المطعون  الحكم  على  لمحاميه،  قانونية 
العليا،  االتحادية  المحكمة  قبلتها  بأسباب، 
تهمة  من  الطاعن  األول  المتهم  ببراءة  وحكمت 
بهذا  مؤكدة  واستعماله،  رسمي  محرر  تزوير 
الحكم على مبدأ قانوني مهم، مؤداه أن األحكام 
الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وال 

تؤسس على الظن واالحتمال.
واألسباب التي قبلتها المحكمة االتحادية العليا 
والقصور  القانون،  تطبيق  في  الخطأ  تضمنت 
في التسبيب، والفساد في االستدالل، ومخالفة 
الثابت باألوراق، وذلك أن الحكم المطعون فيه قد 
أدان المتهم األول الطاعن رغم عدم توافر أركان 
علمه  النتفاء  حقه  في  إليه  المسندة  الجريمة 

اإلجازات  )أوراق  الرسمية  المحررات  بتزوير 
المرضية(، وخلو أوراق الدعوى من دليل مادي 
على ثبوت ما هو منسوب إليه، إذ إن دوره لم 
المتهم  إلى  اإلجازة  ورقة  بتوصيل  قيامه  يتعد 
الثالث، ولم يكن يعلم بأنها مزورة، وليس أدل 
على ذلك مما جاء في تحريات الشرطة، والتي 
أثبتت عدم علمه بما طرأ على ورقة اإلجازة من 
تزوير وبراءته عما حدث فيها من تغيير أو تبديل 
للحقيقة فيها، كما أن األسباب التي استندت إليها 
حكم محكمة االستئناف في اإلمارة جاءت غير 
في  الفساد  شابه  ما  وهو  كافية،  وغير  سائغة 
ومخالفة  التسبيب،  في  والقصور  االستدالل، 

الثابت في األوراق.
الطاعن على حكم محكمة  المتهم  نعي  وجاء 
االستئناف سديداً، ذلك أن تحصيل فهم الواقع 
في الدعوى وتقدير أدلتها واستخالص الراجح 
والجدير باالعتبار منها، يدخل في سلطة محكمة 
الموضوع من دون رقيب عليها في ذلك، إال أنه 
وأصله  له سائغاً  يكون استخالصها  أن  يتعين 
ثابتاً في األوراق، وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت 
هذه  إلى  أوصلتها  التي  واألسس  المحكمة  بها 
القناعة، وأن يكون في حكمها ما يطمئن المطلع 
وأدلتها،  الدعوى  بوقائع  أحاطت  قد  أنها  عليه 
على  تقوم  فاألحكام  المتهم،  دفاع  وفحصت 
حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير 
أن يكون فيها ما يشعر باالحتمال أو التشكيك 

في قيمة الدالئل.
قانون  من   )222/1( المادة  بنص  والمقرر 

تزوير اإلجازات المرضية  
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»يعاقب  أنه  اإلماراتي  االتحادي  العقوبات 
بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب األحوال 
من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره«، 
مما مؤداه أن استعمال المحرر المزور يستلزم 
الركن  باعتباره  بتزويره  المتهم  علم  توفر 
وقائع  من  ثبت  وقد  الجريمة.  في  المعنوي 
أن  تحقيقات  من  فيها  أجري  وما  الدعوى  هذه 
المتهم  منه  طلب  قد  كان  الطاعن  األول  المتهم 
الثاني إيصال ورقة اإلجازة المرضية إلى المتهم 
باعتبارها تخص هذا األخير، ولم يعلمه  الثالث 
المتهم  وأن  الشهادة،  تلك  بكنه  الثاني  المتهم 
عن  عبارة  بأنها  شكلها  من  ظن  الطاعن  األول 
ورقة إجازة عن عمل وأنها تخص المتهم الثالث، 
كما أن المتهم األول الطاعن قد أفاد بأن المتهم 
مرضية  إجازة  ورقة  أعطاه  وأن  سبق  الثاني 
وقدمها إلى جهة عمله، وكل ذلك لوجود صداقة 

بينه وبين المتهمين اآلخرين )الثاني والثالث(.
في  الطاعن  األول  المتهم  إدانة  خالفت  وقد 
محكمتي الجنايات واالستئناف صحيح القانون، 
إذ إنه قد تعرض للحديث عن ورقة اإلجازة التي 
احتصل عليها من المتهم الثالث وقدمها إلى جهة 
عمله في وقت سابق، حيث كان يتعين أن تكون 

المطروحة  المستندات  ضمن  من  الورقة  هذه 
ضمن أوراق الدعوى حتى يتم التأكد ما إذا كانت 

قد تعرضت للتزوير من عدمه. 
نؤكد  هذا،  البراءة  حكم  على  التعليق  وفي 
العليا كانت على صواب  أن المحكمة االتحادية 
الوقائع  طبقت  فقد  حكمها،  في  إليه  ذهبت  بما 
األحكام  أن  ذلك  القانون،  الواقع وصحيح  على 
الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وال 
تؤسس على الظن واالحتمال، في حال إذا كانت 
األسباب التى اعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم 
والعناصر التى استخلص منها وجود االشتراك 
ال تؤدي إلى ما انتهى إليه، فعندئذ يكون للمحكمة 
على  الرقابة  حق  من  لها  بما  العاليا،  االتحادية 
القانون، أن تتدخل وتصحح هذا  صحة تطبيق 

االستخالص بما يتفق مع المنطق والقانون. 
ومن المقرر كذلك أن األحكام الجنائية يجب 
أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته 
الدليل المعتبر، وال تؤسس على الظن واالحتمال 
ما  وكان  المجردة،  واالعتبارات  الفروض  من 
أورده الحكم في محكمتي الجنايات واالستئناف 
المساعدة في  أو  االتفاق  واقعة  ال ينصب على 
في  بمجرده  يكف  وال  التزوير،  ارتكاب جريمة 

ثبوت اشتراك المتهم األول الطاعن في التزوير 
الجنايات  محكمتي  في  الحكم  فإن  به،  والعلم 
قصور  من  شابه  ما  فوق  يكون  واالستئناف 
بالفساد فى االستدالل بما  في التسبيب، معيباً 

يوجب نقضه أمام المحكمة االتحادية العليا.
وفي الواقع أن المتهم األول الطاعن كان مجرد 
وعندما  والثالث،  الثاني  المتهمين  بين  رسول 
عن  واالستئناف  الجنايات  في  المحكمة  تلتفت 
حقه  صادرت  قد  تكون  الطاعن  ودفوع  دفاع 
الحكم  بطالن  ويستوجب  عادلة،  محاكمة  في 
والعلة، وهي لو أخذت بدفاع الطاعن ربما تغير 
وجه الرأي في الدعوى، وهذه ضمانة مهمة في 
المحاكمات العادلة. وتقول المبادئ القانونية أن 
الشك يفسر في مصلحة المتهم – والمتهم بريء 
حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، والقاضي ال 
فإذا  القانون،  إال ضميره وتطبيق  عليه  سلطان 
جنحت محكمة الجنايات واالستئناف في سيرها 
عن هذا المسار، كان للمحكمة االتحادية العليا أن 
تتدخل وتصحح هذا المسار وتعدله، وتوجه دفة 
العدالة إلى بر األمان وهكذا كان حال المحكمة 
االتحادية العليا في هذه القضية، فحكمت برجوع 

الحق إلى نصابه.
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آفاق

)الحكومة  مسمى  في  يفكر  المرء  كان  حينما 
قبل  وانتشاره  ظهوره  بداية  عند  اإللكترونية( 
سنوات من اآلن، أي عام 2001، كان يتبادر إلى ذهنه 
بسرعة أنها حكومة تسعى إلى أن تكون إلكترونية 
كمؤسسة،  الداخلية  تعامالتها  في  ورقيّة  من  بدالً 
تنضوي  واسعة  لقبة  كبوابة  الخارجية  وتعامالتها 
إلكترونياً  لتتعامل  الدولة،  مؤسسات  كل  تحتها 
سواء  الخدمة،  طالبي  المتعاملين  وبين  بينها  فيما 
محلية  دوائر  المنضوية  المؤسسات  تلك  كانت 
خاصة بكل إمارة، أو مؤسسات اتحادية كالوزارات 
أن  أيضاً  المرء  يفهم  وكان  األخرى،  والهيئات 
أفراد  إلى  تنظر  التي  تلك  هي  اإللكترونية  الحكومة 
خدمة«  طالبي  »متعاملين  بصفتهم  ليس  المجتمع 
وضع  في  معها  يسهمون  شركاء،  بصفتهم  بل 
دقيقاً  تنفيذاً  تضمن  التي  واالستراتيجيات  الخطط 
الحياة  وأولها تسهيل  الموضوعة،  ألهدافها  وسليماً 
ألفراد  والسعادة  الرفاه  تحقق  عبر خدمات سريعة 
المجتمع من مواطنين ومقيمين، من جهة، وتحفزهم 
كشركاء من جهة أخرى لإلسهام في تطوير الخدمات 
وشمولية  جودة  أكثر  لتصبح  الُمقدمة  اإللكترونية 
اإللكترونية  للحكومة  المفهوم  هذا  لكن  وفاعلية.  

حممد ح�سن احلربي  - اإعالمي وكاتب �سحايف 

نحو  متسارعة  بخطى  يبدو  كما  الزمن  تجاوزه  قد 
آفاق جديدة، لتجعلها تتواءم مع التوجه العالمي نحو 
تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع 
المحافظة على جوهر األهداف العامة للتحول الرقمي 
والذكي، تلك التي أصبحت بمرور الزمن أكثر وضوحاً 
فما  العالمية.  للجهود  العام  السياق  مع  وانسجاماً 
تلك اآلفاق الجديدة التي ستحقق التنمية المستدامة 
المقالة سنتحدث عن  كهدف نهائي وُملح؟ في هذه 
تلك اآلفاق الجديدة، في محاولة لمقاربتها إلى أفهام 
العامة ممن يحظون بنعيم الخدمات اإللكترونية في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويتطلعون في الوقت 
ذاته إلى المزيد منها واألكثر شمولية لمجاالت حياة 
سهلة كما يريدونها، وخالية من الروتين والتعقيدات 
البيروقراطية وتضمن لهم مستوًى عالياً من جودة 

الرفاه إن جاز التعبير. 

ما بعد النفط.. اقت�ساد املعرفة

في مطلع عام 2016 أعلن صاحب السمو الشيخ 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
)علينا  أن  بوضوح  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
االستعداد لوداع آخر برميل من النفط، واالستعداد 

الرهانات  هي  فما  االستدامة(.  من  جديدة  لمرحلة 
اإلماراتية لتلك المرحلة الجديدة المقبلة؟

لعل الجواب عن هذا السؤال المحوري نجده في 
مجموعة من االستراتيجيات والتوجهات المعلنة في 
خالل العامين الماضيين على مستوى القيادة العليا 
للدولة، وفي مقدمة تلك االستراتيجيات ثالث، األولى 
الرابعة،  الصناعية  للثورة  اإلمارات  استراتيجية 
االصطناعي،  للذكاء  اإلمارات  استراتيجية  والثانية 
الخطط  من  وغيرها  االبتكار،  استراتيجية  والثالثة 
كالنقل  عدة،  بمحاور  الصلة  ذات  واالستراتيجيات 
ذاتية  والمركبات  طيار  بدون  والطائرات  المستدام 

القيادة والطباعة ثالثية األبعاد.
مسارات  في  االستراتيجيات  هذه  تسير  وبينما 
تنفيذية متوازية ومتداخلة معاً، فإن تحويل الخدمات 
كل  عبر  ذكية  إلكترونية  خدمات  إلى  الحكومية 
القنوات التكنولوجية المتاحة، ظل من الثوابت العامة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية  بسبب من جدواه 
ومجاالت أخرى غيرها، مضافاً إليها بعداً مهماً يتعلق 
بخصوصيات دولة اإلمارات وتوجهها وهو االعتماد 
اقتصاد  أسس  وترسيخ  الوطنية،  الكفاءات  على 
المعرفة الرقمية، وفي كل األحوال، فإن هدف القيادة 

اآلفاق الجديدة 
للحكومة اإللكترونية في اإلمارات 
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األسمى الواضح والُمعلن، هو الوصول إلى سعادة 
اإلنسان مواطناً كان أم مقيماً على هذه األرض.

وفي الثاني والعشرين من شهر مايو عام 2013، 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أطلق صاحب 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله«، مبادرة الحكومة الذكية من 
وعلى  كان  حيثما  للجمهور  الخدمات  توفير  أجل 
مدار الساعة، محدداً مالمح هذه الحكومة الذكية 
 365 في  ساعة   24 تعمل  تنام،  ال  )حكومة  بأنها 
في  سريعًة  كالفنادق،  مضيافًة  العام،  في  يوماً 
معامالتها، قويًة في إجراءاتها، حكومُة المستقبل 
بسرعة،  للمتغيرات  تستجيب  مبدعة،  حكومًة 
وتبتكر حلوالً للتحديات كافة، وتسّهل حياة الناس 
فقط،  بعامين  ذلك  وبعد  السعادة(.  لهم  وتحقق 
2015، أعلن سموه نتائج التحول اإللكتروني الذكي 
للخدمات ذات األولوية، وكانت النسبة قد وصلت 
إلى 96.3%. إن الجهد الذي بذلته الجهات االتحادية 
الخدمات  تحويل  في  سواء  اإلمارات،  دولة  في 
إلكترونياً وذكياً، أو في تثقيف المجتمع اإلماراتي 
اإللكترونية  الخدمات  استخدام  على  وتشجيعه 
الذكيّة، لهو جهد عظيم والفت حقاً. وهنالك دراسة 
قامت بها )هيئة تنظيم قطاع االتصاالت( توضح 
فيها جانباً مهماً من تلك الجهود، وهو أثر االستثمار 
الذي قامت به الجهات االتحادية بعد مرور ثالثة 
أعوام على التحول اإللكتروني الذكي، معتمدًة في 
ذلك على أفضل الممارسات في احتساب أثر هذا 
التنمية  أهداف  في  رئيسة  محاور  على  التحول 
المستدامة، وهي المحور االجتماعي، واالقتصادي، 

والمحور البيئي.
وشملت دراسة هيئة تنظيم قطاع االتصاالت )35 
جهة اتحادية، و319 خدمة ذات أولوية لألعوام 2015، 
2016، 2017(، حيث بلغ عدد المعامالت اإللكترونية 

الذكية لألعوام الثالثة، أكثر من 30 مليون معاملة.

التحول الذكي.. ا�ستثمار يف التنمية

واالستثمار الذي تم في التحول اإللكتروني الذكي 
ألهداف  الرئيسية  الجوانب  في  واضح  وبشكل  أثَّر 
التنمية المستدامة في هذه األعوام الثالثة، فاجتماعياً 
جرى توفير أكثر من 7 مليارات درهم على متعاملي 
الخدمات اإللكترونية الذكية، واقتصادياً جرى توفير 
أكثر من مليار درهم على الحكومات االتحادية، أما 
بيئياً فحدث خفض ملحوظ في انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بمقدار 377 ألف طن.(
كما تضمنت الدراسة تفاصيل متعلقة بأثر التحول 
لدى كل  الذكي على مستوى كل خدمة  اإللكتروني 
جهة اتحادية، على مدار األعوام الثالثة 2015، 2016، 
االتحادية  الجهات  هذه  تقسيم  جرى  حيث   ،2017
حسب القطاعات )القطاع المالي واالقتصادي، قطاع 
البنية  قطاع  الصحي،  القطاع  االجتماعية،  الشؤون 
التحتية والبيئة والطاقة، قطاع األمن والعدل، قطاع 

التعليم، وقطاعات أخرى غيرها(.
أفكار  على  القيمة  الدراسة  هذه  احتوت  وكذلك 
أن  يمكن  التي  النشاطات  مجال  في  ومقترحات 
سنوياً،  الذكية  اإللكترونية  الخدمات  لنا  توفرها 
موزعة على المحاور الرئيسة الثالثة وهي )المحور 
االجتماعي، والمحور االقتصادي، والمحور البيئي(.

رفاهية ال�سكان.. ا�ستدامة املدن 

الع�سرية

تنفيذ  رسمياً  بدأ   ،2016 يناير  من  األول  وفي 
أهداف التنمية المستدامة المشمولة في خطة التنمية 
العالم في  اعتمدها قادة  التي   2030 لعام  المستدامة 
جنيف  في  تاريخية  أمميّة  قمة  في   2015 سبتمبر 
بسويسرا، إذ ستعمل البلدان خالل األعوام الخمسة 
عشر المقبلة، على تحقيق هذه األهداف الجديدة التي 
بقدرة  المساس  دون  من  الحاضر،  احتياجات  تلبي 
الخاصة  احتياجاتها  تلبية  على  القادمة  األجيال 

والمستجدة. وتقتضي التنمية المستدامة في خطتها 
مستقبل  بناء  أجل  من  الجهود  تضافر  وأهدافها 
أفضل للناس ولكوكب األرض، يكون شامالً للجميع 
هذه  ولتحقيق  الصمود،  على  وقادراً  ومستداماً 
التنمية ال بد من التوفيق بين ثالثة عناصر أساسية 
االجتماعي،  واإلدماج  االقتصادي،  النمو  وهي: 
مترابطة  الثالثة  العناصر  وهذه  البيئة،  وحماية 
وحاسمة لتحقيق رفاه األفراد والمجتمعات البشرية، 
استثمار  من  الناتج  األثر  تقسيم  جرى  عليه،  وبناء 
الحكومات االتحادية، في التحّول اإللكتروني الذكي، 

على هذه العناصر الثالثة.
الهدف 11 من أهداف  المثال، ينص  وعلى سبيل 
المدن  المستدامة )على جعل  للتنمية  المتحدة  األمم 
والمستوطنات البشرية قادرة على استيعاب الجميع، 
والصمود.  لالستدامة  الالزمة  المقومات  ولديها 
نحو  التحول  يتيحها  التي  الهائلة  الفرص  ظل  وفي 
البنى  استدامة  مستوى  على  سواًء  الذكية،  المدن 
على  والحصول  المعامالت،  إنجاز  التحتية، وسرعة 
كنتيجة  التلوث،  معدالت  خفض  لجهة  أو  الخدمات، 
العتماد الناس على وسائل رقمية في الحصول على 
خدماتهم، فإن الحكومة الذكية تسهم وبصورة فّعالة 

في تحقيق رفاهية سكان المدن وإسعادهم(. 
وعصرنا هذا هو عصر التيقن أوالً، ثم االنطالق 
لذا  تتوقف،  لن  التي  المستمرة  العلم  ثورة  لمواكبة 
فهي في كل يوم تطالعنا بتفصيل جديد وابتكار أجد. 
وال يخفى على أحد أن قطاع االتصاالت والمعلومات، 
التطور  عناصر  من  أساسياً  عنصراً  اليوم  يشكل 
والتعليم،  كالصحة،  الحيوية  القطاعات  مختلف  في 
واألمن، والمواصالت.. إلخ. ولّما كانت الطريق نحو 
البنى  تطوير  بالضرورة  تستلزم  الذكية  الحكومة 
التحتية ألنظمة االتصاالت والمعلومات، فذلك يوفر 
دليالً إضافياً يؤشر على أن الحكومة الذكية تسهم 

في استدامة العيش داخل المدن. 
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الشرطة العالمية

 999 - خا�ش

يسعى رجال الشرطة عادة وفي مختلف دول 
العالم إلى تطوير أنفسهم، وتحسين مستويات 
أو  الشخصي  المستوى  على  سواء  أدائهم، 
العملي. وفي الوقت الذي يضع فيه أي شرطي 
فإنه في  وثقافياً  عقلياً  يتطور  أن  عينيه  نصب 
الوقت نفسه يطمح إلى أن يصبح شرطياً مثالياً 
مثل رجال الشرطة الذين يظهرون في األفالم 
حيث  التليفزيونية،  والمسلسالت  السينمائية 
العالية  يتصفون بالشجاعة والوسامة والثقافة 
ُوحسن البديهة وسرعة التصرف في المواقف 
الصعبة. وعادة ما يجد رجل الشرطة صعوبة في 
العثور على من ُيعلمه سبل تطوير ذاته خاصة 
اآلخرين  تجاه  الشرطي  يبديه  الذي  الحذر  مع 
يسعى  فرد  أي  دوافع  حول  للشكوك  وإثارته 
له.  المناسب  التدريب  أو  النصيحة  تقديم  إلى 
بتحسين  حلمه  تحقيق  أجل  ومن 
فإن  ذاته  وتطوير  صورته 
سواء  الشرطة  رجل  على 
كان ضابطاً أو في مرتبة 
يلي:  ما  أتباع  أدنى 
تقييم ما يقوم به من 
أعمال ومهام وتجنب 
صفات  بأي  التأثر 

من  عدم سلبية  كذلك  اآلخرين،  قبل 
االستخفاف بأي شخص يتعامل معه، خاصة 
الشرطة  رجل  على  أن  كما  له  زميالً  كان  إذا 
ال  حتى  الواقع  حدود  ضمن  طموحاته  إبقاء 
ُيصاب بخيبة أمل في حال عدم تحقيقها، فهو 

لن يستطيع أن يغيِّر العالم.
عن  دائماً  يتحدث  أال  الشرطة  رجل  وعلى 
معارك  أو  خاضها  مهام  في  حققها  بطوالت 
شارك فيها، إذ مع الوقت سيجد نفسه يضيف 
مما  الخيال،  من  الكثير  واألحداث  الوقائع  إلى 
سيفقده المصداقية وثقة اآلخرين به. وإذا كان 
مظهراً لرواية مثل هذه األحداث فعليه أن يقوم 
بذلك بشكل متواضع وبدون غرور وأن يحاول 
إيصال مفاهيم ودروس وعبر للطرف الُمتلَّقي. 

الشرطي المثالي 
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كبيراً  اهتماماً  ُيولي  أن  الشرطة  رجل  وعلى 
إيجابياً  سينعكس  العائلي  فاستقراره  بأسرته 
على عمله، كما أن ُحبه لعائلته سيجعله يتفانى 
متميزاً.  ُيصبح  لكي  الجهد  ويبذل  عمله  في 
يجب على رجل الشرطة أن يفصل في تفكيره 
ُيطارد  كشرطي  عمله  مجال  بين  ما  وأسلوبه 
حياته  وبين  القانون  على  وُيحافظ  المجرمين 
الخاصة، بحيث ال يتأثر أي منهما باآلخر، فعليه 
أن يكون شرطياً داخل مؤسسته وخالل دوامه 
وأخاً  زوجاً  عادياً  إنساناً  ُيصبح  وأن  الرسمي 
وصديقاً وأباً عند عودته إلى بيته، فالمزج بين 
المجالين ُيشكل خطراً عليه. وعلى رجل الشرطة 
أال ينسى لحظة ذلك القول القديم »إن بداية تمتع 
المرء بالحكمة تتمثل في إدراكه أنه ال يستطيع 
معرفة كل شيء«، وهذا األمر ينطبق على عمل 

الشرطة بشكل عام. 
ومن المعروف أن رجل الشرطة عندما يتخرج 
من األكاديمية يكون لديه شعور بأنه يمتلك كل 
وأنه أصبح شخصية خارقة ال مثيل  المعرفة، 
بعض  إن  بل  الشرطة.  لجهاز  الله  منحها  لها 
رجال الشرطة يتجاهلون تزويد أنفسهم بالمزيد 
النتيجة مواجهتهم  العلم والمعرفة، وتكون  من 
أن  جيداً  يدركوا  أن  فعليهم  الفشل،  من  للكثير 
المرحلة  في  درسوها  التي  المواد  من  الكثير 
الجامعية يصعب تطبيقها على أرض الواقع، وأن 
هذا األمر يحتاج إلى ُمتسٍع من الوقت، إضافة 
إلى أن تطبيق أي فكرة أو موضوع نظري قام 
بأشكاٍل  تطبيقه  يتم  قد  السابق  في  بدراسته 

وطرق مختلفة. 
يعتقد  إلى مرحلة  الشرطة  إن وصول رجل 
لديه  وأن  النجاح  تحقيق  على  قادرٌ  أنه  فيها 
تعني  والمعرفة  العلم  من  ضخمة  حصيلة 
دخوله في درٍب مظلم، إذ عليه أال يتوقف عن 
االستفادة  عليه  يجب  كما  المعرفة.  اكتساب 
الوقت  الزمالء وفي  من تجارب من سبقه من 
الشبان،  زمالئه  أفكار  على  يتعرف  أن  نفسه 
هو  ما  كل  إنجاز  على  بقدراتهم  يستهتر  وأال 

الشرطة  رجل  وعلى  لإلعجاب.  مثير 
أيضاً أن يكون اجتماعياً وأن يترك 
وأن  الناس  بين  سيارته ويتحرك 
يقترب أكثر منهم ويتفاعل معهم، 
ويتيحون  إليه  يطمئنون  بحيث 
على  للتعرف  له  الفرصة 

مشاكلهم واحتياجاتهم. 
مع  يتعامل  أن  عليه  كما 
بكل  عام  بشكل  الجمهور 
احترام ومودة وأن يبتسم 
الطريقة  فبهذه  لهم، 
المسافات  يختصر 
أن  إلى  إضافة  معهم، 
بالشوارع  الجيدة  معرفته 
واألزقة والمحال التجارية 
حال  في  ستساعده 
أحد  مطاردة  إلى  اضطر 

المشبوهين. 
أيضاً  الشرطة  رجل  وعلى 

مع  تحٍد  حالة  في  دائماً  يكون  أن 
نفسه بحيث ال يستسلم لرتابة العمل وركوده، 
المطلوبة  الحماسة  سيفقده  األمر  هذا  أن  إذ 
اهتمامه  من  سيقلل  كما  والتطوير،  لإلبداع 
المراحل،  إحدى  في  عمله  يفقد  وقد  بوظيفته، 
ولكي يتحاشى ذلك عليه أن يواظب على التعلُّم 
ما هو جديد في مجال عمله،  والبحث عن كل 
فبهذه الطريقة سيصبح أكثر ثقة بالنفس وأكثر 

تواضعاً أيضاً. 
في  التطور  ُيواكب  أن  الشرطة  رجل  وعلى 
مجال التكنولوجيا خاصة ما يتعلق باالستخدام 
األمثل للكومبيوتر والشبكة العنكبوتية والهواتف 
المحمولة الحديثة والمواقع اإللكترونية، إضافة 
إلى القدرة على البحث عن المواد والبيانات ذات 
المؤسسات  من  العديد  وهناك  بعمله.  الصلة 
أي  تتبادل  التي  الشرطة  لجهاز  التابعة 
معلومات لديها مع مؤسسات وأقسام وإدارات 
والعصابات  بالجرائم  يتعلق  ما  خاصة  أخرى، 

التحاور  الشرطة  لرجل  يمكن  كما  والمتهمين، 
إدارات  العنكبوتية مع زمالئه من  الشبكة  عبر 
أُخرى وأحياناً مع رجال الشرطة والعاملين في 
هذا المجال في أي مكان في العالم. وعلى رجل 
الشرطة أن يسعى إلى معرفة كل ما هو جديد 
في مجال عمله، وأن يلتحق بالتدريبات التي قد 
وعليه  والخبرة  العلم  من  ُجرعات  إليه  تضيف 
شرطة  رجل  يصبح  ألن  السعي  أن  يدرك  أن 
من  ترقية  أو  عالوة  ينتظر  أن  يعني  ال  مثالياً 
األهمية  شديد  يمثل هدفاً  نفسه  فتطوير  عمله، 
وليس مجرد وسيلة للوصول إلى غاية ُمعينة. 
إن على رجل الشرطة أن يدرك جيداً أن المجال 
الذي يعمل به يعتبر من أهم المجاالت في العالم 
وأكثر نبالً، وهذا يتطلب منه أن يتحلى بالشجاعة 
والجرأة واألخالق العالية، وفي الوقت نفسه أال 
يتوقف عن تطوير نفسه على المستويين العملي 

والشخصي.
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اإعداد: خالد الظنحاين

هل �شبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�شان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �شبق لقائد اأن كانت 

�شمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�شهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

شمسة الطائي: زايد كان الداعم 
الرئيس للمرأة اإلماراتية

عاصرن  الالتي  الرائدات  النساء  إحدى  هي 
مرحلة تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الوالد الشيخ زايد بن  القائد  وتربين في كنف 
منه  وتعلّمن  الله«،  »رحمه  نهيان  آل  سلطان 
التي  والمناقب  الصفات  من  والكثير  الكثير 
أْثَرت حياتهن، ثم ساهمن في نقل تجاربهن إلى 
األجيال النسائية الجديدة. هي السيدة شمسه 
بجامعة  الطلبة  شؤون  مديرة  الطائي،  عبدالله 
زايد في أبوظبي، والتي التقت بالشيخ زايد منذ 
الطالبات  لبناته  زياراته  خالل  أظفارها  نعومة 
في مدرسة »أم عمار« للبنات في أبوظبي - أول 
ثانوية للبنات في أبوظبي. وفيما يلي شهادتها 
الشيخ زايد »طيَّب  وانطباعاتها وذكرياتها عن 

الله ثراه«.
أنا أعتبر نفسي محظوظة بأن كنت من بنات 
اإلمارات الالتي عاصرن مرحلة تأسيس دولة 
التحّديات  عاصر  الذي  اإلنسان  ألن  االتحاد، 
أشكال  وعرف  التأسيس،  بداية  في  الكبيرة 
اآلباء  يواجهها  كان  التي  الصعوبات  وألوان 
بالعزيمة  عليها  وتغلّبوا  المؤسسون،  واألجداد 
الهدف  تحقيق  سبيل  في  الصلبة  واإلرادة 
األكبر وهو االتحاد العظيم، يملك نسبة كبيرة 
صنعه  لما  والعرفان  واالمتنان  التقدير  من 

المؤسسون من أجل االتحاد والوطن.

أول  هي  للبنات  عمار«  »أم  مدرسة  كانت 
ثانوية في أبوظبي للبنات وكان موقعها آنذاك 
خلف شارع الشيخ حمدان الحالي. تعّودنا في 
تلك الفترة بأن يزورنا الشيخ زايد في المدرسة 
بين الفينة واألخرى، يرافقه معالي أحمد خليفة 
السويدي، لذلك الصرح التعليمي األول من نوعه 
على  بنفسه  يحرص  كان  حيث  أبوظبي،  في 
االطمئنان على أوضاع الطالبات، إذ كان رحمه 
الله يبدي تشجيعه وتحفيزه لنا ويحرص على 
»أنتن  قائالً:  الطيبة  بكلماته  مباشرة  تشجيعنا 

جيل المستقبل وعليكن يقع العبء«. وفي ذلك 
الوقت كانت الدولة تخصص لكل طالب وطالبة 
راتباً شهرياً، فضالً عن توزيع الزي المدرسي 
اليومية،  الغذائية  الوجبة  إلى  باإلضافة  مجاناً، 
وكان الشيخ زايد حريصاً على أن يرى بنفسه 

كل هذه األشياء متوفرة.
ثم جاءت مرحلة أراد الشيخ زايد من خاللها 
أي  فكان  المجتمع،  أحداث  في  الطلبة  إدماج 
رئيس دولة يزور اإلمارات البد وأن نكون أول 
المستقبلين له في فرقة تهتف وتحيي الضيف 
الزائر، وكنت أنا واحدة من أعضاء هذه الفرقة، 
استقبال  في  المشاركة  لنا  مهمة  أول  وكانت 
عام  النميري  جعفر  حينها  السوداني  الرئيس 
1971 والذي كان أول رئيس دولة يزور اإلمارات 
بعد قيام االتحاد. ومن خالل هذه المشاركات 
كنا نشعر كطالب بما يدور حولنا من أحداث في 
أخرى يشاهد  ناحية  ناحية، ومن  المجتمع من 
لمجتمع  اإليجابية  التحّوالت  الكريم  الضيف 
اإلمارات بعد االتحاد، وهذه رؤية ثاقبة للشيخ 
الفعاليات  هذه  وعلى ضوء  الله«.  »رحمه  زايد 
نشيد  أول  بكتابة  الطائي  عبدالله  والدي  قام 
الزاهرة«،  »األماني  عنوان:  للدولة تحت  وطني 
عبد  محمد  الكبير  الموسيقار  بتلحينه  وقام 

الوهاب، وكنا ننشده كل صباح في المدرسة.

شمسه الطائي



العدد 576 ديسمبر 502018

 فريق الك�سافة
في  شاركت  حياتي،  مراحل  من  مرحلة  في 
أول عرض عسكري أقيم في أبوظبي من خالل 
المنبثق من مدرسة »أم عمار«،  فريق الكشافة 
أبوظبي  كورنيش  على  وقتها  العرض  كان 
وحكام  زايد  الشيخ  له  المغفور  وبحضور 
ضيوف  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  اإلمارات 
حرص  العرض،  من  انتهينا  أن  وبعد  الدولة، 
فرداً،  فرداً  علينا  السالم  على  زايد  الشيخ 
أجيال  أنتم  فيكم..  الله  »بارك  قائالً:  وخاطبنا 

المستقبل هذه بلدكم.. شدوا حيلكم«.
 

