
العدد »575« ال�سنة 48 - نوفمبر 2018

 مع العدد:جمتمع ال�سرطة

 �لت�ضخم �إىل �أين؟

 زاهي حوا�س: 

�لإمار�ت تتمتع 

مبوروث ثقايف

وح�ضاري كبري

 �لإعالم �لرقمي 

�ل�ضتخباري

 عبد�ملح�ضن �لنمر: 

�لدر�ما ل تطرح

 حلوًل بل 

�ضدمة د�خلية

 �ضياحة قمم �جلبال

َكر  �ل�ضُ

�ضرره قبل نفعه

كيدهن عظيم!

 �إبلي�س و�ل�ضاحرة

أوالدنا 
فوق السحاب 
من يحميهم 
من مخاطر األجهزة الذكية؟

صفحة 26

صفحة 30

صفحة 44

صفحة 36

صفحة 34

صفحة 76

صفحة 88

صفحة 100

صفحة 14



Jotun Abu Dhabi (L.L.C)   |   P.O.Box 3714   |   Mussafah Ind. City, Abu Dhabi   
T: +971 2 691 0700   |   F: +971 2 551 0232   |   E: csd@jotunadh.ae

Jotun Al Ain   |   P.O.Box 23575    |   Al Ain Mall, Model Showroom 
 T: +971 3 751 1696   |   F: +971 3 751 1353   |   E: csd@jotunadh.ae 

21 cm x 28 cm + 0.5 Bleed





POP ADS.indd   172 2/22/18   12:00 PM



مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

عليه  عودناكم  ال��ذي  املميز  واملحتوى  بالق�ص�ص  كالعادة  حافل  ال�صهر  ه��ذا  عددنا 

كمطبوعة اجتماعية وثقافية ر�صينة حتر�ص على تقدمي كل ما هو مفيد وثري لقرائنا 

الأعزاء يف كل مكان.

املجتمع  اأفراد  مي�ص  كونه  الأهمية  يف  غاية  مو�صوعًا  ال�صهر  لهذا  كغالف  اخرتنا  وقد 

كافة من كبار و�صغار، ولأنه مو�صوع �صار خالل ال�صنوات الع�صر املا�صية تقريبًا، اأي منذ 

انت�صار الهاتف الذكي على نطاق وا�صع بظهور الآيفون، ومنذ بدء ع�صر الأجهزة اللوحية، 

يوؤثر على جيل بكامله.

 نتحدث هنا عن اأطفالنا والأجهزة الذكية التي ل يكاد يخلو منزل منها، خا�صة اإذا كان 

هناك اأطفال يعي�صون يف هذا املنزل. نعم هناك فوائد جمة لهذه الأجهزة تفوق م�صارها، 

ولكن امل�صكلة تكمن يف طريقة ال�صتخدام و�صببه وهنا تنطبق احلكمة ال�صهرية اأن كل ما 

زاد عن حده انقلب �صده. وهذا ما يحدث بال�صبط حينما يتعلق الأمر بالأجهزة الذكية 

والأطفال، اإذ يبدو اأن الأمور تنقلب اإىل ال�صد ب�صبب عدم وعي الكبار اأحيانًا باملخاطر 

الأجهزة  وه��ذه  اأطفالنا  بني  والقوية  الوثيقة  العالقة  هذه  ت�صببها  التي  احلقيقية 

»ال�صحرية«.

فالأكادميية الأمريكية لطب الأطفال قالت يف درا�صة اإن هذه الأجهزة اأ�صبحت م�صكلة 

عليها  الأطفال  اإدم��ان  من  نوع  من  العامل  حول  الآب��اء  معظم  يعاين  حيث  وعاملية،  عامة 

مع ا�صتعمال مفرط ميكن اأن يكون له تاأثريات �صحية �صيئة ناجتة عن نق�ص يف الن�صاط 

البدين ويف النوم كذلك.

ونبهت اإىل اأن �صن الأطفال الذين يح�صلون على هذه الأجهزة اأ�صبح اأ�صغر ب�صبب اعتقاد 

الأهايل اأن ذلك ي�صاعد اأطفالهم على التعلم، وكذلك باعتبارها »مربيات اإلكرتونية«، حيث 

يحاول الأهل من خاللها احل�صول على قليل من الهدوء بان�صغال اأطفالهم مع هذه الأجهزة.

من  جيل  منها  نتج  الإلكرتونية  الأجهزة  اأن  وجدت  ا�صرتاليا  يف  اأخرى  ر�صينة  درا�صة 

الأطفال م�صاب بالكتئاب، كما اأن معظهم يعاين من عدم النوم ب�صورة كافية، نظراً لأنهم 

يق�صون وقتًا طوياًل اأمام ال�صا�صات.

ويتابع معهد ولكوك للبحوث الطبية يف �صيدين القول اإن نق�ص النوم لدى الأطفال يعني 

اأنهم اأكرث عر�صة للبدانة والكتئاب والقلق وللتعرث يف املراحل التعليمية، كما اأنهم اأكرث 

عر�صة لالنتحار واإدمان املخدرات. 

لي�ص هذا وح�صب بل ثالثة الأثايف اأن الأطفال الذين يق�صون اأكرث من �صاعتني يف اليوم 

اأمام �صا�صة الأجهزة الذكية لديهم مهارات اإدراكية اأ�صواأ بكثري من اأقرانهم، ح�صب درا�صة 

ن�صرتها املجلة الطبية ال�صهرية )لن�صيت( املتخ�ص�صة بطب الأطفال.

يف  �صواء  منها  وال�صتفادة  الأجهزة،  بهذه  التمتع  من  الأطفال  حرمان  ميكن  ل  طبعًا 

الرتفيه اأو التعلم، ولكن كل �صيء يجب اأن يكون بح�صبان، واأل يوؤثر الوقت الذي مي�صيه 

الطفل اأمام ال�صا�صة )واخلرباء يرون اأن مدة �صاعتني يوميًا اأكرث من كافية( على حياته 

ومنوه من ريا�صة ونوم وحياة اجتماعية ون�صاط ذهني.

وحياكم اهلل.
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد
ي�صدر مرا�صيم جديدة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله« عدداً من المراسيم االتحادية 

الجديدة لعام 2018، وهي:
المرسوم االتحادي رقم »137« بإنهاء خدمة مدير عام 
الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية المهندس 
عبد الله سالم الكثيري، و المرسوم االتحادي رقم »138« 
لعام 2018 بتعيين المهندس محمد شريف علي الخوري 
مديراً عاماً للهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية 

بدرجة وكيل وزارة.
خلدون  بتعيين   »139« رقم  االتحادي  والمرسوم 
لدى  الدولة  لرئيس  خاصاً  مبعوثاً  المبارك  خليفة 

جمهورية الصين الشعبية.
والمرسوم االتحادي رقم »142« بإنهاء خدمات جمعة 
جمهورية  لدى  الدولة  سفير  الكعبي  الله  عبد  محمد 

أفغانستان اإلسالمية اعتباراً من 15 فبراير2017.
بموجبه  ويعهد   »143« رقم  االتحادي  والمرسوم 
لدى  الدولة  سفير  بمهام  القيام  الظاهري  عيسى  لعلي 
أفغانستان  ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء 

فترة شغله للمنصب.
سيف  عمر  بنقل   »144« رقم  االتحادي  والمرسوم 
غباش المري سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية إلى 

ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
والمرسوم االتحادي رقم »145« بتعيين لبنى قاسم 
والقنصلي  الدبلوماسي  السلك  في  عضواً  البستكي 
وزارة  في  األولى  الدرجة  من  مفوض  وزير  بدرجة 
الخارجية والتعاون الدولي وذلك اعتباراً من 30 أغسطس 

.2018
والمرسوم االتحادي رقم »146« لعام 2018 الذي يقضي بإحالة مدير عام 
المنافذ والحدود والمناطق الحرة جاسم محمد الزعابي  العامة ألمن  الهيئة 

إلى التقاعد.
 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2018 في شأن المقاصة على 
أساس الصافي والذي تسري أحكامه على جميع العقود المالية المؤهلة أو 
اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي المحددة بموجبه أو ترتيبات الضمان 
التي تبرم من قبل أي شخص في الدولة، على أن تستثنى من تطبيقه المناطق 
الحرة المالية والمنشآت المالية التي ترخصها، وذلك في الحدود التي يوجد 

فيها تشريعات تنظم ذات الحاالت التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون.
 والمرسوم بقانون اتحادي رقم )9( في شأن الدين العام بهدف تمكين 
الحكومة االتحادية من إصدار السندات السيادية ومساعدة القطاع المصرفي 
على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، باإلضافة إلى أن القانون 
المقومة  الحكومية  السندات  شراء  من  الدولة  في  العاملة  البنوك  سيمكن 

بالدرهم أو بالعمالت األجنبية، ما يساعدها على االمتثال لمتطلبات بازل 3.
المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل   »12« رقم  اتحادي  بقانون  والمرسوم 
بقانون اتحادي رقم »6« لعام 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة ألمن المنافذ 

والحدود والمناطق الحرة.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات 

صاحب السمو رئيس الدولة، حزمة من المشاريع الجديدة.

جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان صاحب السمو 
ولي عهد أبوظبي، برئاسة سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان 
صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، حيث ناقشت اللجنة أهم مستجدات سير العمل 

في بعض المشاريع الجارية ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

لجنة متابعات مبادرات رئيس الدولة تعتمد مشاريع جديدة 
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خادم الحرمين الشريفين يلتقي محمد بن راشد
خالل م�صاركته يف  موؤمتر »م�صتقبل ال�صتثمار«

الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم  التقى 
العربية  المملكة  ملك  سعود  آل  العزيز  عبد  بن 
السعودية الشقيقة، بقصره في العاصمة الرياض، 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
الله« خالل مشاركته على رأس وفد  »رعاه  دبي 
الدولة  في  والخاص  العام  القطاعين  من  كبير 
)دافوس  االستثمار  مستقبل  مؤتمر  بأعمال 

الصحراء(. 
بصاحب  الشريفين  الحرمين  خادم  ورحب 
السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله« والوفد المرافق في بلدهم 

الثاني. 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وكان صاحب 
أعمال  من  جانباً  شهد  الله«  »رعاه  مكتوم  آل 
مؤتمر »مبادرة مستقبل االستثمار«، والذي نظمه 
صندوق االستثمارات العامة السعودي، بمشاركة 
من   150 على  يزيد  ما  ضم  كبير  إماراتي  وفد 
معالي الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين 

ورجال األعمال والفعاليات االقتصادية.
التنمية  لمسيرة  تقديره  عن  سموه  وأعرب 

خادم  بقيادة  السعودية  العربية  المملكة  تشهدها  التي  الطموحة  االقتصادية 
العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  محمد  األمير  سمو  ومتابعة  الشريفين،  الحرمين 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وما 

للمستقبل، ورغبة في  تتضمنه من مشاريع ومبادرات تعكس رؤية واضحة 
القيام بدور محوري في تعزيز مستويات نمو االقتصاد العالمي، السيما من 

خالل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز االستثمار.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  »رعاه الله« أن تبنّي أحدث 
دولة  رؤية  في  زاوية  يمثل حجر  التكنولوجية  والتطبيقات  الحلول 
اإلمارات للمستقبل ما يستدعيه ذلك من تعزيز جسور التواصل مع 
أنحاء  التقنية والمعلوماتية من مختلف  الحلول  أهم وأبرز مطوري 
العالم امتداداً لنهج اإلمارات التنموي القائم على مبدأ توطيد الشراكة 
مع المؤسسات العالمية الكبرى والمستثمرين وأصحاب الفكر المبدع 
في شتى المجاالت، فضالً عن الدور المهم الذي تضطلع به اإلمارات 
في تعزيز الحوار العالمي حول سبل توظيف التكنولوجيا في خدمة 

اإلنسان وضمان راحته ورفاهيته.
جاء ذلك خالل تفقد سموه معرض جيتكس للتقنية 2018 في دبي، 
حيث رحب سموه بالشركات العالمية واإلقليمية المشاركة، مشيداً 
بالتطور الكبير الذي شهده المعرض عبر دوراته المتعاقبة وصوالً 
إلى موقعه الحالي كأهم حدث معني بقطاع التكنولوجيا في المنطقة 
الشركات  نخب  من  يضمه  بما  العالم،  مستوى  على  أبرزها  وأحد 
العالمية الكبرى المتخصصة في تطوير البرمجيات والحلول الرقمية.

نائب رئيس الدولة يتفقد »جيتكس 2018«

لجنة متابعات مبادرات رئيس الدولة تعتمد مشاريع جديدة 
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أخبار الوطن

محمد بن زايد  
ي�صهد فعاليات »جمل�ص اأجيال امل�صتقبل«

.. ويلتقي وفدًا من »المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة«

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة جانباً من فعاليات الدورة الثانية لـ »مجلس محمد بن زايد 

ألجيال المستقبل«، والتي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وحضر سموه الجلسات التي قدمها - كل على حدة- الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وخلدون خليفة المبارك 
رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي، ومحمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية.  
وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجولة في المعرض المصاحب 
للمجلس رافقه خاللها محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان 

صاحب السمو ولي عهد أبوظبي ورئيس اللجنة المنظمة للمجلس.
بالمجلس،  الوطن  شباب  من  النخبة  هذه  بمشاركة  سعادته  عن  سموه  وأعرب 

وفخره باإلقبال المتميز الذي حظي به المجلس. 
ودعا سموه الشباب إلى العمل بجد وإخالص وعزم لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، 
إلى مستقبل مزدهر.  نتطلع من خاللهم  الذين  المستقبل وقادته وأمله  فهم صناع 
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكل المشاركين في المجلس، والذين رفدوا أفكار 

الشباب من معين معارفهم ورصيد خبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم.

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رسالة  على  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
الحضارية التي تهدف إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق األمن المجتمعي والتسامح 

والحوار بين مختلف الشعوب واألديان والثقافات.
جاء ذلك خالل استقبال سموه في قصر البحر بأبوظبي وفداً من أعضاء 
األمانة العامة للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الذي عقد اجتماعه األول في 
أبوظبي إلقرار خطة عمله التنفيذية وأنشطته المقررة للعام األول، يرافقه معالي 

الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس.
ورحب سموه بأعضاء األمانة العامة للمجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح 
في تنفيذ خطتهم ورؤيتهم الهادفة إلى ترسيخ قيم العيش المشترك والحوار 

والتسامح واالحترام المتبادل بين مختلف األديان والشعوب واألمم، وتعزيز 
قيم المواطنة والتعددية الثقافية.

المسلمة  بالمجتمعات  النهوض  على  المجلس  يعمل  أن  أهمية  سموه  وأكد 
للقيام بدورها الحضاري والوطني، والمساهمة في بناء مجتمعاتها التي تعيش 
فيها، وعكس الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي السمح الذي يدعو إلى البناء و 

التعايش المشترك.
الملتقيات  مختلف  باستضافة  ترحب  اإلمارات  دولة  أن  إلى  وأشار سموه 

والفعاليات التي تعلي القيم اإلنسانية والتآلف والتعايش السلمي في العالم.   
وأعرب أعضاء األمانة العامة للمجلس عن سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين دور 
دولة اإلمارات ومساعيها ومبادراتها اإلنسانية التي تخدم شعوب ودول العالم.
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ن مشروع »حصنتك« للمنازل السكنية .. ويدشِّ

سيف بن زايد   
يتحدث لل�صباب عن »املعادلة الإماراتية للريادة والتميز«

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  دّشن 
مجلس الوزراء وزير الداخلية مشروع »حصنتك« للمنازل السكنية، 
وهو عبارة عن منظومة حديثة مبتكرة لإلنذار بالحرائق في المنازل 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  واستمع سموه من سعادة اللواء 
جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية إلى شرح 
موجز عن المنظومة، وشاهد سموه فيديو يظهر مراحل المشروع منذ 
كما شاهد سموه  الخدمة.   مزود  مع  االتفاقية  توقيع  بداياته حتى 
أعد خصيصاً  المنظومة في نموذج بيت  لعمل  عرض نموذج محاٍك 

الحتفال التدشين.
ويعمل مشروع »حصنتك« على تقوية منظومات اإلنذار بالحريق 
والطوارئ في دولة اإلمارات عبر استخدام األنظمة الذكية المعتمدة 
أطلقتها  التي  المبادرات  أحد  وهو  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات  على 
الحكومة اإلماراتية ضمن خططها لتعزيز ُنظم الوقاية والسالمة في 

قطاع الدفاع المدني.

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
أن  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
على  ترتكز  والتميز«  للريادة  اإلماراتية  »المعادلة 
مكونات، أهمها: رؤية القيادة االستثنائية، وبصيرتها 
اإلمارات،  لشعب  اإليجابية  والمواطنة  الثاقبة، 
التكاملية، حيث تمتزج جميعها في بوتقة  والعقيدة 
الفاعلة،  والمشاركة  والطموح  العمل  قوامها  واحدة 

تعزيزاً لمسيرة »اإلمارات.. الرقم واحد«.
ألقاها سموه  التي  الختامية  الكلمة  ذلك في  جاء 
المستقبل، وفي  في مجلس محمد بن زايد ألجيال 
»المعادلة  عنوان:  وتحت  لكلمته،  األول  المحور 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  عرض  اإلماراتية«، 
من  عدد  تناول صور  قصيراً  فيلماً  نهيان  آل  زايد 

القادة الملهمين.
واستعرض سموه، في المحور الثاني »الحكومة 
والقيادات في تطبيق المعادلة«، أمثلة لقادة عالميين 
لديهم أحالم كبيرة وطموحات تتجاوز المستحيالت 
مع عرض لفيديوهات مصاحبة لقصص نجاحاتهم. 
استقبال  من  وصوراً  فيديو  سموه  وعرض 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله ثراه« ألعضاء رحلة المكوك أبولو في أبوظبي، 

إلى  المعادلة«، أشار سموه  »الشباب وتطبيق  المتمثل في  الثالث  المحور  وفي 
عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد االعلى للقوات المسلحة، الذي يتلوها على مسامعنا دوماً حين يخاطب أبناء 

اإلمارات بـ »عيال زايد«.
مشرقة  نماذج  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  عرض  كما   
من أبناء وبنات اإلمارات عبر فيديوهات سطر أصحابها مالحم من النجاحات 

المحلية واإلقليمية والعالمية. 
الحكيمة  اإلمارات  قيادة  نهج  أهمية  إلى  سموه  أشار  الرابع،  المحور  وفي 

بوصفه حقالً ثرياً للتعلم ال ينضب معينه، ويلهم األجيال باستخالص اإلرشادات 
مقاتلين  يكونوا  أن  على  القدرة  من  الشباب  ويمكن  القويمة،  والمسالك  المهمة 

ورواداً وصناعاً للمستقبل.
واختتم سموه موجهاً حديثه لشباب المستقبل »إن المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« امتطى اإلبل بعد أن مكنه والده المغفور له 
الشيخ سلطان، ومكن الوالد المؤسس الشيخ زايد أبناءه من التحليق بالطائرات، 
ومكن أبناؤه أبناءهم من الصعود للفضاء، متفائلون بما ستمكنون أنتم أوالدكم 

من فعله«. 

.. ويلتقي وفدًا من »المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة«
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الغالف
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حتقيق: لر�  �لظر��ضي - ت�ضوير: حممد علي

أوالدنا فوق السحاب!
من يدفع فاتورة الطفولة ال�صائعة يف عوامل الأجهزة الذكية؟
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الغالف

العوالم االفتراضية ...الجسور اإللكترونية التي 
كنا  –كما  قرية صغيرة  ليس مجرد  العالم  جعلت 
وجه  بألف  واحد  بيت  وإنما  السابق-  في  نعتقد 
وألف حساب إلكتروني، وهذه العوالم بقدر ظاللها 
اإليجابية على الحياة والتي ال يمكن أن ننكرها أو 
نفكر حتى باالستغناء عنها، لها جانب مظلم وقاٍس 
هذا  في  تطور  الموضوع  تبعاته،  المجتمع  يدفع 
العين مشاركين  قرة  أطفالنا  أصبح  الجانب حتى 
ذات  في  جداً  والضيق  جداً  الكبير  العالم  هذا  في 

الوقت.
في  نجوماً  بعضهم  أصبح  الذين  األطفال 
الكبار  يقلدون  الماليين،  يتابعهم  ميديا  السوشل 
ويتصنعون المثالية وعيونهم على خانة المتابعين، 
هناك  العالم،  هذا  فقط ضحايا  يعتبرون  ال  هؤالء 
أيضاً اآلخرون الذين ال يمتلكون أسرار هذا العالم 
العالم  بشغف  يتابعون  حيث  ضحايا،  يعتبرون 
الحقيقي،  العالم  تناسوا  أنهم  ..حتى  االفتراضي 
يمارسونها  وأصبحوا  القدم،  كرة  فرق  تناسوا 
غير  أي مجهود  بذل  دون  من  الذكية  األلواح  في 
يتقوقعون  أصبحوا  األطفال  الصغيرة،  أعصابهم 
داخل لوائح ذكية تفتح لطفولتهم الطرية عوالم من 
الدهشة واالبهار مكتفين بها عن العائلة واألصدقاء 
التحقيق محاولة  الحقيقية، هذا  والجيران والحياة 

للفهم.

مو�ضوع مت�ضعب جد�ً!

واالجتماعيين  )التربويين  المختصين  وألن 
التحذير  أجراس  يقرع  من  أول  هم  والنفسيين( 

في المجتمع، ذهبنا إليهم لنتعرف على آرائهم حول 
ظاهرة تعلّق األطفال باألجهزة الذكية، وقضاء كل 
ولوحيات  هواتف  من  الذكية  األجهزة  على  الوقت 

)مثل اآليباد(. 
في  الكندري  سهيلة  االجتماعية  األخصائية 
في  المجتمع  أمن  بقطاع  االجتماعي  الدعم  مراكز 
واقع  من  تقول:  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
أستطيع  الحاالت  هذه  مع  الدائم  وتعاملنا  خبرتنا 
وهم  وقتهم  جل  يقضون  األطفال  إن  أقول:  أن 
إما  الذكية،  الهواتف  داخل  رؤوسهم  يغرزون 
لممارسة األلعاب اإللكترونية التي لألسف أصبحت 
مليئة بالعنف والقتل وتحفيز الجانب العدواني لدى 
التواصل  مواقع  في  أو  شيء،  كل  تجاه  األطفال 
الكثير  تسبب  التي  ميديا(  )السوشل  االجتماعي 
من األضرار على األطفال مثل إدمان هذه المواقع، 
التواصل  على  القدرة  وعدم  والعزلة،  االنطواء 
االستيعاب  قلة  بجانب  هذا  الحقيقي،  العالم  مع 
والتركيز، والتأثير السلبي على تكوين عقل الطفل.

الموضوع متشعب جداً،  أن  الكندري:  وتضيف 
فالموضوع ليس فقط أطفال يقضون ساعات النهار 
ويتحكمون  الحقيقي،  العالم  عن  معزولون  والليل 
بشكل كامل بالهواتف الذكية التي أصبحت عوالم 
كبيرة تحتاج إلى رقابة، نحن هنا نتحدث عن أطفال 
أصبحوا  سنة،   18 حتى  سنوات  خمس  سن  من 
ظاهرة  بجانب  هذا  الذكية،  الهواتف  على  مدمنين 
نجوم »السوشل ميديا« من االطفال الذين يمتلكون 
الشديد  األسف  مع  وهؤالء  المتابعين،  ماليين 
على  يؤثر  مما  الشهرة،  لهذه  كبيراً  ثمناً  يدفعون 

حياتهم االجتماعية والنفسية في الوقت ذاته، ألن 
كثرة المتابعين والشهرة تجعلهم يتصنعون الحياة، 
يتصنعونها  وإنما  األطفال،  كباقي  يعيشونها  وال 
والمتابعين  المشاهدة  أعداد  رفع  على  وعيونهم 
لهم في هذه المواقع، وهكذا يفقدون تلقائيتهم في 
الكالم والتصرف ويفقدون معها طفولتهم التي لن 

تعود.
وتؤكد الكندري أن لمرحلة الطفولة خصوصية 
التي  الطفولة هي  وهذه  بها،  العبث  أبداً  يجب  وال 
وتفتح  المستقبل  في  األطفال  شخصية  تشكل 
وخبراتهم،  مهاراتهم  وتكّون  للحياة،  مداركهم 
على  كثيراً  يؤثر  هذا،  كل  الطفل  يفقد  وعندما 
سلوكه االجتماعي في المستقبل، ويجعله شخصية 
الحقيقي على  التواصل  مهزوزة وغير قادرة على 

أرض الواقع.

تهديد �لبنية �لنف�ضية

النفسي لهذه القضية من أهم الجوانب  الجانب 
باالختصاصية  التقينا  لهذا  مناقشتها،  يمكن  التي 
النفسية منال الحوسني في مراكز الدعم االجتماعي 
لشرطة  العامة  القيادة  في  المجتمع  أمن  بقطاع 
األجهزة  على  اإلدمان  أن  تؤكد  والتي  أبوظبي، 
أهم  من  بأطفالنا  لصيقة  أصبحت  التي  الذكية 
بظاللها  تلقي  التي  والنفسية  االجتماعية  الظواهر 
على البنية النفسية للطفل، وتهدد االستقرار النفسي 
المشاركين  الطفل من  هذا  كان  الطفل، سواء  لهذا 
والفاعلين في عالم »السوشل ميديا« أو من المتلقين 
لهذه الظواهر والمتابعين لها، في الحالتين، الحالة 

من  األطفال  يمنعوا  أن  األهل  على   -  1
التعلّق بالهواتف الذكية، ومشاركتهم حياتهم 

اليومية.
األطفال  أن صمت  إدراك  األهل  - على   2
الذكية  األجهزة  على  طويلة  وقضاء ساعات 
في  االجتماعية  الطفل  عالقات  على  يؤثر 

المستقبل.
3 - على األم أال تسمح لطفلها أن يكون له 
أي وجود في مواقع التواصل االجتماعي، إال 
إذا كان قد تعدى 13 سنة، حتى يكون جاهزاً 

ومستعداً لهذه التجربة.
4 - على األم و األب الزام األطفال بتمضية 
شاشات  عن  تماماً  بعيداً  العائلة  مع  الوقت 
األطفال  على  وأن  والهواتف،  الذكية  األلواح 
كيف  ويتعلموا  العائلة،  بأهمية  يشعروا  أن 
الواقع،  أرض  على  اآلخرين  مع  يتواصلون 

وعليهم تعلم تكوين الصداقات الحقيقية.
جسور  إيجاد  األسر   على  يجب   -  5

للصداقة و الحوار في المنزل.

 5 نصائح للحد من اإلدمان 
على األجهزة الذكية
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النفسية للطفل تتعرض للكثير من المشاكل النفسية 
وجود  تستدعي  نفسية  أمراض  إلى  تؤدي  التي 
طبيب نفسي، وهذا أكثر ما نخشاه كاختصاصيين 

نفسيين.
السلبيات  أبرز  من  أن  الحوسني:  وتضيف 
التام  انغماسهم  األطفال  على  تؤثر  أن  يمكن  التي 
من  حقيقية  رقابة  دون  من  الذكية  األجهزة  في 
األهل، فاألهل لألسف يفضلون أن يقضي أطفالهم 
الذكية بدالً  الهواتف  الساعات وهم جالسون على 
من أي نشاط حركي قد يزعج األهل أو على األقل 

يستدعي انتباههم على الطفل.
وتتابع قائلة: إن قضاء الوقت في متابعة األلعاب 
اإللكترونية والمواقع وأفالم الكرتون طول الوقت 
وعدم  الحقيقي،  الواقع  عن  وانعزالهم  لألطفال، 
األلعاب  ممارسة  خالل  من  لطفولتهم  ممارستهم 
الحقيقية ككرة القدم على سبيل المثال واستبدالها 
بألعاب »الباليستيشن«، وممارستها وهم يجلسون 
الكراسي أو منكبين على الهواتف الذكية أو األلعاب 

اإللكترونية، كل هذا يؤثر على البنية النفسية للطفل 
ويسبب خلالً في نموه النفسي، والذي يؤثر على 
هذا  واألقارب،  األقران  مع  السيكولوجي  تفاعله 
بجانب تقليل نشاط النمو اإلدراكي لألطفال نتيجة 
جلوسهم لساعات طويلة يشاهدون هذه التطبيقات 

و األلعاب اإللكترونية والحياة االفتراضية.
كما أن كثرة جلوس الطفل على العالم االفتراضي 
يجعله تدريجياً يفقد القدرة على التواصل النفسي مع 
والحي واالكتفاء  المدرسة  الحقيقيين في  األصدقاء 
باألصدقاء االفتراضيين وهذا بحد ذاته مشكلة، ألنه 
مع الوقت سيعاني من مشاكل في التواصل النفسي 
واللغوي مع اآلخرين، كما من الممكن أن يؤدي إلى 
التأثير على الذكاء، حيث إن اإلجابات الجاهزة بمجرد 
الطفل  نمو  على  تؤثر  أن  يمكن  الزر  على  الضغط 

الوجداني ويحد من اإلبداع والتفكير. 

�إنهم يفقدون �لرتكيز!

وحتى يكتمل مثلث األمان االجتماعي والنفسي 

رأي  على  نتعرف  أن  علينا  كان  للطفل،  والتربوي 
لهذا  الموضوع،  هذا  في  والتربويين  المدرسة 
توجهنا للتربوي حسن بن زايد الشامسي مساعد 
بادر  الذي  عبدالمطلب،  بن  حمزة  مدرسة  مدير 
بالقول إن معظم الطالب الذين يستخدمون األجهزة 
الذكية فوق الحد يؤثر سلبياً على معدل تحصيلهم 
خالل  التركيز  يفقدون  أنهم  عن  فضالً  الدراسي، 
باأللعاب  الرتباطهم  العلمية  دروسهم  مراجعة 
موضحاً  اإللكترونية،  بالشبكة  أو  اإللكترونية 
يعانون  الذكية  أجهزة  على  المدمنين  االطفال  أن 
وتراجع  والفهم،  القراءة،  مهارات  انخفاض  من 

التحصيل الدراسي، والتركيز، واالهتمام لديهم. 
تكاتف  من  البد  أنه  على  الشامسي  ويؤكد 
هذه  من  للحد  قوي  بشكل  واألسرة  المدرسة 
الظاهرة، كما أنه البد من تسخير الشبكه العنكبوتيه 
الناحية  من  الطالب  تطور  لمتابعة  إيجابي  بشكل 
العلمية والتكنولوجية، وذلك من خالل ربط المناهج 

التعليمية بالتكنولوجيا الحديثة.

الكندري: 

الطفولة  ملرحلة 

وال  خ�صو�صية 

العبث  اأبدًا  يجب 

بها

اأبرز  احلو�سني: 

انغما�س  ال�سلبيات 

الأجهزة  الأطفال يف 

رقابة  دون  من  الذكية 

الأهل من  حقيقية 

ل�سام�سي:  ا

تكاتف  من  لبد 

والأ�سرة  املدر�سة 

هذه  من  للحد 

مل�سكلة ا



الغالف

يواكب عدد كبير من األطفال في لبنان شاء أهلهم 
ويقتنون  العصرية،  التكنولوجية  التطورات  أبوا   أم 
بمبادرة من األهل أو بإلحاح منهم أجهزة ذكية حديثة 
)موبايل، وآيباد، وغيرهما..(، ويقضون ساعات عدة 
من  أو  منهم  انتباه  دون  من  استخدامها،  في  يومياً 
لألضرار  الحاالت  من  كثير  في  واألمهات  اآلباء 
الصحية والنفسية والفكرية والتعليمية واالجتماعية 
االستفادة  كيفية  معرفة  دون  ومن  األجهزة،  لهذه 

اإليجابية منها.
»999« تتناول األضرار السلبية والفوائد اإليجابية 

لألجهزة الذكية في حياة ومستقبل األطفال.
)ياسمين. ل( ربة منزل وأم لثالثة أطفال تحدثت 
سنة(   13( قحطان  األول  ابنها  تأثر  عن   »999« لـ 
البداية  كانت  وأوضحت:  الذكية،  باألجهزة  سلبياً 

حتقيق : �ضايل �أبوفار�س - بريوت

مع اقتناء ابني قحطان منذ سنواته األولى لـ»آيباد« 
صغير ثم »آيباد أكبر وأحدث ثم سمارت فون«، حيث 
كان يقضي ساعات عدة في استخدام هذه األجهزة 
الموجودة  اإللكترونية  األلعاب  وممارسة  الذكية 
يعاني  أنه  الزمن  فيها، فالحظت عليه بعد فترة من 
البيت  تلعثم في نطقه، ومن عصبية وعنف في  من 
لي،  قريبة  جامعية  أستاذة  فاستشرت  والمدرسة، 
والنفسية  اللغوية  ابني  مشكالت  أن  إلى  فأشارت 
سببها قضاؤه ساعات طويلة في استخدام األجهزة 
في  اختصاصيين  إلى  باللجوء  ونصحتني  الذكية، 
ابني  لعالج  لبنان  في  النطق  ومعالجة  النفس  علم 
وابني  كان،  ما  وهذا  سوءاً  حالته  تزداد  أن  قبل 
مركز  في  أسبوعية  عالج  لجلسات  حالياً  يخضع 
نطقه  الحمد  ولله  بيروت،  في  باألطفال  متخصص 

وعنفاً  عصبية  أقل  وأصبح  فشيئاً،  شيئاً  يتحسن 
جميع  »ياسمين«  ونصحت  والمدرسة.  البيت  في 
أجهزة  شراء  بتجنب  لبنان  في  واألمهات  اآلباء 
ذكية ألطفالهم، وإذا اضطروا فليحددوا لهم ساعات 
عنيفة،  وغير  آمنة  محددة  إلكترونية  وألعاباً  محددة 
وليراقبوهم باستمرار، وفي حال الحظوا أي مشكلة 
المتخصصين  الستشارة  فليسارعوا  أطفالهم،  لدى 

من دون خجل من المجتمع. 
)محمد. ق( موظف في شركة خاصة، وأب لطفل 
وعمره  )بسام(،  اسمه  التوحد  مرض  من  يعاني 
الذكية  األجهزة  أن  عن   »999« لـ  تحدث  سنوات   7
زادت من مرض ابنه، فأوضح: منذ كان ابني طفالً 
صغيراً في عامه األول كانت زوجتي )تغريد( تضع 
»الموبايل« أو الـ»آيباد« بين يديه لينشغل به، واستمر 

من العزلة إلى التوحد
اأطفال لبنان يتاأثرون �صلبيًا بالأجهزة الذكية
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أنا  الحظنا  حتى  الزمن  من  لفترة  الحال  هذه  على 
وزوجتي عليه أنه طفل غير اجتماعي ال يتفاعل معنا 
وال مع اخته التي ولدت بعده واسمها )لما( وعمرها 5 
سنوات حالياً وال مع اآلخرين من األقارب والجيران 
واألصدقاء، وعندما أتى موعد إدخاله إلى الحضانة 
اكتشفنا أنه يعاني من مرض التوحد، وأن هذا المرض 
يزداد لديه بسبب قضائه ساعات كثيرة في استخدام 
األجهزة الذكية، فاضطررنا إلدخاله إلى مركز خاص 
بعالج التوحد بتكلفة سنوية كبيرة، ونحاول بصعوبة 
تخفيف استخدامه لألجهزة الذكية التي أصبح أشبه 
من  وبفضل  ق(:  )محمد.  وأضاف  عليها.  بالمدمن 
االختصاصيين  من  وبمتابعة  وتعالى،  سبحانه  الله 
في مركز عالج التوحد، وبزيادة تفاعله مع شقيقته 
)لما(، وتخفيف استخدامه لألجهزة الذكية تحسنت 
توحد«،  »طيف  العام  هذا  وصنفت  )بسام(،  حالة 
فنقلناه إلى مدرسة ابتدائية تقبل دمج أطفال التوحد 
مع األطفال األصحاء، وبتكلفة مالية سنوية أقل بكثير 

من المركز المتخصص بعالج التوحد.
ونصح )محمد. ق( جميع اآلباء واألمهات الذين 
»طيف  أو  توحد«  »مرض  من  يعانون  أطفال  لديهم 
توحد« بتجنب شراء أجهزة ذكية ألطفالهم ألنها تزيد 
دمجهم  وتؤخر فرص  لديهم،  المرض  عوارض  من 

في المدارس والمجتمع. 

�إ�ضار�ت و�أخطار

والتقت »999« ديما أوبري اختصاصية في تقويم 
النطق واللغة، وفي تطور النمو لدى األطفال، ومديرة 
عن  وسألتها  بيروت،  في  لألطفال«  الود  »مركز 
األضرار السلبية والفوائد اإليجابية لألجهزة الذكية 
التي  اإلشارات  وعن  األطفال  ومستقبل  حياة  في 
تدل على إفراط الطفل في استخدام األجهزة الذكية، 
والتي على األهل التنبه لها، فأجابت أوبري أن الطفل 
ملل  عن  يعبر  الذكي  الجهاز  استخدام  في  المفرط 
أو حزن عندما ال يحصل عليه،  ويظهر لديه سلوك 
له وقت الستخدام  إذا حدد  لألهل  ومقاومة  عدائي 
استخدام  وقت  الطفل  لدى  ويتداخل  الذكي،  الجهاز 
والمدرسة  والنوم  الطعام  أوقات  مع  الذكي  الجهاز 

والتواصل وجهاً لوجه مع األهل واآلخرين .
من  األطفال  على  الذكية  األجهزة  أخطار  وعن 
الناحية الصحية، ذكرت أن كثرة استعمال األجهزة 
الذكية من قبل األطفال تؤثر صحياً عليهم من نواحي 
وتشنج  وصداع،  شديد(،  أو  بسيط  )ضعف  النظر 
الحركة،  في  وخمول  والظهر،  الرقبة  عضالت  في 
وارتخاء أو حركة زائدة، وزيادة أو نقص في الوزن 
يستعمل  وهو  الطفل  جلوس  فترة  زيادة  )بسبب 
السكاكر  تناول  أي  بالنقرشة  الذكي وقيامه  الجهاز 
والبطاطا  والمكسرات  والشوكالته  والبسكويت 
وغير  الجاهزة  والعصائر  الشيبس  أي  الجاهزة، 
الطازجة والمشروبات الغازية وغيرها من المأكوالت 
والمشروبات غير الصحية مع النقص وعدم االلتزام 

بمواعيد الوجبات الغذائية الصحية.
من  األطفال  على  الذكية  األجهزة  أخطار  وعن 
األجهزة  استعمال  أن  أوضحت  االجتماعية،  الناحية 
العزلة،  عبر  اجتماعياً  بالطفل  يضر  بكثرة  الذكية 

والعائلية،  االجتماعية  بالنشاطات  القيام  وتجنب 
ودخوله إلى تطبيقات غير مناسبة لعمره ولألخالق 
فيصبح  تفاعلية  تكون  ال  التطبيقات  العامة، وبعض 
الطفل متلقياً فقط، وانعدام التواصل وجلسات تبادل 
واخوته  ووالديه  الطفل  بين  العائلة  ضمن  الحوار 
باستخدام  منهمكاً  الطفل  يكون  وعندما  وأخواته، 
والداه،  له  يقوله  ما  على  يركز  ال  الذكي  الجهاز 
العائلة، وخطر التعرف على  فيفقد دور السلطة في 
األجهزة  في  التواصل  برامج  عبر  غرباء  أشخاص 

الذكية، وبالتالي الدخول في متاهات خطيرة.

�إيجابيات و�ضلبيات 

األطفال  صحة  على  الذكية  األجهزة  تأثير  وعن 
ديما  أشارت  والفكري،  الذهني  ونموهم  النفسية 
أوبري بداية إلى التأثيرات النفسية والذهنية والفكرية 
اإليجابية، وهي  تعزيز الشخصية والثقة بالنفس عبر 
زيادة المعلومات والتثقف لدى الطفل الذي يستخدم 
األجهزة الذكية بطريقة مفيدة، وتطور الفكر ومواكبة 
العصر لديه، وزيادة قدرته على اإلبداع وإيجاد أفكار 

جديدة، وبقاء التواصل مع اآلخر.
وأضافت أما التأثيرات النفسية والذهنية والفكرية 
تشمل  فهي  األطفال  عند  الذكية  لألجهزة  السلبية 
التعود على مشاهدة نمط واحد من المشاهدات على 
موقع يوتيوب مثالً، واالنزواء والعزلة عن المجتمع، 
وعدم الشعور باالكتفاء حتى مع استخدام األجهزة 
الذكية لوقت طويل خالل اليوم، والتعلق المفرط بهذه 

األجهزة يمكن أن يسبب االكتئاب للطفل، وتدهور في 
الجهاز  باستعمال  إال  الطفل  يهدأ  ال  بحيث  سلوكه 
الناحية  من  الذهن  نمو  في  ومحدودية  الذكي،  

النفسية والحسية الحركية واللغوية لديه.
في  الحظت  األخيرة  اآلونة  في  أنه  وذكرت 
والتواصل  الكالم  في  تأخر  لحاالت  تزايداً  عيادتها 
لدى بعض األطفال قبل سن المدرسة ألنهم يقضون 
معظم وقتهم في استخدام األجهزة الذكية لمشاهدة 
وسماع  المتحركة،  الرسوم  ومسلسالت  فيديوهات 
مشابهة  الحاالت  وهذه  ذلك،  وغير  مكررة،  أغان 
بالتواصل  األطفال  يقوم  بحيث  التوحد،  لسمات 
المسلسل  لشخصيات  مشابهة  بطريقة  والكالم 
الكرتوني، كما أن انعدام التواصل بين األهل والطفل 

يسبب له اضطراباً في التعبير والتفكير.

و�ضائل عالجية 

وعن الوسائل العالجية التي يمكن استخدامها مع 
الطفل المتأثر سلباً من األجهزة الذكية، أجابت أوبري 
هناك مثالً تطبيقات عبر شبكة اإلنترنت تعلم الطفل 
لألجهزة  استخدامه  كثرة  بسبب  نطقه  تأثر  الذي 
الذكية، وتسهل عملية تطور الكالم لديه عبر اكتساب 
اللغوي  المخزون  وإغناء  بينها  والتمييز  األصوات 
وتحفيز الذاكرة واالنتباه لديه ، ويمكن لألهل قضاء 
مشاهدة  أو  قصة  قراءة  في  الطفل  مع  أكثر  وقت 
التسلسل  تعزيز  على  لمساعدته  تلفزيوني  مسلسل 

المنطقي وإغناء الجملة وتطويرها لديه.
والمراكز  المدارس  في  يمكن  أنه  وأضافت: 
معينة  وتدريبية  تعليمية  عقد حصص  المتخصصة 
وهادفة لها تأثير إيجابي على األطفال، فيستمتعون 
بالنشاطات، ومنها تمارين التآزر البصري والتركيز، 
وتمارين  والسمعية،  البصرية  الذاكرة  وتمارين 
تشجع على احترام الدور وحب المنافسة، مع وجود 
كالرسم  األطفال  لدى  مهارات  الكتشاف  فرص 

والغناء والرقص وغيرها..
استعمال  مجال  في  األهل  توجيه  كيفية  وعن 
وفاعلة  صحية  بطريقة  الذكية  لألجهزة  أطفالهم 
ومعالجتهم من تأثيراتها السلبية، رأت أوبري أنه ال 
مفر من مواكبة التكنولوجيا، فالطفل يبدأ باستكشاف 
الجهاز الذكي منذ الصغر، وعلى والديه تحديد وقت 
الستعماله الجهاز خارج عن أوقات النشاطات المهمة 
وتعزيز  قليل،  ولوقت  األسبوع  آخر  عطلة  في  أي 
مع  الذكي  الجهاز  استخدام  عبر  العائلي  الترابط 
المشتركة  للنشاطات  أوقات  وتخصيص  الطفل، 
بتوفير  ذكي  جهاز  أي  استعمال  دون  من  واللعب 
جو من التوازن، وتشجيع الطفل على المصارحة في 
كل األحوال وخاصة في حال مصادفته لشيء غير 
التحرش وغير  أو  كالعنف  الذكي  الجهاز  الئق على 
الجهاز  استخدام  على  التعود  الطفل  وتجنيب  ذلك، 
وتطبيقات  وتعليمية  تثقيفية  ألعاب  واختيار  الذكي، 
طريقة  عن  جيدة  صورة  وإعطاء  لعمره،  مناسبة 
الطفل يتعلم عبر تقليد  الذكي ألن  الجهاز  استخدام 
أهله، ووضع ضوابط وتطبيقات أمنية لإلنترنت على 
أو  الطفل مشاهد  أمام  الذكي حتى ال تظهر  الجهاز 

ألعاب عنيفة او غير أخالقية.

يجب  اأوبري:  دميا 

ل�ستعمال  وقت  حتديد 

خارج  الذكي  اجلهاز 

ن�ساطات  اأوقات 

املهمة الطفل 



فائقة،  بسرعة  التكنولوجيا  فيه  تغزو  عالم  في 
يستخدم  ال  طفالً  تجد  أن  المستحيل  من  أصبح 
الطفل  والالبتوب واآليباد، فال يجد  الذكية  الهواتف 
الضغط  أو  اللمس  شاشات  استخدام  في  صعوبة 
الحديثة.  األجهزة  تلك  تحتويها  التي  األزرار  على 
وبذلك أصبحت التكنولوجيا جزءاً ال يتجزأ من الحياة 
األطفال  عدد  ارتفاع  عن  فضالً  طفل،  ألي  اليومية 
مع  األهل،  عن  مستقالً  ذكياً  جهازاً  يمتلكون  الذين 
ازدياد عدد الساعات في استعمال هذه األجهزة. وهو 
وأضرار  إيجابيات  حول  تساؤالت:  عدة  يطرح  ما 
التكنولوجيا، وهل لها أخطار تهدد نشأة وحياة الطفل 

حو�ر: حممد قا�ضم �ل�ضا�س

والنقاشات  األبحاث  من  الكثير  أجريت  بعد.  فيما 
األطفال  على  التكنولوجيا  وسلبيات  إيجابيات  حول 
بل  التكنولوجيا،  أخطار  تجنب  في  األهل  ودور 
وتحويل سلبياتها إلى مميزات تساعدهم في تربية 
الدراسات  هذه  معظم  خلصت  حيث  الطفل،  وتعليم 
فوائد  له  األجهزة  لهذه  المعتدل  االستخدام  أن  إلى 
إيجابية عديدة في تنمية المهارات الحسية والبصرية 
وتعود  تعلق  مع  ولكن  األطفال،  لدى  والمعرفية 

األطفال على هذه األجهزة اإللكترونية لساعات طويلة 
أثر سلبي في نمو األطفال نفسياً وصحياً  بات لها 

وتربوياً واجتماعياً.
»999« التقت الدكتورة غالية بغدادي اختصاصية 
ومدربة في التنمية البشرية، والتي شرحت تأثيرات 

األجهزة الذكية على األطفال من مختلف النواحي.

�لناحية �لنف�ضية  

في  تسهم  الذكية  األجهزة  أن  بغدادي  أوضحت 
انطوائه  من  وتزيد  والقلق  بالتوتر  الطفل  شعور 
وعزلته وحرمانه من التواصل االجتماعي مع أقرانه، 

د.غالية بغدادي : 
األجهزة الذكية تحدث خلاًل في النمو 
االجتماعي والتفاعل النفسي للطفل 
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مع  التعامل  في  وشحاً  أنانية  أكثر  الطفل  فيصبح 
بيئته، ويميل للعدوانية المفرطة والهيجان الجسدي 
في حال تم حرمان الطفل من جهازه الذكي، فالطفل 
المعتاد على االستخدام المطول لهذه األجهزة يصبح 
الذكي  جهازه  بدون  المنزل  من  الخروج  من  خائفاً 

الذي يستمد منه الشعور باألمان النفسي.
وأضافت: أن تأثير األجهزة الذكية يتسع ليشمل 
الذاكرة، حيث إن االستعمال المتزايد لها يؤثر سلباً 
خموالً  ويسبب  الطويل،  المدى  على  الذاكرة  على 
والشعور  النفسية  الغربة  من صفات  ويزيد  فكرياً، 
الواقع  مع  االتصال  وفقدان  النفسي،  بالتوهان 
بمكانه  الطفل  يبالي  ال  حيث  والزماني،  المكاني 
الحالي طالما هو يتفاعل مع جهازه الذكي الذي يفقده 
يمضي  فقد  والمكان،  بالوقت  اإلحساس  تدريجياً 

الطفل عدة ساعات وال يشعر بمضي الوقت.
وذكرت أن محتوى العديد من األلعاب اإللكترونية 
على  األطفال  يتناقلها  التي  المتحركة  والرسوم 
العدوان  ميول  تعزز  اإللكترونية،  األجهزة  شاشات 
والعنف لدى األطفال، حيث إن نسبة كبيرة من هذه 
األلعاب تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل وتدمير 
يصبح  وبذلك  حق،  بغير  عليهم  واالعتداء  اآلخرين 
مع  للتواصل  مكتسبة  عدوانية  مهارات  الطفل  لدى 
اآلخرين في محيطه من خالل االعتياد على ممارسة 
طقوس تلك األلعاب، حيث يتقمص الطفل الشخصية 
العدوانية ليلعبها ويتفاعل بسلوكه العنيف مع أقرانه، 
من خالل تقليدها وتطبيقها في الواقع بشكل يوجد 
بينه وبينهم روح التنافس السلبي لعدم قدرته على 

تمييز حقيقة ما يشاهده واختالف الواقع عنه.

�لناحية �ل�ضحية

وأشارت بغدادي إلى أن األجهزة الذكية أسهمت 
وزيادة  التغذية  وسوء  السمنة  نسبة  ارتفاع  في 
األطفال،  لدى  والفكري  الجسدي  والخمول  الدهون 
والذي يترتب من الجلوس ساعات عديدة أمام هذه 
األجهزة اإللكترونية التي يشمل تأثرها السلبي على 
تؤدي لضعف  كهرومغناطيسية ضارة  أشعة  إفراز 
البصر، وجفاف شبكية العين وإجهادها نتيجة تركيز 
عضالت العين، وعدم الرمش، مع أوجاع في الرأس، 
وتشنج عضالت الكتفين والعنق، وكسل في عضالت 

المثانة ، واإلصابة باإلمساك. 
وأضافت: أن األجهزة اللمسية االستعمال تشكل 
األصابع  أطراف  وخصوصاً  البشرة،  على  خطراً 
نتيجة  بتشنجات عصبية وعضلية،  تصاب  قد  التي 
المتكرر على  المتراكم في الضغط واللمس  االجهاد 
أسطح األجهزة الذكية، وأن الوميض المتقطع بسبب 
المستويات العالية والمتباينة من اإلضاءة في األلعاب 
اإللكترونية والرسوم المتحركة في شاشات األجهزة 
لدى  صرع  نوبات  حدوث  في  يتسبب  قد  الذكية، 
تؤدي  حيث  النوم،  باضطرابات  والتسبب  األطفال، 
لشعور الطفل بصعوبة الوصول لمرحلة االسترخاء 
العضلي والفكري نتيجة تعرضه لسيل من المثيرات 
منها  بعض  يسبب  قد  والتي  والبصرية،  الحسية 
حدوث  مع  األطفال،  بعض  لدى  مزعجة  كوابيس 

نوبات متكررة من حاالت التبول الالإرادي.

تنتجه  بما  تسبب  الذكية  األجهزة  أن  وتابعت 
في  ارتفاعاً  الصاخبة،  المثيرات  من  هائلة  كمية  من 
افراز هرمون  زيادة  مع  يترافق  الطفل بشكل  توتر 
ضربات  معدل  رفع  على  يعمل  والذي  األدرينالين، 
التنفس  على  القدرة  بالضيق، وعدم  القلب، وشعور 

المنتظم. 

