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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

اأن �سجلت دولة الإمارات اإجنازًا  ي�سدر هذا العدد من جملتكم املف�سلة بعد 

ت�سدرت  حيث  حت�سى،  ل  التي  التنموية  اإجنازاتها  �سل�سلة  اإىل  ي�ساف  جديدًا 

مدن العامل يف موؤ�سر الأمن والأمان و�سجلت اأقل معدل يف عدد اجلرائم، وذلك 

وفقًا للتقرير الذي اأ�سدره موقع »نومبيو« الأمريكي، املتخ�س�ص يف ر�سد تفا�سيل 

املعي�سة يف اأغلب بلدان العامل للن�سف الأول من العام اجلاري. وتقدمت اأبوظبي 

على 338 مدينة من خمتلف اأنحاء العامل.  

التي  ال�سيا�سات  جناح  على  يدل  فهول  الأهمية،  بالغة  دللت  الإجناز  لهذا 

تتبناها الدولة بوجه عام واإمارة اأبوظبي على وجه اخل�سو�ص، والهادفة اإىل 

حتقيق اأعلى درجات الأمن املمكنة يف الإمارات، ويدل على مدى حر�ص القيادة 

الر�سيدة على دعم الأجهزة الأمنية بكل ما حتتاجه من اأجل القيام بواجباتها 

اآل  اأ�سهمت توجيهات الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد  اأكمل وجه، حيث  على 

الآمنة  احلياة  تر�سيخ  يف  الداخلية،  وزير  ال��وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان، 

وال�سرطية  الأمنية  الأج��ه��زة  متكني  على  �سموه  عمل  فقد  ال��دول��ة،  رب��وع  يف 

بالتكنولوجيا والتدريب واتباع اأف�سل املمار�سات التي حتفظ الأمن والأمان.  

 كما ي�سدر هذا العدد بعد مرور �سهر على مبا�سرة املدار�ص يف اأنحاء الدولة 

عملها والتحاق الطالب بها لتلقي العلوم واملعارف والرتبية لتوا�سل هذه الأجيال 

الطالعة م�سرية البناء والتطوير ولتحمل الراية يف امل�ستقبل. اإل اأن ما ينغ�ص 

على بع�ص هوؤلء الطالب حياتهم ودرا�ستهم م�سكلة التنمر التي نرى بع�ص اآثارها 

هنا وهناك. ويف هذا العدد ن�سلط ال�سوء على م�سكلة التنمر املدر�سي واأ�سبابها 

واآثارها لي�ص يف الدولة وح�سب واإمنا يف املنطقة، فالظاهرة عاملية. وقد قطعت 

الدولة �سوطًا كبريًا يف مكافحة هذه امل�سكلة وتبذل جهودًا م�سنية يف زرع ثقافة 

يف  ت�سهم  خا�سة  برامج  اإطالقها  خالل  من  التعليمية  املوؤ�س�سات  لدى  الوقاية 

تال�سي هذه امل�سكلة الدخيلة، وعلى راأ�سها حملة الأ�سبوع الوطني للوقاية من 

التنمر الذي اأطلقته وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع املجل�ص الأعلى لالأمومة 

والطفولة، بالإ�سافة اإىل املبادرات الذاتية التي تطلقها املوؤ�س�سات التعليمية.

كيف ل واملدار�ص هي الوعاء واحلا�سن ل�سباب امل�ستقبل الذي �سيحمل لواء 

امل�ستقبل«،  »ث��روة  حتقيق  له  نخ�س�ص  ال��ذي  ال�سباب  ه��ذا  والتطور،  التقدم 

التنمية نحو الأمام،  التي تدفع  املوؤثرة  فال�سباب هم الرثوة احلقيقية والقوة 

كما اأنهم الطاقة الب�سرية حلركة النمو والتقدم والزدهار وامل�ستقبل امل�سرق.. 

ال�سباب هم عماد الوطن، والبذرة التي يزرعها القادة اليوم، لتوؤتي اأُكلها يف الغد، 

فعلى �سواعدهم ُت�سنع الإجنازات وتقوم على اأكتافهم احل�سارات.

واحل��وارات  والتحقيقات  املقالت  من  الكثري  العدد  هذا  �سفحات  يف  ونقراأ 

الأخرى التي تهدف اإىل اإ�سعاد قرائنا ومتابعينا الكرام باملعرفة والطالع على 

كل جديد ومفيد.