وفاء الُعظماء

حريصاً  زايد  الشيخ  كان  والدي،  وفاة  بعد 
والرجل  صديقه  أبناء  ويتبنّى  يرعانا  أن  على 
إذ  وأمانة،  وإخالص  بصدق  معه  عمل  الذي 
كان  صغار.  ونحن  والدنا  توفى  أيتاماً،  كنا 
وفاء الشيخ زايد كبيراً ال يوصف، إذ كلما أراد 
الذهاب مع أبنائه وأحفاده إلى استراحة الخزنة 
في أبوظبي، يحرص على أن يأخذنا معه، وكان 
كان  فقد  معها،  ويلعب  الصغيرة  أختي  يداعب 
عليهم،  عطوفاً  باألطفال  رحيماً  الله«  »رحمه 
»رحمه  دأبه  هو  وهذا  تماماً،  كبناته  ويعتبرنا 
الله« إذ يعتبر كل أبناء اإلمارات بمثابة أبنائه. 

وفي تلك الجلسات كان يقول لي:

وفي  معانا  دائماً  أنتم  ننساكم،  ما  »نحن 
الذاكرة، فوالدكم صديق وصاحب فضل، ونحن 
لن ننساكم أبداً« وهذا كالم إلى اآلن يتردد في 
مسامعي وذاكرتي ولن أنساه أبداً فهكذا يكون 

الوفاء كبيراً من رجل عظيم.
ورجال  الخبراء  يستقطب  زايد  الشيخ  كان 
واسع  فكر  صاحب  وألنه  الشموليين،  الثقافة 
المتميزين، ولقد  األشخاص  مع  فكره  يتقارب 
جمعت الشيخ زايد بالوالد عالقة قديمة، إذ كان 
الوالد نائب رئيس »لجنة التعليم الخليجي« التي 
كان مقّرها الكويت، وبالتالي كثرت لقاءاتهم في 
تلك الفترة، فضالً عن التقارب األدبي والشعري 
عدة  مجاالت  في  والدي  أسهم  ولذا  بينهما. 
الخارجية،  التعليم واإلعالم واألمور  َتجلّت في 
أبوظبي«  فّعاالً في ضّم »تلفزيون  ولعب دوراً 
ان  بعد  االتحاد  قيام  قبل  االعالم  دائرة  إلى 
الوالد  وكان  بريطانية.   شركة  تديره  كانت 
يعتبر بمثابة السفير الخاص للشيخ زايد بحكم 

العالقات الدولية التي كان يتمتع بها. 
في  زايد  الشيخ  كان  المرات  من  مرة  وفي 
الوزراء  رئيس  وتقابل مع  بريطانيا  إلى  زيارة 
بريطانيا  عن  األخير  فتحدث  آنذاك،  البريطاني 
كالمه،  من  انتهى  أن  وبعد  وكبرياء،  بتفاخر 
يرد  من  وقال  مرافقيه  إلى  زايد  الشيخ  التفت 
على هذا الكالم؟ فقام الوالد بالرد عليه ُمترجماً 

رؤية الشيخ زايد ونظرته ألمور الدولة، وبعد أن 
انتهى الوالد من كالمه قال الشيخ زايد: »عبدالله 
اليوم عبدالله تكلّم عنا بكالم  وال عشر رجال، 

طيب أسكت رئيس الوزراء البريطاني«.

دعم املراأة

للمرأة  الرئيس  الداعم  زايد  الشيخ  كان 
دخولها  أم  التعليم  جهة  من  سواء  اإلماراتية، 
سوق العمل، فحققت المرأة في عهده الكثير من 
المكاسب التي ما كانت تحلم بها وخاصة إرساء 
التعليم للمرأة، ألن أهم ما يغيّر في حياة المرأة 
دوراً  زايد  لعب  المجال  هذا  وفي  التعليم،  هو 
كبيراً في دعم مسيرة المرأة، وقد ضرب مثالً 
في نفسه، أي في إدخال كريماته إلى المدارس 

ليتلقين التعليم.
ووقف أيضاً إلى جانب المرأة لالنخراط في 
»المرأة  يقول:  زايد  كان  ودائماً  العمل،  سوق 
التي تعمل ستكون عوناً لزوجها، والمرأة التي 

تعمل للوطن أهم من التي ال تعمل«. 
لقد تعلمت ذلك الفكر المتفتّح في ُحب الوطن 
تعزيز  على  اليوم  وأحرص  زايد،  الشيخ  من 
انتهج  أنني  إذ  الطالبات،  في  الوطنية  الهوية 
النهج نفسه الذي تعلّمته من زايد »رحمه الله« 
تحمل  التي  الجامعة  في  الطالبات  على  وأُطبّقه 

اسمه )جامعة زايد(.
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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«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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ضفاف

علي ع�بيد الهاملي
aliobaid4000@yahoo.com

شهر ديسمبر الجاري، يكون عام زايد قد طوى أوراقه ورحل، أما المغفور له الشيخ زايد، »عليه بنهاية 
رحمة الله«، فيبقى خالداً في القلوب والعقول واألرواح، ال يغادر الذاكرة أبداً. فعام 2018 إنما تم 
اختياره »عاماً لزايد« لتوافقه مع الذكرى المئوية لميالد هذا القائد العظيم، أما زايد، »عليه رحمة الله«، فهو رجل كل 
األيام والشهور واألعوام، ألن زايد لم يكن شخصاً عابراً في تاريخ هذا الوطن وحياة أبناء اإلمارات وكل الذين رأوا 
زايد أو سمعوا به أو قرؤوا عنه، وإنما كان قائداً ومؤسساً ومعلماً ووالداً قّل أن يجود الزمان بمثله. فهو كما قال عنه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«:

لم يكن زايد فينا واحداً     
َوِب                إنما األمة حين النُّ

واإلمارات حين تحتفي بزايد، »عليه رحمة الله«، بعد رحيله، مثلما احتفت به في حياته، فهي إنما تستعيد سيرة 
وحياة هذا القائد العظيم، الذي له في كل ميدان إسهام، وفي كل أرض شجرة، وفي كل قلب مكان. وقد تبارت 
ومنجزاته  سيرته  على  األضواء  تسليط  في  المختلفة  اإلعالم  أجهزة  وتنافست  والشعبية،  الرسمية  المؤسسات 
وإسهاماته في شتى المجاالت. فكانت مناسبة رأى فيها المشاهدون واستمعوا إلى رجال كانوا حول زايد، أو عملوا 
معه، أو اقتربوا منه في مناسبات مختلفة، تحدثوا بعاطفة جياشة وحب كبير عن هذا القائد اإلنسان، وأضاؤوا 
لألجيال التي لم تعاصر زايد، أو عاصرته ولم تقترب منه، فاستمعنا منهم إلى قصص ومواقف ال تصدر إال عن 
عظماء نقرأ عنهم في كتب التاريخ، ونحسب أن ما نقرأه ضرب من الخيال أو المبالغات التي يلجأ إليها الكتاب 
والمؤرخون، لكن ما سمعناه عن زايد لم يكن خياالً وال مبالغات، ألن زايد، »عليه رحمة الله«، كان يتمتع بحس 
إنساني عاٍل، جعل منه أسطورة في الكرم والرأفة والرحمة، واإلحساس بآالم الناس، وتلمس احتياجاتهم، وتحقيق 

أمنياتهم. 
لقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم اإلنجازات اإلماراتية التي يفخر بها زايد في 
المجاالت المختلفة، ضمن مبادرة أوائل اإلمارات، بالتزامن مع احتفاالت اليوم الوطني وعام زايد. وجاءت توجيهات 
سموه بتكريم المشاريع الوطنية التي تعكس مسيرة زايد، وبما يعكس النهج الذي تبنته دولة اإلمارات منذ تأسيسها 
في ريادة مسيرة التنمية بسواعد إماراتية في المجاالت كافة. وأكد سموه أن االحتفال هذا العام بأوائل اإلمارات 
سيكون شكله مختلفاً. وقال إننا لن نحتفل بشخصيات، سنحتفل بإنجازات، سنحتفل بمشاريع ستترك بصمتها في 
تاريخ اإلمارات، مشاريع أقامتها دولتنا، سيفرح بها زايد لو كان معنا، مشاريع ثقافية واجتماعية واقتصادية وعلمية 

وبنية تحتية ستترك أثرها في مسيرة بلدنا.
كان زايد، »عليه رحمة الله«، حالماً، لكن الفرق بينه وبين بقية الحالمين أنه استطاع أن يحول األحالم إلى حقائق. 
وألن أبناء زايد هم خير خلف لخير سلف، فقد عملوا على تحقيق أحالم زايد، »عليه رحمة الله«، حتى بعد انتقاله إلى 
الرفيق األعلى. ولم يحولوها إلى حقائق على األرض فقط، بل جعلوها تحلق في الفضاء، فكان »خليفة سات« أول 
قمر صناعي يصنع بأيٍد إماراتية 100% ويحلق في الفضاء يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر، في إنجاز لم 
يسبقهم إليه أحد في العالم العربي، وكانت اللفتة الجميلة في اختيار اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، »حفظه الله«، ليحمل هذا اإلنجاز اإلماراتي الكبير اسمه. وفي الطريق بإذن الله تعالى »مسبار 
األمل« الذي سيصل إلى المريخ مع احتفال دولة اإلمارات بمرور 50 عاماً على تأسيسها عام 2021 بعد رحلة سوف 
تستغرق 9 أشهر، يقطع خاللها أكثر من 60 مليون كيلومتر. وسيكون هذا المسبار أول مسبار عربي وإسالمي، 

وتكون دولة اإلمارات ضمن 9 دول في العالم فقط، لها برامج فضائية الستكشاف الكوكب األحمر.
»لو رآكم زايد لدمعت عيناه.. أنتم غرسه وثمرة عمله وتتويج مسيرته«. بهذه الكلمات خاطب صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فريق عمل »مسبار األمل« عند الكشف عن مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ 

قبل ثالث سنوات. ولو كان زايد اليوم معنا فسيفرح حتماً بإنجازات أبنائه الذين يحققون دوماً أحالمه.

سيفرح بها زايد لو كان معنا



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«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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رحلة البريطانية ستارك 
إلى حضرموت
)1 من 2(

فريا ستارك كاتبة بريطانية ومغامرة تحب 
أن تعيش في عالم من اإلبداع الجديد. وابتدأت 
الشرقية  اللغات  معهد  في  الدراسية  حياتها 
القرآن الكريم وتعلمت  في لندن، وهناك قرأت 
اللغة العربية. وفي عام 1928 بدأت رحلتها إلى 
واإلنسانية،  الروحية  قيمه  الكتشاف  الشرق 
فزارت القاهرة وبغداد وعدن، عالوة على الهند 

والصين وأفغانستان.
إلى  تسافر  أن  قررت   1934 عام  وفي 
القطر  هذا  أسرار  تكشف  لكي  حضرموت 
الرومان  أسفار  في  اسمه  ورد  الذي  العربي 
الجزيرة  جنوب  إلى  وصلوا  حين  القدامى 
مدينة  آثار  على  تركز  أن  وأرادت  العربية، 
»شبوه« التي ذكرها المؤرخ الروماني بلينوس 
التي  المدينة  وهي   ،SABOTA سابوتا  باسم 
زودت قوافل البخور التي تمر من خاللها، وقال 
ال  وثروة  معبداً  ستين  على  احتوت  إنها  عنها 
توصف. لكن هذه المدينة اندثرت ولم يبق منها 

إال أطالل تحدث عنها الرحالة »عبدالله فلبي«.
كانت فريا تعتقد أن »شبوه« هي مملكة سبأ 
اختارت  لذلك  وبلقيس.  سليمان  النبي  وقصة 
وادي حضرموت لكي تمر عبره وترى خفاياه 
وتزور قراه وتلتقي بأهله وشعبه، إلى أن تصل 

إلى شبوه.
وباشرت رحلتها في نوفمبر من عام 1934 
بأن أبحرت من مصر عبر البحر األحمر إلى باب 
المندب، ثم إلى عدن، ومن عدن باشرت حركتها 
مرة على ظهر بعير ومرة على ظهر حمار ومرة 
وتركت  الناس  من  أعداداً  فيها  قابلت  بسيارة، 
وصفاً للمدن والقرى والجبال والسهول. شهور 
إلى  المجهول،  وسط  رحلتها  في  وهي  طويلة 

أن وصلت إلى مدينة »شبام« المجاورة ألطالل 
مدينة »شبوه« التي كانت تحلم أن تبقى فيها ما 
تشاء لكي تكتشف أسرارها. لكنها لم تقدر على 
أنهكت جسمها  التي  بالمالريا  إذ أصيبت  ذلك، 
أن  لوال  تهلك  وكادت  الحركة،  عن  ومنعتها 
الموجود  البريطاني  السياسي  المقيم  تداركها 
الحركة  على  تقوى  ال  وأعادها وهي  في عدن، 
هناك،  من  لندن  إلى  نقلها  تم  حيث  عدن،  إلى 
تحقيق حلمها في شبوه،  على  تقدر  لم  وبذلك 
لجزيرة  الجنوبية  »البوابة  كتابها  ألفت  لكنها 
العرب«، وهو واحد من عدة كتب أخرى ألفتها 

عن مغامراتها.
عمرت نحو مائة عام وتم تكريمها كمكتشفة 
رسم  فن  في  وعالمة  بشرية  أعراق  وعالمة 
الخرائط ومصورة فوتوغرافية والمؤلفة لثالثين 
كتاباً، من بينها أربعة أجزاء عن السيرة الذاتية 
وثمانية مجلدات رسائل مختارة، فقد كتبت عن 
القالع الصليبية في سوريا وعن المدن المقدسة 

في العراق، وكتابها البوابة الجنوبية.
صدر الكتاب أول األمر في لندن عام 1936، 
عام  وثالثة   1946 عام  ثانية  طبعة  ذلك  وتلت 
1957. ثم قامت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
لترجمته،  الذهبي  وفاء  المترجمة  إلى  بإيداعه 

وحرره وعلّق عليه الدكتور أحمد إيبش.
هذا،  مقالنا  في  ونعرض  نستقطع  وسوف 
وما شاهدته  فريا ستارك  عنه  تحدثت  ما  أهم 
في حضرموت. وعلقنا على أقوالها وأضفنا لها 
بعض الشيء، لكي يكمل الحديث عن هذا البلد 

العربي العريق.
البد  الرحلة،  تفاصيل  في  ندخل  أن  وقبل 
السياسية  األوضاع  عن  بسيطة  إلمامة  من 

التي كانت سائدة في حضرموت  واالجتماعية 
عندما زارتها فريا ستارك عام 1934.

األولين  بآثار  يعج  الذي  العربي  البلد  هذا 
من  أعراق  تعيش  ومدنه  قراه  وفي  وأيامهم 
مثل  القديمة  اللغات  يتكلمون  الذين  العرب 
الشحرية والسبيئية والمعينية، وهو البلد الذي 
احتالل  أرادوا  عندما  البرتغاليين  شوكة  كسر 
عدن في عام 1550 تقريباً، ثم وقعت البالد تحت 
 1839 عام  وفي  طويلة.  لفترة  العثماني  الحكم 
احتلت بريطانيا عدن وبذلك وقعت حضرموت 
أن  ذلك  نتيجة  وكان  البريطاني  النفوذ  تحت 
المتنفذين  بين  سياسية  انقسامات  ظهرت 
الذين  وهم  المناطق  وزعماء  السياسيين 
يسمونهم السالطين وهؤالء السالطين، ليسوا 
كسالطين السلطنة العثمانية، إنهم حكام مناطق 
حواضر  في  القبيلة  نفوذ شيخ  مثل  ونفوذهم 
المؤلفة  تتحدث  فعندما  لذلك  األخرى.  العرب 
في  المتنفذ  الزعيم  فهو  الفالني،  السلطان  عن 
جماعته.  على  ونفوذه  سلطانه  وله  منطقته 
وكثيراً ما دخل السالطين في حروب ومنازعات 
أشهر  وكان  تاريخ حضرموت،  تمأل صفحات 
هما  الرحالة،  زارتها  يوم  سالطين حضرموت 
سلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري. وكانت مدينة 
كانت  بينما  القعيطية،  السلطنة  عاصمة  المكال 
مدينة سيئون عاصمة السلطنة الكثيرية، وكانت 
السلطنتين على أشدها واستمرت  بين  العداوة 
إلى عام 1918، عندما تمكنت السلطات البريطانية 
وكانت  الطرفين،  بين  صلح  معاهدة  عقد  من 
معاهدة هشة بصورة عامة، ولكنها كانت قائمة 

في عام 1934 عندما كانت فريا ستارك هناك.
البريطانية  الحكومة  كانت  تركتها  وعندما 
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اسمه »هارولد  قد عينت مقيماً سياسياً جديداً 
بيديه  األمور  بزمام  أمسك  الذي  انجرامس« 
 1936 عام  دائم  صلح  على  الطرفين  وأجبر 
بمساعدة أعيان »آل كاف« الشيخ أبوبكر الشيخ 
الكاف. وعلى علمنا كان السلطان عمر بن عوض 
السلطنة  أما  القعيطية،  السلطنة  القعيطي حاكم 
بن  الحسين  السلطان  الحاكم  فكان  الكثيرية 
منصور بن علي الكثيري. وانتهى أمر السلطنات 
في حضرموت عام 1967 بقيام جمهورية اليمن 

الجنوبية، ورئيسها قحطان محمد الشعبي.

الو�سول اإىل عدن وو�سف �ساحل 

ال�سحر

»فريا  الرحالة  تقل  التي  السفينة  وصلت 

في  قمرتها  في  وبقيت  عدن  إلى  ستارك« 
إلى  رحلتها  في  سيرافقها  من  تنتظر  السفينة 
ذكرته  حسبما  السفينة  رسو  وكان  الداخل، 
في الذراع الشرقي للخليج الواسع وهو خليج 
»قنا« القديم، وقالت عنه إن الهضاب البركانية 
الصغيرة السوداء غطت سفوحه وهناك توجد 
بلدة »بير علي«، والتي تقطنها قبيلة »الواحدي«، 
ثم أن سلطان القبيلة ومعه ثالثة أشخاص طلبوا 
زيارتها في السفينة فوافقت على ذلك وتصف 

اللقاء بقولها:
ليصافحوا  أربعة  أو  زعماء  ثالثة  »جاء 
معظمهم  ويلبس  ابتسام  وبغير  مهيب  بلطف 
وكانت  جيد،  بشكل  أحكم  ملتفاً  وحزاماً  مآزر 
معهم بنادق مرصعة بالفضة وخنجر حضرمي 

يلتف بغمد على شكل U، وراح اثنان أو ثالثة 
يتجولون بحذر في المركب وتطلعوا إلى داخل 
والمغسلة  الكهربائية  المراوح  حيث  قمرتي، 

والمرآة والنور وستائر الغرفة«.
ثم أبحرت السفينة واتجهت شرقاً على امتداد 
وادي الشحر الذي تصفه الرحالة بأنه الساحل 
الجبلي المقفر ألرض البخور، حيث يباع هناك 
»البخور الشحري«، وهناك توجد مدينة الشحر، 
ولها  المباني  بيضاوية  االمتداد  واسعة  وهي 
مسجد بأربع مآذن وخمس قباب وفي وسطها 
ساحة واسعة فيها قصر السلطان، وأخبروني 
وقد  برتغالية.  لمدينة  بقايا  هناك  توجد  أنه 
الحظت أن األهالي يبحرون قريباً من الشاطئ 
بقوارب مربوطة أخشابها بليف جوز الهند. ثم 
أبحرت السفينة متجهة إلى المكال، حيث قررت 
أن أنزل فيها، ومن هناك انطلق برحلتي البرية 

إلى شبوة«.
»منطقة  الرحالة:  كالم  على  تعليقاً  أقول 
من حضرموت،  الساحلي  القسم  تمثل  الشحر 
التاريخ بأن سلطنة آل قعيطي  وقد عرفت في 
قامت فيها وبقيت المدينة عاصمة لهم إلى عام 
مدينة  إلى  االنتقال  الزعماء  قرر  عندما   ،1910
عن  المدينة  وتبعد  عاصمة.  واتخاذها  المكال 
المكال نحو 65 كيلومتراً وهي معروفة بأسواقها 

القديمة وأحيائها الكثيرة.
ثم تم إنزال الرحالة فريا إلى قارب وأنزلت 
شرطة  ضابط  انتظارها  في  وكان  حقائبها 
وطبيب هندي، وكان قبطان السفينة يراقب ذلك 

وقال لها مودعاً »يحميك الله بسالم«.

الإقامة يف مدينة املكال، وو�سف 

املدينة

عندما نزلت »فريا« إلى اليابسة أخذوها إلى 
عنده  ضيفة  تنزل  لكي  المكال  سلطان  قصر 
في قصر الضيافة القريب من قصر السلطان. 
وبقيت هناك خمسة أيام، بضيافة األمير سالم 
بن أحمد بن عبدالله القعيطي، الذي كان يحكم 
بالنيابة عن أخيه السلطان الذي كان وقتها في 
الخمسة  أيامها  وتصف  الهند،  في  آباد  حيدر 

هناك بقولها:
الغربية  النهاية  عند  السلطان  قصر  »يوجد 
يتوجب  التي  المحصنة  البوابة  قرب  للمدينة 
القصر  ويقع  تعبرها«.  أن  القوافل  جميع  على 
قرب ساحل البحر لونه أبيض وله زجاج ملون. 
كما يقع بيت الضيافة داخل سياج القصر، حيث 
يوجد عدد من الجنود من قبيلة يافع. وقد تم 
االعتناء بي بشكل ساحر في ضيافة السلطان، 
الغربي  الوادي  الماء من قناة من  وتم إحضار 
وسكبوها في حمام أوروبي، وكان لدّي سرير 
وله ناموسية، وطاولة مع مرآة وكان في غرفة 
مصقولة،  كراسي  وستة  كبيرة  طاولة  الطعام 
وهناك غرفة استقبال وأثاث باألحمر واألصفر 
»عاوزب«،  اسمه  خادماً  أعطوني  وقد  البهيج، 

املؤلفة فريا ستارك
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من  جليل  شيخ  وهو  الخدم،  كبير  على  عالوة 
صباح  كل  يأتيني  أن  اعتاد  »حريضة«  مدينة 

ليقف على ما احتاجه.
طفت المدينة بسيارة يقودها سائق أفغاني، 
مزدحم  واحد  شارع  عن  عبارة  كلها  المدينة 
الجانبية  الشوارع  وترتفع  البحر  مع  متواٍز 
في  وتنتهي  الشارع،  هذا  مع  قائمة  بزوايا 
تلتصق  حيث  مباشرة،  الجرف  قرب  الغالب 
يعقد  فهناك  الحاكم  قصر  أما  هناك.  المنازل 
دائرة  وفيه  القضاء حكمهم  ويعطي  اجتماعاته 
المطلقة.  المرجعية  هو  والسلطان  الجمارك، 
وفي الشارع بدأ األشخاص من البدو والعرب 
والزنوج يعتادون على رؤيتي ويحتشدون كلما 
طفالً  خمسون  ولحقني  السيارة.  عن  ابتعدت 
وهم يصيحون »نصرانية« بطريقة رتيبة، ولكن 
ليست مهينة. وقبل أن أغادر البلدة قمت بزيارة 
السلطان  قبل  من  تمويلها  تم  مدارس  ثالث 
لمن  مجاناً  الدراسة  من  سنوات  ست  وتوفر 
يرغب بذلك. وكان األساتذة شباباً ومتحمسين 
لما  عشر  ثالثة  منهم  يوجد  وكان  العلم  بحب 
يقارب ثالثمائة صبي في ستة صفوف، جلس 
متربعين،  األرض  على  األصغر حجماً  الصفان 

وكان لدى الطالب األكبر مقاعد، وكانت الكتب 
األيام  أحد  وفي  قليلة،  مصر  من  تأتي  التي 
وقال  خارج سرادق،  األفغاني  السائق  أوقفني 
كنت  إن  وسألني  بداخله  يقام  عرساً  إن  لي: 
أرغب بالنظر وأخذني إلى الباب وتركني هناك.

 ثم أنني انسللت إلى الداخل ووجدت نفسي 
وسط حشد من النساء ازدحمن في وقت الغسق، 
وقد وقفت النساء الرقيقات في حشد خارجي، 
مالصقات  الداخل  في  النساء  جلست  بينما 
ركبهن، بينما كانت تقرع الطبل إحداهن وكانت 
الثياب منقوشة ومزينة بخيوط الفضة وصفوف 
أو  ثقيلة وأطواق وستة  ذراع  قالدات وأساور 
سبعة أطواق في كل إذن، أما شعر الرأس فقد 
عملن عدة ضفائر، وكانت أيديهن معطرة بشكل 
مزركشة  بنماذج  الخارج  من  ورسمت  كثيف، 
بلون  قد رسمت  اللون، وكانت حواجبهن  بنية 
وعندما  جداً.  جميالت  منهن  بعض  كان  بني. 
قمن  ولكن  أقدامهن  يحركن  لم  للرقص  وقفن 
بضفائرهن  بالهواء  الدواليب  مثل  بحركات 
وانتشرت رائحة عطرة من أجسادهن وقرعت 
كانت  واألحزمة.  األساور  وجلجلة  الطبول 
العروسة في غرفة علوية لذلك لم أقدر أن أراها 

لذلك انسللت خارجة. أما جيش السلطان، فإن 
معظم جنوده من قبيلة يافع وله حرس خاص 
أربعة  إلى  ثالثة  من  الجنود  وعدد  العبيد،  من 
آالف متفرقين في السلطنة، وهم رجال حسنو 
لباسهم  األفاعي،  مثل  قوية  عضالتهم  الهيئة 
النظامي عبارة عن حزام ملفوف على بطونهم 
توجد  المدينة  بوابة  وفي  البندقية.  وسالحهم 
مدفعية السلطان، من مدفعين، عالوة على وجود 
تعزف  التي  النحاسية  اآلالت  موسيقى  فرقة 

للجنود حين عودتهم من التدريب إلى الثكنات.
وعندما قررت الرحيل ذهبت في الصباح ألشكر 
أخيه،  عن  النائب  القعيطي  أحمد  بن  سالم  األمير 
بالجمال،  ممتلئة  ناعمة  بعيون  زوجته  وتأملتني 

وأكملت ما احتاجه لكي اتوجه إلى بلدة دوعن. 
ستارك،  فريا  الرحالة  حديث  ينتهي  هنا  إلى 
الذي أريد أن أقوله عن المدارس التي تحدثت عنها، 
منها  مدارس،  عدة  بنوا  القعيطي  أن سالطين  هو 
مدرسة الهدى بمدينة قطن أسسها علي بن صالح 
القعيطي عام 1960. ومدرسة أخرى اسمها مدرسة 
المكارم واألخالق، أسسها غالب بن عوض القعيطي 
أسسها  المكال  في  السلطانية  الخيرية  والمدرسة 

السلطان عمر بن عوض القعيطي.

صورة من رحلة ستارك إلى مدينة شبوه في حضرموت
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محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
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زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

األندلسيون  فيها  شارك  التي  األدب  فنون  من 
العباسي  العصر  المشرق فن نثري نشأ في  أهل 
اليوم:  إلى  في بغداد، واشتهر به منذ ذلك الحين 
بديع الزمان الهمذاني »المتوفى 309هـ - 1009م«، 
المشرق،  في  األدباء  من  عدد  نهجه  على  وسار 

واألندلس.
وكان تأثيرها األدبي واالجتماعي كبيراً، حيث ما 

وصلت إليه من بالد المشرق والمغرب.
تقال:  المقامة، وهي  اللغة جمع  في  والمقامات 
المجلس،  في  الذين  الناس  وفي  »المجلس«،  في 
قصيرة  »قصة  تعني:  المصطلح  في  وصارت 
مسجوعة تشتمل على عظة أو ملحة، كان األدباء 
والحريري،  كالهمذاني،  براعتهم  فيها  يظهرون 

والسرقسطي األندلسي.

»1«
وقد وردت كلمة »المقامات« في الشعر قديماً، 
ومن ذلك قول حسان بن ثابت وهو يمدح بعض 

الملوك الغساسنة »قبل اإلسالم«: 
وفيهم مقامات حسان وجوههم

                 وأندية ينتابها القول والفعل
على مكثريهم رزق من يعتريهم

                وعند المقلين السماحة والبذل
في  كما  بذلك،  وسميت  المجالس،  فالمقامات 
شرح الديوان، ألن الرجل كان يقوم في المجلس 

فيحض على الخير، ويصلح بين الناس.
كاتب  أديب  »وهو  األزدي  دريد  البن  وكان 
شاعر« أحاديث مدونة مكتوبة كتابة أدبية، متقنة، 
إنها كانت في جملة  األدباء والنقاد  قال كثير من 
فن  بإحداث  الهمذاني  الزمان  بديع  إلى  أوحى  ما 
المقامة، وقد عرفت بـ»أحاديث ابن دريد«. وتلتقي 
القصص،  أهمها:  نقاط  في  والمقامات  األحاديث 

والسجع في األسلوب، وزيادة التألق فيه.
الفنية،  »المقامة«  قواعد  الهمذاني  وضع  وقد   
وهي  العناصر،  من  المقامة  ففي  وخصائصها: 
أحداث  فيه  تدور  واحد  مجلس  وهو  المجلس: 

المقامة إال نادراً، والراوية، ويسمى الكاتب راوية 
لمقاماته، ينقلها عنه من المجلس والمكدي، ولكل 
أو  ويكون حقيقياً  بطل،  أو  مكد،  مقامات  مجموع 
اللسان  وبراعة  الحيلة،  سعة  مزاياه  ومن  خيالياً: 
»الكالم« عن مقدرة في اآلداب والفنون، وهو عادة 
شاعر وخطيب يتظاهر بالورع، ويخفي الدعابة وما 

هو أكثر، ويتظاهر بالجد ويضمر الهزل.
وقلما  متنكراً،  العادة  في  المكدي  هذا  ويكون 
وترتيب،  قصة،  مقامة  ولكل  إليه.  الراوية  يفطن 
وعرض، وتنحل عقدة القصة، المقامة. ينكشف أمر 
الراوية  يفطن  وقلما  له«،  »يفطن  للراوية  المكدي 
أمر  ينكشف  بأن  المقامة  عقدة  وتنحل  لوجوده.. 
المكدي للراوية، أو يكشف المكدي نفسه للراوية 
أو للحاضرين.. وال يفعل ذلك إال بعد أن يحصل 
من الحاضرين على مال أو ثياب أو إشادات قيمة. 
في  ولكنها  الشحاذة،  وهي  الكدية،  من  فالمكدي 

المقامات كدية أدبية.
أو  النكتة  »أو  الملحة  المقامة:  عناصر  ومن 
المقامة،  حولها  تدور  التي  الفكرة  وهي  العقدة« 
وتكون جديدة جريئة، والقصة نفسها، فلكل مقامة 
بين  متعددة  المقامة  وموضوعات  مستقلة،  قصة 
أدبية، وفكاهية وحماسية، ومجونية »عابثة«. ولكل 

مقامة اسم مستقل.

»2«
إلى  انتقل  مستقل،  مشرقي  فن  المقامة  إذن 
األندلس، مع انتقال الكتب والدواوين وسائر نتاج 
الفكر. واشتهرت مقامات بديع الزمان الهمذاني في 
المغرب واألندلس شهرتها في المشرق. وحاكاها 
في  مشاركة  لألندلس  وصارت  األدباء،  من  عدد 
األدب  حياة  مع  المشاركة  واستمرت  الفن.  هذا 

األندلسي كلها.
الفتح  »أبو  الزمان:  بديع  مقامات  راوية  وكان 
»أبو  فيها:  المكدي  البطل،  وكان  اإلسكندري«، 
الفتح اإلسكندري«، وتظهر صورة أبي الفتح في 
المقامات محترفاً للكدية، أديباً جواالً. وكان لبراعته 

الحاضرين  من  يستخلص  والنثر  الشعر  في 
والنظارة مايريد من مال أو ثياب أو هدايا.

بديع  مقامات  من  األندلسيين  استفادة  وكانت 
الزمان متعددة الجوانب. فقد نسجوا على منوالها، 
مقامات  »الذخيرة«  كتابه  في  بسام  ابن  وأورد 
لثالثة من األدباء، واستفاد ابن شهيد القرطبي من 
اإلبليسية، وكانت في خاطره وهو يؤلف  المقامة 

رسالته الشهيرة: »التوابع والزوابع«.
وفي المقامات األندلسية، مقامة أبي حفص عمر 
بن الشهيد، وكان من أدباء القرن الخامس الهجري 
قطعاً  الذخيرة  في  بسام  ابن  نقل  وقد  وشعرائه. 
منها. وفي هذا الباقي من المقامة ما يشبه وصف 
رحلة تتراءى أمام المؤلف مجموعات من المشاهد، 
واألحداث التي يصفها وصفاً فكاهياً، ال يخلو من 
الدعابة. وفي ما وقف عنده حال صنعة الكتابة- 
صنعة  أصبحت  وأنها  يقول،  كما  زمانه-  في 
ووصف  فوصفه  بدوي  منزل  على  ومّر  ممتهنة، 

أهله، وشطراً من أحوال معاشهم.
وهناك مقامة أخرى ألبي الواليد بن عبد العزيز 
صاحب  عباد  بن  المعتضد  وزراء  أحد  المعلّم 
إشبيلية في عصر دول الطوائف، ومن كتابه أيضاً، 
في  عاش  طيب  أنيق  ماٍض  إلى  بالحنين  بدأها 
إليه  اختلت حاله، وتبّدلت، حتى وصل  ثم  ظالله، 
كتاب تعيينه في قصر الحاكم، فلما وقف بين يديه 
األسلوب  قال على  في مدحه، ومما  أنشده شعراً 

المسجوع، المعتاد عليه في فن المقامات.
للذخائر،  الملوك  أوهب  الزاخر،  البحر   ...«
وأعفاهم عن الجرائر، أعطر من العنبر في كل منبر، 
ندي....« وطال  الذكي في كل  المسك  وأفوح من 
المقام، واستطرد فيه حتى  كالم المؤلف في هذا 
بلغ الغاية، فقام إليه األمير »الممدوح« وقبّل بين 

عينيه.
وتستدير  منها،  المقامة  معالم  بعض  وتختفي 
لتشبه رسالة في المديح.. ولكن على شكل مقامة.