�لناحية �لرتبوية

بشكل  الطفل  انغماس  »نتيجة  بغدادي:  وقالت 
متزايد بهذه األجهزة، قد يسبب هذا االنشغال فشالً 
الطفل  يفقد  حيث  المدرسي،  التربوي  الصعيد  على 
القدرة على التركيز والتفكير الحر والخيال،  ويسبب 
ذلك انحساراً في العزيمة واإلرادة لدى الطفل، مما 
على  والحصول  العلمي،  التحصيل  لضعف  يؤدي 
التربوية  األمور  تصبح  كما  منخفضة.  عالمات 
والتعليمية من الهوامش غير المهمة في حياة الطفل. 
كما تعزز سلوكيات سلبية عند األطفال، مثل: القسوة 
سماع  ورفض  األوامر  وعصيان  والتمرد  والعنف 
واألهل  عموماً  الراشدين  من  وتوجيه  إرشاد  أي 

خصوصاً«. 
وأضافت: أن أخطار استخدام األجهزة الذكية من 
عمر  من  أقل  هم  من  لدى  أكبر  تكون  األطفال  قبل 
التفاعل  من  التعلم  يمكنهم  حيث  ونصف،  سنتين 
الفيديوهات  أو  المحمول  الهاتف  من  أكثر  المباشر 
التعلم من  يمكن لألطفال  بالمقابل  المصورة، ولكن 
باألجهزة  الخاصة  الحديثة  التطبيقات  بعض  خالل 
الناطقة،  اإللكترونية  الكتب  تطبيقات  مثل  الذكية، 
التي تعلم الطفل النطق بشكل سليم ومحبب وجذاب، 
وذلك لألطفال من عمر سنتين ونصف، وحتى مرحلة 
للطفل  المثال: يمكن  المدرسة. وعلى سبيل  ما قبل 
أن  الحيوانات،  أحد  فيها  لعبة  مع  تعامله  حالة  في 
يستمع إلى صوته، ويتعرف على خصائصه وأماكن 

وجوده«.   
تؤثر  أن  يمكن  التي  السلبيات  أبرز  أن  وتابعت 
في  الذكية  األجهزة  استخدامهم  جراء  األطفال  على 
في  يحدث  الذي  الخلل  هي  الدراسة،  قبل  ما  فترة 
النمو االجتماعي  للطفل وتفاعله النفسي مع األقران 
كانت  اإللكترونية سواء  التطبيقات  واألقارب، وهذه 
وبالتالي  بمفرده،  الطفل  يمارسها  اللعب  أو  للتعليم 
األصدقاء  مع  الحقيقية  العالقات  حميمية  يفتقد 

الحقيقيين، بعيداً عن العالم االعتباري، حيث يقل نمو 
الطفل اإلدراكي، وتفسيره المباشر لمعاني األشياء، 
أن  لغوية.    يمكن  أن يعاني من مشكالت  ويمكن 
الطفل، حيث  الذكاء واالبتكار لدى  إلى تقليل  تؤدي 
إن اإلجابات الجاهزة بمجرد الضغط على الشاشات 
وتحد  الوجداني،  الطفل  نمو  على  تؤثر  أن  يمكن 
لديه من اإلبداع والتفكير في حل المشكالت بشكل 
والمهارات  اليدوي  التدريب  من  وتقلل  منهجي، 
المتعلقة بالتوافق بين النظر والحركة الالزمين للنمو 
في  الجذب  عنصر  توفر  أن  عن  فضالً  اإلدراكي، 
األلعاب اإللكترونية يجعل الطفل يعزف عن ممارسة 
الرياضة في المالعب، وبالتالي يؤثر ذلك على نموه 
البدني وافتقاده للعمل الجماعي من خالل مشاركة 

أقرانه في نفس الرياضة.

�حلد من خطر

وعن نصائحها للحد من خطر األجهزة الذكية على 
األطفال، ذكرت د.غالية بغدادي التالي:

تكنولوجيا:  بدون  للعائلة  أوقات  تخصيص   -  1
للعائلة  وقت  بتخصيص  األهل  يقوم  أن  الجيد  من 
بدون استخدام األجهزة الذكية التي تعيق التواصل 
وقت  وقضاء  الواقعية،  الحياة  في  االجتماعي 
لغة  هناك  يجعل  مما  بينهم،  والتواصل  للمحادثات 
حوار بين األهل واألطفال، كما يسهم في اطالعهم 
على سلوكيات أطفالهم، ومالحظة ردود أفعالهم في 

مواقف مختلفة.
2 - شروط االستخدام: من الضروري أن يقوم 
من  األجهزة،  هذه  الستخدام  شروط  بوضع  األهل 
حيث عدد الساعات، ومتى يقوم الطفل بقضاء بعض 
الوقت في األلعاب أو مشاهدة األفالم. وينطبق هذا 
يكون  أن  الذي يشاهده، فالبد  المحتوى  على  أيضاً 
مالئماً له ولعمره، ألن هناك محتويات تظهر للطفل 
الحقيقة  في  ولكنها  انتباهه،  وتجذب  تلقائي  بشكل 
مثل  السلبية:  التصرفات  بعض  وتعلمه  تناسبه،  ال 
العنف، أو السلوكيات التي ال تتالءم مع مجتمعاتنا 

العربية.
3 - تحمل المسؤولية: في حالة انشغالك ببعض 
األمور عن طفلك، يمكن أن تطلب منه مساعدتك في 
إنجاز بعض المهام، مثل ترتيب بعض األغراض، فهذا 
الوقت  نفس  وفي  المسؤولية،  بتحمل  يشعر  يجعله 
يستمتع بها، ولكن يجب أن يكون هذا تحت إشرافك 

ومتابعتك، حتى ال يضر بنفسه.
4 - المشاركة في اللعب: بدالً من أن تمنع طفلك 
بمشاركته  قم  الذكية،  األجهزة  استخدام  من  نهائياً 
في اللعب، حتى يكون التوجيه للتعلم وليس إلضاعة 
الوقت. واقترح عليه تجربة لعبة تعليمية جديدة على 
الجهاز اللوحي، حتى تجعله يفضل األلعاب المفيدة 

عن تلك التي ال جدوى لها. 
5 - ممارسة األنشطة والهوايات: تعتبر األنشطة 
المختلفة هي سبيلك لجعل طفلك يترك األجهزة الذكية 
وكذلك  يحبها،  التي  الهواية  يمارس  فاجعله  قليالً، 
النشاط الرياضي الذي يميل له، فهذا أفضل بكثير من 
جلوسه في المنزل وشعوره بالملل، وبالتالي اللجوء 

إلى الجلوس لفترات طويلة أمام األجهزة الذكية.

 د. غالية بغدادي
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حتقيق: رمي حممد - �لقاهرة 

خطف العقول!
 الأطفال امل�صريون بني مطرقة ثورة الأجهزة الذكية و�صندان الإدمان عليها

االهتمام  فيه  يزداد  الذي  الوقت  في 
من  تحذيرات  تصدر  الرقمية  بالتكنولوجيا 
تسيطر  أال  يضمن   بشكل  استخدامها  أجل 
ال  ولكننا  أبنائنا،  وحياة  اليومية  حياتنا  على 
نستطيع االستغناء عنها أو حرمان األطفال من 
التعامل معها لدورها الكبير في تنمية مهاراتهم 
التعامل  من  يمكنهم  بما  اإلبداعية,  وقدراتهم 
بكفاءة مع المستقبل, والتفاعل مع لغة العصر, 
ومواكبة التقنية الحديثة, وتوجيه الطفل وتنمية 
إدراكه العقلي بشكل صحيح، لذا علينا أن نتمتع 
األجهزة  الستغالل  الكافي  واإلدراك  بالفهم 

لطالب  أجهزة  توفير  من خالل  إيجابياً  الذكية 
التعليم والترفيه مع  المدارس الستخدامها في 
فالطفل  األلعاب،  لهذه  وتوجيهي  توعوي  جو 
بحاجه إلى أقل من ساعة تمارين ذهنية تسهم 
في  عقله  لتطوير  الذهنية،  خالياه  تنمية  في 

مراحل التعليم.
وعلى الرغم من إيجابيات تعامل األطفال  مع 
آخر في حالة  الذكية إال أن لها وجهاً  األجهزة 
سوء استخدامها، مما يسفر عنه اإلصابة بالعديد 
من األمراض النفسية والعضوية, والتي يصل 
األجهزة  على  األدمان  بالطفل  إلى حد  بعضها 

دراسات  وهناك  اإللكترونية,  واأللعاب  الذكية 
التي  الساعات  عدد  زاد  كلما  أنه  أكدت  علمية 
أعمارهم مابين  تتراوح  الذين  األطفال  يقضيها 
ستة أشهر وعامين في استخدام الهواتف الذكية 
يزيد  اإللكترونية,  واأللعاب  اللوحية  واألجهزة 
وأوصت  الكالم  في  للتأخر  تعرضهم  احتمال 
الستخدام  المثالي  الوقت  بأن  الدراسات 
األجهزة الذكية بالنسبة لألطفال في هذا السن 
هو ساعة واحدة فقط في اليوم, وأن كل زيادة 
في  الطفل  يقضيه  الذي  الوقت  في  دقيقة   30
استخدام هذه األجهزة ارتبط بزيادة 49% من 

الغالف



23 العدد 575 نوفمبر 2018

 قدري: 

حرمان  ن�ستطيع  ل 

لغة  من  الطفل 

ولكن  الع�سر 

ال�سحيح بال�سكل 

البيالوي: 

الطفل  متكني  يجب 

ع�سر  يف  العربي 

ال�سناعية  الثورة 

الرابعة

 : �سة عكا

ا�ستخدام  اإذا مت 

الذكية  االأجهزة 

ال�سحيح  بال�سكل 

مردود  لها  �سيكون 

يجابي اإ

التربويون بتأخير الكالم  خطر يسميه الخبراء 
منع  بضرورة  الدراسات  وأفادت  التعبيري. 
األطفال أقل من 18 شهراً من استخدام األجهزة 
الذكية بأنواعها إدراكاً ألهمية تأثير التكنولوجيا 
على األطفال بشكل عام وأطفال مرحلة الطفولة 

المبكرة بشكل خاص.
في  واألمهات  اآلباء  من  الكثير  معاناة  ومع 
مصر من قضاء أطفالهم المزيد من الوقت أمام 
شاشات األجهزة الذكية الموبايل أو الكمبيوتر, 
التقينا بخبراء ومختصين لمعرفة متى يستفيد 
الذكية، وكيف نحافظ عليه  الطفل من األجهزة 

من مخاطرها؟

مليون عبقري!

النفسي  الطب  أستاذ  عكاشة  أحمد  الدكتور 
وعضو المجلس االستشاري لرئاسة الجمهورية 
األسرة  في  الذكية  األجهزة  دخول  إن  يقول 
رسّخ مفاهيم ومعاني اإلنفراد واالنعزالية فيها, 
حيث أصبح لكل فرد في األسرة أجهزة ذكية 
خاصة به ال أحد يتعدى على خصوصيته في 
استخدامها، وهذا باعد بين أفراد األسرة وأفقد 
خطر  وشكل  بينهم,  والترابط  التواصل  روح 

توحد األبناء مع اإلنترنت ألنهم اكتسبوا عادات 
وتقاليد تخالف موروثاتنا القديمة.

ويضيف: أنه إذا تم استخدام األجهزة الذكية 
إيجابي،  مردود  لها  سيكون  الصحيح  بالشكل 
فمصر تمتلك نحو مليون طفل »عبقري«، لم يتم 

اكتشافهم بعد. 
وتعالى  سبحانه  الله  أعطاها  هبة  والذكاء 
يولد  والطفل  األرض،  بقاع  في  الخلق  لمعظم 
الذكاء  ونسب  بالذكاء,  فطري  استعداد  لديه 
  %60( شعب  أي  مجموع  من  كالتالي  تكون 
متوسطو الذكاء و20% أقل من المتوسط، و%20 
العباقرة  بينهم  األخير  النوع  وهذا  أذكياء(، 
ويمثلون 1% من مجموع الشعب، ما يعنى أن 
مصر بها ما يقرب من مليون عبقري، ولكنهم 
غير مكتشفين جميعاً، وهذا ما تسعى إليه الدولة 
الكتشافهم إيماناً منها بأنهم أمل األوطان ومن 

سيصنع التغيير في المستقبل.
عام  أمين  البيالوي  حسن  الدكتور  ويؤكد 
المجلس  أن  والتنمية  للطفولة  العربي  المجلس 
مخاطر  ضد  التوعية  في  كبير  بدور  يقوم 
بعقد  وذلك  الذكية،  لألجهزة  ألطفال  استخدام 
من  العديد  بمشاركة  وتوعوية  تثقفية  ندوات 

الدول العربية, وأن المجلس برعاية األمير طالل 
بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس تبنى 
عمله  أساس  يكون  جديداً  استراتيجياً  توجهاً 
الطفل  تمكين  على  ويرتكز   ،2025 عام  حتى 
الرابعة  الصناعية  الثورة  عصر  في  العربي 
نحو  جهدنا  نكرس  أن  علينا  تحتم  باتت  التي 
تهيئة وإعداد أطفالنا للتعامل الواعي مع أدوات 
هو  والمهم  الصناعية،  الثورة  هذه  ومعطيات 
إحداث  نحو  بالسعي  وفكرياً  عقلياً  تمكينهم 
وعي كوني وتغيير في النسق الثقافي والتربوي 
وإكسابهم  وشخصياتهم،  أطفالنا  عقول  لبناء 
العديد من القيم المعرفية والوجدانية سعياً نحو 

مستقبل أكثر حرية وإنسانية وعدالً وتقدماً.
ويشير إلى ضرورة تواجد األهل مع أطفالهم 
الصحيح  باالستخدام  وتوعيتهم  لتوجيههم 
من  تخفف  بدائل  وإيجاد  الذكية،  لألجهزة 
وقتهم  من  بعضاً  األهل  وإعطاء  استخدامها, 
ألبنائهم من خالل الجلوس واللعب معهم بدل 
التوجه لهذه األجهزة، مع اختيار المدارس التي 

تستطيع أن تغير وتؤثر في الطفل إيجابياً.
استشارية  زكريا  أمل  الدكتورة  وتقول 
إن  العيني:  القصر  مستشفى  في  جراحة 
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األجهزة الذكية التي يقوم األطفال باستخدامها 
باد  )اآلي  اللمسية  السطحية  كاألجهزة  تتعدد 
ضررها  يظهر  والتي  وغيرها(,  والتليفونات 
بشعور بألم بالعضالت نتيجة الجلوس المطول 
العنق,  عضالت  في  والتشنج  الصحيح,  وغير 
عالوة على أن استخدام األجهزة الذكية لفترات 
الضبابية  والرؤية  النظر  لضعف  يؤدي  طويلة 

وألم ودموع في العينين.

�إدمان!

المفكرة  قدري  غادة  تقول  جهتها،  ومن 
األطفال  قصص  »غابت  الروائية:  والكاتبة 
اإلبداعية  الكتابات  معها  وطمست  المصورة, 
واألفالم  بالتكنولوجيا  وتبدلت  لألطفال، 
أن  إلى  الذكية،  واألجهزة  اإللكترونية  واأللعاب 
وصلت لحد اإلدمان الذي أدى  إلى اضطرابات 
الخاصة  الحياة  على صعيد  وفشالً  النوم،  في 
اجتماعية  وعزلة  وخموالً  وكسالً  الدراسة،  أو 
االجتماعي  التوتر  إلى  باإلضافة  األطفال،  لدى 
وانحسار  الحر  التفكير  على  المقدرة  وفقدان 

العزيمة واإلرادة لدى الطفل«.
يخلد  الطفل  كان  الماضي  أنه في  وتضيف: 
القصص  عليه  تقص  أمه  صوت  على  للنوم 
الوضع  فتبدل  اآلن  أما  وينام,  ليسترخي 
في  واألبناء  جهة  في  األب  أو  األم  وأصبحت 
جهة  أخرى, وأدى ذلك للتفكك األسري, ولكننا 
ال نستطيع حرمان الطفل من لغة العصر، ولكن 
بالشكل الصحيح عبر استخدام األجهزة الذكية 

في التعليم وتوفيرها في المدارس, األمر الذي 
قد يسهم بشكل إيجابي في تطوير الطفل«.

األمين  العشماوي  عزة  الدكتورة  وتحذر 
في  واألمومة  للطفولة  القومي  للمجلس  العام 
مصر من خطر تعرض األطفال إلدمان اإلنترنت 
تزايدت ساعات  »كلما  قائلة:  الذكية،  واألجهزة 
شاشات  أمام  والشباب  األطفال  فئة  تواجد 
اإلنترنت،  ومواقع  الذكية  واألجهزة  الكمبيوتر 
إدمان  دائرة  براثن  في  احتمال وقوعهم  يزداد 
اإلنترنت، وتشير اإلحصائيات واألرقام  الى أن 
األطفال من سن 3 أعوام إلى 15 عاماً يقضون 
من 7 إلى 10 ساعات يومياً أمام وسائل اإلعالم 
الحديثة، وهذه الفترة الزمنية تعد مخيفة  األمر 
نشاطات  أي  أداء  عن  التوقف  إلى  يؤدي  الذي 
أخرى مثل الدراسة أو ممارسة الرياضة أو لقاء 

األصدقاء«. 
إلى  يتعرضون  قد  األطفال  أن  وتضيف: 
التعرض  خطر  أو  اإلنترنت,  عبر  االحتيال 
ألنهم  الجنسي  واالستغالل  اإلباحية  للصور 
لصغر  المحتالين  قبل  من  مستهدفين  يكونون 
المعلومات  نوعية  بشأن  خبرتهم  وعدم  سنهم 
على  أو  عليهم  خطراً  تداولها  يشكل  قد  التي 
اآلخرين، حيث يمكن أن يؤدي تسريب معلومات 
حول األسرة أو الطفل إلى التعرض للسرقة أو 

االختطاف أو التهديد أو االبتزاز.
وتتابع قائلة: نحن ال نمنع استخدام األبناء 
ولكن  الذكية,  واألجهزة  التكنولوجيا  لوسائل 
تحت ضوابط أهمها تنظيم الوقت واالستخدام 

بمواعيد محددة, عالوة على أهمية نشر الوعي 
الالزم الذي يوضح سلبيات وايجابيات المكوث 
صحياً  الذكية  األجهزة  شاشات  أمام  الطويل 
وقت  تخصيص  وضرورة  واجتماعياً,  وفكرياً 
المواهب،  وهذا هو  الرياضة وتنمية  لممارسة 
الشباب  ووزارة  التعليمية  المؤسسات  دور 

والرياضة والمجالس المختصة بحماية الطفل.

�ضيذهلون �لعامل!

أدب  رواد  أحد  الشاروني  يعقوب  ويرى 
الطفل  أن  العربي  والوطن  مصر  في  الطفل 
وأن  اآللة،  من  وذكاًء  قدرة  أكثر  المصري 
اإلنسان،  ابتكارات  من  هو  االصطناعي  الذكاء 
الصحيح  بالشكل  توجيههم  تم  واألطفال  إذا 
الذكية  واألجهزة  التكنولوجيا  مع  التعامل  في 
اللعب  عالم  إذا دخل  والطفل  العالم,  سيذهلون 
نظلمه  ولكننا  الخاص,  عالمه  أنه  فسيشعر 
محدد  نسق  في  بإدخاله  اللعب  من  بحرمانه 
والتلقين،  التقليدية  التعليم  أساليب  واتباعنا 
تراكمات  هي  عنها  نتحدث  التي  والمشكلة 

لثقافات مصرية أخلت بالعقول الصغيرة.
عن  الطفل  انصراف  مشكلة  أن  ويضيف: 
هي  الذكية  واألجهزة  الكمبيوتر  إلى  القراءة 
مشكلة وهمية، فأدب الطفل في مصر يحتاج إلى 
للقراءة  الطفل  ينجذب  حتى  عافيته  يسترد  أن 
مثلما تفعل دولة اإلمارات العربية المتحدة التي 
لديها مشروع لتوزيع 50 مليون نسخة من ُكتب 
األطفال كل عام، وهذا المشروع هدفه أن يكون 

الكتاب فى يد كل طفل.

جهود

النواب  مجلس  عضو  منير  منى  وتوضح 
بين  للتعاون  برتوكوالً  هناك  أن  المصري 
االبتكار  المصرية وصندوق  وزارة االتصاالت 
العالمية للعمل سوياً  اليونيسف  التابع لمنظمة 
المتعلقة بتطوير  بالمبادرات  الوعي  على زيادة 
وتشجيع االبتكار على مستوى جمهورية مصر 
األطفال  حماية  جهود  تعزيز  أجل  من  العربية 
على اإلنترنت من خالل إصدار كتيب للمبادئ 
وتكنولوجيا  التقنية  بالحلول  خاص  التوجيهية 

المحتوى.
وذلك بمساعدة وزارة االتصاالت  في ترجمة 
المحتوى إلى اللغة العربية، وتقديم أدوات حماية 
لألطفال لمختلف المنصات اإللكترونية، وتوفير 
الحماية، وصياغة رسائل  توعوي عن  محتوى 
المجتمع حول  لمختلف شرائح  توعية مناسبة 
وتوفير  وإنتاج  اإلنترنت،  على  األطفال  حماية 
عن  الحكومية  غير  للمنظمات  تعليمية  مناهج 
حماية األطفال على اإلنترنت, وتوفير الدورات 
التدريبية الخاصة بالمراكز المجتمعية الدامجة. 
على  األطفال  وحماية  تمكين  قضايا  وإضافة 
للنوايا  يونيسف  سفراء  أجندة  إلى  اإلنترنت 

الحسنة.

الغالف
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آفة التضخم
برامج الإ�صالح العربية هل تنجح يف كبح جماح الأ�صعار؟
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الفتوح:برنامج  اأبو 

القت�سادي  الإ�سالح 

حالة  من  م�سر  اأنقذ 

املدى  على  كارثية 

الطويل

مصرياً  جنيهاً   18 نحو  محمود  أشرف  يدفع 
يومياً )470 جنيهاً شهرياً( ما يعادل أكثر من ثلث 
دوالراً(،   85( جنيه   1500 البالغ  الشهري  راتبه 
وعودة  ذهاباً  يستقلها  التي  المواصالت  تكلفة 
من عمله، بعدما شهدت أسعار الوقود في مصر 
 ،%40  -  35 بين  تتراوح  جديدة  زيادات  مؤخراً 
النقد  صندوق  مع  الحكومة  اتفاق  من  كجزء 

الدولي، لرفع الدعم عن أنواع الطاقة كافة.
ارتفاع  من  المصرية  األسر  غالبية  وتشكو 
منذ  كافة،  والخدمات  السلع  أسعار  في  متزايد 
قبل  المحلية  العملة  صرف  أسعار  تحرير  قرار 
نحو عامين، والذي تسبب في ارتفاع غير مسبوق 
الحالي  العام  ذروتها  التضخم، وصلت  لمعدالت 
األخيرة  الشهور  في  تراجعت  وإن   ،%34 عند 
السلع  أسعار  تزال  ال  لكن  النصف،  قرابة  إلى 

والخدمات مرتفعة.
وليست مصر فقط التي يعاني اقتصادها من 
»غول التضخم«، إذ تتشابه االقتصاديات العربية 
في هذه المعاناة التي بدأت منذ ثمانينيات القرن 
العربي  النقد  لصندوق  دراسة  بحسب  الماضي، 
وإن  العربية«،  الدول  في  عنوان: »التضخم  تحت 
تفاوتت معدالت التضخم من دولة عربية ألخرى 
تتراوح أقلها بين 2 - 3% لدى اقتصاديات دول 
مصر  مثل  دول  في   %15 من  وأكثر  الخليج 

والسودان والعراق ولبنان وسوريا.

م�ضببات �لت�ضخم

وبحسب اقتصاديين استطلعت »999« آراءهم، 
ارتفاع  من  تعاني  العربية  االقتصاديات  فإن 
ملحوظ في أسعار السلع والخدمات بما في ذلك 
دول الخليج التي كانت حتى عامين مضيا، األقل 
تأثراً، بعدما اضطرت تحت ضغط تراجع إيراداتها 
رفع  في  العربية  الدول  بقية  حذو  إلى  النفطية، 
الدعم عن أسعار المحروقات وأنواع الطاقة كافة، 

وهو ما أدى إلى ارتفاع معدالت التضخم لديها.
وكانت السعودية آخر دول الخليج رفعاً للدعم 
األولى  اإلمارات  وكانت  المحروقات،  أسعار  عن 
خليجياً في تطبيق آلية لتسعير الوقود شهرياً عام 
2015، استرشاداً بمستويات أسعار النفط عالمياً.

ويقول اقتصاديون: إن عوامل محلية وخارجية 
الدول  في  التضخم  معدالت  ارتفاع  في  تتسبب 
لدى  المعيشة  أعباء  من  يزيد  مما  كافة،  العربية 
الحكومات  وتحاول  العرب،  المواطنين  شرائح 
دولية  مؤسسات  مع  اتفاقها  خالل  من  العربية 
مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، إيجاد حلول 
لتخفيف وطأة ارتفاعات أسعار السلع والخدمات 
على الطبقات الفقيرة، إما عن طريق برامج حماية 
اجتماعية للفئات المحتاجة واألكثر معاناة أو توفير 

السلع األساسية بأسعار مدعمة لغير القادرين.
وتبرز أسئلة عديدة في هذا السياق منها: هل 
تنجح الحكومات العربية في كبح جماح التضخم 
الذي يتسبب في تآكل معدالت النمو التي تحققها؟ 
تحدي  لمواجهة  ناجعة«  »روشتة  توجد   وهل 
السلع والخدمات  المتواصل في أسعار  االرتفاع 

في األسواق العربية كافة؟
وفقاً لدراسة أجراها صندوق النقد العربي على 
عاماً،   30 مدار  على  العربية  الدول  في  التضخم 
بشكل  تختلف  التضخم  ومسببات  محددات  فإن 
كبير من دولة عربية ألخرى وفقاً لعدد كبير من 
الصرف  أسعار  نظم  في  أهمها  تتمثل  العوامل 
المتبعة، والسياسات النقدية المتبناة، ومستويات 
السلع  أسواق  جمود  ومدى  الموارد،  توظيف 

المحلية، ومستويات االعتماد على الواردات.
دول  في  التضخم  مسببات  إن  الدراسة  تقول 
مجلس التعاون الخليجي تنبع أساساً من التضخم 
أسعار  في  والتغيرات  التجاريين،  الشركاء  لدى 
الصرف، إذ يؤدي ارتفاع مستويات التضخم لدى 
أسعار  في ظل  الخليج  لدول  التجاريين  الشركاء 
صرف ثابتة، إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات 
والسعودية وسلطنة عمان،  اإلمارات  من  في كل 
كما أن تراجع قيمة العملة المحلية مقابل عمالت 
العوامل  أهم  من  أيضاً  يعد  التجاريين،  الشركاء 
المفسرة للتضخم في كل من السعودية والبحرين.
وعلى عكس دول الخليج التي تنجح في احتواء 
التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
األسعار  على  رقابة  نظم  امتالكها  جراء  عالمياً، 
عربية  دوالً  فإن  األساسية،  السلع  أسعار  ودعم 

مثل مصر وتونس تتأثر بصدمات ارتفاع أسعار 
السلع الغذائية عالمياً، في حين يعتبر األردن أكثر 

الدول العربية تأثراً بارتفاع أسعار النفط عالمياً.
ووفقاً للدراسة فإن كل ارتفاع بنسبة 1% في 
أسعار الغذاء عالمياً يؤدي إلى ارتفاع األسعار في 
 ،%0.4  -  0.2 بين  تتراوح  بنسبة  العربية  الدول 
األمر  األسعار،  ارتفاع  من  األولى  السنة  خالل 
الذي يدل على سرعة تأثر أسواق الدول العربية 
العالمية، في حين  الغذاء  أسعار  في  باالرتفاعات 
تتسم أسواق السلع العربية بالجمود، حين تتحرك 
األسعار العالمية نحو االنخفاض، وهو ما يعكس 
من  كبير  عدد  في  السلع  أسواق  في  التشوهات 

الدول العربية.
وتعتبر الدول العربية وفي مقدمتها مصر، أكبر 
مستورد للقمح على مستوى العالم، كما تستورد 
والذرة،  األرز  من  احتياجاتها  من   %60  -  40
ويتزايد األثر في الدول األكثر اعتماداً على واردات 

الغذاء مثل مصر واإلمارات والعراق وفلسطين.

�آفة �لقت�ضاديات �لعربية

الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير االقتصادي 
وكيل وزارة التجارة  والصناعة المصرية للبحوث 
منها  تعاني  آفة  التضخم  أن  يرى  االقتصادية 
الدول  وانضمت  كافة،  العربية  االقتصاديات 
العربية  الدول  بقية  إلى  مؤخراً،  النفطية  العربية 
المستوردة للنفط، األكثر معاناة منذ سنوات من 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بعدما رفعت هى 
في  تسبب  مما  المحروقات،  عن  الدعم  األخرى 
ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات لديها. 
ويضيف: »دعم دول الخليج ألسعار المحروقات 
ظل يشكل حماية كبيرة لصدمات التضخم لسنوات 
طويلة، غير أن تراجع إيراداتها النفطية منذ تراجع 
الموازنات  عجز  وارتفاع  عالمياً،  البترول  أسعار 
عن  تدريجياً  الدعم  رفع  على  أجبرها  الخليجية، 
أسعار المحروقات، مما أسهم في ارتفاع ملموس 
في أسعار السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع تكلفة 

المعيشة«.
ويقول صندوق النقد الدولي في إحدى دراساته 
الحديثة عن دعم الطاقة في الدول العربية، إن تكلفة 
دعم الطاقة في البلدان المصدرة للنفط في منطقة 
الشرق األوسط بلغ نحو 204 مليارات دوالر بما 
يعادل 8.4% من اجمالي الناتج المحلي ونحو 33 
الناتج  إجمالي  من   %6.3 يعادل  بما  دوالر  مليار 
المحلي في البلدان المستوردة للنفط، وذلك على 
الرغم من أن دعم الطاقة في هذه الدول ينحاز إلى 
غير الفقراء إذ يستحوذ أغنى 20%  من السكان في 
السودان على سبيل المثال على أكثر من 50% من 

دعم الطاقة.
ويتابع عبدالنبي أنه في حالة دولة مثل مصر 
فإن معدالت التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها 
قرار  عن  ونتجت  الحالي،  العام  تاريخه  في 
الحكومة بتعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، 
وهو القرار الذي أدى إلى ارتفاع كل من معدلي 
آن واحد، مما ضاعف من  والبطالة في  التضخم 
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االجتماعية  التكلفة  ارتفاع  من  المصريين  معاناة 
إليه  الذي توصلت  لبرنامج اإلصالح االقتصادي 

الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.
اتبعت  العربية  الدول  غالبية  أن  الواضح  ومن 
خصوصاً  األخيرة،  السنوات  خالل  واحداً  نهجاً 
النقد  صندوق  مع  اتفاقيات  وقعت  التي  الدول 
االقتصادي  لإلصالح  برامج  لتمويل  الدولي 
والمغرب  ولبنان  واألردن  وتونس  مصر  مثل 
عن  تدريجياً  الدعم  رفع  في  يتمثل  والسودان، 
وهو  أنواعها،  بكافة  والطاقة  والخدمات  السلع 
مع  لديها،  التضخم  معدالت  ارتفاع  إلى  أدى  ما 
لدى  وفشلت  الدول  بعض  في  نجحت  محاوالت 
السلبية  االجتماعية  اآلثار  احتواء  في  األخرى، 
الناتجة عن ذلك، حيث اندلعت احتجاجات في عدد 

من الدول ضد قرارات رفع الدعم.
ويضيف عبدالمطلب: »هناك روشتة لإلصالح 
العربية األخذ  الدول  االقتصادي كان يتعين على 
بها، خصوصاً مع استمرار ارتفاع عجز موازناتها 
المالية ونقص مواردها المالية، ولجأت العديد من 
التمويل  مؤسسات  إلى  ذلك  في  العربية  الدول 
الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي 
رفع  منها  لإلصالح  معينة  شروطاً  عليها  فرض 
إطالق  في  أسهم  ما  وهو  أشكاله،  بكافة  الدعم 

العنان للتضخم«.
العربية  الحكومات  من  الكثير  أن  ويتابع 
خالل  من  األسعار،  جماح  كبح  جاهدة  تحاول 
وضع برامج لتخفيف وطأة ارتفاع األسعار على 

للفئات  نقدي  دعم  تقديم  منها  الفقيرة،  الطبقات 
مثل  األساسية  السلع  وتوفير  احتياجاً،  األكثر 
الخبز والزيت والسكر بأسعار مخفضة، كما هو 

الحال في مصر واألردن على سبيل المثال.
ووضعت دول عربية عدة باالتفاق مع صندوق 
الفقيرة  االجتماعية  الفئات  لحماية  برامج  النقد 
واألكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الوقود والسلع 
برنامجاً  الحكومة  تطبق  مصر  ففي  والخدمات، 
يسمى »تكافل« و»كرامة« يوفر مظلة حماية ألكثر 
دعماً  األسرة  رب  ويمنح  مواطن،  مليوني  من 
نقدياً قيمته 400 جنيه كل شهر )23 دوالراً(، كما 
تطبق دول عربية أخرى برامج حماية مشابهة، إذ 
تدابير  والمغرب وتونس  األردن  اعتمدت كل من 
تستهدف الفئات المستحقة مثل التحويالت النقدية 

وزيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي.

معاناة �لطبقة �لو�ضطى

أبوالفتوح  هاني  االقتصادي  الخبير  ويقول 
االقتصادية،  لالستشارات  الراية  شركة  رئيس 
الناتج  التضخم  أبرزها  أسباب  عدة  للتضخم  إن 
عن ارتفاع التكاليف، والتضخم الناتج عن تحرير 
شهدت  إذ  مصر،  في  الحال  هو  كما  االقتصاد، 
عنه  نتج  حر  اقتصاد  إلى  االنتقال  مرحلة  مصر 
االنتقال، تحرير  موجات تضخمية، واقتضى هذا 
كامل لألسواق بما فيها سوق الصرف األجنبى، 
من  مدعم  وبعضها  محددة  األسعار  كانت  بعدما 
والمحروقات  والغاز  الكهرباء  أسعار  مثل  الدولة 

لسنوات  للدولة  العامة  الخزينة  والمياه، وتحملت 
عجز  تدهور  في  أسهم  مما  الدعم  عبء  طويلة 

الموازنة العامة.
ويضيف أن برنامج اإلصالح االقتصادى أنقذ 
وإن  الطويل،  المدى  على  كارثية  حالة  من  مصر 
الجامح  التضخم  هو  كارثية  األكثر  الجانب  كان 
في  وأكثر،  أكثر  االقتصاد  إليه  انزلق  ربما  الذى 
حال لم يتم تنفيذ اإلصالحات، وتراكمت التداعيات 

السلبية عبر العقود القادمة.
ويقول:  التضخم  مدلول  الفتوح  أبو  ويشرح 
في  المستمر  باالرتفاع  العامة،  عند  يعرف  إنه 
المستوى العام لألسعار، ومن ثم انخفاض كبير 
آثار  عنها  ينتج  مما  للنقود،  الشرائية  القدرة  في 
لها أبعاد اقتصادية واجتماعية تؤدى إلى اضطراب 
اقتصادى، ومعاناة اجتماعية تطال الجميع، السيما 

لدى الطبقة الوسطى وأصحاب الدخول الثابتة.
 بيد أنه يضيف: »ليس كل ارتفاع في األسعار 
االرتفاع  هذا  يكون  أن  البد  ألنه  تضخماً،  يعد 
مستمراً لفترة طويلة، وأن يكون عاماً يشمل معظم 
السلع والخدمات، وغالباً ما يعكس مستوى التغير 

في تكلفة عوامل اإلنتاج«.
آفة  من  تعاني  كافة  العربية  الدول  أن  ويتابع 
إلى  لم يصل  أنه  الحظ  لكن من حسن  التضخم، 
حد التضخم الجامح الذي تعاني منه اقتصاديات 
التضخم  معدالت  يصل  الذي  فنزويال  مثل  دول 
لديها إلى أرقام فلكية تجاوزت حاجز المليون في 

المائة مؤخراً.
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الفقي:احلكومات 

اأمامها  لي�س  العربية 

�سوى  اآخر  خيار 

الإ�سالحات  برامج 

القت�سادية

 ويعني التضخم الجامح كما يوضح أبوالفتوح 
والخدمات  السلع  أسعار  في  الزيادة  معدل  بأن 
تصبح  بحيث  شهرياً،  قياسية  أرقام  إلى  تصل 
النقود بال قيمة تقريباً، وتصبح تكلفة الورق الذى 
تطبع عليه النقود، أكبر بكثير من القيمة االسمية 
المكتوبة على الورقة النقدية، وبسبب تراجع القوة 
النحو، تلجأ الحكومات  للنقود على هذا  الشرائية 
إلى تعديل فئات النقود المصدرة من خالل إضافة 
يتم  جديدة  نقد  ورقة  كل  على  إضافية  أصفار 
جنيه  قيمة  الورقة  تحمل  أن  من  فبدالً  طباعتها، 
ثم  جنيه،   100000 ثم  جنيه،   10000 تصبح  مثالً، 
مليون جنيه للورقة الواحدة، وهكذا، وبسبب ذلك 
يجدون  إذ  شديدة،  بصورة  المواطنون  يعانى 
دخولهم وثرواتهم تتدهور بشدة في ظل االرتفاع 
مستويات  تتدهور  ذلك  ونتيجة  لألسعار،  الفلكي 
في  حادث  هو  كما  مأساوية  بصورة  المعيشة 

فنزويال.
كبح  على  قادرة  العربية  الدول  بأن  ويؤكد 
اقتصادية  اتبعت برامج  التضخم في حال  جماح 
إصالحية صحيحة من خالل اتفاقها مع صندوق 
النقد الدولي، إذ تستهدف هذه البرامج رفع كفاءة 
االحتياطيات  وزيادة  األجنبي،  النقد  سوق  أداء 
خانة  إلى  التضخم  معدالت  وخفض  األجنبية، 
االنتقال  يتيح  مما  البرنامج،  فترة  أثناء  اآلحاد 
القدرة  وتعزيز  الصرف،  لسعر  مرن  نظام  إلى 
الصادرات  من  كل  ودعم  لالقتصاد،  التنافسية 
المباشر،  األجنبي  االستثمار  وجذب  والسياحة، 
العمل،  وفرص  النمو  يدعم  أن  ذلك  شأن  ومن 

ويخفض احتياجات التمويل.

تر�جع حدة �لغالء

ويتفق الدكتور فخري الفقي مع أبوالفتوح في 
نجاح الحكومة المصرية في كبح جماح التضخم 
جزئياً، بفضل السياسة النقدية التي طبقها البنك 
الغالء  موجة  خفض  في  نجحت  والتي  المركزي 
التي تسببت في رفع معدالت التضخم إلى أعلى 
مستوياتها عند 34%، تراجعت إلى 12%، ويتوقع 

أن تصل إلى 7% خالل العام المقبل.
التي  االقتصادية  اإلجراءات  »حزمة  ويضيف: 
اتخذتها الحكومة المصرية استهدفت في األساس 
الخدمات  من  الكثير  إلى  المقدم  الدعم  خفض 
الذي  األمر  والوقود  والمياه  الكهرباء  خصوصاً 
معيشة  على  أثرت  قاسية  غالء  موجة  في  أسهم 
خالل  من  الحكومة  ونجحت  الفقراء،  المواطنين 
الدعم  فاتورة  في تخفض  الدعم  اجراءات خفض 
في الموازنة العامة للدولة من 150 مليار جنيه إلى 

110 مليارات جنيه«.
لبرنامج  وطبقاً  المصرية  الحكومة  أن  بيد 
بموجبه على  الذي حصلت  االقتصادي  اإلصالح 
تمويل من صندوق النقد الدولي سعت إلى تخفيف 
التي  المبادرات  من  جملة  خالل  من  الغالء  حدة 
استهدفت مساعدة الفقراء والموظفين، إذ رصدت 
قرابة 60 مليار جنيه سواء لزيادة عالوة الموظفين 
حصص  وزيادة  المتقاعدين،  معاشات  ورفع 

المستفيدين من بطاقات التموين إلى جانب زيادة 
أعداد المواطنين الفقراء المستفيدين من برنامجي  

»كرامة« و»تكافل«.
ويتابع الفقي قائالً: »برامج الحماية االجتماعية 
اإلصالحات  وطأة  لتخفيف  ضرورية  كانت 
االقتصادية التي أثرت على معيشة نحو 70 مليون 
تسببت  بعدما  البسطاء،  من  يعتبرون  مصري 

موجة الغالء في اإلضرار بمعيشتهم، ولذلك كان 
والعمل  الشرائح،  هذه  دعم  الحكومة  على  يتعين 
على ضم أعداد جديدة لالستفادة من هذه البرامج 

الحمائية.
ويستفيد نحو 2,4 مليون أسرة بما يعادل 10 
ماليين فرد من برنامج »كرامة« و»تكافل« الذي 
كما  المحتاجة،  لألسر  شهرياً  نقدياً  دعماً  يقدم 
التموين  لبطاقات  الحكومي  الدعم  من  يستفيد 
من  فرد  كل  يحصل  إذ  مليون مصري،   70 نحو 
أفراد األسرة شهرياً على 50 جنيهاً ) 3 دوالرات( 
بأسعار  السلعية  احتياجاته  شراء  على  تساعده 

مدعمة.
فيها  بما  العربية  الحكومات  أن  الفقي  ويؤكد 
آخر سوى  أمامها خيار  ليس  المصرية  الحكومة 
تستهدف  التي  االقتصادية  اإلصالحات  برامج 
عجز  خصوصاً  المالية  االختالالت  معالجة 
العامة،  المديونيات  وتفاقم  العامة،  الموازنات 
األجنبية، عالوة على  االحتياطيات  تراجع  وكذلك 
أن برامج اإلصالحات تستهدف أيضاً دعم النمو 
االقتصادي الذي يؤتي ثماره في تراجع معدالت 

التضخم، واستقرار سوق الصرف.
مزيداً  ستشهد  المقبلة  الفترة  أن  والمؤكد 
بعدما  كافة،  االقتصادية  المؤشرات  تحسن  من 
في  والخدمات  السلع  أسعار  غالء  حدة  تراجعت 
التنموية  المشاريع  وبدأت  كبير،  حد  إلى  مصر 
إيرادات  زيادة  عن  فضالً  ثمارها  تؤتي  الكبيرة 
الدولة من النقد األجنبي وبالتحديد من إنتاج حقل 
»ظهر« أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، واألمر 
خصوصاً  العربية  الدول  بقية  على  ينطبق  ذاته 
الخليجية التي نجحت خالل السنوات األخيرة في 
تطبيق برامج إصالح اقتصادي أيضاً كانت بعيدة 
عنها تماماً، اضطرت اليها بسبب تراجع إيراداتها 
النفطية، وتستهدف هذه البرامج عالج العجوزات 
في الموازنات الخليجية عالوة على تخفيض الدعم 

المقدم للوقود باألساس.
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الدكتور زاهي حواس، واحد من علماء اآلثار الذين 
استطاعوا إضفاء بصمة عالمية في علم المصريات، 
الذي يتخصص فيه األجانب، حتى أصبح واحداً من 

أبرز المتخصصين في هذا العلم.
من  الوظيفي  منصبه  في  يتدرج  حواس  ظل 
المنطقة  إدارة  تولى  أن  إلى  بسيط،  آثاري  موظف 
للمجلس  عاماً  أميناً  أصبح  أن  إلى  للهرم،  األثرية 
لآلثار، ليتم اختياره حالياً  األعلى لآلثار، ثم وزيراً 

سفيراً للتراث باألمم المتحدة.
إال  السابقة،  الوزارية  صفته  من  الرغم  وعلى 
في  األثري  المشهد  قلب  في  حاضراً  يزال  ال  أنه 
ولقاءاته  الصحفية  ومقاالته  دراساته  بفضل  مصر 
ما  األثرية،  بالمواقع  الميدانية  وجوالته  اإلعالمية 
مواقع  في  معه   »999« لقاء  يكون  أن  يختار  جعله 

ويستنشق  ماضيها،  يستحضر  الفرعونية،  الكنوز 
عبير رائحتها.

هذا العطاء الوظيفي كان أحد محاور اللقاء، والذي 
الحفاظ  في  العربية  الدول  دور  إلى  أيضاً  تطرق 
بدور دولة  على آثارها من مخاطر اإلرهاب، مشيداً 
أثرية  مواقع  وتسجيل  تراثها،  صون  في  اإلمارات 
أن ما تزخر  العالمي. ويؤكد  التراث  لها على قائمة 
به الدولة من اكتشافات أثرية، وإنشاء متاحف، كل 
ذلك يعكس اهتماماً إماراتياً باآلثار. وفيما يلي نص 

الحوار.
> ما هي المسؤولية التي تراها واجبة عليك مع 

اختيارك سفيراً للتراث باألمم المتحدة؟
- هذا المنصب، اعتبره تكليفاً مهماً في أن أكون 
العالمي،  بالتراث  االرتقاء  على  يعملون  من  أحد 

وحمايته من المخاطر كافة التي تهدده، سواء كانت 
بيئية،،  عوامل  أو  سطو  عمليات  أو  إرهابية  جرائم 
يقتصر  وال  جمعاء،  لإلنسانية  ملكاً  التراث  باعتبار 

على جنس بعينه.
وحقيقة أشعر بفخر بأن يتولى تراثي عربي هذه 
نتبنى  عربية  كأمة  أننا  يعكس  ما  الكبيرة،  المهمة 
نفسه  الوقت  في  ونرفض  إليه،  وندعو  التسامح 
ألننا  العالم،  دول  من  غيرنا  وإرث  بتراثنا  المساس 
أمة عريقة، تعرف قيمة تراثها اإلنساني، وتدعو إلى 
حمايته وصونه من المخاطر التي تهدده، سواء كانت 

أمنية أو بيئية أو اجتماعية.
>  في هذا السياق، كيف تنظر إلى مواقف الدول 

العربية وحمايتها آلثارها؟
من  للعديد  زيارات  من  ما شاهدته  من خالل   -

حو�ر: طه علي - �لقاهرة 

زاهي حواس لـ»999«: 

اإلمارات تتمتع 
بموروث ثقافي وحضاري كبير 



المواقع األثرية في العديد من الدول العربية أرى أن 
هناك جهوداً في هذا اإلطار، ولكنها بحاجة إلى تكامل 
وتضافر حتى نكون أمة على مستوى ما حباها الله 

به من مواقع أثرية، تعتبر إرثاً لإلنسانية كلها.
وفي هذا السياق، أشيد بدور دولة اإلمارات في 
تسجيل  من  فيه  نجحت  وما  تراثها،  على  الحفاظ 
القائمة  على  المادي  غير  الثقافي  تراثها  من  العديد 
الدولية، عالوة على تمكنها من تسجيل مدينة العين 

على قائمة التراث العالمي لمنظمة »اليونسكو«.
اإلماراتي،  للتراث  العالمي  الحضور  هذا  ولعل 
باإلضافة  الدولة،  إليها  توصلت  التي  واالكتشافات 
متحف  رأسها  على  متاحف،  من  به  تزخر  ما  إلى 
اللوفر أبوظبي، جميعها تعكس أن هناك اهتماماً كبيراً 
بنفسي  لمسته  ما  وهو  اإلمارات،  دولة  في  باآلثار 
يعطي  الذي  األمر  للدولة،  المتكررة  زياراتي  خالل 
داللة قوية على التقدم الفكري بداخل دولة اإلمارات، 
كبير,  وحضاري  ثقافي  موروث  من  به  تتمتع  وما 
دفعاها إلى التوسع في إقامة المتاحف, األمر الذي 
والتراثي  والحضاري  الفكري  النضج  أيضاً  يعكس 

للدولة.
اآلثار  على  لإلبقاء  برفضك  دائماً  تصرح   <
المصرية التي خرجت من البالد بطرق غير شرعية 
خارج البالد، وتطالب بضرورة عودتها إلى وطنها، 

فما جدوى كل هذه المطالبات؟
- بداية، أشير إلى أن بعض القطع األثرية خرجت 
من مصر بشكل شرعي عبر قرنين من الزمان، في 
ومزارات  متاحف  في  تداولها  وتم  اهداءات،  شكل 
عالمية، إضافة إلى أنه وحتى عام 1983 كانت توجد 
لبيع  بالتحرير  المصري  المتحف  داخل  في  قاعة 
األجنبية  البعثات  اقتسام  عن  فضالً  األثرية،  القطع 
العاملة في مجال التنقيب عن اآلثار المصرية لنسبة 
50%، مما تكتشفه، إلى أن جاء القانون رقم 117 لسنة 
1983، ومنع االهداءات أو البيع أو القسمة مع البعثات 

األجنبية.
الماضية,  السنوات  مدى  على  مصر  أن  وأؤكد 
استطاعت استعادة آالف القطع المصرية, التي كانت 

ذلك  في  معنا  وتعاونت  الخارج,  إلى  عدة مهربة 
دول كبرى, ولذلك استطعنا استرداد جزء 

وسأظل  بالخارج،  المنهوبة  آثارنا  من 
اآلثار  جميع  استعادة  على  أعمل 

الخارج  في  المعروضة  المصرية 
كان  مهما  غير شرعية،  بطرق 

قيمتها  كانت  وأياً  موقعها، 
المتفردة. 