وحياكم اهلل. 
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انطالقا من مبادرة صاحب السمو:

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

بدعوة شعب اإلمارات لمشاركته التعبير عن الشكر لقائد فذ، تربع قلوب 
مواطنيه بالحب والبذل واإليثار والتواضع، الرجل الذي يصل الليل بالنهار 

ألجل شعبه، رمز الوفاء والقيادة

صاحب السمو الشيخ

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

المستثمر للمقاوالت العامة
INVESTOR GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد 
يعني وزير دولة 

ورئي�ص مكتب حاكم اأبوظبي 

و�سفراء

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« مرسوماً اتحادياً 

بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.
بتعيين  اتحادياً  مرسوماً  سموه  أصدر  كما 
الدكتور أحمد بن مبارك المزروعي رئيساً لمكتب 

حاكم أبوظبي في وزارة شؤون الرئاسة.
بشأن  اتحادية  مراسيم  سموه  أصدر  وكذلك 
تعيين سفراء للدولة لدى عدد من الدول الشقيقة 
التي  الوظيفية  الدرجة  ذات  وعلى  والصديقة 

يشغلونها حالياً.
عيسى  من  كل  تعيين  على  المراسيم  ونصت 
لدى  للدولة  سفيراً  النعيمي  الباشه  عبدالله 
العويس سفيراً  راشد  جمهورية جورجيا، وسالم 
جمعة  وراشد  كولومبيا،  جمهورية  لدى  للدولة 
المنصوري سفيراً للدولة لدى الجمهورية التونسية 
وخليفة عبد الرحمن المرزوقي سفيراً للدولة لدى 

جمهورية تنزانيا االتحادية.

.. ويمنح السفير المصري وسام االستقالل

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
سفير  جاد  محمد  السيد  وائل  سعادة  الله«  »حفظه  الدولة 
من  االستقالل  وسام  الدولة  لدى  العربية  مصر  جمهورية 
تقديراً  الوسام  المصري  السفير  منح  وجاء  األولى.  الطبقة 
للجهود التي بذلها خالل فترة عمله في الدولة، مما أسهم في 
تطوير وتعزيز العالقات بين البلدين الشقيقين في العديد من 
المجاالت. وقد قلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
خالل  الوسام  المصري  السفير  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
بأبوظبي.  الوزارة  عام  ديوان  في  بمكتب سموه  له  استقباله 
وأثنى  والنجاح،  بالتوفيق  للسفير  أمنياته  عن  سموه  وأعرب 
اإلمارات  دولة  بين  الثنائية  العالقات  تعزيز  في  دوره  على 
وجمهورية مصر العربية في المجاالت كافة.  و أعرب سفير 
جمهورية مصر العربية لدى الدولة عن بالغ تقديره وشكره 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، وأشاد بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز 

الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.
وتوجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما 
وجده من تعاون، مما كان له األثر اإليجابي في نجاح مهمته 

في تعزيز العالقات بين البلدين.
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محمد بن راشد 
ي�سدر قرارًا برتقية 4910 منت�سبني ل�سرطة دبي 

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« قراراً بترقية )4910( من الضباط 
وضباط الصف واألفراد في شرطة دبي، إذ شمل القرار ترقية )4769(، وتعديل 

وضع )96(، وترقية وتقاعد )45(، وتقاعد )10( من العسكريين فيها.
وتقدم سعادة اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي بأسمى آيات 
الشكر والتقدير لسموه على هذا القرار الذي يعكس مدى العناية التي يوليها 
سموه لجهاز الشرطة وجميع العاملين فيه، وتقدير سموه للدور الوطني المهم 
الذي يقومون به في مجال تدعيم ركائز المنظومة األمنية التي تحفظ للمجتمع 
سالمته وتكفل ألفراده أمنهم وتصون للوطن مقدراته ومكتسباته، في ضوء 
التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تركز على تحقيق سعادة المجتمع 
المعايير  أفضل  وتطبق  الناس  صالح  تراعي  نوعية  بخدمات  أفراده  وجميع 
أثر معنوي وإيجابي  لها من  لما  الكريمة  اللفتة  العالمية. وثمن سعادته هذه 
محفز لجميع مرتب شرطة دبي لمواصلة العمل على القيام بواجباتهم الوطنية 

على النحو األكمل في ناحية إقرار األمن واألمان اللذين يعدان من أهم المقومات 
الداعمة لنهضتنا التنموية القوية ضمن مختلف القطاعات، معرباً باسم جميع 
من شملهم قرار الترقيات في شرطة دبي عن خالص الشكر والعرفان لسموه 
المسؤولية  من حجم  يضاعف  الذي  الالمحدود  والدعم  الكبيرة  العناية  لهذه 
الملقاة على عاتقهم تجاه أمن الوطن والمواطن وخدمة كل من يعيش على أرض 

دولتنا الغالية أو يقصدها ضيفاً مكرماً.
وشمل القرار ترقية )5( إلى رتبة لواء، و)13( إلى رتبة عميد، و)41( إلى 
رتبة عقيد، و)33( إلى رتبة مقدم، و)40( إلى رتبة رائد، و)111( إلى رتبة نقيب، 
و)153( إلى رتبة مالزم أول، و)154( إلى رتبة مالزم، و)6( تعديل وضع إلى 
واألفراد،  الصف  من ضباط   )4241( وترقية  مالزم،  ورتبة  أول  مالزم  رتبة 

وترقية )90( تعديل وضع من ضباط الصف واألفراد.
 وشمل قرار الترقيات لعام 2018 نسبة )24.8%( من إجمالي مرتب شرطة 