يديرها  مقامة  القرطبي  مالك  بن  محمد  وألبي 
على مدح المعتصم بن ُصمادح صاحب »المرية« 

المقامات األندلسية
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مدحي  بنص  أشبه  وهي  الطوائف.  عصر   في 
فيها صفاته، وخصاله، ويصف  يذكر  األمير:  في 
مواقفه في المعارك، ويصف الجيش وأسلحته من 
الدروع والسيوف والرماح والخيل، ومما ورد في 

المقامة:
مشرق،  ونهار  وليل  معرق،  وربيع  »جدبٌ 
القمرين،  ثالث  والجبل،  والسهل  والعسل،  العتاب 
بالله  المعتصم  الثقلين،  وعماد  الخافقين،  وسراج 

ذو الرياستين...«.
عما  خصائصها  في  تنقص  الثالث  والمقامات 
نألفه في المقامة المكتملة األركان وخاصة الكذبة 
والشحاذة  األدبية التي اشتهرت بها مقامات بديع 

الزمان.

»3«
ظهر  ومقاماته  الهمذاني  الزمان  بديع  وبعد 
في المشرق أبو محمد القاسم بن علي، الحريري 
نشأ  1111م(  505هـ   1054م-  )446هـ  البصري 
في البصرة وتثقف ثقافة عالية، وخاصة في اللغة 
والفقه. وله مؤلفات عديدة، منها مقامات  والنحو 
عرفت باسم مقامات الحريري، وقد شرحت كثيراً 

وطبعت مراراً.
التألق  من  مقاماته  في  الحريري  زاد  وقد 
اللفظي، وتكلف أنواع الصبغ البديعي »المحسنات 
البديعية«، وأغرق في الموازنة والمقابلة والتضمين 
واألدبية  اللغوية  مقدرته  وأبرز  واالقتباس 

والتاريخية والفقهية.
همام  بن  الحارث  فهو  الحريري  راوية  أما 
راوية  نفسه  اتخذ  فقد  نفسه،  يعني  البصري، 
لمقاماته، وأما البطل فهو، أبوزيد السروجي، وعدد 

مقاماته خمسون.
في  الكتاب  رئيس  باألندلس:  عارضها  وممن 
أبي  بن  محمد  عبدالله  أبو  الفقيه  الكاتب  عصره: 
الحريري  براوية  مقاماته  في  واحتفظ  الخصال، 
في  الواردة  مقامته  في  المؤلف  ومزج  وبطله. 

ديوان برسائله بين النثر والشعر.
ومما ورد في المقامة على لسان البطل المكدي 
في أبي زيد السروجي، محرضاً الناس على البذل 
المكدين  والعطاء، إلهدائه مما معهم »على طريقة 

والشحاذين األدباء«.
»يا ينابيع الهدى ومفاتيح الجدا »العطاء« وحياة 
الحياة وردى الردى! ماهذا الجمود؟ واألكف التي 
ال تجود؟ ومنكم عهد الجود؟ ما لكم من زاهد راغب 

وجاهد العب، وأبي كل أُزيغب ساغب؟«.
إلى  يحتاجون  صغاراً  أوالداً  له  إن  يقول 
أن  همام  بن  الحارث  واستطاع  الخ.  المعونة... 
يكتشف شخصية أبي زيد السروجي على الرغم 

من تخفيه.
بن  محمد  الطاهر  أبو  الحريري  وعارض 
»المقامات  وله  السرقسطي.  األشتركوني  يوسف 
وهي  مقامة.  خمسين  من  وتتألف  اللزومية« 
في  الرئيستان  والشخصيتان  مطبوعة.  مقامات 
مقاماته السائب بن تمام والشيخ أبو حبيب، وهو 
في المقامات رجل محتال. وقد ينزل في مقاماته 

راوية اسمه المنذر بن حمام »ال يتدخل في أحداث 
سمى  وقد  السائب«.  عن  يروي  ولكنه  المقامة، 
السرقسطي مقاماته وترك بعضها بال اسم. وهي 
مقامات مسجوعة، زاخرة بالمحسنات على مثل ما 
بالمقامات  الحريري. وسّميت  كانت عليه مقامات 
اللزومية ألنه لم يكتف في السجعة بالتزام حرف 
من  أكثر  التزم  بل  سجعة،  كل  نهاية  في  واحد 
حرف. ومن ذلك ما نقرؤه في أول المقامة الثانية 

من مقاماته، قال:
»حدث المنذر بن حمام قال حدثنا السائب بن 
برح  أرجان،  أريد  جرجان  فارقت  لما  قال:  تمام، 
بي الشوق، وحد النزاع والتوق. فسرت استصحب 
المأهول،  فارقت  حتى  اآلفاق،  وأجوب  الرفاق، 
وركبت المجهول، وإذا أنا بلمة رجال على نجائب 
عجال يخبون في أرض نطية ويطؤون علي عزمة 

وطية...«.

ومن الشعر في المقامة ما ورد على لسان أبي 
حبيب وقد اكتشفه السائب وعرفه على رغم تخفيه:

قل للعراقين عني
       وقل ألهل السداد

ما للحواضر تعري 
         تكيد أهل البوادي

لله أبيض حّر
      خدعته بسوادي!

وظهر عدد من المقامات في األعصر التالية في 
الخطيب،  بن  الدين  لسان  مقامات  مثل  األندلس، 
البلدان،  وزيارة  الرحالت  على  األكثر  في  وتدور 
بني  دولة  رجال  من  النباهي،  للقاضي  ومقامات 

األحمر في غرناطة.
وبالمناسبة نقول إن شرح الشريشي األندلسي 
في  عليها  شرح  أهم  هو  الحريري  مقامات  على 

المشرق واألندلس معاً.

بديع الزمان الهمذاني يكتب مقاماته
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حني يستقبل املواطن في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة صباح 
يوم الثاني من ديسمبر في كل 
عام، فإن أول ما يجب أن يفعله 
بحق هو أن يوجه التهنئة إلى 

أهله ويتبادلها مع إخوانه.. وأن 
يتجه بالشكر إلى اهلل سبحانه 

وتعالى على ما أفاء به من 
نعمة، وما حققه من خير.. فهذا 
هو يوم الوحدة التي أعلنت منذ 
ثمان سنوات، لتولد معها دولة 

جديدة، جتمع الشمل، وتوحد 
القوى، ومتنح كل مواطن فيها 

عزة وفخراً، وتطمئنه على 
حاضره، وتؤمن له مستقبله، 

وتضعه في قلب أمته العربية 
واإلسالمية، ليدعم نضالها 

ويشارك في مسيرتها.،

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

تطوير  الداخلية  بوزارة  العامة  التنظيم  لجنة  ناقشت 
وتعزيزها  بالوزارة  والتدريب  للتخطيط  العامة  اإلدارة 
النهوض  لتمكينها من  الالزمة  الفنية واإلدارية  بالكوادر 
والتخصصات  الكوادر  مناقشة  تقرر  وقد  بمهامها.. 
الداخلية  وزارة  موازنة  في  العامة  لإلدارة  المطلوبة 
بمتابعة  والتدريب  للتخطيط  العام  المدير  وتكليف 

الموضوع.

عام  مدير  يقوم  أن  العامة  التنظيم  لجنة  قررت  كما 
واألمن  الشرطة  مستشار  مع  والتدريب  التخطيط 
بالوزارة بإعداد دراسة خاصة عن كوادر ضباط اإلدارة 
العامة للشرطة االحتياطية من جميع الجوانب المطلوبة 
كالمؤهالت واألقدمية والرجوع إلى المستندات القانونية 
للتنظيم  العامة  اللجنة  إلى  األمر  ورفع  الشأن،  هذا  في 

بالوزارة.

إعادة تشكيل مجلس إدارة االتحاد الريايض للرشطة

دراسة نظام منح اإلجازات الدراسية للضباط

اعيد تشكيل مجلس إدارة االتحاد الرياضي للشرطة 
بالقرار  المعال  أحمد  بن  حميد  الشيخ  اللواء  برئاسة 
الوزاري رقم 151 بتاريخ 24أكتوبر 1979 باإلضافة إلى 

ثمانية أعضاء.

اجتماع  أول  الجديد  تشكيله  بعد  المجلس  عقد  وقد 
خالله  تم  الداخلية  بوزارة  الرياضي  االتحاد   بمقر  له 
توزيع المناصب على أعضاء مجلس اإلدارة طبقاً للنظام 

األساسي لالتحاد.

في  الداخلية  بوزارة  العامة  اللجنة  قررت 
وكيل  خميس  خلفان  العقيد  برئاسة  اجتماعها 
الوزارة تشكيل لجنة لدراسة النظام الخاص بمنح 
إجازات دراسية للضباط للحصول على مؤهالت 
برئاسة  اللجنة  تشكلت  وقد  عليا.  دراسية 
المقدم هالل سعيد مدير عام الجنسية والهجرة 
الشؤون  مدير  غباش  صقر  الرائد  وعضوية 
اإلدارية والمالية، والرائد حميد علي سيف مدير 
دراسة  اللجنة  وتتولى  والتدريب.  التخطيط  عام 
التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة والتصور 
الدراسة وتخرجه،  الدارس من  انتهاء  بعد  العام 
وكيفية وشروط المخصصات التي ستدفع أثناء 
الدراسة، ومدى إمكانية االستغناء عن الدارسين 

من قبل وحداتهم واألجهزة التي يعملون فيها.

خطة تطوير اإلدارة العامة للتخطيط والتدريب
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نائب مدير الشرطة الموريتانية في زيارة للدولة

تكريم المتفوقين في كلية الشرطة

استقبل سعادة العميد حمد سعيد مدير عام الشرطة 
نائب  محمود  محمد  عبدالله  المفوض  سعادة  بأبوظبي 
قام  الذي  الشرطة بجمهورية موريتانيا اإلسالمية  مدير 
بزيارة للدولة. وقد حضر اللقاء سعادة سيدنا علي ولد 
والعقيد  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  سفير  صغيري 

إبراهيم محمود نائب مدير عام الشرطة.
بالضيف  سعيد  حمد  العميد  سعادة  رحب  وقد 
الموريتاني، وجرى خالل اللقاء بحث عدد من الموضوعات 
القائم  التعاون  بدعم  والخاصة  المشترك،  االهتمام  ذات 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بين  األمني  المجال  في 

وجمهورية موريتانيا اإلسالمية.
العقيد  يرافقه  الموريتاني  الضيف  قام  اللقاء  وعقب 
إدارة  أقسام  شملت  استطالعية  بجولة  محمود  إبراهيم 
شؤون األمن باإلدارة العامة للشرطة بأبوظبي، والمختبر 
على  االطالع  تم  حيث  الجنائية،  األدلة  ومعهد  الجنائي، 
الكشف  في  المستخدمة  الحديثة  والمعدات  األجهزة 
برنامج  وعلى  المتطورة  العلمية  بالوسائل  الجريمة  عن 
للعاملين في  الجنائية  األدلة  ينظمها معهد  التي  الدورات 
التدريب فيها عدد  الجريمة، والتي يتولى  مجال مكافحة 

من الخبراء على المستوى العربي والدولي.

قامت كلية الشرطة بأبوظبي بتكريم الطلبة المتفوقين من 
الدفعة الثانية لمرشحي الضباط وتوزيع شارات التكريم 
عام  مدير  نائب  عبيد  المقدم سالم  الحفل  عليهم وحضر 
الكلية. وألقى نائب مدير عام الكلية كلمة في بداية الحفل 
أشاد فيها بمستوى الطلبة المرشحين وخاصة المتفوقين 
للطلبة  التكريم  هذا  على  درجت  الكلية  أن  وذكر  منهم، 

وأشار  الطالب،  عند  واالجتهاد  التفوق  لمفهوم  ترسيخاً 
الطلبة من تحصيل علمي وتدريب  إليه  أن ما وصل  إلى 
هو نتيجة لجهد كبير مبذول من قبل األساتذة والمدربين 
بالكلية، كما يرجع إلى االهتمام الذي توليه وزارة الداخلية 
ألبنائها الطلبة وتوفير كافة اإلمكانيات التي تسهم بفعالية 

كبيرة في تخريج الضابط المؤهل علمياً وتدريبياً.

كلية الشرطة تحتفل بتخريج الدفعة األولى

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة أقيم 
في كلية الشرطة حفل تخريج الدفعة األولى من مرشحي 
تلقوا  مرشحاً   »111« الخريجين  عدد  ويبلغ  الضباط، 
دراستهم بالكلية على مدى عامين، وحصلوا على دبلوم 
في علوم الشرطة، وسيتم تعيينهم ضباطاً للشرطة برتبة 

مالزم ثاٍن.

السمو  أصحاب  من  عدد  التخريج  حفل  شهد  وقد 
الدوائر،  ورؤساء  الوزراء  المعالي  وأصحاب  الشيوخ 
الوطني،  االتحادي  المجلس  من  كل  وأعضاء  ورئيس 
السلك  وأعضاء  االستشاري،  الوطني  والمجلس 
الدبلوماسي وضباط االرتباط العسكري، وضباط الجيش 
بدول  الشرطة  كليات  الحفل عمداء  والشرطة، كما شهد 

مجلس التعاون وعدد من  ضباط الشرطة العرب.

إنه العيد...  فكل عام وأنتم 
بخير.. من حقنا أن نتوقف 

عند يوم الثاني من ديسمبر 
لنتبادل التهاني.. فهو اليوم 

الذي بدأت فيه مسيرتنا 
نحو الوحدة، بكل ما تعنيه 
الكلمة من قوة وعزة، ومن 

تقدم ورفاهية، وأصبح ذلك 
اليوم عيداً يستحق منا كل 
االحتفاء والتكرمي.. فعندما 

رفع زايد الدعوة إلى الوحدة 
بني شعب اإلمارات، فإنه 

لم يكن ينظر إلى املاضي 
الذي شهد ما يجمع بني 

أبناء هذا الشعب من روابط 
الدين والتراث والقربى واجلوار، 

وإمنا كان يتطلع أيضاً إلى 
املستقبل، فيرى فيه الصورة 

املشرقة التي ميكن أن تتحقق 
في إطار هذه الوحدة.
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في مثل هذه األيام، قبل ثالثة 
وثالثني عاماً، وبالتحديد في 

الثاني من ديسمبر 1971 
حتققت التجربة الوحدوية األبرز 
واألجنح في تاريخ األمة العربية 

املعاصر، وهي جتربة ليست 
مثاالً للتصميم واإلصرار 

فحسب، هكذا هي جتربة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة التي 

يفخر بها كل عربي من املاء 
إلى املاء، جتربة احلكمة واجلهد 

اخمللص الدؤوب، وهذا هو أقل ما 
ميكن أن يقال عن هذه التجربة 
الرائدة والفذة التي قامت في 

هذا الركن الذي كان في يوم ما 
نسياً منسياً لوال إميان قادته 
مببادئ وحدتهم، وشعبهم، 
وإخالصهم للقيم الرفيعة، 

يحدوهم في تلك املسيرة 
املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان »رحمه اهلل«.

2
0
0
4

شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة واألمن العام في 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  اللواء سمو  دبي، بحضور 
الطلبة  من  عشرة  الثانية  الدفعة  تخريج  الداخلية،  وزير 
المرشحين بأكاديمية شرطة دبي، والدفعة الثالثة عشرة من 

طلبة الدراسات المسائية.
بدأت وقائع الحفل بالوقوف دقيقة حداد وتالوة الفاتحة 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  واألمة  الوطن  فقيد  روح  على 
سلطان آل نهيان وتم بث بعض أقوال المغفور له الشيخ زايد 
التي أسهمت في بناء الدولة، تالها مرثية في زايد من كلمات 
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحبتها 

دعوات الخريجين له بالرحمة والمغفرة.
عقب ذلك ألقى العميد الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير 
الوطن  فقيد  بدايتها  في  رثى  كلمة  دبي  شرطة  أكاديمية 

معدداً مناقبه قائالً: ال مناص لنا من التمسك بدعائم اإليمان 
وركائزه أمام هذا الحدث العظيم بمقدار عظمة فقيدنا الذي 
بكاه العالم أجمع، في شرقه وغربه، وشماله وجنوبه، وإنه 
ليس لنا إال أن نمتثل قول العزيز الحكيم: »الذين إذا أصابتهم 

مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون«.
وأضاف: وانسجاماً مع هذه الحقيقة التي غيبت بوقوعها 
عن وطننا شمسه، وأذهبت دفئها الذي سوف يشتاقه إنسانها 
ونباتها وسهولها وجبالها، كان لزاماً علينا لتعود عجلة الحياة 
إلى دورانها، دعوتكم لحضور تخريج هذه الدفعة من أبناء 
يكونون  أنهم سوف  الذين نحسب  الشقيقة،  والدول  الوطن 
مسترشدين بمقولةراحلنا الغالي الذي أرسى بفكره أساساً 
متيناً لكل شباب الوطن: »إن جيل الحاضر هو جيل المستقبل، 
والبد من التكافل بين األجيال، وواجب الكبار إزاء الشباب أن 

يكونوا القدوة، والقدوة قوامها األخالق والعمل«.

حممد بن راشد يشهد ختريج دفعتني يف أكاديمية رشطة ديب

وزير  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  اللواء  أكد 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  اهتمام  أن  الداخلية 
دعمها  مجال  في  وأعماله  وجهوده  اإلنسان  بحقوق  نهيان 

واضحة، وهي خير شاهد على هذا االهتمام والرعاية.
وقال: إن دستور دولة اإلمارات أكد على حقوق اإلنسان 
أنه ليست هناك حاجة إلنشاء إدارة  وحافظ عليها موضحاً 
لحقوق اإلنسان بوزارة الداخلية، حيث إن الوزارات المعنية 
كوزارة الداخلية والعدل والشؤون اإلسالمية تمارس المهام 
قيام  منذ  اإلنسان  حقوق  على  الحفاظ  في  إليها  الموكلة 

االتحاد.

عهد  في  اإلنسان  لندوة  تصريحات  في  سموه  وأضاف 
بمناسبة  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  نظمتها  والتي  زايد، 
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان ومشاركة اإلمارات العالم في 
االحتفال بهذه المناسبة أن اإلنسان محفوظ حقه بشكل كامل 
الذين  من  الهائل  الكم  هذا  وجود  دليل  وخير  اإلمارات  في 
السياحة  أو  للزيارة  يتوافدون  والذين  باإلمارات،  يعملون 
تاريخ  لها  دول  ينافس  كبير  عدد  وهو  للعمل  أو  والتجارة 

قديم وحضارات.
وإنجازات  أعمال  من  الراحل  الفقيد  به  قام  ما  إن  وقال: 
في مختلف المجاالت خالدة وما نقوله عنها ال يوفيها حقها.

سيف بن زايد يؤكد أن حقوق اإلنسان حمفوظة يف دستور اإلمارات
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بدايات

 اإحدى مباريات الدوري العام لل�شرطة عام 1979.

خالل االحتفال باأ�شبوع املرور ال�شاد�س عام 1979.
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رقية الحارثي:
العسكرية تعزز قوة الشخصية 

وتفتح المجال لالبتكار والنجاح

في باب نساء في الميدان لهذا العدد نستضيف 
الحارثي ضابط إسعاف  النقيب رقية سالم شنون 
إدارة اإلسعاف في  ومدير اإلشراف والمتابعة في 
مديرية الطوارىء والسالمة العامة بقطاع العمليات 
على  معاً  لنتعرف  أبوظبي،  شرطة  في  المركزية 
مشوارها الشرطي المتميز في القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي، ونسلط الضوء على نساء في ميدان العمل 
الشرطي أبدعن في السلك الشرطي، لتكون النقيب 
رقية الحارثي وزميالتها في المجال العسكري نوافذ 
للعمل والنجاح والتميز...وكان لنا هذا الحوار معها: 

> متى التحقت بالعمل؟
- حصلت على منحة دراسية من القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي عام 2007 والتحقت بعملي كمسعف 

متقدم عام 2010.
> ماهو مؤهلك الدراسي؟

مع  امتياز  بتقدير  الطوارئ  طب  عالي  دبلوم   -
مرتبة الشرف وماجستير إدارة أعمال بتقدير امتياز.

حياتك  في  شغلتها  التي  الوظائف  ماهي   <
الوظيفية؟ 

- كنت أعمل في فرع اإلسعاف المجتمعي وأقوم 
بإعطاء محاضرات توعوية لمختلف شرائح المجتمع 
بأهمية اإلسعافات األولية، وكيفية التعامل مع بعض 
شاركت  كما  الحوادث،  وإصابات  الطبية  الحاالت 

بأسس  للجمهور  التثقيفية  الفعاليات  بعض  في 
اإلسعافات األولية، ثم أصبحت مدير فرع البحوث 
بإدارة  السريرية  الحوكمة  قسم  في  والدراسات 
والمتابعة  اإلشراف  فرع  مدير  واآلن  اإلسعاف، 
بقسم الحوكمة السريرية بإدارة اإلسعاف، ووظيفتي 
تتركز على متابعة سير العمل الميداني للكادر الطبي 
ومتابعة  اإلجراءات  بعض  وتصحيح  والمسعفين، 
والعمل  اإلسعاف  عملية  يخص  فيما  التطورات  كل 
مسعف  مسعف/  كضابط  أعمل  والزلت  الميداني 
متقدم بقسم اإلسعاف والقيام بالمناوبة واالستجابة 

لبعض البالغات بسيارة المستجيب األول.
> من شجعك لدخول هذه الوظيفة ومن وقف 

في طريقك؟
- والدي هو الذي ساعدني في النجاح والتميز، 
أبي زرع في داخلي حب الوطن، وإيماني بقدراتي 
نجاحي  بوصلة  هو  أبي  النجاح،  إلى  للوصول 
في  العسكري  العمل  لدخول  شجعني  الحقيقي، 
العسكرية  بالبذلة  اإليمان  على  شجعني  الشرطة، 
أبي هو  معي ودعمني، نعم  وقف دائماً  وواجباتها، 

البطل في قصة نجاحي وتميزي في الشرطة.  
الدريس  ارتديت  حينما  شعورك  هو  ما   <

العسكري ألول مرة؟
-  شعور ال يوصف بالكلمات، هو شعور يشبه 

الفخر والعطاء، ليس من السهل أن تكون جزءاً من 
مسؤولية كبيرة تركز على سالمة مجتمعنا والحفاظ 

على أمن واستقرار دولتنا الحبيبة.
> ماهي الجوائز واألوسمة التي حصدتها؟

- حصلت على المركز األول في دورة القيادات 
األولى، وميداليتي تميز وظيفي.

> ماهي الحكمة التي تؤمنين بها؟
يجب  بسهولة،  يأتي  شي  ال  وجد(  جد  )من   -
ألعلى  للوصول  والتعب  والسهر  االجتهاد  علينا 
مجتهد  ولكل  والعملية،  العلمية  والمراكز  المراتب 

نصيب.
> ما هي أحالمك؟

حلمي  المراتب،  ألعلى  الوصول  هي  أحالمي   -
في عملي  الخاصة، وأعمل فرقاً  أن أصنع بصمتي 
لهم  الذين  الناس  من  وأكون  ومجتمعي،  وحياتي 

التأثير اإليجابي.
> ماهي هواياتك؟ 

مايدفعني  وهذا  التعلّم،  هي  الحقيقية  هوايتي   -
التحديات  في  والدخول  الجديد  لتعلم  دائماً 
واالستمتاع في خوضها و تحقيق النجاح فيما أقوم 

به.
العمل  على  المقبالت  تنصحين  بماذا   <

العسكري؟ 
شخصيتك،  قوة  يعزز  العسكرية  في  العمل   -
العمل  أن  كما  والنجاح،  لالبتكار  المجال  ويفتح 
وتحمل  والصبر  اليأس  عدم  يعملنا  العسكري 
الرجال  أشقائنا  مع  نعمل  إننا  حيث  المسؤولية، 
كسند لهم لحماية دولتنا الحبيبة، والشرطة النسائية 

أظهرت كفاءتها وتميزها في خدمة الوطن.
هذا إلى جانب أن العمل العسكري يكسبك مهارة 
اتخاذ القرارات في الظروف المختلفة، مما سيصقل 
على  والمقبالت  الشابات  انصح  لهذا  شخصيتك، 
العمل  في  واإلخالص  باالجتهاد  العسكري  العمل 
حتى يتمكن من تحقيق أحالمهن في السلك الشرطي.

 العمل بـ�لزي الع�سكري �سعور ال يرتجم 

ب�لكلم�ت .. اإنه �سعور ب�لفخر والعط�ء

اإعداد وت�سوير: لرا الظرا�سي

نساء في الميدان
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المتميزون

على  الضوء  تسليط  العدد  هذا  في  نواصل 
أحد المتميزين الذين نالوا شرف الفوز بوسام 
رئيس مجلس الوزراء في المجال اإلداري. إنه 
الحربي، من مواليد  الرائد سرور محسن علي 
شهادة  نال  أبناء،  أربعة  ولديه  متزوج   1979
بكالوريوس في المحاسبة من جامعة اإلمارات 
طالب  حالياً  وهو   ،2003 عام  المتحدة  العربية 
ماجستير تنفيذي في اإلدارة العامة بكلية محمد 
بن راشد لإلدارة الحكومية، يعمل بإدارة الدعم 
اإللكترونية  للخدمات  العامة  باإلدارة  الفني 
والسباحة  القراءة  هواياته  ومن  واالتصاالت، 

والرماية، والسفر.
وعن تكريمه من صاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة رئيس  بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
يقول  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
الحربي: في الحقيقة عند الفوز بجائزة ينافسك 
فيها أكثر من 40 موظفاً إدارياً يمثلون الوزارات 
والهيئات االتحاديه األخرى على مستوى الدولة 
إلى  للوصول  والعزيمة  اإلصرار  من  بد  فال 
لي  والفخر  بالسعادة  شعوري  فكان  الهدف، 
ال  شعوراً  لها  أنتمي  الذي  الداخلية  ولوزارة 
السمو  صاحب  سيدي  أمام  ووقوفي  يوصف 
بحضور  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  سيدي 

اإعداد: اأماين اليافعي

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
للتكريم كان دافعاً وحافزاً كبيراً لي لبذل المزيد 

من الجهد والتميز في العمل. 
التحديات  أهم  من  أن  الحربي:  يضيف 
المتغيرات  الشرطي،  العمل  في  واجهته  التي 
المتسارعة ألسلوب تقديم الخدمات والمعارف 
المستقبل  كاستشراف  المستحدثة  والعلوم 
لمواجهة  الجماعي  الذكاء  فاستخدم  واالبتكار، 
األداء  لقياس  مؤشرات  ووضع  التحديات  هذه 
وإنجاز األعمال، كما تغلب على ندرة الحصول 
باستخدام  الالزمة  والبيانات  المعلومات  على 
أدوات  واستخدام  والتواصل،  االتصال  مهارة 
لتبادل  الذهني  العصف  مثل  المعتمدة  االبتكار 
كافة،  المعنيين  مع  والمعلومات  المعارف 
أنواعها  بكافة  الضخمة  البيانات  واستخدام 
المستقبل.  واستشراف  القرار  اتخاذ  دعم  في 
للعديد  عمله  مسيرة  خالل  الحربي  وخضع 
من الدورات التي كان لها األثر الكبير عليه في 
تميزه بالعمل ومنها دورات إعداد المحاضرين، 
إدارة المشاريع، التخطيط المؤسسي واستخدام 
والتطوير،  التغيير  وإدارة  بفعالية،  الموارد 
الذكاء االصطناعي في تعزيز األمن اإللكتروني، 

وغيرها.
في  يتميزوا  بأن  زمالءه  الحربي  ينصح 

أعمالهم وأن ينجزوا أعمالهم بدقة عالية وقبل 
الموعد المحدد، وأن تكون لهم خطط مستقبلية 
سواء  ومحددة،  واضحة  أهداف  على  مبنية 
الشخصي، ويجب  المجال  أو  العمل  في مجال 
المعارف والمعلومات  عليهم مشاركة زمالئهم 
والتعاون المستمر في إنجاز األعمال، كما يجب 
أن يكونوا باحثين عن كل ما هو جديد وحديث 
ويطبقونه في العمل بشكل تجريبي وعند نجاح 
التجربة عليهم بتعميم التجربة ونشر المعرفة بها 
العلمي  بالتحصيل  لالرتقاء  والسعي  لآلخرين، 
والدورات  بالورش  والمشاركة  والحضور 
على  نتائجها  وتطبيق  والمؤتمرات  والندوات 
العمل، ونشر السعادة وااليجابية والمرونة في 
لاللتزام والقدوة  أن يكون مثاالً  العمل، ويجب 
الحسنة لزمالئه، ويجب على الموظف أن يمثل 
نفسه ويمثل مكان عمله ويمثل دولته بما يليق 
ويجب  الوطنية،  وهويته  وعاداته  قيمه  مع 
نقل  في  والشباب  الجدد  زمالئهم  دعم  عليهم 
إنجاز  في  عوناً  لهم  يكونوا  لكي  لهم  المعرفه 
األعمال وأيضاً لتبادل األدوار في حال الترقي 
تطوير  وأهمية  أعلى،  منصب  إلى  االنتقال  أو 
واستغالل قدرات العنصر النسائي ودعمهن في 
إنجاز األعمال والتعلم وتولي المناصب القيادية 

واإلشرافية.

الحربي: ال بد من اإلصرار والعزيمة للوصول إلى الهدف
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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خارج المهنة

قائد  المهنة،  خارج  باب  من  الحلقة  هذه  ضيف 
المواهب  يكتشف  قائد  للكلمة،  الحرفي  بالمعنى 
المناسبة  البيئة  لها  ويوفر  ويساعدها  ويساندها 
في  تكون  القائد  مهارات  وألن  والتميز،  للنجاح 
والجانب  العمل  في  متميز  هو  لهذا  المجاالت،  كل 
للعديد من  المجهول  الجندي  أيضاً، وهو  الرياضي 
البطوالت في رأس الخيمة، نتحدث عن العقيد ركن 
يوسف سالم بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام 
الخيمة،  رأس  لشرطة  العامة  القيادة  في  الخاصة 
من  أكثر  منذ  البدنية  القوى  رياضة  يمارس  الذي 

خمس عشرة سنة.
يقول العقيد ركن يوسف الزعابي: نحن من جيل 
نمتلك مهارات واضحة  لهذا  الرياضات،  مارس كل 
فيها، ألننا مارسنا كل أنواع الرياضة مثل كرة القدم 
والفروسية  والجري  والسلة  والتنس  والسباحة 
من  بالمائة   95 مارست  شخصياً  وأنا  وغيرها، 
الرياضات، وتركت بصمة في كل أنواع الرياضات. 

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

الجمسانية،  وقدراتنا  مواهبنا  صقلت  فالرياضة 
الحياتية والرياضية،  المهارات  الكثير من  وأضافت 

إنها عالم واسع جداً.
وعن تعلّقه برياضة القوى البدنية، يقول الزعابي: 
األلعاب  جميع  أساس  البدنية  القوى  رياضة  تعتبر 
الرياضية، وهي تعتبر البداية الصحيحة ألي رياضة، 
ألنها تعتمد على تقوية العضالت التي تعتبر بدورها 
تتمكن  لن  أي رياضة، فبدون عضالت قوية  هدف 
من ممارسة أي رياضة، لهذا تقوية عضالت الجسم 
جميع  أن  كما  البدنية،  للياقة  الحيوي  العنصر  هي 
حتى  العضالت  بتقوية  تبدأ  الرياضية  المدارس 

تتحمل هذه العضالت جميع األلعاب الرياضية.
قائالً:  الزعابي  يتابع  الرياضية  مشاركاته  وعن 
شاركت في العديد من المسابقات والبطوالت في هذا 
المجال، واآلن أقوم بتحويل خبرتي في هذا المجال 
للجيل الجديد حتى نصنع أرقاماً قياسية ترفع اسم 
دولتنا الحبيبة عالياً في المحافل الدولية الرياضية، 

فأنا اآلن أشرف على شباب الجيل الجديد. اإلشراف 
يجب  معايير  فهناك  العطاء،  بذل  يتطلب  والتدريب 
األكاديمية  والمكاسب  المعلومات  ومنها  لهم،  نقلها 
المشاركات  خبرة  ونقل  والحركية،  والعلمية 
السابقة في البطوالت والمسابقات، والمعلومات عن 

فيسيولوجية الجسم.
ثالثة  عملت  كمسؤول  الزعابي:  العقيد  وقال 
البيئة  وتوفير  ودعمها  الموهبة  اكتشاف  أشياء، 
القائد  فعلى  الرياضي،  والتميز  للنجاح  المناسبة 
الصحيح  مكانها  إلى  وتوجيهها  المواهب  اكتشاف 
حتى نحصل على أفضل النتائج، وهذا الكالم ينطبق 
في العمل والرياضة والحياة بمفهومها األكبر. وأهم 
االتزان  هي  الرياضيين،  للشباب  أقدمها  نصيحة 
على  للحفاظ  للحياة،  اليومي  بالروتين  والتمسك 

صحة الجسم ولياقة العقل.
تتبوأ  أن  حلمي  يقول:  الرياضية،  أحالمه  وعن 

اإلمارات المراكز العالمية األولى في كل المجاالت.