الخطر  وما   <
تراه  الذي  األكبر 

العالم  آثار  يهدد 
حالياً؟

الخطر   -
هو  األكبر 

اإلرهاب، 
ي  لذ ا و

يجب 
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اختياري  من  مستفيداً  ذلك،  على  وأعمل  مواجهته، 
هذا  من  العالم  آثار  إلنقاذ  المتحدة  باألمم  سفيراً 
الشرر الذي يصيبها عن طريق اإلرهاب، منطلقاً في 
ذلك من دور مصر الريادي والحضاري في المنطقة، 
والذي يكافح اإلرهاب، ويواجه الداعمين له. وسوف 
إلى  اإلرهاب  من  اآلثار  لحماية  جهودي  في  أستند 
التابعة  الثقافية  والمنظمات  العربية،  الدول  جامعة 
لألمم المتحدة وجميع الهيئات المعنية بحماية اآلثار 

على مستوى العالم.
ما  كثيراً  العالم  بدول  المصرية  اآلثار  > محبو 
ترى  فهل  الفراعنة«،  »لعنة  من  مخاوفهم  يبدون 

مبرراً لهذه المخاوف في علم المصريات؟
بصلة،  الواقع  من  لها  أساس  ال  الظاهرة  هذه   -
فليس هناك ما يعرف بـ»لعنة الفراعنة«، والتي ذاع 
صيتها منذ وفاة ممول مقبرة توت عنخ آمون أو ما 
يعرف بـ»الفرعون الذهبي« اإلنجليزي كارنافون في 
عام 1922، خالف موت عصفور »الكاناريا« لمكتشف 
مسؤولي  أحد  تعرض  ثم  كارتر،  هيوارد  المقبرة 
اآلثار لحادث سير عند اإلعداد لتنظيم معرض آلثار 
هذا الفرعون في عقد السبعينيات من القرن الماضي، 

عند تجواله بعدة مدن أمريكية.
بالمواقع  لها تفسير علمي يرتبط  الظاهرة  وهذه 
األثرية المغلقة آلالف السنين، فتراكمت بها البكتيريا 
والغازات السامة، لذلك يتعرض من يقوم باكتشاف 
بيئية  إلى مخاطر  إليها مباشرة  الدخول  أو  المقبرة 

جمة. 
فور  المقابر  تهوية  بضرورة  ُينصح  لذلك 
مباشرة، وخالف  اليها  الدخول  اكتشافها، من دون 
ذلك فقد كنت أطلق لحيتي لعدة أيام قبل أن أدخل إلى 
المقبرة المكتشفة، حتى ال تصاب مسام الجلد جراء 

البكتيريا الضارة.
والواقع، فإن هذه الظاهرة أفادت اآلثار المصرية 
كثيراً، فهناك العديد من السائحين الذين يحرصون 
على زيارة مصر لمعرفة طبيعة الظاهرة متوجسين 

من أن تصيبهم اللعنة في حال عدم مشاهدة الكنوز 
علماء  جانب  من  دراستها  عن  فضالً  الفرعونية، 
غربيين. وأتلقى العديد من البرقيات من شخصيات 
أجنبية، تعلن تبرعها لترميم وصيانة اآلثار الفرعونية، 
كل  توزيع  وصاياهم  في  سجلوا  بأنهم  وإبالغي 
أن  من  خوفاً  المصرية،  اآلثار  لصون  يملكونه  ما 

تصيبهم لعنات أصحابها في مقابرهم.
> لكن بعضهم يربط بين ظاهرة اللعنة، وبين 
حرصك على ارتداء القبعة التي ترتديها، فما قصة 

هذه القبعة؟
- قديماً كنت ارتدي قبعة فالحية بيضاء شكلها 
سيئ للغاية لدرجة أنها كانت تقزز من يراها وكانت 
كبيرة الحجم وُتطوى من األمام. وفي أثناء وجودي 
بأمريكا دخلت أحد المحال بلوس أنجلوس ووجدت 

قبعة أعجبتني فقمت بشرائها على الفور.
ومنذ هذه اللحظة وأنا أتفاءل بهذه القبعة لدرجة 
اكتشاف  إلى  بالتوصل  أقوم  ارتديها  عندما  أنني 
جديد. وهذه القبعة ال أقوم بتغييرها حتى أصبحت 
مهترئة من الداخل. ومن فرط أهميتها، فإن عالمتها 
بأسعار  تبيعها  أصبحت  العالم،  دول  في  التجارية 
كبيرة، ويتم الترويج لها على هامش معارض اآلثار 

المصرية في خارج البالد.
األهرامات  منطقة  في  حفائرك  خالل  من   <
الوحيدة  العجيبة  هذه  لك  تمثل  ماذا  األثرية، 

المتبقية من عجائب الدنيا السبع؟
لسنوات  أقمت  أنني  بالفعل  حظي  حسن  من   -
في استراحة جميلة أمام الهرم األكبر»خوفو«، حيث 
كنت استيقظ من النوم مع شروق الشمس ألشاهد 
هذا الصرح العجيب وأراه أيضاً مع الغروب. وكنت 
أرى هذا الهرم في شكل جديد كل يوم، وفي بعض 
هذا  ألتأمل  االستراحة  أمام  أجلس  كنت  األحيان 
المعماري، ومن وقتها وأنا أواصل حفائري  المبنى 
فيه. وأسفرت اكتشافاتي عن مقابر العمال والطريق 
القرية  إلى  باإلضافة  الوادي،  معبد  وبقايا  الصاعد، 

اإلدارة  ومنطقة  والفنانون،  العمال  فيها  عاش  التي 
والمعادن  الخبز  لصناعة  مخصصة  كانت  التي 
األثرية في  المواقع  األسماك، وغيرها من  وتجفيف 
عموم أنحاء مصر، وهي المواقع التي ترشد األثريين 
عليها  كان  التي  الحياة  طبيعة  على  التعرف  في 

المصريون القدماء.                
> ما الذي دفعك إلى االلتحاق بكلية اآلثار؟ وهل 

كان ذلك حباً فيها؟
- إطالقاً، منذ بدايتي في الجامعة، لم تكن لي رغبة 
بكلية  االلتحاق  إذ سبقها  اآلثار،  بكلية  االلتحاق  في 
الحقوق، ودرست بها أسبوعاً، حيث كنت أرغب في 
كمال  الراحل  الفنان  مثل  محامياً، ألصبح  أكون  أن 
الشناوي، حيث شدني أحد أدواره الفنية، عندما كان 

يقوم بتمثيل دور المحامي وحوله المعجبات.
أثناء  وحتى  بها،  العمل  بعد  جاء  لآلثار  حبي 
بعد  كرهتها  إنني  بل  أحبها،  أكن  لم  لها  دراستي 
تخرجي عندما رغبت في امتحان السلك الدبلوماسي 
لدرجة  حصدي  بعد  وذلك  الخارجية،  بوزارة 
الليسانس في جامعة اإلسكندرية عام 1967، ولكنني 
في  الممتحن  سألني  بعدما  االختبار  في  فشلت 
الخارجية،  في  بالعمل  اآلثار  عالقة  عن  الخارجية 
فأجبته بعفوية متسائالً أيضاً عن عالقة من يعملون 
كان  حيث  خارجه،  من  وهم  الدبلوماسي،  بالسلك 
هذا الشخص من خارج السلك الدبلوماسي، ويعمل 
رسبت  أن  إال  ذلك  نتيجة  من  كان  فما  إطاره،  في 
من  بأي  ألتحق  لم  وبالتالي  الشفوي،  االختبار  في 

مسارات السلك الدبلوماسي.
>  وما هي بدايات عملك في مجال اآلثار؟

- بدأت حياتي العملية في عام 1968 كمفتش آلثار 
اإلسكندرية  وغرب  إدفو  ثم  الجبل«  »تونا  منطقة 
وأبوسمبل وإمبابة وأهرام الجيزة والواحات البحرية، 
حتى صرت كبيراً لمفتشي آثار الجيزة، إلى أن توليت 
إدارة آثار الهرم، ثم أميناً عاماً للمجلس األعلى لآلثار، 

وبعدها وزيراً لآلثار. 



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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الجريمة و العقاب

لم يكن السبت الموافق الحادي عشر من مارس 
مارك  الجامعي  الطالب  حياة  في  العادي  باليوم 
عطلة  قضاء  قرروا  الذين  الثالثة  ورفاقه  كيلروي 
إلى  اليوم  ذلك  تحول  حيث  أنفسهم,  عن  للترويح 
كابوس بسبب وقوع جريمة قتل في ظروف حافلة 

بالرعب.
انطلق الشبان الذين يدرسون في جامعة تكساس 
وكلية ألفين في والية تكساس األمريكية في سيارة 
صديقهم مارتن من بلدة سانتافي بالوالية إلى بلدة 
خليج  قرب  ماتاموروس  إلى  ثم  ومن  براونزفيل 
المكسيك، وهي بلدة تجذب إليها آالف الطلبة خالل 
إجازة الربيع الدراسية، حيث تضم العديد من أماكن 
أوقفوا سيارتهم  الحدود  إلى  اللهو. وعندما وصلوا 
متجهين سيراً  منها  وترجلوا  األمريكي  الجانب  في 
على األقدام إلى ماتاموروس على الجانب المكسيكي.
حيث  ليلي،  ناٍد  في  الوقت  بعض  أمضوا  وهناك 
سيارتهم،  إلى  العودة  قرروا  بينما  كيلروي  تركهم 
يراقبهم، ولم يكن  المنطقة  من  حيث شاهدوا رجالً 
بأن  اعتقاد  الشبان  لدى  بعد وكان  كيلروي قد عاد 
إال  الفندق،  إلى  وسبقهم  سيارة  استقل  قد  زميلهم 

أنهم عند وصولهم لم يجدوه.
صديقهم  كان  التالي  اليوم  في  استيقظوا  عندما 
اليزال غائباً، وعلى الفور قاموا بإبالغ السلطات على 
جانبي الحدود والقنصل األمريكي في ماتاموروس، 
والسجون.  المستشفيات  على  أوصافه  وزعت  كما 
وبعد يومين تم التوصل إلى أن كيلروي شوهد للمرة 
به جرح  وجه  ذي  رجل  إلى  يتحدث  وهو  األخيرة، 

غائر.
وفي الوقت نفسه وصل والدا كيلروي إلى بلدة 
عرضا  حيث  ابنهما،  عن  البحث  لمتابعة  براونزفيل 
مكانه.  عن  معلومات  بأي  يدلي  لمن  مالية  جائزة 
وبعد أسبوعين تم تناول قضية اختفاء الشاب ضمن 
برنامج تليفزيوني، إال أن ذلك لم يؤد إلى أي نتيجة 
المكسيكية  الشرطة  أعلنت  قليلة  أيام  وبعد  تذكر. 
بتهمة  ريفيرا  هيرنانديز  يدعى  شاب  على  القبض 
وعرض  استجوابه،  ولدى  مخدرات  وبيع  حيازة 
مزرعة  في  شاهده  إنه  قال  عليه  كيلروي  صورة 
مجاورة لبيته وعندما قامت الشرطة بتفتيشها عثرت 
على مقابر تضم خمس عشرة جثة لرجال من بينها 

جثة مارك كيلروي. 
ولدى تفتيش المنزل الواقع داخل المزرعة والذي 

ترجمة : د. ح�ضن �لغول

كان بال نوافذ كان المنظر مخيفاً، حيث كانت أرضيته 
كبير  وعاء  هنالك  وكان  الدماء،  من  ببقع  مغطاة 
مملوء بمالعق خشبية ومعدنية وبقايا دماغ بشري 
وسلحفاة مشوية ومطرقة وأوان مملوءة بالسوائل، 
غلى  في  تستخدم  كانت  زيت  براميل  إلى  إضافة 

الضحايا. وكان المكان أشبه بمسلخ بشري«.
ذبح  يتم  كان  فإنه  هيرنانديز  قاله  لما  ووفقاً 
الضحايا ضمن طقوس كان يقوم بها أفراد عصابة 
لتهريب المخدرات الذين كانوا يعتقدون أن التضحية 
عنهم  وستحجب  تقهر  ال  قوة  ستمنحهم  بالبشر 
اثنان  اعترف  كما  المخدرات.  أنظار شرطة مكافحة 
قوة  منحتهما  الطقوس  تلك  أن  العصابة  زعماء  من 
ال مثيل لها، بحيث ال يؤثر الرصاص في جسديهما. 
ولدى سؤالهما عن الجهة التي قتلت كيلروي، قاال إن 
الذي قام بذلك هو األب الروحي لهما، وعلى الفور تم 
الزعيم  بينهم  العصابة من  أفراد  اعتقال خمسة من 
»ادولفو كونستانزو«، وفتاة تدعى  الديني للعصابة 
سارة الدريت، وهي األم الروحية لهم، إال أنه أطلق 

سراحهم فيما بعد.
ندم  أي  المتهمون  يبد  لم  اعترافاتهم  وخالل 
على  بناًء  اختطافه  تم  كيلروي  أن  إلى  وأشاروا 
الضروري  أنه من  الذي كان يرى  أمر من زعيمهم 
التضحية بطالب أمريكي. وبعد ساعات من اختطافه 
قام كونستانزو بضربه على رأسه بآلة حادة حتى 
المتهمون  وقال  دماغه.  انتزاع  تم  حيث  الموت، 
الذي  »المؤمنون«،  الرعب   بفيلم  كثيراً  تاثروا  إنهم 
عرض في عام 1987، والذي تناول التضحية بالبشر 

وتقديمهم كقرابين بهدف كسب القوة والمال. 
كما تم تفتيش غرفة الدريت، وعثر بداخلها على 
إضافة  القتل،  طقوس  في  تستخدم  معدنية  أدوات 
الوقت  وفي  الحجم.  صغيرة  أفريقية  تماثيل  إلى 
تستخدم  الدينية  الجماعات  بعض  فيه  كانت  الذي 
في قرابينها الحيوانات والموتى من األشخاص، إال 
أحياء  الضحايا  يكون  أن  على  أصر  أن كونستانزو 
أنه  يرى  وكان  القاتلة،  الطقوس  تلك  ممارسة  قبل 
كلما كثرت القرابين البشرية ازدادت قوته ونفوذه. 
وكان من الواضح أن هذا القاتل الذي اشتهر بلقب 
إبليس كان يؤمن بديانة انتشرت في منطقة الكاريبي 
عبادة  في  تتمثل  والتي  »السانتيرية«،  باسم  عرفت 
األرواح والتي كانت تدين بها كل من أمه الحقيقية 
وأمه الروحية، حيث ظهرت بعض المعابد في ميامي 

وفلوريدا التي كانت تدعو لها.
المكسيكية  العاصمة  في  كونستانزو  عاش  وقد 
ثم انتقل إلى ماتاموروس، حيث أنشأ مجموعة من 
الرجال بهدف حماية تجار المخدرات، والتي حولها 

إلى طائفة دينية تدين بالوالء له. 
تعودت  فقد  الدريت  سارة  الروحية  األم  أما 
األمريكي  الجانب  إلى  الحدودي  الجسر  عبور  على 
للدراسة في إحدى الكليات، حيث كانت طالبة مثالية 
جيدة  وعالقة  الجمال،  من  كبير  بقسط  وتتمتع 
أداء  في  أسبوع  كل  تشارك  وكانت  اآلخرين  مع 
األنشطة  من  العديد  وتمارس  جماعية،  دينية  أغان 
االجتماعية والدراسية، مما جعلها تحصل على العديد 

من الجوائز.
القبور تخلفت  اكتشاف  فيه  تم  الذي  اليوم  وفي 
لها  زميلة  وأخبرت  الكلية  إلى  الذهاب  عن  ألدريت 
بأنها لن تعود إلى ذلك المكان ثانية بسبب مشاكل 
األنباء  تحدثت  منها.وعندما  االنتهاء  تريد  شخصية 
الفتاة هي مجرد ساحرة شريرة تعمل  عن أن هذه 
بالصدمة،  زمالؤها  أصيب  مخدرات  عصابة  ضمن 
بعضهم  بدأ  بينما  بريئة،  أنها  يعتقد  كان  فبعضهم 
عادية  وظيفة  ذات  مثلها  لفتاة  كيف  يتساءل  اآلخر 
أن تقتني سيارة حديثة، ومن الواضح أن هذه المرأة 
تظهر  المدينة  ففي  مزدوجة،  حياة  تعيش  كانت 
اإلنجازات،  من  الكثير  تحقق  ناجحة  وامرأة  كطالبة 
بينما تعيش في الريف حياة حافلة بالطقوس القاتلة 
والسحر األسود والمخدرات، وفي مجتمع مكسيكي 
بسيط كان من السهل على هذه الفتاة المحافظة على 

إزدواجية حياتها.
عن  جارياً  اليزال  البحث  كان  المكسيك  وفي 
كونستانزو والدريت اللذين اختفيا عن األنظار، بينما 
الضحايا،  دفن  في  بالمشاركة  السكان  بعض  قام 
اإلضرار  بهدف  الدينية  الطقوس  بعض  أجروا  ثم 
مقرهما  بتدمير  قاموا  كما  والدريت،  بكونستانزو 

وحرقه.
مبنى  الشرطة  حاصرت  أسبوعين  مرور  وبعد 
قديماً يضم شققاً في أحد أحياء العاصمة مكسيكو 
كونستانزو  كان  الشقق  إحدى  داخل  وفي  سيتي، 
الذي أدرك أنه يخوض معركته األخيرة يلقي األموال 
النار من مسدسه  المارة، ثم يطلق  النافذة على  من 
وأن  عليه،  الخناق يضيق  بأن  وعندما شعر  عليهم. 
الشرطة ستبدأ في اقتحام المكان أمر مساعده الفارو 

إبليس والساحرة! 
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بأن يطلق النار عليه وعلى الدريت.
وعندما اقتحمت الشرطة الشقة وجدت كونسانزو 
اخترق  وقد  األرض،  على  ملقيين  مساعديه  وأحد 
سوداء  شموع  وحولهما  الرصاص  جسديهما 
الدريت  باعتقال  ذلك  إثر  الشرطة  وقامت  مشتعلة، 

وثالثة من أفراد العصابة. 
القتل،  عمليات  في  مشاركتها  الدريت  نفت  وقد 
وقالت إنها سمعت باألمر من وسائل اإلعالم مدعية 
أن العصابة كانت تعاملها كسجينة، إال أن الشرطة 
بنفوذ كبير  الفتاة تتمتع  كانت على قناعة بأن هذه 
أمام  مثلت  قصيرة  فترة  وخالل  العصابة،  داخل 
المحكمة، وتم إدانتها بالمشاركة في ارتكاب جرائم 

قتل وحكم عليها بالسجن لخمسة وأربعين عاماً.
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الجريمة و العقاب
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كيدهن عظيم!
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 - الّدعاوى  إلى  نظرتهم  بناء  في  القضاة  يعتمد 
األدلّة  على   - المختّصة  بمحاكمهم  فيها  المنظور 
مسرح  أو  الَحَدث،  أرض  في  المتوفرة  المادّية 

الجريمة، بالدرجة األولى.
فإّنهم  األدلّة،  هذه  مثل  وجود  تعثّر  حال  وفي 
تجاه  عاّماً،  وموقفاً  شاملة،  نظرة  تكوين  يحاولون 
المحيطة  الظروف  حسب  ما،  جريمٍة  أو  ما،  قضيٍة 
شهادات  اعتماد  إلى  جاهدين  ويسعون  بالواقعة، 
قبل  الواقعة،  أو  بالحادثة،  لهم عالقة  ِممَّن  الّشهود، 
تقديراتهم  حسب  وذلك  بعده،  أو  بالحكم،  النّطق 
اجتهادهم  نتيجة  تكّونْت  قد  تكون  التي  وقناعاتهم 
القاضي،  أخطأ  فإْن  الخاّصة،  ورؤيتهم  الشخصي 

كان له أْجرٌ، وإْن أصاَب، َفلَُه أْجَران.

كالم ُمْبتَذل

على  المشي  يحاول  »َمْن  الناس:  من  كثير  يقول 
الوحل، فال بّد وأْن تتلّوث ثيابه، أو أعضاء من جسده، 

أو أْن يغرق فيه من دون حراك«!.
»فؤاد«، وهو  المدعو  فإنَّ  ما ورَد،  على  واعتماداً 
أبٌ لبنتين، قد غرق في َحْمأة الوحل – وحل الّرذيلة 
ملّذاته،  عندما سعى إلرواء  أذنيه،  - حتى شْحَمتَي 
بالّسهر داخل الَمراِبع الليلية، وأماكن اللهو والعبث، 
من  شلٍّة  إلى  وتعّرفه  هباًء،  والمال  الوقت  وإضاعة 
تعاطي  على  دّرُبوُه  الذين  الُمْستْهتِرين  الفاِسقين 
الّزَعاف”،  السّم  »هذا  والمخّدرات  الملعونة،  الخمرة 
ضارباً عرض الحائط بمصير عائلة كاملة، ال حول 

لها وال قّوة«!.
بُل  السُّ ِبشتّى   – إبعاده  »دليلة«،  وحاولْت زوجته 
- عْن هذه األجواء الَمْوبوءة، وإعادته لجاّدة الصواب 
والوعي، لكّن الجواب في كلِّ مّرة: اإلهانات والّضرب، 
»هيفاء« و»رضية«  ابنتيها  َنْعتِها، وَنْعِت  إلى  إضافة 
- اللتين وصلْتا لِسّن الزواج - بكالٍم ُسوقّي بذيء، 
يرَبأ اإلنسان العاقل بنفسه عْن ترديده، فما بالكم إذا 

كان المتكلّم أباً؟!.
سيّىء  والمخّدر،  المخمور  األب  هذا  وبسبب 
الّسمعة والّصيت، فقد امتنع أيُّ شاب في الحّي الذي 
تقيم فيه عائلته، أو سواه من األقرباء وغير األقرباء، 

عْن طلب يد أيٍّ من الفتاتين، َقْصد الّزواج!.

�ضبيل للخال�س

أمام هذه األمواج المضطربة، شَرَعْت بذور الحقد 
تنمو  ابنتيها«،  مْن  وواحدة  األّم،  »لدى  والكراهية، 
األكبر  ابنتها  تحّث  نفُسها،  األّم  راَحت  بل  وتتعمَّق، 
سنّاً »هيفاء«، للبحث عْن حيلٍة ما، أو حياكة مؤامرٍة 
ما، للخالص مّما يتعرْضَن له – على يد الوالد، غريب 
األطوار – أمام الجيران والماّرة، مْن معاملٍة سيئة، لها 
َجّمٌ من  شخصياً، وللبنتين بآٍن معاً، حتى بات عددٌ 
الجيران، يتحاَشْون الكالم معهن، أو القيام بزيارتهن، 
مْن  أّي شكٍل  تقديم  أو  متباَدلة،  أّي عالقة  أو نسج 

أشكال التعاون لهن، بسبب الّسلوك المشين للوالد! 

خّطة �ضيطانّية

ذات ليلة حالكة الّسواد - كان األب وقتها كعادته 
ابنتيها إلى جلسة طارئة،  البيت - دَعِت األم  خارج 

وإلى أمٍر مهم، كما قالت لهما. 
ضّد  ُمفبَْركة  مكيدة  تنسُج  حديثها،  طيَّ  وراَحْت 
هّدد  أْن  بعد  خاّصة  عْزباوين،  لبنتين  األب  زوجها، 
األب العائلة - وزوجته على وجه الخصوص - بأّنه 
»بصدد هجرهّن، وعزمه الّزواج من امرأة أخرى، يجد 
في حضنها السعادة والسكينة، بعيداً عن المناوشات 
الحين  بين  الّدماغ،  ووجع  والِقيل،  والقال  العائلية، 

واآلَخر«!.
وما إْن اكتملْت خيوط الخطة الشيطانيّة المْرسومة، 

حتى جاء وقت التنفيذ على األرض!. 
إلى  »هيفاء«  الكبرى،  البنت  سارعت  البدء،  في 
من  لالنتقام  الخطة،  من  األّول  البند  وترجمة  تنفيذ 
األب، ومن سلوكه الطائش، وتصريحاته البلْهاء، حيث 
ذهبت مع أمها إلى مركز شرطة الحّي، ُمدَِّعيًة هناك: 
والَمَساس  عاطفيّاً،  عليها  االعتداَء  حاوَل  أباها  »أّن 
كان  ما  كثيراً  أنه  اّدَعْت،  كما  مّرة،  أكثر من  ِبعّفتها، 
األمر  بهذا  تحتفظ  كانت  لكنّها  نفسها،  عْن  ُيراِوُدها 
العباد  ألسنة  مْن  العائلة،  على سمعة  لنفسها، خوفاً 
وتقّوالتهم، الذين ال ينقصهم خبرٌ طازجٌ كهذا، لزيادة 
جرعات الثرثرة، ومضغ الكالم، وتوليد الحكايات، إذ 
يكفي عائلتها وجعاً، عزوف الناس عنهم، ومقاطعتهم 
لهم، بسبب سلوك والدهم الّرديء، وسمعتة السيّئة«، 

على حّد كالمها في اّدعاِئها والبالغ!.
في  الجنائية«  والمباحث  التحرّيات  »قسم  وفي 
مركز الشرطة ذاته، أّكدت األم أقواَل ابنتها »هيفاء«، 
لضابط  بقولها  المِكيدة،  خيوط  نسج  وأكملت 
التحقيق:يا سيّدي، أنقذُت ابنتي »هيفاء« مْن بين يدي 
زوجي، بالّرمق األخير، ولوال تدّخلي إلنقاذها مْن بين 
يدي هذا الوحش الكاِسر، لكان »الفأس قد وقع في 

الّرأس«، لكّن الله سلّم.
قال الضابط، موّجهاً كالمه للبنت الثانية واألصغر 
ما  أقوالها..وأنِت،  ألخذ  استدعائها  بعد  »رضيّة« 

إفادتك، وما أقوالك عْن سلوك والدك وتصّرفاته؟
أمها  أقوال  داً  ُمؤكِّ »رضية«،  البنت  هنا جاء كالم 
وشقيقتها تماماً، ومطابقاً الّدعاءاتهما، وكان كالمها 

بحّق، بمنزلة »القّشة التي قَصَمْت َظْهَر البعير«!
»قسم  رئيس  الضابط  أمَر  الفور،  وعلى  وقتها، 
الشرطة  مركز  في  الجنائية«  والمباحث  التحرّيات 
على  القبض  إللقاء  القسم  من  دورية  بإرسال  ذاته 

الّزوج »فؤاد«. 
أنكَر  الشرطة،  مركز  في  نفسه  الضابط،  وأمام 
»فؤاد« ما ُنِسَب إليه من اتهامات، وقال: إنها اّدعاءات 
باطلة ُمفبَْرَكة، يا سيّدي، وقَسماً َعَظَماً! ثّم هل هناك 
ابنته  شرف  على  يعتدي  العالم،  هذا  في  عاقلٌ  أبٌ 

وعفافها؟! 
صّحة  تثبت  التي  الكافية،  األدلّة  توافر  ولعدم 
أمام  يكن  لم  فإنه  عدمها،  مْن  إليه  الموّجهة  التّهمة 

ضابط التحقيق سوى االستماع ألقوال الِجوار، الذين 
»فؤاد«، وتناوله للخمرة  أّكدوا، سوء سمعة جارهم 
جهاراً نهاراً، وكثيراً ما رأوه بحالٍة مزريٍة من َتْعتَعة 
كر وفضائحه، إضافة لتعاطيه أكثر من نوٍع من  السُّ
يتفّوُه  يسمعونه  كانوا  ما  كثيراً  وأّنهم  المخّدرات، 

بألفاٍظ ناِبية، مع زوجته وابنتيه!
ضابط  قرر  المعطيات،  وهذه  الوقائع،  هذه  أمام 
التحقيق تحويل المتهم »فؤاد« إلى المحكمة للنظر في 
هذه الّدعوى، وخاصة بعد عدم تمّكن المتّهم »فؤاد« 

من إثبات كذب اّدعاء زوجته وابنتيه.
في  للنظر  المحكمة  جلسات  تبدأ  أن  وقبل 
هذه الّدعوى، وقبل الحكم على »فؤاد«، بحبسه 
واإلصالحية«،  العقابية  »المؤسسات  بإحدى 
بتهمة محاولة االعتداء على إحدى أصوله، وهي 
ابنته »هيفاء«، و التي أنكرها، وفي تهمة تعاطيه 
للمخّدرات والخمرة، والتي اعترف بها، اتجهت 
علم  دون  ومن  ِخلسًة  »رضيّة،   الثانية  ابنته 
والدتها وشقيقتها  »هيفاء«، إلى مركز الشرطة 
أفادت،  التحقيق،  ضابط  أمام  وهناك  عينِه، 
ُمزّيفة،  ُتهمة  مْن  بأبي  لحَق  ما  أنَّ  واعترفت، 
والدتي، مع شقيقتّي  دّبرتها  مكيدة،  إاّل  هو  ما 
والدي،  من  للتخلّص  ومعي،  »هيفاء«  األكبر 
اطالع  على  كنُت  وأنني  حياتنا،  مْن  وحذفه 
بفبركاتهما ومكائدهما، لكني لم أكن أجرؤ على 
الكالم، ولكن وجود والدي خلف القضبان، هيَّج 
حزني عليه، آلَمنِي، وهو والله بريءٌ من التّهمة 

الُموّجهة إليه، يا سيدي! 
أُِعيَْد مْن جديد فتح ملّف  الُمقنِع،  بعد هذا البالغ 
محاولة  تهمة  »فؤاد«  األب  عن  لتسقط  الّدعوى، 
الكبرى  ابنته  وهي  أصوله،  إحدى  على  االعتداء 
الخمرة  تعاطي  تهمة  عن  فقط،  وليُحاَكم  »هيفاء«، 

والمخّدرات، أمام المحكمة المختّصة. 
فيما ألقت الشرطة القبض على األّم »دليلة« وابنتها 
»هيفاء«، اللتين اّدَعيْتا زوراً وبهتاناً على الزوج واألب 
وإزعاج  وكيدي،  كاذب  بالغ  تقديم  بتهمة  »فؤاد«، 

السلطات، وتضليل العدالة..
إلى  »هيفاء«  وابنتها  »دليلة«  األّم  أِحيلَت  وقد   
القضاء، حيث نالت كّلٌ منهما الجزاء العادل، وأعفيت 
جريمة  عن  لتراجعها  المحاكمة  من  »رضية«  البنت 
البالغ الكاذب والكيدي، وإزعاج السلطات، وتضليل 

العدالة، واعتبرت شاهدة في القضية.
تنزيله:  ُمْحَكِم  في  وتعالى  سبحانه  الله  يقول 
َفتبيَّنوا  ِبنَبَأ  فاِسقٌ  جاَءُكْم  إْن  آمنُوا  الذيَن  ها  أيُّ »يا 
َفعلتُْم  ما  على  فتُْصبُِحوا  ِبَجَهالٍة  َقْوماً  ُتِصيْبُوا  أْن 

ناِدِميَْن«، صدق الله العلي العظيم.

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

هو محض صدفة.



العدد 575 نوفمبر 382018

أوراق قانونية

�لدكتور �أحمد عبد �لظاهر

م�ضت�ضار قانوين يف د�ئرة �لق�ضاء - �أبوظبي

�أ�ضتاذ �لقانون �جلنائي يف جامعة �لقاهرة

تشريعات المستقبل.. 
الطائرات بدون طيار

طيار«  بدون  »الطائرة  أو  المسيّرة«  »الطائرة 
هي طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقاً لطريق 
مهامها،  ألداء  حمولة  الغالب  في  وتحمل  تسلكه، 
عليها  ويطلق  القذائف.  حتى  أو  كاميرات  كأجهزة 
 )Unmanned aerial vehicle( باللغة اإلنجليزية اسم
 .)Drones( أو   )unmanned aircraft systems( أو 
Remotely Piloted Air� )وقد يطلق عليها أيضاً اسم 

craft(. وفي بداية ظهورها، كانت فقط لالستخدام 
تم  خطيراً  جوياً  سالحاً  كانت  حيث  العسكري، 
وكانت  الماضي،  القرن  في  مرة  ألول  استخدامه 
تستخدم لتتدرب عليها المجموعات العسكرية في 
إصابة األهداف، ثم طّور المهندسون طائرات تحمل 
ذخيرة تلقي بنفسها على الهدف المطلوب، وهي لم 
تكن »طائرة بدون طيار« حقيقية كما نعرفها اليوم، 
فترة  وفي  فقط.  واحدة  لمرًة  تستخدم  كانت  فقد 
األمريكية  المتحدة  الواليات  قامت  الباردة،  الحرب 
الستخدامها  التقنية،  هذه  حول  األبحاث  بتطوير 
في التجسس وفي المهمات الخطيرة التي يخشى 
غيرت  وقد  للطيارين.  بالغ  ضرر  حدوث  فيها 
أصبح  بحيث  الجوية،  الحرب  طبيعة  الطائرة  هذه 
المتحكم في الطائرة غير معرض ألي خطر حقيقي.
ولكن، حدث مؤخراً أن بدأ استخدام هذه الطائرات 
ألغراض مدنية، وقد تم استخدامها أوالً في إنتاج 
المثبتة  الكاميرات  األفالم السينمائية حيث تساعد 
بها في تصوير مناظر خالبًة من األعلى، وتطّورت 
الواقعية،  الحياة  إلى  األفالم  من  االستخدامات 
وقامت إحدى الشركات بصنع طائرة بدون طيار 
للحاالت اإلسعافية في األماكن المزدحمة، فبمجرد 
نظام  بواسطة  مكانك  إلى  الطائرة  ُترسل  اتصالك 
اإلرشادات  المسعف  ويعطيك  المواقع  تحديد 
الالزمة وهو يراقب ما تفعل عن طريق الكاميرات 
ويتكلم مع الشخص عن طريق مايكروفون موجود 
األخرى  االستخدامات  وأحد  نفسها.  الطائرة  على 
هو رش المحاصيل بالمبيدات الحشرية واألسمدة، 
كما في اليابان، وتستخدم أيضاً في رسم خرائط 
الطرق  تنجزه  كانت  ما  تنجز  للبلدات وهي  دقيقٍة 
التقليدية في عام وتختصره إلى ثالثة أيام. كذلك، 
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تستخدم الطائرات بدون طيار في مكافحة الحرائق 
ومراقبة خطوط األنابيب.

وال تتوقف االستخدامات الرائعة للطائرات بدون 
شركة  مؤخراً  حصلت  فقد  الحد،  هذا  عند  طيار 
 )Air Prime( أمازون على ترخيص لتجربة خدمتها
المتحدة  الواليات  وسمحت  المتحدة،  المملكة  في 
مشروعها  باستخدام  غوغل  لشركة  األمريكية 
إلى  الشركتان  تطمح  حيث   ،)Wing( الجديد 
استخدام تقنية الطائرات بدون طيار في التوصيل 
لهذه  يمكن  أي  المستهلك،  إلى  للبضائع  الفوري 
فقط  ساعٍة  نصف  خالل  المنتج  توصيل  الطائرة 
عمالق  بابا،  علي  وأعلنت شركة  الطلب.  وقت  من 
استخدامها  عن  الصيني،  اإللكترونية  التجارة 
المياه  فوق  الطرود  لتسليم  طيار«،  بدون  »طائرة 
للمرة األولى، مؤكدة أن ثالث طائرات بدون طيار 
تحمل ستة صناديق من فاكهة الباشنفروت يصل 
وزنها إلى 12 كيلو جراماً طارت من مدينة بوتيان 
إلى  الصين  شرقي  بجنوب  فوجيان  مقاطعة  في 
أكتوبر   31 يوم  في  منها  القريبة  ميتشو  جزيرة 
2017، وحلقت الطائرات في رياح قوية، واستغرقت 
المياه،  كيلو مترات فوق   5 لقطع مسافة  دقائق   9
طائرات  شركة  مع  بالتعاقد  راوندا  دولة  وقامت 
نقل  في  متخصصة  طائرات  إلنتاج  طيار  بدون 
إيصال  وبهذا تسهل  البعيدة،  األماكن  إلى  األدوية 
ممكن،  وقت  بأسرع  يحتاجها  من  إلى  المعونة 
وتدرس الواليات المتحدة األمريكية إمكانية إبرام 
التسليم  صفقة شبيهة بذلك أيضاً. ويمكن لخدمة 
بواسطة الطائرات بدون طيار أن تقلل وقت النقل 

إلى نصفه كما توفر التكاليف اللوجستية.
حاالت  كبيراً  تزايداً  وتزايدت  تعددت  وهكذا، 
استخدام الطائرات بدون طيار في األعمال المدنية، 
حيث تستخدم في المهام الصعبة والخطرة بالنسبة 
للطائرة التقليدية، والتي يجب أن تتزود بالعديد من 
التحكم  أدوات  المقصورة،  مثل  الطيار  احتياجات 
الضغط  مثل  البيئية  والمتطلبات  الطائرة،  في 
واألكسجين، وأدى التخلص من كل هذه االحتياجات 
وثمة  تكلفتها.  وخفض  الطائرة  وزن  تخفيف  إلى 
تقارير عالمية تفيد بأن حجم سوق الطائرات بدون 
طيار على مستوى العالم سيتجاوز ستة عشر مليار 
دوالر بحلول عام 2021، بنمو سنوي نسبته%5.5  
اللوجستية،  والخدمات  البيئة  قطاعي  في  السيما 
بدون  الطائرات  استخدام  إمكانية  إلى  باإلضافة 
التصوير ثالثية  المدن وتقنيات  طيار في تخطيط 
األبعاد، واالستجابة للكوارث ومتابعة المشروعات 
في القطاعات االقتصادية المختلفة كالنفط والغاز، 

والكهرباء واإلنشاءات.
وإدراكاً ألهمية هذه التقنية المستحدثة، وضمن 
دولة  قامت  االصطناعي،  للذكاء  استراتيجيتها 
اإلمارات العربية المتحدة بدعم صناعات الطائرات 
مسابقتها  طريق  عن  سلمي  بشكل  طيار  بدون 
طيار  بدون  للطائرات  اإلمارات  »جائزة  السنوية 
المتسابقون  فيها  يشارك  والتي  اإلنسان«،  لخدمة 
من جميع أنحاء العالم لتقديم اختراعاتهم والتنافس 
اإلنسانية  تخدم  التي  للطائرات  نموذج  وتقديم 
وتندرج المشاريع بشكل أكبر في المجاالت الطبية 
والبيئة والتعليم. كذلك، وفي شهر مارس 2016م، 

عقدت إمارة دبي أول سباق للطائرات بدون طيار 
في العالم، حيث بلغت قيمة الجائزة األولى مائتين 
الطفل  بها  وفاز  أمريكي،  دوالر  ألف  وخمسين 
البريطاني ذو الخمسة عشر عاماً »لوك بانيستر«، 
وتاله  آخر،  متسابقاً  وخمسين  مائة  على  متفوقاً 
في المركز الثاني فريق )Dubai Dronetek(. وقد 
وزعت جوائز نقدية تصل قيمتها إلى مليون دوالر 
أمريكي، وذلك للتشجيع على هذه الرياضة الجديدة، 
من رياضات المستقبل التي تتبناها دبي وتسعى 

إلى احتضانها وتطويرها. 
في المقابل، يمكن أن تشكل الطائرات بدون طيار 
خطراً على أمن الدولة، من خالل تزويدها بكاميرات 
األسرار  نقل  بالتالي في  الدقة واستخدامها  فائقة 
إلى الدول األجنبية، كما يمكن استخدامها في تنفيذ 
بعبوات  تزويدها  طريق  عن  اإلرهابية  العمليات 
البالد  الطائرات  تلك  دخلت  مصر،  ففي  ناسفة. 
تم  أن  بعد  اإلرهابية  اإلخوان  جماعة  حكم  أثناء 
استيرادها من ألمانيا، واستخدمها أنصار الرئيس 
األسبق »محمد مرسي« في تصوير اعتصام رابعة 
الجزيرة  لقناة  الفيديوهات  تلك  وإرسال  العدوية، 
إلى 14  الفترة من 28 يونيو  والدول األجنبية، في 
أغسطس 2013م، وبثوا مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت 
2015م،  أغسطس  وفي  التصوير.  كيفية  لتوضيح 
مزودة  طائرة  على  المصرية  األمن  أجهزة  عثرت 
أول  قسم  من  بالقرب  ميموري  وكارت  بكاميرا 
أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتبين من خالل الفحص 
المبدئي أن بها مجموعة من الصور ولقطات لبعض 
األماكن الشرطية ومدينة اإلنتاج اإلعالمي واألماكن 
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وقامت  أكتوبر.  من  السادس  مدينة  في  الحيوية 
تلك  باستخدام  اإلرهابية  مصر«  أجناد  »جماعة 
الطائرات في أعمالها اإلرهابية، وظهرت في محاكمة 
التنظيم اإلرهابي، عندما أثبتت التحريات في يونيو 
هيكل  وتصنيع  بإعداد  قاموا  المتهمين  أن   ،2014
متحرك بورشة الحدادة الخاصة بهم تمهيداً لتحميله 
الستهداف  بعد  عن  فيه  والتحكم  بالمفرقعات، 
السلكية،  طائرة  تصنيع  وكذا  الشرطية،  المنشآت 
وتزويدها بمتفجرات الستهداف المنشآت المهمة. 
وفي فرنسا، وخالل الفترة من 5 أكتوبر 2014 إلى 
منتصف مارس 2015، تم تسجيل 60 حادث تحليق 
طائرات بدون طيار مجهولة المصدر فوق محطات 
دولة  وفي  باريس.  العاصمة  سماء  في  أو  نووية 
اإلمارات العربية المتحدة، تسببت الطائرات بدون 
طيار في توقف حركة النقل الجوي في مطار دبي 
 ،2016 عام  من  الثاني  النصف  خالل  مرات  ثالث 
وتراوحت فترات التوقف بين نصف ساعة وساعة 
اقتصادية  إلى خسائر  يؤدي  الذي  األمر  ونصف، 
كبيرة. وفي المملكة المتحدة، وفي شهر أغسطس 
2016، كشفت الشرطة البريطانية عن طائرتين بدون 
المحمولة،  والهواتف  بالمخدرات  محملتين  طيار 
أثناء تحليقهما باتجاه سجن بينتونفيل في شمال 
لندن، حيث تم اكتشافهما بواسطة ضباط التحقيق 
أثناء محاولة تهريب المخدرات والهواتف المحمولة 

إلى السجن. 
طيار  بدون  الطائرات  منافع  من  ولالستفادة 
ودرء المفاسد التي يمكن أن تنجم عنها، بدأت معظم 

الدول في التفكير في تنظيم استخدامها. وسنحاول 
فيما يلي إلقاء الضوء على تجارب الدول األجنبية 
في هذا الشأن قبل أن نتناول الحكم القانوني في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

�لقانون �لفرن�ضي ب�ضاأن ��ضتخد�م 

�لطائر�ت بدون طيار لالأغر��س �ملدنية

التي  الدول  أولى  الفرنسية  الجمهورية  تعتبر 
بدون  الطائرات  استخدام  تنظيم  إلى  سارعت 
طيار، وذلك بموجب القانون رقم 1428 لسنة 2016 
 2016 أكتوبر  من  والعشرين  الرابع  في  الصادر 
بشأن تعزيز إجراءات األمن في استخدام الطائرات 

بدون طيار لألغراض المدنية.

تنظيم ��ضتخد�م �لطائر�ت بدون طيار 

يف �لقانون �لأمريكي

تقدم   ،2017 مايو  من  والعشرين  الخامس  في 
بمشروع  األمريكي  النواب  مجلس  أعضاء  أحد 
بدون  الطائرات  استخدام  بشأن  فيدرالي  قانون 
العام  الثاني والعشرين من يونيو من  طيار. وفي 
ذاته، تقدم عضو آخر بمشروع قانون يحمل اسم 
الالزمة  والفرص  والبحوث  اآلمنة  التنمية  »قانون 
بدون  الطائرات  أمان  »قانون  أو  األعمال«،  لريادة 
النور حتى  لم تر  المشروعات  طيار«. ولكن، هذه 
الحالي،  التشريعي  الوضع  ظل  وفي  تاريخه. 
أصدرت محكمة االستئناف في مقاطعة كولومبيا 
الحكومة  حق  يؤيد  حكماً  سي(  دي  )واشنطن 

األمريكية في منع استخدام الهواة للطائرات بدون 
طيار، األمر الذي من شأنه أن يساعد على تمهيد 
الطريق لسلسلة من القيود واالشتراطات الجديدة 
التي يأمل مشرعو قوانين الطيران تطبيقها قريباً. 
قبل  من  المرفوعة   ،1302  -  16 رقم  القضية  ففي 
رفضت  الفيدرالية،  الطيران  وكالة  ضد  تايلور 
محكمة االستئناف الحجج التي تقدم بها أحد هواة 
الذي  تايلور،  جون  ويدعى  طيار،  بدون  الطائرات 
إدارة  أنظمة  على  التغلب  الماضي من  العام  تمكن 
الطيران الفيدرالي في تسجيل طائرة بدون طيار. 
وبالرغم من أن الهيئة القضائية المكونة من ثالثة 
إعفاء واستثناء  الكونجرس يعتزم  إن  قضاة قالت 
أي  يشكلوا  أال  القانون، شريطة  من  الهواة  بعض 
تايلور  طلب  رفضت  أنها  إال  السالمة،  على  خطر 
بالحصول على استثناء، حيث كتب القاضي ميريك 
الحكم: »حيث  الذي أصدر  الهيئة  جارالند، رئيس 
إن هذه اللوائح تقع ضمن السلطة القانونية لوكالة 
الطيران الفيدرالية وال تنطوي على تعسف أو هوى، 

فقد تم رفض العريضة لمراجعة القرار.
وجدير بالذكر أن الكونجرس األمريكي مرر في 
الفيدرالية  الطيران  وكالة  يعطي  قانوناً   2012 عام 
سلطة القرار فيما يتعلق بالفئة الجديدة من الطائرات 
الموجهة عن بعد والمعروفة باسم »الطائرات بدون 
طيار«، بينما أشار القانون أيضاً إلى استثناء بعض 
الذين  الهواة  يقودها  التي  النموذجية  الطائرات 
اتبعوا مسبقاً قواعد السالمة الصادرة عن »منظمة 
مجتمعية محلية«. وقد دفع ذلك بعضهم إلى القول 
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وضع  تستطيع  ال  الفيدرالية  الطيران  وكالة  بأن 
لوائح قانونية لتنظيم رحالت الطائرات بدون طيار 
الحالة، دفع تايلور  الهواة. وفي هذه  التي يقودها 
وليس  القانون،  من  الهواة  إعفاء جميع  يجب  بأنه 
الكونجرس.  إعفاء من  الحاصلين على  أولئك  فقط 
لقد نجح تايلور في عام 2017 في استخدام قانون 
عام 2012 للدفع بأن نظام تسجيل الطائرات بدون 
طيار في وكالة الطيران الفيدرالية لم يكن قانونياً، 
حيث إن الكونجرس أعاد نظام التسجيل بعد عدة 

أشهر من صدوره.
على  الجمعة  يوم  صدر  الذي  الحكم  ويعتبر 
ذلك  في  بما  للشركات،  جزئي  فوز  بمثابة  األقل 
الفابيت  لشركة  التابع  وينج«  »بروجكت  مشروع 
التي  التابع لشركة أمازون  إير«  ومشروع »برايم 
حثت المشرعين وصناع القانون على فرض معايير 
إضافية على ماليين األشخاص الذين يستخدمون 
الشركات  هذه  وأكدت  طيار.  بدون  الطائرات 
سالمة  لضمان  االشتراطات  هذه  مثل  ضرورة 
تشغيل أنظمة التوصيل والتسليم الذاتية التي نقوم 

بتطويرها.
إلصدار  الفيدرالية  الطيران  وكالة  وتخطط 
شأنها  من  والتي  الجديدة،  اللوائح  من  مجموعة 
فوق  طيار  بدون  طائرات  برحالت  بالسماح  البدء 
هذه  معظم  قيام  اشتراط  مع  السكنية  التجمعات 
خالل  من  نفسها  عن  بالتعريف  كلها  أو  األجهزة 
األجهزة  هذه  وتعتبر  راديوية.  ارشاد  أجهزة 
األجهزة  متطلبات  الستيفاء  اشتراطاً  الراديوية 
الواليات  في  القانون  إنفاذ  ووكاالت  األمنية 
المتحدة، والتي تخشى استخدام هذه األجهزة من 

قبل المجرمين أو اإلرهابيين.

�لقانون �مل�ضري بتنظيم ��ضتخد�م 

�لطائر�ت �ملحركة �آليًاً

في الرابع والعشرين من ديسمبر 2017، صدر 
بتنظيم   2017 لسنة   216 رقم  المصري  القانون 

السلكياً  أو  آلياً  المحركة  الطائرات  استخدام 
وتداولها واالتجار فيها. وتعرف المادة األولى من 
السلكياً«  أو  آلياً  المحركة  »الطائرات  القانون  هذا 
بأنها »أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار من دون 
اتصال الغير به باستخدام أي من أنواع التقنيات، 
وأياً كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال 
أنظمة  أو  معدات  أو  أجهزة  كانت  سواء  إضافية، 
تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل 
تهديداً لألمن القومي للبالد، ويتم تشغيله أو التحكم 

فيه عن بعد«.
مواد؛  ست  على  دفتيه  بين  القانون  ويحتوي 
تعريفاً  تتضمن  حيث  التعريفات،  مادة  أوالها، 
أو السلكياً«،  آلياً  المحركة  »الطائرات  لمصطلحات 
»الجهة المختصة« و»الوزير المختص«. وخامسها 
الالئحة  إصدار  سلطة  الوزراء  لمجلس  يخول 
تاريخ  من  أشهر  ثالثة  خالل  للقانون  التنفيذية 
العمل به. أما المادة السادسة، فهي مادة النشر في 
الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ سريانه والعمل به. 
وبذلك، يتبين أن المواد التي تشكل صلب القانون 
والثالثة  الثانية  المواد  وهي  فقط،  مواد  ثالث  هي 
والرابعة. إذ تنص المادة الثانية على أن »يحظر على 
وحدات الجهاز اإلداري للدولة من وزارات ومصالح 
وأجهزة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة 
والشركات وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة 
أو  استيراد  الطبيعيين،  واألشخاص  الخاصة  أو 
تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو االتجار أو 
استخدام الطائرات المحركة آلياً أو السلكياً، إال بعد 
الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، 
التي  واإلجراءات  والشروط  لألحوال  وفقاً  وذلك 
مراعاة  مع  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  تحدده 
بالقانون  الصادر  المدني  الطيران  قانون  أحكام 
عقاب  الثالثة  المادة  وتقرر   .»1981 لسنة   28 رقم 
على  بنصها  الذكر،  سالف  الحظر  يخالف  من  كل 
أنه »مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها 
قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن سنة 

عن  تقل  ال  وبغرامة  سنوات،  سبع  تجاوز  وال 
خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه، 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد 
أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو االتجار 
أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو السلكياً بغير 
العقوبة  وتضاعف  المختصة،  الجهة  من  تصريح 
في حالة العود. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا 
ارتكبت أي من األفعال المجرمة المنصوص عليها 
في الفقرة األولى لغرض إرهابي. وتكون العقوبة 
اإلعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص. وفي جميع 
األحوال تحكم المحكمة بمصادرة اآلالت واألدوات 
المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة«. 
والجهة المختصة المشار إليها في هذا النص هي – 
وفقاً للتعريف الوارد في المادة األولى من القانون 
– وزارة الدفاع. وتنص المادة الرابعة من القانون 
على أن »يكون ألعضاء الضبط القضائي العسكري 
صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق 
والقرارات  التنفيذية  والئحته  القانون  هذا  أحكام 

الصادرة تنفيذاً له«. 