دبي مقارنة بنسبة ) 21.6%( في عام 2017.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أن اإلمارات أصبحت نموذجاً في المنطقة، 
وأن المحافظة على قوة هذا النموذج تتطلب جهوداً مضاعفة وأفكاراً خالقة، وأنه 

ال توجد قوة تستطيع الوقوف أمام تطلعات وطموحات شعبنا.
مع  سموه  ترأسها  التي  السنوية  الذهني  العصف  جلسة  خالل  ذلك  جاء 
والمشاريع  األفكار  لمناقشة  دبي  في  اإلمارات  بأبراج  مكتبه  في  عمله  فريق 
المقبلة، وحزمة من األفكار والمقترحات والمبادرات المحلية واإلقليمية والعالمية 

الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
الثمار  فتعطينا  بالتضحية،  نسقيها  كاألشجار،  األفكار  »إن  سموه:  وقال 
إنجازات يستظل بها«، مثنياً على جهود أعضاء فريقه، بالقول: »أنا فخور بكل 

فرد يعمل معي، وبكل فرد يعمل من أجل اإلمارات وشعب اإلمارات«، مضيفاً: 
»أن وراء كل فكرة عظيمة قائد مخلص لوطنه«.

آل  راشد  بن  بن محمد  الشيخ مكتوم  الذهني سمو  العصف  حضر جلسة 
مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس 
الوزراء والمستقبل ورئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم. وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله« »أن اإلمارات تضم آالف فرق العمل التي تعمل بإخالص، 

ووراء كل منجز عظيم فريق متفاٍن في خدمة بلده«.
واختتم سموه بالقول: »ال أحد يستطيع أن ينجح بمفرده، والعمل الجماعي 

أساسي في مسيرتنا التنموية«.

.. ويترأس جلسة العصف الذهني السنوية مع فريق عمله

.. ويمنح السفير المصري وسام االستقالل
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أخبار الوطن

محمد بن زايد ومحمد بن سلمان 
ي�سهدان ختام »مهرجان الهجن«

ولي عهد أبوظبي وملك المغرب يبحثان العالقات األخوية 

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
الدفاع  الوزراء وزير  العهد نائب رئيس مجلس  بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة االحتفال الختامي لفعاليات »مهرجان محمد 
بن سلمان للهجن« األكبر في العالم، والذي أقيم بميدان »العرفاء« في محافظة 

الطائف السعودية.
وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتتويج الفائزين في 
بن  بن سلمان  األمير محمد  الملكي  السمو  وهنأ صاحب  الرئيسة،  السباقات 
عبدالعزيز آل سعود على نجاح المهرجان والفعاليات التراثية المصاحبة، وما 

لقيته هذه الرياضة األصيلة من اهتمام وتنظيم ودعم.
المراكز  أصحاب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  هنأ صاحب  كما 

األولى الفائزين في األشواط الرئيسة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

والخنجر  األربعة،  الرموز  بأشواط  للفائزين  تذكارية  هدايا  سموه  وقدم 
للفائزين  ذهبيين  والعام، وسيفين  المفتوح  الزمول  بأشواط  للفائزين  الذهبي 

بأشواط الحول المفتوح والعام.
وأعرب سموه عن سعادته بتواجده على أرض المملكة، وهي تحتفي باليوم 
الحرمين  خادم  يحفظ  أن  القدير  العلي  الله  داعياً  الـ»88«،  السعودي  الوطني 
الشريفين ليواصل مسيرة الخير واإلنجازات، وأن يديم على المملكة و أبنائها 

الرخاء والتقدم واالزدهار.
وأشاد سموه باهتمام قيادة المملكة الحكيمة برياضات الهجن بهدف تأصيل 
وإبراز هذا الموروث العريق في الثقافة السعودية والخليجية والعربية، مشيراً 

إلى أن سباقات الهجن تعد من الرياضات التراثية الخليجية والعربية األصيلة.
 وأكد سموه شعبية هذه الرياضة وما تمثله من أصالة وإرث تاريخي للمنطقة 

العربية تتوارثه األجيال على مر العصور.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
ملك  السادس  محمد  الملك  الجاللة  وصاحب  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
المملكة المغربية الشقيقة، العالقات األخوية المتميزة التي تجمع دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والمملكة المغربية، وسبل تعزيزها وتطويرها ومجمل القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
بزيارة  بأبوظبي،  البحر  قصر  في  عقد  الذي  اللقاء  خالل  سموه،  ورحب 
جاللة الملك محمد السادس للدولة، مؤكداً عمق العالقات األخوية الراسخة بين 
الدولتين. وأكد سموه أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« حريصة على توثيق عالقاتها األخوية 
المشترك  العربي  العمل  ويعزز  مصالحهما،  يحقق  بما  المغربية،  المملكة  مع 