يوسف بن يعقوب: 
الرياضة صقلت مواهبنا وقدراتنا الجسمانية
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أصحاب الهمم

ولد راشد أحمد علي الزيودي عام 1982 في إمارة 
السنة  في  األطفال  شلل  بمرض  أصيب  الفجيرة، 
بالمدارس  الثانوية  دراسته  أكمل  عمره،  الثانية من 
الحكومية النظامية، ولم يحالفه التوفيق في الحصول 
الداخلية  وزارة  مراكز  بإدارة  التحق  ثم  عمل  على 
الدفعة   2002 عام  الهمم  أصحاب  وتشغيل  لتأهيل 
األولى وتخرج بتفوق ونجاح من قسم السكرتارية 

وحفظ الملفات في العام نفسه.
الداخلية بإدارة شرطة  التحق بالعمل في وزارة 
يعمل  حيث  المساندة،  الخدمات  قسم  الفجيرة  دبا 
حالياً بمنصب مسؤول شؤون الموظفين، مكمالً عامه 
السادس عشر بتفان وإخالص، مما أهله للحصول 
على شهادات تقدير من القائد العام لشرطة الفجيرة 

ومدير إدارة شرطة الفجيرة وجهات أخرى عديدة.
في عام 2008 قرر الزيودي أن يتزوج، ورزق بستة 
أوالد يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون مع والديهم 

اإعداد: خالد الظنحاين

حياة سعيدة ملؤها الدفء والتفاؤل واإليجابية، وهم 
في السنوات األولى من دراستهم التعليمية.

التحق الزيودي باتحاد اإلمارات ألصحاب الهمم 
عام 2008، وأصبح العباً مميزاً في نادي خورفكان 
ممارسة  من  اإلعاقة  تمنعه  فلم  الهمم،  ألصحاب 
الرياضة والتألق فيها، حيث وجد الدعم والتشجيع 
من أسرته التي وضعته على بداية الطريق. وبالرغم 
أنه يحرص  إال  أعباء أسرية،  أنه متزوج ولديه  من 
على مواصلة التدريبات ويشارك في كل البطوالت، 
حيث فرض نفسه كأحد األسماء المهمة في الرياضة 
اإلماراتية. ومنذ انضمام الزيودي لنادي خورفكان، 
وجد فيه مدربوه ومسؤولو النادي القدرة والكفاءة 
على االلتحاق بصفوف الفريق وحصل على جوائز 
بين  متنوعة  ميدالية   37 على  تزيد  ودولية  محلية 
الذهبية والفضية والبرنزية من خالل مشاركته في 

بطوالت محلية وخليجية ودولية.

التميز  ويطلب  طموحاً  الزيودي  زال  وما 
باستمرار في كافة جوانب حياته المهنية والرياضية 
اإليجابية  بروحه  الزيودي  ويتميز  واالجتماعية، 
الحكومية  القطاعات  مختلف  مع  الكبير  وتعاونه 
اعترافاً  لديه  ألن  الداخلية،  وزارة  إدارات  وخاصة 
أحدثته  لما  الداخلية  لوزارة  وتقديراً  لله  بالفضل 
إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل أصحاب 
الهمم من تطور ونقله نوعية في حياته بعد أن كان 

بال عمل معتمداً على المساعدات االجتماعية.
تعاوناً  الخريجين  أكثر  من  الزيودي  يعد  كما 
وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة  لمراكز  وتمثيالً 
الفعاليات واألنشطة،  الكثير من  الهمم في  أصحاب 
اإلماراتيين،  الهمم  ألصحاب  مشرف  نموذج  فهو 
ومجتهد إلى أبعد الحدود ويعمل دوماً على مساعدة 
أقرانه من أصحاب الهمم وتقديم كل ما يستطيع من 

دعم واستشارة.

بطل رياضي ال حدود لطموحه!



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«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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أعمال  أنجح سيدات  من  واحدة  قطان هي  هدى 
عالم  في  المؤثرين  األشخاص  أكثر  ومن  المنطقة 
ودوراتها  الرئيسة  ميديا«..دروسها  »السوشل 
المهنية لتعليم المكياج جعلتها مميزة مقارنة مع أي 
ما  الشرق األوسط، ومع كل  آخر في  خبير مكياج 
أصبحت  المكياج،  عالم  في  خبرة  من  اكتسبته 
لكل امرأة عربية تبحث عن  مصدراً معروفاً 
الجمال، كما أن مهاراتها ورؤيتها الريادية 

في السوق جعالها أكثر استثنائية.
أوكالهوما  مدينة  في  هدى  ولدت 
األمريكية لوالدين عراقيين في أكتوبر 1983، 
واحدة من 4 أبناء لوالدها إبراهيم وزوجته. 
ثم  ومن  كوكفل،  إلى  بعدها  العائلة  انتقلت 
ديربورن  جامعة  إلى  ودخلت  بوسطن.  إلى 

ميشيغان حيث تخصصت في التمويل. 
سنة 2006، انتقلت هدى إلى دبي، منذ 
الجامعة  في  مدرساً  والدها  أصبح  أن 
بضع  بعد  الشارقة.  في  األمريكية 
أنجلوس،  لوس  إلى  انتقلت  سنوات، 
بين  من  المكياج.  فن  درست  حيث 
إيفا  مثل  المشاهير  من  عدد  زبائها 
ريتشي.عادت  ونيكول  النغوريا 
هدى إلى دبي حيث أصبحت تعمل 
في  تجميل.  كخبيرة  ريفلون  لدى 
أبريل 2010، وبناًء على نصيحة أحد 
أخواتها، فتحت مدونة خاصة بالجمال 
تنشر  والتي  بيوتي«،  »هدى  باسم 
فيها دورات تعليمية ونصائح حول 

التجميل والمكياج. 
تمكنت  التي  الطريقة  ولكن 
ذات  شخصيتها  تحويل  من  بها 
حقيقي،  عمل  إلى  العالي  القبول 
أنتجت  حيث  األكبر،  المفاجأة  كانت 
وعرضتها  اصطناعية  رموش  أول 
في  مول  بدبي  »سيفورا«  متجر  في 
أسهمت  الذي  المنتج  وهو   ،2013 عام 
كيم  األمريكية  الواقع  تلفزيون  نجمة 
أثنت  أن  بعد  انتشاره،  في  كارداشيان 
عليه، وباعت هدى منه كميات كبيرة خالل 
التي  نفسها  الكمية  وهي  فقط،  واحد  شهر 

توقعت متاجر »سيفورا« بيعها في عام كامل.
بعد ذلك، بدأت شركة هدى، التي تتخد من دبي 
بما  أخرى،  تجميل  منتجات  تقديم  في  لها،  مركزاً 

من مدونة إلى إمبراطورية أعمال
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في ذلك ألواح ظالل العيون، وأحمر الشفاه السائل، 
وبطانات الشفة، وألواح التظليل، وكريمات األساس، 

واألظافر الزائفة.
حققت هدى شعبية في موقع التواصل االجتماعي 
متابع  مليون   26 من  أكثر  لديها  حيث  إنستغرام، 
»قائمة  في  األولى  المرتبة  في  2018. وصنفت  منذ 
إنستغرام للمؤثرين« لعام 2017، حيث كسبت 18000 
دوالر لكل مشاركة في المحتوى، باإلضافة إلى 2.4 
واحدة  صنفت  يوتيوب.  قناة  على  مشترك  مليون 
من  الجمال«  عالم  في  مؤثرين  عشرة  »أقوى  من 
قبل مجلة فوربس. صنفت هدى من ضمن أكثر 25 
شخصية مؤثرة في اإلنترنت من قبل مجلة تايم سنة 
بين   37 المرتبة  2017. وصنفتها مجلة فوربس في 
بأنفسهن،  ثروتهن  أمريكا، ممن صنعن  أغنى نساء 
حيث تقدر ثروتها الشخصية بأكثر من 500 مليون 

دوالر.
متزوجة،  وهي  مسلمة،  عراقية-أمريكية  هدى 
سن  في  كانت  عندما  مرة  ألول  بزوجها  والتقت 
أخواتها  أحد  أعمالها  ابنة. وتدير  المراهقة، ولديهما 
في حين أخرى تدير صفحاتها في مواقع التواصل 

االجتماعي.
منصب  عاماً،   34 العمر  من  البالغة  قطان  تشغل 
التجميل  مستحضرات  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
فوربس،  لمجلة  أخير  حديث  وفي  بها،  الخاصة 
قالت قطان: »كثير من الناس ال يعرفون مدى نجاح 
عالمتنا التجارية، فنحن ال نتحدث عنها أبًدا، ومثير 
فعليًا رؤية عالمة تجارية يحبها الناس«، وذلك بعدما 
سافرت إلى نيويورك إلطالقها من مقرها في دبي. 
أضافت: »في الوقت الحاضر، ال حدود إال األحالم. 

ونحن نفكر كثيًرا ونحلم كثيراً«.
التجارية  العالمة  وقد قدرت مجلة فوربس قيمة 
العام  هدى  وباعت  دوالر،  مليار  بنحو  للشركة 
ومنى  عليا  شقيقتيها  مع  أقلية  حصة  الماضي، 
في  صغيرة  حصًصا  تملكان  اللتان  شريكتاها   -
»هدى بيوتي«، وتساعدانها في إدارتها في عالمتها- 
لـ»تي اس جي كونسيومر بارتنرز«، وهي الشركة 
التجميلية، وهو  المنتجات  باالستثمار في  المعروفة 
ما جعلها أول شخصية مؤثرة على مواقع التواصل 
خاص  استثمار  استقطاب  من  تتمكن  االجتماعي، 
إلى أن قيمة  بهذا الحجم. وتشير تقديرات فوربس 
حصة هدى قطان في »هدى بيوتي« تبلغ 550 مليون 
دوالر، أي ال تزال تملك أغلبية األسهم في الشركة. 
فهي  الصفقة،  هذه  على  قطان  تعلق  ال  حين  في 
خصصت مع أختيها 10 ماليين دوالر من العائدات 
إلنشاء الصندوق االستثماري )اتش بي اجلز( موجه 
مخصص ألرباب األعمال، وخصوًصا النساء، الالتي 

أنشأن شركات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

قطان التي نشأت في الواليات المتحدة، واستقرت 
في بلدة صغيرة بوالية أوكالهوما األمريكية، معظم 
بالثقة  دائًما  تحلت  والسبتيين،  البيض  من  سكانها 
بالنفس بسبب التنمر على عرقها، واعتادت أن تخبر 
بدأت تستعمل  هايدي.  اسمها  أن  الصغار  زميالتها 
عاماً.   12 سن  في  بإقراط  التجميل  مستحضرات 
أنني غير كفؤة. حتى اآلن، ما  قالت: »شعرت دائماً 
زلت أواجه هذا قليالً. وأعتقد أن هذا هو ما يحفزني 
أنني كنت غريبة  كثيراً. اعتاد األطفال على إخباري 
تبني  في  أرغب  كنت  كبرت،  عندما  الوقت.  طوال 
أن  أيًضا  وأردت  شيء.  كل  على  ووضعته  اسمي 

أحتضن أمراً غريباً«.
في  كانت  منذ  التجميل  بعالم  عالقتها  بدأت 
التاسعة إذ كانت تهتّم ببشرتها وبمظهرها الخارجّي 
منذ صغرها. وبعد أن برزت موهبتها بين صديقاتها 
هذا  على دخول  بماكياجهّن، تشّجعت  االهتمام  عند 

المجال.
عملت هدى في إدارة األعمال، لكنها وجدت أن هذا 
ودرست  هوليوود،  إلى  فسافرت  يالئمها،  ال  العمل 
أسس الماكياج والعناية بالمظهر هناك، مستفيدة من 

أهّم خبرات الالمعين في التجميل.
وعن دخولها لعالم التجميل تقول: عشت طفولتي 
المنطقة  تنسي  في  المتحدة  الواليات  جنوب  في 
ودرست  عاماً  عشر  اثني  لمدة  الهادئة  الريفية 
اختصاص إدارة الشؤون المالية والمحاسبة وانتقلت 
لم  ولكنني  فيها  وعملت  في مساتشوستس  للعيش 
أكن سعيدة بعملي ومن ال يحب عمله ال يمكنه النجاح 
فيه. وذات يوم ولدى تناولنا الطعام قلت ألهلي إنني 
أرغب في دراسة فن المكياج ولدهشتي لم يعارضني 
تطبيق  أهوى  كنت  فلطالما  بالفكرة،  رحبوا  بل  أحد 
عندما  الجامعة  وفي  وجوه صديقاتي  على  المكياج 
نقيم عرض أزياء أو احتفاالً، فكنت أستمتع بالتغيير 
تحدثه  أن  األلوان  من  لحفنة  يمكن  الذي  السحري 
على البشرة، فالمرأة تتحول إلى نجمة بفضل فرشاة 

وقليل من األدوات.
إال أن الزواج وإنجاب األطفال أبطأ من مسيرتها 
المناسبات  أحضر  »كنت  تقول:  المرحلة  هذه  وعن 
لالهتمام  وانصرف  الحدث  ألكتب  وأعود  اإلعالمية 
شغلي  كانت  فاألمومة  طفلة،  كانت  التي  بابنتي 
لقاء حفل  مالياً  الشاغل وكنت أرفض تقاضي أجراً 
أكتب  كنت  بل  تجميل،  مستحضر  أو  عطر  إطالق 
بفرح وشغف عن المستحضرات التي أحببتها من كل 
المنبثق من خبرتي كخبيرة  رأيي  وأعطي  مجموعة 
في هذا المجال، ولكنني كنت أعاني من أزمة مالية 
فكيف السبيل لفتح مدونة تعبر عن رأي صادق من 
دون تقاضي أموال، لذا تابعت العمل كخبيرة تجميل 
وكان لي الحظ في التعاون مع نجمات من هوليوود 

وعلى رأسهن إيفا لونغوريا التي تربطني بها صداقة، 
والحقاً أتت فكرة إطالق مستحضرات باسمي فكانت 
رموش »هدى بيوتي« المستعارة أول انطالقة نحو 
الشهرة«. ونقلت وكالة »بلومبيرج« االقتصادية عن 
هدى قولها، إن البيئة االجتماعية في دبي مكنتها من 
بالشكل  االهتمام  حيث  واقع،  إلى  أفكارها  ترجمة 
الخارجي من األولويات وليس الكماليات. وأضافت 
أنه على الرغم من أن »العباية« منتشرة جداً في دبي 
التي ال تزال تحافظ على تقاليدها العربية، إال أن ذلك 
لم يمنع النساء من استخدام مستحضرات التجميل 
عن  فضالً  واحتفاالتهن،  لقاءاتهن  في  العصرية 
موضة المستحضرات الخاصة باألعمال للموظفات.  
وعن هذه االنطالقة تقول: عندما عرضت الفكرة على 
فالسوق  لهم،  ترق  لم  المتاجر  وعلى  المستثمرين 
ولكنني  رخيصة  بأسعار  رموش  بماركات  يعج 
كنت مؤمنة بوجود نقص في النوعية وبقدرتي على 
إحداث فارق في مستحضراتي وأول متجر آمن بي 
»إن  ليقول:  بي  اتصل  الذي  بدبي  »سيفورا«  كان 
الناس أحبوا المستحضرات، وهي تباع بأعداد كبيرة 
فما كان مني اال أن هرعت ألرى الناس، وقد بكيت 
وما زلت حتى اليوم أبكي مع كل نجاح مستحضر 
بأسماء  فرحة  وأنا  مجموعتي،  إلى  ويضاف  أطلقه، 
تستعمل مستحضراتي من خبراء محترفين ونجوم 
كيم  إطالالت  بكل  يعنى  الذي  ماريو  رأسهم  وعلى 

كردشيان وجنيفر لوبيز«.
شجع  االصطناعية  الرموش  مع  تجربتها  نجاح 
المنك  فرو  من  طبيعية  رموش  إطالق  على  هدى 
ورموش اصطناعية من المنك الزائف وأطلقت بعدها 
وأحمر  والغلوسات  والبرايمرات  األساس  كريمات 
اليوم في طور  المطفىء، وهي  السائل شبه  الشفاه 
كونسيلر  من  جديدة  مستحضرات  إلطالق  اإلعداد 

وعطر جديد. 
تساؤالت  اإللكترونية  هدى  منصات  على  ترد 
من  خالية  هدى  مستحضرات  كانت  إذا  عما  كثيرة 
الكحول وتراعي الحيوانات والبيئة، وتجيب هدى عن 

أسئلة القراء بنفسها.
يمكن  الذي  برنامجها  في  حالياً  هدى  وتنشغل 
وهو  فيسبوك  على  خاص  موقع  عبر  مشاهدته 
فئة  من  يومي  برنامج  عبر  العائلة  يوميات  يتناول 

برامج الواقع.
»أشعر  تقول:  الحظ  ينتهي وعن  ال  طموح هدى 
أحبه،  مجال  في  أعمل  ألنني  جداً  محظوظة  بأنني 
يتطلب  فالنجاح  حلمي.  وحققت  وصلت  وألنني 
أن  يجب  ال  واإلحباط  والفشل  واإلصرار،  الصبر 
تعطي  أن  على  يحّفزها  أن  يجب  يل  المرأة  يضعف 
تكتسح  أن  يمكنها  والقوية  العاملة  فالمرأة  أكثر، 

العالم«.
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عناق 
الفكرة

تساورنا كثيراً، فهو النور في أوقات الظالم، واإلحساس الراقي في ظل أزمة كلمة 
موات القلوب، كنظرات تواسينا من عيون األحبة. شعاع ساطع من األماني على 
مسار الحياة، كالماء والهواء ال نستطيع العيش دونه، موروث القلوب ووعد القدر للبشر. قد 
يزود بعضنا بعضاً به، وقد ُنمنََحُه من القدر، ما َشعر شخصٌ منا باليأس، إال ودبت بأضلعه 

بوادره، ينتظر المنحة والفرج، فتحيا النفس من جديد.
هو حالة إحساس مأمول، تفيض به المشاعر ما بين الدعاء والرجاء. هو آية كونية خلقت 
مع خلق الكون، ويكاد الكون أن يكون خلق من أجله الستمرار الصلة الواجبة بين المخلوق 
والخالق، بين المصنوع والصانع، فال يوصف النجاح بالنجاح إال إذا سبقه، حتى في تأخر 
تحقيق الهدف يثور ويراود النفس ويجعل لنفسه مكاناً لمداومة العمل وتحقيق الهدف، يصيح 

القلب تارة ويسكن أخرى ومع كل صيحة ُيبعُث من جديد.
فيلمس  بداخله  تفاصيلها تظهر  تكاد  هو حلم يؤنس صاحبه، فيرسم صورة في خياله 
حقيقتها وُتسُر نفسه، فيتيقن أنه على طريق صحيح يجد مساره من دون ِتيه، كالكون عندما 
تغيب عنه الشمس ويسدل الليل عتمته، ويسطع القمر ليبدد هذه العتمة بنوره الهادئ. كالفجر 
المنفلق بنور الصباح وشمسه المذهبة. كزقزقة العصافير على أشجار العمر، وتغريد البالبل 

في صباح األيام، كعزف الكروان الذي يشدو بلحن الحياة على أوتار المشاعر من جديد.
هو الحياة بال عقبات أو عوائق، دروبها مستقيمة وطرقها مستوية، يجابه كل مستحيل 
ويقهر التحدي، لواء يسير خلفه كل حالم، يبارز الضغوط بسهام اإلرادة، يسير نحو النصر 
بسالح اإلصرار، هدفه الوصول مهما واجه في الطريق من عناء، هو المسافر دائماً سفيراً بين 

القلب والعقل، يحمل رسائل الطمأنينة والسكن.
هو سنة تدعمها أجنحة الصبر واليقين، هو غذاء للفقراء يطعمون من كنوز خزائنه وترتوي 
نفوسهم من قطرات نداه، هو فرجة المحاصر بين مطرقة العوز وسندان الحاجة، هو عشق 
الحالمين وبغية المحبين، رؤية في منام طفل واعد ينتظره مستقبل باهر، يحقق أماني اآلباء 
ورجاء األمهات، تحتويه قلوب العذراوات بفتيان أحالمهن، مهما تصورنا حقيقته نجده أسمى 

من استيعاب عقولنا نعم فهو من يبعث في قلوبنا الروح. إنه األمل.

األمل



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«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47

POP ADS.indd   17 11/28/18   12:37 PM



العدد 576 ديسمبر 2018العدد 576 ديسمبر 762018

البيت متوحد

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

لمستوى  ينزل  أن  الكاتب  على 
يعرف  منهم،  يقترب  الطفل..أن 
وأن  الطفل  نفسية  يعيش  أحالمهم، 
فالكتابة  لهم،  سيكتب  ماذا  يدرك 
فهناك  سهلة،  بمهمة  ليست  للطفل 
مراحل عمرية يجب أن يضعها الكاتب 
في عين االعتبار، فعندما يكتب للطفل 
يبحث عن قضية هادفة وثروة لغوية 

تناسب سنه وعقله.

أسماء الزرعوني
أديبة إماراتية

 شعر: عمر بن قالله العامري

ــد ولــــــــــــــي وحـــــــــــــــــده حــي  ــ ـــ ــ ــوح ــ ــت ــ الــــبــــيــــت م

ــي ــ ــغ ــ وال ــم  ــ ــل ــ ــظ ــ ال م  الـــــــــــدار  ــاض  ــ ــيـ ــ حـ ــوا  ــ ــم ــ ــح ــ ي

وشـــــيـــــوخـــــنـــــا فـــــــي كـــــــل وقــــــــــت لــــــنــــــا  فـــــــي

ــر كــــــــرم حــــــــامت الـــطـــي ــ ــغ ــ ــص ــ ومــــــــن جــــــودهــــــم ي

ــس ودبـــــــي ــ ــمـ ــ ــن مـــــــع أبـــــوظـــــبـــــي خـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ وتـ

حــي الــــــــى  حــــــي  م  واخلــــــيــــــر  الــــــفــــــرح  وعــــــــم 

واملـــــي الـــــــــــــزاد  ــن  ــ ـــ ــ م دوم  تـــــــــوزع  ــت  ــ ــح ــ ــب ــ وص

والــــشــــي الـــــشـــــي  ف  ــون  ــ ـــ ــ ــت ــ ــف ــ م بــــهــــا  وكـــــــــــــًل 

مــــــن ويــــــــن مــــــا متــــشــــي عــــلــــى شـــــاطـــــي احلــــي

والـــضـــي   ــور  ــــ ــــ ــنـ ــالـ بـ دوم   زانـــــــــت   ــدار  ــ ــــ ــ ــــ ــ والـ

ــي فـــــــــــز يـــــــاخـــي ــ ــع ــ ــن واحــــــــــــــد م ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا وط ــ ــن ــ ح

ــي ـــ ـــ ـــ ــــــد ولـــــــي وحــــــــــــــده ح ــــ ــــ ــــ ــت مـــتـــوحـ ــ ــي ــ ــب ــ ال

ــه      ــ ــاب ــ ــب ــ ذي  ٍ رجـــــــــــــــــال  خـــــــلـــفـــــــــــه  ــن  ــ ــ ـــ ــ ــ وم ــد  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ زايـ

ــه  ــ ــاب ــ ـــ ــ ــه ــ ــف ُم ــ ـــ ــ ــات ــ ـــ ــ ــك ــ ــت ــ ــال ــ وقـــــــــــــــــــت الــــشــــدائـــــــــــــــــــد ب

فـــــــي ظـــــــــــــــلـــهـــــــم نـــحـــيـــــــــــــــا حــــيــــــــــــــاة الــــرحــــابـــــــــه

ــل غـــــــمـــــــام الــــســــحــــابــــه  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــن كــــفــــهــــــــــــــم تـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ وم

ــه ــــ بـ درى   حـــــــــــــــــًي   وكـــــــــــــــل  احتـــــــــــــاد  وصـــــــــــــــــار 

ــه                               بـ ــى  ــ ــ ــظ ــ ــ ح  ٍ ــل  ــ ــ ـــ ــ ــ ك بــــــــــالــــــــــدار  ــا  ــ ــ ــن ــ ــ ــه ــ ــ ال وعـــــــيـــــــش 

ــه ــ ــرابـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــقـ ــ فـــــــــــي كـــــــــــل ديــــــــــــــــــــره عـــــمـــــوهـــــا والـ

ــه ــ ــابـ ــ ــــ ــ ــــ ــ حــــــتــــــى غـــــــــــــــــدت واحـــــــــــــــــات خــــــــضــــــــرا وغـ

عـــــيـــــنـــــك تــــــــشــــــــوف ابــــــــــــــــــراج تـــــنـــــطـــــح ســــحــــابــــه                                         

ومـــهـــابـــــــــــه                                       احـــــــــــــتــــــرام  إلـــــْهـــــــــــــــــا   االمم  ــن  ــ ــــ ــ ــــ ــ وبـ

ــا نـــــتـــــعـــــاضـــــــــــد  فــــــــي الـــــســـــلـــــم واحلــــــــرابــــــــه                                        ــ ــنـ ــ ــلـ ــ خـ

ذيـــــابـــــه  ٍ ــال  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ رج ــف  ــ ــل ــ ـــ ــ ـــ ــ خ مــــــــــــــن  مـــــــــــــــــات  مـــــــا 
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شعر: آالء القطراوي ـ فلسطن
براءُة ورقّيْة

لل�شاعرات فقط:

شعر: عبدالله العويس

حكاية ود

عن الُعْمِر؟
ما بيِن عمِر غزاٍل تعلَم من توِه المشْي 

وعمِر قضّية!
َعِن البيِت؟

علموني  أن  منُذ  مؤقتٌة  الحياَة  أنَّ  أعلُم 
تراَث المخّيْم

لَي القمُح
والنخُل
والزرُع

واألرُض
تخفيِه عني التالُل

التي حولوها إلى ُثَكٍن عسكرّية!
لذلَك عشُت

أناجي النجوَم
وأُهدي مع المطِر الموسميِّ

لبيتي تحّية!
وإّنا لنوَلُد دون اهتماٍم بيوِم الوالدِة

يكفي لكي نعرَف العمَر
أن نقرأ )الجنسّيْة(

عن الُحلِْم؟
أعلُم أنَّ البالَد محاَصرٌة

والحدوُد تضيُق على الالجئيَن

ولكنَّ لي »أجنَحْة«
وغيٌم بكّفي

وبعضٌ من الشعِر يكفي
ألْن ُنْدهَش األبدّية!

وعّني؟
لَي اسٌم فقط فيه حرفيِن

لكّن معناُه
يكفي ألْن يمألَ الكوَن دهَشْة 

فاسمي عميٌق
بسيٌط

وفيِه براءُة طائرٍة ورقّيْة

ـــــــــْي ــــــــــْك أَغـــــــــنِّ بــــــــــاِيــــــــــْت َعـــــــــلَـــــــــى ِحــــــــــبِّ

ــْي ــ ـ ــنِّ ــ ــَمـ ــ ـ ــتِّ ــ ـــــــــَوْر َواْحـــــــــلَـــــــــى الـ أْحـــــــلَـــــــى الـــــــــصِّ

ــــــــْي أْغــــــــِضــــــــْي َعــــــلَــــــى اْلــــــــَفــــــــْرَقــــــــا َواِحــــــــنِّ

ـــــــــــْي ـــــــــــــْي امْلَـــــــــْعـــــــــَنـــــــــى َواَعـــــــــــنِّ َواَلـــــــــــــبِّ

ــــــْي َلـــــــْيـــــــلَـــــــْة ِصـــــــَفـــــــا واْنــــــــــــَســــــــــــاْب َفــــــنِّ

ـــــــــْي ْش ِلـــــــــــْك َواَثـــــــــنِّ أْكـــــــــِتـــــــــْب َواَطــــــــــــــــــــــرِّ

ـــــــــْي..!! ــــــَبــــــْب ِوْتــــــــــُقــــــــــْول ِمـــــــــنِّ إْنــــــــــت الــــــسِّ

ـــــــْي َيـــــــــــا َلــــــــْيــــــــلَــــــــْة األْشــــــــــــــــــــــــــَواْق َغـــــــنِّ

َواَراِجــــــــــــــــــــــــــــــْع )األْلـــــــــــــــــُبـــــــــــــــــْوم( َواْخـــــــــــــَتـــــــــــــاْر

ــــــــــاْر َســــــــــفَّ ِوّد  ِحـــــــــــَكـــــــــــاَيـــــــــــْة  َواْحــــــــــــــلَــــــــــــــى 

ـــــــــاْر َواْرِضــــــــــــــــــــــــــــــْي ِفــــــــــــــــــــــــَواٍد ِفـــــــــْيـــــــــك َســـــــــمَّ

ِمــــــــــــــْرَســــــــــــــاْل َمـــــــــْكـــــــــُتـــــــــْوِبـــــــــْي ِبـــــــــاالْشـــــــــَعـــــــــاْر

ِمـــــــــــــــْن ِحـــــــــــلُـــــــــــْو َفـــــــــــــــٍن ِفـــــــــْيـــــــــك ِمــــــــْحــــــــَتــــــــاْر

ْع امْلَـــــــــــْعـــــــــــَنـــــــــــى ِواالْفــــــــــــــــَكــــــــــــــــاْر َواَنـــــــــــــــــــــــــــــــوِّ

ــــــــــــْي.. ْوِمــــــــــْنــــــــــك االْصــــــــــــــــــــَراْر َواُقـــــــــــــــــــــــْول ِمــــــــــــنِّ

ــــــــــــــَدْي ِلـــــــــــــــلْـــــــــــــــِوّد ِتـــــــــــــْذَكـــــــــــــاْر ِوْتــــــــــــــَخــــــــــــــلِّ
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 
تشيسواف ميووش )1911 - 2004(

و   1911 عامي  بين  عاش  الذي  ميووش  تشيسواف  البولندي  الشاعر  يعد 
2004، من أشهر من ترجم الشعر البولندي إلى االنجليزية، وهو برغم إقامته 
الطويلة في أمريكا ، وترجمته ألغلب الشعر البولندي إلى اللغة االنجليزية ، فإنه 
رفض أن يكتب قصائده ورواياته وهو في أمريكا إال باللغة البولندية، حيث يرى 
أن الشعر يمكن كتابته فقط بلغة الشاعر التي تعلمها في طفولته ولهذا لم يغير 

لغته في الكتابة أبداً.
وميووش الذي نال جائزة نوبل لآلداب عام 1980 ترجم قصائد غيره من 
الشعراء البولنديين الى االنجليزية لكنه ترك لغيره مهمة ترجمة قصائده الى 
االنجليزية، ويعتقد أنه بفضل هذه الترجمة ألشعاره حصل على جوائز منها 

جائزة نوبل.
»قصائد  عنوان:  تحت  األول  الشعري  ديوانه   ،1933 عام  ميووش  أصدر 
شعرية عن الزمن الساكن«، وفي عام 1936 أصدر ديواناً مهماً تحت عنوان: 
بولندا  في  أدبية  جائزة  نال  وقد  أيضاً،  الرواية  كتب  كما  شتاءات«،  »ثالثة 
القتال  1939 نحو جبهة  أيلول  ثم تحرك في سبتمبر  »الحساب«،  عن روايته 
حدود  السوڤيتية  القوات  اختراق  ومع  البولندية.  لإلذاعة  مراسالً  باعتباره 
بولندا، واحتاللها أراضيها من الشرق، بعد 17 يوماً فقط من اختراق الجيش 
النازي الهتلري األلماني ألراضي بولندا من الغرب، اضطر ميووش للهروب إلى 
رومانيا، حيث بقي فيها ، حتى عاد في يناير كانون الثاني 1940 إلى موطنه 
في شرق بولندا، ثم هرب سراً إلى العاصمة وارسو، ليشارك »بقوة وفاعلية« 
مع »الحركة األدبية البولندية تحت األرض« بالعاصمة البولندية المحتلة من 

قبل النازي.
ما بين عامي 1945 و1951، عمل ميووش موظفاً بوزارة الشؤون الخارجية 
ثقافياً في السفارة البولندية بنيويورك، وفي عام 1958  في بولندا، ثم ملحقاً 
أصدر روايتيه »عائلة أوروبا«، و»القارات«، وقد حصل عنهما على جائزة اتحاد 
الكتاب البولنديين في المهجر، ولكن حركة النقد البولندية كانت قد صمتت عن 
عمد عن التعريف بميووش، وكل ما قامت به هو ذكرها لمكانته بشكل متواضع، 

فكان القراء البولنديون محكوماً عليهم في بالدهم بالجهل به.