�حلكم �لقانوين يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة

يتعين على كل مالك لطائرة بدون طيار أن يقوم 
لمنتجات  الموحد  التسجيل  نظام  في  بتسجيلها 
أخرى،  ناحية  من  طيار.  بدون  الطائرات  وأنظمة 
المناطق  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  حددت 
تطبيق خاص  فيها، من خالل  بالطيران  المسموح 
يسهل تحميله لكل أنواع الهواتف الذكية، ويساعد 
الهواة على ممارسة هواياتهم بعيداً عن المطارات أو 
األحياء السكنية. فوفقاً للقواعد الموضوعة بواسطة 
التحليق  يحظر  المدني،  للطيران  العامة  الهيئة 
بالطائرات بدون طيار في نطاق خمسة كيلو مترات 
العمودية  الطائرات  المطارات ومنصات هبوط  من 
أو  المكتظة  األماكن  وفي  المحظورة  والمناطق 

السكنية أو التجارية أو الرياضية.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أرست 
اإلمارات العربية المتحدة مبدأ قانونياً مهماً، وهو 
أن »الخصومة ملك لطرفيها وال تملك المحكمة أن 
تقضي في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم منها«، 
من  حكماً  العليا  االتحادية  المحكمة  نقضت  حيث 
محكمة االستئناف في إحدى إمارات الدولة، قضى 
محاميه،  إلى  درهم  مليون  بدفع  شخص  بإلزام 
محكمة  إلى  قضيتهما  وأحالت  محاماة،  أتعاب 
المحكمة  أن  مبينة  مجدداً،  لنظرها  االستئناف 
ُمصدرة الحكم أعادت تقدير أتعاب المحامي مرة 
أخرى، من دون أن يطلبه الخصوم، ولم ُتبن في 
المحامي في  بذله  الذي  الجهد  ذاته طبيعة  الوقت 

القضية.
وفي تفاصيل القضية، أقام محاٍم دعوى مدنية 
إحدى  في  درجة  أول  محكمة  أمام  موكله،  على 
مليون  له  يؤدي  بأن  إلزامه  طالباً  الدولة،  إمارات 
تاريخ تسجيل  12% من  بواقع  الفائدة،  درهم مع 
كلفه،  عليه  »المدعى  إن  المدعي  وقال  الدعوى، 
بموجب اتفاقية أتعاب محاماة، بتمثيله في مطالبته 
مليون   30 تبلغ  تأمين  قيمة  تأمين بسداد  لشركة 
درهم، تعويضاً عن حريق أصاب مركزاً مملوكاً له، 

مقابل أتعاب محاماة قدرها مليون درهم«. 
وأضاف: »أنه مثل المدعى عليه، وتابع القضية، 
بما يتفق وأصول مهنة المحاماة، حيث صدر تقرير 
المدعى  بأحقية  الخسائر  تقييم  من شركة  نهائي 
ولوجود  درهم.  مليون   22 على  بالحصول  عليه 
المدعي  مثل  فقد  التأمين،  بوثيقة  التحكيم  شرط 
وحضر  أيضاً،  التحكيم،  لجنة  أمام  عليه  المدعى 

جلساتها، ورفع الدعوى لتعيين محكم مرجح«.
العمل الشاق، ومن  أنه »بعد سنتين من  وتابع 

�ضعد حممد �أبوزيد - باحث قانوين 

المدعى  بين  تسوية  تمت  علمه،  أو  موافقته،  دون 
عليه وشركة التأمين مقابل مبلغ 13 مليون درهم، 
عليه  المدعى  يسدد  ولم  الدعوى،  عن  للتنازل 

األتعاب المتفق عليها«.
بإلزام  اإلمارة  في  درجة  أول  محكمة  وقضت 
درهم،  مليون  للمحامي  يؤدي  بأن  عليه  المدعى 
وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى 
حتى السداد التام، فطعن المدعى عليه أمام محكمة 
االستئناف في اإلمارة نفسها، والتي قضت بإلغاء 
الحكم األول، والقضاء بتقدير أتعاب المحامي بمبلغ 
مليون درهم فقط من دون فائدة قانونية بواقع %5 

من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام. 
لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم، فطعن عليه 
وقال  الدولة،  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أمام 
لمخالفته  باطل  االستئناف  حكم  »إن  طعنه:  في 
وأعاد  الخصوم،  يطلبه  لم  بما  قضى  إذ  القانون، 
بدفع  وإلزامه  أخرى،  مرة  المحامي  أتعاب  تقدير 
مبلغ المليون درهم الواردة في عقد األتعاب نظير 
ما بذله من جهد، من دون أن يطلب هو أو المحامي 
االتحادية  المحكمة  وأيدت  األتعاب«.  تقدير  إعادة 
بموجب  المقرر  من  أنه  موضحة  الطعن،  العليا 
أن  المحاماة  مهنة  تنظيم  قانون  من   )29( المادة 
تقدير أتعاب المحامي عند الخالف على تقديرها، 
وفي حال النزاع المتصل باألتعاب التي لم يحرر 
عنها اتفاق مكتوب، أو كان االتفاق المكتوب باطالً، 
مما  وهو  القضية،  نظرت  التي  بالمحكمة  منوط 
مرهون  ذلك  أن  إال  التقديرية،  في سلطتها  يدخل 
بأن يقوم حكمها على أسباب سائغة ومستمدة من 
عناصر تؤدي إليه من وقائع وأوراق الدعوى، بما 
يناسب الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد 

أن  العليا  االتحادية  المحكمة  وأكدت  الموكل.  إلى 
»حكم االستئناف لم يبن أوجه النفع الذي عاد على 
ذلك  وأن  المدعي«،  لجهد  كحصيلة  عليه،  المدعى 
يضع الحكم تحت مظلة القصور، ألن الحديث عن 
حجم المبلغ المطالب به، وعن قيمة التأمين - وهو 
ما استند إليه حكم محكمة االستئناف في قضائه 
بمبلغ المليون درهم - ال يصلح أن يكون أساساً 
للتقدير، ما دامت محكمة االستئناف لم تقف على ما 
ناله المدعى عليه فعلياً كحصيلة للتسوية التي تمت 
بينه وبين شركة التأمين، فالمطالبة شيء وحصيلة 
المحكمة  وبينت  آخر.  شيئاً  تكون  قد  التسوية 
أن  الموضوع  محكمة  »على  أن  العليا  االتحادية 
تتقيد بنطاق الخصومة، حسبما ورد في الطلبات 
الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة، باعتبار 
أن الخصومة ملك لطرفيها، فال تملك المحكمة أن 
تقضي في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم منها«، 
وأن »على محكمة الموضوع التصدي في الفصل 
في  يرد  ما  سواء  للخصم،  الختامية  بالطلبات 
صحيفة تعديل طلباته أو مذكراته الختامية، شريطة 
ما  مدلول  عن  الطلبات  تلك  تحديد  في  تخرج  أال 
يرد في صحيفة التعديل أو المذكرة«، وأن »الثابت 
دعواه  الئحة  في  طالب  المدعي  أن  األوراق  من 
بأن  عليه  المدعى  بإلزام  درجة  أول  محكمة  أمام 
يؤدي إليه مليون درهم والفائدة، بواقع 12% من 
تاريخ رفع الدعوى، وإذ تصدت محكمة الموضوع 
الطرفين  المبرم بين  بعد قضائها ببطالن االتفاق 
نفسها  تلقاء  من  وقدرت  المحاماة،  أتعاب  بشأن 
ما يستحقه المدعي من أتعاب من دون طلب منه، 
وكانت هذه األتعاب المختلف عليها عن عمل آخر 
وليس عن قضية نظرتها المحكمة وقدرتها بمليون 

محاٍم يقاضي موكله لعدم سداد أتعابه 
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درهم، فإنها قطعاً تكون قد قضت له بما لم يطلبه، 
القانون  تطبيق  في  بالخطأ  الحكم مشوباً  ويكون 

بما يوجب نقض«.
المحكمة  حكم  على  القانوني  التعليق  وفي 
هذا  أن  نوضح  القضية،  هذه  في  العليا  االتحادية 
مبرراته  في  والواقع  للقانون  مطابقاً  جاء  الحكم 

وحيثياته لألمور اآلتية :
أوالً: استندت المحكمة االتحادية العليا، في بيان 
أسباب تأييد الطعن، للمادة )29( من قانون تنظيم 
مهنة المحاماة أي القانون االتحادي 23 لسنة 1991 
بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي تنص على أن 
»يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه 
وبين موكله«. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت 
القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل األتعاب 
بالنسبة  فيها  مبالغ  أنها  رأت  إذا  عليها  المتفق 
إلى ما تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على 
الموكل من نفع. وال يجوز إنقاص األتعاب إذا كان 
فإذا  العمل.  االنتهاء من  بعد  تم  قد  عليها  االتفاق 
كان  أو  األتعاب  على  اتفاق مكتوب  هناك  يكن  لم 
االتفاق المكتوب باطالً تقدر المحكمة التي تنظر في 
القضية عند الخالف وبناء على طلب المحامي أو 
الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله 
المحامي  الموكل. ولكل من  إلى  الذي عاد  والنفع 
والموكل حق التظلم من أمر التقدير خالل الخمسة 
بتكليف  وذلك  باألمر،  إلعالنه  التالية  يوماً  عشر 
أصدرت  التي  المحكمة  أمام  بالحضور  خصمه 

األمر، وينظر التظلم على وجه االستعجال. أما إذا 
كانت األتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس 
المحامي  من  فلكل  المحكمة،  نظرتها  قضية  عن 
والموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها 

قواعد قانون اإلجراءات المدنية.
ثانياً: من القواعد المعروفة أنه ال رقابة لمحكمة 
تدخل  الموضوع، وال  أحكام محكمة  على  النقض 
في سلطتها التقديرية، إال أن ذلك مرهون بأن يقوم 
حكمها على أسباب سائغة ومستمدة من عناصر 
هذه  وفي  الدعوى،  وأوراق  وقائع  من  إليه  تؤدي 
محكمة  أي  الموضوع  لمحكمة  يكن  لم  القضية 
يناسب  التقديرية  سلطتها  وال  حكمها  االستئناف 
إلى  عاد  الذي  والنفع  المحامي  بذله  الذي  الجهد 

الموكل ولم يقم على أسباب سائغة.
ثالثاً: أن حكم محكمة االستئناف لم يبن أوجه 
النفع الذي عاد على المدعى عليه، كحصيلة لجهد 
المدعي كما ذكرت المحكمة العليا، وهو كذلك في 
الواقع حتى وإن كانت جهود المحامي ال تنكر، إال 
أن النتيجة النهائية قد تمت بناء على اتفاق شركة 
لم  المفاوضات  من  فترة  وبعد  والموكل،  التأمين 
يكن للمحامي دور فيها، فلم يبذل المحامي الجهد 
التأمين،  شركة  مع  االتفاق  إلى  الوصول  في 

وبالتالي أين النفع الذي عاد على الموكل ؟
محكمة  أي  الموضوع  محكمة  إن  رابعاً: 
بين  المبرم  االتفاق  ببطالن  قضت  االستئناف 
الطرفين بشأن أتعاب المحاماة، وقدرت من تلقاء 

نفسها ما يستحقه المدعي من أتعاب من دون طلب 
منه، وكانت هذه األتعاب المختلف عليها عن عمل 
وقدرتها  المحكمة  نظرتها  قضية  عن  وليس  آخر 
بمليون درهم، فإنها قطعاً تكون قد قضت له بما 
لم يطلبه، ويكون الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق 
على هذه  نقضه، وكان يجب  يوجب  بما  القانون، 
المحكمة أن تتقيد بطلبات الخصوم فقط وأن تنظر 

في الدعوى المعروضة أمامها فقط.
خامساً: إن من أهم مواد القانون االتحادي 23 
والتي  المحاماة  مهنة  تنظيم  بشأن   1991 لسنة 

تحسم أي نزاع بشأن األتعاب هي:
المادة 28، والتي تنص على أن »للمحامي الحق 
في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود 
وكالته، وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي 
وكل  التي  األعمال  أو  القضايا  مباشرة  تقتضيها 

فيها«.
أنهى  »إذا  على  تنص  والتي   ،30 المادة  وأيضاً 
المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه 
به موكله، استحق األتعاب المتفق عليها كاملة ما 
تفرع  وإذا  ذلك.  على خالف  اتفاق  هناك  يكن  لم 
لم  وأعمال  دعاوى  االتفاق  موضوع  الدعوى  عن 
تكن ملحوظة عند االتفاق، حق للمحامي أن يطالب 
بأتعاب عنها«. وفي هذه القضية، وبحسب المادة 
القضية  بأنهاء  المحامي  الموكل  يفوض  لم   ،،30
صلحاً أو اتفاقاً، وبالتالي ال يستحق أتعاباً غير ما 

اتفق عليه سابقاً.
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آفاق

تجس األجهزة االستخبارية األخبار والمعلومات 
االحتياجات  تحديد  بعد  باإليالف  وتتسقطها 
والسياسات، ومن ثم، ُتمحص جيداً غلتها المعلومية 
تثميناً  وتعالجها  وتفرزها  وتحبّقها  والخبرية 
القرارات  لصانعي  نتاجها  وتمد  وتحليالً،  وترتيباً 
الالزم  التخاذ  العامة  والسياسات  االستراتيجية 
أو  األمور،  في مجريات  والحسم  والبت  والمطلوب 
على صعيد  إلى األمر بنفسها، خصوصاً  أن تتقدم 
الضابطة  سلطة  لها  كانت  إذا  االبتدائية  التحقيقات 
وموجبات  مقتضيات  وفق  كله  وذلك  القضائية. 
قانونية وتنظيمية تحدد مهمات جهاز االستخبارات 
له  وهل  وصالحياته،  شغله،  وكنه  وَمساِجعه، 
المعلومات  استيفاء  وطرق  ال،  أم  الضبطية  األهلية 
له  الممنوحة  االستثناءات  ودواعي  ومستوياتها، 
والمديريات  وِمنظامه،  العمل،  وجغرافية  وُمَدُدها، 
واألقسام الملحقة به، وتوزيع مكاتبها، وطرق تقديم 

التظلمات والشكاوى ضده.
سنتطرق في هذا التقديم من زاويته األولى إلى 
االستخبارات  جهاز  من  وسريانها  المعلومة  أزمة 
واقع  سنتناول  الثانية  ناحيته  وفي  المواطن.  إلى 
استثناء  مع  عربياً  االستخباري  الرقمي  اإلعالم 
األجهزة االستخبارية المتخصصة كوحدات محاربة 
الجرائم المالية. فيما عالجنا في جزئه األخير أبعاض 
التبويبات والفروع الواجب توفرها لبوابة أو موقع 

رقمي استخباري.

جهاز �ل�ضتخبار�ت و�حلق يف �ملعلومة ... 

َقيُد �ل�ضرية ومفتاُح �لبوح

جمع  على  يقتصر  االستخباري  الشغل  يعد  لم 
ثنائية  عالقة  مجرد  أنه  أو  ومعالجتها،  المعلومات 
القرار  ومتخذي  االستخبارات  جهاز  بين  تبادلية 
ميدان  إن  واإلطار.  المعادلة  خارج  المواطن  ويبقى 
االستخبار واالستعالم لم يعد ديدنه فقط الحيلولة 
أو  اختراقات  أو  أمنية،  مشاكل  وقوع  دون  من 
الداخلية  الدولة  لمصالح  تهديدات  أو  تجسس، 
من  معتبرة  سلة  على  الحصول  أو  والخارجية، 
فك  في  المشاركة  أو  والقصاصات،  المعلومات 
مع  التفاعل  كذلك  بل  وغيرها.  األزمات،  وتدبير 
المواطنين وذلك بتزويدهم بسعة استخبارية معتبرة، 
وليس بكشكول منها، ألنه ال يشحذ، فالمعلومات حق 

أصيل ودستوري، وذلك في حدود المسموح تداوله 
وليس بالضرورة أسرار الدولة، وفي الحين عينه أال 
يكون تعبير »أسرار الدولة« مشجباً لكل منع وتعتيم. 
المعلومة وتفعيله وتمكين  الحق في  تثبيت مبدأ  إن 
المواطن منه، يعطيه صورة واضحة لمجريات األمور 
وفهماً لسياقات األحداث، ويمنع أي إشاعة أو فرية 
أو زعزعة أو استقطاب. كما أن األجهزة االستخبارية 
التسويق  آلليات  ومتجدد  دوري  بابتكار  مطالبة 
الداخلي والخارجي، وإبداع حصيف ألدوات التثبيت 
الذهني اإليجابي لصورتها لدى المواطن والمجتمع 

الدولي.
نعلم أن األجهزة االستعالمية واالستخبارية ليس 
لها منابر إعالمية ظاهرة تسير دواليبها بشكل مباشر 
ما تقوم  وتصرف شؤونها بطابع علني، فهي غالباً 
الكواليس وعبر منابر مدنية  الشأن من  بتدبير هذا 
والتطورات  السيبيرية  الثورة  لكن  خانعة.  أو  تابعة 
المعلوماتية والطفرة اإلعالمية وكثرة جبهات التهديد 

»أرغمت« هذا القطاع األمني واالستراتيجي الحسي 
معرفية  استخبارية  رقمية  مواقع  وبناء  إنشاء  على 
ديناميكية،  وبتصاميم  متعددة  وبلغات  وتثقيفية 
لكن يبقى هناك تفاوت وتباين في قيمتها من دولة 
ألخرى. والدول التي وعت أهمية هذا الوافد اإلعالمي 
ال تكتفي فقط بذكر هيكلة الموقع أو مواقع مفيدة أو 
شيء من التاريخ، أو أن يتم تحين الموقع إال لماماً 
الوافد  هذا  ألهمية  بل  متباعدة،  زمنية  فترات  وعبر 
من  عال  مستوى  على  أطر  له  ُرصدت  اإلعالمي 
الكفايات والدربة واللّقانة، واعتمدت له ميزانية كفيلة 
واحترافي،  مهني  وبإخراج  للعمل  جيد  مناخ  بمنح 
وبإفراد مصلحة خاصة به في قسم اإلعالم األمني.

�لو�قع �لعربي ... هل يوجُد �أحدٌ هنا؟

عربياً، نالحظ ضعفاً جزيالً، سواء من حيث بناء 
أو تصميم الموقع وكذلك المضمون، مع مالحظة أن 
غالبية الدول العربية ال تتوفر أجهزتها االستخبارية 

حممد مبخيو��س 

باحث يف �ضوؤون �ل�ضتخبار و�لإعالم �لأمني

اإلعالم الرقمي االستخباري
البحث عن وجه آخر



45 العدد 575 نوفمبر 2018

على مواقع، وما هو متوفر إما موقع ُبدائي ويعوزه 
كل شيء، أو موقع ال يعمل،  أو موقع نمطي وتقليدي 
ال ابتكار فيه ومحدود المعلومات واإلفادة أو ذو بناء 

جد بسيط.
المرتبطة  االستخبارية  األقـسام  تبويـبات  أما 
بوزارة أو جهة مسؤولة أو مشرفة أو متابعة، والتي 
تكون عبارة عن نافذة في الموقع الرسمي، تظل وهذا 
فيما  ومتباينة  األركان  متكاملة  غير  المالَحظ  هو 
بينها، ال توجد الـقـوانين المنظمة، وال آليات تـقـديم 
المعلومات  بنك  وال  لـلتقارير،  نشر  وال  التظلمات، 
لزاماً  وكان  ومزمن،  حاد  إمالق  ذات  أو  المفتوح 
على هذه الجهات المسؤولة إفراد موقع خاص بهذه 
تتوفر  متعددة  أجنبية  دوالً  أن  والشاهد  القطاعات. 
أنظمتها وأجهزتها االستخبارية على مواقع وبوابات 
الجهاز  وبهيبة  العمل  بطبيعة  يليق  بشكل  ُمقدمة 
االستخبارية  األجهزة  أن  نضيف  حضوره.  وقوة 
التابعة لوزارة ما ال تكتفي بتبويب عبر بوابة الوزارة 
بها. وعليه،  يتم تشييد موقع مستقل  الحاضنة، بل 
بتصميم  ملزمة  العربية  البالد  استخبارات  فأجهزة 
وبناء منصات للمعلومات، وإفراد تبويبات للظهائر أو 
المراسيم المستحدثة والقوانين التنظيمية والتي على 
أساسها تعمل، وُيحدد بموجبها الوظائف والخدمات 
)الُموجب  االستثناء  وحاالت  الِمنْظامي  والبناء 
مطالبة  وهي  الشكاوى.  عرض  وآليات  والمدة(، 
الصلة،  ذات  واإلحصائيات  الدراسات  بنشر  كذلك 
المفتوح وموسوعة معرفية  المعلومات  وإنشاء بنك 

بالمصطلح االستخباري وما يدور في فلكه.

رغم اختالف َمنَْهَجة الشغل االستخباري وتنوع 
والجهة  االختصاص  حيث  من  أجهزته  وتعدد 
)المغرب، ما يفوق عشرة أجهزة بين ما هو عسكري 
قرابة  األمريكية  المتحدة  الواليات  عسكري.  وشبه 
عسكري،  وشبه  عسكري  بين  جهازاً  عشر  ستة 
إضافة إلى المجمع االستخباري األمريكي الذي يقوم 
المهام  حيث  من  توحدها  أو   ،)... البيني  بالتنسيق 
والمؤسسة )هولندا جهازان هما: جهاز االستخبارات 
العسكرية  االستخبارات  وجهاز  واألمن،  العامة 
لالستخبارات  وحيد  جهاز  تشييد  أو  واألمن(، 
االستخبارات  )مديرية  معاً  والخارجية  الداخلية 
العسكرية جي 2، أيرلندا( يبقى األساس من وجودها 
تهديد  أي  من  والحماية  اختراق تجسسي،  أي  صد 
مرتقب أو خطر أمني واستراتيجي، وتقي الوطن من 
أي شخص مشتبه به، سواء في سيادته، أو ماليته، 

أو تحصيناته، أو مصالحه ... وتصون األمن الداخلي 
واألمن الوطني. 

إن مسار المعلومة تعددت زواياه ومحطاته، ولم 
تعد االستخبارات توجز فقط في الخبر المعالَج، بل 
أضحى لجهاز االستخبارات مفهوم شامل ال يستبعد 
المواطن من حق الفهم والمعلومة، ولم يعد المواطن 
عنصر استخبار احتياطياً ورديفاً، أو العجلة الخامسة، 
أو احتمال أن يكون مصدر خطر. ومن ثم، على هذه 
االستخبارية  الفروع  أو  األجهزة  أو  المؤسسات 
بشكل  المواطن  إخبار  واالستطالعية  واالستعالمية 
آني وتعريفه بما يحاك له من مؤامرات وتهديدات من 
دول أو منظمات معادية أو غيرهما. فأمر الوصول 
إلى اإلخبار واإلعالم يتطلب وثبة استخبارية قمينة 
أو  بالبالغات  ليس  المواطن،  محادس  توفير  على 
المعلومات،  ِصراف  من  منصة  ببناء  بل  البيانات، 
وأن تكون قادرة على سد هذا النقص في المعلومات 
الخبرية  الفجوة  هذه  وردم  المعرفة،  في  والعوز 

والعلومية.
 إن المؤسسات األمنية، بشكل عام، ملزمة بتطبيع 
تام مع المواطن، وذلك : أوالً، تنقية الصورة الذهنية 
للمواطن عن األجهزة األمنية من الشوائب. ثانياً، خلق 
اإلعالم  تفعيل  ثالثاً،  أي شرخ.  متبادلة وجسر  ثقة 
رابعاً،  الجمهور.  لمطالب  يستجيب  بشكل  األمني 
إشاعة القوانين المنظمة والمراسيم التنظيمية لعمل 
األجهزة األمنية، وخاصة االستخبارية منها. خامساً، 
تبيان  مع  التظلمات  وتقديم  للمساءلة  قوانين  سن 

طرق متابعتها.

�سعفًا  نالحظ  عربيًا، 

حيث  من  �سواء  جزياًل، 

املوقع  ت�سميم  اأو  بناء 

امل�سمون وكذلك 
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)بوليسيا  البرازيل  في  االتحادية  الشرطة 
الفيدرالية  القانون  إنفاذ  وكالة  هي  فيديريال( 
البرازيل وواحدة من ثالث قوات للشرطة  في 
الشرطة  هما  األخريان  والقوتان  الفيدرالية. 
الفيدرالية للطرق السريعة والشرطة االتحادية 
عام  حتى   1944 عام  ومنذ   . الحديدية  للسكك 
الداخلي  األمن  وزارة  عليها  يطلق  كان   1967

الفيدرالية. 
عن  المسؤولة  االتحادية هي  الشرطة  إدارة 
االتحادية،  المؤسسات  ضد  جرائم  مكافحة 
الجرائم  اإلرهاب،  للمخدرات،  الدولي  التهريب 
العام،  والفساد  المنظمة  الجريمة  اإللكترونية، 
جرائم الشركات، غسل األموال، الهجرة، مراقبة 
وهي  البحرية،  والشرطة  المطار  أمن  الحدود، 

تابعة لوزارة العدل.
أنشئت والية الشرطة الفيدرالية حسب الفقرة 
البرازيلي،  الدستور  144 من  المادة  األولى من 

والتي حددت لها األدوار التالية: 
- التحقيق في المخالفات الجنائية ضد النظام 
السياسي واالجتماعي، أو ضد السلع والخدمات 
البرازيلية،  الفيدرالية  الحكومة  ومصالح 
الجرائم  عن  فضالً  وشركاتها،  وأجهزتها 
مكافحة  إلى  تحتاج  التي  والدولية  اإلقليمية 

منسقة في البرازيل.
- منع وقمع التهريب واالتجار بالمخدرات.

إنفاذ  ووكالة  البحرية  الشرطة  تكون  أن   -
النقل الجوي، ووكالة الهجرة ودوريات الحدود.

- مكافحة الجريمة الفيدرالية واإلقليمية.

للشرطة  األخرى  الفيدرالية  القوانين  تعطي 
االتحادية السلطة والمسؤولية لـ:

- منع ومكافحة اإلرهاب.
ورؤساء  الدول  رؤساء  سالمة  ضمان   -

المنظمات الدولية عند زيارة البرازيل.
- التحقيق في الجريمة السيبرانية. 

في  )اإلنتربول(  الدولية  الشرطة  تمثيل   -
البرازيل.

- منع وقمع الجريمة ضد السكان األصليين.
- التحقيق وقمع الفساد العام وجرائم ذوي 

الياقات البيضاء. 
- التحقيق وقمع الجريمة المنظمة.

- تنظيم بيع وحيازة ونقل األسلحة النارية 
عن  البرازيل  في  المدنيين  قبل  من  والذخيرة 

 999 - خا�س

الشرطة البرازيلية في دائرة الضوء
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طريق الترخيص. 
- منع الجرائم ضد البيئة.

للملفات  الوطنية  البيانات  قاعدة  إدارة   -
الجينية الجنائية. 

اإلنسان  حقوق  انتهاك  ومعالجة  منع   -
والحقوق المدنية. 

- التحقيق وقمع غسل األموال.
- مساعدة أجهزة الشرطة البرازيلية األخرى 

في التحقيقات، عند الطلب.
- تشغيل برنامج حماية الشهود.

�لتاريخ 

إدارة  تحويل  تم   ،1944 عام  مارس  في 
دي  ريو  في  الفيدرالية  المقاطعة  في  الشرطة 
جانيرو إلى »اإلدارة الفيدرالية للسالمة العامة«، 
وكان الهدف هو إنشاء شرطة لها والية قضائية 
في جميع أنحاء البالد، وليس فقط في واليتها 
فإن  اسمها،  تغيير  من  الرغم  على  األصلية. 
كان  العامة  للسالمة  الفيدرالية  اإلدارة  برنامج 
في البداية يخدم في المقاطعة الفيدرالية، ولكنه 

شمل المستوى الوطني مثل الشرطة البحرية.
في النصف األول من عام 1946، ُمنِح برنامج 
اإلدارة الفيدرالية للسالمة العامة والية قضائية 
وطنية، خاصة في حاالت االتجار غير المشروع 
العامة،  العقيدة  ضد  والجرائم  بالمخدرات 

أعطى  ذلك،  ومع  الوطني.  التمويل  ولمصلحة 
للواليات  سبتمبر   18 في  صيغ  جديد  دستور 

السلطة لتلبية احتياجات الحكومة واإلدارة.
عام  في  الفيدرالية  العاصمة  انتقلت  عندما 
1960، انتقلت اإلدارة الفيدرالية للسالمة العامة  
إلى برازيليا، مما وفر لوالية كوانابارا خدمات 
عدد  في  للنقص  ونظراً  العام.  األمن  وعناصر 
اإلدارة  برنامج  هيكلة  إعادة  تعين  الموظفين، 
موظفيها  دمج  فتم  العامة،  للسالمة  الفيدرالية 
برازيليا،  في  أخرى  محلية  أمنية  وكالة  مع 
تسمى حرس برازيليا الخاص. بعد ذلك، قامت 
بتطوير  العامة  للسالمة  الفيدرالية  اإلدارة 
هيكلها التنظيمي لتقليد نموذج مكتب التحقيقات 
الفيدرالي األمريكي وقوات الشرطة في إنجلترا 
وكندا، وكذلك لتوسيع عملياتها في جميع أنحاء 
األراضي البرازيلية. وفي عام 1967 أيضاً، غير 
إلى  الوكالة  اسم  الجديد  البرازيلي  الدستور 
 251 المادة  الفيدرالية من خالل  الشرطة  إدارة 
من المرسوم بقانون رقم 200 المؤرخ 25 فبراير 
كانت  اتحادية،  تحقيق  وكالة  باعتبارها   .1967
تشكيل  هي  الستينيات  بعد  األساسية  الفكرة 
مكتب  وفعالية  شكل  في  الفيدرالية  الشرطة 
 ،1996 األمريكي. في عام  الفيدرالي  التحقيقات 
أصبحت جميع المناصب في الشرطة االتحادية 

تتطلب درجة البكالوريوس.

�لتنظيم

تتبنى الشرطة الفيدرالية هيكالً مشابهاً لقوات 
الشرطة المدنية الحكومية في جميع أنحاء البالد، 
ولكن بهيكل إداري يسمح بالتخطيط والتنسيق 
الالمركزي.  بالتنفيذ  المركزية  والمراقبة 
يحدث الدمج مع الوكاالت الحكومية االتحادية 
وحكومات الواليات األخرى على أساس روتيني 
النهاية  في  ولكن  الرسمية،  الطلبات  خالل  من 

هناك مستوى عاٍل من التنسيق.
لدى  يوجد  التنفيذية،  لألنشطة  بالنسبة 
الشرطة الفيدرالية  27 من المديرين اإلقليميين 
من  و95  الوالية(،  عاصمة  في  المكتب  )مقر 
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مكاتب الشرطة االتحادية  و12 نقطة حدودية، 
في  وقاعدتان  نهرية(  )أو  بحرية  قاعدة  و12 

الممرات المائية الداخلية.
ويقود مفوض الشرطة الفيدرالية التحقيقات 
ويطلب مذكرات البحث وأوامر االعتقال، ويقرر 
بشأن إلقاء القبض على مجرم وما إلى ذلك. يتم 
إجراء التحقيقات الميدانية والخدمات التشغيلية 
أيضاً  وللوكالة  الفيدرالية.  الوكاالت  قبل  من 
اختصاصيون في الطب الشرعي ووكالء كاتب 

العدل واختصاصيو بصمات. 
بطلب  للتقدم  المرشحين  على  يشترط 
الشرطة  في  منصب  أي  على  للحصول 
الشهادات  حملة  من  يكونوا  أن  االتحادية 
أن  المفوضين  على  يشترط  كما  الجامعية، 
القانون،  في  درجة  على  حاصلين  يكونوا 
شرطية  خبرة  بأي  التمتع  يشترط  ال  ولكن 
ويطلب  الوظيفة.  شروط  من  كشرط  سابقة 
من المتقدمين لشغل منصب الوكيل االتحادي، 
وكيل التوثيق واختصاصي بصمات األصابع، 
الحصول على درجة جامعية. يجب أن يحمل 
الطب  في  لوظائف  المتقدمون  المرشحون 
الشرعي شهادة جامعية محددة حسب مجال 
والطب  المدنية  الهندسة  مثل  التخصص، 

البيطري والمحاسبة والكيمياء.

قيادة �لعمليات �لتكتيكية 

للشرطة  التكتيكية  العمليات  قيادة  إنشاء  تم 
االتحادية في عام 1987 من قبل وزارة العدل من 
خالل إدارة الشرطة االتحادية بهدف الرد على 
الهجمات اإلرهابية داخل البالد. للقيام بذلك، تم 

تدريب أعضائها في الوحدات الفنية والتكتيكية 
وفي  والخارج  البرازيل  في  المسلحة  للقوات 
وفرنسا  المتحدة  الواليات  في  خاصة  وحدات 
وألمانيا. واليوم، تأخذ قوة النخبة المسلحة هذه 

على عاتقها حيزاً واسعاً من العمليات.
طوال  التكتيكية  العمليات  قيادة  شاركت  
وجودها في العديد من المهمات عالية المخاطر 
مثل ضبط المخدرات في البالد، إجراءات نزع 
الشخصيات  أمن  الريفية،  النزاعات  الملكية، 
اإلجرامية، وتستخدم  المنظمات  تفكيك  المهمة، 

عادة لمرافقة السجناء ذوي الخطورة العالية.
يجب  التكتيكية  العمليات  بقيادة  ولاللتحاق 
الشرطة  صفوف  في  الطلب  مقدم  يكون  أن 
على  ينطوي  الذي  التدريب  يمارس  االتحادية. 
كثافة  بنفس  والبدنية  التكتيكية  التخصصات 
الدورة التدريبية بأكاديمية الشرطة الوطنية، بما 
المتخصصة  القوات  قبل  التدريب من  ذلك  في 
النخبة  مجموعة  مثل  البالد،  في  األخرى 
جانيرو  دي  ريو  في  العسكرية  الشرطة  في 

المتخصصة في عمليات المدن.
في  التكتيكية  العمليات  قيادة  مقر  ويقع 
برازيليا، في منطقة تبلغ مساحتها 40 ألف متر 

مربع.

�ل�ضرطة �لبحرية 

البحرية  للشرطة  الخاص  المركز  إنشاء  تم 
في اثنتي عشرة مدينة برازيلية استجابة لمعدل 
الجريمة المرتفع في الموانئ البرازيلية، وكذلك 
الحاجة إلى القيام بدوريات لمنع وقوع جرائم 
جنائية في األمازون واألنهار والحدود البرازيلية 

)خاصة بحيرة إيتايبو على الحدود بين البرازيل 
أحدث  البحرية  الشرطة  وتمتلك  وباراغواي(. 
الروتينية،  الدوريات  إلى  وباإلضافة  المعدات. 
في عشرات  الدولية  المرور  مراقبة حركة  تتم 
السفن التي ترسو وتفرغ في الموانئ البرازيلية 
الرئيسة. وتتلقى الشرطة البحرية تدريباً خاصاً 

في البحرية البرازيلية. 

وحدة تن�ضيق �لطري�ن �لت�ضغيلي

وحدة تنسيق الطيران التشغيلي هي وحدة 
عن  مسؤولة  الفيدرالية،  الشرطة  وكاالت  من 
في  مكان  أي  إلى  جواً  الشرطة  عناصر  نقل 
البالد، إلى جانب عمليات الدعم الجوية للشرطة 

االتحادية.
بسبب   ،1986 عام  في  الوحدة  تأسست 
إلى أي مكان، وبسرعة،  النقل  الطلب على  نمو 
اإلجراءات  في  الجوي  الدعم  إلى  والحاجة 
االعتماد  إلى  االضطرار  دون  من  والتكتيكات 
حصلت   1995 عام  في  المسلحة.  القوات  على 
وفي  هليوكوبتر،  طائرات  ثالث  الوحدةعلى 
عام 1996 تغير اسم الوحدة إلى شعبة عمليات 
الطيران. وفي عام 2001 حصلت على التسمية 
واحدة  سربين،  إلى  الوحدة  تنقسم  الحالية. 
للطائرات ثابتة الجناحين والثانية للطائرات ذات 

المحركات المروحية.
أسطولها الحالي يشتمل على خمس حوامات 
وحوامتين  و355   350 أي  إس  إيرباص  طراز 
طراز بيل 412 وحوامة اوغستا وطائرتي امبرير 
طراز  من  وواحدة  سيسنا  طراز  من  ومثلهما 

بيتش كن غاير وثالث طائرات هيرون.



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

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

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

وجبة كل  في  تناوله  تستطيع 

 يتم سد المنطقة
 من داخل المعدة
للحد من حجمها

لماذا هذا اإلجراء؟

كيف تتم هذه العملية؟

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

theamericansurgecenter.com/lp/esg

Call Us : 050 815 9186

Schedule your consultation today! 

إجراء غير جراحي بال آالم  يستغرق اإلجراء 40
دقيقة

للتعديل و  قابل 
اإلصالح

40

ضئيل  احتمال 
الغذائي للنقص 

 يساعد على خسارة
3/4 من الوزن الزائد

ال شقوق وال ندبات
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اإعداد: ح�صني البادي

هل �صبق اأن اتفق النا�ص  

على حب اإن�صان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �صبق لقائد اأن كانت 

�صمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�صهادات بع�ص ممن عرفوك 

عن قرب..
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

البلوشي: زايد لم يفرق بين شخص وآخر 
مهما كانت درجته ووظيفته وجنسه

لم يخطر في بال إسماعيل البلوشي أنه على 
موعد مع التاريخ، إذ أصبح »مقهوي« المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله 
ثراه« مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
أصبح  المؤسس،  من  وقربه  عمله  ومن خالل 
شاهداً على العصر كما يروي لنا في السطور 

التالية.
من  صغير  صبي  وأنا  اإلمارات  إلى  جئت 
أحوال  أن ساءت  بعد  بلوشستان  في  »كران« 
في  ثم  ومن  دبي،  في  وعملت  هناك،  المنطقة 
آل  سلطان  بن  خالد  الشيخ  قصر  في  العين 
شارع  في  المويجعي  في  الله«  »رحمه  نهيان 
البصرة، حيث تعلمت فن صنع القهوة وتقديمها 
ومكثت هناك ثماني سنوات، وذات يوم قصدت 
أبوظبي لزيارة أصدقاء لي من البلوش يعملون 
في قصر »المنهل« وهو القصر الذي يقيم فيه 
الشيخ زايد »رحمه الله« آنذاك، وهناك أخبرني 
األصدقاء بأنهم يبحثون عن »مقهوين« َمَهَرة، 
فقلت لهم »أنا في عمل القهوة زين« فأخذوني 
إلى السيد عبدالله الهاشمي وهو مسؤول عند 
تعرف  لي:  فقال  الله«،  »رحمه  زايد  الشيخ 
فقال  سيدي،  يا  نعم  له:  فقلت  قهوة؟  تسوي 
لي: هات دلة وصب، فأحضرت الدلة وصببت 
خذوه  الشيوخ،  حق  يصلح  هذا  لي:  فقال  له، 
فأخذوني  الشيوخ،  عند  »المنهل«  قصر  إلى 
للشيخ  »المنهل«  قصر  في  »مقهوي«  للعمل 
زايد »رحمه الله«. وأذكر أن هذا كان قبل وفاة 
الشيخ خالد بن سلطان بسنة عام 1976. وحين 
عملت في قصر »المنهل« كان الشيخ خالد على 

أننا  وأذكر  ميسرة،  كانت  واألمور  الحياة  قيد 
جلسنا في قصر »المنهل« مدة أربع أو خمس 
سنوات، ومن ثم انتقلنا إلى قصر الشيخ مبارك 
ثم  ومن  هناك،  وبقينا  الخاصة  الدائرة  قرب 
انتقلنا إلى قصر »البطين«، وبقينا هناك حوالي 
ست أو سبع سنوات، ومن ثم انتقلنا إلى قصر 
»البحر«، وكان وقتها البحر يدخل في مساحات 
القصر، وبعد ذلك أحضروا سفناً  شاسعة من 
فيها خراطيم كبيرة ذات فوهات واسعة تصب 
أين  من  نستغرب  وكنا  األرض  على  الرمل 
الرمل من  إنها تسحب  لنا  تأتي بالرمال، فقيل 
فتدفن  األرض  على سطح  وتصبه  البحر،  قاع 
البحر، وبعد ذلك قام الشيخ زايد »رحمه الله« 
بزراعة النخيل وأشجار الفاكهة وخاصة الهمبة 
كبير  فريدة وذات حجم  ثمار  »المانجو« وهي 

الله« شخصياً  وطعم لذيذ، وقد شارك »رحمه 
وكان  الفاكهة،  وأشجار  النخيل  زراعة  في 

»رحمه الله« يحب الزرع والخضرة كثيراً.

مقهوي خا�س

أذكر أنه في أول مرة أدخل على الشيخ زايد 
وكنت  شديدة،  رهبة  أصابتني  الله«  »رحمه 
»خايف ومتورع« وأذكر أنني دخلت عليه، حامالً 
وتقدمت  أخرى،  يد  في  والفناجين  بيد  الدلة 
»المقهوي«  الخميري  أحمد  عبدالله  مع  إليه 
للشيوخ،  يصب  وكان  آنذاك  للشيوخ  الخاص 
الشيخ  تناول  ننتظر  آخرين  مقهوين  مع  وأنا 
الذين  الفنجان لكي نصب لبقية الحضور  زايد 
الشيخ عن يمينه ويساره، وكنت أسمعه  يلون 
يسأل الحضور عن أخبارهم وأحوالهم ويستمع 
ألحاديثهم والقصائد الشعرية التي يلقونها عليه، 
فهدأ خوفي وشعرت براحة وطمأنينة تجاه هذا 
وشيئاً  الجميع،  به  يأنس  الذي  الطيب  الرجل 
فشيئاً زالت تلك الرهبة والخوف من الحضور 
في مجلسه، وكان »رحمه الله« يحس بنا وبأي 
ويمازحنا  كان يالطفنا  لذلك  لديه،  عامل جديد 
وعلومنا  أخبارنا  ويأخذ  أحوالنا  عن  ويسألنا 
كي يزيل حاجز الرهبة التي كانت تحول بيننا 
وبينه، وكان »رحمه الله« ال يريد هذه الحالة، بل 
يريد من كل واحد يعمل معه أن يعمل بأريحية 
مدة  وبعد  رهبة،  أو  دون خوف  من  وبطبيعته 
رجل  »أنت  الخميري:  عبدالله  لي  قال  وجيزة 
الشيوخ  على  القهوة  صب  وسنجعل  شاطر 
وهكذا  أنت،  ويوم  أنا  يوم  »المناوبة«  بالزام 
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القهوة  بصب  وقمت  زايد  الشيخ  إلى  تقربت 
»المقهوين«  أحد  أصبحت  حتى  شخصياً  له 

الخاصين.

�ملعلم

شخص  كل  يعلم  أن  يحب  زايد  الشيخ  كان 
وقد  عمله،  يحب  ال  وما  يعمله  أن  منه  يحب  ما 
لنا  وقال  يحبها،  التي  القهوة  نوعية  على  علَّمنا 
القهوة، وقام  أنواع  أفضل  السيالنية  القهوة  إن 
بعمل تجربة لنا، حيث أمرنا أن نحضر له قهوة 
وقال  يمنية،  وأخرى  برازيلية  وأخرى  سيالنية 
طريقة  ولها  أفضلها  السيالنية  القهوة  إن  لنا: 
إلى غسيل  تحتاج  تحضيرها، حيث  في  خاصة 
الشمس  في  و»تيبيسها«  فرشها  ثم  ومن  جيد 
مدة يوم أو يومين إلى أن تنشف، ومن ثم ُتقلى 
يوضع  والفحم  الحطب  على  مقالة  »تاوة«  في 
في الكوار إلى أن تصبح سوداء نوعاً ما، وأثناء 

القلي تعرق القهوة حتى إذا فاحت رائحتها قال: 
بالمنحاز وطحنها  بدقها  يأمرنا  ثم  هاتها، ومن 
فليعد كل واحد  لنا:  يقول  ثم  الهاون، ومن  في 
منكم نوعاً من هذه األنواع الثالثة التي حضرناها 
رنا القهوة وصببناها  في دلة خاصة، فقمنا وحضَّ
له وتذوقها جميعاً، فقال: إن السيالنية أفضلها، 
وبالفعل كانت القهوة السيالنية ذات نكهة مميزة، 
وطعمها يفرق عن بقية أنواع القهوة المعروفة، 
وهكذا تعلّمنا ما هي القهوة التي يحبها »رحمه 
الله«، وكان عندما يتذوق قهوتنا يقول: قهوتكم 
زينة فال تغيروها، وبعد شهر أو شهرين يغير 
بعضنا القهوة، فيعرف ذلك من تغير طعمها الذي 
فنقول  وتبدلت،  تغيرت  قهوتكم  فيقول:  يعرفه 
العمر، جاءنا »مقهوون« جدد وهم  يا طويل  له 
الذين يحضرون ويعدون هذه القهوة، فيقول لي 
أو لعبدالله الخميري: تعالوا وهاتوا »المقهوين« 
ويقوم  القهوة،  أنواع  أحضروا  ويقول:  الجدد، 

»رحمه الله« بتعليمنا وتعليم »المقهوين« الجدد 
التي علَّمنا بها أول مرة، حيث  بالطريقة نفسها 
وتعّود  يحبها  التي  القهوة  عمل  الجميع  يضبط 
الطعم  تغير  يعرف  كان  الله،  وسبحان  عليها، 
والكميات  الطريقة  تتغير  أن  بمجرد  والمذاق 
إعداد وتحضير  بها في  التي يوصي  والمقادير 
طعم  بتغير  أحس  كلما  وكان  الخاصة،  قهوته 
لنا  ذاته  االختبار  بعمل  يقوم  ومذاقها  القهوة 
وتنشيطية  تعليمية  دورات  وكأنها  جديد،  من 

للمقهوين.

قهوة �ل�ضيوخ

القهوة  بتحميص  يوصي  الله«  »رحمه  كان 
قلبها  يكون  أن  على  قليالً،  تسود  حتى  جيداً 
وتحميصها في تاوة وعلى حطب أو فحم، ومن 
ثم دقها وطحنها يدوياً بواسطة المدق والمنحاز 
يحب  األول  في  وكان  األنجز،  وفي  والهاون 
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ولكن  القهوة،  في  الهال  وهو  »القناد«  وضع 
القهوة بعد أن نصحه  أمرنا بعدم وضعها في 
األطباء باجتنابها ألنها تتسبب في سد شرايين 
المسمار  القهوة  في  له  نضع  وكنا  القلب، 
ثالث  من  أكثر  تضعوا  ال  ويقول  »القرنفل« 
الواحدة، وضعوا  الدلة  المسمار في  حبات من 
قليالً من الزعفران، وكان يسألنا: ماذا وضعتم 
وقليالً  المسمار  له: وضعنا  فنقول  القهوة  في 
من  قليالً  فيقول: ال، ال.. ضعوا  الزعفران،  من 
الدلة، فنصب  في  واحد  فنجان  قدر  الورد  ماء 
القهوة  له  ثم نصب  الدلة، ومن  في  الورد  ماء 
فيشربها ويقول: هذه القهوة الزينة وأمشوا على 
هذه الطريقة وال تغيروها، وعلَّمنا »رحمه الله« 
للمجلس  دخولنا  أول  الحضور  على  ُنسلِّم  أن 
ومن ثم نقوم بقرقعة الفناجين لتحدث صوتاً، 
نصب  ثم  ومن  النايم«،  »ليصحى  يقول  وكما 
القهوة في الفنجان، وأثناء ذلك نرفع الدلة شيئاً 
ثم  وكأنها شالل، ومن  القهوة  فتنصب  فشيئاً 
نضرب الفنجان في الدلة لنلتقط آخر قطرة من 
»رحمه  وكان  األرض،  على  تقع  ال  كي  القهوة 
الله« يحب شرب القهوة من دلة خاصة تسمى 
»غزالن« وأن يصب له فنجان كبير، وأن ال يزيد 
الصب فيه على الثلث ال يقل وال يزيد، ألن هذا 
كما قال لنا، يعتبر إهانة لمن تصب له القهوة، 
دالله  من  بدلتين  بيتي  في  أحتفظ  أزال  وال 
منها  شرب  التي  الفناجين  من  وعدد  الخاصة 

»رحمه الله«.

حليب �لبو�س

بعد أن يشرب القهوة، يأمر بإحضار حليب 
بتفوير  نقوم  ليلة  كل  وكنا  الحلبة،  مع  البوش 
الحلبة ووضعها في آنية خاصة، وفي الصباح 
بوضع  نقوم  القهوة،  بتحضير  قيامنا  مع 
زعتر،  ودلة  بالحلبة  حليب  وغوري  قهوة  دلة 
ويستعيض  الشاي  يحب  ال  زايد  الشيخ  وكان 
غوري  في  نضع  وكنا  والقرفة،  بالزعتر  عنه 
الحلبة  من  فنجان  مقدار  لترين  سعة  الحليب 
أمرنا  ذلك  وبعد  الله«،  »رحمه  تعليماته  حسب 
»رحمه الله« بوضع الزنجبيل بمقدار فنجان في 
أصلي  عسل  بوضع  أمرنا  ذلك  وبعد  الحليب، 
مقدار فنجان إال قليالً وخلطه بالزنجبيل ومن 
ال  الله«  »رحمه  وكان  الحليب،  في  وضعه  ثم 
أبداً وال يستخدمه في أي شراب  السكر  يحب 
يأمرنا بصب هذه  يأكله، وكان  أكل  أو  يشربه 
لنا:  يقول  وكان  ضيوفه،  على  المشروبات 
»مقهوي« حد من الربع ما شرب؟«، فنقول له 
فالن وفالن، فيقول للجميع: »يا الربع اشربوا 
تراها فيها الفائدة«. وكان من لم يشرب يشرب 
فيستطيبها ونصب له مرة ومرتين حتى يشبع، 
وقد سمعت من الشيخ زايد »رحمه الله« أن هذه 

المكونات »الحلبة والزنجبيل والقرفة والعسل«، 
هي مثل األعشاب واألدوية الطبيعية التي تحمي 
أمراض وعلل كثيرة، وكان  اإلنسان من  وتقي 
بصب  يأمر  يومياً،  العصر  وقت  الله«  »رحمه 
العسل  فيه  يصب  ثم  ومن  الحليب  من  كوب 
كوبين  أو  كوباً  يشرب  وقد  بالملعقة  ويخلطه 
نضع  ليلة  كل  في  وكنا  أكواب،  ثالثة  وأحياناً 
على طاولته، أي في غرفته صينية فيها دلة قهوة 
وعدداً  قرفة  دلة  وأحياناً  زنجبيل،  حليب  ودلة 
في  كنا  أننا  وتصدق،  والفناجين،  األكواب  من 
»رحمه  فنجده  الصينية  ألخذ  نحضر  الصباح 
الله« قد غسل الدالل والفناجين بنفسه ووضعها 

أمام باب غرفته من الخارج.

�مل�ضبوعة

تسمى  خاصة  قهوة  زايد  للشيخ  كانت 
تضاف  التي  القهوة  وهي  المسبوعة«  »القهوة 
الهال  وهي  ومطيبات،  نكهات  سبع  لها 
والزنجبيل  والقرفة  والمسمار  والزعفران 
والحلبة وماء الورد، وأحياناً نضع جوز الطيب 
فتكون الثامنة، وكنا نغسل قطعاً من ليف النخل 
ونقطعها صغاراً ونضعها على فم الدلة، فتكون 
من  القهوة  يصفي  الذي  »مصفاة«  الفلتر  مثل 
نقع في بعض  الشوائب كافة، وكنا كأي بشر 
األخطاء، كأن نتأخر على الدوام أو في تحضير 
القهوة، كان »رحمه الله« ينادينا ويقول: »تعال 
القهوة؟«،  على  تأخرت  اليوم  ياك،  شو  تعال.. 
فنقول له إن شاء الله يا طويل العمر ما بنتأخر 
وما بنعيدها، فكان يقول: ال تتأخر ثاني مرة ويا 
ذا صدر  الله«  »رحمه  وكان  القهوة،  هات  الله 
واسع كبير ونفس كريمة، ال يغضب علينا وال 
ينهرنا، بل كان ناصحاً موجهاً، ويعلمنا بأخطائنا 
ويعلمنا كيف نصححها، وكان يقول لنا أنتم مثل 

أوالدنا وأفعلوا كذا.
الفجر وقبل شروق  أن نصلي  بمجرد  وكنا 
بتحضير  ونقوم  القصر  إلى  نتحرك  الشمس 
ويعد  المشروبات  وبقية  والحليب  القهوة 
الطباخون طعام الفطور، وكان »رحمه الله« يقول 
وحطوه  )الفطور(  الريوق  تأخروا  »ال  دائماً: 
الثامنة  الساعة  إلى  السادسة، وأتركوه  الساعة 
الساعة  من  يأت  لم  من  ألن  أرفعوه،  ثم  ومن 
السادسة إلى الثامنة، وجاء بعد هذا الوقت فقد 
ضيّع حقه في الريوق«، وكان يأمر بأخذ الطعام 
الزائد وتوزيعه على المحتاجين والفقراء، وكذلك 
كان يأمر بطعام الغداء والعشاء الزائد، وحتى إن 
سافرنا إلى خارج الدولة يأمر بهذا األمر نفسه، 
الخارج  إلى  السفرات  بعض  في  أحياناً  وكنا 
أو  مساجد  نجد  لم  الصين  إلى  زيارتنا  مثل 
منطقة بها محتاجون من المسلمين بالقرب منا، 
فقال: انظروا أين هم وأرسلوه إليهم فوراً، ولو 

استدعى ذلك نقله بالطائرة، وفي سويسرا، كنا 
نأخذ ما يزيد من طعام الغداء والعشاء ونضعه 
المحتاجين  على  ونوزعها  ونأخذها  أوعية  في 
قرب المساجد هناك. وأذكر أننا كنا توجهنا إلى 
التي هناك  بحيرة في سويسرا لركوب السفن 
الطيور  البحيرة، وهناك شاهد  في  ألخذ جولة 
البحيرة  في  الُملقى  الخبز  ُفتات  على  تتقاتل 
وُتْحدث أصواتاً عالية وجلبة كبيرة، فقال: هل 
لهذه الطيور من طعام؟، وأمر سلطان القبيسي 
أن يحضر الخبز إلطعام الطيور، وتوجهنا إلى 
مطعم شرقي واشترينا أكثر من عشرين كيس 
في  للطيور  ورميه  الخبز  بتقطيع  وقمنا  خبز 
البحيرة لتأكل وتشبع، وهو ينظر إليها والسرور 
والفرح والغبطة تمأل وجهه »رحمه الله«، وأمر 
أن يصنع هذا األمر يومياً طيلة فترة بقائه هناك، 
وظل هذا األمر مدة شهرين تقريباً. وإلى اليوم، 
إذا زار أحدنا سويسرا يتوجه إلى ذلك المطعم 
ويشتري الخبز ويقوم بتقطيعه وإلقائه للطيور 

في تلك البحيرة.