خاصة في ظل التحديات واألزمات التي تواجهها دول المنطقة.
وأعرب جاللة الملك محمد السادس عن سعادته بزيارة دولة اإلمارات التي 
ترتبط مع بالده بعالقات أخوية أصيلة وراسخة، مشيداً بمواقف اإلمارات تجاه 
الشيخ  السمو  قيادة صاحب  ظل  في  المشترك  العربي  العمل  وتفعيل  تعزيز 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
وناقش الجانبان سبل تطوير عالقات التعاون الثنائي، والعمل المشترك في 
المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والتنموية وفرص وإمكانات تنويعها 
وشعبيهما  البلدين  تطلعات  يحقق  بما  وأشمل،  أرحب  آفاق  إلى  وتوسيعها 
الشقيقين. وتطرقا إلى مجمل القضايا اإلقليمية والدولية ومستجدات األحداث 

التي تشهدها المنطقة، وتبادال وجهات النظر بشأنها.
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.. ويلتقي اللجنة التوجيهية المشتركة 
إلعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء

سيف بن زايد   
ي�ستقبل وكيل الأمني العام ملكتب الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة إلعادة إعمار الجامع النوري 
ومنارته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، والتي عقدت اجتماعها األول في 
الكعبي وزيرة  بنت محمد  نورة  أبوظبي، بحضور معالي  اإلماراتية  العاصمة 

الثقافة وتنمية المعرفة.
لمكتب  العام  األمين  الظاهري  دلموج  بن  حميد  محمد  العميد  اللقاء  حضر 
سمو وزير الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وأعضاء اللجنة التوجيهية 

المشتركة، وأرنستو ريناتو راميرز معاون مدير عام منظمة اليونسكو للشؤون 
الثقافية، والدكتور عبداللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني في العراق، 
ويوسف محمد الضبيع أمين عام مساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون 
اإلسالمي، والدكتور قيس حسين وكيل وزارة الثقافة العراقية لشؤون السياحة 
األلوسي  ورعد  العراق،  في  األوروبي  االتحاد  سفير  بليكوا  ورامون  واآلثار، 
اإلقليمي  المدير  أصالن  زكي  والدكتور  اإلمارات،  دولة  لدى  العراقي  السفير 

لمركز »ايكروم« الشارقة، وممثلون آخرون عن منظمة »اليونيسكو«.

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية معالي فالديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل األمين العام لمكتب 

األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب. 
وتم خالل اللقاء بحث أوجه التعاون، وسبل تعزيز العالقات بين وزارة الداخلية 
ومكتب مكافحة اإلرهاب في األمم المتحدة في القضايا ذات االهتمام المشترك، 

وبخاصة تلك المتعلقة بتعزيز الجهد الدولي في مكافحة اإلرهاب والتطرف.

 حضر اللقاء من وزارة الداخلية، العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري 
األمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وعدد من الضباط، فيما ضم الوفد 
الزائر أجناسيو أبانيز المستشار الخاص لوكيل األمين العام، ومحمد شاه 
رئيس تخطيط السياسات، وفرود مورينج منسق األمم المتحدة في دولة 
لدى  اإلمارات  الدح عضو وفد دولة  المتحدة، وميسون  العربية  اإلمارات 

األمم المتحدة.

ولي عهد أبوظبي وملك المغرب يبحثان العالقات األخوية 



الغالف
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هل من رادع؟

ظاهرة التنمر المدرسي بات الجميع يشتكي منها 
ويعاني من ويالتها، ويبحث المهتمون فيه بالعملية 
التربوية وبنشأة األجيال سبل عالجها لخطورتها، 
وذلك منذ وقت طويل، وتلقى تلك المشكلة اهتماماً 
ومشكالت  بقضايا  المهتمين  من  عادي  غير 
إن  العالم، حيث  أنحاء  والتعليم في جميع  التربية 
هذه المشكلة، أال وهي مشكلة العنف الشديد في 
المدارس بين الطالب والطالبات، تعتبر سبباً مهماً 
وقد  دراسياً  الطالب  من  الكثير  تعثر  في  ومؤثراً 

تدفع بالبعض إلى ُكره الدراسة وتركها. 
اللفظي  التنمر  منها  عدة  أشكاالً  التنمر  ويأخذ 
غير  والتعليقات  واالستفزاز  السخرية  ويشمل 
الضرب  مثل  الجسدي  والتنمر  والتهديد،  الالئقة 
والعنف وغيرهما من طرق اإليذاء البدني، والتنمر 

العاطفي من خالل اإلحراج الدائم للشخص ونشر 
اإلشاعات حوله.

التنمر  مشكلة  بدأت  األخيرة  اآلونة  وفي 
جعل  مما  الطلبة،  بين  المدارس  في  باالنتشار 
مساعدة  إيجابية  خططاً  تضع  التربوية  الهيئات 
في الحد من انتشار هذه الظاهرة بشكل أكبر وفق 
معايير تالئم مجتمعنا العربي اإلسالمي وذلك من 
خالل زيادة الوعي بين أبناء المجتمع كافة، وعلى 
الصعيد التربوي بشكل خاص بنشر الوعي للطلبة 
وأولياء األمور حول مفهوم التنمر وأسبابه وكيفية 
التوازن  لنحقق  عالجه  وطرق  وأنواعه  اكتشافه 
إيجابية  أكثر  تكون  مدرسية  بيئة  في  السلوكي 

يسودها التسامح والسالم.
في  كبيراً  شوطاً  اإلمارات  دولة  قطعت  وقد 

مكافحة التنمر في المدارس، وبذلت جهوداً مضنية 
التعليمية  المؤسسات  لدى  الوقاية  ثقافة  في زرع 
من خالل إطالقها برامج خاصة تسهم في تالشي 
هذه المشكلة الدخيلة على مجتمعنا، وعلى رأسها 
الذي  التنمر  من  للوقاية  الوطني  األسبوع  حملة 
أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس 
األعلى لألمومة والطفولة، باإلضافة إلى المبادرات 

الذاتية التي تطلقها المؤسسات التعليمية.