قصائد مليووش:
طفل أوروبا 

إن الذي يتكلم عن التاريخ دائماً ما يكون آمناً، فلن ينهض الموتى ليشهدوا 
ستكون  فإجاباتهم  أمجاداً،  لهم  بأن  تدعي  أن  لك  فيمكن  أردت  وإذا  ضده، 

الصمت دائماً. 

فن الشعر 
مكسبنا من الشعر أنه يذكرنا كم هو صعب أن تبقى ذاك الشخص نفسه.. 
المرئيين  غير  وضيوفنا  مفتاح..  بالباب  وليس  مصراعيه  على  مفتوح  فبيتنا 

يدخلون ويخرجون. 

أمل 
األمل يوجد إذا آمن أحد بأن األرض ليست حلماً بل هي جسد حي.. وبأن 

البصر واللمس وليس السمع ال يكذبان..

أعالم عربية
راشد بن غانم العصري

الشعراء  أحد  العصري  غانم  بن  راشد  الراحل  اإلماراتي  الشاعر  يعد 
المخضرمين من إمارة عجمان الذي كان يحمل في ذاكرته الكثير من القصائد 
القديمة له وألصدقائه وزمالئه الشعراء، حيث كان يعمل على توثيق وتسجيل 
القصائد المبعثرة ونسبها لشعرائها األصليين، إضافة إلى إلقاء القصائد القديمة 
إلبداعاتهم،  واإلخالص  التذكير  من  كنوع  الشعرية  األمسيات  في  للشعراء 
والشاعر الراحل كان من أعالم الشعر المعروفين على الساحة اإلماراتية منذ 
سنوات طويلة، وهو أحد فرسان جيل لم يبق منه إال رموز قليلة، وقد عاصر 
السبك،  ورصانة  التعبير  قوة  عنهم  وأخذ  اإلمارات  من شعراء  األول  الرعيل 

ويعتبر ديوان شعر متنقالً يحفل بأخبار الرجال وقصص التراث.
وكان لفترة قريبة يجول برفقة صديقه المخضرم الشاعر سيف بن حمد 
بن سليمان  إللقاء القصائد والبحث معاً في مسيرة الشعراء، فقد شكل مؤخراً 
الثنائي خزينة معلومات لرصد وتوثيق الشعر وأسماء الشعراء، وقد يكونان 

آخر الشعراء المخضرمين الذين ينسجون الشعر النبطي القديم.
الشفاهية«،  »الذاكرة  المعتمدة على  القصائد  الكثير من  الشاعر  وكان لدى 
حيث كان يحفظ الشعر النبطي القديم الذي كاد يتالشى بعد أن تطورت وسائل 
النشر واإلعالم فتحولت الشفاهية إلى مدونات مكتوبة، وقد عاش الراحل فترة 
بجانب الشاعر الراحل حمد بوشهاب، وقد تميزت قراءات العصري التي كان 
مكتوبة  غير  قصائد  بكونها  واللقاءات  الشعرية  األمسيات  خالل  من  يقدمها 
ووردت على لسان عدد من الشعراء الراحلين، والتي يعود زمنها إلى أربعينيات 
وخمسينيات وستينيات القرن الفائت، وكان معظم من قالوها ينتسبون إلى جيل 
الغوص، وقد كانت موضوعات األشعار في أغلب األحيان عبارة عن محاورات 

بين شاعر وآخر تدور في أغراض الغزل والمواضيع االجتماعية.
وقد نشأ الراحل راشد العصري على حبه للشعر حيث عاصر العديد من 
الشعراء في إمارة عجمان، حيث كانت تتميز هذه اإلمارة بالكثير من الشعراء 
الذين أثروا الحركة الثقافية فيها، ومن بينهم الشاعر راشد سالم الخضر وراشد 
بن ثاني وغانم العصري وسالم خليفة الظفري، وكانت مجالس هؤالء الشعراء 

تشكل ملتقى اجتماعياً كبيراً يهجس باألدب والثقافة والشعر.
كان في صدد  2018، حيث  يونيو   22 الجمعة  يوم  العصري  الشاعر  رحل 
التجهيز واإلعداد لديوان شعري يجمع قصائده الشعرية، وكانت آخر قصائده 

رثاء أعدها في أخته التي وافتها المنية قبل عدة أشهر وكان يقول فيها:
خلني بقبل الدمعه 

       يوم خرن فوق وجناتج.. 
وانطفت من خدج اللمعة 

      وايقنت راحت مسراتج..
قدر الله ليله الجمعه 

      ينهي الخالق معناتج.. 
افترقنا من بعد ربعه

      عند رب العرش ملفاتج.



We take immense pride and great pleasure in extending
our sincerest congratulations and best wishes to

 His Highness Sheikh

Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces

and Their Highnesses Members of the Supreme Council and Rulers of the UAE

and to all the people of the UAE

His Highness Sheikh

Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

His Highness Sheikh

Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the UAE

On the occasion of the 47th National Day
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الكلمة و الظل

التي  اإلمارات«،  من  »أفالم  مسابقة  كانت 
القصيرة،  لألفالم  كمسابقة   2001 في  انطلقت 
ظهرت  المجال،  هذا  في  إماراتية  تجربة  أول 
خاللها الكثير من األسماء التي عملت في المجال 
السينمائي، ولكن القليل من هذه األسماء، قرر 
تأسيس  تاريخ  كتابة  في  ليسهم  االستمرار، 

السينما اإلماراتية.
استطاع هؤالء وعبر أفالمهم التي صنعوها 
على مدار عقدين من الزمان، من الوصول إلى 
الدولة، وخارجها،  مكانة متميزة على مستوى 
في  الفت  حضور  من  حققوه  ما  بفضل 
عبر  عاكسين  والعربية،  المحلية  المهرجانات 
ومع  للعالم،  المحلية  الثقافة  مالمح  أعمالهم 
اإلماراتية  األفالم  استطاعت  الوقت  مرور 

ولوج صاالت السينما التجارية محلياً وخليجياً، 
لتصبح واحدة من خيارات جمهور السينما، في 
وقت بدت فيه طريق السينما اإلماراتية مفروشة 
السنوات  طوال  عليها  حازت  التي  بالجوائز، 

الماضية.
وتمضي السينما اإلماراتية بخطى ثابتة نحو 
األمام، حاملة بين ثناياها حكايات عديدة، ترويها 
عبر مشاهد فلمية، تحمل بصمات صناع سينما 
في  ونجحوا  المجتمعي،  الواقع  اختبروا  طالما 
الشاشة  على  وترجمتها  مكنوناته،  استخراج 
فإن  العهد،  تزال حديثة  أنها ال  الكبيرة. ورغم 
في  تحقق  أن  استطاعت  اإلماراتية  السينما 
تنقل  بحيث  نوعية.  قفزات  األخيرة،  السنوات 
الكوميديا  عوالم  بين  اإلماراتية  األفالم  صناع 

والدراما واألكشن، لدرجة حطوا فيها برحالهم 
في أراضي الخيال العلمي، ودخلوا معها دهاليز 
جيدة،  بنصوص  تميزت  التي  الرعب،  أفالم 
البيئة اإلماراتية،  وأفكار بعضها مستوحى من 
مستفيدين من اتساع الفضاء السينمائي الذي 
صاالت  ناحية  من  سواء  اإلمارات،  به  تتمتع 
العرض، أو من ناحية وجود مهرجانات السينما 
الذي  السينمائي،  دبي  مهرجان  رأسها  وعلى 
في  السينما  عشاق  ينتظره  حدث  إلى  تحول 
تواجه  التي  التحديات  ورغم  والعالم.  المنطقة 
مقدمتها  في  التي  اإلماراتية  األفالم  صناع 
فإنهم  المادي،  والدعم  التوزيع  إشكالية  تأتي 
على  باالعتماد  أفالمهم  ينجزوا  أن  استطاعوا 
“إنجاز”  صندوق  مثل  متعددة،  دخل  مصادر 

كيف تصل 
السينما اإلماراتية إلى العالمية؟

حتقيق : خالد الظنحاين
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التابع لمهرجان دبي السينمائي، و»سند« التابع 
لشركة إيمج نيشن أبوظبي. 

»999« استطلعت آراء مجموعة من المخرجين 
المنشغلين  اإلماراتيين  والكتاب  والممثلين 
بصناعة الفن السابع، بحيث كشفوا عن انتعاشة 
المهرجانات  ظهور  بعد  الصناعة  هذه  تعيشها 
المنصات  من  والعديد  اإلماراتية،  السينمائية 
بالفن  المهتمة  الشبابية  المواهب  تدعم  التي 
أفالمها  عرض  في  الثقة  ومنحها  السابع، 
اليوم  تكون  تكاد  التي  الطويلة  السينمائية 
في  واألجنبية  العربية  لألفالم  قوياً  منافساً 

المهرجانات العالمية.
كما كشفوا عن أن األفالم القصيرة أصبحت 
األفالم  من  أكبر  رواج  ذات  الحالي  الوقت  في 
اإلمارات  في  السينما  مستقبل  وأن  الطويلة، 
مبشر، خاصة مع وجود المبادرات والمهرجانات 
ودور العرض الداعمة والجهات المختصة التي 
إلبراز  للمواهب  الفرص  وتوفر  المجال  تفتح 

طاقاتها اإلبداعية في المجال السينمائي.

الدعم املادي

مقهى  مديرة  الحفيتي  سلمى  الكاتبة  تقول 
الفجيرة  لجمعية  التابع  الثقافي  الفجيرة 
بداية  في  السينما  »إن  الثقافية:  االجتماعية 
شهدت  بصرية،  صدمة  تشكل  كانت  ظهورها 

التي  الشاشة  تلك  أمام  األهالي  وتجمع  تدافع 
واإلنجليزية  األمريكية  األفالم  تعرض  كانت 
الخمسينيات  وفي  زهيدة،  مبالغ  مقابل  كافة 
الثقافية والتي قامت بعرض  بدأ توافد القوافل 
األفالم األجنبية والترفيهية واألخرى التوعوية 
تلتها  معينة،  سيارات  خالل  من  والثقافية 
دور  ظهرت  حين  السبعينيات،  في  نوعية  نقلة 
سينمائية بدائية عرضت األفالم العربية الموفدة 
من مصر ولبنان، وفي مطلع هذه األلفية بدأت 
دولة  في  األفالم  وصناعة  السينمائية  الحركة 
ألن  نظراً  نسبياً  والتي التزال حديثة  اإلمارات 
البداية  وكانت  الشباب،  فئة  من  أغلب صنّاعها 
العقبات  من  الكثير  القت  أولية  تجارب  مجرد 
أبناء  أن  إال  الكافي،  المادي  الدعم  لعدم وجود 
الفن السابع كانوا يحملون من اليقين ما يصد 
تلك العقبات، ألنهم آمنوا أن اإلبداع هو رسالة 
جلية وواجب إنساني ووطني، وقد شهد الحراك 
الفني انتعاشاً بعد ظهور المهرجانات السينمائية 
من  والعديد  السينمائي،  دبي  مهرجان  مثل 
الجوائز السينمائية التي دعمت المواهب الشبابية 
المهتمة بالفن السابع، ومنحتها الثقة في عرض 
تكون  تكاد  التي  الطويلة  السينمائية  أفالمها 
واألجنبية،  العربية  لألفالم  قوياً  منافساً  اليوم 
وخرجت على إثره األفالم اإلماراتية من عباءة 
المهرجانات إلى شباك التذاكر، لعرضها تجارياً 

في صاالت السينما للجمهور، الذي تولدت لديه 
السابع  الفن  في  مجتمعه  بانعكاس  كبيرة  ثقة 

اإلماراتي«.

الريادة املحلية

إلى  الشحي،  وليد  المخرج  من جهته، يشير 
بسيطة  شبابية  تجارب  هناك  كانت  قديماً  أنه 
تمارس الفن السينمائي، تناقش مضموناً يمثل 
الشعب اإلماراتي بعاداته وتقاليده وأفكاره، إال 
أنه بعد سنة األلفين بدأت األفالم تنحى منحى 
عملية  أن  كما  بالعشرات،  فتزايدت  مختلفاً، 
المتطلبات  وتوفير  لألفالم  واإلعداد  التصوير 
تكونت  ذلك  ورغم  كبيراً،  جهداً  يتطلب  كان 
الدولة،  إمارات  كل  في  سينمائية  مجموعات 
وهذه المجموعات هي عبارة عن مجموعة شباب 
أنتجوا أعماالً فنية، وتبادلوا المعارف في مجال 
ممارسة  من  األساسي  الهدف  وكان  اإلخراج، 
شعب  عادات  تمثل  أفالم  إنتاج  هو  الفن  هذا 
اإلمارات وتقاليده. ويوضح الشحي، أن التركيز 
اآلن فيما يتعلق باألفالم السينمائية أصبح بعيداً 
كل البعد عن تحقيق هدف محدد أو فكرة قيّمة، 
النهائي،  اإلخراجي  الشكل  على  فقط  ليركز 
مختصة  لجان  هناك  كانت  »قديماً  ويضيف: 
السينمائي قبل عرضه في  العمل  بتقييم  تقوم 
صاالت العرض، أما اآلن فالكل يعرض أفالمه 

احلراك  احلفيتي: 

انتع��سً�  �سهد  الفني 

املهرج�ن�ت  ظهور  بعد 

ال�سينم�ئية   واجلوائز 

من  بد  ال  ال�سحي: 

االإم�راتية  االأفالم 

�سورتن�،  تعك�ص  اأن 

جت�رة،  لي�ست  ال�سينم� 

بل هي فكرة وهدف

م�ستقبل  : ين لظنح� ا

االإم�رات  يف  ال�سينم� 

مع  خ��سة  مب�سر، 

املب�درات  وجود 

واملهرج�ن�ت
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من دون تقييم ما أدى إلى أن يفقد هذا النوع من 
الفن مقوماته األساسية التي تضمن نجاحه، فقد 
األفالم  وأصبحت  بحتاً،  تجارياً  الهدف  أصبح 
بعيدة كل البعد عن أن تركز على عاداتنا وتمثلنا 
وفقدت الريادة، فال بد من األفالم اإلماراتية أن 
تعكس صورتنا، السينما ليست تجارة، بل هي 
فكرة وهدف، ومن الضروري أن نرى السينما 
سينمائية  ألعمال  لنصل  عميق،  آخر  بمنظور 
كبير  بشكل  تؤثر  فالسينما  توجهاتنا،  تعكس 

مثلها مثل األدب وبقية الفنون«.

مكانة عاملية

أما المخرج سعيد سالمين المري الذي تمكن 
القائمة  إلى  الوصول  من  الجنة«  »ساير  فيلمه 
دبليو سي  »آي  لنيل جائزة  والترشح  النهائية 
كانت  سابقاً  أفالمه  أن  إلى  يلفت  للمخرجين«، 
الضوء  تسليط  عن  فضالً  كبير،  بشكل  تراثية 
مريم«،  »بنت  فيلم  مثل  ومعاناتها  المرأة  على 
مضيفاً أن فيلم »ساير الجنة« هو عمل متكامل، 

ومعاصر، وحديث، وبرؤية جديدة.
مواضيع  تطرح  أفالمه  أن  المري  ويوضح 
إماراتي،  وجو  إماراتية  برؤية  ولكن  عالمية، 
المواضيع  على  تركز  أفالمه  أن  إلى  مشيراً 
االجتماعية، وخصوصاً المرأة ولكن بفكر عالمي 

في  يحصل  قد  اجتماعي  فكر  في  يضعها  وال 
أن  للجميع  يريد  أنه  ذلك  خصوصاً،  اإلمارات 
وليس  العالم،  في  دولة  أي  في  أفالمه  يشاهد 
بالجمهور  أفالمي  مواضيع  ترتبط  أن  فقط 
اإلماراتي. ويضيف مؤكداً فكرته: »اإلماراتيون 
لنا،  العالم، وكل شيء متوفر  أسعد شعب في 
وقضايا  عالمية  فكرة  أطرح  كسينمائي  أنا  لذا 

اجتماعية تحصل في أي بلد في العالم«.
ويؤكد أن »السينما اإلماراتية نضجت كثيراً، 
وباتت تشارك في المهرجانات العالمية«، مشدداً 
بقاعدة  تتمتع  اإلماراتية  »السينما  أن   على 
كبيرة، وتحظى بكرسي خاص في المهرجانات 

العالمية«.

اإمكانيات متوفرة

ناصر  اإلماراتي  والممثل  المنتج  ويؤكد 
فانتازيا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  الظنحاني 
لإلنتاج اإلعالمي، أن السينما اإلماراتية  قادرة 
والمقومات  اإلمكانيات  ألن  المنافسة،  على 
متوفرة، وأن األفالم التجارية البد أن تتضمن 
هو  عموماً  فني  منتج  أي  في  فاألساس  فكرة، 
وجود فكرة وهدف ورسالة إلى جانب الرقابة، 
ومن ثم المردود المادي الذي يشكل أهمية بالغة 
وأشار  السينمائي،  العمل  ومواصلة  الستكمال 

الحالي  الوقت  في  القصيرة  األفالم  أن  إلى 
الطويلة،  األفالم  من  أكبر  رواج  ذات  أصبحت 
مبشر  هو  اإلمارات  في  السينما  مستقبل  وأن 
خاصة مع وجود المبادرات والمهرجانات ودور 
العرض الداعمة، والجهات المختصة التي تفتح 
المجال وتوفر الفرص للمواهب إلبراز طاقاتها 

اإلبداعية في المجال السينمائي.

عاهدتك يا وطن

المخرجة اإلماراتية منى الحمادي،  وتوضح 
تقنية  على  الفنية  أعمالها  في  اعتمدت  أنها 
على  تعتمد  تقنية  وهي  موشن«،  »ستوب  الـ 
فيديو  مقطع  إلنتاج  الثابتة  الصور  استخدام 
كان  المجال  لهذا  »توجهي  وتضيف:  متحرك، 
منذ  أمارسها  كنت  التي  الرسم  لهواية  نتاجاً 
يتعلق  ال  الذي  عملي  مجال  وفي  طفولتي، 
أحاول  كنت  اإلخراجي،  السينمائي  بالجانب 
المجال  في  أضمنها  جديدة  أساليب  أعتمد  أن 
سبيل  على  الرسائل  نقل  مثل  االستراتيجي 
بعض  واجهت  أنني  إال  بشكل صوري،  المثال 
العوائق في تنفيذ تلك األفكار، لذا قررت أن أغيّر 
الذي  السينمائي  العمل  وأمارس  عملي  مجال 
وتشير  أرغب«،  ما  تنفيذ  خالله  من  أستطيع 
الحمادي إلى أنها أخرجت عدداً من األفالم منها 

بو�سول  اأفتخر  اليو�سف: 

اإىل  االإم�راتية  ال�سينم� 

الأنه�  الع�ملية  املهرج�ن�ت 

بذلك جديرة 

مع  �س�أعمل  احلم�دي: 

الفن  �سن�ع  من  زمالئي 

االإم�راتيني  ال�س�بع 

امل�سهد  حتريك  على 

االإم�راتي  ال�سينم�ئي 

االأف�سل اإىل 

ك�سينم�ئي  اأن�  املري: 

ع�ملية  فكرة  اأطرح 

اجتم�عية  وق�س�ي� 

اأي بلد يف  حت�سل يف 

الع�مل
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ملحوظاً  قبوالً  لقي  والذي  وطن«،  يا  »عاهدتك 
بن  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  من 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  سلطان 
ووزير الداخلية في القمة الحكومية عام 2017، 
كما اعتمدت في أغلبية أفالمها على أن تركز على 
البيئة وسيلة  قيمها مؤكدة بأنه البد من جعل 

للتحفيز واإلبداع.
من صناع  زمالئها  مع  ستعمل  أنها  وتؤكد 
المشهد  تحريك  على  اإلماراتيين  السابع  الفن 
خالل  من  األفضل،  إلى  اإلماراتي  السينمائي 
الكبيرة،  األعمال  ودعم  للمواهب  ورش  تقديم 
في  لتكون  اإلماراتية  بالسينما  االرتقاء  بهدف 

صدارة المشهد السينمائي العالمي. 

الكتابة لل�سينما

القاصة والروائية إيمان اليوسف تحدثت عن 
تجربتها األولى في مجال كتابة السيناريو، وعن 
بداية  مشيرة  السردية،  ومناخاته  الفيلم  فكرة 
وإنتاجها  األدبية،  بالكتابة  المبكر  اهتمامها  إلى 
لعدة إصدارات قصصية وروائية قبل خوضها 
مغامرة الكتابة التخصصية للسينما، مضيفة أن 
تصديها لنص فيلم »غافة« جاء بعد مشاركتها 
قدمتها  السيناريو  لكتابة  دورات  عدة  في 
المخرجة والشاعرة نجوم الغانم، والسيناريست 

والشاعر محمد حسن أحمد، وتقول: إن مثل هذه 
الدورات والنقاشات مع ذوي الخبرة في إنتاج 
األفالم الروائية والتسجيلية واألعمال الدرامية، 
للشاشة،  الكتابة  بتقنيات  وعياً  أكثر  جعلتها 
والموجهة للمخرج وللطاقم األدائي والتقني في 
األفالم الروائية القصيرة والطويلة، وهي تقنيات 
معنية بالتفاصيل المشهدية والحوارات المكثفة 
والنمط الواقعي، بعيداً عن جماليات اللغة ولعبة 
جوهر  تشكل  التي  الذهنية،  والصور  التخييل 
الموجهة  والروائية  القصصية  الكتابة  وأساس 
متخصص  لمخرج  وليس  افتراضي،  لقارئ 
بصري  قالب  في  الفيلم  مشاهد  ببناء  ومهتم 

محكم وصارم.

»غافة«  فيلم  فكرة  أن  إلى  اليوسف  وتشير 
تصوير  على  مبنية  الزعابي  عائشة  للمخرجة 
يسبق  لم  والتي  اإلمارات  في  المرأة  هواجس 
والسينمائية،  الدرامية  األعمال  في  لها  التطرق 
في  الجديدة  األسماء  أحد  أنها  إلى  مضيفة 
المشهد السينمائي المحلي، وترغب في خوض 
صعوباتها  رغم  للسينما،  الكتابة  مغامرة 
وإشكاالتها، خصوصاً مع ندرة المتصدين لهذه 

الكتابة النوعية في اإلمارات والخليج عموماً.
وعبرت عن فخرها لوصول السينما اإلماراتية 
عن  تستحق  ألنها  العالمية،  المهرجانات  إلى 
األولى  للمراكز  رأيها، وستصل  جدارة، حسب 

قريباً، ألننا شعب يحب المركز األول.
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لوري  عودة  حول  الفيلم  أحداث  تدور 
سفاح  األخيرة ضد  مواجهتها  إلى  سترود 
الذي  الُمقنّع  مايرز(،  )مايكل  الهالوين 
كان  بعدما  بحياتها  نجت  أن  منذ  يطاردها 
أربعة  منذ  قتلها  من  أدنى  أو  قوسين  قاب 

عقود.
لي  وجيمي  جرير  جودي  بطولة  وهو 
كورتيس وأندي ماتيشاك وتوبي هاس ونك 
إخراج  و  تأليف  بيلجينير  وهالوك  كاسل 

ديفيد جوردون جرين.

العالمي  السوري  المخرج  اسم  قرأنا جميعاً 
فيلم  تتصدر  العقاد  مصطفى  الراحل  الكبير 
 )11( رقم  الفيلم  إهداء  تم  أن  بعد  )هالوين( 
إنتاج  في  العقاد  إليه، شارك  السلسلة  تلك  من 
إنتاجه  40 عاماً، واستمر في  قبل  األول  الجزء 
على مدى ثمانية أجزاء متتالية، وبعد رحيله قبل 
نحو 13 عاماً شارك ابنه مالك في اإلنتاج، وظلت 
عامين  تختفي  قد  نعم  مستمرة،  السلسلة  تلك 
أو ثالثة، إال أنها سرعان ما تجد لنفسها مكاناً 
العيد  يوم  يتحدد  العرض  دائماً  الشاشة.  على 
العالم  في  عادياً  يوماً  ليس  فهو  أكتوبر،   24
كله، استطاعت الدعاية األمريكية أن تحيله إلى 
من  العديد  إلى  وانتقلت  أوروبا،  في  احتفالية 
الدول وبينها أيضاً بعض بلداننا العربية، إنه يوم 
التخفي العالمي، حيث يضع الجميع أقنعة على 
بل  الحد  هذا  عند  األمر  يتوقف  وال  وجوههم، 
أيضاً تلعب المالبس دوراً رئيساً في استكمال 
التفاصيل  تلك  اتقان  يتم  ما  قدر  وعلى  اللعبة، 

تنجح الخطة وتكتمل المتعة.
بجدية  معه  نتعامل  أن  ينبغي  الكذب  حتى 
يخضع  أن  ينبغي  شيء  كل  أن  إال  وبصدق، 
العناصر. ويبقى سؤال من  لكل  لتوظيف جيد 
المؤكد أنكم ترددونه اآلن وهو لماذا الرعب؟ إنه 
الشيء الكامن العميق داخل كل منا منذ الطفولة، 
كل األطفال مروا بتلك التجربة التي من الممكن أن 
نضعها تحت عنوان )الرعب اآلمن(، وذلك عندما 
يدفع األب بابنه ألعلى مقترباً من سقف الحجرة 

التوصيف رعب  إن صح  يداه، وهو  تتلقفه  ثم 
ثالثي األبعاد، للطفل واألب وأيضاً من يحضر 
المشهد، إال أنه في نهاية األمر ينتهي بضحكة 
مشتركة للجميع، ومن أجل تلك الضحكة، التي 
ُتشبه طعم )الشيكوالته( يهون كل شيء، وهو 
ما يذكرنا ببيت الرعب الذي يذهب إليه األطفال، 
أو بالمرجيحة التي تصعد ألعلى وتصعد معها 
أرواحنا، وال نشعر باالرتياح إال في اللحظة التي 

نالمس فيها األرض.
معدل جرعة  الرعب ال تصل أبداً إلى حدود 
األطمئنان،  من  مساحة  دائماً  تبقى  الهلع، 
والمسؤول قطعاً عن ضبط المعايير هو المخرج 
السيناريو ديفيد جوردون جري، حتى  وكاتب 
الشاشات،  أمام  المشاهدين  بقاء  على  يحافظ 
مايرز  مايكل  )الهالوين(  سفاح  يتابعون  وهم 
الذي يؤدي دوره نك كاسل، عندما يطارد لوري 
لو كورتس،  دورها جيمي  تؤدي  التي  سترود 
األطراف،  كل  بين  الصنع  متقنة  لعبة  إنها 
والمتلقي أيضاً باندماجه مع الشاشة يلعب دوراً 
هي  التي  المصداقية  معالم  رسم  في  محورياً 
في النهاية محصلة كل تلك التفاصيل. السلسلة 
نهاية  في  سينمائي  فيلم  إلى  تحولت  أن  منذ 
مدى  وعلى  الماضي،  القرن  من  السبعينيات 
الشاشة  على  قائمة  والمطاردة  عاماً   40 نحو 
سحر  سر  هو  وهذا  الناس،  خيال  في  وأيضاً 
التي  المماثلة  السالسل  كل  في  األجزاء،  تتابع 
بدأت قبل أو بعد )هالوين(، ال ينتهي الشريط 

ستوب!

)هالوين( يمزج بين مذاق الشيكوالتة 
ومشاعر الرعب!
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مهرجان الكويت ولد ليبقى! 

المهرجانات مثل البشر يجب أن يمتلكوا أسباباً للحياة، وطموحاً لكي يتبؤوا مكاناً ومكانة 
أفضل، وهذا هو سر مهرجان الكويت الوطني، حيث إنه واصل حضوره في دورته الثانية.

هذه  في  واآلداب، وشاركت  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  برعاية  المهرجان،  يعقد 
الدورة بعضوية لجنة التحكيم لألفالم الروائية الطويلة والقصيرة، المهرجان استعان بعدد 

من المحكمين خارج دولة الكويت ليطلوا بعين مغايرة على األفالم.
بلغت قيمة الجوائز نحو 220 ألف دوالر، رأس اللجنة الباحث الكويتي وأحد مؤسسي 
نادي السينما عامر التميمي، وشارك فيها المخرج البحريني بسام الزوادي والممثلة األردنية 
نادرة عمران، المهرجان كل فعالياته كويتية، ومع تواجد ورش فنية وأيضاً لجنة التحكيم 
صارت لديه إطاللة عربية، وأتصور أن تلك الرؤية بتواجد أفالم عربية أيضاً في الدورة 

القادمة، واحدة من األفكار المطروحة بقوة في الدورة القادمة.
ظلت الكويت تحلم بإقامة مهرجان سينمائي على مدى تجاوز 20 عاماً، كثيراً ما كانت 
وتكريمات  وندوات  وأفالم  أنشطة  من  بالمهرجان،  المتعلقة  التفاصيل  كل  تنشر  الجرائد 

وجوائز وضيوف، ثم تأتي اللحظة األخيرة وبسبب معوقات إدارية يتم التأجيل.
عدد كبير من أصدقائي بالكويت، كثيراً ما حدثوني عن بدايات لمشروع، وبعد ذلك يتبدد 
الحلم برغم أننا شاهدنا منذ مطلع األلفية الثالثة، مهرجانات سينمائية في العديد من دول 
الخليج، وتحولت تلك المهرجانات السينمائية إلى منصات دائمة للفن السابع، بينما الكويت 
تأخرت كثيراً في هذا المجال، هل ألنه كما يقول المثل اللبناني )المليح ُيبطئ(؟ اعتقد أن 

هناك إرادة لكي يواصل المهرجان حضوره وأن تتسع دائرته أكثر وأكثر.
الكويت أول دولة خليجية قدمت فيلماً روائياً طويالً حقق نجاحاً عربياً ودولياً مشهوداً 
له، وال يخلو أي رصد نقدي من التوقف أمامه، )بس يا بحر( للمخرج خالد الصديق، والذي 
شارك في بطولته عدد من فناني الكويت مثل سعد الفرج، ومحمد المنصور، وحياة الفهد، 
وكتبه اإلماراتي عبد الرحمن الصالح، وحصد العديد من الجوائز العالمية والعربية، وهو 
يروي بحميمية حياة الكويت في الخمسينيات قبل اكتشاف النفط من خالل صيادي اللؤلؤ. 
قيمة الفيلم ليس ألنه األسبق، ولكن لكونه كان وال يزال األصدق، وجاء ترتيبه رقم )19( 
بين أفضل 100 فيلم عربي، وذلك في االستفتاء الذي أقامه مهرجان دبي السينمائي قبل نحو 

خمس سنوات، الفيلم كل عناصره من فنانين وفنيين محليين.
ورغم ذلك لم يصور المخرج بعدها بسنوات قالئل سوى فيلم )عرس الزين( المأخوذ 
عن الرواية الشهيرة للروائي السوداني الكبير الراحل الطيب الصالح. في الدورة األولى 
ُكرم مدير تصوير  الدورة  الصديق، وفي هذه  المخرج خالد  تكريم  تم  الكويت  لمهرجان 
الفيلم توفيق األمير.هناك توجه واضح جداً بالكويت لدعم السينما بتقديم منح مالية ضخمة 
لعدد من السيناريوهات الفائزة في مسابقة تجرى في العام القادم، والغرض منها تحفيز 
شركات اإلنتاج على التوجه إلنتاج األفالم الروائية الطويلة. السينما الوثائقية نلمحها طبعاً 
بقوة ووضوح من خالل الفعاليات المتعددة التي  تتواجد فيها كماً وكيفاً ويبقي المأزق في 

السينما الروائية.
تجارياً مع الجمهور مثل) سرب  العام أكثر من فيلم القى نجاحاً  الكويت هذا  شهدت 
يعتبر  فهذا  الفني،  العمل  على  الجمهور  يقبل  للمخرج رمضان خسرو، وعندما   ) الحمام 
البنية التحتية الستكمال المنظومة السينمائية، تسمح باستمرار اإلنتاج وهذا هو ما ترنو إليه 

صناعة السينما في دولة الكويت التي حملت لقب )هوليوود الخليج(.