�إفطار ز�يد

كان إفطار الشيخ زايد يتكون من خبز الرقاق 
وخبز المحال والبيض الذي ُيصنع على التاوه 
يأكل  إليه مباشرة وهو حار، كما كان  ويؤخذ 
البالليط والخبيض والخمير، وكان »رحمه الله« 
ال يحب الفول والفالفل وما شابه، وكان التمر 
حاضراً في كل طعام الشيخ زايد والحليب أيضاً 
والعسل، وكان الغداء يتكون من العيش »الرز« 
الصالونة  مع  واألبيض  والبرياني  المجبوس 
»المرقة« وعليه تكون ذبيحة كاملة، وإن كان هو 
ُمقالً في أكل اللحم، وكان يأكل السمك بأنواع 
الدجاج،  أكل  ويحب  والبياح،  والصافي  الجش 
ويستخدم السمن البلدي في أكله، وكان عشاؤه 
والدجاج  المشوي  اللحم  أكل  ويحب  خفيفاً، 
والطيور الصغيرة وتسمى »السمَّان« تأتي من 
الخارج، وكان ال يحب أن يأكل لوحده، فأحياناً 
يأكل في الداخل مع أهله، وأكثر الوقت يأكل مع 
ربعه وضيوفه، وكنا نحن »المقهوين« نعزل لنا 
بعض الطعام لنأكله بعد ذلك، ولما ينتبه يمنعنا 
ويأمر بأن نأكل معه على السفرة نفسها، وأذكر 
باكستان، وقمنا  القنص في  كنا في  ذات مرة، 
نحن جماعة »المقهوين« أنا وعبدالله الخميري، 
لنا  وأخذنا  وأسلم،  ومراد  العماني،  وسالم 
صينية عليها حبارى للخارج وبدأنا نأكل منها، 
»المقهوين«؟  أين  وقال:  الله«،  »رحمه  وانتبه 
لهم:  فقال  الخارج،  في  يأكلون  إنهم  له،  فقيل 
نادوا عليهم وليأتوا وليأكلوا معنا على السفرة 
»رحمه  يكن  فلم  نفسها،  الصينية  ومن  نفسها 
الله« يفرق بين شخص وآخر مهما كانت درجته 

ووظيفته وجنسه.
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الحكاية إن أحد الملوك تأخرْت زوجته في إنجاب ولي العهد، فأرسل في أثر األطباء من كل تقول   
أرجاء مملكته. وشاء الله أن ُيجري شفاء الملكة على أيديهم فحملْت بولي العهد، وطار الملك 
بذلك فرحاً، وأخذ يعّد األيام لمقدم األمير، ولكن عندما وضعت الملكة وليدها كانت دهشة الجميع كبيرة، فقد كان 

المولود بأذن واحدة! 
انزعج الملك لهذا، وخشي أن يصبح لدى األمير الصغير عقدة نفسية تحول بينه وبين كرسّي الحكم، فجمع 
وزراءه ومستشاريه وعرض عليهم األمر، فقام أحد المستشارين وقال له: األمر بسيط أيها الملك. اقطع أذن كل 
المواليد الجدد، وبذلك يتشابهون مع سمو األمير! أُعجب الملك بالفكرة، وصارت عادة تلك البالد أنه كلما ُولد مولود 

قطعوا له أُذناً. وبعد عشرات السنين غدا أفراد المجتمع كلهم بأذن واحدة. 
وحدث أن شاباً حضر إلى المملكة من بالد أخرى، وكانت له أذنان، كما هو األصل في البشر كلهم، فاستغرب 
سكان المملكة من هذا الوافد الجديد، وجعلوه محط سخريتهم، وكانوا ينادونه بذي األذنين، حتى ضاق بهم ذرعاً، 

وقرر أن يقطع أذنه ليصير واحداً منهم.
إجماع الناس على شيء ال يجعل من هذا الشيء صواباً، فالخطأ يبقى خطأ ولو فعله كل الناس، والصواب يبقى 
صواًبا ولو لم يفعله أحد. ال تقطع أُذنك. هذه هي النتيجة أو الحكمة التي تخلص إليها الحكاية، ولكن إلى أي مدى 

يمكن أن تحدث هذه الحكاية على أرض الواقع في مجتمعاتنا، أو تتشابه معها حكايات أخرى؟ 
هذا هو السؤال الذي نطرحه هنا، ونحاول أن نبحث له عن إجابة. واإلجابة ربما نجدها في كثير من المواقف 
التي نمر بها في حياتنا، كأن يذهب أحدنا إلى دائرة حكومية، أو وزارة من الوزارات، أو شركة من الشركات، بغرض 
إنجاز معاملة ما، فيرى أمامه طابوراً طويالً من المراجعين، وألنه في عجلة من أمره، كعادتنا جميعاً، فإنه يقوم 
بتخطي الطابور، أو يلجأ إلى البحث عن »واسطة« تساعده في إنجاز معاملته من دون المرور بفترة االنتظار التي 
من المفروض أن يمر بها احتراماً للذين جاؤوا إلنجاز معامالهم قبله، وعندما تسأله: لماذا تفعل هذا؟ يجيبك: أكثر 

الناس يفعلون ذلك!
»أكثر الناس« هذه ال تعني أن ما يفعلونه هو الصواب على المطلق. بل العكس ربما يكون هو الصحيح، فكلمة 
»أكثر الناس« لم تأت في القرآن الكريم إال وتبعتها كلمات »ال يعقلون.. ال يعلمون.. ال يشكرون.. ال يفقهون.. ال 
يؤمنون«. هكذا تقرر الحكاية، وهو تقرير له وجاهته. سياسة القطيع هذه هي التي أهلكت أقواماً، وقوضت ممالك، 
وأبادت حضارات سادت وهيمنت على مواقع القرار في الكرة األرضية قروناً عدة، لكن أهلها انساقوا إلى تبرير 

الخطأ على قاعدة أن »أكثر الناس« يفعلون ذلك، فانتكسوا وكان الزوال والدمار مآلهم.
هل تذكرون حكاية جحا وابنه والحمار مع الناس، الذين كانوا يطلقون ألسنتهم انتقاداً طوال الطريق الذي كانوا 
يسلكونه من قريتهم إلى المدينة التي كانوا يقصدونها؟ لم يعجبهم جحا وابنه عندما ركبا على ظهر الحمار سوياً، 
واعتبروها قسوة من األب وابنه على الحيوان المسكين. وعندما أنزل جحا ابنه وركب هو وحده اعتبروا ذلك ظلماً 
من األب البنه الصغير، وقسوة عليه. وعندما نزل هو وأركب ابنه وحده اعتبروا ذلك عقوقاً وعدم احترام من االبن 
ألبيه. وعندما أنزل ابنه ودخال المدينة راجلين، بينما كان الحمار يمشي خلفهما، متخففاً من أي حمولة، اعتبروهما 
أحمقين، يمشيان على اٌقدامهما ويتركان وسيلة ركوب متاحة لهما تسير خلفهما متبخترة. لهذا قال جحا البنه 

مقولته الشهيرة التي ذهبت مثالً: »إرضاء الناس غاية ال ُتدَرك«.
ال تقطع أذنك لمجرد أن »أكثر الناس« آذانهم مقطوعة. حاول أن تعرف الحقيقة، فليس »أكثر الناس« غالباً هم 
الذين يفعلون الصواب، ولو كان هذا صحيحاً لما بعث الله األنبياء والرسل إلى الناس كي يهدوهم إلى الصواب، 

ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

ال تقطع أذنك



وإلى صاحب السمو الشيخ
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عن  بنفسها  روتها  مغامرة  امرأة  قصة  هذه 
عبر  المنورة  المدينة  إلى  دمشق  من  رحلتها 
من  رجال  برفقة  مجاهلها  في  وتنقلت  الصحراء 
البدو، وذكرت أوصافاً عن مدينة دمشق، ثم تحدثت 
عن لقاءاتها مع شيوخ القبائل البدوية وما شاهدته 
من  له  تعرضت  وما  وتقاليدهم  البدو  عادات  من 
مشاكل خالل رحلتها، إلى أن وصلت إلى المدينة 
ثم عادت من  أهلها،  المنورة، وتحدثت عنها وعن 
هناك بقطار »دمشق - الحجاز« إلى دمشق، وكانت 
رحلتها في عام 1914. وقد جاءت روايتها في كتاب 
والكتاب  المدينة(  الى  الصحراء  )عبر  بعنوان 
مطبوع عام 1925، وقد قامت هيئة أبوظبي للثقافة 
مزهر،  سعيد  محمد  وترجمه  بنشره  والتراث 
وراجعه وحرره الدكتور أحمد إيبش، ونقتطف من 

الكتاب أهم ما ورد فيه مع تعليقاتنا عليه.

�لرحيل مع �ل�ضيخ �ضلطان و�لقبيلة

قرر  وليمتي  من  أيام  بعد  الكونتيسة:  تقول 
القبيلة صوب صحراء  تتحرك  أن  الشيخ سلطان 
على  بالتالي  وهي  أرافقهم،  أن  ودعاني  الحماد 
الطريق إلى الربع الخالي، وفي اليوم التالي باشروا 
آالف  أربعة  من  أكثر  وكانت  الشعر  بيوت  بهدم 
خيمة، قامت النسوة بإنزالها وطيها، وقام الرجال 
بحملها ووضعها على ظهور الجمال، وكان مشهداً 
مهيباً بهر قلبي وأسرني ثم سار الركب وتبعناه. 
األحمال، وتنصب  تنّزل  وتوقفنا  كلما سرنا  وكنا 
الخيم من جديد، وبعد استراحة تدوم يوماً ننقض 

متجهين  تحركنا  وهكذا  قدماً  للمضي  المضارب 
نحو الجنوب ووصلنا لصحراء تتناثر فيها جالميد 
الصخر كأنها صخور بركانية، ثم اجتزنا واديين 
وبضع  هزيلة  خضرة  رأينا  وهناك  صغيرين، 
أشجار اإلثل والشوك. وبعد أن قطعنا أمياالً وصلنا 
إلى آبار »المبهرة« ونصبنا خيامنا قرب اآلبار التي 
كان ماؤها أحمر ومذاقه ورائحته كالكبريت. وبعد 
سلطان  والشيخ  خليل  الدكتور  مع  مشيت  الظهر 
ألميال في الصحراء، ورأيت ألول مرة أزهاراً برية 

ومر بنا قطيع من الغزالن.
وفي المساء جلسنا نتحدث عن أوروبا والعادات 
األوروبية وكنت اتحدث مع الشيخ سلطان خالل 
المدن  بأن  سلطان  الشيخ  واعترف  الترجمان، 
وأجمل من مدن جزيرة  أكبر  تكون  قد  األوروبية 
لكل  يمكن  كيف  ذلك،  فائدة  »ما  ولكن:  العرب، 
صناعاتكم ومعرفتكم أن تساعدكم، هل تساعدكم 
على جعل أعماركم أطول من أعمارنا؟ هل تعطيكم 
صحة أفضل؟ أم أجساداً أجمل؟ هل أنتم أعز شأناً 

وأكثر إيماناً منا؟«.
ومن جانبي سألته: ما هي آراؤك حول عاداتنا 
قد  األوروبيون  فأنتم  لألخالق  بالنسبة  فقال: 
سبقتمونا كثيراً بالجرائم، وبالنسبة للصدق، لماذا 
وبالنسبة  مرة؟  كل  في  خداعنا  األوروبي  يحاول 
ولكنهن  مرات  عدة  نتزوج  أننا  صحيح  للمبادئ 
واحدة،  مرة  فتتزوجون  أنتم  أما  عائالتنا،  جميعاً 
لكنكم أيضاً تأخذون امرأة رجل آخر، أو أي امرأة، 
وهذا شيء سيئ للغاية، في النهاية كل شيء في 
الحياة زائل، كلنا نموت كما قّدر لنا، ولكننا نعرف 

أن الله عز وجل ال يترك عباده الصالحين.

�لغزو و�ملعركة

بعد يومين تركنا المخيم لنكمل الرحلة مجدداً، 
مارين بقفار موحشة الواحدة إثر األخرى مستمعين 
إلى صوت السكون، محاولين التقاط ما يرمز إلى 
الحياة، ولكننا لم نظفر بشيء غير قفار شاسعة ال 
ونجتاز  يوم  كل  ميالً  نقطع ستين  كنا  لها،  نهاية 
كثباناً متماوجة يبلغ ارتفاع بعضها 500 قدم لنعود 
إلى الصحراء الحصوية التي تتحول فجأة  مجدداً 

إلى رمل أحمر ناعم.
وذات يوم ثارت ثائرة المخيم، فقد وصلت أخبار 
أن أبناء قبيلة شمر يخيمون بالقرب منا وهم على 
األرجح يخططون لمهاجمتنا، ثم بعد فترة قصيرة 
واعتقد  األفق،  في  تطير  العجاج  من  رأينا سحابة 
أن الشيخ سلطان قرر مهاجمتهم بدالً من االنتظار 
إلى أن يغيروا علينا. وهكذا أُعطيت األوامر وامتطى 
وانطلقوا،  أسلحتهم  وشهروا  األحصنة  الرجال 
وكان الشيخ سلطان في طليعة الركب يلوح بسيفه 
بصوت صيحات  األرض  ارتجت  فيما  الهواء،  في 
فراحوا  أحصنة  لديهم  يكن  لم  من  أما  الحرب، 
رجوت  فقد  أنا  أما  رفاقهم.  ركب  خلف  يجرون 
قرب  مكان  أقرب  إلى  يرافقني  أن  البسام  محمود 
ولكنه  األمر،  أول  الفكرة  على  فاعترض  المعركة، 

وافق أخيراً.
وبعد امتطاء الخيل، سمعنا إطالق نار عنيف عن 
بعد وتمكنا من تمييز صفوف المتحاربين وكانت 

الرحالة األلمانية الكونتيسة مالمينياتي 

من دمشق إلى المدينة 
المنورة 
)2 من 2(
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معركة كر وفر واستمرت لمدة ساعتين إلى ما بعد 
المغيب وانتصرت قبيلتنا وعادت وقد غنمت أباعر 
ووجدت  المعركة  أرض  إلى  ذهبت  ثم  وأحصنة، 

خمس عشرة جثة.
وفي تلك األمسية أقيمت مأدبة ضخمة للمعسكر 
كله وأوقدت المشاعل وُقرعت الطبول وبعد الطعام 
الشيخ  وراح  الورد،  ماء  قارورة  العبيد  أحد  جلب 
يصبها على ثيابي فأغرقني، ثم قام بإحراق البخور 
في محرقة وطلب مني أن انحني فوقها، فتغلغلت 
الرائحة العطرية إلى أعماق ثوبي حتى تبخرت من 
أنحاء جسمي، حتى صرت  وكل  ورقبتي  أكمامي 

وكأنني زجاجة عطر.

�لرحلة عرب �ضحر�ء �لدهناء غربًا �إىل 

�ملدينة �ملنورة

يبدو من الوصف الذي ذكرته المؤلفة عن رحلتها 
أن  بكتابها،  المرفقة  الخريطة  مطالعة  من  وكذلك 
القافلة عندما تركت الحدود السورية، كانت تسير 
بمحاذاة الحدود العراقية جنوباً، وأنها عندما وصلت 
صحراء  ودخلت  يميناً  استدارت  األحساء  منطقة 
الدهناء، وليس الربع الخالي كما تصورته المؤلفة، 
السعودية  العربية  المملكة  اليوم في  فالدهناء تقع 
وهناك مدن الرياض وحائل وزلفى وبريدة، وهذه 
كلها في المملكة اليوم. ويبدو أن الكونتيسة مرت 
الربع  صحراء  في  تقع  أنها  وحسبت  كلها،  بها 
الخالي وهذا خطأ، فالطريق الذي سلكته هو الطريق 
الذي يسلكه العرب من أبناء الخليج للوصول إلى 

مكة المكرمة والمدينة المنورة.
مضاربنا  نقض  تم  »مجدداً  الكونتيسة:  تقول 
أعماق  في  نمشي  صرنا  ثم  حوائجنا  وتحميل 
نتابع  ونحن  أيام  خمسة  علينا  ومضى  الصحراء 
المسيرة عبر الرمال من دون أن نعثر على أي ماء، 
الهدوء،  أراضي  وراءنا  نترك  كنا  فشيئاً  شيئاً  ثم 
الزاهي  البنفسجي  الزهر  من  القليل  نرى  وبدأنا 
ماء،  بئر  صادفنا  وأخيراً  أمامنا  يظهر  واألصفر 
وفي المساء مررنا بالقرب من مخيم صغير لقبيلة 
كبيراً  اضطراباً  هناك  أن  وأخبرونا  »الشرارات« 
في بلدة حائل وأن القتال يعم المنطقة، لذلك قرر 
الشيخ سلطان أن يذهب إلى بلدة زلفى، ألنه يرغب 
أن  أريد  الذي  الجمال باألحصنة.  باستبدال بعض 
أقوله، هو أن وجودي بين أصدقائي البدو أشعرني 
قوماً شرفاء، ذوي أخالق  باألمان، فقد كانوا حقاً 
التي  هي  عندهم  الشرف  معايير  وأن  فروسية 
مكنتني كامرأة من العيش وحيدة بين الرجال هذه 
المدة الطويلة، فلقد عشت معهم أكثر من شهرين 

ولقيت منهم دوماً احتراماً ال يوصف.
ما  وبلغ  الطريق،  نصف  إلى  وصلنا  قد  كنا 
الشيخ  أن  أدرك  وبت  ميل   900 حوالي  اجتزناه 

سلطان عازم على القيام بالمغامرة معي.
آه أيها الربع الخالي، كم أغريتني، كمن ناديتني، 
بأنني  استطعت. شعرت  لو  مملكتي  لكنت جعلتك 
وعاداتها،  أوروبا  إلى  الرجوع  أبداً  استطيع  لن 
فلقد سحرني الهواء النقي والمساحة الشاسعة ال 
يحدها حد وجما الصحراء العارية، لن أتمكن أبداً 
من نسيان ضوء المئات من نيران المضارب، مع 

األشباح المعتمة المتحلقة حولها، واألغاني الحزينة 
التي يتردد صداها عبر السكون، لقد سرى سحر 
وشعرت  ودمي  عروقي  في  وغموضها  الصحراء 

بأنها امتلكتني إلى األبد«.
إن  تقول:  أن  إلى  بالحديث  الكونتيسة  تستمر 
قائمقام  جاء  وهناك  زلفى،  بلدة  وصلت  القافلة 
البلدة لزيارة الشيخ، الذي أقوله: إن لفظة »قائمقام« 
تركية بمعنى رتبة عقيد في الجيش أو حاكم البلدة، 
وهذا معناه أن الجزيرة العربية كانت ال تزال بيد 
يكن  لم  العزيز  عبد  الملك  وأن  العثمانية،  السلطنة 
قد أحكم قبضته عليها، أي أن األحداث كانت قبل 
الكاتبة.  من  خلط  عامة  بصورة  وهذا   ،1914 عام 
عموماً دعنا نستمر مع كالم الكاتبة، فتقول: »وفي 
الثالث من سبتمبر وصلنا بلدة زلفى ولها العديد 
مسجد  الوسط  وفي  بالطوب  المبنية  المنازل  من 
المدينة، وبعد ظهر ذلك اليوم أتى القائمقام وأعيان 
من  المئات  وتبعهم  سلطان  الشيخ  لرؤية  القرية 
حادة.  بنظرات  يرمقوني  راحوا  الذين  القرويين 
نقاش حاد وسمعت  والقائمقام في  الشيخ  ودخل 
بعض الكلمات مثل رومي وافرنجي والكفار، وكان 
الشيخ سلطان يستشيط غضباً، وسرعان ما علمت 
أنهم لن يسمحوا لي بالمضي قدماً خطوة واحدة. 
الشيخ، وكان  في ذهن  كبيراً  ذلك تشويشاً  سبب 
لم  المسنين  الشيوخ  لكن  القتال،  لخوض  مستعداً 
ينظروا إلى األمر بالرأي ذاته. لذلك قررنا أن أهرب 
أن  على  الصفاة  إلى  أصل  وأن  قافلة صغيرة  مع 

التقي بعد سبعة أيام بالشيخ سلطان هناك.
والدكتور  البسام  محمود  ومعي  المخيم  تركت 

 المؤلفة مع الشيخ سلطان الطيار وعدد من شيوخ عشيرته
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حتى  بصمت  رحلتنا  وتابعنا  والولدين،  خليل 
وصلنا بلدة بريدة وتجمع حولنا حشد من الناس 
بيت  إلى  أخذوني  ثم  فرنجية،  أنت  أحدهم:  وقال 
القائمقام، وكان رجالً قصيراً ودميماً ويرتدي الزي 
األوروبي، ونظر إلّي نظرة شك وارتياب من خالل 
معي،  الذين  الرجال  عن  وسألني  الكبيرة  نظارته 
وأنهم  وخدمي،  وترجماني  مرشدي  أنهم  فأجبته 
عائدون إلى دمشق. فأجابني: إن األوامر تقتضي 
بسجني أنا فقط، ولكنك ستقضين الليلة هنا. وفي 
الصباح التقيت بخليل ومحمود والرجال وكانوا قد 
قضوا الليلة في بيت صديق لهم، وباشرنا الرحلة، 
وأخيراً وصلنا إلى بلدة الرس وخيمنا وفجأة وصل 
الحاكم  من  أمراً  تلقيا  إنهما  عبدان مسلحان وقاال 
بفتح صندوقي، وبعد أن فتحاه وقلبا ما فيه طلبا 
ليالً  العاشرة  الساعة  وفي  جنيهاً.  عشرين  دفع 
جاء الحاكم وكان رجالً ضخم الجثة متين القامة 
ما  نصف  سوى  أفهم  ولم  بغضب،  ويتكلم  نزقاً 
أنه يجب معاقبتي على  يقوله، ولكنني علمت  كان 
وقاحتي واالفرنج الخبثاء والمرأة واألفعى، وأنني 
أغادر صباحاً وحدي، ألنه  أن  سوف أسجن على 
بقيت وحدي،  وهكذا  وخليل،  محمود  بإخراج  أمر 
المسلحين  رجاله  من  ثمانية  أمر  الصباح  وفي 
التقيت  وهناك  الجزراوية،  آبار  إلى  يأخذوني  أن 
وفي  سوية،  السفر  تابعنا  ثم  وخليل،  بمحمود 
الطريق مرت بنا قافلة وبدت كأنها بال نهاية، وعلمنا 
وصلنا  وأخيراً  الكبير.  الحج  طريق  نعبر  كنا  أننا 
إلى الحناكيه، حيث أخذوني إلى القائمقام، وهناك 
باتجاه  بعدها على رحيلنا  األسئلة، ووافق  انهالت 

المدينة المنورة.

�حلياة يف �ملدينة �ملنورة

إلى  وصلنا  أن  إلى  سرنا  الكونتيسة:  تقول 
رياض يانعة تحف بها أشجار النخيل، لنرى أمامنا 
من  بالجبال  محاطة  المقدسة  المدينة  ذلك  بعد 
ثالث جهات، ويكتنفها سور صلب قوي، وتوزعت 
خيامنا  نصبنا  الزرقاء.  الفيروزية  الكثيرة  مآذنها 
العربي  ثوبي  خلع  عليَّ  وكان  األسوار،  خارج 
الرتدي ثوب المرأة المسلمة التي تخفي كل مالمح 
الشام.  باب  من  المدينة  دخلنا  ذلك  وبعد  وجهها، 
بالحركة  تفور  الحياة  األسوار وجدنا  ولجنا  ولما 
والصخب، وفي كل خطوة كنا نلتقي بحجاج أتوا 
من مختلف أنحاء العالم، وقد ظهروا بأبهى حلل. 
إحدى  والمتسولين والماللي، وفي  الفقراء  وكذلك 
مئات  يرفعون  الناس  من  حشداً  شاهدنا  المرات 
وكانت  واألشكال،  األلوان  مختلف  من  األعالم 
الطبول والمزامير تعزف بقوة، وفي وسط الزحمة 
بيضاء  عباءة  يرتدي  متن حصان  على  رجل  كان 
ويفترض أن يكون أحد األولياء. ثم دخلنا شارعاً 
الطابع األوروبي وشاهدنا مباني يبلغ  يغلب عليه 
من  واحدة  إلى  ودخلنا  طوابق  أربعة  ارتفاعها 
تاجر  فاستقبلنا  المظهر،  األوروبية  الدور  هذه 
نظيفة كي  غرفة  لي  وقدم  وتهذيب،  بلباقة  عجوز 
قبر  لزيارة  المضيف  ابنة  رافقتني  ثم  فيها،  أنزل 

أبعد  إلى  الكبيرة  والقباب  المآذن  فبهرتني  النبي 
بباحة  تحيط  أعمدة ضخمة  المسجد  وبداخل  حد، 
الفسيسفاء  من  المعمولة  األرضية  أما  مكشوفة، 
تدلت  بينما  بالكامل سجاجيد شرقية،  غطتها  فقد 
العواميد  بين  ما  الجميلة  البرونزية  الفوانيس 
السالم«  »باب  الرئيس  المدخل  وعند  الرخامية 
ُكسيت الجدران أيضاً بالرخام المزخرف بالكتابات 
بكر  أبي  والخليفتين  النبي  مقامات  تعلو  الذهبية، 
المزخرفة  البرونزية  األعمدة  تسورها  قبة  وعمر 
على نحو بديع مدعاة لإلعجاب والتأمل ويصعب 
رؤية ما يوجد خلفها بالداخل، إذ لم استطع رؤية 
سوى ما بين السور واألضرحة، حيث توجد جميع 
فاطمة  السيدة  أما ضريح  الثمينة،  المسجد  تحف 
الذي يجاور قبر الرسول، فهو مكسو بستار أسود 
جميل، وقد طرزت عليه آيات من القرآن الكريم. عدا 
النوع  من  عليهم  يبدو  الناس  فهناك  المسجد  عن 
أصحاب  والغالبية  التجار،  طبقة  من  البرجوازي 

دكاكين وأدالء أو يعملون في خدمة المساجد.
وفي الختام عدت إلى دمشق عن طريق القطار 
وذهبت إلى منزلي العتيق، ورحت اتساءل هل كانت 
األشهر حقيقة أم حلماً؟ وهل فشلت أم نجحت؟ من 
المؤكد أنني دفعت ثمن خبرتي، لقد قررت أن أبدأ 
من جديد بعد الخبرة التي أحرزتها، وسيبقى الربع 

الخالي هدفي ما حييت.
وإذا  ماليمنياتي،  الكونتية  كالم  انتهى  هنا  إلى 
رجعنا إلى أقوالها، ومن التقت بهم من الناس في 
بحيث  دقيق،  بشكل  لها  تؤرخ  لم  التي  رحلتها، 
توهمنا أنها حدثت عام 1928، وهذا غير صحيح، إذ 
حدثت واألتراك كانوا في الجزيرة العربية والحجاز 
قائم.  ودمشق  المنورة  المدينة  بين  السكة  وخط 
الحجاز  حاكم  علي  بن  الحسين  الشريف  أن  ذلك 
الملك  1918 وهزمه  عام  األتراك  الثورة ضد  أعلن 
عبد العزيز بن سعود عام 1924، وبذلك انتهى عهد 

األتراك في الجزيرة العربية.

المؤلفة عند آبار باب العمرة في الحجاز
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زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

عناية  بالشعر  األندلس  أهل  عناية  كانت 
عظيمة، واستمر الشعر الجيد ُينظم ويتداول أيام 
شعراء  دواوين  انتقلت  وقد  األخيرة.  األندلس 
المشرق إلى األندلس جميعاً تقريباً، وكان صيت 
الشاعر الجديد يصل إليهم مع ديوانه من دون 
الخليفة  أيام  تأخير. واجتمع في مكتبة قرطبة 
في  يجتمع  لم  ما  المستنصر  الحكم  األموي، 

مكتبة خاصة أو عامة شرقاً وغرباً.
ولما ظهر المتنبي في المشرق وصلت أشعاره 
تباعاً، وصار ديوانه بين أيديهم دراسة وشرحاً 
ونقداً. وافتخر أبو البقاء الردني بأنه يحذو حذو 

أبي الطيب المتنبي وقال مادحاً مفتخراً:
منك القبول ومني اليوم معذرة 

                     إلى ُعالك وال ذنب وال لمم 
أنا أبو الطيب الثاني لمنتقد

                  وأنت سيف المعالي األوحد العلم
الطيب  أبي  تقديم  على  األندلسيون  واستمر 

وتفضيله طوال تاريخهم.

»1«
الحسين  بن  أحمد  الطيب  أبو  هو  والمتنبي 
الجعفي »من عرب الجنوب« ولد 303هـ - 915م 
فقويت  األعراب  ولقي  فيها،  وتعلّم  الكوفة،  في 
بشعره  واشتهر  الشام،  بادية  في  وجال  لغته، 
وذكائه هنا. ووصل إلى سيف الدولة الحمداني 
عنده،  ينظم  عنده  »حلب«، ومكث  منطقة  حاكم 
وفيه روائع األشعار، ونزل مصر مّدة، ثم توجه 
من  عودته  في  قتيالً  وفاته  وكانت  بغداد،  إلى 
سنة  البويهي،  الدولة  عضد  فيها  قصد  دعوة 
354هـ - 965م. وقد اشتهر في شعره باالبتكار 
في المعاني، وضرب األمثال والمبالغة، والجودة 
غنياً  متيناً  فخماً  أسلوبه  وكان  التصوير،  في 
قال  كما  النقاد-  أجمع  وقد  الفنية،  بالعناصر 
د. عمر فروخ في تاريخه 3: 465: »في المقام 

األول بين جميع الشعراء، وفوقهم«، ونظم أبو 
الشعر  موضوعات  من  فنون شتى  في  الطيب 
في  بارزان  غرضان  وهما  والمدح  »كالفخر 
شعره« والحكمة والوصف، والشعر الوجداني 
الطيب ديوان مشهور شرحه،  الخالص، وألبي 
وعلق عليه، وخالفه نقداً ومناقشة عدد كبير من 

األدباء والنقاد والشعراء.

»2«
أثناء  في  األندلس  إلى  المتنبي  شعر  وصل 
العلم  طالبي  الرحالة  من  عدد  ولقيه  حياته، 
والرواية في المشرق، وسمع من بعض شعراً 
أندلسياً، وأخذوه عنه من شعره، وذكر الوزير 
أبو القاسم المغربي أن المغاربة كانوا يسمونه: 

»المتبّه« من الفطنة والنباهة بدالً من المتنبي.
خاقان  البن  األندلس«  »مطمح  كتاب  وفي 
األندلسي، وهو كتاب تراجم أدبية أن أبا العيال 
األندلسي لما انصرف من الحج اجتمع مع أبي 
الطيب في مسجد عمرو بن العاص بمصر »في 
الفسطاط، وكانت القاهرة لم تبن بعد«، ففاوضه 
قليالً ثم قال له: أنشدني لمليح األندلس يعني 

ابن عبد ربه القرطبي، فأنشده:
يا لؤلؤاً يسبي العقول أنيقا

                ورشاً بتعذيب القلوب رقيقا
ما إن رأيُت وال سمعُت بمثله

               ُدراً يعود من الحياء عقيقا
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه

               أبصرت وجهك في سناه غريقا
يا من تقطع خصره من رقة

                ما بال قلبك ال يكون رفيقا؟!
استعادها  إنشادها،  األندلسي  أكمل  فلما 
المتنبي ثم صفق بيديه وقال: »يا ابن عبد ربه 
المتنبي  سمع  ولما  حبواً«،  العراق  تأتيك  لقد 

بعض شعر ابن هذيل األندلسي، وهو قوله: 

لما وضعت على قلبي يدي بيدي 
             وصحت في الليلة الظلماء واكبدي

ضجت كواكب ليلي في مطالعها
               وذابت الصخرة الصماء من جلدي!
فقال: »هذا أشعر أهل المغرب« يريد األندلس 
المتنبي  لشعر  المشهورة  والرواية  والمغرب. 
في األندلس هي رواية ابن العريفة وهو لم يلق 
الشاعر، ولكنه أخذه عن روايتين مشهورين. ثم 
دخل ديوان المتنبي األندلس من طرق شتى مع 

أندلسيين ومشارقة أيضاً.

»3«
المتنبي  عصر  منذ  األندلسيون  التفت  وقد 
المغاربة  تبعهم  ثم  الهجري«  الرابع  »القرن 
والصقليون »أيام الحكم العربي هناك« إلى أبي 

الطيب في ديوانه: وكان في وجوه نشاطهم:
وضبطه،  العالية،  الروايات  عن  نسخه   -
وإدخاله في المكتبات العامة في أنحاء األندلس، 
وعلى رأسها مكتبة قرطبة التي أنشأها وكبّرها 
الخليفة األموي الحكم المستنصر »من 350 - 

366هـ” وقبل توليه الخالفة.
يد  على  التعليمية  الحلقات  في  مدارسته   -
الكبرى  الكتب  مع  واتخاذه  والشيوخ  العلماء، 

التي تعرض على الدارسين والباحثين.
- شرحه شرحاً تاماً، أو شرح الُمشكل منه.

- الرد على مخالفي طريقة المتنبي وإبداعه 
العناية  على  تدل  كثيرة  ردود  وهي  الشعري، 

واالهتمام.
الطائي.  تمام  أبي  وبين  بينه  المفاضلة   -
الشعراء، شرقاً  من  غيره  على  دائماً  وتفضيله 

وغرباً.
نهجه،  على  القصائد  نظم  أي  معارضته   -
المتنبي  قصيدة  وزن  مثل  على  بعضها  وبناء 

ورويها »حرف القافية فيها«.  

المتنبي واألندلس
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- حفظ ديوانه كامالً كما فعل القاضي أبي 
بكر بن العربي، واالستشهاد به كثيراً. 

»4«
وقد شرح الديوان كله، أو أجزاء منه، علماء 
كثر، ومن أشهر شّراحه ابن اإلفليلي القرطبي 
الديوان،  نصف  شرح  الذي   ، 476هـ   -  410«
الشنتمري،  األعلم  تلميذه:  الشرح  هذا  وأكمل 

وهو من كبار علماء اللغة واألدب في األندلس.
بترتيب  المتنبي  شعر  اإلفليلي  ابن  رتب 
مناسبة  يذكر  وكان  إليه  وصلت  التي  روايته 
القصيدة، ويمهد لشرحها، وشرحه على أقسام 
أو وجوه متعددة تكفل إيصال المعنى وما يكون 
معه من صور فنية وأخيلة، وينبه على جوانب 
لزم  إن  والصرف  »والنحو  والبالغة  اللغة  من 
األمر«. وعرض شرحه بأسلوب سهل وعبارات 
مأنوسة، وبساطة، ويتغلغل في المعاني إذا كان 
في كالم أبي الطيب غموض أو تقديم وتأخير 
أو ما شابه ذلك ليضمن وضوح المعنى، ويصل 

إلى المقاصد بدقة.
فقد قال المتنبي في سيف الدولة الحمداني، 
منبهاً على تغلبه على األعراب في البادية الذين 

خالفوه، وعلى الروم الذين غزوا أرضه:
فالعرب منه مع الكدري طائرة

                 والروم طائرة منه مع الحجل!
»أي  بقلقهم  األعراب  عصاة  إن  قال: 
منه  يعتصمون  الدولة  سيف  خوفهم«من 
المهامة  الرمال، وبعد من  باغمض »وبعد« من 
»األراضي  والقفار  الواسعة«  »المسافات 
»وصفها  القطا  تستقر  وهناك  الخالية«، 
بالكدرية« وتأمن وتفرخ وتسكن، وكذلك الروم 
وقنن  الوعرة«  »األماكن  باألوعار  منه  تعتصم 
الحجل »نوع من  الجبال وتلك مواضع  »قمم« 
الطيور« ومساكنها. فأشار المتنبي بجمعه بين 
الروم والحجل إلى مستقر الطائفتين، وما إليه 
قرار الصنفين، قال متابعاً: »ودل على أن سيف 
الدولة ال يتعّرض األعداء لحربه، وال يقاومون 
منه  االعتصام  إلى  يفزعون  وإنما  بأسه،  شّدة 
النائية، ورؤوس الجبال  بالفلوات »الصحارى« 
اإلفليلي في شرحه  ابن  يورد  وقد  الشامخة«. 
الشريف  والحديث  الكريم  القرآن  من  شواهد 
وأمثال العرب وأقوالهم وأشعارهم ليزيد شرحه 

دقة ووضوحاً.
»5«

المشكل  المتنبي  شعر  من  شرح  وممن 
األندلسي  سيدة  ابن  اللغوي  المعاني  والدقيق 
وسمى  الكثيرة،  والمؤلفات  المعاجم  صاحب 
وهو  المتنبي”،  شعر  مشكل  »شرح  كتابه: 
فيها:  يقال  أو مشكالت  مطبوع، وكلمة مشكل 
كالماً  تتضمن  التي  وهي  المعاني،  أبيات 
ووقف  وإيضاح،  إبانة  إلى  حاجة  في  ومعاني 
مثالً عند قول المتنبي في خصوم سيف الدولة 
الذين خافوا منه خوفاً شديداً، وقال فيهم وهم 

يهربون منه:

وضاقت األرض حتى كان هاربهم
                      إذا رأى غير شيٍء ظنه رجال

وأوضح معنى »رأى غير شيء«، وهي عبارة 
قال:  ثم  واإليضاح،  الشرح  في  فأطال  غريبة، 
أراد الشاعر إذا رأى الهارب من األعداء شيئاً  ال 
يحفل به»ال قيمة له«، وهو كقول العرب: »إنك 

وال شيء سواء«!
- وهناك شرح مفقود البن السيد البطليوسي، 

وهو أديب وشاعر ولغوي، ومحاضر مرموق.
- وأكثر شعراء األندلس من ذكر أبي الطيب 
الشاعر  اعتداد  في  مختلفة،  لمناسبات  وشعره 
بشعره، أو مخاطبته لصديق، أو مدحه لواٍل أو 

أمير.
- قال ابن القزاز مادحاً:

فخر الزمان بنا ألنك حاتم
             في جوده وألنني المتنبي!

- وقال أبو عامر بن مسلمة، في المدح، أيضاً:

يا حاتم الكرماء.. و»أحمد« الشعراء
و»أحمد« هو اسم أبي الطيب.

له،  شعر صديق  على  خفاجة  ابن  وأثنى   -
فجعله أعلى من »حبيب« وهو أبو تمام ومن أبي 

الطيب على سبيل المبالغة:
برعت فزعت فمن ذا حبيب

             له الويل أم من أبو الطيب؟

»6«
وقد ألف ابن لبال الشريشي األندلسي رسالة 
سماها »روضة األديب في التفضيل بين المتنبي 
وحبيب«، وقد مال إلى أبي الطيب وفضله. وألف 
»االنتصار  اإلشبيلي:  القالعي  الغفور  عبد  ابن 
يختمون  ما  كثيراً  وكانوا  الطيب«،  ألبي  
مجالسهم بشيء من شعر المتبني، وهي عادة 
ما تزال متوارثة في جهات المغرب، وهي وريثة 

عظيمة للتراث األندلسي.
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قبل أن يصدر قرار اجمللس األعلى 
لالحتاد منذ سنوات بتوحيد 

الشرطة على مستوى الدولة 
كانت هذه الوحدة حقيقة 
قائمة من خالل التنسيق 

والتعاون بني مديريات الشرطة 
في جميع اإلمارات.. فوزارة 

الداخلية قد نهضت مبهامها 
منذ قيام الدولة قبل نحو 

ثمان سنوات، ووجدت جهودها 
كل التجاوب من جانب جميع 
املسؤولني والقائمني على أمر 

أجهزة الشرطة.. فالتعاون 
األمني قد أصبح ضرورة ملحة 

بني الدولة وبعضها.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

صادق معالي وزير الداخلية على وثائق اجتماع اللجنة 
العامة للتنظيم بالوزارة والذي عقد برئاسة العقيد خلفان 

خميس وكيل الوزارة.
وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها التقرير المقدم 
حول  االتصال  شعبة  رئيس  علي  بن  جمعة  العقيد  من 
التنفيذي  للمجلس  العادية  الدورة  اجتماع  في  مشاركته 
للمنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة، وتناول 
بتنفيذها،  المنظمة  ستنهض  التي  والبرامج  الدورات 
وقد تم تكليف رئيس شعبة االتصال بمتابعة المقررات 

واإلسهام في أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة.

التخطيط  عام  مدير  مذكرة  اللجنة  تدارست  كما 
والتدريب بشأن شهادات البراءة التي تمنح للضباط عند 
أول تعيين لهم أو عند الترقية إلى رتبة ضابط والمعمول 

به في دول العالم.
وقد أحالت اللجنة هذا الموضوع إلى مستشار الشرطة 
واألمن بالوزارة الستكمال دراسته من جميع جوانبه مع 
مع  االتصاالت  وإجراء  والتدريب  التخطيط  عام  مدير 
السعودية  العربية  المملكة  من  كل  في  الداخلية  وزارات 
والبحرين وقطر وعمان للحصول على نماذج من شهادات 

البراءة المستخدمة لديها.

تواصل اللجنة المشكلة برئاسة العميد عبد الرحمن 
الداخلية  بوزارة  واألمن  الشرطة  مستشار  محجوب 
اجتماعاتها لدراسة األسس والقواعد الخاصة بالدمج 
الكامل للمديرية العامة للشرطة بأبوظبي في وزارة 
والقواعد  األسس  اللجنة  دراسة  وتتناول  الداخلية. 
والمالية  القانونية  النواحي  في  بالدمج  الخاصة 
واالرتباط.وتضم  واإلدارية  التنظيمية  والنواحي 
المستشار  السيد مختار جرار  اللجنة في عضويتها 

العامة  اإلدارة  مدير  غباش  صقر  والرائد  القانوني، 
للشؤون المالية واإلدارة، والرائد أحمد مريش مدير 
المالية  مدير  بدران  خليل  والرائد  الوزارة،  ديوان 
بالمديرية العامة للشرطة بأبوظبي، والمالزم أول عبد 
الرحمن الهاجري نائب المستشار القانوني للوزارة. 
في  دراستها  من  اللجنة  تنتهي  أن  المقرر  ومن 
أسرع وقت لرفع النتيجة إلى وزارة الداخلية التخاذ 

اإلجراءات الخاصة بالدمج

طحنون يشهد االحتفال بتخريج دورة جديدة من الرشطة املستجدين

شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد ممثل الحاكم 
إدارة شركة  الشرقية ورئيس مجلس  المنطقة  في 
دورة  بتخريج  االحتفال  الوطنية  أبوظبي  بترول 
في  الخاصة  عشرة  التاسعة  المستجدين  الشرطة 
وكان  العين،  مدينة  في  بالعوهة  الشرطة  مدرسة 

في استقبال سموه لدى وصوله ميدان االستعراض 
في التاسعة والنصف صباحاً، سعادة العقيد حمد 
سعيد المدير العام للشرطة، وسعادة العقيد سالم 
التاجر نائب مدير شرطة العين وكبار المسؤولين 

والضباط.

قرارات اللجنة العامة للتنظيم بالداخلية

دراسة أسس الدمج الكامل للمديرية العامة للرشطة بأبوظبي بوزارة الداخلية
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المقدم محمد خليفة المعال 
مديرًا عامًا للشرطة بالشارقة

تخريج دورة لإلسعافات األولية من مدرسة الشرطة

الدولة  وزير  علي  بن  حمودة  اللواء  معالي  أصدر 
للشؤون الداخلية قراراً بتعيين المقدم محمد خليفة المعال 
مديراً عاماً للشرطة بالشارقة، وقد بدأ تنفيذ القرار اعتباراً 
المعال  المقدم محمد خليفة  من أول أكتوبر 1988. وكان 
العامة  باإلدارة  األمن  إدارة شؤون  مدير  يشغل منصب 

للشرطة بالشارقة ثم مديراً عاماً بالوكالة.
وقد تخرج من كلية الشرطة الملكية األردنية عام 1974 
وتلقى دورات تدريبية وتخصصية في مختلف المجاالت 

األمنية.

شهد العقيد حميد علي سيف مدير عام الدفاع المدني 
االحتفال الذي أقيم في مدرسة تدريب الشرطة بالشارقة 
وحضر  السادسة،  األولية  اإلسعافات  دورة  لتخريج 

االحتفال العقيد علي فهد مدير المدرسة.
من  فرداً   24 فيها  وشارك  شهراً  الدورة  واستغرقت 
للشرطة  العامة  واإلدارات  المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة 

بالدولة.
وتلقى الخريجون خالل الدورة تدريبات على اإلسعافات 

األولية وإنقاذ حياة المصابين في الحوادث المختلفة. وفي 
بداية االحتفال ألقى النقيب جاسم خلفان عبيد رئيس قسم 
إلى  الخريجين  فيها  دعا  كلمة  بالشارقة  الطبية  الخدمات 
في  تلقوه  الذي  العملي  والتدريب  المعرفة  من  االستفادة 
حياة  إنقاذ  في  بواجبهم  القيام  من  يمكنهم  بما  الدورة 
المصابين في الكوارث والحرائق والحوادث األخرى. وبعد 
ذلك قام العقيد حميد علي يرافقه العقيد علي فهد بتوزيع 

الشهادات على الخريجين.

االحتفال بتخريج الدفعة األولى من مرشحي الضباط

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
زايد آل نهيان ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات 
13 ربيع  االثنين  الشرطة يوم  المسلحة تحتفل كلية 
بتخريج  1988م  أكتوبر   24 الموافق  1409هـ  األول 
تلقوا  الذين  الضباط  مرشحي  من  األولى  الدفعة 
الشرطية  العلوم  تلقوا خاللها  عامين،  لمدة  الدراسة 
والقانونية، والتدريب على مختلف المهام والواجبات 
الحدث  لهذا  الداخلية  وزارة  استعدت  الشرطية.وقد 

العربية  اإلمارات  بدولة  الشرطة  تاريخ  في  المهم 
المتحدة، حيث تشكلت لجنة لإلعداد لحفل التخريج، 
برئاسة سعادة العميد حمد سعيد مدير عام الشرطة 
وزارة  في  المسؤولين  من  عدد  وعضوية  بأبوظبي، 
وعقدت  بأبوظبي،  للشرطة  العامة  واإلدارة  الداخلية 
القرارات  اتخاذ  تم خاللها  متوالية  اجتماعات  اللجنة 
لهذه  المطلوبة  االستعدادات  جميع  بتوفير  الخاصة 

المناسبة.
احتفال كلية الشرطة 

بتخريج الدفعة األولى من 
مرشحي الضباط يعد عالمة 

بارزة في تاريخ الشرطة، 
باعتبارها الصرح العلمي 

الذي يتولى إعداد القوة 
البشرية التي متكن الشرطة 

من النهوض مبهامها. ومما 
يزيد من أهمية املناسبة أن 
يجري تخريج هذه الدفعة 

حتت الرعاية الكرمية لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان الذي أولى 
الشرطة دائماً كل الدعم 

واالهتمام.
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أي كلمات تصلح لوصف 
احلدث اجللل الذي هز مجامع 

القلوب ومألها حزناً واعتصرها 
أملاً؟.. أي مقال يليق بهول 

املقام الذي نقف عنده اآلن 
برحيل املغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان »طيب 
اهلل ثراه«.. األب احلنون، والقائد 
الفذ، والزعيم احملنك، واحلكيم 

اجملرب في احملن وامللمات؟
أي بالغة، وأي مجاز وأي لغة 

سوى ذلك احلزن العميق..؟ تلك 
اللوعة الصادقة، وتلك الدمعة 

التي ترقرقت في عني الوطن 
الذي بنيته بإرادتك وإخوتك 
ورفعته من فكرة احللم إلى 

مصاف احلقيقة الواقعة 
وجعلته وطناً وال كل األوطان.

2
0
0
4

السمو  باإلجماع صاحب  لالتحاد  األعلى  المجلس  انتخب 
رئيساً  أبوظبي  إمارة  نهيان حاكم  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه الله« بموجب المادة 
51 من الدستور الدائم.

العام  القائد  نائب  المري  جمال  الدكتور  العميد  أكد 
لشرطة دبي سعى شرطة دبي لخصخصة المزيد من 
الخدمات كإحدى التوجهات الرئيسة التي تسعى القيادة 
الواقع  إلى  كبير  بشكل  لترجمتها  دبي  لشرطة  العامة 
هو  وكما  تقدمها،  التي  الخدمات  ناحية  من  الميداني 
معلوم فإن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجمهور 
متعددة وكثيرة، وعمل الشرطة األساسي والمنوط بها 
واألمن  االستقرار  حيث  من  األمنية  المسؤوليات  هو 
ومنع الجريمة ومتابعة المتهمين وتحقيق أعلى معدالت 

األمن الجنائي، وهناك خدمات مساندة تسهم في تحقيق 
هذه المسؤوليات وشرطة دبي تقوم بالكثير منها، ونحن 
نتجه حالياً إلسناد بعض هذه الخدمات للقطاع الخاص، 
ألداء  الحكومي  القطاع  مع  إلشراكه  منا  محاولة  في 
خدمات  وهناك  عالية  وبجودة  مشترك،  بشكل  المهمة 
متعددة ستقوم القيادة العامة لشرطة دبي بخصخصتها، 
متعلق  هو  ما  منها  حالياً،  موجود  هو  لما  باإلضافة 
بالمرور والذي ستزيد الخصخصة فيه ليتولى القطاع 

الخاص إصدار رخصة السواقة والملكيات وغيرها.

املجلس األعىل ينتخب خليفة بن زايد رئيسًا لدولة اإلمارات

مجال املري أكد سعي رشطة ديب خلصخصة املزيد من اخلدمات

دولة  مؤسس  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  أصدر 
تشكيل  بتعديل  اتحادياً  مرسوماً  نهضتها،  وباني  اإلمارات 
مجلس الوزراء، وذلك بناًء على اقتراح صاحب السمو الشيخ 
مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء، وبموجب هذا التعديل تم استحداث وزارة لشؤون 
ووزارة  والشباب  والتعليم  التربية  وزارة  ودمج  الرئاسة، 
وزارة  هي  واحدة،  بوزارة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
التربية والتعليم، كما تم دمج وزارتي االقتصاد والتخطيط 
وكذلك  والتخطيط،  االقتصاد  وزارة  هي  واحدة،  وزارة  في 
دمج وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والماء 
في وزارة واحدة هي وزارة الطاقة.. وتمت إضافة شؤون 
المجلس  لشؤون  الدولة  وزارة  مهام  إلى  التعاون  مجلس 
األعلى  المجلس  شؤون  وزارة  الوزارة  وتسمى  األعلى، 
ومجلس التعاون. وينص المرسوم على تعيين سمو الشيخ 

سيف بن زايد آل نهيان وزيراً للداخلية.

سيف بن زايد وزيرًا للداخلية
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بدايات

املقدم �سهيل حممد مدير عام وزارة الداخلية

 ي�سهد حفل تخريج دورة ال�سرطة ال�سائقني امل�ستجدين الثالثة من مديرية ال�سرطة االحتياطية بالوزارة عام 1979.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي حاكم ال�سارقة ي�سهد مع العقيد خلفان خمي�س وكيل وزارة الداخلية تخريج الدفعة االأوىل
 من العاملني يف االإدارة العامة للجن�سية والهجرة الذي اأقيم يف مدر�سة تدريب ال�سرطة بال�سارقة 1979.
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نساء في الميدان

موزة الجنيبي:
العمل بالزي العسكري 

شرف ال يضاهيه أي شرف 

لديها شعار متميز تؤمن به وتسير على خطاه.. 
»النجاح ال يحتاج ألقدام وإنما يحتاج إقداماً«. هذه 
المقولة كانت رفيقتها الدائمة في مسيرتها المهنية 
كمفتشة  ابتدأت  عندما  وظيفتها  في  فتدرجت 
عن  مسؤولة  أصبحت  أن  إلى  أبوظبي  مطار  في 

الشرطة النسائية في المطار. 
سلطان  مبارك  الشين  موزة  أول  المساعد 
تعمل  المنافذ  أمن  شرطة  مديرية  في  الجنيبي 
حالياً في قسم الكشف والتفتيش، كما أنها ملحقة 
أمن  تدريب  بمعهد  الطيران  أمن  في  كمحاضر 
المنافذ التابع لمديرية أمن المنافذ بالقيادة العامة 

لشرطة أبوظبي.
للطالب  أنقل  تقول:  كمحاضرة  عملها  وعن 
مهاراتي وخبرتي الممتدة ألكثر من عشرين عاماً 

في مجال التفتيش، حيث حصلت خالل هذه المدة 
الزمنية على وسام الخدمة المخلصة ووسام التميز 
في العمل، وعلى العديد من شهادات الشكر والثناء 

على عملي.
عام  الشرطي  بالعمل  الجنيبي  موزة  التحقت 
1998 في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وارتدت 
عن  تقول  حيث  الوقت  ذلك  منذ  العسكري  الزي 
اليضاهيه  شرف  العسكري  بالزي  »العمل  ذلك: 
أي شرف، فـ»الدريس« هو رمز للروح اإلماراتية 
الوطنية، وأنا في الدريس أشعر باالعتزاز والفخر 
االرض  هذه  على  كبيراً  دوراً  لديَّ  وأن  واالنتماء 
بكل  أتحمله  واجباً  عاتقي  على  أن  كما  الطيبة، 
على  الحفاظ  من  أغلى  يوجد  وهل  مسؤولية، 

الوطن؟«.
الشرطه  أول موزة عضو في جمعية  المساعد 
النسائية، وخضعت خالل مسيرتها الوظيفية للعديد 
من الدورات مثل دورة التعامل مع الدبلوماسيين 
مع  والتعامل  الذات  وتطوير  المدربين  وإعداد 

الجمهور ودورات أمن الطيران المتنوعة. 
أهوى  موزة:  تقول  تحبها  التي  الهوايات  وعن 
كثيراً القراءة وأحب أن أتعلم كل جديد في مجال 
كل  نقل  هو  الحقيقي  وشغفي  الوظيفي،  التميز 
لهم  أنقل  أن  أحاول  الذي  الطالب  لكل  معارفي 

عصارة خبرتي في المجال الشرطي.
وعن أحالمها تقول: أنا حالياً محاضرة محلية، 
دولي  كمحاضر  عالياً  بالدي  اسم  رفع  وحلمي 

متخصص.
تقدم موزة نصيحة لكل فتاة مقبلة على العمل 
عليكن  قائلة:  لهن  الكالم  موجهة  العسكري، 
هي  الوظيفية  فأدواركن  واالجتهاد،  باإلخالص 
وال  إليه.  واالنتماء  الوطن  لحب  حرفية  ترجمة 
في  االستمرار  وعليكن  عملكن،  في  جهداً  تدخرن 
الممكنات  جميع  من  االستفادة  و  العلم  تحصيل 
بالعمل الشرطي لتقديم أفضل جهد ألفضل عمل، 
لذا  منتسبة،  لكل  وسام شرف  العسكري  فالعمل 
بالعملية  االرتقاء  على  والعمل  عليه  الحفاظ  يجب 
الشرطية من خالل االجتهاد و المثابرة في العمل، 

ألننا في منظومة متكاملة.