خطط وعالج
أم  مدرسة  مديرة  الحارثي  أسماء  لنا  توضح 
العرب حلقة ثانية في مدينة أبوظبي أن المدرسة 
في  التنمر  لمعالجة  العام  مدار  على  خطة  تضع 
المدرسة وكيفية الوقاية منه، وفقاً لكل حالة يتم يتم 

التنمر
في المدارس.. 

حتقيق: اأماين اليافعي
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تصنيفها من قبل األخصائية النفسية في المدرسة 
حالة،  بكل  بدورها خطة عالج خاصة  التي تضع 
الفتة إلى أن عالج التنمر سهل إذا تضافرت جهود 
جميع الجهات ذات العالقة من األسرة والمدرسة 

والمجتمع.
متابعة  يتطلب  المتنمرين  عالج  أن  إلى  وتشير 
التعامل  وكيفية  حالة  كل  طبيعة  بحسب  مستمرة 
أسباب  على  الوقوف  جانب  إلى  وتوعيتها،  معها 

التنمر منذ البداية.
وتضيف الحارثي: أن أكثر أسباب التنمر تتعلق 
السوء  وأصدقاء  اإللكترونية  األلعاب  بانتشار 
األسر  رقابة  وعدم  بعضاً  بعضهم  على  المؤثرين 
ألبنائها، وتشدد على ضرورة عدم التساهل مع هذه 
نتائج  إلى  يؤدي  تفاقمها  ألن  السلبية  السلوكيات 
سلبية تعود بالضرر على األبناء واألسر والمجتمع.
من  المشكلة  هذه  مواجهة  يمكننا  أنه  وترى 
خالل مالحظة سلوكيات األبناء من قبل األسرة أو 
المربين في المدارس فيجب عليهم أن يرصدوا تلك 
المشكلة ومتابعتها متابعة فعالة وواقعية وصحيحة 
وواعية حتى يمكنهم اتخاذ الحلول لها في الجانبين، 

جانب المعتدي وجانب المعتدى عليه.
وتتابع أن للتنمر عدة أشكال منه التنمر اللفظي، 

والتنمر  اإللكتروني  والتنمر  الجسدي  والتنمر 
ألنه  األنواع،  أصعب  من  يعد  والذي  االجتماعي، 
خالل  من  بالضرب  كالتهديد  عليه  دليل  يوجد  ال 
النظرات مما يشعر الطرف اآلخر بالخوف والتوتر. 
وتضيف الحارثي: أن المدرسة بها حاالت من 
السيطرة عليها وحلها بأسرع  يتم  »التنمر« ولكن 
وقت ممكن قبل تفاقمها، إال حالة واحدة فقط وتم 
اإلجراء  التخاذ  االجتماعي  الدعم  لمراكز  تحويلها 

الالزم.
العرب على ضرورة  أم  وتشدد مديرة مدرسة 
متخصصين  خالل  من  التنمر  مشكلة  معالجة 
هذه  لفهم  األقرب  كونهم  المدارس  في  نفسيين 
البيت في  دور  تفعيل  أهمية  إلى  الحاالت، مشيرة 

هذا الجانب والتواصل الدائم مع المدرسة.

أسباب عديدة 
أخصائية  الهاشمي  السيد  شيماء  وتقول 
هو  التنمر  إن  العرب،  أم  مدرسة  في  اجتماعية 
اإليذاء الذي يصدر من قبل فرد أو مجموعة تجاه 
شخص معين، ويكون هذا اإليذاء متكرراً ومتعمداً 
عليه،  المتنمر  من  أقوى  المتنمر  الشخص  ويكون 
وال ينحصر التنمر في فترة معينة أو عمر معين، 

طلبة  بين  حتى  منتشرة  التنمر  ظاهرة  تجد  فقد 
حال  في  وتستمر  الحاالت  تتزايد  وقد  الروضة، 
عدم االكتشاف المبكر والعالج التربوي السلوكي 
من قبل األسرة والمدرسة، وكذلك قد تؤثر سلباً 
على الطفل المتنمر عليه وتدفعه لالنعزال والشعور 
الرغبة  وعدم  الدائم،  والقلق  والتوتر  بالخوف 