أكشن

طارق ال�شناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com
المعروض برؤية كلمة النهاية على الشاشة، بل 
يظل الحدث مستيقظاً في وجدان المشاهد مثل 
سباق التتابع الذي يتسلم فيه المتسابق الراية 

من زميله ليأتي اآلخر يحملها وهكذا.
وأيضاً  الدرامية  المواقف  تتعدد  نعم 
محتفظاً  الكل  يظل  ولكن  األبطال،  وبالضرورة 
ترسم  التي  العريضة  الدرامية  بالخطوط 
للسلسلة خصوصيتها، لقد اعتبر عدد من النقاد 
هتشكوك  المخرج  نبض  به  األول  الجزء  أن 
األشهر  فيلمه  وخاصة  النفسية  الدراما  في 
)سايكو(، ولكن األمر من وجهة نظري لم يزد 
عن كونه خطاً نفسياً في عالقة البطل بأمه في 
فيلم )سايكو( وبشقيقته في )هالوين( وهو ما 

تجدد أيضاً في هذا الجزء.
ماتيشاك  أندي  بطولته  في  يشارك  الفيلم 
أن  قبل  ولكن  بينجز،  وهالوك  هاس  وتوبي 
نتواصل مع الفيلم دعونا نتوقف أمام هذا العيد 
التنكرية،  األزياء  األمريكيون  فيه  يرتدي  الذي 
أيضاً  الفيلم  يحاول  لعبة،  وستظل  كانت  إنها 
على  لها  موضوعي  معادل  بمثابة  يصبح  أن 

الشاشة. 
)هالوين( ألنه مستمد من عدد من األساطير 
الموغلة في التاريخ، فهو يجمع بين التنكر وبين 
في  الشيطان  على  واالنتصار  والخوف  الحيلة 

نهاية األمر.
التي  األفالم  تتعدد  عقود  أربعة  مدى  على 
في  هوليوود  ونجحت  العيد  هذا  بروح  تمسك 
تصديره خارج الحدود، فهي ال تزال هي األقوى 
)الهند(،  بوليوود  بزوغ  بعد  حتى  حضوراً 
ونوليوود )نيجيريا(، إال أن السينما األمريكية 
هي األقوي تأثيراً، في أوروبا مثلما هي أيضاً 

األقوى في عالمنا العربي.
ال تبحث عن مغزى محدد وال هدف سوى 
التي  الحديثة  والتقنية  والمطاردات  المتعة 
طبعاً  المشاهدة،  متعة  للمتلقي  تحقق  صارت 
وأصبح  عاماً  أربعين  في  كثيراً  الدنيا  تقدمت 

)هالوين(، واحداً من عالماته.
ما هو المطلوب من العمل الفني؟ أوالً المتعة 
الفيلم، فهو يرسل للمتلقي  وهذا هو ما يحققه 
بين الحين واآلخر، رسائل اطمئنان بأنه برغم 
الخوف الذي يعايشه فهو سينتصر في النهاية، 
ديفيد  السيناريو  وكاتب  المخرج  يلعب  وهكذا 
يقدمها  التي  العناصر،  بتلك  جري  جوردن 
الحين  بين  أيضاً،  وهو  عالية،  حرفية  بدرجة 
واآلخر ال ينسى أن يمنح المتلقي ضحكة تهدئ 
من  مكثفة  بجرعة  ذلك  بعد  ليعقبها  روعه  من 
الدماء، التي تقترب شيئاً فشيئاً من البطل، أنت 
طبعاً داخل صالة العرض تترقب اللقطة األخيرة 
التي ينتصر فيها أبطالك على الشيطان، حتى لو 
كان الشيطان هو في واقع األمر األخ والخال، 
وهنا تزداد جرعة األشفاق، حتى نصل للذروة 
تظل  أن  على  بقدرته  يقاس  المخرج  نجاح 
أنفاسك تلهث وراء األحداث، حتى تخرج سالماً 

مع لقطة النهاية أنت واألبطال على الشاشة.
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فصل  قدوم  النتظار  بحاجة  السياح  يعد  لم 
ليقوموا  الجليد،   وتشكل  الثلوج  وتساقط  الشتاء 
برحلة سياحية شتوية، أو ليمارسوا رياضة التزلج 
على الجليد، فقد افتتحت مرافق سياحية تعتمد على 
الجليد الصناعي في عدد من الدول الراغبة بجذب 
األربعة،  العام  وخالل فصوله  مدار  على  السياح 

 اإعداد: �سايل ابوفار�ش 

بحيث يمكن للسياح أن يقصدوا هذه المرافق للقيام 
بما يمكن تسميته »سياحة وسط الجليد الصناعي«.

الإمارات

تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات المناخ 
الخليج  منطقة  في  الرائدة  الدول  من  الصحراوي 

على  تعتمد  سياحية  مرافق  افتتاح  في  العربي   
الجليد الصناعي لجذب السياح الراغبين باالستمتاع 
بأجواء الشتاء والثلوج  والجليد من دون تكبد عناء 
ممطر  مناخ  ذات  وأجنبية  عربية  دول  إلى  السفر 
أبرز  ومن  الشتاء،  فصل  قدوم  وانتظار  ومثلج 
على  تعتمد  التي  اإلمارات  في  السياحية  المرافق 

سياحة وسط الجليد الصناعي 
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الجليد الصناعي:
حديقة سكي دبي: افتتحت عام 2005 في مول 
الوجهات  أبرز  من  واحدة  وتعتبر  بدبي،  اإلمارات 
واإلمارات  خصوصاً  دبي  إمارة  في  السياحية 
السياحية  المشروعات  ضمن  من  وتعد  عموماً، 
مليوني  من  أكثر  سنوياً  يقصدها  التي  المتميزة 
زائر وسائح من داخل اإلمارات وخارجها، بحيث 
يشعر السائح الذي يدخل إلى سكي دبي بأنه في 
الشمالي  القطبين  في  أو  األوروبية  الدول  إحدى 
ترتفع  بينما  الداخل،  في  بارد  في جو  والجنوبي، 

درجات الحرارة كثيراً في الخارج.
تبلغ مساحة سكي دبي بالكامل حوالي 22000 
متر مربع، مما يوفر مساحة كبيرة للسياح للتزلج 
على الجليد  الصناعي، وقد حلت في المركز الثالث 

عالمياً كأفضل منحدر ثلجي في العالم.
يمكن للسياح الوصول إلى سكي دبي بسهولة 
وحافالت  )التاكسي(  األجرة  سيارات  خالل  من 
دبي  ومترو  المستأجرة  والسيارات  العام  النقل 
وتتوفر  مول،  إمارات  في  خاصة  محطة  له  الذي 
مختلفة  منحدرات  خمسة  دبي  سكي  في  للسياح 
على  التزلج  رياضة  لممارسة  واالنحدار  الطول 
الجليد الصناعي، ويصل السياح  لهذه المنحدرات 
وأحذية  مالبس  ارتداء  بعد  معلقة  مقاعد  بواسطة 
موظفو  لهم  يوفرها  خاصة  وقفازات  وقبعات 
السياح  من  والصغار  للكبار  ويمكن  دبي،  سكي 
االستمتاع بمشاهدة البطاريق التي تعيش وتتجول 
القطبية،  المنطقة  في  وكأنها  دبي  سكي  ضمن 
العديد من  في  والشراب  الطعام  لتناول  باإلضافة 

المطاعم والمقاهي، والتسوق من الكثير من المحال 
الموجودة في المول.

�سالت التزّلج 

إمارتي  وفي  عموماً  اإلمارات  دولة  في  يوجد 
أبوظبي ودبي خصوصاً صاالت تزلج على الجليد 

الصناعي يقصدها السياح، وأبرزها:
صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي: 
الجليد  من  المكونة  الصالة  هذه  مساحة  تبلغ 
للتزلج  حلقة  وتضم  مربع،  متر   6000 الصناعي 
على الجليد الصناعي بمواصفات أولمبية وبمساحة 
تبلغ 1800 متر مربع تستوعب نحو 400 متزلج في 
الدورة الواحدة، وتستضيف مباريات هوكي الجليد 
للسياح  الصناعي  الجليد  على  واالستعراضات 



سياحة

على  مدرجات  مع  وصغاراً،  كباراً  وللرياضيين 
الجانبين تسع لـ 1200 متفرج.

ويمكن للسياح االستفادة من متجر لبيع المعّدات 
الرياضية، وأستوديو للرقص والتدريب، وعدد من 
المقاهي والمطاعم الموجودة في الصالة ومحيطها. 
بأبوظبي: وتبلغ  التزلج في عالم فيراري  حلبة 
للسياح  يمكن  بحيث  مربعاً،  متراً   240 مساحتها 
الصغار التوجه لمنطقة اللعب بالثلج، ليقوموا برمي 
الثلج الصناعي في الهواء، ويقوم رسامون بتزيين 

وجوه السياح الصغار بأشكال وألوان جميلة.
ويمكن للسياح الكبار والصغار التزلج من قمة 
المنحدر الثلجي الصناعي، ثم التوجه إلى المقاهي 
الطعام  لتناول  المكان  في  الموجودة  والمطاعم 
ومنتجات  زينة  وشراء  والحلويات،  والشراب 

فيراري.
وينظم في حلبة التزلج هذه »مهرجان الشتاء«، 
حيث يمكن للسياح وسط تساقط بلورات صغيرة 
الجليد  على  التزلج  ممارسة  الصناعي  الجليد  من 
الصناعي، واالستمتاع بالفعاليات مثل استعراضات 
تؤدي  التي  التزلج  وشخصيات  الباليه،  راقصات 

حركات بهلوانية ورقصات تعبيرية.

حلبة دبي للتزلج 

تقع حلبة دبي للتزلج ذات المواصفات األولمبية 
 350 لنحو  تتسع  مدرجات  مع  مول،  دبي  في 
شخصاً، وتجذب مختلف الفئات العمرية من السياح 
ممارسة  فرص  أو  تعليم  برامج  من  لالستفادة 
الجليد  على  الهوكي  ورياضة  والرقص  التزلج 
الصناعي، مع تساقط حبات ثلج صناعي صغيرة 

وخفيفة، ومقطوعات موسيقية حية يقدمها موزع 
موسيقي )دي جي(.

وفي منطقة كرات الثلج في الحلبة، يمكن للسياح 
 15 لمدة  بعضاً  بعضهم  على  الثلج  كرات  إلقاء 
جاهزة.  صناعي  ثلج  كرات  استخدام  عبر  دقيقة 
ويمكن للسياح الصغار تجربة صناعة رجل الثلج 
باألدوات  الحلبة  موظفي  قبل  من  تزويدهم  بعد 

واإلكسسوارات الالزمة. 
»تشيل  الجليدي  المطعم  يقع  الجليدي:  المطعم 
أوت« في مركز »تايمز سكوير« للتسوق في دبي، 
لـ  إلتي تصل  بدرجة حرارته  المطعم  هذا  ويتميز 
المطعم يقع  الصفر، وكأن  6 درجات مئوية تحت 
في القطب الشمالي أو الجنوبي، ويحدد المطعم 45 
دقيقة  و30  الكبار،  من  السياح  لتواجد  مدة  دقيقة 

مدة تواجد السياح للصغار.
وقبل الدخول إلى المطعم يجب أن يجلس السائح 
في صالة ليرتدي مالبس وأحذية وقبعات وقفازات 
البرد  من  لحمايته  المطعم  موظفو  يوفرها  خاصة 
الجليد  بمشاهدة  السائح  يستمتع  ثم  القارس، 
والكراسي  والطاوالت  الجدران  على  الصناعي 

واللوحات والتماثيل والستائر.
ويختار السائح ما يريد تناوله من طعام وشراب 
من قائمة طعام مستطيلة وجليدية الشكل، وتقدم 
الوجبات في أطباق فوق الفحم لتحتفظ بسخونتها 
في  فتقدم  الباردة  المشروبات  أما  قليلة.  لدقائق 
الساخنة  المشروبات  بينما  متميزة،  ثلجية  أكواب 
ويمنع  األلمنيوم.  من  مصنوعة  أكواب  في  تقدم 
الجليد  على  يؤثر  ال  حتى  المطعم  داخل  التدخين 

الصناعي. 

المطعم  هذا  في  المستخدمة  الكهرباء  وتتميز 
لتوليد  خاصة  كهربائية  مولدات  من  منتجة  بأنها 
الدولة  حرارة متدنية، و هي مفصولة عن كهرباء 
األضواء  أما  مفاجئ.  كهربائي  انقطاع  ألي  تجنباً 
في المطعم، فعبارة عن جزئيات من الجليد، تصدر 

ألواناً مضيئة، وال تتسبب بإذابة الجليد الصناعي.

�سوي�سرا

الراغبون  السياح  يقصدها  التي  الدول  ومن 
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وتحديداً  سويسرا،  هناك  الجليد  وسط  بالسياحة 
بالمنتدى  فقط  تشتهر  ال  والتي  دافوس،  مدينة 
فيها  يقام  الذي  واالقتصادي  السياسي  العالمي 
سنوياً، بل وتشتهر بمرفق سياحي هو عالم دافوس 
الجليدي )أيستروم دافوس(، والذي يتضمن ساحة 
للسياح  تتيح  الصناعي،  الجليد  على  المغامرات 

ممارسة رياضة هوكي الجليد، أو ديسكو الجليد.
كما يمكنهم التوجه إلى الشاليه الخشبي الريفي 
»كابريكون«، وأكشاك السوق ومطعم »تايم آوت« 

لتناول الطعام والشراب.

هولندا

الجليد  بالسياحة وسط  الراغبون  السياح  ويتوجه 
فليفونيس  حلبة  إلى  وتحديداً  هولندا  إلى  الصناعي 
البالد،  في  الصناعي  الجليد  على  تزلج  ساحة  أطول 
ويبلغ  المتاهة،  يشبه  الذي  بتصميمها  تتميز  والتي 
طول دوراتها ما يقرب من 200 كيلو متر، وكل مسار 
منها بعرض خمسة أمتار، وتتوفر للسياح فيها فرص 
الطعام  وتناول  والرقص  التزلج  رياضة  ممارسة 
والشراب في المقاهي والمطاعم الموجودة في المكان.

�سنغافورة

ومن الدول التي يزورها السياح هواة السياحة 
وسط الجليد الصناعي هناك سنغافورة، وتحديداً 
تبلغ مساحتها مساحة ثالثة  الجليد، والتي  مدينة 
اآلف متر مربع، حيث يمكن للسياح التمتع بأجواء 
العام،  مدار  وعلى  مغلق  مكان  في  الباردة  الشتاء 
بينما الطقس في الخارج ترتفع فيه الحرارة وتزداد 

التزلج من  في  االنطالق  للسياح  الرطوبة. ويمكن 
علو ثالثة طوابق، وهم يستقلون أنبوباً قابالً للنفخ 
لتوجيههم والمحافظة  برفقة مدربين متخصصين 
في  المشاركة  للسائح  ويمكن  سالمتهم.  على 
رجل  تمثال  بناء  أو  الودية،  الثلج  كرات  معارك 
متعددة  ألعاباً  ثلج خاص به. وتوفر مدينة الجليد 
لمن  تفاعلية  تعليمية  برامج  أو  الصغار  للسياح 
يرغب منهم عن علوم درجات الحرارة المنخفضة، 
مع إمكان القيام بتجارب علمية صغيرة، واالحتفال 

بأعياد ميالدهم في تجربة ال تنسى.

كندا 

مقاطعة  في  الجليد  فندق  بوجود  كندا  وتتميز 
كيبيك، والذي يزوره أكثر من مليون سائح سنوياً، 
واستوحي   ،2001 عام  مرة  ألول  الفندق  هذا  بني 
بـ  المعروفة  اإلسكيمو  أكواخ سكان  من  تصميمه 
على مساحة 2500  »أيغلو«. وُيعاد تشييده سنوياً 
 30 نحو  باستخدام  صناعية  بطريقة  مربع  متر 
الجليد من دون  الثلج و500 طن من  ألف طن من 

استخدام مواد البناء التقليدية. 
الفندق  دخول  قبل  السياح  يرتدي  أن  بد  وال 
المالبس المكونة من ثالث طبقات داخلية ووسطى 
وخارجية، وغير مصنوعة من القطن حتى ال تخّزن 
الصوفية  المواد  من  تكون مصنوعة  بل  الرطوبة، 
قبعات  واعتمار  للحرارة،  العازلة  الجافة  والجلدية 
تحمي األذنين، وشال يلتف حول الرقبة، وحذاء من 
المطاط السميك. وعند دخول السياح باحة الفندق 
الرئيسة، يشاهدون جداول المياه العذبة تجري بين 
الصخور والمتعرجات الجليدية، ثم يجولون برفقة 
 44 من  المكون  الفندق  أرجاء  في  سياحيين  أدالء 
الداخلية  الحرارة  درجة  وتتراوح  وغرفة،  جناحاً 
في الجناح أو الغرفة بين 3 تحت الصفر و5 فوق 
الصفر.  ويتضمن الفندق صالة واسعة الستقبال 
والموسيقى،  الرقص  لحفالت  وصالة  السياح، 
واألعراس.  للمناسبات  وصالة  ومقهى،  ومطعماً 
وتتزين جدران الفندق وممراته ومرافقه بمكعبات 

وتماثيل ومنحوتات جليدية تشع منها األنوار.
على  والغرف  األجنحة  في  النوم  أسّرة  وتبنى 
قاعدة عريضة من الجليد تعلوها طبقة من الخشب 
الصلب، أما فراش النوم فيصنع من الفرو والجلد. 
وعلى السائح أن يلّف جسمه بكيس عازل للبرودة 
والصقيع قبل خلوده للنوم، ويمكنه االستحمام في 
مع  والسونا،  والجاكوزي  الساخن  الماء  حمامات 
نشاطات   توفير  ومع  يرغب،  لمن  التدليك  خدمات 
مثل التزلج في على الجليد  وركوب العربات التي 

تجرها الكالب ورياضة الهوكي.
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اإللكترونية«  لأللعاب  إنسومنيا  »مهرجان  في  مشارك 
البريطاني الشهير الذي ينعقد ألول مرة في دبي العام المقبل.  

ينعقد  الذي  العربي  الصحة  جانب من دورة سابقة لمعرض 
الصحة  قطاع  على  الضوء  مسلطاً  الحالي  الشهر  نهاية  بدبي 

الرقمية.

ضباط شرطة في رأس الخيمة خالل توعية طالب المدارس بحملة حول أولوية عبور الطريق للمشاة.
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 واحدة من الصور المشاركة في فعالية »جلف فوتو بلس ساليد 
فست« بنسختها السعودية في جدة بدعم من مؤسسة  فن جميل. 

 أبوظبي تستقبل عام 2019 ببرنامج حافل من استعراضات األلعاب النارية المذهلة 
والحفالت الموسيقية أللمع النجوم العرب والعالميين والتجارب الترفيهية والثقافية 

المميزة.  

طيران  رحلة  أول  أبوظبي  مطار  في  تستقبل   التراثية  العيالة  فن  فرق 
مباشرة من موسكو لشركة طيران أورال.
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الفنانة التشكيلية الفلسطينية تمام األكحل تستعرض لوحاتها 
عالمات  معرض  في  إسماعيل شموط  الراحل  زوجها  ولوحات 

فارقة في متحف الشارقة للفنون.  

التقنيات األمنية  ضابط في شرطة أبوظبي يطلع على أحدث 
المعروضة في جيتكس 2018 بدبي

التقليدية  والحرف  الصناعات  مهرجان  في  تشارك  امرأة 
الخامس في سوق القطارة التراثي بمنطقة العين. 

طالب يطلعون على فرص االلتحاق بجامعات مرموقة خالل 
معرض نجاح 2018 للجامعات في أبوظبي.
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الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيات 
حكم أحد الملوك على شخصين باإلعدام لجناية ارتكباها وقد كان أحدهما مستسلماً يائساً منتظراً يوم 
اإلعدام، أما اآلخر فكان ذكياً طفق يفكر في طريقة ما لعلها تنجيه أو على األقل تبقيه حياً مدة أطول 
فجلس متأمالً في الملك وعن مزاجه وماذا يحب وماذا يكره فتذكر مدى عشقه لحصان عنده، حيث 
كان يمضي جل أوقاته مصاحباً لهذا الحصان، وخطرت له فكرة خطيرة فصرخ منادياً السجان طالباً 
مقابلة الملك ألمر خطير، فوافق الملك على مقابلته وسأله عن هذا األمر الخطير قال له إنه باستطاعته 
أن يعلم حصانه الطيران في خالل 10 سنوات بشرط تأجيل إعدامه وقد وافق الملك، حيث تخيل نفسه 
راكباً على الحصان الطائر الوحيد في العالم. سمع السجين اآلخر بالخبر، وهو في قمة الدهشة قائال 
له: أنت تعلم أن الخيل ال يطير فكيف تتجرأ على طرح مثل تلك الفكرة المجنونة؟ قال له السجين الذكي 
أعلم ذلك ولكنني منحت نفسي أربعة فرص محتملة لنيل الحرية أولها أن يموت الملك خالل هذه العشر 
سنوات، وثانيها لربما أنا أموت وتبقى ميتة الفراش أعز من اإلعدام والثالثة أن الحصان قد يموت 

والرابعة قد أستطيع أن أعلم الحصان الطيران.

ابتسامات 
- اشترى بخيل خاروفاً، وقال للجزار اترك لي نصف الخروف والنصف الثاني اقطعه كباباً والرأس 
أسلخها واعمل عليها شوربة والرجلين نظفهما واعملهما كوارع والجلد سأعمل منه سجادة للصالة. 
تسجل صوتي  ما  له  وقال  الخروف  له  فنظر  للكلب  والعظم  للشجرة  سماداً  والفضالت  والكرشة 

وتعملوا رنة لتليفونك يا حبيب!
- بخيل مات أبوه فذهب لكي يعمل له نعياً في الجريدة، فقال لهم ما أقل مساحة عندكم؟ قالوا له: 
سطر واحد به خمس كلمات فقال لهم: اكتبوا رزق ينعى أباه فقالوا له ال زال لديك كلمتان قال لهم: 

اكتبوا وبيصلح تليفزيونات! 

الرقم  تكرار  عدم  1-9 شرط  من  الخانات  ملء  المطلوب 
أفقي  أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط 

وعمودي.

 

 ســـــودوكو

شرط عدم تكررار الرر م ثك رر مرن مررد وا رد   9 – 1المطلوب ملئ الخانات من 
 في كل مربع كبير وفي كل خط ثفقي وعمودي 

 

مصرية.
3- محافظة عمانية- للتعريف- شاطئ األمان.

4- موسيقار عربي راحل.
5- متشابهة-من تقسيمات الشهر.

6-نقاش- يثقل بالجراح.
7- ميسور الحال- صانت-هز.

8- عملة آسيوية - مدينة مغربية- تاه عن باله.
9- الحر الشديد »م«- رسول.

10- الضعيف من الرجال - لعبة كرة المضرب

أفقياً:
حبس  من  يتمكن  من   -1

الغضب.
عراقية»م«-  مدينة   -2

نضيء.
3- ألغاز- مدينة إيرانية.

في  4- شهر هجري- شق 
الجبل.

5- أداة شرط »م«-القشرة 
الخارجية للشجرة. 

6- حامالت األعالم - لمس.
 - خليجية  عاصمة   -7

أحصل.
أبسط-   - متشابهان   -8

ظهر الزرع.
9- حسم في األمر - مدينة 

تركية.
10- دولة عربية- من دول 

جنوب المحيط الهادي.

عمودياً:
1- ناٍد أمريكي لكرة القدم- 

كوكب مضيء.
مدينة   - متشابهان   -2

01 9 8 7 6 5 4 3 2 0  
          0 
          2 
          3 
          4 
          5 
          6 
          7 
          8 
          9 
          01 

 

 

 

  

: المفردات _ أفقي 
 من يتمكن من حبس الغضب – 0
 نضيء –مدينة عراقية )م(  – 2
 مدينة ايرانية –ألغاز  – 3
 شق في الجبل –شهر هجري  – 4
 القشرة الخارجية للشجرة –)م(  أداة شرط – 5
 لمس –حامالت األعالم  – 6
 احصل –عاصمة خليجية  – 7
 ظهر الزرع –أبسط  -متشابهان – 8
 مدينة تركية –في األمر حسم  – 9

 من دول جنوب المحيط الهادي –دولة عربية  – 01
 : عمودي 

 كوكب مضيء –ناد أمريكي لكرة القدم  – 0
 مدينة مصرية –متشابهان  – 2
 شاطئ األمان –للتعريف  –محافظة ُعمانية  – 3
 موسيقار عربي راحل – 4
 من تقسيمات الشهر –متشابهة  – 5
 يثقل بالجراح –نقاش  – 6
 هز –صانت  –ميسور الحال  – 7
 تاه عن باله – مدينة مغربية –عملة آسيوية  – 8
 رسول –الحر الشديد )م(  – 9

  لعبة كرة المضرب –الضعيف من الرجال  – 01
 
 

نزهة
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مربع الحساب

متاهة الكلمات

 

 

  كلمـــاتمتاهة ال
 الكلمات لها مكانها المناسب داخل الشكل أعد ترتيبها بشكل صحيح

 
أبو  –بوالق  –السويس  – وقار –ميركوري  –أدونيس  –الكبرياء 

 رياضة –راديو  –باب  –انتهاء  –روح  –مرور  –عالية  – كاس
 ميالن - حيادي  –بلح  –يغيب  –واصل  –بوتو  –ود  –

 

ترتيبها  أعد  الشكل  داخل  المناسب  مكانها  لها  الكلمات 
بشكل صحيح:

السويس-  وقار-  ميركوري-  أدونيس-  الكبرياء- 
باب   - انتهاء  روح-  مرور-  عالية-  كاس-  أبو  بوالق- 
بلح-  يغيب-  واصل-  بوتو-  ود-  رياضة-  راديو-   -

حيادي- ميالن.

الجمع  عمليات  إلكمال   9-1 من  المناسب  الرقم  ضع 
الجمع  عملية  في  مرة  من  أكثر  الرقم  تكرار  عدم  شرط 

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:................................

متى تم توحيد القوات المسلحة في اإلمارات؟

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

 

 

 مربع الحســـاب

إلكمال عمليات الجمع شرط عدمم  9-1ضع الرقم المناسب من 
 تكرار الرقم أكثر من مرة في عملية الجمع الواحمة 
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صحة

يسبب  معٍد،  غير  شائع  جلدي  مرض  الصدفية 
على  ويؤثر  وتهيجها  وتقشرها  البشرة  إحمرار 
اختالل  عن  وينتج  الجلد  لخاليا  الحياتية  الدورة 
يصيب جهاز المناعة فيقوم بإرسال إشارات خاطئة 

تؤدي إلى تسارع نمو خاليا الجلد.
وأكثر أجزاء الجسد تأثراً بهذا المرض هي الرأس، 
المرفقان، الساقان، الركبتان وأسفل الظهر، وتتراوح 
إلى  الجسد،  على  محدودة  بقع  من  المرض  شدة 
الصدفية  المرضى،  ولبعض  بكامله،  الجسد  تغطية 
للبعض  بالنسبة  أما  إزعاج،  كونه مصدر  يتعدى  ال 
وخصوصاً  العجز،  يسبب  أن  الممكن  فمن  اآلخر، 

عندما تكون مرتبطة بالتهاب المفاصل.
بحوالي  الصدفية  بمرض  المصابين  عدد  وُيقدر 

125 مليون شخص حول العالم، وُيصاب بها الرجال 
حياة  على  تؤثر  أنها  كما  سواء،  حد  على  والنساء 
األشخاص من مختلف األعمار، لكنها تظهر غالباً بين 
التوصل  الرغم من عدم  30 سنة. وعلى   -  15 سن 
إلى عالج شاٍف بشكل كامل للصدفية، إال أنه قد تم 
التوصل إلى العديد من الطرق الفّعالة للحد من تأثير 
العقيد طبيب  نجالء  هذه الحالة المرضية. وذكرت 
أسعد طاهر اختصاصي األمراض الجلدية والتجميل، 
من مديرية الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي، أن 
تختلف من شخص آلخر،  الصدفية  أعراض مرض 

لكنها يمكن أن تشمل واحدة أو أكثر من التالي:
قشور  تكسوها  الجلد،  على   حمراء  طبقات   .1

فضية اللون.

بين  )شائع  بالقشور  مغطاة  صغيرة  نقاط   .2
األطفال(.

3. جلد جاف، متشقق ونازف في بعض األحيان.
4. حّكة، حرقة أو ألم.

5. أظافر سميكة، أوقابلة للتفتت ومليئة بالندوب.
6. توّرم وتيبّس المفاصل.

وهناك نحو سبع أنواع للصدفية وهي: 
1 - صدفية الطبقات: النوع األكثر انتشاراً )طبقات 
ومغطاة  حمراء  متقّشرة،  الجاف،  الجلد  من  رقيقة( 
بقشور فضية. هذه الرقائق مثيرة للحكة ومؤلمة في 
في  مكان  أي  في  تظهر  أن  ويمكن  األحيان،  بعض 
الجسم، بما في ذلك األعضاء التناسلية وفي الحاالت 

الشديدة يتصدع الجلد حول المفاصل وينزف.

الصدفية .. 
أعراضها وطرق العالج منها

اإعداد: اأماين اليافعي
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2 - الصدفية القـَْطـَْرِوّية: هذا النوع من المرض 
عاماً،   30 الـ  سن  دون  األشخاص  أساساً،  يصيب، 
وهو يظهر عادة جراء عدوى جرثومية، مثل الجراثيم 
تظهر  النوع  هذا  في  الحلق.  تصيب  التي  الِعقـْدّية 
طبقات صغيرة، كأنها قطرات على الظهر والذراعين 
والساقين وفروة الرأس. هذه الطبقات تكون مكسّوة 

بقشور رقيقة وغير سميكة، مثل الطبقات العادية. 
وفي بعض الحاالت، تظهر نوبة واحدة ثم تختفي 
حاالت  في  النوبات  تتكرر  بينما  نفسها،  تلقاء  من 
بتلوث  المصابين  األشخاص  لدى  سيما  ال  أخرى، 

مزمن في مجاري التنفس.
3 - صدفيّة الثنيات: غالباً ما تظهر بين الفخذين – 
اإلبطيّتين -  تحت الثديين وحول األعضاء التناسلية. 
تتميز صدفية الثنيّات بنشوء مناطق حمراء وملتهبة 
في الجلد. وهي أكثر شيوعا لدى األشخاص البدينين، 

وتزداد سوءاً نتيجة االحتكاك والتعرق.
4 - صدفية األظافر: يمكن أن تظهر على أصابع 
طبيعي  غير  نمواً  ندوباً،  تسبب  والقدمين،  اليدين 
وتغيّراً في لون األظافر. قد تؤدي إلى درجة االنحالل 
والخروج من مكانها. وفي الحاالت الشديدة تتفتّت 

األظافر.
من  شائع  غير  نوع  هذا  البَثـِْرّية:  الصدفيّة   -  5
من  واسعة  مناطق  في  يظهر  أن  يمكن  المرض. 
الجسم )صدفيّة بثرّية شاملة(، أو في مناطق صغيرة 
على اليدين والقدمين أو أطراف األصابع. هذا النوع 
)حويصالت(  بثور  تظهر  إذ  بسرعة،  عادة  يتطور 
الجلد  احمرار  من  فقط  ساعات  بعد  بالقيح  مليئة 

وتحّسسه. يؤدي إلى اإلصابة بالجفاف.
الحمى،  تسبب  أن  البَثرّية  للصدفية  يمكن 
عالجها  ويجب  والتعب  الشديدة  الحكة  القشعريرة، 

على وجه السرعة. 
6 - الَصَدِفيَّةٌ الُمَحِمّرةٌ للِجلْد: هذا هو النوع األقل 

العقيد د. نجالء طاهر

شيوعاً من المرض. وهو يمكن أن يؤدي إلى تغطية 
أحمر ومتقشر، قد يسبب  الجسم كله بطفح جلدي 
الحكة أو الحرق الشديد. يمكن أن يظهر هذا النوع 
لتناول  نتيجة  أو  الشديدة،  الشمس  لحروق  نتيجة 
يمكن  كما  أخرى،  أدوية  أو  الكورتيكوستيرويدات 
أن يتطور من أي نوع آخر من الصدفية إذا لم تتم 

معالجته بشكل صحيح وكما ينبغي.
7 - صدفية التهاب المفاصل: تتميز بظهور التهاب 
المفاصل.  في  والتورم  باأللم  المصحوب  المفاصل 
وقد يسبّب هذا النوع من المرض، أيضا، التهاباً في 
العين، مثل التهاب ملتحمة العين. وتتراوح األعراض 
النوع  أن يسبب هذا  يمكن  بين خفيفة وحاّدة. كما 
المفاصل،  في  جسيماً  وضرراً  تصلباً  الصدفيّة  من 
قد يؤدي في أخطر الحاالت إلى حدوث تشوه دائم، 
وتتمثل العوامل التي قد تثير الصدفية في التلوثات، 
داء  الحلق،  تصيب  التي  الِعقـْدّية    الجراثيم  مثل 
إصابة   ، الفم  في  فطريات  وهو  الفموّي  الُمبْيَّضات 

الحشرات  لسعة  الخدش،  الجرح،  مثل  الجلد،  في 
البارد،  الطقس  التوتر،  الحادة،  الشمس  حروق  أو 
التدخين، اإلفراط في تناول الكحول، بعض األدوية، 
من بينها: الليثيوم كوصفة طبية الضطراب الهوس 
وأدوية لمعالجة فرط ضغط الدم، واألدوية المضادة 

للمالريا واأليوديد.

ت�سخي�ش ال�سدفية

الصدفية  تشخيص  يكون  الحاالت،  معظم  في 
واضًحا إلى حٍد ما.

عادًة  الطبي.  والتاريخ  الجسدي  الفحص   •
تشخيص الصدفية عن طريق االطالع على التاريخ 

الطبي وفحص البشرة وفروة الرأس واألظافر.
• خزعة الجلد. عينة صغيرة من الجلد )الخزعة( 

تحت تخدير موضعي. 