 �سغفي احلقيقي هو نقل كل معاريف لكل الطالب 

الذين اأحاول اأن اأنقل لهم ع�سارة خربتي يف 

املجال ال�سرطي

�إعد�د وت�ضوير: لر� �لظر��ضي
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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 عام زايد 2018
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خارج المهنة

المهنة(  )خارج  باب  من  الحلقة  هذه  في 
الجنيبي،  محمد  مسلم  دكتور  المقدم  نستضيف 
بإدارة  الجسيمة  الحوادث  تحقيق  قسم  رئيس 
المرور  مديرية  في  الخارجية  المناطق  مرور 
والدوريات وقطاع العمليات المركزية في القيادة 
أهم  على  الضوء  لنسلط  أبوظبي  لشرطة  العامة 
هواية إماراتية مازالت تجذب الكبير والصغير إلى 

عالم الهجن اإلماراتي من خالل الحوار:
سباقات  في  هوايتك  ُتمارس  متى  منذ   <  

الهجن؟
الدنيا والهجن جزء من  أن وعيت على  - منذ 
الهواية  فهي  كبير،  بها  وارتباطنا  وتراثنا  حياتنا 

األولى في منطقتنا لجميع الفئات العمرية.
 > من شجعك لدخول هذا المجال؟

األول  المشجع  هو  يحفظه«،  »الله  الوالد   -
يصطحبني  كان  أنه  فأذكر  المجال،  هذا  لدخولي 
السباقات  لحضور  الصغر  في  الرئيسة  للميادين 
الكبرى في مدينة العين وند الشبا والوثبة. وكل 
والدي  من  ابتداًء  المجال  هذا  في  عائلتي  أفراد 

وجميع إخواني وأبنائهم يمارسون هذه الهواية.
> ما الذي  يستهويك في اإلبل؟ 

أهمها  اإلبل  المتالك  أهداف  عدة  هنالك   -
في  والمشاركة  الهجن  سباقات  في  المشاركة 
المحالب.  ومسابقات  والجمال  المزاين  سباقات 
سباقات  في  المشاركة  تستهويني  الحقيقة  وفي 
الهجن لما فيها من منافسة وترقب ولما لها من 
األصدقاء  من  والتهاني  كالناموس  كبيرة  أصداء 

والمعارف في حالة الفوز.
> هل تشترك في أي مهرجانات وسباقات؟

- نعم نشترك في جميع المهرجانات منذ بداية 
نهاية  إلى  عام  كل  من  يونيو  شهر  في  الموسم 
شهر أبريل ابتداًء من شارة سيدي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
ومهرجانات  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
زايد  وجائزة  األهلية  والمهرجانات  التسعيرات 
الكبرى في منتصف الموسم، باإلضافة للختاميات 

الرئيسة في المرموم والوثبة.
> ما هي سالالت اإلبل في دولة اإلمارات؟ 

مصدر  المتحدة  العربية  االمارات  دولة   -
األصيلة،  العربية  اإلبل  من  العريقة  السالالت 
منظرها  وحالوة  بجمالها  اإلبل  هذه  وتمتاز 
الجري،  على  وقدرتها  وتحملها  ورشاقتها 
القاسية،  البيئية  للظروف  تحّملها  إلى  باإلضافة 

�إعد�د: لر� �لظر��ضي

ومن أهم السالالت في اإلمارات: ظبيان، المسك، 
صوغان، الوري، مصيحان، هملول، األصيفر. كما 
أن دولة اإلمارات تحافظ على هذه السالالت من 
التهجين والخلط لما لها من قيمة تراثية واجتماعية 

عالية. 
وبعض أنواع اإلبل يصلح لسباقات الهجن لما 
تتمتع به من رشاقة والقدرة على الجري لمسافات 
اآلخر  وبعضها  كيلومترات   8 إلى  تصل  طويلة 
يشارك في مسابقات الجمال والمزاين لما تتمتع 
المظهر والتناسق بينما هنالك نوع  به من جمال 
آخر مهم ينتج الحليب بكميات كبيرة، ولكل نوع 
من هذه األنواع مشجعوه ومحبوه وقد تجد ناقة 
وسريعة  جداً  جميلة  فتكون  ميزات  الثالث  فيها 
كميات  تنتج  أنها  كما  والشارات،  الرموز  فتحقق 
كبيرة من الحليب وهذا النوع من »البوش« يكون 
من الدرجة األولى ويذيع صيته بين جميع الناس.

اإلبل  من  تعلمتها  التي  الدروس  هي  ما   <  
وحياتها؟

- بال شك أن رعاية اإلبل والعناية بها تتطلب 
الكثير من الصبر وتحمل المشقة والتعب، وكذلك 
إن تحقيق مستهدفك  البال«، حيث  »طولة  تتطلب 
من  فيبدأ  سنوات،  يستغرق  قد  المجال  هذا  في 
وبعدها  المناسب،  »الهديد«  واختيار  »التفحيل« 
والذي  مولودها،  الناقة  لتضع  كامالً  عاماً  تصبر 
يحتاج عامين على األقل للمشاركة في السباقات 

وتحقيق الناموس. 
الكبرى  الفائدة  ..ماهي  نظرك  وجهة  من   <

التي تعلمتها من اإلبل ؟
في  استراتيجياً  تكون  أن  البد  بأنك  تعلمت   -
تبدأ  األمد  طويلة  خطة  رسم  خالل  من  قراراتك 
المناسب للمطية، ثم الصبر حتى  الهديد  باختيار 
والدة الحوار، سواء كان بكرة أو قعوداً والعناية 
به لحين أن يكمل عامة الثاني وتضميره ورعايته 
للمشاركة والفوز بخطة محكمة، وهذه القاعدة البد 
أن تعمم على جميع نشاطاتنا سواء في العمل أو 

الحياة الشخصية.

الجنيبي: الهجن من أهم الهوايات في اإلمارات 
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أصحاب الهمم

منذ  حياته  مسيرة  في  عقبة  اإلعاقة  تقف  لم 
إلى  وصل  حتى  للتحدي  نموذجاً  فكان  طفولته، 
إليه من درجات علمية ولديه المزيد من  ما يصبو 
الطموح، فالدافعية والقدرة على التواصل واإلدراك 
الجيد واألسلوب المتميز بالتعامل مع اآلخرين هي 

مفاتيح تقدم حياته بشكل عام.
إنه المالزم حمد علي سالم علي سالم الزحمي 
الذي ولد عام 1985 والدة طبيعية في إمارة عجمان، 
في  إنحناء  عليه  لوحظ  السابعة  سن  في  أنه  إال 
اإلنحناء يسوء بشكل سريع  الفقري وأخذ  العمود 
حتى وصل إلى 95% األمر الذي بموجبه تم إرساله 
وإجراء  للعالج  األمريكية  المتحدة  الواليات  الى 
وتمت  الفقري  العمود  لتقويم  جراحية  عمليات 
أكمل دراسته  الظهر، ثم  بنجاح وتحسنت وضعية 
للصف الثالث االبتدائي حينها بالمنزل لكي ال تفوته 

الدراسة ويسبقه زمالؤه.
أخرى  مرة  لوحظ  الثانوي  األول  الصف  في 
عودة اإلنحاء بالعمود الفقري ومرة أخرى ذهب إلى 
لتقويم  جراحية  عملية  له  وأجريت  للعالج،  أمريكا 

�إعد�د: خالد �لظنحاين- ت�ضوير: حممد علي

النصف  وأكمل  معدنية  دعامات  بواسطة  الظهر 
الثاني من دراسته في المنزل. 

العامة بنسبة  الثانوية  2003 تخرج من  في عام 
91.9%، وحصل على المركز األول بمدرسته متحدياً 
استكمال  أمام  حائالً  إعاقته  تقف  ولم  اإلعاقة 
دراسته.. بعدها بعام التحق بمراكز وزارة الداخلية 
العام  في  وتخرج  الهمم  أصحاب  وتشغيل  لتأهيل 
نفسه، أي عام 2004، بقسم التصميم الفني بتفوق 
اآللي  بالحاسب  المهارات  من  الكثير  كبير مكتسباً 
التأهيل  لبرامج  والنفسي  االجتماعي  والدعم 
حتى  الكبير  التأثير  من  له  كان  والذي  بالمراكز، 

وقتنا هذا.
الهجرة  إدارة  في  توظيفه  تم  تخرجه  وبعد 
واإلقامة في منطقة مصفوت التابعة إلمارة عجمان 
مصفوت،  بجوازات  فرع  مدير  إلي  وصل  حتى 
والتميز  التقدير  شهادات  من  كثير  ًعلى  حاصال 
التحق   2006 في  عام  أنه  غير  الوظيفي.  بموقعة 
دراسته  العين الستكمال  بمدينة  اإلمارات  بجامعة 
على  حاصالً   ،2012 عام  منها  وتخرج  الجامعية 

الطموح  زال  وما  القانون  في  البكالوريوس  درجة 
عليا نصب  علمية  درجات  على  للحصول  والسعي 

عينيه متحدياً كل الظروف.
سمو  والفريق  الرشيدة  القيادة  من  وبمكرمة 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، تمت ترقيته إلى رتبة مالزم 
عام 2014، األمر الذي جعله يزداد تحدياً للمستحيل 
لتأهيل وتشغيل  الداخلية  وبدعم من مراكز وزارة 
ساعدته  التي  إداراته  وتشجيع  الهمم  أصحاب 
سمو  الفريق  من  موافقة  على  له  وحصلت  كثيراً 
الشيخ سيف بن زايد الستكمال دراسته األكاديمية 
وابتعاثه إلى المملكة المتحدة لدراسة اللغة وبرنامج 
الماجستير، وكان ذلك في عام 2014 وحصل على 
 2016 عام  اإلدارية  العلوم  في  الماجستير  درجة 
بفضل من الله والقيادة الرشيدة الداعم األكبر لهذه 
الفئة. وما زال الطموح كبيراً لديه الستكمال دراسة 
الدكتوراه وليكون مثاالً إيجابياً يحتذى به في عمله 
في  ناجح  أسرة  كرب  منزله  وفي  كفء  كموظف 

واقع مجتمعي إماراتي متميز.

الزحمي: طموحي كبير الستكمال دراسة الدكتوراه!
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شخصيات

سوسن شبلي هي أستاذة في العلوم السياسية 
الجنسية  وتحمل  فلسطينية  أصول  ذات  وهي 
األول  المتحدث  حديثا  أصبحت  وقد  األلمانية، 
أول  لتكون بذلك  األلمانية،  الخارجية  باسم وزارة 
تشغل  مسلمة  شخصية  وثاني  عربية  شخصية 
وقد  الجديدة،  األلمانية  الحكومة  في  مهماً  منصباً 
كانت في الفترة ما بين 2010 – 2014 من المتحدثين 
الرئيسين للشؤون الثقافية في إدارة مجلس شيوخ 

برلين للداخلية والرياضة.
لعائلة   1978 يوليو   26 برلين  في  شبلي  ولدت 
فلسطينية مهجرة كانت تقيم في لبنان، وهي ثاني 
في  شلبي  نشأت  حيث  العائلة،  في  طفل  أصغر 
من  عائلتها  هاجرت  وقد  صعبة،  حياتية  ظروف 
فلسطين  في  الخالصة  قرية  في  األصلي  موطنها 
برج  قرية  في  للعيش  وانتقلت   ،1948 حرب  بعد 
القرن  سبعينيات  بداية  وفي  لبنان،  في  البراجنة 
العشرين هاجرت عائلتها المكونة من 15 فردا من 
لبنان وتوجهت للعيش في برلين الغربية في ألمانيا. 
بحسب وسائل إعالم ألمانية، فإن شلبي نشأت 
دون  من  ظلت  إذ  بألمانيا،  صعبة  ظروف  في 
وحصلت  دائمة،  إقامة  أوراق  دون  ومن  جنسية 
على الجنسية األلمانية في عام 1993 وقد كانت في 
سن الخامسة عشرة، كما افتقدت لدعم والديها في 
ويتحدثان  أميين  كانا  لكونهما  الدراسي  مسارها 
فقط باللغة العربية، كما كان ترتيبها الـ11 من بين 
12 أخاً وأختاً، وبالرغم من ذلك استطاعت أن تتغلب 
الحصول  من  وتمكنت  الظروف  هذه  قساوة  على 
الثانوية العامة والتحقت بمعهد سور  على شهادة 
أوتو التابع لجامعة برلين الحرة ودرست فيه العلوم 
السياسية واهتمت أثناء دراستها بالعالقات الدولية 
النموذج  كان  وقد   ،2004 عام  في  منه  وتخرجت 
إماماً  يعمل  الذي  األكبر  أخوها  هو  لشلبي  األمثل 
في السويد والذي يقدم المشورة للسلطات المحلية 

هناك فيما يخص قضايا اإلندماج في المجتمع.
العلوم  لتخصص  اختيارها  إن  شلبي  تقول 
تربت  فكونها  الصدفة،  وليد  يكن  لم  السياسية 
كالجئة فلسطينية أدركت منذ صغرها كيف يمكن 
للسياسة أن تسهم في صنع مصير عائلة بأكملها.

في   2004 عام  في  تخرجها  بعد  شلبي  عملت 
وظائف مختلفة من أهمها عملها في مركز البحوث 
كمدير  وعملها  األلماني،  البرلمان  في  الزميلة 
شاركت   2009 عام  وفي  يونغ.  يوهانس  مكتب 
إلى  وتنتمي شلبي  ميونيخ.  في  األمن  مؤتمر  في 
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الحزب الديمقراطي االجتماعي األلماني، وشاركت 
البوندستاغ  في  للحزب  النيابية  الكتلة  إنشاء  في 

)البرلمان األلماني(.
في شهر مارس من عام 2010، تم تعيينها رئيسة 
الحكومة  داخلية  وزير  لدى  الثقافات  حوار  لقسم 
المحلية في والية برلين األلمانية، وكانت أول امرأة 
وعملت  المنصب،  هذا  تتولى  أجنبية  أصول  من 
الحكومة  داخلية  لوزير  مباشرة  مستشارة  أيضاً 
واإلندماج،  اإلسالم  بقضايا  يتعلق  فيما  األلمانية 
وقامت أيضاً حينها باإلشراف على مؤتمر اإلسالم 
في ألمانيا والسيما فيما يخص الجوانب المرتبطة 

بسياسة اندماج المسلمين في مدينة برلين.
الخارجية  وزير  عينها   2014 يناير   25 وفي 
األلماني فرانك فالتر شتاينماير بمنصب المتحدثة 
الجديدة باسم الخارجية األلمانية، ونائبة المتحدث 
مارس  وفي  األلمانية،  الخارجية  باسم  الرئيس 
2018 التحقت شلبي بوزارة الداخلية لوالية برلين 
كرئيسة لقسم حوار الثقافات ومستشارة أساسية 
»أردت أن  الداخلية، وهو ما تبرره بالقول:  لوزير 
وتحسين  المهاجرين  لصالح  تأثيراً  أكثر  أكون 

مستواهم«.
لم تتوقف السياسية األلمانية سوسن شبلي عن 
إثارة ردود الفعل المتباينة في األوساط السياسية 
األلمانية هنا في برلين. آخرها كان ظهورها بفستان 
عليه نفس نقش الكوفية الفلسطينية عندما أعلنت عن 
جائزة خاصة بالالجئين تهدف إلى تسليط الضوء 
على ما يقوم به الالجئون ولم يكن يظهر للعلن من 

قبل بالرغم من كونه يثري المجتمع األلماني.
اللندنية:  )العرب(  مع  حوار  في  شلبي  وتقول 
الجدل  في  األساسي  الموضوع  هي  الهجرة  إن 
السياسي وإنه عندما يلجأ الناس إلينا هاربين من 
نؤّمن  أن  علينا  اإلرهاب  ومن  العنف  ومن  الحرب 
تدابير  اتخاذ  علينا  يترّتب  كما  بديالً،  مكاناً  لهم 
بين  المجتمع  انقسام  مانعين  الصحيحة،  االندماج 

كاره ومحّب، فعلينا أن ننمو معاً.
وكانت شبلي قد قّدمت مشروعها هذا، رداً على 
أداء وزير الداخلية األلماني هورست زيهوفر، في 
برلين والذي سمي جائزة »فاربين بيكينن« بمعنى 
»أظهر نفسك« وهو مشروع تميّزت به مستشارية 
برلمان برلين، ويعّد من المبادرات التي تخلق لقاءات 
وبالتالي  مختلفة،  معيشية  بيئات  من  الناس  بين 

تساعد في التغلب على الكراهية واالنقسام.
تعتبر شبلي واحدة من األمثلة الناجحة للتكامل 

واالندماج في المجتمع األلماني، ولدت ببرلين عام 
من  قادمة  الشعبي،  البرليني  موأبييت  بحي   1978

مخيمات الالجئين بلبنان. 
حيث أتت عائلتها إلى ألمانيا في عام 1970. ولم 
يستطيع  يكن  لم  فهو  اللجوء،  حق  والدها  يمنح 
وثالث  مرات،  ثالث  طرده  وتم  والكتابة،  القراءة 
مرات حارب للبقاء. وبقيت شبلي من دون جنسية 
أو حتى أوراق إقامة دائمة، وكما كتبت الفيلسوفة 
األلمانية حنا أرندت ذات يوم، كانت شبلي »ليس 

من حقها الحصول على حقوق«.
بعد أن أنهت دراستها الجامعية، اتجهت شبلي 
االشتراكي  الحزب  بكتلة  سياسية  كباحثة  للعمل 
الديمقراطي في البرلمان األلماني، وفي عام 2009 
اختارها مؤتمر ميونيخ الدولي لألمن والسياسات 

الدفاعية عضواً بلجنة القادة السياسيين الشبان.
وفي ربيع العام التالي اختار إيرهارت كورتينغ 
األلمانية  العاصمة  لوالية  المحلي  الداخلية  وزير 
برلين شبلي رئيسة لقسم حوار الثقافات بوزارته. 
ولم يمض وقت طويل حتى وقع اختيار المتحدث 

السابق باسم وزير الخارجية فرانك شتاينماير. 
والذي أصبح رئيساً أللمانيا الحقاً، على شبلي 
لتكون نائبة له، حينها لم يقتنع الجميع في وزارة 

الخارجية بمهاراتها الدبلوماسية.
األلمانية  تسايت  صحيفة  نقلته  ما  وبحسب 
والدها  خالل  من  بألمانيا  عالقتها  شبلي  تصور 
بالقول »يؤمن والدي بهذا البلد ويحبه وهو ممتن 
ومباريات  الدراجات  ركوب  والدي  علمني  لقد  له، 
كرة القدم، دفعني إلى تعلم اللغة األلمانية. دونه لن 

أكون حيث أنا«.
وترى شبلي أن الشريعة اإلسالمية متوافقة مع 
الدستور األلماني، وقد كررت تصريحات لصحف 
الحجاب،  ترتدي  لكل مسلمة  تفهمها  ألمانية حول 
وأنها ال ترى فيه أّي مشكلة. وتضيف »ال أرتدي 
الحجاب، ألنني أعرف أنه من الصعب على المرأة 
المحجبة تحقيق نجاح كبير في ألمانيا«. لكنها قالت 
الحقاً خالل مؤتمر اإلسالم »بالحجاب أو من دون 
حجاب، ال يجب أن يكون هناك أي تمييز في حق 

النساء«.
الذي  نزار معروف  الطبيب  شبلي متزوجة من 
يعمل في مستشفى الفيفانتس في برلين، ال يخيفها 
النيل  محاوالت  أو  استفزازات  من  له  تتعرض  ما 
منها. تقول لـ»العرب« إنه »من المهم أن يكون لنا 
للكارهين  البلد  أن نترك  موقف واضح، وال يمكن 

عدوة اليمين في برلين!
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دائماً  سأحارب  ولليمين. 
ضد التطّرف اليميني، ضد 
األمر سهالً  ليس  النازيين. 

الكثير  هناك  لكن  دائماً، 
مما  يدعمونني،  الناس  من 

أمر  وهذا  أقوى  يجعلني 
جيد«.

الصحيفة  وأضافت 
مثاالً  تعّد  شبلي  أن 
على االنضباط والجدية 
والمثابرة، وهو ما مّكنها 

من تخّطي جميع الحواجز 
والسياسية  االجتماعية 

يتحدث  وحين  والقانونية، 
عنها زمالؤها في الحزب، 

إن  يقولون  فإنهم 
للمكتب  تأتي  »شبلي 
السادسة  الساعة  في 
وتنصرف  صباحاً، 

طموحة  إنها  الليل.  في 
ومتفانية«.

أكثر ما يميز سوسن شبلي 
تمكنها  التى  موضوعيتها  هو 

دون  من  األمور  على  الحكم  من 
المسلمة  العربية  تحيز، وخلفيتها 
التى تمنحها رؤية أشمل لقضايا 
المسلمين  وخاصة  المهاجرين 

القول  أستطيع  »ال  تقول:  منهم. 
واألتراك  العرب  المهاجرين  كل  إن 

المعونة  على  ويحصلون  نافعين  غير 
الحكومية وحسب، هؤالء أقلية، ولكن هناك 

أغلبية تعمل وتتعلم وتدفع الضرائب، والقلة من 
األلمان هم من يركزون على القلة من المهاجرين 

السلبيين الذين يسيئون لألغلبية الناجحة«. 
رئيس  نائبة  شتورش  فون  بياتريكس  وكانت 
كتلة حزب »البديل«المتطّرف مجبرة على االعتذار 
تويتر  موقع  على  تغريدة  نشرها  بعد  شبلي  من 
أنه  معرفة  والد شبلي من دون  فيها من  سخرت 

متوفى.
عزم  على  بتغريدتها  شتورش  فون  وعلّقت 
بمقتضاه  تقلص  جديد،  قانون  إصدار  الحكومة 
مخصصات المساعدة االجتماعية لألجانب وطالبي 
اللجوء الذين ال يتقنون األلمانية بقيمة 300 يورو. 

فكتبت قائلة: »إن صدور قانون كهذا من شأنه 
خلق مشكلة مالية لوالد شبلي.

إلى  التعليق  بهذا  شتورش  فون  وأشارت 
شبلي  والد  إلمام  عدم  عن  معروف  هو  ما 
الفلسطيني األصل باللغة األلمانية، وهو ما ورد 
في مقابلة أجرتها صحيفة فرانكفورتر ألغماينه 
مع ابنته عام 2016 وذكرت فيها أن أباها مسلم 
متدين ال يتقن األلمانية ويجهل القراءة والكتابة، 

لكنه مندمج بالمجتمع األلماني بشكل أفضل من 
سياسيي حزب »بديل أللمانيا« الذين يشككون 

في دستور البالد.
حينها ردت شبلي على فون شتورش قائلة “إن 
كان هدفك جرح مشاعري فقد نجحت بهذا، فوالدي 
الله  رحمه  كان  الماضي  سبتمبر  في  توفي  الذي 
لما قبل بدخولي في  رجالً صالحاً، ولو كان حيّا 

هذا الجدل معك. سامحك الله«.

ض
ريا

وم 
اير

شة 
بري
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حو�ر: خالد �لظنحاين- ت�ضوير: حممد علي

عبدالمحسن النمر لـ »999«: 

الدراما 
ال تطرح حلواًل 

بل صدمة داخلية
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النمر صنع  المحسن  عبد  السعودي  الممثل 
لنفسه تاريخاً فنياً مفعماً باإلنجازات من خالل 
األول  الطراز  الخليجية، وهو ممثل من  الدراما 
بالدور  المشاهد  إقناع  في  عالياً  حساً  يملك 
الذي يؤديه نتيجة موهبته الفذة وتراكم خبراته 
الخليجية،  الدرامية  األعمال  أّن  يرى  المتميزة. 
المخرج  من  يبدأ  متكامل،  فريق  على  تقوم 
والممثل واإلنتاج والقصة، رافضاً مبدأ اإلقليمية 
حكراً  المسلسالت  تعد  لم  فاليوم  التمثيل،  في 
في  الكثير  فاإلنتاج  أخرى  دون  من  دولة  على 
دول الخليج ووفرة وجود الفضائيات الخليجية 
وكل  الفنانين  جميع  أمام  الفضاء  باب  فتح 
بحسب موهبته. كما أن لديه قناعة بأن الدراما 
ال تطرح حلواًل، كما أنها ال توّجه المشاهد إلى 
ما ينبغي القيام به، بل تخلق حالة من الصدمة 
الممثل أن يكون  الداخلية أحياناً، من هنا، على 

صادًقا مع الدور الذي يقوم به. 
الفني  مشواره  النمر  مع  استعرضت   »999«
حوار  خالل  من  الدرامي  العمل  في  وتجربته 
هذا  فكان  ألبوظبي،  زيارته  خالل  معه  أجرته 

الحوار.
> بداية، حدثنا عن أهمية الدراما الخليجية 

على المستوى العربي؟
- الدراما الخليجية اآلن بدأت تأخذ مكانتها 
على المستوى العربي، وأصبح لها وزنها لدى 
سواء،  حد  على  والعربي  الخليجي  المشاهد 
وهذا ما أقرأه من خالل عيون الناس ووسائل 
االتصال المختلفة؛ نعم، العمل الخليجي له وزنه 
ذلك،  على  والدليل  كبير،  بشكل  تسويقه  ويتم 
األعمال  إلنتاج  العرب  المنتجين  بين  المنافسة 

الدرامية الخليجية.
أين  وإلى  اإلماراتية،  بالدراما  رأيك  ما   <

وصلت؟
- الدراما في اإلمارات، في تطور كبير تحث 
الدراما  ابن  وأنا  واإلبداع،  التميز  نحو  الخطى 
منذ  تجربة   15 من  أكثر  فيها  قدمت  اإلماراتية 
في  اليوم  التوجه  أن  إال  التسعينيات،  بداية 
اإلمارات ينحو باتجاه السينما، وهذا واضح من 
خالل المهرجانات المتميزة للسينما اإلماراتية، 
من  السينمائي  لإلنتاج  الكبير  المادي  والدعم 

جانب مؤسسات حكومية وخاصة.
هي  فما  التحديات،  من  أمر  يخلو  ال   <

التحديات التي تواجهكم كصانعي دراما؟
المتحجر  الرقابي  الفهم  من  نعاني  نحن   -
في الخليج، والذي يأطر العمل. العمل الدرامي 
يحتاج إلى سقف عاٍل من الحرية لطرح األفكار 
لكن  دقيق،  بشكل  المجتمعية  القضايا  وتناول 
الدراما  طموح  بمستوى  ليس  لدينا  الرقيب 

والسينما الخليجية.

أيضاً لدينا شح في كتابة السيناريو. أي نعم 
لدينا كتاب وأدباء وروائيون، لكن أكثرهم غير 
بخصوص  أما  السيناريو،  كتابة  من  متمكنين 
جميع  في  منتشرون  فهم  الخليجيين  الممثلين 

األعمال العربية.
فضالً عن ذلك، كانت لدينا عوائق في الدائرة 
اإلنتاجية لكن مع دخول السعودية المجال الفني 
أظنها ستزول، حيث كنا نصرف على العمل 4 
ماليين درهم وال تعود، وكيف تعود إذا لم يكن 
هناك مشاهدة عالية. أما اآلن فإذا جمعنا عدد 
الخليج فإننا سنجد  سكان السعودية مع دول 
المشاهدة، وبالتالي تصبح  المطلوب من  العدد 

الدائرة اإلنتاجية متكاملة.
> كيف تنظر إلى هذه الخطوة المميزة من 

السعودية؟
السعودية  اتخذتها  التي  الجديدة  الخطوة   -
من خالل خطتها االستراتيجية 2030، بفتح دور 
مختلف  في  والمسرحي  السينمائي  العرض 
الدائرة  مصلحة  في  تصب  المملكة،  أنحاء 
اإلنتاجية للدراما والسينما على حد سواء، وهي 
األعمال،  وتسويق  لترويج  جديدة  آفاقاً  تفتح 
ذلك أن عدد السكان في السعودية كبير، فالعمل 
المنتج يؤتي أكله، بخالف السابق عندما يعرض 
على عدد محدود فإنه ال يأتي بالمردود المادي 
الدراما  في  جذري  تغيير  إنه  إليه،  دفع  الذي 

الخليجية ستظهر بوادره في السنوات القادمة.
بعض  أن  يرون  المشاهدين  من  كثير   <
المسلسالت الخليجية تحتوي على تجاوزات 

في مجتمع محافظ، فهي تفسد وال تصلح؟
متفاوتة،  مستويات  هناك  مجال  كل  في   -
فالمميز  األعمال  هذه  غربلة  في  كفيل  والفرز 
سيبقى والرديء يسقط. كما أن الدراما ال تطرح 
حلواًل، وال توّجه المشاهد إلى ما ينبغي القيام 
على  الضوء  تسلط  الخطأ،  على  تؤشر  بل  به، 
قضية معينة مثلها من أي منبر إعالمي، تخلق 
حالة من الصدمة الداخلية أحياًنا، لكنها ليست 

جّراحاً وال معالجاً.

كما أننا في الخليج نخجل من طرح قضايانا 
من  يخلو  مثالي  مجتمعنا  أن  نرى  الحساسة؛ 
القضايا  هذه  المشاهد  يجد  فعندما  العيوب، 
الدراما  ويتهم  يغضب  الشاشة  على  مطروحة 
المتلقي  على  إنه  أقول  وهنا  األخالق،  بتخريب 
أن يتابع العمل إلى النهاية حتى يتعرف على كل 

تفاصيل القضية وبعدها يحكم.
العربية  القنوات  بعض  ترفض  لماذا   <
تقول  كما  أنها  مع  الخليجية،  األعمال  عرض 

مميزة وهادفة؟
- نحن كممثلين خليجيين لنا وجود عاٍل في 
مختلف األعمال العربية، بل إن الفنان الخليجي 
أجره أعلى من نظيره العربي، وأنا قد شاركت 
الرشيد  هارون  منها:  كثيرة،  عربية  أعمال  في 
وغيره، وأؤكد لك بأن الممثل الخليجي في قائمة 
أن  أعتبر  نظري  وجهة  ومن  دوماً.  االختيار 
الفنان في الوقت الحالي تعدى مسألة اإلقليمية 
إلى  الذي يضيف  العمل  ويجب أن يشارك في 
عن مصدره سواء  النظر  بغض  الفني  رصيده 

كان في الخليج أو في أي دولة عربية.
تحفظ  لديها  ليس  الخليجية  قنواتنا  أن  كما 
جميع  تستقبل  عربي،  عمل  أي  بخصوص 
الطرف  في  تكمن  فالمشكلة  العربية،  األعمال 
خصوصاً  العربية  المحطات  من  قليل  اآلخر، 
العمل الخليجي، وال أعرف  المصرية تستقطب 
ثقة  ولدينا  مفتوح  األفق  لدينا  نحن  السبب، 
الجيدة.  العربية  األعمال  ونستقبل  بالنفس 
العربي  والمشاهد  مفتوح  الفضاء  أن  في حين 
قنواتنا  الخليجية من  األعمال  بإمكانه مشاهدة 

الخليجية. 
للفنان  التلفزيون  سرقة  سر  ما   <

المسرحي؟
المشاهدين،  من  أكبر  مساحة  للتلفزيون   -
ونجومية  أفضل،  مالياً  ومردوداً  أكثر،  وانتشاراً 
اتجاه  تغير  بأن  كفيلة  أسباب  وهذه  سريعة، 
المسرح  ابن  أصالً  فأنا  لي  بالنسبة  أما  الممثل، 
الفني  القالب  ولديَّ تجارب مسرحية كثيرة، لكن 

  ل يوجد تاريخ حقيقي وهناك م�سادر 

متعددة 
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مع  يتوافق  ال  المسرح  على  اآلن  يطرح  الذي 
أفكاري وأهوائي وشخصيتي، ليس لديَّ استعداد 
الناس،  المسرح إلضحاك  بأن أخرج على خشبة 
مزرية،  حالة  في  يمر  لألسف  اليوم  المسرح 
مسرح  مثل  الحال،  بطبيعة  استثناءات  وهناك 
لكن  القبعة،  له  نرفع  أن  يستحق  الذي  الشارقة، 
المسرح الجماهيري الغالب صار يتسابق للتهريج 
الجمهور. وعندما  الجنسية إلضحاك  واإليحاءات 

يتعافى سأعود حتماً.
> في الدراما التاريخية هناك فجوة كبيرة 
والقصة  العمل  بين  ما  عديدة  وتناقضات 

الحقيقية التي يستند إليها، كيف ترى ذلك؟
يمتلك  أحد  وال  رواية  عزيزي  يا  التاريخ   -
وهناك  حقيقي  تاريخ  يوجد  ال  الحقيقة، 
في  لي  تجربة  آخر  للتاريخ..  متعددة  مصادر 
مسلسل هارون الرشيد، قرأت أكثر من مصدر 
متضارب، هذا يمجد واآلخر يذم، فأنا من حقي 
وتناول  عن مصادري،  البحث  فنان  أو  كقارئ 
الجانب الذي يتناسب معي من خالل المصادر 
التاريخية الموجودة، كما أن ذلك يستدعي من 
المشاهد البحث في كتب التاريخ للتعرف أكثر 

على تاريخه اإلنساني.
> ما دور الدراما في تعزيز القيم الوطنية 
وحب  والهوية  واإلخالص  واالنتماء  كالوالء 

الوطن؟
- الدراما مثل أي جنس أدبي، القصيدة على 
أو  وطنية  أو  سياسية  تكون  قد  المثال  سبيل 

الفن  عاطفية، والدراما نفس الشيء، ليس دور 
سياسية  قضية  طرح  المسرح  أو  األدب  أو 
ومناقشتها، وإنما هو تكريس للحالة الوطنية مثل 
الوالء واالنتماء وحب الوطن والوعي المجتمعي 
وغيرها وهذه األمور هي المطلوبة منّا كفنانين.. 
مهمة  حاالت  تعزيز  إلى  ماسة  الحاجة  اآلن 
الثقافية  والتعددية  اآلخر  وتقبل  الوطن  كحب 
في  الدرامية  األعمال  من  والكثير  واإلنسانية، 
»ساق  مسلسل  في  ذلك.  على  تعمل  الحقيقة 
عن  يتكلم  بطولته،  في  شاركت  الذي  البامبو« 
عن  النظر  بغض  الشخص،  لدى  االنتماء  حالة 
الخليج  منطقة  في  ونحن  ودينه،  وعرقه  لونه 
أحدنا  شتى،  جنسيات  من  تزاوج  لدينا  يوجد 
أمه أصولها تعود إلى الهند واآلخر إلى بريطانيا 
وهكذا، وهذا ال يعني أنه غير مواطن، وهو األمر 
الذي يتوجب على الدراما الخليجية التطرق إليه.

> حدثنا عن جديد عبدالمحسن النمر؟

يتم  »اختراق«  بعنوان:  جديد  عمل  لديَّ   -
في  منه  وجزء  أوروبا  في  حالياً  تصويره 
السعودية ولبنان، يتناول قضية رجل أمن في 
مهمة استخباراتية في إحدى الدول األوروبية، 
وطرحنا من خالله التعاون األمني بين السعودية 
واإلمارات، وهو مطروح بقالب درامي راٍق جداً، 
وأجزم أن يكون نقلة نوعية على مستوى الدراما 

الخليجية وهو من إنتاج التلفزيون السعودي.
ما  شخصية  يطرحون  عندما  هوليوود،  في 
أو  كالجندي  الخارق،  للبطل  نموذجاً  يجعلونها 
ال  نحن  بينما  يقهر،  ال  الذي  األمريكي  المقاتل 
نعطي شخصياتنا المهمة هذا القدر من الهالة، 
مع أن رجل األمن لدينا أو الجندي الذي يقاتل 
ويرابط على الحدود يستحق منا أن نتناوله في 
مكانته  لتعزيز  والسينمائية،  الدرامية  أعمالنا 
ما  وهذا  والدولي،  المحلي  المجتمع  أفراد  بين 

سنقدمه في العمل الجديد »اختراق«. 

العمل الدرامي يحتاج اإىل �سقف عال من 

احلرية لطرح الأفكار وتناول الق�سايا بدقة
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عناق 
الفكرة

كل إشراقة شمس تفرج عن ضوء النهار الواضح، بعد ظالم ليل دامس، يتأكد مع 
بل  إنسان،  كل  بوجدان  األماني  وتتدافع  األحالم  وتتسابق  أمل جديد،  ميالد 
وسائر المخلوقات بما فيها الدواب واألنعام. إنها الفطرة التي جبلت عليها المخلوقات. وكأن 
اإلنسان ُيمنِّي نفسه ويخطط لعمٍر مديد وسنوات عديدة، وكأنه يعيش أبد الدهر، ويعد هذا 
اسم  منها  انشق  والتي  النسيان  ترتدي  التي  الكونية  السنة  إنها  تلك.  ويعشم  ذاك  ويؤمل 

اإلنسان.
والشاهد في لقاء اليوم هو سؤال تطرق إلى ذهني وأنا أتدبر حالنا معشر بني البشر، نقول 
ما ال نفعل، ونعد بما ال نملك، ونِعُد بالعطاء من دون امتالك العطية، ونهب السعادة آلخرين 
والحزن يمأل قلوبنا! صراع بيننا وبين أنفسنا في ساحة قتال العقل الحائر والقلب المعذب. 
كثير منا ينظر في األفق وكأنه يبحث عن بوادر النور في ظل الظالم الحالك، الذي غشيت به 

العيون وعميت منه البصائر.
ال ندري أبعدنا عن الدين، أم تناسينا مبادئنا وقيمنا، أم تالشت هويتنا العربية، واندثرت 
شيّمنا وسماتنا األصيلة. أصبحت التصرفات من دون قيود وتعذرت السيطرة عليها. الكل 

يصنع ما يحلو له وكأنه يعيش في الدنيا بمفرده. 
ندخل  أن  من  فبدالً  ومن حولي،  نفسي  أنتقد  ولكن  المتشائم  نظرة  الحياة  إلى  أنظر  ال 
السعادة على حياتنا، تناحرنا وتبارزنا في معارك ومناوشات ال عالقة لها باإلنسانية حتى 

بغض بعضنا بعضاً.
خلقنا بقلوب نقية وسريرة سوية وعقٍل متزن، فلماذا أكسبنا أنفسنا كل هذا الحقد والكيد 
والتعسف، وأصبح اجتهادنا في إيذاء اآلخر أو إيالمه وإلحاق الوجع به منهج حياة؟ لماذا 
أصبحنا ساديين نتلذذ عندما يتألم اآلخر؟ إن الخالف ال يعني تمني الشر للغير، فكل المشاكل 
والخالفات تذوب مثل الجليد مع سطوع شمس الحوار والتواصل والتسامح والتواد والتراحم 

واألصالة والعفو، فكلها صفات كنا نتحلى بها قديماً.
ومع كل هذا عشقت في اإلنسان نسيانه عندما تدركه دموع الندم وتصيبه نوبة البكاء التي 
تغسله من درن حقده، وتمحي شرر نفسه وترى في عيونه بسمة التواصل، وكأنه وجد كلمة 
المرور المفقودة إلى قلب اآلخر، حينها أدرك أن النقد ليس تشاؤماً، وأن االنتقاد ليس كرهاً أو 
تقزيماً لآلخرين. بل  هي نظرة أمل للمستقبل كما يجب أن يكون، وكما يجب أن نكون نحن 

بحثاً عن النقاء.

بحثًا عن النقاء
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»جوهرة االمارات«

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

عريقاً  وتراثاً  كبيرة  ثقافة  نملك 
ونحن  أجدادنا  من  توارثناهما 
أبنائنا،  إلى  أن نورثهما  بدورنا يجب 
ألننا  بمقتضاهما  وعملنا  تعلمنا  نحن 
مجالس  من  نهلنا  األولين،  عاصرنا 
والخصال  اإلنسانية  القيم  الرجال، 
الحميدة والعادات األصيلة، وذهبنا مع 
آبائنا إلى الصيد في البحر والقناص 
البسيط  األسلوب  وتعلمنا  البر  في 
للعيش، وجاء دورنا اآلن لتعليم أبنائنا 

في مجالسنا كما كنا نحن.

محمد شعيب احلمادي
أديب إماراتي

شعر: ديفاكاران كيه. في ـ الهند
ترجمة: عبد الكرمي وعمر عطية

الولد خرج مع إبله
متجهاً صوب حدائق النخيل

آنذاك لم تكن أشجار النخيل تحمل ثماراً
آلمت األرض القاحلة

قدميه الطريتين الناعمتين
الولد مع راحلته

استبد بهما عطش وجوع
غير أن الشموخ والكبرياء

لم يفارق محياهما أبداً
أحياناً... 

عرقلت الكثبان الرملية المترامية
والرياح العاصفة

مسيرهما الطويل في الصحراء الممتدة 
أيامٌ مضت... ولياٍل طوالٌ

كاألوراق تتساقط من على األشجار
ذات يوم... اعتراه تغيير وتبديل
راح يتأمل.. في أي زمان نحنٌ
من جديد...عاد إليه دفء الحياة

أثمرت األشجار ... 
تفتحت في طياتها عناقيد الزهور 

وعلى أوراق النخيل
عزف النسيم العليل

لحناً جميالً
شقشقت الطيور... 

صادحة بين األفنان
واصل الشاب والجمل رحيلهما الطويل

عيناه مشرقتان  .. حالمتان 
فيهما يلتمع بريق األمل 

في وقت ما... استظل بشجرة 
والجمل بجنبه يحميه

رفع رأسه ببطء
ثم أرسل نظرة الى األفق البعيد

ما زال شاخصاً ببصره نحو اآلفاق
فجأة...  انقطع به حبل التفكير

نهض ومشى نحو شاطىء البحر
 بُخطًى ثابتة...

أخذ الماء في يديه...
غسل وجهه المضنى مرات ومرات

كان حذراً أن تبتل غترته
عاد من البحر ... جذالً نشيطاً

امتطى الجمل ومضى... مستأنفاً رحيله
في عمق الصحراء 

مرت األيام... 
أنهكهما الظمأ والجوع

لكن... 
في نهاية المطاف ...

وقع على بئر... تفيض بالماء القراح
توقفا...

نزل الشاب ومضى نحو البئر
شرب الماء الزالل

غرف بكفيه ماًء كثيراً
احتشد حوله جمع غفير

نظروا إليه...
وجدوا في عينيه الحنان

والبشرى
وجدوا فيه األمل الكبير

هللوا... هتفوا
نعم اآلن جاء األمان ٌ

ٌاآلن ذهب الهوان
لمح في عيونهم بصيص األمل

والطموح الكبير
قلبه كان واسعاً كاآلفاق

فاجتمعت في ميدانه الرحب الكبير
كل الشعوب
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شعر: أفياء األسدي ـ العراق
إّنها الواحدُة .. 

لل�صاعرات فقط:

شعر د. طالل اجلنيبي

ألُف باٍب للقلب

الساعُة تقترُب من الواحدِة
وانا مثقلٌة بالحزِن،

كقطرِة مطٍر مثقلٍة بغباِر السنين،
كُحلم يرفض أن ُيتخلى عنه،

كمسّودِة قصيدٍة على ِجلٍْد حّي،
األحياء  عوالم  بين  عالقين  موتى  كـ 

واألموات،
اُرضُة  تسكُنها  للسقوِط  آيلٍة  منازَل  كـ 

الخوِف.

مثقلٌة..
كجزيرٍة صغيرٍة نائيٍة

يهّدُدها حوُت الممكناِت و المحاالِت،
تطويني األفكاُر كما ُتطوى الجرائُد،

معلّقٌة كـ دمعٍة )حّد الجفن(.
الساعُة تقترب ِمْن الواحدة ،

اّنها وحيدٌة كـ قلبي،
يعبر اليوُم الى ضفِة الَغِد

بحذِر من يمشي على المساميِر.

هكذا ترتاُح الحرُب في رأسي بأْن تّتقَد،
بأن تلبَس أغلى نواياها ،

و تستَل سيوَف ضحكاِتها،
وتقهقَه على جروحي.

أنا سعيدٌة االن،
الساعُة الواحدُة تماماً

دمي على وشِك النضوِب..
أنا اقترُب ِمْن غيبوبٍة!

يـــــبـــــاْب فــــــــي   .. ويـــــطـــــفـــــو  مــــــــــاء 
أومــــــــــــا فـــــطـــــنـــــَت إلــــــــــى الـــــــســـــــراْب
ــاْب ــ ــيـ ــ ــغـ ــ هـــــــا قـــــــد رحـــــــلـــــــَت إلـــــــــى الـ
تـــــــــاه الــــــطــــــريــــــُق إلـــــــــى الـــــــصـــــــواْب
االرتــــــــــيــــــــــاْب درب  اخــــــــــتــــــــــرَت 
ارتــــــــــــــــــــدَت أرصـــــــــفـــــــــة اخلــــــــــــــراْب
بـــــاب بــــــــــــأَن   ... عـــــلـــــمـــــَت  أومــــــــــــا 
أدمـــــــــنـــــــــَت  ..أروقـــــــــــــــــــَة الـــــــعـــــــذاْب
مــــــا عــــــــــاَد يــــنــــفــــعــــَك  ..الــــــعــــــتــــــاْب
ــاْب ــ ــ ــثـ ــ ــ ُتـ أن  ــو  ــ ــ ــرجـ ــ ــ تـ كـــــنـــــت  لــــــــو 
واجــــــــــعــــــــــْل لــــقــــلــــبــــكــــألــــف بــــــــاْب
أنـــــــــاْب لـــــــو   ... حــــــقــــــاً  فــــــــاملــــــــرُء 
ســــــُتــــــضــــــيُء ..أنــــــــــــــــــــواُر اإليـــــــــــاْب
وســـــيـــــكـــــمـــــُل الـــــفـــــصـــــل الـــــكـــــتـــــاْب
بــــانــــســــكــــاْب  .. يــــــفــــــرح  الـــــقـــــلـــــب 
ــُد بــــالــــصــــحــــاْب ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والـــــــــوقـــــــــُت يـ
ــُر, يــــنــــتــــظــــُر اِلـــــنـــــصـــــاْب ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ

مـــــــن غـــــيـــــر َدفــــــــــــــٍق هـــــــل يــــســــيــــْل!
أومـــــــــــــــا فــــــهــــــمــــــَت املــــســــتــــحــــيــــْل
مـــــــــــــاذا جـــــنـــــيـــــَت مــــــــن الـــــرحـــــيـــــْل
ــْل ــ ــي ــ ــب ــ ــن ــ ال َمــــــقــــــصــــــدَك   ... وتـــــــــــاه 
ــْل ــيـ ــكـ يـ مــــــيــــــزانــــــاً   .... أفـــــــســـــــدَت 
اجـــــــــتـــــــــزَت شــــــارعــــــهــــــا الـــــطـــــويـــــْل
ــْل ــ ــي ــ ــل ــ ــق ــ ال ــه  ــ ــك ــ ــل ــ ــس ــ ي  .... ــي  ــ ــ ــوعـ ــ ــ الـ
ــَت  ...خـــــــافـــــــقـــــــَك الـــعـــلـــيـــْل ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ ــ أت
ــْل ــ ــويـ ــ ــعـ ــ مـــــــا عـــــــــــاَد يـــــــجـــــــديـــــــَك.. الـ
األصــــــيــــــْل الـــــنـــــهـــــج   .. ــع  ــ ــب ــ ــت ــ ــت ــ ــل ــ ف
ــْل ــ ــي ــ مي مـــــــا  ــُد  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ يـ  ... ــر  ــ ــيـ ــ ــاخلـ ــ بـ
ــْل ــ ــي ــ ــض ــ ــف ــ واخــــــــــتــــــــــاَر مــــســــلــــكــــُه ال
ــُم ..الـــــــــبـــــــــذُل الـــقـــلـــيـــْل ــ ــُظـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــْل ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــه الــــــــــوافــــــــــي اجلـ ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــنـ ــ ــ عـ
ــْل ــ ــي ــ ــب ــ ــن ــ مـــــشـــــاعـــــر ..الــــــــُطــــــــهــــــــر ال
ــْل ــ ــي ــ ــل ــ ــاخل ــ ب ــأ  ــ ــن ــ ــه ــ ت  .. والــــــــــــــــــروُح 
ــْل ــ ــي ــ ــرح ــ ال ُمــــــَفــــــاَجــــــأة   .. فــــــأحــــــذْر   
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أدب عالمي 
يانغ ليان

ولد الشاعر الصيني يانغ ليان في مدينة برن بسويسرا عام 1955، حيث كان 
يقيم أبواه الدبلوماسيان. نشأ في بكين وعانى آثار »الثورة الثقافية« باكراً إذ 
انتسب إلى حركة »جدار الربيع الديموقراطي« في 1979، ثم إلى مجلة »اليوم« 
الجديدة  التجريبية  الحركة  التي كانت تصدر سراً، وكتب فيها معظم شعراء 
في الصين. بدأ يعرف في األوساط الصينية منذ عام 1983، حيث انتمى إلى 
تيار ما يعرف بـ »الغموض«، وهي الصفة التي تعارض بالنسبة إلى كثيرين 
القصيدة السياسية والدعائية المباشرة. هجر يانغ الصين منذ عام 1989، وأقام 
حتى 1993 في نيوزلندا التي حاز جنسيتها، وهو يقيم حالياً في لندن. ويرى 
يانغ ليان أن المنفى ليس مكاناً فحسب، وأن »لكّل امرئ منفاه”« معتبراً ذلك 
»شاعر  اكتسبها  التي  الشفوية  والمرتجلة  المكتوبة  للثقافة  معرفية  خالصة 

المنفى الصيني« من ثقافته المحلية.
يعتبر يانغ ليان أن »الشعر لغة عالمية مشتركة الجذور«، بحيث إن الشعر 
الذوات  بانفتاح على كل  الذات  الذي تكتبه  الشغف  إليه هو نوع من  بالنسبة 
األخرى، وبحيث يمكن التفاعل اإلنساني معه بصرف النظر عن لغته األم. إذ 
يلمس القارئ لقصائد يانغ ليان بالعربية ببساطة سعيه إلى أن يحّول المنفى 
الخاص به إلى تجربة بالكتابة، ذلك أن فعل الكتابة بالنسبة إليه »تجربة إنسانية 
تجد طريقها إلى التعبير الفردي عبر اللغة«، وعبر مجموعة متواترة من الصور 

الشعرية غير المتوقعة في كثير من األحيان.
وُيعرف هذا الشاعر يايغ ليان بارتباطه الوثيق مع الشعر الصيني الكالسيكي، 
»روح  الروح طقساً« )1985(،  »تحويل  العديد من األعمال األدبية:  وصدر له 
»الميت   ،)1989( الذاتية«  الكائن  »يقظة   ،)1989( »أصفر«   ،)1986( مهجورة« 
في المنفى« )1990(، »األقنعة والتمساح« )1990(، »الشمس والناس« )1991(، 
ساكن«  البحر  »حيث   ،)1994( شخصي«  ال  »مفرد   ،)1994( بشري«  »منظر 

)1995(. وترجمت قصائده إلى الفرنسية واإلنكليزية ولغات عدة. 