بالذهاب للمدرسة من دون مبرر واضح.
حقيقة  في  الهاشمي:  تقول  أسبابه  أهم  ومن 
بين  السلوك  هذا  انتشار  اسباب  تختلف  األمر 
الوالدين  فإهمال  المنزل،  من  تبدأ  وقد  الطلبة 
تعد  األسرية  والمشكالت  أبنائهم  عن  وانشغالهم 
عن  للتفريغ  بالطفل  تدفع  التي  األسباب  أهم  من 
طاقة الغضب والعنف، باإلضافة إلى تأثير وسائل 
اإلعالم واأللعاب اإللكترونية التي تحث على العنف.
وترى أنه يمكن إدراك تلك المشكلة قبل تفاقمها 
على  يتوجب  األسري  الجانب  فمن  طرق،  وبعدة 
واالستماع  للحديث  فرصة  األبناء  إعطاء  الوالدين 
تم  حال  وفي  صدر،  برحابة  اليوميه  لمشاكلهم 
اكتشاف أي حالة تنمر تجاه أبنائهم يتوجب عليهم 
نفوسهم،  في  الثقة  وغرس  وإرشادهم  توجيههم 
مع  التواصل  عليهم  يتوجب  ذلك  إلى  باإلضافة 
إدارة المدرسة للمناقشة وإيجاد حل داخل أسوار 

التنمر  علي: 

قد  �سلبية  اآثار  له 

بال�سخ�ص  ت�ؤدي 

اإن مل  التهلكة  اإىل 

امل�سكلة  نتدارك 

تفاقمها قبل 

التنمر  �سلبي: 

ظاهرة  لي�ص 

مدار�ص  يف  منت�سرة 

م�سكلة  ولكنه  الدولة 

بالظه�ر  بداأت 

م�ؤخرًا

الأ�سرة  كاظم: 

الأوىل  البيئة  تعترب 

�سل�ك  يف  ت�ؤثر  التي 

لطفل ا
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المدرسة.
األدوار  من  يعد  المدرسة  دور  أن  وتضيف 
الطلبة  بين  اإليجابية  القيم  ترسيخ  في  األساسية 
وغرس مبدأ التسامح والصداقة للحد من  »التنمر« 
في مجتمعاتنا، لذلك يتوجب على المدرسة وضع 
اإليجابية  السلوكيات  لتعزيز  وبرامج  خطط 
الجماعية  والنقاشات  الدورية  كالمحاضرات 

األخالقية  القيم  من  تعزز  التي  الثقافية  والبرامج 
لدى الطلبة، والتي تنمي مهاراتهم ومواهبهم وتزيد 

من ثقتهم بأنفسهم.
التركيز  كتربويين  علينا  يتوجب  قائلة:  وتتابع 
التساهل  وعدم  الخطورة  شديدة  الحاالت  على 
معها واإلسراع في عالجها عن طريق األخصائية 
خطط  لوضع  السلوك  دعم  لجنة  أو  االجتماعية 

مدروسة لمساعدة »الطالبة المتنمر عليها« لتجنب 
أي تطور سلبي قد يعرض كالً من الطرفين للخطر.

جبان صوته عاٍل!
الحوسني  نجاة  أضافت  آخر  جانب  ومن 
أخصائية اجتماعية أن الشخص المتنمر في األصل 
مستواه  في  من  تحدي  يخاف  جبان  شخص  هو 
الجسدي، فيختار األضعف ليفرض عليه سطوته. 
وحب  الذات  حب  في  بالنرجسية  المتنمر  ويتسم 
التحكم والسيطرة التامة على كل من هم حوله، أو 

باألشياء التي يمتلكها.
كما أن المتنمر دائم التكلم بصوت عاٍل، معتقداً 
المناقشات  ويمنع  أتباعه  على  يسيطر  بذلك  أنه 
وانتقاد طرقه سواء في العمل أو في الحياة عموًما. 
ويختار ضحيته بعناية فائقة ليستطيع التحكم فيها 
وإحكام قبضته، وذلك عن طريق االبتزاز إلسكات 
المجتمع،  عن  الضحية  عزل  على  فيعمل  الضحية 
ويعتدي  منقذ  بوجود  يؤمن  وال  مهمالً  ليجعله 
بالضرب ويمزق المالبس ليهمش أكثر من الضحية 
ليفرض سطوته، وإذا  األلقاب  ويستمر في إطالق 
كان المتنمر فتاة فهي تعمل على إثبات قبح الفتاة 
وشد  المالبس  تمزيق  مثل  وسيلة  بأي  الضحية 



العدد 574 اكتوبر 182018

الغالف

الشعر، والسخرية من الوزن الزائد.