عالج ال�سدفية

ال شفاء من مرض الصدفية، لكن عالج الصدفية 
يمكن أن يحقق تحسناً كبيراً من خالل اتخاذ التدابير 

الخاصة بنمط الحياة.

الأهداف املرجوة من عالج ال�سدفية

إنتاج فائض من  إلى  التي تؤدي  العملية  • وقف 
خاليا الجلد، ما يؤدي إلى تخفيف االلتهاب وتكّون 

الطبقات.
• إزالة القشرة وجعل الجلد ناعماً.

إلى  المختلفة  أنواع عالج الصدفية  يمكن تقسيم 
ثالث مجموعات: 

1 - عالج الصدفية الموضعي.
2 - عالج الصدفية بالضوء.

3 - المعالجة بتناول األدوية الفموية.
4 - األبر البيولوجية.

ن�سائح عامة واأ�سلوب حياة

وال  عرضي  بشكل  الصدفية  مع  تعاملت  كلما   •
مباٍل، كلما كانت ردود  أفعال من يتعامل معك عادية 

وغير محرجة.
• ال تجعل همومك وقلقك من الصدفية يقف في 

طريق نجاحك في عملك.
 • التمارين الرياضية. 

تساعد التمارين الرياضية في التخفيف من حدة 
لتفاقم  الرئيسة  األسباب  من  أنه  تبيّن  الذي  التوتر 
الصدفية. كما تسهم التمارين الرياضية في الوقاية 
من ضغط الدم المرتقع، وأمراض القلب، والسكري، 
والسمنة المفرطة – وهي األمراض األكثر شيوعاً بين 

مرضى الصدفية.

تناول اأطعمة متنوعة  

من المهم أن يحصل جسدك على المواد الغذائية 
الضرورية واألطعمة المفيدة التي تساعده على أداء 
التي  الغذائية  المواد  تأتي  وجه.  أكمل  على  عمله 
نحتاجها عبر مجموعة منوعة من اللحوم، والفاكهة، 
تزودنا  التي  والحبوب  واأللبان،  والخضراوات، 

بالكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن.



اإعداد: ندى زهري الأديب 
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اإلنسان  جسم  في  عضو  أي  مثل  الدماغ 
لديه احتياجات معينة تساعده على أداء عمليات 
من  الجسم  ولوقاية  والتذكر،  والحفظ  التفكير 
والنسيان.  كالزهايمر  الشيخوخة  أمراض 
المستهلكة  الغذائية  القيمة  وقلة  التغذية  وسوء 
وكثرة  التذكر  لضعف  الرئيسة  األسباب  من 
تذكر  في  صعوبة  تواجه  كنت  فإذا  النسيان. 
إلى  النظر  بإعادة  عليك  حفظها  أو  األشياء 
أسلوب حياتك المتبع وإدخال بعض التغييرات 
غير  وذاكرة  أصفى  ذهن  على  للحصول  عليه 

مخيبة. 
التغذية وقلة استهالك األغذية  ويعتبر سوء 
على  القدرة  تراجع  في  أساسياً  عامالً  المفيدة 
السريع  الحياة  رتم  ومع  والنسيان،  التذكر 
والضغوط الكبيرة التي نتعرض لها يومياً من 
عمل ودراسة واضطراب في النوم، فإن مشكلة 

التركيز والتذكر تزداد سوءاً.
فما هو الحل لمشكلة النسيان والصعوبة في 

تذكر األشياء؟
تجارب  إجراء  بعد  التغذية  خبراء  توصل 
كثيرة إلى أنه توجد هناك بعض األغذية تحتوي 
مكونات معينة تساعد وتحمي خاليا المخ، مما 
في  يتمثل  وهذا  العمل  على  قدرتها  من  يعزز 
تحسن ملحوظ في القدرة على التركيز وتقوية 

الذاكرة بشكل عام.
بمضادات  غنية  )الدماغ(  أطعمة  تكون 
والفيتامينات  الجيدة،  والدهون  األكسدة، 
والمساعدة  الطاقة  لتوفير  وذلك  والمعادن 
المتعلقة  وخاصة  األمراض  ضد  الحماية  في 
بالدماغ، فهي تزيد من تركيز المادة الكيميائية 
التفكير  أجل مزيد من  المخ من  يحتاجها  التي 
واإلتيان  المشكالت  حل  على  والقدرة  والعمل 

بردود األفعال السريعة المطلوبة.
الذهنية  للقدرة  المحفزة  األطعمة  اليكم 

ومحتواها من العناصر الفعالة:-
1 - األفوكادو:

أنها  من  الرغم  على  الفواكه صحة  أكثر  من 
غنية بالدهون التي قد تؤثر سلباً على الصحة، 
وفي الحقيقة هذه الفاكهة غنية بالدهون المفيدة 
)غير مشبعة( التي تحافظ على مستوى سكر 

الدم وتزيد من إشراقة البشرة.
فإنها  والفوليت  فيتامين ك  على  والحتوائها 
تحمي من تجلطات الدم وتعزز القدرات الذهنية 

كالتذكر والتركيز وتحتوي على فيتامين ب وج 
)الفيتامينات ذائبة في الماء(، وال يتم تخزينها 
في الجسم، لذلك وجب استهالكها بشكل دوري 
وهي  البروتين  من  عالية  نسبة  على  وتحتوي 
قليلة بالسكريات مقارنة بنظيراتها من الفواكه. 

2 - الشمندر:
تحمي  التي  األكسدة  بمضادات  غنية  وهي 
من  الدم  تخليص  على  وتساعد  السرطان،  من 
السموم، والنترات الطبيعية في الشمندر تعزز 
في  الشمندر  ويساعد  الدماغ،  إلى  الدم  تدفق 
األداء العقلي )التركيز والتذكر(. وأيضاً، خالل 
التدريبات الرياضية الصعبة يقوم الشمندر على 

بعزيز الطاقة وتحسين األداء.

3 - التوت: 
في  األكسدة  مضادات  أعلى  من  واحدة 
األطعمة المعروفة لإلنسان، بما في ذلك فيتامين 
ج وفيتامين ك واأللياف. وتشمل عائلة التوت: 
األحمر  التوت  األزرق،  التوت  البري،  التوت 
في  نشرت  التي  الدراسة  وبحسب  والفراولة. 
فإن  ميديسن«،  آند  بايولوجي  راديكال  »فري 
نشاط  تحسن  التوت،  في  الفالفونويدز  مادة 
الذاكرة في الجزء المسؤول عن التعلم والذاكرة 
من  وايتمان  مات  الدكتور  وأفاد  الدماغ.  في 
مدرسة بننسيوال الطبية في بليموث، أن )هذه 
مفيد  البري  التوت  أكل  بأن  تؤكد  ال  الدراسة 
إلى  إضافته  أن  على  أدلة  تقدم  بل  فحسب، 
الطعام يمكن أن تزيد قوة الذاكرة على تخزين 

المعلومات وقوة األداء في المستقبل(.
4 - البروكلي:

من أفضل األطعمة للدماغ بفضل مستوياته 
في  ويساعد  والكولين.  ك  فيتامين  من  العالية 
الحفاظ على الذاكرة الخاصة بك حاده وقوية. 

كما أنه غني بفيتامين ج.
5 - الزبيب: 

ب  فيتامين  من  مرتفعٍة  نسبٍة  على  يحتوي 
والمواد المعدنية مّما ُيساعد على تقوية الجهاز 
طبيعياً  مقوياً  ُيعتبر  فهو  وبالتالي  العصبي، 
الزهايمر  مرض  من  يقي  أن  ويمكن  للذاكرة، 

الحتوائه على مضادات األكسدة.
6 - اللوز:

وهما  األنين  والفنيل  ب2  بفيتامين  غني   

ندى زهير األديب
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ويحفزان  العصبي  الجهاز  وظيفة  يحسنان 
األكثر  أنه  في  السبب  وهو  الدماغ،  قدرة 
فائدة لنمو األطفال. ويعتبر أحد أكثر معززات 

على  يحتوي  لكونه  غذاًء  الطبيعية  الطاقة 
مستويات عالية من األلياف، وفيتامين 

هـ، والبروتينات بينما محتواه من 
للقلب.  ممتازاً  يعتبر  الدهون 

النباتية،  بالبروتينات  وغني 
والفيتامينات،  والمعادن، 
األكسدة،  ومضادات 
والمواد الكيميائية النباتية.

 7  - السمك الدهني:
أحماض  على  يحتوي 
أوميغا 3 وهي األحماض 
التي  األساسية  الدهنية 
العصبية  الخاليا  تحمي 

باليود  غني  وأيضاً 
والفيتامينات  والسيلنيوم 

الضرورية لتقوية الذاكرة.
8 - الشوكالته الداكنة: 

في  الموجودة  الفالفونويد  تحفز 
الداكنة  الشوكالتة  وخصوصاً  الشوكوالته 
على تدفق الدم نحو الدماغ طوال ساعات عدة، 
ومضادات  للمغنيسيوم  مصدر  هي  وأيضاً 
التأكسد التي تحسن من األداء العقلي وتحسن 

الذاكرة.
9 - البيض: 

الضرورين  والليسيتين  بالكولين  غني 
الطعام  أن  للذاكرة. تؤكد دراسات حديثة على 
الغني بالكوليسترول مفيد جداً للدماغ وللذكاء 
والذاكرة وأغنى أطعمة الكوليسترول هو صفار 
الطفل في سنوات  إذا أطعم  إنه  البيض، ويقال 
الغنية  البحرية  واألكالت  البيض  األولى  عمره 
الزيتون  وزيت  والجوز  والزبيب   3 بأوميجا 
على  القدرة  لها  أن  أي  غيره  من  أذكى  يكون 

زيادة الذكاء. 

10 - الجوز:
الغذائية  وقيمته  اإلنسان  مخ  يشبه  وهو 
عالية، فهو غني بأحماض األوميغا 3 ومضادات 
األكسدة، إضافة إلى الكربوهيدرات والبروتينات 
واأللياف واألمالح المعدنية وبعض الفيتامينات. 
القدرات  وتحسين  الذاكرة  تقوية  في  ويساعد 

الذهنية بشكل عام.
11 - السبانخ والورقيات الخضراء:

على  القدرة  تعزيز  على  هائلة  قدرة  لديها 
ألنها  كبير،  بشكل  الذاكرة  وتحسين  التركيز 
غنية بأحماض أوميغا3، التي تغذي المخ وتعزز 
من قدرته على أداء مهامه. والورقيات الخضراء 
والرجلة  والبقدونس  والسلق  السبانخ  مثل 
التي  الغذائية  بالعناصر  مليئة  الخ.  والجرجير 
وظائف  تعزيز  في  فعاليتها  األبحاث  أثبتت 

الدماغ وتخفيف ضغط الدم.
الطعام  من  الذاكرة  على  التأثير  واليقتصر 
المواد  جميع  إلى  تحتاج  ذاكرتنا  فإن  فقط، 
عن  أبداً  تستغني  ال  أنها  إال  متفاوتة  بنسب 

الثالثي )الماء واألكسجين وسكر الجلوكوز(.
يشكل الماء أكثر من 60%  )يعتمد على العمر 
والنوع( من أجسامنا، والذين يقل شربهم للماء 
في الصحراء أو غيرها من الظروف القاسية أول 

ما يعانون منه تشوش أذهانهم ورؤيتهم. 
أما األكسجين فانقطاعه عن الدماغ ألكثر من 
للخاليا  الُكلي  الموت  إلى  يؤدي  دقائق  خمس 
تعوض.  ال  أي  موتها  بعد  تتجدد  ال  والتي 
المصدر  فهو  الجلوكوز  لسكر  وبالنسبة 

األساسي لطاقة الدماغ ويوجد بشكله المبسط 
في جميع أنواع الفواكه. 

الحياة  أساليب  من  العديد  إلى  باإلضافة 
الذاكرة  الصحية التي تساعد أيضاً على تقوية 

وأهمها:
شحن  على  يساعد  الذي  العميق  النوم   •
نشاط  أن  الدراسات  هذه  وأظهرت  الذاكرة، 
الدماغ أثناء النوم يعزز من قدرات ومستويات 
التشوش  من  ويحميها  الذاكرة  ويقوي  التعلم 

وكذلك يستعيد الذكريات القديمة.
والعقل  الذهن  تصفي  الرياضة  ممارسة   •
كمية  وتزيد  السموم  من  الجسم  وتنقي 

األكسجين الواصل إلى خاليا الجسم.
• التركيز على تناول وجبة اإلفطار الضرورية 
الجسدي  والنشاط  بالطاقة  الجسم  تمد  ألنها 

والعقلي.
السريعة  الجاهزة  واألغذية  السمنة  تجنب   •
إلى  يؤدي  الدهون  تناول  في  اإلفراط  كون 
الشرايين  وتضييق  الدم  في  الدهنيات  ارتفاع 
الشرايين،  في  الدم  حركة  يعيق  بدوره  الذي 
للدماغ، وبالتالي تضعف  التغذية  تقل  فبالتالي 

الذاكرة.
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قراءات

 
لم يعرف العالم قائداً سياسياً وزعيماً ملهماً تميز بالحكمة والبصيرة الثاقبة بقدر المغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان ال نهيان »طيب الله ثراه«. 
في هذا الكتاب خصصت حروف لغة الضاد لنستلهم من أقوال الشيخ زايد المأثورة أبجديات النجاح، 
وننهل من حكمته أسرار تماسكنا، ومن رؤيته طريق نجاحنا من تاريخ مولده عام 1918، وفي لحظات نشأته 
األولى التي أظهر فيها شغفاً كبيراً بالعادات العربية األصيلة، ثم تعيينه حاكماً المارة أبوظبي عام 1966حتى 
بزوغ فجر االتحاد، وتعيين الشيخ زايد أول رئيس للدولة التي بنى نهضتها ورسم معالم حداثتها حتى 
وافته المنية عام 2004 تاركاً وراءه إرثاً عظيماً من اإلنجازات المادية والمعنوية، وقد سلط هذا الكتاب الضوء 

على أهم مفرداتها التي تجسدت في فكر هذا الرجل العظيم وإرثه اإلنساني.
من األلف إلى الياء تناولت األبجدية أهم أقوال المغفور له المأثورة في شتى مناحي الحياة وفي أهم 
قيمها ومبادئها العليا )اتحاد، بيئة، تعليم، ثروة، جيل، حكمة، خير، دفاع، ذكاء، رؤية، زراعة، سعادة، شورى، 
صناعة، ضيافة، طموح، ظرف، عمل، غرس، فكر، قيادة، كرم، لين، مرأة، نصيحة، هوية، واجب، يقين( لترسخ 

في األجيال القادمة أهم معالم حكمة زايد وفلسفته العميقة في الحياة.

استبق الدكتور سلطان بن محمد القاسمّي، االجتهادات التي ستتوالى حول مؤلفه األدبي األخير، فكتب 
مقدمة عّرف بها مضمون روايته: )هذه رواية تحكي قصة امرأة طموحة، تتشبث بحكم ملوك هرمز الزائل 
في ظل االحتالل البرتغالي لمملكة هرمز. وقد تم من خاللها الوصف التفصيلي للحياة االجتماعية في 
هرمز، مع عدم إغفال األوضاع العسكرية والسياسية واالقتصادية، فقد تم ذكرها دون تفصيل، حتى ال 

ننساق وراءها، فنخرج من سياق الرواية(. 
وعند النظرفي المحتويات، نجد أنها تتكّون من: مقدمة، هرمز، الملك فروغ شاه، األمير فيروز شاه، بيبي 

فاطمة، األمير توران شاه، األمير محمد شاه، 
وهنا مقتطف من الرواية:)وهكذا أصبحت هرمز قبلة تستقبل جميع السلع التي تأتي إلى الهند من أي 
مكان، لتأخذ طريقها إلى مختلف األماكن والبلدان في العالم، حتى الفلفل )ويستخدمه األوروبيون لحفظ 
اللحوم(، والذي حظّي بالكثير من الحظر، كان يصل إلى هرمز، إذ تمر كميات كبيرة منه عبر البحر األحمر، 
ليتم توزيعها في الجزيرة العربية، وكذلك تأتي بقية السلع، التي يتم تصديرها إلى مختلف بلدان العالم. 
وبالرغم من أن جزيرة هرمز هي منطقة قاحلة، إال أنها تزخر حقيقة بكل أنواع وأصناف البضائع، حتى 
إنها أصبحت تعرف باسم مركز العالم - يقول عنها جيرانها الفرس والسكان المحليون: إذا كان العالم 
خاتماً، فإن هرمز جوهرته. ألنه، باإلضافة إلى حجم التجارة الكبير، وإقبال التجار عليها ببضائعهم من 
كل حدب وصوب من جميع بلدان العالم؛ فإن هرمز باتت أيضا كمخزن كبير، توجد فيه جميع األدوية، 
والمستحضرات الطبية بكل أصنافها؛ فمن فارس تصلها أفضل أنواع األعشاب الطبية المستخدمة على 

مستوى العالم، والكثير من أنواع العطور، وأفضل أنواع الترياق الوارد من ملقا(. 

الكتاب: أبجدية زايد 

الكتاب: بيبي فاطمة وأبناء الملك

دار النشر : شرطة أبوظبي
عدد الصفحات : 44 صفحة

دار النشر: منشورات القاسمي - الشارقة 2018
عدد الصفحات: 136 صفحة

املوؤلف: الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمّي

 املوؤلف: قطاع �سوؤون الأمن -ادارة ال�سرطة املجتمعية 



الكتاب: أبجدية زايد 

دار النشر : شرطة أبوظبي
عدد الصفحات : 44 صفحة

 املوؤلف: قطاع �سوؤون الأمن -ادارة ال�سرطة املجتمعية 

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«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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تحقيق

الكتاب: الجنرال - رواية

دار النشر: دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمية - 2017
عدد الصفحات: 224 صفحة

املوؤلف: األن �سيليتو - ترجمة عبدالعزيز عرو�ش - تقدمي ممدوح عدوان

هذا الكتاب مشّوق لجهة مادته الخاصة التي تؤرخ لبداية االتصاالت الالسلكية في منطقة الخليج العربي، 
وخصوصاً في إمارة الشارقة؛ فبعد أن أسست بريطانيا ما سمّي )شركة الهند الشرقية البريطانية( في الهندعام 
1600، بدأ البريطانيون يفكرون بإحكام سيطرتهم على بلدان منطقة الخليج العربي كافة، وذلك عبر إرسالها 
مندوباً عنها ليكتشف ما لم يجِر اكتشافه بعد في هذه المنطقة الجغرافية من أسرار، ومن إمكانيات وموارد، 
وغير ذلك، مما يمّكنها من تنفيذ مهامها بصور سهلة وناجحة، مع ضمان عامل السرعة. حدث ذلك عام 1615، 
أي بعد 15 عاماً على قيام شركة الهند الشرقية. فأكتشف المندوب أن األمر المهم والوحيد الذي يجب توفره 
لتسهيل مهامهم المختلفة، هو خدمة البرق مما يجعل بعد المسافات بين المستعمرات البريطانية في األنحاء 
وبين العاصمة لندن قريبة، وإن أمكن أن تكون آنية، مما يعّجل بوصول األوامر والتعاميم واألخبار الضرورية، 
المنطقة  ربط  تقّرر  لذلك  تأخير،  وبال  المناسب  وقتها  في  والحساسة،  الضرورية  الصبغة  ذات  بالخصوص 
بشبكة اتصاالت ال سكلية، وهي التقنية الوحيدة التي كانت متوفرة في ذلك الوقت، والذي عليها استخدامها على 
مستوى رسمّي، فمن جهة ستخدم مصالحها بصورة أفضل، ومن جهة ثانية، فإن المصالح التجارية لسكان 

المنطقة ستتحقق، مما سينعكس على رفع المستوى المعيشّي للسكان المحليين وتجنب تذمرهم. 

جمع هذا الكتاب جملة من الحوارات مع الشاعر الكبير محمود درويش، هو األفضل في مجاله على 
في حجمه  الفخم  الكتاب  من  األولى  الصفحة  في  تقديماً  دّراج  فيصل  الدكتور  كتبه  ما  هذا  اإلطالق(.. 
الكبير محمود درويش تصوراته عن  الشاعر  قّدم  الطويل،  الحوار  دّراج: ففي هذا  ومضمونه، وأضاف 
الثقافة الوطنية والسياسية، وعن داللة الشعر وعمله فيه، وذلك في لغٍة مركبة عميقة شعرها نثر، ونثرها 
شعر. وتحت عنوان: )األنا الباحثة عن مطلقها( وكتب معّد الكتاب ومحرره، وناشره، سعيد البرغوثي: 
»ومع رغبته الشديدة في تجنّب النقد الشعري بشكل عام، إال أن كتاباته المتناثرة ُتظهر حساً نقدياً عالياً، 
وتقدم ومضات منه، بكثافة لغته المعهودة، ومضات ليس بوسع الناقد خاصًة، والقارئ العادّي عامًة، إالَّ 
التوقف عندها مليًّا«. وأضاف: »يتألأل الشعر عند محمود درويش كما لو أنه جوهرة التاج في مملكته 
الفردّية، غير أن المتتبع لكل آثاره، ومنها تلك الحوارات، سيكتشف أن جميع ما صدر عنه عبارة عن قطع 
من هذا التاج النفيس. من ديوان )أوراق الزيتون( الصادر عام 1964، لدرويش، وهو الثاني بعد )عصافير 

بال أجنحة(:

الكتاب:الطروادي األخير.. حوارات مع محمود درويش

الكتاب:خدمة البرق البريطاني 
في الخليج العربي )1971-1864(

دار النشر: دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمية 2018 - 2019
عدد الصفحات: 515 صفحة

دار النشر: هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف، 2018
عدد الصفحات: 117 صفحة

املوؤلف: �سعيد الربغوثي.. اعداداً وحتريراً

املوؤلف: ناعمة �سامل عبيد ال�سويدي
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الكتاب:خدمة البرق البريطاني 
في الخليج العربي )1971-1864(

دار النشر: هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف، 2018
عدد الصفحات: 117 صفحة

املوؤلف: ناعمة �سامل عبيد ال�سويدي
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علوم و تكنولوجيا

بإنجاز  انتظاره  طال  حلم  تحقيق  أجل  من 
واستخدام سيارات ذاتية القيادة، فإن األمر اليزال 
يحتاج إلى أكثر من مجرد وجود رؤية كومبيوترية 
وذكاء اصطناعي،  فالسيارات والطائرات بال ربان 
إلى  جميعها  تحتاج  الكهربائية  المكانس  وحتى 
إلى  أجدادنا  سعى  والذي    بشأنها،  أمر  صدور 
بمعنى  يتعلق  والذي  السنين،  ماليين  منذ  تطويره 

ومفهوم اإلحساس بالمكان.
وتقول ماري كامينغز البروفيسور في الهندسة 
في  الكومبيوتر  وهندسة  والكهربائية  الميكانيكية 
جامعة دوك: »ال أعتقد بشكل دقيق ومحدد أن الناس 
ذاتية  السيارات  به  تتمتع  الذي  المدى  سيفهمون 
أصاب  فإذا  الخريطة.   وصحة  لدقة  وفقاً  القيادة 
الخريطة خطأ ما  فإن كل ما يتعلق بالسيارة سيكون 

خاطئاً أيضاً. 
سيارات  كانت  إذا  ما  أيضاً  يكشف  األمر  هذا 
»وايمو« ذاتية القيادة أو العديد من شركات صناعة 
السيارات األخرى التي تعتمد على التكنولوجيا من 

ترجمة: د.ح�سن الغول

بذاتية  والمعروفة  آي  وموبايل  إنتل  مثل  شركات 
القيادة والحركة هي مجرد خداع أم حقيقة، ويجب 
اإلشارة  إلى وجود نماذج حقيقية من هذه السيارات 

متوفرة تجارياً مثل الكاديالك وسوبر كروز .
خاص  قرار  واتخاذ  للعالم  األمر  هذا  وإليضاح 
يتعلق   ما  وكل  الرؤى  فإن  المقبلة  بالخطوة 
بالسيارات ذاتية القيادة ونصف الذاتية  تتم مقارنتها 
مع الخريطة المخزنة في الذاكرة. فالخرائط المفصلة 
التي يصعب تصديقها أحياناً، وإن كان هنالك اعتماد 
عليها، هي ما يصفه المهندسون بالنموذج العالمي 
للبيئة الذي يحتوي على أشياء ال تتغير في الغالب 
وموجودة  على  جوانب الطرق، مثل أماكن اإلشارات 
الضوئية وعبور المشاة، إضافة إلى أشكال  مختلفة 

من البنية التحتية.
وفي النهاية فإن السيارات ذاتية القيادة وجميع 
األشكال األخرى منها تحتاج إلى مثل تلك الخريطة 
تتمتع بمضامين ومعان كبيرة تشمل إيجاد شريك 
من  كبير  قدر  وتوفير   الذاتية،  القيادة  مجال  في 

التعاون على األقل في المستقبل المنظور فيما يتعلق 
البيانات  حجم  إن  إذ  الترخيص،  خطوات   بإجراء 
تلك  وإعداد  لوضع  المطلوبة  الهندسة  وأعمال 

الخرائط يكون ضخماً  في العادة.
للشركة  الذاتية  القيادة  تكنولوجيا  كانت  ومهما 
المكثفة  الجهود  في  تشارك  أن  يجب  فإنها  معقدة 
لوضع  الخريطة أو تكون على األقل شريكاً مع جهة  
لكل  كبير  بشكل  على صنع خريطة مفصلة  قادرة 
تكون  قد  الجهة  وهذه  العربة،  ستستخدمه  طريق 
واحدة من شركات »أوشر« و »توم توم« و» هيير«.

سام بولسايد وهو محلل ومتخصص في مجال 
الطرق ووسائل النقل  يقول: »إنه في البيئات المدنية 
حيث التكون األنظمة العالمية لتحديد مواقع وأماكن 
السيارات أحياناً بالدقة المطلوبة، فإن السيارة يجب 
أرضية،  بعالمات  االسترشاد  تتحرك من خالل  أن 
الرادار  مستخدمة  التحرك  في  بدأت   حال  وفي 
البيئة  كشف  على  والقادر  األبعاد  الثالثي  الليزري 
القريبة، إضافة إلى آالت تصوير وربما رادار عادي، 
معينة  مبان  بين  المرور  عندئذ   تستطيع  فإنها 
وأعمدة إنارة أو عالمات الطرق  كذلك األعمدة التي 
توضع لتحديد  امتداد الطريق حتى لو تقلص هذا 

االمتداد إلى سنتميتر واحد«.
نائب  وهو  ثيبودو  كريستوفر  يقول  جهته  من 
رئيس ومدير عام شركة »أوشر« »إنه عندما تتعرف 
السيارة بدقة على مكانها فإنها تستطيع تتبع الطريق 
عملية  تبسيط  مع  ذاكرتها  في  سابقاً  لها  المقرر 
القيادة الذاتية لها. وفي حال تم تنشيط وتفعيل نظام 
السرعة في سيارة الكاديالك  على سبيل المثال فإن 
السيارة ستتحرك في المسار الذي تم تحديده من 

قبل.
لنظام  الضخمة  الخرائط  إعداد  أيضاً  يتم  كما 
حركة السيارة، حيث يعاد  تشكيلها من تيرابايت من 
الميجابايت  قليلة من  الخريطة وحتى مئات  بيانات 

من المعلومات ذات الصلة بالطرق والحركة عليها.
السيارة  كانت  إذا  ما  بعد  الواضح  من  وليس 
فعلى  ذلك  يكن  لم  وإن  القضبان،  على  ستسير 
شيء شبيه بها، حيث يرى ثيبودو أن تلك البيانات 
ستسمح بالتركيز فقط على أشياء متغيرة في بيئتها 
مثل السيارات والمارة والعوائق غير المتوقعة ومواد 

البناء.
الذاتية  القيادة  ألن  األهمية  شديد  األمر  هذا 
للسيارة تمثل مشكلة صعبة، سواء فيما يتعلق بعدد 
أجهزة اإلحساس التي هنالك حاجة إليها، كذلك حجم 

الخرائط الدقيقة سر نجاح السيارة الذاتية
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قوة الحساب الكومبيوتري.
التي  البيانات  تضم  أن  السيارة  على  يجب  كما 
اإلحساس  أجهزة  مختلف  من  عليها  الحصول  يتم 
اإلحساس«،  »إندماج  باسم   المشكلة  هذه  وتعرف 
رؤية  إلى  إضافة  المكثف،  البحث  من  منطقة  وهي 

فردية وجماعية حول  هذا األمر.
وإذا حدث خطأ ما فإن العواقب قد تكون كارثية، 
تابعة  سيارة  تسببت  الماضي  مارس  شهر  ففي 
لشركة »أوبر« للتكنولوجيا في قتل أحد المارة ، كما 
بمؤخرة  اصطدم   تيسال«   « من سيارات  عدداً  أن 
شاحنة إطفاء كانت متوقفة على جانب أحد الطرق 
اآللي  السائق  مساعدة  نظام  كان  بينما  السريعة، 

اليزال يعمل.
ويقول بولسامد: »قبل أن يتم منح الثقة الكاملة 
إشراف  بدون  للعمل  الحركة  ذاتية  بالسيارات 
المتعلقة   الكومبيوتر  أجهزة  فإن  عليها  اإلنسان 
بقيادة هذه السيارات وفقاً لتلك الخرائط  يجب أن 

تكون أكثر قوة من تلك المستخدمة حالياً«.
وإنتيل  نفيديا  بشركتي  يتعلق  »فيما  ويضيف: 
التي تمتلكها موبايل آي فإن ذلك يعني فرصاً جديدة 
للدخول إلى السوق التي كانت ولفترة طويلة تخضع 
المتعلقة  الصغيرة  للرقائق  المصنعة  للشركات 

بالقيادة الذاتية مثل شركة »إن إكس بي«.
من جهتها تقول د. كانينغز إن هنالك أمالً  في 
القيادة  ذاتية  السيارات  شركات  جميع  تسهم  أن 
القيام  تستطيع  جماعية   بيانات  قاعدة  إنشاء  في 
بعملية التحديث خالل وقت  قصير، إذ  إن  الطرق 

والظروف  المحيطة ال تتوقف عن التغيير .
أما جاك وست نائب رئيس قسم معايير السيارات 
ذاتية الحركة في شركة »موبايل آي«، فيقول: »إن 
الشركة وعدت بإنشاء مثل تلك القاعدة، إضافة إلى 
بيانات خاصة بآلة التصوير والتي يرسلها الشركاء 
ومن بينهم شركات نيسان موتورز وفولكس واجن 
ستكون   2018 عام  نهاية  وبحلول  دبليو.  إم  وبي 
من  بيانات  على جمع  قادرة  آي«   »موبايل  شركة 
والتي  ماليين سيارة،  بثالثة  تتعلق   تصوير  آالت 
سيتم استخدامها لمساعدة أنظمة القيادة الذاتية في 

عام 2019.
وهناك شركات أخرى مثل  »وايمو« التي تحاول 
إنشاء قاعدة البيانات هذه بشكل منفرد، إذ  إن تلك 
ميزة  ذات  تكون  بها  الخاصة  والحسابات  البيانات 
ذاتية  قيادة  لتحقيق  السباق  في  كبيرة  تنافسية 
الحركة.  إال أن السيد ثيبودو يرى أن تكلفة أجهزة 
الدقة  ذات  الخرائط  بوضع  المتعلقة  اإلحساس 

المتناهية تكون عالية جداً، حيث  يجب إضافة مائة 
ألف دوالر إلى سعر كل سيارة ذاتية القيادة.