    )ظلمات( 
الحب الذي ينتحب داخلك يأتي من أجنحة بلون الدم في الهواء 

النهر الذي ال جلد له يؤلم الليل كله
يتوج بيوم منك أمس اآلخرين

عبر الظالل يخوض العشب حافي القدمين
لم يبق إال ما عانيته دوماً في النخاع القاتم

هذا األهم البدء من جديد.. 
)سيرة ذاتية( 

الموت وحده يورث، يسقط الثلج في اللغة
آب يمتلئ في األخضر بموتى متورمين

حين يتزاحم الجميع في جسد واحد تتضاعف الوحدة
تجعلك تشيخ قبل األجل

قصيدة تنام في النسيان تنام في الظل.
 )ضفة الزمن(

ما اعتقدنا فهمه منذ زمن ضاع منذ زمن
ال تقدر أن تدير ظهرك للبحر

لتشهد على وقوفك عند جرف الضفة
والزمن الذي يتنقل فيه الزمن نحو الدفن

مثل ظالل مقشورة من جذع تضيئه الشمس 
الظل موجود وإن لم يوجد أحد. 

أعالم عربية
خيري منصور

ولد الشاعر والكاتب الراحل خيري منصور في قرية دير الغصون الواقعة 
قرب طولكرم، عام 1945، وأكمل المرحلة الثانوية في الضفة الغربية ثم درس 

المرحلة الجامعية في القاهرة.
أبعدته السلطات اإلسرائيلية من الضفة الغربية عام 1967 فغادر إلى الكويت، 
ثم استقر في بغداد حيث عمل محرراً أدبياً في مجلة األقالم العراقية. وعرف 
الكاتب منذ عقود بعمود يوميا في صحيفة الخليج اإلماراتية وصحيفة الدستور 

األردنية، ويعمل محرراً للصفحة األدبية فيها.
ويعكس شعر خيري منصور انشغاله بمرور الزمن وتأثير ذلك على أحاسيسه 
الشخصية، كما يعكس على الصعيد الجماعي آالم التجربة الفلسطينية وكذلك 
اإليمان واألمل اللذين هيمنا على التعبير الشعري لدى الشعراء الفلسطينيين 

خالل السنوات األخيرة.
إنه ابن قرية دير الغصون الواقعة قرب طولكرم الذي خذله المرض العضال، 
قضى حياته يقاوم آالم القضية بقلم سيّال، شعراً ونثراً، ال يهادن وال يتلون 

ويثق في نصر يعيده إلى مسقط الرأس التي لم تنحن يوماً..
لصحيفة  األدبية  الصفحة  في  محرراً  ليعمل  األردن  إلى  ذلك  بعد  عاد 
التي لم تستهلك جزالة  اليومية  »الدستور« وكاتَب عمود فيها.. ومع كتاباته 
قاموسه ورشاقة أسلوبه، ُعرف منصور بإسهاماته الشعرية؛ إذ نشر عدداً من 
المجموعات الشعرية، منها »غزالن الدم«، و»ال مراثي للنائم الجميل« و»ظالل« 
من  عدد  أيضاً  وللراحل  بالقدمين«،  و»الكتابة  البالد«  يسرق  وخنجر  و»التيه 
الكتب النقدية مثل »الكف والمخرز«، دراسة في األدب الفلسطيني بعد 1967 
في الضفة والقطاع، و»أبواب ومرايا«، مقاالت في حداثة الشعر، و»تجارب في 

القراءة«.
وقد نعاه االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب في بيان قال فيه: »إن رحيل 
خيري منصور خسارة كبيرة لألدب وللصحافة والثقافة العربية بشكل عام، 
لقناعاته حتى لحظة رحيله، كما عبر  بمبادئه ووفياً  فقد ظل صادقاً متمسكاً 
عن القضية الفلسطينية التي أثرت على قصائده وعلى إنتاجه األدبي والنقدي 

والثقافي«.
توفي منصور مساء يوم الثالثاء 18 سبتمبر 2018 عن عمر يناهز الـ 73 عاماً.

     )هو(
في مصعد الفندق
رأيته للمرة األولى

كانت أصابعه
قد غادرت توا قصيدته

المست فيها النبض
المست نبض النبض
المست كف األرض

وكدت أتبعه...
قال: تريد الطابق العاشر؟

شكراً وكانت خلفنا المرآة نصفين
في الطابق العاشر
مضى إلى غرفته..

رأيته اثنين
وكدت أتبعه

وجدته في غرفتي
في الطابق الثاني

ينهي قصيدته
يطفئ سيجارته في قاع فنجاني..
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 �أمثال �ضعبية:

• َموْت لْك َفَرج لي..
يضرب المثل بالفرصة إذا أتيحت لمن هو في االنتظار، وأن الطريق قد 

ُفتَِح أمامه، أي أتت الفرصة المنتظرة للحصول على ما يترقبه اإلنسان.

• َهاُمور ما ِيْدِخل وال يخلِّي الَسِمك ِيْدِخل..
يضرب المثل باإلنسان األناني الذي ال يحب الخير لغيره، وال يسعى 

إليه.

 كلمة ومعنى

 زبن 

قال الشاعر جمعة بن خميس بن متيوح:
حي لكتاب وحي ذا الفن

             جواب من يبغي يجيبه
يا ولد من يذري ويزبن

              لي عادة  العزوة صليبه
وقوله»يزبن« في البيت الثاني أي من يمنع من يلتجئ إليه من أن يصل 

إليه أعداؤه، وتلك عادة من عادات العرب ليقدر عليها إال أشراف القوم.
ـ جاء في لسان العرب:

الحلب،  عند  رجليها  بثَِفناِت  ضربت  إذا  الناقة  وَزَبنَِت  الدَّْفع،  ْبُن:  الزَّ
الشيء  دفع  ْبُن  والزَّ باليد.  والَخبْط  بالرْجل،  والركض  بالثَِّفنات،  ْبُن  فالزَّ
عن الشيء كالناقة َتْزِبُن ولدها عن ضرعها برجلها وَتْزِبُن الحالب. وَزَبن 
الشيَء َيْزِبنُه َزْبناً وَزَبَن به وَزَبنَت الناقة بثَفناِتها عن الحلب: َدَفَعْت بها، 

وَزَبنَت ولدها:  دفعته عن ضرعها برجلها. وناقة زُبون: َدُفوع.
وَنُة من الرجال: الشديد المانع لما وراء  وقال: )وهنا الشاهد( والزَّبُّ
ونة، بتشديد الباء، أي ِكبْر. وَتزاَبن القوُم: تدافعوا.  ظهره، ورجل فيه َزبُّ

وزاَبَن الرجَل: دافعه، قال:
ً بِمثْلي زاَبنِي ِحلْماً ومجدا

              إذا الْتََقِت الَمجامُع للُخطوِب.

 كنايات مالحية

ان ِواْمَعلِّي« »َسنَّ
الكويت  مثل  أعلى  أي  الشمالية،  الموانئ  إلى  متجه  المركب  سنان: 

والبصرة.
المركب عندما يكون مبحراً نحو الشمال فهو يقصد ميناء معيناً وعندما 
متجه  المركب  هذا  ولكن  معيناً،  ميناًء  يقصد  أيضاً  فهو  جنوباً  يتجده 
شماالً وجنوباً في الوقت نفسه فكيف يكون ذلك؟ إنه شيء يدعو للعجب 

أن يكون المركب )سنان وامعلي( في وقت واحد.
إن خيال المالحين هو الذي صور لهم هذا النتاج المستحيل إذ إن ذلك 

ال يحدث وال في األحالم نفسها.

اْقَعة( )َسَنة الصَّ

حدثت سنة 1365 هجرية، وقد كان معظم البحارة، في المغاصات، إذ 
كانت األحوال الجوية جيدة، وال توجد أي رياح والبحر هادئاً في ذلك 
اليوم، ورجال الغوص يقومون بمهام البحث عن اللؤلؤ، وفي عصر ذلك 
)الله  البحارة:  فقال  كبيرة،  غيمة  أي  )فرمن(  علينا  طلت  الهادئ  اليوم 

يستر(.
بدأ وقت  أي  الشمس  أن سلمت  وما  آخر  هير  إلى  هير  من  وانتقلنا 
الغروب، سمعنا صوت رياح لها صفير قوي )صنين(، وهذه الرياح آتية 
من جهة الشمال، وما هي إال دقائق معدودات حتى بدأ البحر في الهيجان 
والمراكب بدأت تتمايل بين األمواج، وحينها قام اثنان من الغاصة بمسك 
السكان )الدفة، مقود السفينة(، وأجبرتنا الرياح على االتجاه نحو الجنوب، 
وجرفت سفينة الغوص وكثير من السفن في ذلك اليوم، وكانت السفن 

تتمايل بشكل مخيف وسط األمواج المتالطمة، يقول الراوي:
ونجونا  الفشت  برمال  والتحمت  الجارم  فشت  إلى  سفينتنا  وصلت 
بفضل الله من خطر الموت غرقاً في وسط البحر، ويضيف الراوي: إن 
كثيراً من السفن جرفتها تيارات البحر إلى البحرين، وقد أصاب الهلع 
جميع األهالي للمصير األسود الذي واجه البحارة، وتدافع األهالي على 
الشاطئ الستطالع األخبار أو لعودة السفن وصارت تؤرخ تلك الحادثة 

بسنة الصاعقة.

عبار�ت

عونج
بالعامية،  )ج(  المؤنث  كاف  فتقلب  للمؤنث،  عونك،  الكلمة  أصل 
وتستعمل هذه الكلمة عند الحريم، فتقول المرأة البنتها أو لمن هي عزيزة 

لديها: عونج عدوانج يفدونج..

هب ريح
ــرب ككل  ــد الع ــن أن يفي ــة ميك ــدول العربي ــن ال ــل بيـ ــق التكام ــدء يف تحقي إن الب

ــدة. ــة املوح ــة األجنبي ــوى االقتصادي ــع الق ــاوض م ــتطيع التف ــوة تس ــوا ق ليصبح

                                        

    صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«
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ستوب!

متنقالً  )الكادر(  مقدمة  يحتل  فيلم  هناك  دائماً 
آخر  إلى  تكريم  ومن  مهرجان،  إلى  مهرجان  من 
حامالً اسم البلد التي يمثلها، وهذا التوصيف ينطبق 
تماماً علي فيلم )يوم الدين( أول عمل روائي طويل 
ألبي بكر شوقي، حيث صار هو هدف العديد من 
المهرجانات لتمثيل السينما المصرية، بعد مشاركته 
رسمياً في مهرجان )كان(، حيث شهد المهرجان 
في دورته األخيرة، عودة للسينما المصرية داخل 

المسابقة الرئيسة بعد غياب دام ستة أعوام.
أيضاً تم اختيار )يوم الدين( قبل شهر، لتمثيل 
مصر في مسابقة )األوسكار( ألفضل فيلم أجنبي 
التي  باإلنجليزية(،  الناطق  )غير  به  والمقصود 
القادم.  فبراير  نهاية شهر  مع  إعالنها  يتم  سوف 
حصد الفيلم جائزتين مؤخراً من مهرجان )الجونة( 
كأفضل فيلم عربي وأيضاً أكثر األفالم دفاعاً عن 
اإلنسانية، وعلى الفور التقطته عين المسؤولين في 
مهرجان )قرطاج( ليتسابق مع نحو 20 فيلماً على 

جائزة )التانيت الذهبي(.
تتغير مفردات لغة التواصل الفني بين المبدع 
كله،  العالم  في  السينمائية  واللغة  والجمهور، 
أحد عناوين هذا التغيير، عليها أن تالحق إيقاع 
الزمن. يخطئ من يظن أن الصوت العالي وأعني 
به لغة التعبير الفج المباشر، سواء في الحوار 
المباشر أو الحبكة الدرامية التي ال تسمح بأي 
ظالل أو هامش من التأمل، ليس من الممكن أن 
يقبلها جمهور األلفية الثالثة، الذي يملك بوصلة 
تحركه دائماً للصدق وتجنبه أيضاً وبالضرورة 
الكذب والزيف، األفالم التي يتعامل مخرجوها 
مع الجمهور مثل المدرس مع التلميذ، لم يعد لها 

مساحة على خريطة هذا الزمن.
أبوبكر  المخرج  قادها  متعددة  فنية  عناصر 
شوقي، لعبت دور البطولة في منح الفيلم كل هذا 
األلق والحضور، تصوير فيديركو سيسكا ومونتاج 
ايرين جرينويل وموسيقي عمر فاضل، ومجموعة 
مثل  الكاميرا،  أمام  مرة  يقفون ألول  الممثلين  من 
بالجذام  المصاب  األربعيني  الرجل  الفيلم  بطلي 
العاشرة  بعد  يبلغ  لم  الذي  والطفل  راضي جمال، 

أحمد عبد الحافظ.
بدعوته  الفيلم  يحملها  التي  الفكرية  القيمة 
للتسامح، صارت واحدة من أهم القيم التي نراها، 
وهي تعبر عن نفسها بتنويعات مختلفة، ألن العالم 
الجنوح  بذرة في  أول  لتحقيقها،  يرنو  بالفعل  كله 
على  الوجدانية  قدرتك  تتضاءل  أن  هي  للتطرف 
المظاهر  من  واحداً  باعتباره  االختالف،  قبول 
والعرق  والطائفة  واللون  الدين  للدنيا،  الطبيعية 
إلى  البشر  بين  تتحول  أال  يجب  وغيرها  واللغة، 

حواجز تقف ضد التواصل.
بالجذام،  مصاب  أربعيني  رجل  راضي  البطل 
صحيح أنه تعافى منه، لكنه ترك على وجهه العديد 
مسيحي  بشاي،  اسم  يحمل  أنه  كما  الندوب،  من 

الديانة، ويعمل في جمع النفايات.
حرص المخرج من خالل السيناريو على التسلل 
إلى مشاعر المتفرج، وإلغاء اإلحساس تماما بأنك 
هذا  من  شيئاً  تكشف  أدواراً  يؤدون  ممثلين  أمام 
الجمال الفني. استطاع المخرج ان يقود مجموعة 
من الهواة لم يسبق لهم الوقوف أمام الكاميرا، وهم 
أيضاً ال يجيدون أساساً القراءة، وبذكاء حافظ على 
وهو  الممثلين  ألداء  واحد  بمفتاح  )الهارمونية(، 

)يوم الدين(... من كان إلى قرطاج! 

يدعى  رجل  عن  الطريق  على  رحلة  فيلم 
داخل  ترعرع  عمره،  منتصف  في  بشاي 
وفاة  وبعد  بالُجذام.  للمصابين  ُمستعمرة 
يغادر  بالجذام،  األخرى  هى  المصابة  زوجته 
هذه المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبي 
أوباما وحماره خالل رحلة عبر أنحاء )مصر( 
في محاولة لمعاودة االتصال بعائلته من جديد 

بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.

إخراج: أبو بكر شوقي 
سيناريو وحوار: أبو بكر شوقي 

الممثلون: 
راضي جمال 
شهيرة فهمي 

أحمد عبدالحافظ 
شهاب إبراهيم 

محمد عبدالعظيم 
أسامة عبدالله
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أتابع   ،29 رقم  السينمائية،  دورته  )قرطاج(  عربي  مهرجان  أعرق  ويفتتح  قالئل  أيام 
في  أصبح سنوياً  ثم  عامين،  كل  مرة  يعقد  كان  التسعينيات، حيث  مطلع  منذ  المهرجان 

السنوات الخمس األخيرة.
تتغير طبعاً األفالم والبرامج الرسمية والموازية والتكريمات، إال أن أهم ملمح أراه ثابت وال 
يتغير هو هذا الجمهور التونسي الرائع، عاشق الفن، غناًء وموسيقى ومسرحاً وسينماًء وفناً 
تشكيلياً. هذا الجمهور تراه دائماً يتدافع في شارع )الحبيب بورقيبة(، حيث تقام فعاليات 
المهرجان داخل 15 دار عرض، تتواجد في هذا الشارع أو على مقربة منه. الجمهور ال يفرق 
في تعاطيه مع الشاشة بجنسيات األفالم، سورياً أم مصرياً أم إماراتياً أم لبنانياً أم تونسياً، 
هو فقط لديه تعطش للسينما الجميلة، ويهتف في نهاية العرض للفيلم الذي يمس مشاعره.

فنانون  هنا  الناس  الدخول،  أبواب  أمام  ممتداً  طابوراً  أشاهد  وأنا  بالغة  بسعادة  أشعر 
بالسليقة، في الشارع التونسي كثيراً ما استمع إلى أغنيات ألم كلثوم تتناثر من المقاهي 

المنتشرة هناك، أكثر مما استمع إليها في شوارع القاهرة.
أتذكر كلمة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي قبل عرض فيلمه )الكتابة على الثلج( الذي 
افتتح به المهرجان، في العام الماضي، حيث حرص على أن يهدى الفيلم للجمهور، واعتبره 
حالة استثنائية على مستوى العالم كله، وليس فقط الجمهور العربي، وهو حقاً كذلك، كرر 
مشهراوي، ما سبق وأن صرح به المخرج التونسي الكبير فريد بوغدير الذي ُكرم في عام 
2016 بمناسبة االحتفال بـ)اليوبيل الذهبي( للمهرجان، كان أبو غدير محقاً وصاحب رؤية 

ثاقبة عندما قرر اهداء جائزته التذكارية للجمهور التونسي.
ما  على  فقط  ليست  وعيني  العربية،  السينمائية  المهرجانات  أغلب  في  بالحضور  أشارك 
يجري على الشاشة ولكني أتابع أيضاً تفاصيل الشارع، لم أر حالة الشغف مثل تلك التي 
عليها جمهور تونس الخضراء الحبيبة، جمهور صاحب مزاج راق، يناصر الفن الجميل على 
الشاشة الفضية كلغة سينمائية ويدافع عن الجمال اإلبداعي، ُيسقط تماماً الحدود الجغرافية، 

ويصفق في نهاية العرض للفيلم الذي يستحق.
الجمهور يقف بالمئات على باب الفندق الذي يقام فيه المهرجان،لكي يوجه التحية لنجم أو 

مخرج شاهده وهو يدخل أو يخرج من الفندق.
هذا الجمهور رأيته في إحدى الدورات أظنها التي ُعقدت عام 1996، وهو ينحاز ويناصر 
فيلماً مغربياً أعجبه لم يحصل وقتها على الجائزة أكثر مما صفق لفيلم تونسي حصل على 

الجائزة الكبرى )التانيت الذهبي(.
يأتي  العاصمة، ولكن هناك من  تونس  ليس فقط جمهور  أنه  األصدقاء  علمت من بعض 
من المحافظات التونسية األخرى، ليصبح على مقربة من فعاليات المهرجان، كما أنهم ال 
يحرمون حتى نزالء السجون من متابعة المهرجان، حيث يعرض سنوياً أكثر من فيلم في 

إحدى الصاالت بالسجن وبعدها يتناقشون مع المخرجين واألبطال.
المهرجان ال يكتفي فقط باألفالم، بقدر ما يحتفي بمن أسهموا بالفكر في انطالقة ويمنح من 
صنعوا أيامه حفاوة وبهاء يستحقونه، وهو بالمناسبة ال يطلق على نفسه )مهرجان( بل بكل 
تواضع اسمه الرسمي )أيام(، فقط )أيام( بينما )الميديا( هي التي تمنحه توصيف مهرجان، 
وينجح في تحقيق حالة الشغف بهذا الجمهور الذي يستحق حتما وعن جدارة تتويجه بأرفع 

الجوائز في قرطاج وهي )التانيت الذهبي(!.

أكشن الهواية على كل الشخصيات.  السيطرة على روح 
التعامل  لهم  يسبق  لم  بممثلين  االستعانة  مؤشر 
له قيمة،  مع الكاميرا، ال تعني في حد ذاتها شيئاً 
المهم هو النتاج على الشاشة، لحظة الذروة هي تلك 
البحث عن جذوره،  الفيلم في  التي يبدأ فيها بطل 
البحث  عليه  أن  لزوجته،  فقدانه  لحظة  في  يدرك 
اليتيم  الطفل  طرفاها  الرحلة  بعزائه،  يأخذ  عمن 
األسمر النوبي باسم حركي )أوباما( الذي يكتشف 
الرازق، حتى لو  في سوهاج أن اسمه محمد عبد 
الوثائق  تعوزه  وهم  مجرد  االكتشاف  هذا  كان 
باالرتياح عندما  النهاية شعر  أنه في  إال  المؤكده، 
أمسك الوهم بيديه. ولدينا طرف أساسي، الحمار 
)حربي( الذي صار جزءاً من المشوار، وجاء مشهد 
رحيله مؤثراً والطفل يقرأ الفاتحة على روحه، إنها 
رحلة حب يشع ويتسع للجميع اإلنسان والحيوان 
نصيب  لها  كان  الكارو(  )العربة  الجماد  حتى 
لديهم  الممثلين  أن  المؤكد  من  المشاعر.  تلك  من 
أن هناك مساحات  إال  به،  ملتزمون  حوار مكتوب 
من اإلضافة لهم تركها المخرج حتى يحافظ على 

تلقائيتهما.
عن  تسجيلياً  فيلماً  قدم  أن  بكر  ألبي  سبق 
المصحة وبعدها تردد بداخله هذا السؤال، ماذا لو 
عاش في هذا المكان إنسان يبحث عن عائلته التي 
ينتمي لها )جينياً(، فيكتشف أن الدائرة التي ضاقت 
يحمل  من  لكل  أتسعت  األهل  قنوط  بسبب  عليه 
ألن   يدك  في  مادياً  تملكه  الذي  مهما  ليس  الحب، 
فيض الحب الروحي، هو القادر على خلق المعجزة.

المأزق المادي الذي واجهه في البداية المخرج 
كيف  إمام  دينا  المنتجة  وزوجته  شوقي  أبوبكر 
فكانا يصوران  الفيلم،  ينجزان  قليلة  بأموال  أنهما 
جزءاً  يستكمالن  دعم  على  يحصالن  ثم  جزءاً 
والمهرجانات  الشركات  بعض  على  يعرضاه  ثم 
ومن  السيولة،  من  شيئاً  لتمنحهما  والمؤسسات 
دعم إلى آخر حتى وصال إلى مهرجان )كان(، ثم 
تأتي وبالضرورة المعضلة النفسية التي تبحث عن 
حلول إبداعية، وهي كيف للجمهور أن يتعامل مع 
مرض منفر بطبعه، بينما المطلوب أال تشعر كمتلق 
سوى باالرتياح والرضا، إنها اإلرادة عندما تتكئ 
على الموهبة والصدق. إنه الفيلم الذي يملك وميضاً 

خاصاً ويمس بشفافية مشاعرنا.
اليوجد على األفيش أي اسم يعرفه الناس من 
كل األبطال وأيضاً فريق العمل، أبوبكر شوقي قدم 
فيلمه لإلنسان، وأتصور أن تلك الشحنة قادرة على 
إلى  لتصل  والمكان  الزمان  حدود  فوق  تقفز  أن 

هدف كل عمل فني أصيل وهو الوجدان!
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�إعد�د: �ضايل �أبوفار�س 

القمم  فوق  السياحة  أو  الجبال  سياحة  تتميز 
البدنية  واللياقة  والتشويق  المغامرة  بأجواء 
السياح  ويستمتع  والتسلية.  النفسية  والراحة 
الجبال على مدار  لهذه  الجميلة  الطبيعية  بالمناظر 
فصول السنة، وبما يوجد في عدد منها من غابات 
وشالالت  وبحيرات  وأنهار  وزهور  ونباتات 
وبعض  والطيور،  للحيوانات  طبيعية  ومحميات 

سياحة فوق القمم
تزداد اأعداد ال�صياح يف العامل الذين يختارون اأنواعًا من ال�صياحة غري التقليدية 

واخلارجة عن املاألوف، ومنها �صياحة ت�صلق اجلبال اأو ال�صياحة فوق القمم.

و  النقي  الهواء  من  ويستفيدون  التاريخية،  اآلثار 
عادات  على  ويتعرفون  والعزلة،  والهدوء  الصحي 
وتقاليد وتراث وحرف وأنماط معيشة سكان القرى 

الموجودة في هذه الجبال أو قربها.
وقد وفرت الدول التي تجذب الجبال العالية فيها 
الكثير من السياح على مدار فصول السنة، مرافق 
ومخيمات  فنادق  مثل  للسياح  كثيرة  وتسهيالت 

معدات  لبيع  ومحال  ومقاه،  ومطاعم  لإلقامة 
سياحية  ومكاتب  والتصوير،  والتزلج  التسلق 
ومراكز  ودراجات،  ومركبات  أدالء  الستئجار 
الطبي،  والعالج  واإلنقاذ  واإلسعاف  للشرطة 
لسير  وطرق  )التليفريك(،  الكهربائي  والمصعد 
الدول  هذه  شددت  وبالمقابل  واألفراد.  المركبات 
بالبيئة  يضر  قد  سائح  أي  على  المالية  الغرامات 
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في هذه الجبال السياحية وخصوصاً في المحميات 
العالم  في  المناطق  وأبرز  الحيوانية.  أو  النباتية 
التي تستقطب سنوياً الكثير من السياح من عشاق 
سياحة تسلق الجبال أو السياحة فوق القمم، هناك:

�لإمار�ت

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  السياح  يقصد 
سلسلة  تقع  حيث  الخيمة،  رأس  إمارة  وتحديداً 
من جبال الحجر، وحيث تنظم الشركات السياحية 
تسلق  يتخللها  والتي  الجبلية،  السفاري  رحالت 
القمم،  من  والهبوط  الدراجات،  وركوب  الجبال، 
بين  المتواجدة  الضيقة  المائية  الممرات  وعبور 

الجبال.
ويزداد إقبال السياح على جبل جيس في رأس 
الخيمة، وهو أعلى جبل في دولة اإلمارات، ويبلغ 
رقماً  الجبل  هذا  سجل  وقد  متراً،   1934 ارتفاعه 
القياسية،  لألرقام  جينيس  موسوعة  في  قياسياً 
فاليت«  جيس  »جبل  مشروع  إطالق  خالل  من 
 2.83 بطول  العالم  في  انزالقي  مسار  كأطول 
كيلومتر وبارتفاع 1680 متراً فوق مستوى سطح 
األرض. ومن خالل مشروع »فيا فيراتا« السياحي 
في جبل جيس برأس الخيمة، يمكن للسياح تسلق 
الجبل  بكل سهولة وأمان، واالستفادة من خدمة 
األعمار  لمختلف  االنزالق  هي  فريدة  سياحية 
ومستويات اللياقة البدنية للسياح، حيث توجد في 
ونهاية  لبداية  منفصلة  نقاط  ثالث  المشروع  هذا 
االنزالق، وثالثة مسارات انزالقية يتراوح ارتفاعها 
بين 165 قدماً و195 قدماً و985 قدماً، وذلك تحت 
إشراف خبراء مختصين حفاظاً على أمن وسالمة 

السياح كباراً وصغاراً. 
فيراتا«  »فيا  على  مشروع  القائمون  ويشترط 
السياحي أال يقل عمر السائح المشارك في االنزالق 
عن 12 سنة، وأال يقل وزنه عن 45 كيلو جراماً وأال 
يتجاوز 100 كيلو جرام، والسائح فوق سن ال 65 
يحب عليه إحضار تقرير طبي قبل البدء باإلنزالق.

�ملغرب 

بهدف  المغربية  المملكة  إلى  السياح  ويتوجه 
والتي  األطلس،  جبال  وخصوصاً  جبالها  تسلق 
الجبال  تسلق  سياحة  وجهات  أشهر  تعتبر 
السياح  ويمر  المغرب.  في  القمم  فوق  والسياحة 
القرى  من  بالعديد  األطلس  جبال  تسلق  خالل 
المغاربة  والتي يسكن معظمها  المنعزلة،  المغربية 
السياح على تسلق  الكثير من  البربر. وال يقتصر 
يقومون  بل  سياحيين،  مرشدين  برفقة  الجبال 
بالتخييم أليام عدة وخصوصاً في منطقتي جبال 

مكون وجبل توبقال وسط الطبيعة الجميلة.

�لنيبال 

جبال  في  إيفرست  جبل  قمة  السياح  ويقصد 
الهماليا بالنيبال، وهو أعلى جبل ارتفاعاً في العالم، 
حيث يرتفع 8848 متراً.  وإيفرست هو أحد الجبال 
التي تتكّون منها سلسلة جبال الهماليا الممتدة على 

حدود الصين ونيبال والهند. 
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تنز�نيا 

ويتوجه السياح إلى جبل كليمنجارو في تنزانيا، 
وهو الجبل األعلى ارتفاعاً في قارة أفريقيا، ويقع 
الجبل في شمال شرق تنزانيا، ويتألف من ثالثة 
براكين خامدة هي كيبو وماوينسي وشيرا. ويبلغ 
هذا  ويعتبر  متراً.   5,895 للجبل  قمة  أعلى  ارتفاع 
الجبل أقرب نقطة قريبة من خط االستواء تغطيها 
المهمة في  السياحية  المواقع  أحد  الثلوج. ويعتبر 
متنزه  أهمها  محميات  عدة  الجبل  ويضم  تنزانيا، 
منظمة  قائمة  ضمن  المسجل  الوطني  كليمنجارو 

اليونسكو العالمية لمواقع التراث العالمي.

�أمريكا �جلنوبية 

ويزور السياح جبال األنديز في أمريكا الجنوبية، 
ممتدة في سبع دول  وهي سلسلة جبلية واسعة 
هي األرجنتين واإلكوادور وبوليفيا وبيرو وتشيلي 
وكولومبيا وفنزويال، أي على طول الساحل الغربي 
وعرض  متر،  كيلو   7100 بطول  الجنوبية  ألمريكا 

500 كيلومتر، ومعدل ارتفاع 4000 متر. 
وتعتبر أعلى قمة في سلسلة جبال األنديز هي 
قمة أكونكاغوا التي ترتفع 6959 متراً عن مستوى 

سطح البحر. 

رو�ضيا

ويقصد السياح جبل البروس في روسيا، وهو 
بينهما  تفصل  قمتان  له  خامد  بركان  عن  عبارة 

القوقاز  جبال  سلسلة  في  ويقع  متراً،   20 مسافة 
الغربية في جمهورية قبردينو – بلقاريا الروسية، 
بالقرب من الحدود مع جورجيا. وتعد قمة البروس 
أعلى قمة في جبال القوقاز بارتفاع يبلغ 5642 متراً 
عن مستوى سطح البحر، وهو في المرتبة العاشرة 

عالمياً في ارتفاع الجبال.

�ضوي�ضر� و�إيطاليا 

وهو  ماتارهورن  جبل  إلى  السياح  ويتوجه 
األلب  األبناين في سلسلة جبال  أشهر جبال  أحد 
الجبل على حدود سويسرا  األوروبية، ويمتّد هذا 
فاليز  بكانتون  زرمات  بلدة  ويعلو  وإيطاليا، 
مقاطعة  في  سرفينيا  بروي  وبلدة  السويسري 
أوستا اإليطالية. ويبلغ ارتفاع الجبل 4478 متراً مما 

يجعله واحداً من أعلى جبال األلب األوروبية.
منغوليا 

ويزور السياح جبل كويتن في منغوليا، والذي 
يرتفع 4374 متراً ويعد من أشهر وجهات سياحة 
العالم.  في  القمم  فوق  والسياحة  الجبال  تسلق 
وتسبق وصول السياح إلى هذا الجبل رحلة وسط 
الخضراء  والوديان  السهول  من  الجميلة  الطبيعية 

الممتدة إلى جانب سلسلة جبال ألتاي.

ن�ضائح لل�ضياح 

تسلق  لسياحة  سائح  أي  اختيار  قبل  ولكن 
الجبال أو السياحة فوق القمم، ينصح الخبراء في 

هذا المجال بالتالي:
المناسبة  والجبال  الدول  عن  الدقيق  البحث   -

لهذا النوع من السياحة.
والخبرات  المطلوبة  المهارات  على  االطالع   -

والتجارب السابقة للسياح متسلقي الجبال. 
وعملية  نظرية  تدريبية  لدورة  الخضوع   -
لرفع معدل لياقة السائح البدنية في نواٍد سياحية 
المناطق  رياضية متخصصة، مثل تدريبات تسلق 
أو في  الجليدية  الجبال  االرتفاع سواء في  القليلة 

البراكين الخامدة.
المطلوبة  واألحذية  والثياب  المعدات  معرفة   -
إما الشراء  لهذه السياحة، وهناك خيارات متعددة 
بذلك،  متخصصة  محال  طريق  عن  االستئجار  أو 
أولية  إسعافات  بحقيبة  المسبق  للتزود  باإلضافة 

وطعام وشراب كاف.
- إحسان التعامل مع السكان المحليين المقيمين 
في هذه الجبال، وكذلك مع البيئة من حجر وشجر 

وحيوانات وطيور.
- عدم القيام بهذا النوع من السياحة منفرداً، بل 
برفقة دليل سياحي يمتلك خبرة كبيرة وطويلة في 

هذا المجال.
التسلق في وقت مبكر من  البدء بسياحة   -
اليوم، حتى يستطيع السائح العودة قبل حلول 
الظالم، وأخذ الوقت الكافي في التسلق والهبوط 
التعرض  لتجنب  الدائم  واالنتباه  الجبل،  من 

لحوادث واصابات.
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من هنا وهناك

المغني اليمني فؤاد عبدالواحد خالل تصويره فيديو ألغنية جديدة الشهر الماضي.

إلدارة  أبوظبي  مركز  حملة  في  يشاركون  طالب 
والمعلمين  الطلبة  وعي  لزيادة  »تدوير«  النفايات 

وأساتذة الجامعات بأهمية تقليل النفايات والفرز.

واحدة من القطع األثرية السعودية التي يستضيفها متحف اللوفر أبوظبي 
خالل الشهر الحالي بمعرض »روائع آثار السعودية عبر العصور«.

الفنانة الصينية لي زياوراو خالل حضورها  »أسبوع 
األفالم الصينية« في دبي
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جامعة نيويورك 
أبوظبي أعلنت عن 

انضمام 389 من أكثر 
الطالب تفوقاً على 
مستوى العالم إلى 

الدفعة التي ستتخرج 
عام 2022. 

العبتان إماراتيتان شاركتا في الجولة األولى من النسخة الثالثة 
من بطولة أم اإلمارات لجوجيتسو السيدات في أبوظبي.

إغالق  أعلنت  التي  الطيران  لصناعات  دبي  لشركة  تابعة  طائرة 
صفقة تسهيالت مالية متجددة بقيمة 800 مليون دوالر.
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من هنا وهناك

أعمال  إن حجم سوق  تقول  التي  دبي  في  آي  فالكون  لشركة  تابعة  طائرة مسيرة   
الطائرات المسيرة في المنطقة سيصل إلى 1.5 مليار دوالر بحلول 2022.  

صورة تخيلية لجانب من مشروع »الجرف«، والذي سيكون بمثابة 
ريفييرا في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي.
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أمريكية جديدة  طالب في مدرسة 
بدبي التي تصدرت مدن العالم في 

استقطاب المدارس الدولية.

احتفاالت في مشروع 
المير الفخم في دبي، وهو 

أول منطقة للتملك الحر 
للعقار في منطقة الجميرا 

الراقية.

بعد  روڤ  فنادق  فريق  احتفال   
حصولها على شهادة رسمية تؤكد 
للسعادة  رسمي  كشريك  مكانتها 

مع شرطة دبي.
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الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيات 
استدعى الملك وزراءه الثالثة وطلب من كل وزير أن يأخذ كيساً ويذهب إلى بستان القصر ويمأله 
إلى  وانطلق  كيسه  منهم  واحد  كل  وأخذ  الملك  طلب  من  الوزراء  تعجب  الثمار.  طيبات  مختلف  من 
البستان، فأما األول فقد حرص على أن ُيرضي الملك فجمع من أفضل وأجود المحصول. وأما الثاني 
فقد كان مقتنعاً بأن الملك ال يريد الثمار لنفسه، وأنه لن يتفحص جودتها، فقام بجمع الثمار بكسل 
وإهمال،  وأما الثالث فلم يعتقد بأن الملك سوف يهتم بمحتوى الكيس، فمأل الكيس بالحشائش وأوراق 
الوزراء  التي جمعوها، فلما اجتمع  ُيؤتى بهم مع األكياس  أن  الملك  أمر  التالي   اليوم  الشجر، وفي 
الثالثة بالملك أمر بوضعهم بالسجن كل واحد منهم مع الكيس الذى جمعه ولمدة ثالثة أشهر، وأن 
يمنع عنهم األكل والشراب. فأما الوزير األول  فقد استمر يأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى 
انقضت األشهر الثالثة، وأما الثاني  فقد عاش األشهر الثالثة في ضيق  يأكل من الثمار التي جمعها، 
وأما الثالث فقد مات جوعاً قبل أن ينقضي الشهر األول. وفيما بعد عرفوا قصده من وراء طلبه، وأن 

الجزاء من صنف العمل.

من حكم العرب 
•  كلمة ِحْكَمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك ألنَّ المال يطغيك والكلمة تهديك.

مت، والعاشرة في عزلة النَّاس. • الِحْكَمة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصَّ
مت، ويهرب من النَّاس، فاْقَربوا منه، فإنَّه ُيلقَّى الِحْكَمة. • إذا رأيتم الرَّجل يطيل الصَّ

 ابتسامات 
- العميل لموظف البنك: حصلت على قرض لشراء سيارة ولم أسدد هل صحيح ستقومون بسحب 

السيارة؟ فأجابه: نعم. 
فقال: هل الشروط نفسها تنطبق على قرض الزواج!!

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

وعمودي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ســـــودوكو

شاطط دا ت رااطاط الاطكت  اناط ما  ماط   9 – 1المطلوب ملئ الخاناا  ما  
 واح ة في ال مطبع ابيط وفي ال خط  فقي ودمو ي 

 

دامغة.
3- يكسو أرض الصحراء »م«- حاكم 

وقائد مغولي.
4- عدم حضور.

5- منع بالمطلق »م«-يسترد »م«.
6- لحظة- أتى- من تقسيمات الشهر.

7- من األصابع- سقط صريعاً.
8- شكل مخروطي - جزيرة إماراتية.

9- حبوب منكهة- أناشيد كنسية.
10- خاصتي - ال يهتمان لشخصي.

أفقياً:
شركة  مؤسس   -1

مايكروسوفت- أقبل..
في  تاريخية  منطقة   -2
بجمهورية  الوسطى  أوروبا 

التشيك »م«- أداة استفهام.
ذوو  إسالمية-  دولة   -3

الطفل.
4- من علوم الحساب.

5- منحه بال مقابل-اقتحمته 
عنوة.

 - العظمى  الدول  من   -6
طعم الحنظل »م«.

7- نقود - أحد أنواع األدب.
 - الثوب  عيب  أصلح   -8

عاصمة ألبانيا.
9- أحد أعظم رسامي القرن 
العشرين - مدينة فرنسية »م«.

اسم  بسأم-  اشتياق-   -10
مؤنث.

عمودياً:
1- يرثى لها - مكسب.

إثباتات   - متشابهة   -2
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          0 
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          7 
          8 
          9 
          01 

 أفقي : –المفردات 
 ألبل -مؤسس شركة ماٌكروسوفت   – 0
بجمهورٌة   منطمة تارٌخٌة فً أوروبا الوسطى – 2

 أداة استفهام -  )م(التشٌن 
 ذوي الطفل –دولة اسالمٌة  – 3
 لحسابمن علوم ا – 4
 التحمته عنوة –بال ممابل منحه  – 5
 طعم الحنظل )م( –من الدول العظمى  – 6
 أحد أنواع األدب –نمود  – 7
 عاصمة البانٌا -أصلح عٌب الثوب   – 8
مدٌنة فرنسٌة  –المرن العشرٌن  رسامٌن أحد اعظم – 9

 )م(
 اسم مؤنث  –بسأم  –اشتٌاق  – 01

: عمودي 
 مكسب –ٌرثى لها  – 0
 اثباتات دامغة –متشابهة  – 2
 حاكم ولائد مغولً –ٌكسو أرض الصحراء )م(  – 3
 عدم حضور  – 4
 ٌسترد )م( –منع بالمطلك )م(  – 5
 من تمسٌمات الشهر –أتى  –لحظة  – 6
 سمط صرٌعا  –من االصابع  – 7
 جزٌرة اماراتٌة – شكل مخروطً – 8
 أناشٌد كنسٌة –حبوب منكهة  – 9

  ال ٌهتمان لشخصً –خاصتً  – 01

نزهة
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تطابق الكلمات

سداسيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
سداسيــــات 

تكتب مرادفات ومعاني الكلمات عكس عقارب 
 الساعة لتصل الى ربط صحيح للكلمات

 
 رسامين القرن العشرين أهم وأعظم أحد – 1
 مدينة يابانية – 2
 لقب عائلة رئيس فرنسي – 3
 مدينة عراقية – 4
 مخلوقات – 5
 زوائد عظمية في الرقبة – 6
 والية أمريكية – 7
  

الساعة  عقارب  عكس  الكلمات  ومعاني  مرادفات  تكتب 
لتصل إلى ربط صحيح للكلمات

1- أحد أهم وأعظم رسامي القرن العشرين.
2- مدينة يابانية.

3- لقب عائلة رئيس فرنسي.
4- مدينة عراقية.

5- مخلوقات.
6- زوائد عظمية في الرقبة.

7- والية أمريكية.

مرادفات ومعاني الكلمات تكتب أفقياً وعمودياً بذات الوقت
1- جمع مزدحم.

2- من سور القرآن الكريم.
3- منظمة إسبانية مسلحة.

4- قناصة مهرة.

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

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

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

ما هو االسم القديم إلمارة دبي؟

الجواب:

الجائزة: غرفة صالة فخمة مقدمة من مفروشات فارس

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

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

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

مرادفات ومعاني الكلمات تكتب أفقيا وعموديا بذات 
 الوقت

 جمع مزدحم – 1
 ممن سور القرآن الكريم – 2
 منظمة اسبانية مسلحة – 3
 قناصة مهرة  – 4
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صحة

يعتبر جهاز الغدد الصماء عبارة عن جهاز متكامل 
من الغدد، كل منها تفرز أنواعاً مختلفة من الهرمونات 
التي تنتقل عبر الدم. يختلف جهاز الغدد الصماء عن 
موادها  تفرز  بدورها  التي  اإلفراز  خارجية  الغدد 
يشابه  الصماء  الغدد  جهاز  قنوات.   عبر  الكيميائية 
أنهما  مع  المعلومات،  ينقل  بأنه  العصبي  الجهاز 
يختلفان بآلية العمل. فجهاز الغدد الصماء بطيء لكنه 
مطول، حيث يستمر من بضع ساعات إلى أسابيع. 

لكن الجهاز العصبي فهو سريع لكنه قصير األثر.
الطياري  سنان  سيف  جميلة  الدكتورة  وذكرت 
الظهوري استشارية األمراض الباطنية- غدد صماء 
شرطة  في  الطبية  الخدمات  مديرية  في  وسكر، 
دراسة  على  يقوم  الصماء  الغدد  علم  أن  أبوظبي، 
المفرزة  الغدد  تصيب  التي  االضطرابات  وعالج 

المنخفض  أو  الزائد  النشاط  ويتسبب  للهرمونات، 
لدى  األعراض  من  كبير  عدد  هور  ظ  في  للغدد 
المرضى من مختلف األعمار، وفيما يلي شرحها لهذا 

الجهاز الحيوي.

�لهرمون

كيميائية  مادة  بأنه  الهرمون  تعريف  ويمكن 
تفرزها الغدد الصماء فى الدم مباشرة ألداء وظيفة 
عامة  بصفة  الهرمونات  فوظيفة  ذلك  وعلى  معينة، 
الهرمونات  وبعض  الجسم.   أعضاء  عمل  تنسيق 
سريعة التأثير، مثل: هرمون األدرينالين الذى يهيئ 
الجسم لمواجهة المواقف المختلفة, األنسولين الذى 
بطيء  اآلخر  وبعضها  الدم.  فى  السكر  نسبة  ينظم 
التأثير ويؤثر خالل فترة زمنية طويلة، مثل هرمون 

النمو والهرمونات الجنسية
تنظم الهرمونات والوظائف الحيوية في الجسم:

عمليات األيض، والنمو والتطور، والنوم، وظائف 
األنسجة، والمزاج و غيرها. 

�لغدة �لنخامية

تتكون الغدة النخامية من ثالثة أجزاء رئيسة هي: 
فص أمامي وأوسط يقوم بإفراز الهرمونات وفص 

خلفي يقوم بتخزين هرمونات غدة )تحت المهاد(. 
التي  الهرمونات  من  النخامية  الغدة  أهمية  تنبع 

تفرزها وتشكل وظيفتها وهي:
وهرمون  الدرقية،  للغدة  المحفز  الهرمون 
للغدة  منظم  وهرمون  النمو،  وهرمون  البروالكتين، 
وكجميع  والذكورة،  األنوثة  وهرمونات  الكظرية، 

ماذا تعرف 
عن جهاز الغدد الصماء؟

�إعد�د: د. جميلة �لظهوري- �خلدمات �لطبية �ضرطة �أبوظبي
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عدة  من  النخامية  الغدة  تعاني  قد  الجسم،  أجزاء 
أمراض ومشاكل، لعل أهمها: ورم أو تضخم الغدة 
على  يشمل  األعراض  متعدد  مرض  وهو  النخامية: 

صداع واضطراب في وظائف الهرمونات.

�لغدة �لدرقية

تقع في الرقبة، أمام القصبة الهوائية، وهي تشبه 
في شكلها الفراشة التي تفرد جناحيها، وتتكون من 
فصين، وتحتوي على خاليا خاصة تقع في بطانتها 
تدعى الخاليا الكيسية، وهذه الخاليا هي المسؤولة 
)الثيروكسين  الدرقية  الغدة  هرمونات  إفراز  عن 

وثالثي يود الثيرونين(.

�أعر��س ق�ضور �لغدة �لدرقية

لحالة  وفقاً  آلخر،  من شخص  األعراض  تختلف 
األعراض  بعض  وهناك  ووزنه،  وعمره،  المريض، 
غير  الوزن  وزيادة  الدائم  اإلمساك  مثل:  الشائعة 
بالخموِل  الجسم  وشعور  العام  والتعب  الطبيعّي، 
وسقوط  بالبرودة،  والشعور  المستمر،  واإلعياء 
التفكير  في  وبطءٌ  وجفاف،  الجلد  وتقشر  الشعر 
والتركيز، وعدم القدرة على االستنتاج، وضعف في 
العضالت، وصعوبة حركتها بشكٍل جيٍد، وبطءٌ في 

نبض القلب.

�أعر��س فرط �لغدة �لدرقية

ناتجة  الّدرقية عديدة،  الغدة  أعراض فرط نشاط 
عن زيادة عمليات األّيض في الجسم ومنها: ارتفاع 
وتسارعٌ  المفاجئ،  الوزن  فقدان  الّدم.  ضغط  في 
وعدم  نفسيّة  وتوترات  القلب،  نبضاِت  في  واضحٌ 
الشعر  وتساقط  الدائم،  واإلسهال  النفسيّة،  الراحة 
والشعور  الطبيعّي  غير  الجسم  وتعرق  الملحوظ، 
بالحر، واألورام )العقيدات( في الغدة الدرقية ليست 
نادرة بتاتاً، ومن المقبول وجود العقيدات لدى حوالي 
50 - 60% من النساء في سن 50 وما فوق في الغدة 
الدرقية، وفقط 5 - 10 في المئة من جميع العقيدات 

في الغدة الدرقية تكون خبيثة.

     جميلة الظهوري
�لغدة جار�ت �لدرقية

الغدة  أربع غدد صغيرة الحجم تقع على جانبي 
الدرقية.

أهم الهرمونات التي تفرزها: 
هرمون الجار درقية: 

هرمون بروتيني.
الكالسيوم  نسبة  تنظيم  عن  مسؤول  الهرمون 
جارات  هرمون  .ويقوم  الجسم  في  والفوسفور 

الدرقية بتنظيم الكالسيوم والفوسفور في الجسم. 
عن طريق تنظيم عملية التمثيل الغذائي للكالسيوم 
أو  الكالسيوم  زاد  وإذا   ، الجسم  في  والفوسفور 
أو يطرح  العظام  إما أن يرسب في  الفوسفور فإنه 

خارج الجسم عن طريق الكليتين . 
آثار زيادة ونقص هرمون الجار درقية:

في  الكالسيوم  زيادة  إلى  تؤدي  الهرمون  زيادة 
خارج  طرحه  بل  العظام  في  ترسيبه  ،وعدم  الدم 
ونقص  العظام.  في  ليونة  يسبب  وهذا  الجسم، 
الدم،  في  الكالسيوم  نقص  إلى  يؤدي  الهرمون 
وبالتالي حدوث تشنجات وتوتر مستمر واالندفاع 

العاطفي، وانقباض العضالت بشكل متوال. 

غدة �لبنكريا�س

بين  تجمع  المشتركة حيث  الغدد  من  الغدة  هذه 
الغددة القنوية التي تفرز هرموناتها في اإلثني عشر. 

والغدد الصماء )جزر النجرهانس(.
خاليا النجرهانس تنقسم إلى نوعين: 

هرمون  تفرز  قليل  عددها  ألفا:  خاليا   -
الجلوكاجون .يزيد تركيز الجلوكوز في الدم.

- خاليا بيتا: كثيرة العدد تفرز هرمون األنسولين  
و هو هرمون بروتيني يعمل على خفض تركيز سكر 

الجلوكوز في الدم.

�لغدة �لكظرية

هما غدتان متناظرتان تقع كل منهما فوق إحدى 
تفرز  ونخاع.  قشرة  من  غدة  كل  تتكون  الكليتين 

الغدتان الكثير من الهرمونات.
الهرمونات التي تفرزها:

- هرمونات القشرة. 
- هرمونات النخاع. 

هرمون �لق�ضرة      

مجموعة الهرمونات السكرية: 
مثل: الكورتيزول    

تعمل على تحويل األحماض األمينية والدهون إلى 
جلوكوز إلمداد الجسم بالطاقة .

يستخدم   ولذلك  لاللتهاب،  كمضادات  تعمل 
حاالت  في  االلتهابات  آالم  إلزالة  الكورتيزول 
الروماتيزم والحساسية .ويجب العلم بان استخدام 
من  يقلل  الطبيب  استشارة  دون  من  الكورتيزول 

مقاومة الجسم للعدوى.
- مجموعة الهرمونات المعدنية:

الدم  في  المعدنية  األمالح  توازن  على  تعمل 
والكلور،  الصوديوم  امتصاص  إعادة  على  وتشجع 

وإخراج البوتاسيوم من الكلتين
- مجموعة الهرمونات الجنسية:

مثل:  واألنثوية،  الذكرية  الهرمونات  تشمل 
وبروجستيرون.  واألستروجين  التستستيرون 
إلى ظهور صفات  يؤدي  الهرمونات  هذه  اضطراب 

الذكورة عند اإلناث، وصفات األنوثة عند الذكور.

هرمونات �لنخاع

أ- هرمونات األدرينالين أو ابينيفرين.
ب- هرمون نورابينيفرين 

 ، للكربوهيدرات  الغذائي  التمثيل  على  يؤثران   -
من خالل:

إلى جلوكوز في  الكبد  الجاليكوجين في  تحويل 
الدم. تحويل الجاليكوجين في العضالت إلى حمض 

الالكتيك في الدم.
الجلد  في  الدموية  األوعية  بتوسيع  يقومان   -

والعضالت لزيادة إمكانية وصول الدم إليها.
- انقباض األوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع 
وبالتالي  القلب  نبضات  ،وزيادة سرعة  الدم  ضغط 
ويصاحب  للعضالت.  الدم  من  كبيرة  كميات  ضخ 
األكسجين  لزيادة  يؤدي  مما  التنفس،  سرعة  ذلك 

الموجود في الدم. 
الخوف  حاالت  في  الهرمونين  هذين  إفراز  يزيد 
إفرازهما في  والغضب بشكل مفاجئ. وكذلك يزيد 
حالة نقص الجلوكوز في الدم أو التعرض للبرودة 
.تجعل اإلنسان قادراً على عمل أعمال ال يمكنه عملها 

عادة »وتسمى بهرمونات الطوارئ«.



عائ�ضة �ليحيائي - �أخ�ضائية تغذية-م�ضت�ضفى تو�م - �ضركة �ضحة �أبوظبي

السكر مادة بيضاء حلوة المذاق، تتكون أساساً 
المواد  أهم  من  ويعتبر  السكروز،  مركب  من 
الكربوهيدراتية الُمحالة للطعم التي تدخل كعنصر 
أساسي في تركيبة األطعمة واألطباق المختلفة على 
مستوى العالم، فال يقتصر استخدامها على منطقة 
واحدة، وال يخلو أي بيت من هذا العنصر األبيض 
المضيف للنكهة المحببة والمذاق الحلو لألطعمة، 
كافة  والمشروبات  بأنواعها،  الحلويات  وخاصة 
السكر هو سكر  أنواع  أشهر  بأن  علماً  وغيرها. 
الطعام، ويتكون السكر من الكربون والهيدروجين 
واألكسجين وهناك ثالثة مصادر رئيسة للسكر: 

بنجر السكر، قصب السكر وسكر النخيل.
 