ليست ظاهرة!
أخصائية  شلبي  أحمد  عناية  ترى  جانبها  من 
اجتماعية في مدارس النهضة الوطنية في أبوظبي 
أن التنمر ليست ظاهرة منتشرة في مدارس الدولة، 
ويمكن  مؤخراً،  بالظهور  بدأت  مشكلة  ولكنها 
مواجهتها عن طريق التوعية وتعزيز قيم المجتمع 

وتشجيع الطالب على تبليغ و طلب المساعدة.
 وتشدد شلبي على أنه ال بد من دور األسرة في 
اكتشاف طفلهم وما يعانيه ومالحظة تغير سلوك 
أبنائهم من مثل عدم الرغبة في الذهاب للمدرسة، 

والعصبية وتراجع التحصيل الدراسي.
 وتقول: إن دور المدرسة يكمن بعقد المحاضرات 
والنشاطات التوعوية حول التنمر للكادر التعليمي 
والطالب الكتشاف الحاالت، وتشجيع الطالب على 
للدفاع  تربوية  أساليب  وتعليمهم  المساعدة  طلب 
المواجهة وطلب المساعدة  عن أنفسهم، وتعليمهم 
عند الضرورة، وتعزيز السلوكيات اإليجابية ونشر 
التوعية والرجوع إلى قيم مجتمعنا األصيلة وأهمها 

االحترام والتسامح.

آثار نفسية 
ومن الجانب النفسي يقول الدكتور محمد حسين 
مركز  في  والعالج  النفسي  الطب  استشاري  علي 
قد  سلبية  آثار  له  التنمر  إن  أبوظبي،  في  الورود 
تؤدي بالشخص إلى التهلكة إن لم نتدارك المشكلة 
قبل تفاقمها، فمن أهم التأثيرات النفسية التي تؤثر 

على الطالب من التنمر.
- ال يقتصر تأثير التنمر على الصحة الجسدية 
بل يمتد ليؤثر على الصحة النفسية ويسبب مشاكل 

في التواصل االجتماعي.
مثل:  معروف  للتنمر  الجسدي  التأثير   -  
في  وصعوبات  المعدة  وآالم  والصداع  الكدمات 
التأثير  هو  للقلق  يدعونا  الذي  التأثير  لكن  النوم 
النفسي وخصوصاً االكتئاب والتفكير في االنتحار.

من  بد  ال  أنه  إال  االنتحار  إلى  الميل  يسبب   -
وجود عوامل أخرى بجانبه مثل االكتئاب ومشاكل 
نفسية،  صدمة  بوجود  صحي  وتاريخ  عائلية 
فالعديد ممن تعرضوا للتنمر ليس لديهم أي أفكار 

أو تصرفات تدل على إمكانية حدوث االنتحار.
نفسه  رؤية  على  الطفل  قدرة  يدمر  التنمر   -  
فيبدأ  بالنفس  الثقة  فقدان  إلى  ويؤدي  بإيجابية 
أنه  أفكار عن  المتنمر وتراوده  يقوله  ما  بتصديق 
الشعور  في  فيبدأ  الفائدة  وعديم  وقبيح  ضعيف، 
كما  االجتماعية  حياته  من  واالنسحاب  بالعزلة 

ينخفض مستواه األكاديمي.
 - ال تنتهي مخاطر التنمر عند توقفه فهو يؤدي 
إلى معاناة في الحصول على وظيفة دائمة ويعاني 
الشخص الذي تعرض للتنمر في الصغر إلى سوء 

العالقات االجتماعية والتدخين.
 - يوجد عالقة بين تعرض الشخص للتنمر في 
مثل  نفسيّة  اضطرابات  من  معاناته  وبين  صغره 
اضطراب القلق واالكتئاب والميل إلى أذية النفس.    
فقط  الضحية  على  التنمر  مخاطر  تنطبق  ال   -

فالمتنمر يتعرض إلى مخاطر أيضاً. 

سلوك عدواني
أما الدكتور عقيل كاظم، رئيس قسم علم االجتماع 
في كلية العلوم اإلنسانية بجامعة اإلمارات العربية 
المتحدة، فيعرف التنمر بأنه سلوك عدواني متكرر 
أو  جسدياً  عمداً،  آخر  بشخص  لإلضرار  يهدف 
نفسياً، و يهدف إلى اكتساب السلطة على حساب 
التي  التصرفات  تتضمن  أن  ويمكن  آخر،  شخص 
اللفظية  اإلساءات  أو  باأللقاب  التنابز  تنمراً  تعد 
أو  األنشطة،  من  المتعمد  اإلقصاء  أو  المكتوبة  أو 
الجسدية،  اإلساءة  أو  االجتماعية،  المناسبات  من 
بهذه  المتنمرون  يتصرف  أن  ويمكن  اإلكراه.  أو 
أو  محبوبون  أنهم  على  إليهم  ُينظر  كي  الطريقة 
أقوياء أو قد يتم هذا من أجل لفت االنتباه و يمكن 
أن يقوموا بالتنمر بدافع الغيرة أو ألنهم تعرضوا 

لمثل هذه األفعال من قبل.
ويقول كاظم إن األسرة تعتبر البيئة األولى التي 
الطفل، وهي بذلك تكتسب أهمية  تؤثر في سلوك 
بالغة في ترتيب المتدخلين في عالج مشكلة التنمر، 
التروي  من  البد  فعاالً،  األسري  التدخل  وليكون 
وعدم التعجل في الحكم على سلوك الطفل ووصفه 
بالمتنمر قبل أن تتضح الرؤية وتتم دراسة المشكلة 
المتدخلين  جميع  واستشارة  الجوانب،  جميع  من 
في حياة الطفل، بما في ذلك بحث الصعوبات التي 
يمكن أن يواجهها الطفل في المدرسة فيما يخص 
وراء  تكون  أن  يمكن  التي  و  الدراسي،  التحصيل 