وسوف تصبح تلك األجهزة أكثر رخصاً، إال أنه 
يعتقد أن علينا االنتظار من ثالث إلى خمس سنوات 
قبل أن يتم التوصل إلى نوع من السيارات التي يمكن 
لمواطنين معينين من شرائها. كما سيستغرق األمر 
سنوات عديدة بعد ذلك لكي تسهم تلك الشركات في 

وضع خرائط مفصلة للقيادة الذاتية.
يواجه  آخر  تحدياً  هنالك  إن  كامينغز  د.  وتقول 
المركزية  البيانات  النظام  يتمثل في أن قاعدة  هذا 
المستخدمة من قبل السيارات ذاتية الحركة ستكون 
الهدف الرئيس للصوص اإلنترنيت )هاكرز(.  ولن 
للقانون فقط بل سيترك  يمثل ذلك  سرقة وخرقاً 
عواقب خطيرة، إذ  سيؤدي إلى إتالف الخريطة من 
الخارج ومحاولة خداع السيارات عن طريق تغيير 

األشياء في البيئة التي تتحرك فيها.
لمشاريع  وخطيرة  حاسمة  كانت  الخرائط  هذه 
الطريق  فإن  أخرى  ، ومرة  القيادة  ذاتية  السيارات 
للحصول على أسطول من هذا النوع من السيارات  
اليزال طويالً وإن كان سيؤدي في نهاية األمر إلى 
ستكون  إلى  القيادة  ذاتية  السيارات  استخدام  بدء 

ذات فوائد جمة للعالم.
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عند  أنا  )بينا  قال:  عنه  الله  رضي  حاتم  بن  عدي  عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، 
رأيت  هل  عدي  يا  فقال:  السبيل  قطع  فشكا  آخر  أتاه  ثم 
الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك 
حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
ترتحل  الظعينة  فرأيت  عدي:  قال  الله،  إال  أحداً  تخاف  ال 
رواه  الله(  إال  تخاف  ال  بالكعبة  تطوف  حتى  الحيرة  من 

البخاري.
عند  كان  أنه  حاتم  بن  عدي  يخبر  الحديث  هذا  في 
يشكو  رجل  جاءه  إذ  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
بعض  وجود  إليه  يشكو  رجل  جاءه  ثم  والحاجة،  الفقر 
الله  صلى  فقال  واللصوص،  المجرمين  من  الطرق  قطاع 
عليه وسلم لعدي: هل رأيت الحيرة )وهي بلدة كانت بلد 
ملوك العرب الذين تحت حكم آل فارس، وكان ملكهم يومئٍذ 
بعد  كسرى  يد  تحت  من  وليها  الطائي  قبيصة  بن  إياس 
وكانت  قبل،  من  يرها  لم  فعدي  المنذر(  بن  النعمان  قتل 
معروفة بوجود قطاع الطرق حولها من طيئ الذين أفسدوا 
في األرض، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم 
تخرج الظعينة )وهي المرأة في هودجها( من الحيرة إلى 
وفي  تعالى  الله  إال  تخاف  ال  نفسها  على  آمنة  مكة وهي 
وزوال  األوطان  واستقرار  األمن  انتشار  إلى  إشارة  هذا 

المفسدين في األرض. 
والمتتبع للعصور الماضية يدرك كم عانت المجتمعات 

من تشتت وخوف وكيف أصبحت آمنة مستقرة.
ويدرك كذلك ما تقوم به شرذمة حقيرة الفعل والوصف 
وقتل  األمر  ولي  على  بالخروج  األرض  في  اإلفساد  من 
يشهد  والتاريخ  األموال،  وسلب  األعراض  وهتك  األنفس 
على أفعالهم الشنيعة، وقد جاءت النصوص الشرعية تبين 

َمن  َعلَىٰ  أَُنبِّئُُكْم  قال سبحانه:)َهْل  الخلق،  من شرار  أنهم 
اٍك أَِثيٍم )222( ُيلُْقوَن  يَاِطيُن )221( َتنَزَُّل َعلَىٰ ُكلِّ أَفَّ َتنَزَُّل الشَّ

ْمَع َوأَْكثَُرُهْم َكاِذُبوَن( )الشعراء: 221 - 223(.  السَّ
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال صلى 
يا  بلى  قالوا:  بشراركم؟!(  أخبركم  )أال  وسلم:  عليه  الله 
بين  المفسدون  بالنميمة،  )المشاؤون  قال:  الله،  رسول 

األحبة، الباغون للبرآء العنت( رواه أحمد.
بنور  أبصروا  األرض  في  المفسدون  هؤالء  كان  ولو 
أن  ولعلموا  الصحيح  الطريق  ألدركوا  واإليمان  العلم 
اإلسالم العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله  عليه 

وسلم إنما هو رحمة للعالمين.
وأن استقرار المجتمعات وأمنها وحفظ النفس اإلنسانية 
وسعادتها من مقاصد الشرع الحنيف الذي جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا قال اإلمام الغزالي رحمه 
أن  وهو  خمسة:  الخلق  من  الشرع  ومقصود  تعالى:  الله 
يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم، ومالهم. 
فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، 

وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.
الشرعية في تشريعاتها تؤكد على  ولذا نجد نصوص 
حفظ الكليات الخمس فال يكلف الله اإلنسان إال بما يطيقه 
وفي حدود استطاعته قال سبحانه: )اَل ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا إاِلَّ 
ُتَؤاِخْذَنا  ُوْسَعَها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَيَْها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا اَل 
إِن نَِّسينَا أَْو أَْخَطأَْنا َربَّنَا َواَل َتْحِمْل َعلَيْنَا إِْصًرا َكَما َحَملْتَُه 
لْنَا َما اَل َطاَقَة لَنَا ِبِه َواْعُف  َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبْلِنَا َربَّنَا َواَل ُتَحمِّ
الَْقْوِم  َعلَى  َفانُصْرَنا  َمْواَلَنا  أَنَت  َواْرَحْمنَا  لَنَا  َواْغِفْر  َعنَّا 

الَْكاِفِريَن()البقرة:286(.
وحينما رأى صلى الله عليه وسلم من شد على نفسه 
بالعبادة وأرهق نفسه وكلفها بما ال تطيق أنكر عليه وبين 

نعمة االتحاد
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أن الله سبحانه كلفنا بما نطيق فعن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها 
وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت: هذه فالنة تذكر 
ال  فوالله  تطيقون  بما  عليكم  مه  قال:  من صالتها 
يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم 

صاحبه عليه.( متفق عليه .
عدم  على  أتباعه  اإلسالمي  الدين  أسس  كما 
االعتداء على اآلخر وأن حرمته مصانة، فبين أن من 
صفات المسلم والمؤمن عدم االعتداء على اآلخرين، 
فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، 
عند  وجاء  عنه(،  الله  نهى  ما  هَجر  من  والمهاجر 
اإلمام مسلم: )المؤمن َمن أِمنه الناس على أموالهم 

وأعراضهم.
الخلق  )حسن  وسلم:  عليه  الله  صلى  وقال 
وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في األعمار( 

رواه أحمد
ويقول الشاعر أحمد شوقي:
وإنما األمم األخالق ما بقيت 

              فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
على  تؤكد  كذلك  الشرعية  النصوص  كما جاءت 
مبدأ الوحدة بين أفراد المجتمع وعلى عدم التفرق 
وأن االجتماع رحمة وأن الفرقة عذاب، وأنه ما اجتمع 
قوم على أهداف نبيلة وغايات حميدة إال وفقوا لكل 
خير ، وما من أحد سعى ليفسد بين الناس اجتماعهم 

واتحادهم إال غضب الله عليه. 
النبي  عن  هريرة،  أبي  عن  مسلم  صحيح  ففي 
صلى الله عليه وسلم  أنه قال: )وإن الله يرضى لكم 
ثالثاً، ويكره لكم ثالثاً يرضى لكم أن تعبدوه، وال 
الله جميعاً،  له شيئاً، وأن تعتصموا بحبل  تشركوا 
أمركم،  الله  واله  من  تناصحوا  وأن  تفرقوا،  وال 
ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال(.
وفي صحيح مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية، ومن 
قتل تحت راية ُعِميّة، بغضب لعصبية، أو يدعو إلى 
عصبية، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي 
يضرب برها وفاجرها، وال يتحاشى من مؤمنها، وال 

يفي بعهد ذي عهدها، فليس مني، ولست منه(.
قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ال يزال 
الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا 
استخفوا  وإن  وأخراهم،  دنياهم  الله  أصلح  هذين 

بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم.
يأمر  تعالى  الله  »فإن  الله:  رحمه  القرطبي  قال 
باأللفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة، والجماعة 

نجاة«.
َوالَ  َوَرُسولَُه  ٱللََّه  )َوأَِطيُعواْ  سبحانه:  الله  وقال 
ٱللََّه  إِنَّ  َوٱْصبُِرواْ  ِريُحُكْم  َوَتْذَهَب  َفتَْفَشلُواْ  َتنَـَٰزُعواْ 

ـِٰبِريَن( )األنفال:46(. َمَع ٱلصَّ
الناس  اتحاد  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  ويبين 
وأن  بركته  ونزول  الله  لرحمة  سبب  واجتماعهم 

االختالف والتفرق من عمل الشيطان وحزبه. 
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول 

يرضى  ثالثاً،  لكم  ويسخط  ثالثاً،  لكم  يرضى  الله 
لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً وال تفرقوا، وأن تناصحوا من والة 
أمركم، ويسخط لكم ثالثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، 

وإضاعة المال(. 
وفي االتحاد القيام بما يحبه الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
إذا  األشعريين  )إن  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي 
أَْرَملُوا في الغزو، أو قلَّ طعام ِعيَالهم بالمدينة جمعوا 
بينهم  اقتسموه  ثم  واحد  ثوب  في  عندهم  كان  ما 
في إناء واحد بالسوّية، فهم مني وأنا منهم(. رواه 

البخاري ومسلم
بل إن األنبياء كلهم يدعون إلى ذلك قال سبحانه: 
َوالَِّذي  ُنوحاً  ِبِه  ى  َوصَّ َما  الدِّيِن  ِمَن  لَُكْم  )َشَرَع 
يْنَا ِبِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى  أَْوَحيْنَا إِلَيَْك َوَما َوصَّ
أَْن أَِقيُموا الدِّيَن َوال َتتََفرَُّقوا ِفيِه َكبَُر َعلَى الُْمْشِرِكيَن 
َما َتْدُعوُهْم إِلَيِْه اللَُّه َيْجتَبِي إِلَيْه من يشاء ويهدي إليه 

من ينيِب( )الشورى: 13(. 
وقال ابن كثير: وصى الله تعالى جميع األنبياء 
عليهم الصالة والسالم باالئتالف والجماعة، ونهاهم 

عن االفتراق واالختالف.
والصالح  الخير  على  والمجتمعون  والمتحدون 
ونفع اآلخرين ُيشهد لهم باإليمان عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً( 

متفق عليه.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال 
المؤمنين  )مثل  عليه وسلم:  الله  الله صلى  رسول 
في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا 
بالسهر  الجسد  له سائر  تداعى  منه عضو  اشتكى 

والحمى( رواه مسلم برقم )2586(.
الله تعالى ونشكره على  أن نحمد  فعلينا جميعاً 
هذه النعمة فكم من دول حرمت هذه النعم وكم من 

مجتمع تتقطع أوصاله بفقدانها.
فبالشكر تدوم النعم ويبارك الله تعالى فيها قال 
أَلَِزيَدنَُّكْم(  َشَكْرُتْم  لَئِن  ُكْم  َربُّ َتأَذََّن  سبحانه:)َوإِْذ 

)إبراهيم:7(.
العظماء  به  قام  ما  نستذكر  أن  علينا  كما 
الذي  العظيم  الصرح  هذا  بنوا  الذين  المؤسسون 
وتنهل  بضيائه،  العالم  يستنير  منارة  أصبح 
الجانب  في  ذلك  كان  معينه، سواء  من  المجتمعات 
الديني أو األمني أو المالي أو الطبي أو التعليمي أو 

غيره من المجاالت.
االتحاد  هذا  لمؤسس  الدعاء  الوفاء  واجب  ومن 
وراعيه الشيخ زايد ومن كان معه رحمهم الله تعالى 

وأسكنهم فسيح جناته.
ورئيس  أمرنا  لولي  الدعاء  الوفاء  واجب  ومن 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  دولتنا 
وإخوانه  عهده  وولي  ولنائبه  الله«،  »حفظه  نهيان 

حكام اإلمارات.
وكذلك الدعاء لهذا البلد بحفظه من الفتن ما ظهر 

منها وما بطن وأن يديم عليه أمنه وسعادته.
فأقل وأعظم ما يقدمه الواحد منا دعاء يرفعه إلى 

الله تعالى ألجل هذا الوطن.

الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: )الجماعة رحمة، 
والفرقة عذاب( رواه أحمد.

الحميدة  القيم  لتعزيز  النصوص  تأتي  وقد 
الوطنية  اللحمة  لتعزيز  النبيلة  اإلنسانية  واألخالق 
الرَّْحَمِن  سبحانه:)َوِعبَاُد  قال  المجتمع  أفراد  بين 
َخاَطبَُهُم  َوإَِذا  َهْوًنا  اأْلَْرِض  َعلَى  َيْمُشوَن  الَِّذيَن 

الَْجاِهلُوَن َقالُوا َساَلماً( »الفرقان: 63«.
وَر َوإَِذا  ويقول سبحانه: )َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّ

وا ِكَراماً( »الفرقان: 72«. وا ِباللَّْغِو َمرُّ َمرُّ
ومن كمال هذا الدين وسعته أنه حتى في البيع 
والشراء كان يؤسس على حرمة مال اآلخر وعدم 
متصفاً  كان  من  يرحم  الله  وأن  عليه،  االعتداء 
بالسماحة واللين في بيعه وشرائه، روى البخاري 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: )رحم الله عبداً سمحاً إذا 

باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى(
قال  قال:  عنه   الله  رضي  هريرة  أبي  وعن 
تحاسدوا،  )ال  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
يبع  وال  تدابروا،  وال  تباغضوا،  وال  تناجشوا،  وال 
إخواناً،  الله  عباد  وكونوا  بيع بعض،  على  بعضكم 
المسلم أخو المسلم، ال يظلمه، وال يخذله، وال يكذبه، 
وال يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثالث 
مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه( 

رواه مسلم.
حديث  هو  الله:  رحمه  الهيتمي  حجر  ابن  قال 
كثير الفوائد، مشير إلى جل المبادئ والمقاصد، بل 
هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاٍو لجميع أحكام 
جميع  على  ومشتمل  ومفهوماً،  منطوقاً  اإلسالم 

اآلداب أيًضا إيماًء وتحقيقاً.
وها نحن بتوفيق من الله وفضله في هذا الوطن 
العزيز نرى منة الله تعالى علينا باتحادنا وتالحمنا 
واجتماعنا على الخير حتى أصبح مجتمعاً مثالياً بكل 

ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
أبي  عن  تعالى،  الله  محبة  إلى  طريق  فاالتحاد 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )إن 

ج�ءت الن�سو�ص 

ال�سرعية توؤكد على 

مبداأ الوحدة بني 

اأفراد املجتمع وعلى 

عدم التفرق
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سيارات

 999 - خا�ش

فيراري
حصان جامح جديد من



بيستا   488« فيراري  سيارة  عن  الكشف  بعد 
سبايدر« عالمياً في مسابقة األناقة في بيبل بيتش، 
لدى  الخمسون  المكشوف  الجديد  الطراز  وصل 
الحصان الجامح إلطالقه في السوق األوروبي في 
معرض باريس للسيارات كطراز السبايدر من الفئة 
نسبة  مع  فيراري  تاريخ  في  أداًء  األعلى  الخاصة 
1.92 كلغ/ إلى  لها تصل  إلى وزن ال سابق  قوة 

حصان.
بين  سبايدر  بيستا   488 فيراري  سيارة  تجمع 
أفضل الحلول التكنولوجية المتقدمة ومتعة القيادة 
مثيل  ال  مميزة  تجربة  لتقديم  الطلق  الهواء  في 
الفوري  السيارة  استجابة وتحكم  تنسجم مع  لها 
سيارة  لتقدم  تعقيداً  المناورات  أكثر  خالل  حتى 
سبايدر الجديدة المستوى األعلى على اإلطالق من 
التكنولوجيا المنقولة من سيارة سباق إلى سيارة 

مكشوفة للطرقات العادية.
سبايدر   بيستا   488 فيراري  سيارة  تقدم 
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المحرك األقوى على اإلطالق بين محركات الثماني 
أسطوانات لدى فيراري. ويولد هذا المحرك سعة 
وتجمع  حصاناً   720 توربو  مع  مكعب  سم   3902
هذه القوة مع عزم متزايد عند كل سرعات المحرك، 
بلقب  المحرك  فاز  كما  مستمراً.  تسارعاً  فيمنح 

»أفضل األفضل« ليكون أفضل محرك بين جميع 
الماضية، حيث  العشرين  السنوات  الفائزين خالل 
يتمتع باألداء األعلى في تاريخ عالمة فيراري مع 
تسارع من صفر إلى 100 كلم/ ساعة خالل 2.85 

ثانية. 
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عشاق  سبايدر  بيستا   488 فيراري  وتجذب 
أخرى  ويمتلكون طرازات  يهتمون  الذين  فيراري 
من السبايدر من فيراري الذين يتميزون بتقديرهم 
والسرعة  العالي  األداء  ذات  الجديدة  للسيارة 
الفريد  المحرك  بصوت  يتمتعون  بينما  الباهرة 
تقتصر  وال  المكشوف.  السيارة  سقف  بفضل 
قوة  في  زيادة  مجرد  على  فيراري  إبداعات 
المحرك، بل أيضاً إلى انخفاض إجمالي في الوزن 
سبايدر  بيستا   488 فيراري  تقدم  حيث  وأكثر، 
أداًء أفضل، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات 
المذهلة من إنتاج فيراري، وذلك بفضل العديد من 

االبتكارات المختلفة.

املحرك

يولد محرك فيراري 488 بيستا سبايدر  قوة 
تبلغ 720 حصاناً عند 8 آالف دورة في الدقيقة، 
ليكسب بذلك 50 حصاناً إضافية مقارنة بمحرك 
488 سبايدر، فضالً عن أنه أقوى بـ 115 حصاناً 
مقارنة بالطراز السابق، ما يكسب السيارة أعلى 
حصاناً/ليتر(.   185( فئتها  ضمن  محددة  قوة 
أما العزم فهو أعلى عند سرعات دوران المحرك 
كافة، ويبلغ أقصاه 770 نيوتن متر )أعلى بـ 10 
نيوتن متر من فيراري Spider 488( عند 3 آالف 

دورة. 
وهذا  نوعه،  من  فريد  فهو  المحرك  صوت  أما 
من  مميزة  سيارة  به  تتسم  أن  يمكن  من  أقل 
صوت  الصوت  مستوى  ويفوق  الخاصة.  الفئة 
محرك سبايدر 488  في مختلف سرعات التعشيق 
وسرعات الدوران. ويعمل محرك السيارة الجديدة 
على تقديم أعلى أداء في جميع الحاالت للقيادة على 

الطرقات العادية أو على الحلبة.

ناقل احلركة

يتحسن طابع القيادة الرياضي من خالل تعشيق 
السباق  سيارات  غرار  على  األداء،  عالي  سرعات 
المتاحة  الجديدة،  التعشيق  فاستراتيجية  األصيلة. 
عند وضع جهاز مانيتينو  في وضعية RACE، تقلل 

من زمن التعشيق بـ30 ميلي ثانية.
ويضم هذا الطراز أيضاً استراتيجية إدارة العزم 
المتغيرة التي القت نجاحاً كبيراً ويعتمدها لسرعات 
التكنولوجيا  هذه  لتكييف  لكن  كافة.  التعشيق 
كل  تصميم  إعادة  تمت  جداً  الرياضي  الطابع  مع 
وسلس  قوي  بتسارع  إحساس  لمنح  المنحنيات 

وصوالً إلى أقصى سرعات دوران المحرك.

ديناميات ال�سيارة

لسيارة  الدينامي  التطوير  من  الهدف  تمحور 
488 بيستا سبايدر   حول إنتاج سيارة تمنح أداء 
ميكانيكياً باهراً على صعيد أوقات اللفات واالنطالق 
من حالة الوقوف، ومتعة القيادة، وإمكانية استفادة 
عن  النظر  بغض  السيارة  أداء  من  السائقين  كل 

مستوى مهارتهم.
مهندسي  على  كان  األهداف،  هذه  ولتحقيق 
اعتماد  من  ابتداء  صعد،  عدة  على  العمل  فيراري 
عدد من الحلول الخفيفة الوزن، وتطوير جيل جديد 
من نظام التحكم بزاوية االنزالق الجانبي، وتحسين 
خاص  جديد  إطار  وتقديم  المكابح،  نظام  كفاءة 

للسيارة هو »ميشلين سبورت كاب 2« 2..
الديناميات  مجال  في  المعمقة  للبحوث  وكان   
بيستا   488 أداء    الهوائية دور كبير في تحسين 
سبايدر. ومنح العمل على مفهوم يركز على اإلبداع 
كبيرة  حريًة  المهندسين  المساومة  يقبل  ال  الذي 
في تطوير حلول ملفتة ومهمة. فقد تحسنت كفاءة 

الديناميات الهوائية الممتازة أصالً في سبيادر 488  
كبيرة من  إيجابية  نتائج  لذلك  20%، وكان  بنسبة 
ناحية السرعة اإلجمالية وأوقات اللفات في الحلبات 
ذات السرعة المتوسطة إلى السريعة، ومن ناحية 

المتعة الكبيرة عند القيادة أيضاً.
ويعود هذا التطور الكبير إلى الخيارات الجذرية 
واألشكال  السيارة  هيكل  على  إجراؤها  تم  التي 
من  نزوالً  الضاغطة  القوة  زيادة  بهدف  السفلية 

دون زيادة في نسبة الجر.
وكما هي العادة مع كل سيارة فيراري جديدة، 
ليمنح  السيارة خصيصاً  بدن  أسفل  أعيد تصميم 
الفارق  ويكمن  نزوالً.  الضاغطة  للقوة  أكثر  كفاءة 
الكبير األول مقارنة بطراز سبايدر 488  في الطريقة 
الخارج  الساخن  الهواء  تحويل  فيها  يتم  التي 
العجلتين  أمام  البدن  أسفل  إلى  المشعاعات  من 
لتحسين  المعتمد  الخيار  هذا  أن  بيد  األماميتين. 
توزع مكونات التبريد وخفض معامل الجر يقلص 
من المساحات التي يمكن استخدامها لتوليد القوة 
ولزيادة  ذلك  عن  للتعويض  لذا،  نزوالً.  الضاغطة 
استغالل  المصممون  قرر  نزوالً،  الضاغطة  القوة 

مناطق أخرى في أسفل البدن. 
بيستا   488 فيراري  سيارة  تجهيز  تم  بالتالي، 
تغيير  بفضل  وذلك  أمامية،  بمشتتات  سبايدر 
السدود  وإلغاء  األمامية  المشعاعات  ميالن  درجة 
أمام العجلتين. وبفضل مساحة مائلة سبق أن تم 
تعزيزها لسيارة GTE 488، تسرع المشتتات دفق 
يولد  مما  العجالت،  قوسي  نحو  وتخرجه  الهواء 
تأثير شفط قوياً هو بدوره مسؤول عن 12% من 
مقارنة  نزوالً  الضاغطة  القوة  في  الزيادة  إجمالي 

بسيارة 488 سبايدر.
وأعيد أيضاً تصميم مولدات الدوامات في أسفل 
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تولدها  التي  نزوالً  الضاغطة  القوة  فزادت  البدن 
شكلها  في  التعديالت  بفضل  وذلك   ،%10 بنسبة 
من  مستوحى  فهو  الخلفي  المشتت  أما  وطولها. 
خبرة فيراري في بطولة العالم للتحمل، وهو يتميز 
 GTE 488 بااللتواء المزدوج عينه المعتمد في طراز
لزيادة سحب الهواء وتوليد القوة الضاغطة نزوالً، 
هو  وكما  التقليدية.  الهواء  مشتتات  مع  بالمقارنة 
الحال في سيارة GTB 488 يجهز المشتت بنظام 
في  درجة   14 تميل  ناشطة  جنيحات  ثالثة  يضم 
بالكامل  المشتت  عمل  لتوقف  األدنى  الجر  إعداد 

وترفع بشكل كبير من الجر في السيارة.

الت�سميم اخلارجي

في  التصميم  مركز  في  العمل  فريق  وضع 
عينيه  الهوائية نصب  الدينامية  المتطلبات  فيراري 
عندما شرع في تصميم السيارة. بالتالي، تم رسم 
قدر  للحرص  بعناية  سبايدر  بيستا   488 خطوط  
األداء. فأوليت  أنها تسهم في زيادة  اإلمكان على 
عناية شديدة لتلبية المتطلبات الدينامية الهوائية مع 
المحافظة في الوقت عينه على العناصر التصميمية 
واللمسات الجمالية المعهودة من الحصان الجامح.

مثل  إبداعية،  عناصر  إلى  المصممون  ولجأ 
مسالك االسدكت كوسيلة لتقصير مقدمة السيارة 
وكأنها  المقدمة  فتظهر  البصرية،  الناحية  من 
الذي  األسود  الطرف  أما  الهواء.  في  يطفو  جانح 
األمامية  المصدات  في  أوميغا  حرف  شكله  يشبه 
إلى  فيشيران  الجانبيين  العموديين  والجنيحين 
شكل أسفل البدن االنسيابي البارز الذي يتميز به 
طراز 488 جي تي اي. وما يلفت االنتباه على جانبي 
السيارة هو التخلص من الفاصل في فتحات الهواء 
ففي   .488 المستخدمة في طراز سبايدر  الجانبية 

التي  االنسيابية  األشكال  تنساب  السيارة،  مقدمة 
طول  على  بسالسة  األمامية  المصدات  عند  تبدأ 
إلى  وصوالً  الصغيرة  البارزة  السفلية  األطراف 

النتواءات الجانبية في المشتت الخلفي.
ويتشابه تصميم السيارة من األمام مع تصميم 
الجانح الخلفي الذي يتخذ شكل ذنب الدلفين والذي 
فيما  والفعالية،  بالخفة  انطباعاً  ليعطي  معلقاً  يبدو 
تضيف األحجام الخلفية شعوراً بالقوة إلى الجانح 
الخلفي.  وتتميز السيارة بشارات تمتد على طول 
نحو  وتغوص  األمامي  المصد  من  بدءاً  السيارة، 
حتى  تتابع سيرها وصوالً  ثم  االسدكت   مسالك 

الجانح الخلفي.

املق�سورة

بالسباقات.  يذكر  بانطباع  المقصورة  تتحلى 
ويتناغم االستخدام الكثيف للمواد التقنية الحصرية 
واأللكانتارا،  الكربون  ألياف  غرار  على  والخفيفة، 
والرقي  الدقيقة  الحرفية  المهارة  مع  تناغم  أروع 
فيراري.  سيارات  بهما  اشتهرت  لطالما  اللذين 
ويشكل التقطيب باليد بألوان متباينة وصفائح قعر 
المقصورة المصنوعة من األلمنيوم وألواح األبواب 

البارزة خير مثال على ذلك.
السائق بواسطة خيارين  وقد تم تحسين جهة 
مجهزين من ألياف الكربون المطورة حديثًا حول 
االختيارات  من  يزيد  ما  الرئيسة  العدادات  لوحة 
علبة  أما  العميل.  عليها  يحصل  أن  يمكن  التي 
أزرار  لوحة  في  مدمجة  عادة  )وتكون  القفازات 
التحكم والعدادات أمام الراكب( فنزعت واستبدلت 
وفي  الخلفي  المقعد  في  عملية  تخزين  بجيوب 
من  بصرياً  الحد  ذلك  من  الغاية  وكانت  البابين. 

الحجم الممتد تحت لوحة األزرار والعدادات.

المحرك
8 أسطوانات بشكل V بزاوية 90 درجة مع 

توربو
سعة المحرك اإلجمالية 3902 سم مكعب

القوة القصوى*
530 كيلوواط )720 حصاناً( عند 8000 دورة 

في الدقيقة
770 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة 

على السرعة السابعة
الطاقة المحددة 185 حصاناً/ليتر

العزم األقصى 8000 دورة في الدقيقة
نسبة الضغط 9.6:1

 
األبعاد والوزن 

4605 ملم الطول 
1975 ملم العرض 
1206 ملم االرتفاع 

2650 ملم قاعدة العجالت 
1679 ملم العرض بين العجلتين األماميتين 
1649 ملم العرض بين العجلتين الخلفيتين 

وزن السيارة اإلجمالي 1485 كلغ
170 ليتر سعة الصندوق 
78 ليتر سعة خزان الوقود 

األداء 
2.85 ثانية من صفر إلى 100 كلم/ساعة 

8 ثوان من صفر إلى 200 كلم/ساعة 
29.5 متر من 100 كلم/ساعة إلى صفر 
116 متراً من 200 كلم/ساعة إلى صفر 

340 كلم/ساعة السرعة القصوى 
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في خضم الزخم اإللكتروني الذي نعيشه في يومنا، واعتماد الغالبية من أفراد المجتمعات على التكنولوجيا في 
تحصيل المعلومة أو تبادلها ونشرها، واالنشغال بها إلنجاز األعمال المكتبية أو الترفيه السيما في برامج التواصل 
االجتماعي، أثبتت التقارير تراجع نسبة القراءة في الوطن العربي تحديداً مقابل غيره من المجتمعات. ولم يقف األمر 
عند معدالت القراءة، بل وصل إلى إنتاج الكتب ونسخها وتداولها في الوطن العربي، فوفقاً لتقرير التنمية الثقافية 
للعام 2011 الصادر عن »مؤسسة الفكر العربي« وتقرير »التنمية البشرية« للعام 2012 والصادر عن »اليونسكو«، فإن 

األرقام ُمحبطة، وقد تتسبب في زعزعة مكانة القراءة لدى الجيل الجديد السيما فيما يتعلق باللغة العربية.
فحسب التقارير هناك 757 مليون أمي عالمياً بينهم 100 مليون عربي، وكل 80 مواطناً عربياً يقرؤون كتاباً واحداً 
في السنة. في المقابل، يقرأ المواطن األوروبي نحو 35 كتاباً في السنة، ويأتي دافع القراءة للترفيه أوالً بالنسبة للدول 
العربية بنسبة 46%، بينما ال يبلغ دافع التماس المعلومات إال 26%  فقط. ويقرأ العربي بمعدل 6 دقائق سنوياً بينما 

يقرأ األوروبي بمعّدل 200 ساعة سنوياً. 
ما تشير إليه التقارير يدفع للتساؤل: هل نحن أمة ال تقرأ؟ أو أمة مصيرها الجهل في ظل تراجع معدل القراءة بين 
أفرادها؟ تساؤالت تضم بين قوسيها مخاوف على مستقبل أجيال ونهضة مجتمعات ومؤسسات ودول.. ولكن ما 
أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« مبادرة تحدي القراءة في الوطن العربي لجذب مليون طالب في الوطن العربي لقراءة خمسين مليون كتاب، ما 
إن أطلق هذه المبادرة حتى تراجعت المخاوف وجاء محلها األمل الباقي في األمة وجيل المستقبل ليقرأ من خالل 
هذه المبادرة التي يحرص الطالب في العالم على المشاركة فيها بأعداد تتزايد عاماً بعد عام. ولم يتوقف األمر عند 
المشاركة بالقراءة من خالل الطالب، بل تعدت ذلك لتكريم المشجعين على القراءة من مدرسين ومدارس من أجل بناء 

مجتمعات قارئة، ترفض طي دفاتر المعرفة، والبقاء في الجهل الذي هو عدو الحضارة والتقدم والنهضة. 
مبادرة سموه تلتها توجيهات أخرى محفزة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« بجعل عام 2016 للقراءة في دولة اإلمارات، وهي التي حفزت الجميع بما فيهم الموظفون على القراءة السيما 
وقد تبعتها مبادرات محلية في اإلمارات السبع لتشجيع الموظفين على القراءة ولتعزيز الكفاءات العامة والتخصصية 
لديهم من خالل منح جميع الموظفين حق القراءة في مكان العمل ثالث ساعات أسبوعياً بحد أقصى لقراءة ما يرونه 

مناسباً، كل حسب مقدرته وتوجهاته الفكرية والعلمية.
مشكلتنا كمجتمعات عربية تكمن في وجود أفراد ال يعطون القراءة حقها وال يمنحونها األولوية، وبالتالي يهضمون 
حق أنفسهم في تطوير ذواتهم علمياً ومعرفياً، ما يترتب عليه آثار سلبية في المجتمع وعلى الفرد نفسه والمؤسسات 

تلك التي تصقلها القراءة والمعرفة. 
ال يمكن اعتبار هذا الوقت الذي سيخصص للقراءة من خالل هذه المبادرات تضييعاً لوقت من المفترض تخصيصه 
أولى  يفيد، فمن باب  النفس، فكثير منا يضيع ساعات من يومه فيما ال  لترفيه  أو  تأدية مهام،  أو  إلنجاز معاملة 

تخصيصه بما يفيد الفرد نفسه وبما ينعكس إيجاباً على مؤسسته وعلى مجتمع بأكمله. 
في نهاية أكتوبر الماضي كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزة في تحدي القراءة العربي 
في موسمه الثالث، مريم أمجون، طفلة من المغرب، لم يتعّد عمرها 9 سنوات، أصغر مشاركة، تفوقت على 300 ألف 
مشارك من 3842 مدرسة شاركت في تحدي القراءة العربي على مستوى المغرب، وفازت بلقب بطلة تحدي القراءة 
العربي، وهي ومن سبقها من األبطال مستحقة ألن تكون قدوة ألبنائنا.. فكهذا بطوالت مستحقة للفخر واالقتداء 
بها..ومستحقة للرهان عليها كما قال سموه: »نراهن على جيل قارئ .. نراهن على 10 ماليين طالب قرأ كل منهم 
خمسين كتاباً في عام .. نراهن على عقولهم ومعارفهم وعلمهم الذي سيغير مجتمعاتنا نحو األفضل .. بهم نتفاءل .. 
وبهم نستأنف الحضارة«. فطالما وجدت مبادرات نوعية بهذا الحجم، يقف خلفها قادة يؤمنون بأهمية بناء اإلنسان 
وفكره لن يكون مصير أمتنا إال الخير .. في القراءة وإن كانت تحدياً.. فالذي جعل سموه يمسح دموع مريم الفرحة 
بفوزها في تحدي القراءة يحفزنا جميعاً ألن نتجاوز كل التحديات لنكون قراء أفضل من أجل حاضر ومستقبل أفضل. 

دمعة تحٍد.. لها قيمتها 
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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«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات العامة للبترول “امارات”
والمديــر العام وكـافـة العامليــن بالمؤسسـة
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