السكر
ضرره قبل نفعه

تغذية

�أنو�ع �ل�ضكر

هو  المائدة،  سكر  ويسمى  األبيض:  السكر 
السكر  قصب  وتكرير  لمعالجة  النهائي  المنتج 
أو البنجر. أثناء عملية التكرير، تتم إزالة الرطوبة 
والمعادن والمركبات التي تعطي السكريات لونها، 

ويتم تشكيل السكر المكرر األبيض. 
السكر الخام: هو منتج وسيط في إنتاج قصب 
السكر ينتج في طاحونة قصب السكر، وهو أسمر 
خشن تم الحصول عليه من تبخر عصير قصب 

السكر. 
السكر البني:  يتكون من بلورات السكر المغلفة 
تنتج  طبيعي.  ولون  طعم  مع  الدبس  في شراب 
البني عن طريق  المكرر  أنواع السكر  العديد من 
بلورات  تتشكل  حتى  خاص  دبس  شراب  غلي 

السكر البني.
جمعه  يتم  بالسكر  غني  رحيق  هو  العسل: 

بواسطة النحل من مجموعة متنوعة من الزهور.
الشراب:  يمكن إنتاجه من مجموعة واسعة من 
)العصارة(  النسغ  أشكال  في  النباتية  المصادر 
والذرة  الصبار  األمثلة  بعض  وتشمل  والفواكه. 

والتمر والعنب وشراب الرمان.
سكر الفاكهة: يمكن صنعه من تجفيف وطحن 
من  الناتج  السكر  يتشارك  التمور.  مثل  الفواكه 
الفاكهة  مع  مماثل  مغٍذ  تكوين  في  العملية  هذه 
)مثل األلياف والمعادن( ولكنه أقل في المحتوى 

المائي.
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• التأثير في صحة الدماغ:
طفرة  الدماغ  السكر  تناول  يمنح 
وهي  الدوبامين،  مادة  من  هائلة 
عبارة عن مادة كيميائية تمنح الجسم 
مما  واالسترخاء،  بالراحة،  الشعور 
للحصول  المستمرة  الحاجة  يفسر 
بطلب  الجسم  فيبدأ  السكر،  على 
المزيد، منها للشعور بالمتعة األكبر 
الدماغ  يعرض  مما  تناولها،  في 
من  الفائضة  الكميات  من  للضرر 
السكر  تناول  أّن  حين  في  تناوله. 
إلى  يؤدي  كبيرة  بكميات  أيضاً 

باالكتئاب وخصوصاً  اإلصابة  ارتفاع خطر 
لدى البالغين.

•  التسبب بتسوس األسنان:
يسهم تناول السكر بكميات كبيرة في تسوس 
وتآكل األسنان، بسبب نمو البكتيريا الضارة فيها، 
تنظيف  من  بد  ال  لذا  السكر،  على  تتغذى  والتي 
األسنان بعد كل مرة نتناول فيها منتجات السكر. 

• زيادة آالم المفاصل: 
يتسبب تناول السكر بكميات كبيرة إلى تفاقم 
التي  االلتهابات  وجود  بسبب  المفاصل،  آالم 
أّن  إلى  الدراسات  تشير  إذ  المفاصل،  تصيب 
استهالك السكر يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة 

بالتهاب المفاصل الروماتويدي.
• التأثير في صحة الكبد:

تؤدي زيادة كميات السكر في الدم إلى مقاومة 
تنظيم  عن  المسؤول  اإلنسولين  لهرمون  الكبد 
يضعف  وبالتالي  الدم،  في  السكر  مستويات 
إنتاج الطاقة، ويرتفع مستوى السكر في مجرى 
التحكم  على  قادر  غير  الجسم  فيصبح  الدم، 
احتمالية  وتزيد  الدم،  في  السكر  مستويات  في 

اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني. 
• التأثير في صحة القلب:

إنتاج  على  كبيرة  بكميات  السكر  تناول  يؤثر 
يشكل  قد  وهذا  الجسم،  في  اإلنسولين  هرمون 
تضغط  ويجعلها  الشرايين،  وظيفة  على  خطراً 
حدوث  إلى  يؤدي  مما  القلب،  على  أكبر  بشكل 

النوبات القلبية المفاجئة، أو السكتات الدماغية.
•  التسبب في تلف الكلى:

السكر،  من  كبيرة  كميات  تناول  نتيجة 
بمرض  المصابين  األشخاص  لدى  خصوصاً 
تصفية  في  مهماً  دوراً  تلعب  فالكلى  السكري، 
السكر في الدم، وضبطه ضمن مستويات معينة، 
يكن  لم  فإن  البول،  مع  فيصرف  منه  الزائد  أما 
هناك سيطرة تامة على تناول السكر خاصة عند 
مرضى السكري، يمكن أن يقلل من كفاءة وظيفة 
الكلى، وفي حاالت متقدمة قد يؤدي ذلك لإلصابة 

بالفشل الكلوي.
• زيادة وزن الجسم: 

إلى  السكر   من  كبيرة  كميات  تناول  يؤدي 
أّن  األبحاث  تبين  إذ  الوزن،  من  المزيد  اكتساب 
المحالة  المشروبات  يشربون  الذين  األشخاص 
أكثر  وهم  الوزن،  اكتساب  إلى  يميلون  بالسكر 
عرضة لإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني، 
المشروبات  يتناولون  ال  الذين  أولئك  من  أكثر 

المحالة. 
• سرطان البنكرياس: 

وجدت قلة من الدراسات أن الوجبات الغذائية 
خطر  في  طفيف  بارتفاع  مرتبطة  السكر  عالية 
أكثر  أحد  وهو  البنكرياس،  بسرطان  اإلصابة 
ارتباط  إلى  السبب  فتًكا. وقد يرجع  السرطانات 
الوجبات الغذائية عالية السكر بالسمنة والسكري، 
شخص  إصابة  احتمالية  من  يزيد  وكالهما 

بسرطان البنكرياس.

فو�ئد �ل�ضكر

يحتاج الجسم السكر إلنتاج الطاقة التي تساعد 
كبيرة  كتلة  أّن  كما  العمل،  على  خالياه  جميع 
تحتاج  الدماغ  تشكل  التي  العصبية  الخاليا  من 
للجلوكوز للعمل، إذ يستخدم الدماغ حوالي %20  
يكتسبها  التي  الطاقة  اليومي من  االستهالك  من 
الغذائية،  الفوائد  من  العديد  السكر  يوفر  الفرد. 

والصحية منها:
تعزيز نكهة األطعمة ،إضافة لدوره في موازنة 
درجة الحموضة، والحالوة في المنتجات القائمة 
الفاكهة، كالمشروبات والصلصات، واآليس  على 
كريم قليل الدسم، ناهيك عن تحسين نكهة الطعام، 
توازن  السكر  فحالوة  أكثر،  مستساغاً  وجعله 

مرارة الكاكاو في الشوكوالتة.
السلبية  التأثيرات  على  تعرفت  أن  بعد  اآلن 
التي يمكن أن يحدثها السكر على جسمك وعقلك 
، ستحتاج إلى أن تكون أكثر حذراً بشأن األطعمة 

التي تختارها. 
تواجد  أماكن  تتعلم  أن  هي  األولى  والخطوة 
إلى  ، فالطعام ال يحتاج حتى  السكرفي األطعمة 
تذوق كل ما هو حلو حتى يتم تحميله بالسكر. 
اسمح  المعبأة،  باألطعمة  األمر  يتعلق  وعندما 
للمكونات أن تكون دليلك، وكن مدركاً أن مجرد 
وجود شيء يفتقر إلى الكربوهيدرات أو الحمية 

الغذائية ال يعني أنه خاٍل من السكر. 
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يعرُض هذا الكتاب لمادة مهّمة وثرّية، وهي إلى حد ما ليست مقتصرة على مجتمع اإلمارات لوحده، بل 
نجدها في مجتمعات خليجية أخرى في المنطقة، والمعتقدات التي يتحدث الكتاب عنها، ال عالقة لها بدين 
من األديان السماوية، بل نّمتها حركة أفراد المجتمع التفاعلية بعضهم ببعض، ومن خالل تعاملهم المباشر 
مع الطبيعة. من الواضح جداً أن الكتاب جاء نتاج جهد كبير مخطط له، بذله الكاتبان إبراهيم الهاشمي 
والدكتورة عائشة بالخير في هذا المجال الحيوي، وهو تدوين التاريخ الشفاهي الخبيء في ذواكر الناس. 
ثمة أهمية أخرى اكتسبها الكتاب، وهي أن مضمونه الذي ال يخلو من حساسية، خرج به الكاتبان خروجاً 
آمناً، بحيث إن من سيشعر بأن هنالك شيئاً من القصور في المعالجة العلمية للمضمون، فذلك سيكون 
ناتجاً في األساس من حساسية المادة، وقدرتها المختزنة التي قد تدفع القارئ إلى إيحاالت واجتهادات 
تحّمل المادة أكثر مما يجب، أو أكثر مما ينبغي لها أن تفسر وتصدر معرفيّاً، إذ سيدخل الجميع عندها 
في مساحات أخرى من الكالم والتحليل، لذا فإنه يجب أخذ المادة كما هي: بوصفها مروّيات مجتمعية 
خلّفها األسالف لتكون جزًءا من التراث الذي يمثّل سلة أسرار بشرية بعالقتها الزمانية والمكانية في إطار 

المجموعة البشرية، ليصبح هذا التراث بمرور األيام مكوناً من مكونات الُهوّية.

يقول المؤلف إن الشاعر اإلماراتي خلفان بن مصبح عاش في زمان الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، 
أنه على الرغم من وجود مشتركات بينهما، إال أن ظروف بن مصبح مختلفة )في هذه الجغرافيا  ُمدلالً 
المحاطة ببحر ورمل(، األمر الذي لم يساعده في االنتشار عربياً بسبب ابتعاد المسافات وانقطاع التواصل 
في تلك المرحلة الزمنية من التاريخ، حيث ولد الشاعر في عام 1923 بمنطقة الحيرة في إمارة الشارقة. 
عدد من  في  ذلك  يتجلى  الشابي،  إبداعه عن  يختلف في مستوى  أن شاعرنا خلفان ال  المؤلف  ويعتقد 
قصائده التي تركها لنا بعد رحيله التراجيدي وهو لّما يزل في ريعان شبابه، فقد توفى وعمره 22 عاماً، بعد 
معاناة دامت طويالً بين حوادث مؤلمة وأمراض منهكة. في أيامه األخيرة، لم يكن المرض يسمح له بالنوم 
بسهولة، كما اعتاد الناس أن يناموا قريري العين، وكنت تلمس ما كان يعانيه انتظاراً لهذا النوم الذي كان 

حين يأتي، يأتي متلكئاً متباطئاً، ورغم ذلك كان الشاعر يحتفي به وُيَسر. وفي هذا يقول: 
هدأ الليل فجاراه السكون

               وتمشى النوم ما بين الجفون 
فلننم يا عين ما خَطّ يكون 

               وعلى األقدار تمضي الكائنات 
وفي مقطع آخر غير فيه القافية، يقول:

كم لهذا النوم من فضل ُيرى 
                 يبعد اإلنسان عن دنيا الكرى 

تسكن النفس وتنسى ما جرى 
                من شقاء الكون في هذي الحياة.  

الكتاب: المعتقدات الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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ترصد الرواية بانوراما الواقع بما فيه من فوضى وسوريالية، في وصف مشهدي متحرك لشخصيات تتطور 
في بيئة مشوهة. إنهم أناس يتنفسون الخرافة، ويعيشونها لحظة بلحظة. تثقلهم المحموالت التاريخية، وتملي 
عليهم تأويالت قاتلة تحولهم إلى فرقاء في معركة ليست معركتهم، وما كان من المفترض أن يكونوا أصالً 
أطرافاً فيها. )فلفل كافر( رواية تجري وقائعها في منطقة تسمى الثنية؛ قد تكون حياً أو قرية أو مدينة. أو ربما 
تكون الوطن العربي كله. هناك ثمة بلبلة تسببها روح دخيلة رصدها بعض الصبية وتعاملوا معها بصخب. كانت 
في هيئة شخص غريب يشبه أن يكون متسوالً رثاً أو غجرياً ضّل الطريق، لكن الوجدان العام ألهل الثنية يتفق 
على أنها روح تجسدت على ذلك الشكل، وخرجت من المقبرة المجاورة لسبب ما.ثمة حيز مشترك بين الحي 
والمقبرة ال بد من العيش فيه ألنه يشكل امتداداً لألحياء من جهة ولألموات من جهة ثانية. ذلك الحيز هو ما 
اصطلحوا على تسميته بحارة الموتى، حيث تجري معظم فصول الرواية. في حارة الموتى يعيش الناس بشكل 
اعتيادي. الحضور هناك مقسم بالتساوي بين الموتى واألحياء، وإن كان للموتى حضور أكثر طغياناً في كثير 
من األوقات. هناك، صار كل كائن حي بمثابة روح مشبوهة، فتوقف الناس عن قتل الجرذان والفئران تحّسباً 
من احتمال أن يكون القتيل مسكوناً بروح هائمة مما قد يؤدي إلى انتقام ما، حتى إن بعض السكان باتوا على 

قناعة بأن الذباب والبعوض وأبو بريص ما هي إال أرواح هائمة يمكن أن تؤذي من يعترضها. 

تدور أحداث هذه الرواية بخيالها الطليق وواقعيتها المجنونة في عالم المستقبل، وبقدر ما تتأمل حاالً 
عربياً، بقدر ما تتأمل أحوال البشر في كل مكان، في زمن لم يعد فيه اإلنسان قادراً على التمييز ما إذا 
كان الشخص الذي يقف مقابله هو شبيهه أم قاتلّه!. يقدم المؤلف في روايته رقم عشرين التي بين أيدينا 
خالصة الماضي كما يراه متمثالً في المستقبل، حتى لتبدو الروايات الخمس التي سبقت هذه، هي تمهيدات 
كان ال بد منها لـ)حرب الكلب الثانية(. مقتطف من الرواية:)على نحو متسارع، بدأ النهار يقصر بطريقة 
غير مفهومة، بمرور أقل من عشر سنوات، لم يعد طول النهار أكثر من خمس ساعات. تزايدت معدالت 
داخل  إلى  األغنياء  وعاد  والحبوب،  والفواكه  الُخَضر  إنتاج  مستوى  وانحدر  والحيوانات،  الطيور  نفوق 
المدن، تاركين قصورهم ومنازلهم الفخمة في الضواحي بسبب انتشار الفوضى.. اختلطت الفصول، بحيث 
تجمعت في فصل واحد طويل. في وقت بدا فيه أن خالص العالم لن يحدث إال بانضمام ما تبقى من دول 
إلى اتفاقية إلغاء الماضي.. وفي ضوء شح الموارد التجأ العلماء لإلفادة من إنجازات علم االستنساخ، 
فاعتمدوا فكرة تكاثر الخاليا، أو التكاثر بالنسخ.. وذلك لتوفير الحاجات الضرورية الستمرار الحياة، في 
القديمة عن عالَمي  وقت احتكرت فيه القوى الكبرى، تقنيات الضوء، بحيث تجسدت الفكرة األسطورية 
البالد وإدارة شؤونها  الحياة في  السيطرة عل سير  الحكومات تولت  والنور.. وفي ظل ضعف  الظالم 

مباشرة ما باتت تعرف باسم: القالع..(.

الكتاب : فلفل كافر- رواية 

الكتاب: حرب الكلب الثانية - رواية 

�ملوؤلف: �لدكتور با�ضم �ضاهني

دار النشر: كنعان 2016، 218 صفحة

دار النشر: الدار العربية للعلوم ناشرون 2018، 343 صفحة
�ملوؤلف: �إبر�هيم ن�ضر �هلل



الكتاب : فلفل كافر- رواية 
�ملوؤلف: �لدكتور با�ضم �ضاهني



علوم و تكنولوجيا

على مدى عقود طويلة حاول األطباء واألجهزة 
إقناع مدخني السجائر بالتوقف عن  الحكومية 
لكن  صحتهم،  على  حفاظاً  السيئة  العادة  هذه 
النيكوتين  إن  إذ  سهلة  تكن  لم  المهمة  هذه 
إدمان  عنصر  يمثل  المدخن  يستنشقه  الذي 
يصعب الفكاك منه، ويشبه في ذلك الهيرويين 
والكوكايين. إال أن ذلك لم يمنع الجهات المعنية 

من إيجاد وسائل لإلقالع عن التدخين.
وقد لجأ الكثير من الناس الستخدام أدوات 
االستنشاق والعلكة والالصقات والرذاذ األنفي 
التدخين.  التي يصفها األطباء لتجنب  واألدوية 
وقد حققت تلك الوسائل بعض الفائدة، إال أنها 
بتغيير  المدخنين  إقناع  على  قادرة  غير  بقيت 

عاداتهم المتعلقة بالسجائر.
اإللكترونية  السيجارة  ظهرت  لذلك  ونتيجة 
عن  تختلف  حيث  الزمن،  من  عقد  نحو  منذ 
التبغ  على حرق  تعتمد  التي  العادية  السيجارة 
في أنها تستخدم شحنة كهربائية لتبخير جرعة 
مصحوبة  عادة  تكون  والتي  النيكوتين،  من 
بمواد كيميائية ذات نكهات متنوعة. وقد حظيت 

ترجمة: د. ح�ضن �لغول 

دخان بال نار 
ال�صجائر الإلكرتونية قد تكون اأقل خطرًا على ال�صحة من ال�صجائر لكنها لي�صت اآمنة متامًا 
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في  خاصة  عليها  كبير  بإقبال  السيجارة  هذه 
الواليات المتحدة وبريطانيا واليابان. كما أشاد 
مسؤولو الصحة العامة بهذه السيجارة، ورأوا 

أنها أفضل من تدخين السجائر العادية خاصة 
أنها لم تسبب الضرر لرئة مستخدمها. 

على  تسير  األمور  أن  يعني  ال  ذلك  أن  إال 



تتحدث  التي  المعلومات  ندرة  فبالرغم  مايرام، 
للسيجارة  ضارة  تأثيرات  أي  وجود  عن 
إدارة  في  مسؤولين  أن  إال  اإللكترونية، 
األغذية واألدوية األمريكية تحدثوا عن انتشار 
استخدامها بين المراهقين بشكل ضار ووبائي. 
لهذه  المصنعة  الشركات  من  مؤخراً  طلب  كما 
استخدامات  أي  المستهلكين  تجنيب  السيجارة 

سيئة لها حتى التواجه عقوبة المقاطعة.
فإنه  الكيميائي  العنصر  عن  الحديث  ولدى 
يجب اإلشارة إلى أن دخان السيجارة يتصف 
من   %70 على  يحتوي  إذ  الضارة  بالكثافة 
والذي  الكربون،  أكسيد  وثاني  الكارسينوجين 
المواد  وبعض  سامة  ثقيلة  جزيئات  يضم 

المؤكسدة األخرى. 
السيجارة  بخار  تركيبة  أن  المالحظ  ومن 
ولهذا  آخر.  إلى  نوع  من  تختلف  اإللكترونية 
من  بدالً  بأنه  ترى  االقتراحات  أفضل  كانت 
فإنه  المكونات  آالف  على  البخار  هذا  احتواء 
أهم  أن  كما  فقط.  مئات  على  احتواؤه  يكفي 
مكوناته وهي جليسور البروبلين والجليسيرول 
استنشاقها وإن كان هذا  لدى  تعتبر ضارة  ال 

األمر غير مؤكد بعد. 
تجاه  حساسية  لديهم  الذين  فاألشخاص 
المسرح  خشبة  على  يستخدم  الذي  الدخان 
يحتوي  والذي  المختلفة،  المؤثرات  ضمن 
مشاكل  من  عانوا  البروبلين  جليسول  على 
النيتروسامين  التنفس. كما عثر على مواد  في 
بخار  في  وجدت  الكيميائية  والكارسينوجين 
السيجارة اإللكترونية، وإن كان ذلك في كميات 
المعدنية  الجزيئات  شكلت  كما  جداً.  قليلة 
النيكل  مثل  التسخين  عناصر  في  الموجودة 

والكادميوم عنصر قلق اليمكن تجاهله.
أن  إلى  الدراسات  بعض  أشارت  وقد 
على  يحتوي  اإللكترونية  السيجارة  بخار 
مستويات عالية من مواد كيميائية ضارة مثل 
وهي  والكرولين،  والسيتالدهايد  الفورمالدهايد 
تتأثر  كيميائية  جزيئات  من  مشتقة  جميعاً 

بدرجة الحرارة العالية.
كما يحتوي البخار أيضاً على مواد مستقلة 
والتي  العالية  األكسدة  على  قدرة  وذات 
النووي  والحمض  األنسجة  تدمير  تستطيع 
ويكون مصدرها المواد ذات النكهة مثل القرفة 

والفانيليا والزبدة.
وقد أكدت عدة دراسات أن البخار قد يؤدي 
إلى تشجيع حدوث بعض االلتهاب في الرئتين. 
المثال نشرت  الماضي على سبيل  وفي يونيو 
وزمالؤها  كاليفورنيا  جامعة  من  كروتي  لورا 
أن  إلى  بها، والتي أشارت  نتائج دراسة قاموا 
بخار السيجارة اإللكترونية يتسبب في حدوث 
الكلية  وظائف  من  تحد  محببة  غير  تأثيرات 
التوصيل  أنسجة  حجم  تضخيم  على  وتعمل 
أن  إلى  البيانات  بعض  أشارت  القلب.كما  إلى 
الذي  الحاجز  على  سلبياً  يؤثر  قد  البخار  هذا 
عرضة  يجعلها  قد  ما  وهو  الرئتين  يحمي 

الرأي  هذا  عزز  وقد  إليهما.  البكتيريا  لوصول 
نتائج الدراسة التي أجرتها الباحثة ليزا مياشيتا 
من جامعة كوين ماري في لندن، والتي أشارت 
إلى أن البخار يؤدي إلى جعل الجدران الداخلية 
للخاليا أكثر سمكاً بحيث تتحول إلى مستعمرات 

تضم أنواعاً مختلفة من البكتيريا.
ويبدو أن مايثار حول السيجارة اإللكترونية 
اليزال يثير بعض القلق والشكوك، وقد ذكرت 
السيجارة  مستخدمي  أن  من  تحذيرية  دراسة 
بأمراض  لإلصابة  عرضة  أكثر  اإللكترونية 
بعضهم  أن  تجاهل  عدم  يجب  أنه  إال  القلب، 
ركزت  وربما  العادي،  التدخين  يواصل  اليزال 
من  أكثر  القدامي  المدخنين  على  الدراسة 

مستخدمي السجائر اإللكترونية الجدد.
ويرى بعضهم أن الحديث عن التأثير السام 
للمبالغة من قبل  اإللكترونية خضع  للسيجارة 
ظروف مخبرية غير واقعية. فالسخونة المبالغ 
بها للسائل في المختبر، والتي تكون أكبر من 
غير  نكهة  خلق  إلى  تؤدي  المطلوب  المعدل 

مستحبة والتي يتحاشاها المدخنون عادة. 
العنصر األخير في هذه األحجية في  يتمثل 
فإنه  المخدر  تأثيره  إلى  فإضافة  النيكوتين، 
الجسم.  أجزاء  معظم  على  ضار  بشكل  يؤثر 
للقلق يتمثل في تأثيره  الحالي  المصدر  إال أن 
المراهقين وخاصة على أدمغتهم وهو ما  على 
يجعلهم عندما يكبرون يشككون في اللجوء إلى 

أي مواد مشابهة مستقبالً.
ويبدو أن هذا هو السبب في أن األشخاص 

الذين بدأوا التدخين في سن مبكرة يكون معدل 
تعرضهم لإلدمان عالياً مثل المدخنين البالغين. 
وقد يعني ذلك أن المراهقين الذين يستخدمون 
إدمان  ضحية  يقعوا  قد  اإللكترونية  السجائر 
تدخين  بدء  إلى  سيدفعهم  ما  وهو  النيكوتين، 
لذلك  وتأكيداً  وجاد.  حقيقي  بشكل  السجائر 
أشارت االختبارات التي أجريت على الحيوانات 
إلى أن استنشاق النيكوتين يؤدي إلى اإلدمان 

عليه.
جميع  على  الدقيق  الرد  أن  الواضح  ومن 
الحقائق  كل  ومعرفة  والشكوك  االستفسارات 
إلى  يحتاج  اإللكترونية  بالسيجارة  المتعلقة 
المتوقع، فاألمر  أطول من  الوقت وربما  بعض 
اليزال يتصف بالغموض المسبب لإلحباط، كما 
أن العناصر ذات الصلة قد تعيق التوصل إلى 

نتيجة بشكل سريع. 
أو  أضرار  إلى  النتائج  أشارت  سواء  ولكن 
اإللكترونية من قبل  السيجارة  فوائد استخدام 
هذه  استخدام  أن  الواضح  من  فإنه  اإلنسان 
التدخين  من  سالمة  أكثر  سيكون  السيجارة 

العادي. 
يقولون  المدخنين  ثلث  فإن  بريطانيا  وفي 
بعد  اإللكترونية  السجائر  إلى  يلجأوا  لم  إنهم 
تأثيرها  حول  بالقلق  يشعرون  اليزالوا  ألنهم 
ومدى السالمة التي تتمتع بها خاصة ما يتعلق 
باإلدمان عليها، إال أنه يمكن القول إنه حتى اآلن 
يمكن النظر إلى السيجارة اإللكترونية على أنها 

الخيار االقل خطراً.
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إشراقات إيمانية

مر  قال:  أنه  الساعدي  سعد  بن  سهل  عن 
وسلم،  عليه  الله  الله صلى  رسول  على  رجل 
هذا«  في  رأيك  »ما  جالس:  عنده  لرجل  فقال 
فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري 
قال:  أن يشفع،  ينكح، وإن شفع  أن  إن خطب 
ثم  عليه وسلم،  الله  الله صلى  فسكت رسول 
الله  الله صلى  له رسول  فقال  آخر،  رجل  مر 
عليه وسلم: )ما رأيك في هذا( فقال: يا رسول 
الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن 
خطب أن ال ينكح، وإن شفع أن ال يشفع، وإن 
قال أن ال يسمع لقوله، فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: )هذا خير من ملء األرض مثل 

هذا( رواه البخاري.
لقد خلق الله تعالى اإلنسان من نفس واحدة 
ومن أصل واحد ثم جعل التفاضل بينهم على 
قال  عرق،  أو  لون  إلى  ترجع  ال  ثابتة  معايير 
ِمْن  َخلَْقنَاُكْم  إِنَّا  النَّاُس  َها  أَيُّ َيا  الله عز وجل:) 
لِتََعاَرُفوا  َوَقبَاِئَل  َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوباً  َوأُْنثَى  َذَكٍر 
إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيمٌ َخبِيرٌ( 

)الحجرات: 13(.
أن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  قرر  كما 
أحد  على  ألحد  فضل  ال  وأنه  الخلق سواسية 
إال بمعيار يشترك فيه الجميع، فعن أبي نضرة 
قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق أنه قال: 
أباكم  وإن  واحد،  ربكم  إن  أال  الناس،  أيها  )يا 
وال   ، عجمي  على  لعربي  فضل  ال  أال  واحد، 
لعجمي على عربي، وال أحمر على أسود، وال 

أسود على أحمر، إال بالتقوى( رواه أحمد 
وقال علي رضي الله عنه:

الناس من جهة التمثيل أكفاء
                 أبوهُم آدم واألم حواء

نفسٌ كنفٍس وأرواحٌ مشاكلةٌ
          وأعظمٌ خلقت فيهم وأعضاُء

فإن يكن لهم من أصلهم نسب
          يفاخرون به فالطين والماء

بين  التفاضل  معايير  العلم  أهل  حدد  وقد 
الناس فمن ذلك:

�ملعيار �لأول: �لعلم

ُهَو  إاِلَّ  إِلََه  اَل  أََنُّه  اللَُّه  )َشِهَد  تعالى:  قال 
إاِلَّ  إِلََه  ِبالِْقْسِط اَل  َقاِئماً  الِعلِْم  َوأُْولُو  َوالَْمالِئَكُة 
ُهَو الَعِزيُز الَحِكيُم( )آل عمران: 18(. وقد ذكر 
اإلمام ابن القيم أن في هذه اآلية عشرة أوجه 

تدل على شرف العلم وفضل العلماء. ومنها:
بين  من  استشهدهم  وجل  عز  الله  أن   –  1

سائر الخلق.
2 – وضم شهادتهم إلى شهادته تعالى.

3 – وضم شهادتهم إلى شهادة مالئكته.
وقال سبحانه: )ُقْل َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن 

َوالَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن( )الزمر: 9(.
قيل  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  وعن 
يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: )أتقاهم( 
قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: )فيوسف نبي 
الله(  ابن خليل  الله  ابن نبي  الله  ابن نبي  الله 
قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: )فعن معادن 

معايير التفاضل
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العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في اإلسالم، إذا فقهوا( رواه البخاري ومسلم

قال ابن حجر رحمه الله: وأما قوله إذا فقهوا 
ففيه إشارة إلى أن الشرف اإلسالمي ال يتم إال 

بالتفقه في الدين . 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرف العلم 
وأهله وما لهم من مقام عظيم وثواب جزيل من 

دون نظر إلى جنس أو لون.
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت 
)من  يقول:  عليه وسلم  الله  الله صلى  رسول 
سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً 
أجنحتها  لتضع  المالئكة  وإن  الجنة،  طرق  من 
العالم ليستغفر له من  العلم، وإن  رضا لطالب 
في  والحيتان  األرض،  في  ومن  السموات،  في 
جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد، كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء 
ورثة األنبياء، وإن األنبياء لم يورثوا ديناراً، وال 
درهماً ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر( 

رواه أبوداود.
مقصد صحيح  لغير  العلم  طلب  كان  ومتى 
شهرة  حب  أو  شخصي  لغرض  وإنما  معتبر 
أو غرض دنيء؛ نال صاحبه سوء الجزاء؛ فعن 
أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوُل: 
النار،  في  فليقى  القيامة  يوم  بالرجل  )يؤتى 
فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدوُر الحماُر 
يا  فيقولون  النار  أهل  إليه  فيجتمع  الرحا،  في 
فالن مالك؟ ألم تك تأمُر بالمعروف وتنهى عن 
وال  بالمعروف  أمُر  كنت  بلى  فيقول:  المنكر؟ 

آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه( متفق عليه.

�ملعيار �لثاين: �ضالح �لقلب و�ضالمته

اإلنسان  مقام  بها  يعلو  التي  الموازين  من 
األهواء  من  القلب  وسالمة  السريرة  حسن 
القلب  يتمكن في  والشهوات. وجماع ذلك نور 
يبصر به الحق فيتبعه ويبصر الباطل فيجتنبه.

َها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن  قال الله تعالى: )َيا أَيُّ
لِتََعاَرُفوا  َوَقبَاِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعلْنَاُكْم  َوأُْنثَى  َذَكٍر 
إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيمٌ َخبِيرٌ( 

)الحجرات: 13(.
قال ابن حجر رحمه الله: تضمنت هذه اآلية 
أن المناقب عند الله إنما هي التقوى بأن يعمل 

بطاعته ويكف عن معصيته أ.هـ.
قال  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  وعن 
الله ال  )إنَّ  الله عليه وسلم:  الله صلى  رسول 
ينظر إلى صوركم، وال إلى أموالكم، ولكن ينظر 

إلى قلوبكم وأعمالكم( رواه مسلم. 
ولربما كان الرجل مغبون السيرة بين الخلق 
ال يأبه به يراه الناس أنه من أوضعهم وأقلهم، 

ولكن مقامه عند الله عظيم.
الله عنه قال: قال  أنس بن مالك رضي  عن 
من  )كم  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
أشعث أغبر ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على 

الله ألبره منهم البراء بن مالك( الترمذي. 

فمعيار التفاضل بين الناس هو التقوى، قال 
تعالى: )إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَْتَقاُكْم( )الحجرات: 

 )13
فكل من أحسن العمل ظاهراً وباطناً فقد نال 

القرب من الله تعالى وحاز درجة الوالية.
قال تعالى: ) أاََل إِنَّ أَْولِيَاَء اللَِّه اَل َخْوفٌ َعلَيِْهْم 
َيتَُّقوَن(  َوَكاُنوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َيْحَزُنوَن  ُهْم  َواَل 

)يونس: 62 - 63(.
ويبين صلى الله عليه وسلم للصحابة حقيقة 
الميزان  وأن  القيامة  يوم  الناس  بين  التفاضل 
المعتبر في التفاضل حسن العمل، وأن الخاسر 

من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ 

قالوا: المفلس فينا من ال درهم له وال متاع.
يوم  يأتي  من  أمتي  من  المفلس  إن  فقال: 
القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم 
هذا، وقذف هذا وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، 
وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من 
حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما 
عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح 

في النار( رواه مسلم.
 

�ملعيار �لثالث: �لتفا�ضل يف �لأخالق 

�حل�ضنة 

َها الَِّذيَن آَمنُوا ال َيْسَخْر  قال جل وعال: )َيا أَيُّ
ِمنُْهْم َوال  َيُكوُنوا َخيْراً  أَْن  َقْوٍم َعَسى  ِمْن  َقومٌ 
َوال  ِمنُْهنَّ  َخيْراً  َيُكنَّ  أَْن  َعَسى  ِنَساٍء  ِمْن  ِنَساءٌ 
َتلِْمُزوا أَنُفَسُكْم َوال َتنَاَبُزوا ِباألَلَْقاِب ِبئَْس االِْسُم 
ُهْم  َفأُْولَئَِك  َيتُْب  لَْم  َوَمْن  اإلِيَماِن  َبْعَد  الُْفُسوُق 

الُِموَن( )الحجرات:١١(. الظَّ
قال  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
)بحسب  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
كل  المسلم،  أخاه  يحقر  أن  الشر  من  امرئ 
المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه( 

أخرجه مسلم
قال ابن رجب: يعني: يكفيه من الشر احتقار 
المسلم  أخاه  يحتقر  إنما  فإنه  المسلم،  أخيه 

لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر.
فال يحل ألحد أن يتعالى على آخر ويرى أنه 

أفضل منه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :)كان 
فكان  متواخيين،  إسرائيل  بني  في  رجالن 
أحدهما يذنب، واآلخر مجتهد في العبادة، فكان 
ال يزال المجتهد يرى اآلخر على الذنب فيقول: 
أقصر، فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصر، 
فقال: خلني وربي أبعثت عليَّ رقيباً؟ فقال: والله 
ال يغفر الله لك، أو ال يدخلك الله الجنة، فقبض 
أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا 
في  ما  على  كنت  أو  عالماً،  بي  أكنت  المجتهد: 
الجنة  يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل 
برحمتي، وقال لآلخر: اذهبوا به إلى النار قال 
بكلمة  لتكلم  بيده  نفسي  والذي  هريرة:  أبو 

أوبقت دنياه وآخرته( رواه أحمد.

�ملعيار �لر�بع: بذل �خلري ومر�عاة 

�مل�ضالح

للخير  لحبهم  األنصار  تعالى  الله  مدح  لقد 
ُءوا  وبذلهم للمعروف قال سبحانه: )َوالَِّذيَن َتبَوَّ
الدَّاَر َواإْلِيَماَن ِمْن َقبْلِِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَيِْهْم 
أُوُتوا  ا  ِممَّ َحاَجًة  ُصُدوِرِهْم  ِفي  َيِجُدوَن  َواَل 
َوُيْؤِثُروَن َعلَى أَْنُفِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 
الُْمْفلُِحوَن(  ُهُم  َفأُولَئَِك  َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَق  َوَمْن 

)الحشر:9(. 
والناس معادن فأشرفهم وأعالهم منزلة من 
أعمالهم تشهد على برهم وإحسانهم وسعيهم 
الله عنه قال:  للخير، عن أنس بن مالك رضي 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ من 
الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإنَّ من 
الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى 
وويل  يديه،  على  الخير  مفاتيح  الله  جعل  لمن 
لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه(.أخرجه 

ابن ماجة
فأقرب الناس منزلة عند الله تعالى من بذل 

الخير وأعان عليه وقضى حوائج اآلخرين.
قال  قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  ابن  عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : )أحبُّ الناِس 
الله  إلى  األعماِل  للناس وأحبُّ  أنفُعهم  الله  إلى 
ُسُرورٌ ُتْدِخلُه على مسلم أو َتْكِشُف عنه ُكْرَبًة أو 
َتْقِضى عنه َدْيناً أو َتْطُرُد عنه ُجوعاً وألَْن أمشَي 
أن  من  إِلَي  أحبُّ  حاجٍة  في  المسلِم  أخي  مع 
أعتكَف في هذا المسجِد شهًرا ومن كفَّ غضبَه 

ستَر اللُه عورَته.
ومن َكَظَم َغيَْظه ولو شاء أن ُيْمِضيَه أَْمضاه 
مأل اللُه قلبَه ِرًضا يوَم القيامِة ومن مشى مع 
أخيه المسلِم في حاجٍة حتى تتهيأَ له أثبَت اللُه 
قدَمه يوَم َتِزلُّ األقداُم وإنَّ ُسوَء الُخلُق لَيُْفِسد 
العمَل كما ُيْفِسُد الخلُّ العسَل( أخرجه الطبراني.

 اأقرب النا�س منزلة عند 

اهلل تعاىل من بذل اخلري 

واأعان عليه وق�سى حوائج 

الآخرين 
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سياراتها  أحدث  عن  مارتن  استون  كشفت 
بالتزامن مع عودتها إلى »لومان« للدفاع عن لقبها 
التحمل  2017 ضمن سباق  عام  في  أحرزته  الذي 
األبرز لمدة 24 ساعة. وبعد طرح  دي بي 11   آي 
المتميزة، تكشف استون مارتن عن إصدار  آر  إم 
محدود من سياراتها رابيد آي إم آر. ويقتصر عدد 
سيارات هذا المفهوم الجديد، والذي تم استعراضه 

في جنيف العام الماضي، على 210 سيارات فقط.
شركة  السم  اختصار  هو  آر  إم  آي  والرمز 
التجارية  العالمة  وترسم  ريسينغ،  مارتن  استون 
مالمح ارتباط هندسي وجمالي بين فريق السباق 
للسير  المخصصة  والسيارة  الشركة  في  الناجح 

999 - خا�س

على الطرقات. وبالتالي تعتبر رابيد آي إم آر سيارة 
رياضية تمتاز بالقدرة على نقل فريق من سائقي 
السباق وبشكل مريح إلى حلبة على الجانب اآلخر 
بمجرد  المسار  مع  التعامل  ثم  ومن  القارة،  من 

وصولهم إلى هناك.
وحسب مسؤولي الشركة تستمد آي إم آر تقنياتها 
المخصص  مارتن  استون  برنامج  من  وإلهامها 
لسباقات السيارات لتضخيم مدى البراعة الرياضية 
في سياراتها المخصصة للطرقات، وهو أمر واضح 
في رابيد آي إم آر، التي تعتبر أكثر سيارات استون 
مارتن الرياضية روعة مع أربعة أبواب. ومع أدائها 
المحّسن، وديناميكياتها األكثر حدة، ولغة التصميم 

األكثر قوة، ترتقي استون مارتن بسيارتها رابيد 
إلى مستويات جديدة ومشوقة.

وخضع تصميم رابيد آي إم آر الجديدة، والتي 
تبلغ سرعتها القصوى 205 أميال في الساعة، إلى 
تعديالت طفيفة عن المفهوم الذي ظهر في معرض 
جنيف الدولي للسيارات عام 2017، مع شبك مقدمة 
أكبر وأكثر قوة بشكل مماثل لسيارة فنتاج آي إم 

آر  برو  المخصصة لحلبات السباق. 
اإلنارة  مصابيح  تستمد  نفسه،  الوقت  وفي 
زاغاتو  نماذج  إيحاءها من  الشكل  دائرية  النهارية 

األخيرة.
وتم ضبط الديناميكا الهوائية في سيارة رابيد 

 210 نسخ فقط!
�صيارة ريا�صية متميزة باأربعة اأبواب جديرة باأي فريق متخ�ص�ص بال�صباقات

استون مارتن رابيد...
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آي إم آر للحد من قوة الرفع مع االحتفاظ بتوازن 
محايد، فيما تم تعزيز التصميم الديناميكي الهوائي 
والناشر  والعتبات  الهواء  مشتت  مثل  للهيكل 
للسيارة،  الخلفي  الباب  الهواء في  الخلفي ومعوق 
ولتخفيض  الكربون.  ألياف  من  جميعها  لتكون 
وزن السيارة، تمت االستعانة بألياف الكربون في 
التهوية  فتحات  الجديد ذي  المحرك  صناعة غطاء 

الكبيرة.
يهدر محرك  آر،  إم  آي  رابيد  قلب سيارة  وفي 
بسحب طبيعي للهواء، يستمد قدراً كبيراً من تقنياته 
وطابعه من قوة استون مارتن  فنتاج جي تي 12. 
وتسهم األنابيب المتشعبة األكبر للهواء مع الفتحة 

 210 نسخ فقط!



العدد 575 نوفمبر 1122018

سيارات

المزدوجة مضبوطة الطول في تحسين تدفق الهواء 
إلى  وباإلضافة  ليتر،   6.0 V12 سعة  المحرك  إلى 
ينتج  الجديد،  التروس  وصندوق  المحرك  معايرة 
 V12 محرك  ويمتلك  الطاقة.  في  زيادة  ذلك  عن 
األسطوري اآلن القدرة على توفير قوة 603 أحصنة 
العادم  يكفل  فيما  متر،  نيوتن   630 قوة  وعزم 
الرباعي الجديد إصدار صوت صاخب يالئم عالمة 

آي إم آر.

القوة  هذه  من  االستفادة  في  وللمساعدة 
والتسارع من 0 - 100 كيلومتر/ساعة في غضون 
4.4 ثانية، تمتاز رابيد آي إم آر بعجالت قياس 21 
بوصة - هي األولى من نوعها في أي من سيارات 
بإطارات »ميشلين سوبر  استون مارتن- مقترنة 
العجالت  وتمتاز  الفائق.  األداء  ذات  سبورت« 
المعدنية الكبيرة بتصميم متعدد القضبان يتخطى 
الفرامل.  تبريد  في  للمساعدة  الصالبة  حدود 

للفرامل،  الحرارية  اإلدارة  في  المساعدة  ولتعزيز 
في  متطوراً  تبريد  نظام  آر  إم  آي  رابيد  تستخدم 
ودروع  معدلة  فرامل  قنوات  مع  اس،  فانكويش 

وقاية من الغبار.
آر  إم  آي  رابيد  سيارة  تأتي  قياسية،  وكميزة 
مزودة بفرامل من السيراميك والكربون. وبقياس 
400 ملم في األمام مع ستة فكوك لألسطوانة و360 
ملم في الجهة الخلفية مع أربعة فكوك لألسطوانة، 
تعتبر هذه المرة األولى التي يتم فيها تجهيز سيارة 

رابيد بمثل قوة التوقف هذه. 
من  الكربون والسيراميك جزءاً  أقراص  وتعتبر 
خفيفة  مكونات  استخدام  في  آر  إم  آي  منهجية 
الوزن مع الحد من الكتلة غير الموصلة، فضالً عن 

تأثيرها المفيد والملحوظ على تجربة القيادة.
والديناميكا  والفرامل  اإلطارات  على  وعالوة 
الهوائية الجديدة، خضع تعليق رابيد لقدر كبير من 
العناية واالهتمام. ويقل ارتفاع سيارة رابيد آي إم 
آر الجديدة بطول 10 ملم قياساً بـرابيد اس، وبالرغم 
من بقاء المخمدات المتكيفة بثالث مراحل، إال أنها 
خضعت إلعادة تصميم هندسي بالكامل للحصول 
على سيارة أكثر تركيزاً ورشاقة وديناميكية. وتم 
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استكمال الكثير من أعمال التطوير في مركز األداء 
آي إم آر في نوربورغرينغ.

ثالثة  في  آر  إم  آي  رابيد  سيارة  وستتوفر 
التصميمان  ويتألق  مختلفة.  تصميم  مخططات 
بلو«  »ماريانا   - ألوان  بأربعة  والظلّي  القياسي 
و»اليتنينج  الفضي  سيلفر«  و»سينتيال  األزرق 
 - األسود  بالك«  و»أونيكس  الفضي  سيلفر« 
»أستون  القياسي لمسات بلون  ويضيف المخطط 
الهواء والعتبات  إلى مشتت  مارتن ريسينج اليم« 
التصميم  الخلفي. ويتفادى مخطط  الهواء  ومعوق 
الظلّي اللمسات بلون »اليم« األصفر ليضيف بدالً 
من ذلك شريطاً متبايناً كامل الطول بلون »تشاينا 
جري« الرمادي أو »كلوب سبورت وايت« األبيض.
»ستيرلينج  طالء  المتميز  التصميم  ويمزج 
اللون  »اليم« صفراء  جرين« األخضر مع لمسات 
وشريط بلون »اليم« تمنح سيارة آي إم آر إطاللة 
االرتباط  إلى  بوضوح  ذلك  ويشير  استثنائية. 
واأللق  ريسنغ  مارتن  استون  فريق  مع  البصري 

الذي تمتاز به سياراتها المخصصة للسباقات.
ويعكس التصميم الداخلي لكل سيارة رابيد آي 

إم آر مخطط التصميم المختار للجزء الخارجي، مع 
»أستون  بلون  راقية  وتطريزات  حواش  استخدام 
أو »جالينا سيلفر«  مارتن ريسينج اليم« األصفر 
بكونسول مركزي كامل  السيارة  الفضي. وتتألق 
المقاعد  تزدان  فيما  الكربون،  ألياف  من  الطول 
بجلود ألكانتارا - في لمسات هي األولى من نوعها 
األولى كخيار،  في أي من سيارات رابيد. وللمرة 
تأتي عجلة القيادة متألقة بطابع  »ون- 77« األنيق. 
وتمتاز كل سيارة بشعارات آي إم آر مطرزة على 
وستأتي  الفضي،  سيلفر«  »جالينا  وبلون  المقاعد 

كل سيارة مزودة بلوحة فحص آي إم آر محدودة 
اإلصدار، فضالً عن لوحات كربون تحمل عالمةآي 

إم آر التجارية.
وباإلضافة إلى مخططات التصميم الثالثة، يمكن 
لتعزيز  مارتن  استون  من  كيو  استخدام  للعمالء 

اللمسات الشخصية في سياراتهم.
مارتن  استون  سيارة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
رابيد آي إم آر ستتوفر حول العالم لقاء سعر يبدأ 
عملية  أول  تحقيق  ترقب  مع  دوالر  ألف   240 من 

تسليم للعمالء في الربع األخير من هذا العام.
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من المتعارف عليه احتفال العالم كل عام بـ»يوم المعلم العالمي« في 5 أكتوبر منذ عام 1994 لإلشادة بدور المعلمين 
حول العالم وتقديم الدعم الكافي لهم للتأكد من أن احتياجات األجيال القادمة سيوفرها المعلمون بكفاءة. ويحتفل بهذا اليوم 
أكثر من 100 بلد نتيجة جهود بذلتها منظمة التعليم العالمية ألجل مهنة التدريس لضمان توفير التدريب المالئم، والتنمية 

المهنية المستمرة، وحماية حقوق المعلمين.
في دولة اإلمارات لم يمر هذا اليوم بشكل عادي، فهي الدولة التي تعلمت على يد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« أن المعلم هو صانع األمم ومجدها، وكيف أنه المؤسس لقاعدة المؤسسات وبنائها 
بخيرها وشرها، فإليه تركن مسؤولية التربية والتعليم، وإليه ترنو التطلعات في حاضر ُيعاش ومستقبل يتأمل منه الكثير، 
فأخذت عهداً على نفسها بخططها وببرامجها وميزانياتها بأن تولي اهتماماً كبيراً للمعلم ألنها تؤمن بما يحدثه من تغييرات 

في األجيال وفي المجتمعات، وألنها تركن إليه في صنع حضارات نزهو بها، لوال المعلم ما كان لها هدى. 
بهذه المناسبة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

»رعاه الله«: »كل معلم هو نجم.. نجم في سماء مجتمعنا ونجم تهتدي به األجيال.. ونجم يعم خيره الجميع«. 
ومن جهة أخرى، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، كلمة تضم أجمل معاني الفخر واالعتزاز والوفاء للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، فقال سموه: »والعالم 
يحتفي بيوم المعلم.. نقول بكل فخر لمعلمينا.. من فكركم تعلمنا أبجديات الحياة، وبالعلم جعلتمونا أكثر قوة ومسؤولية 
وعطاء.. رسمتم طريقنا نحو القمة فتشكلت آفاق مسيرة الوطن.. كلماتكم نسجت قصة نجاحنا.. دمتم مشاعل نور تنير 

درب األجيال وتقدم للوطن نماذج مضيئة تزيده رفعة وعزة وتقدماً«. 
واحتفلت مدارس الدولة في يوم يسبق يوم المعلم أو يليه بالمعلم بتكريم المتميزين منهم، وتقدير الراحلين من بينهم، 
معترفة بدورهم، ممتنة لجهودهم، محملة إياهم مسؤولية تحصين الفكر وتعزيز الوالء واالنتماء للوطن، وبناء الشخصية 

التي ينتظرها الجميع، آباء وأمهات، قيادات وأوطان. 
فهم من يتقلدون أمانة تربية األبناء و من نأتمنهم على أبنائنا، ذلك أن التدريس أغلى أمانة، وإذا كنا نحمل التقدير للمعلم 
ُمنذ سنين، فإن تقديراً معنوياً ومادياً أكبر البد أن يوجه لهم لضمان صونهم األمانة وقيامهم بمسؤولياتهم، وهذا التقدير 
يتجاوز ما ُيهدى إلى المعلمين من طالبهم، وما يعد تكاليف ال حاجة بها تثقل كاهل أولياء أمورهم، فلربما أحدثت رسالة 
خطها قلم طالب شكراً وتقديراً لمعلمه وإن تعثر فيها إمالئياً من التأثير ماال تحدثه أي شهادة تقدير أو درع أو هدية تمنح 
لمعلم، فنحن نترك فلذات أكبادنا بين أعينهم في فترات زمنية تتجاوز الوقت الذي نقضيه معهم، وهم بذلك مطلعون أكثر 
منا على عالقاتهم وسلوكياتهم، وهم من يتاح لهم أكثر من غيرهم التأثير في الجيل سلباً وإيجاباً، وهنا تكمن الخطورة التي 

تستوجب وضع المعلمين في عين رعايتنا. 
تقدير المعلم يعني توفير التدريب المالئم، والتنمية المهنية المستمرة، وحماية حقوقه لنضمن أننا نوفر تعليماً جيداً، 
فليس من الممكن أن يكون هناك تعليم جيد من دون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين وموجودين في بيئة قادرة على 

منحهم ما هم بحاجة إليه ليقدموا أفضل ما لديهم.
اإلمارات اهتمت بالمعلم وقدمت له الكثير، ولكننا مازلنا بحاجة إلى تحسين بيئة التعليم وتطوير المعلم، ما يحتم أن 
نطرح على أنفسنا تساؤالً في غاية األهمية: هل يملك المعلم األدوات الالزمة لتحويل مجتمعاتنا من مجتمعات مستهلكة 

للمعرفة إلى مجتمعات منتجة، هل وفرنا له الوضع المادي واالجتماعي والصحي ليقوم بدوره؟
البد من اتخاذ يوم المعلم العالمي فرصة للوقوف على التحديات التي تواجه المعلم في دولة اإلمارات، وتجاوزها بخطط 
واعية ال تقتصر على المعلم في القطاع الحكومي بل تتجاوز ذلك إلى المعلم في القطاع الخاص الذي يشارك في إعداد 
الجيل، فالقطاع التعليمي الخاص له إسهاماته اإليجابية والسلبية أيضاً، فبهذا النوع من المواجهة نضمن إسهام التعليم في 

صناعة المستقبل األفضل في الدولة.

 يوم المعلم اإلماراتي
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رئيس الدولة »حفظه اهلل«
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