سلوكه العدواني. 
الطفل«،  »تنمر  ثبوت  حالة  في  أنه  ويوضح 
حول  واستفساره  وتعقل،  بهدوء  مناقشته  يجب 
تجاه  المنحى  هذا  يسلك  تجعله  التي  األسباب 
أقرانه، وتوضيح مدى خطورة هذا السلوك، وآثاره 

المدمرة على الضحية. 
وفي جميع األحوال يجب تفادي وصف الطفل 
بالمعتدي أو المتنمر أو أي نعت قادح أمام زمالئه، 
ألن ذلك يمكن أن يأتي بنتائج عكسية وخيمة، كما 
يجب على اآلباء عدم اختالق األعذار للطفل والتبرير 

ألفعاله وبخاصة أمام المعلمين و الزمالء. 
فيما  التحكم  ينبغي  فإنه  أخرى،  جهة  ومن 
يشاهده الطفل في التلفاز، وتذكير األطفال بوجوب 
مشاهد  عرض  بمناسبة  اآلخرين،  مشاعر  احترام 
ألشخاص يتعرضون لمواقف مضحكة أو محرجة، 
وإقناعهم أن هذه األمور غير مسلية وشرح شعور 
اآلخرين إذا ما كانوا ضحايا لمثل هذه التصرفات. 
الموضوع  مع  بالتعامل  اآلباء  كاظم  وينصح 
اآلخرين  على  يتنمرون  الذين  األطفال  ألن  بجدية 
حياتهم  في  خطيرة  مشاكل  يواجهون  ما  عادة 
وقد  جنائية،  اتهامات  يواجهون  وقد  المستقبلية، 
تستمر المشاكل في عالقاتهم مع اآلخرين، أما في 
حالة كان االبن ضحية للتنمر، فيجب على الوالدين 
الطفل  تعليم  في  والشروع  المدرسة،  إدارة  إبالغ 
مهارات تأكيد الذات، ومساعدته على تقدير ذاته من 
خالل تقدير مساهماته وإنجازاته، وفي حال كان 
منعزالً اجتماعياً بالمدرسة فيجب إشراكه بنشاطات 
وبناء  اآلخرين  مع  باالندماج  له  تسمح  اجتماعية 

ثقته بنفسه
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والخاصة  الحكومية  المدارس  معظم  تشهد 
الطالب  بين  التّنمر  من  متزايدة  حاالت  لبنان  في 
والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، مما جعل 
الرقابة  إلى  بحاجة  نفسية  تربوية  ظاهرة  التّنمر 
المستمرة في المدرسة والمنزل، والتوعية بمختلف 

الوسائل المتوفرة، وإيجاد حلول وقائية وعملية.
ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة في المدارس 
اللبنانية، التقت »999« مع صباح عتيق األخصائية 
االجتماعية، التي عرفت التّنمر بأنه ظاهرة اجتماعية 
بتنا نسمع عنها الكثير في مجتمعنا وبخاصًة في 
يعتبر  حينما  أي  االستقواء  هو  والتّنمر  مدارسنا. 
آخر  شخٍص  على  فيستقوي  قوًيا،  نفسه  شخص 
جارٍح  كالٍم  خالل  من  سواًء  منه  أضعف  يعتبره 
مؤٍذ أو تصرٍف جسدٍي مؤٍذ أو مالحقته وإزعاجه 
التواصل  وسائل  عبر  أو  وسيلة  أّي  خالل  من 
بوك  فيس  مثل  الهاتفي  التراسل  أو  االجتماعي 
وواتس أب، فيتواصل معه إلزعاجه وإيذائه، ويعتبر 
مرًة  وليس  متكرٍر  بشكٍل  يحدث  حين  ّتنمراً  ذلك 

واحدًة أو مرتين.
الّشخص  عند  يسبّب  التّنمر  أن  وتضيف: 
المستهدف شعوراً من اإلحباط النّفسي والخوف، 
وعدم  بالّذل  وشعوراً  ونفسيّاً،  جسدياً  وأذًى 
االستقرار، وفقدان الثّقة وعدم تقدير الّذات، وعدم 

لقاء: �سايل اأبوفار�س - بريوت

القدرة على التّفاعل والقيام برّدة فعٍل تجاه التّنمر، 
وضعف يؤدي إلى خجله وخوفه من إخبار شخٍص 
بالٍغ أكبر منه. أما الّشخص العنيف الّذي يمارس 
يشعر  أن  دون  من  العمل  بهذا  يقوم  فهو  التّنمر، 
باألذى الحاصل لدى الّشخص الذي يمارس التّنمر 

تجاهه.

حب السيطرة 
واالجتماعية  النفسية  والعوامل  األسباب  وعن 
من  أن  عتيق  صباح  توضح  الظاهرة،  هذه  وراء 

نفسه  الستقواء  بالتّلميذ  تؤّدي  الّتي  األسباب 
للسيطرة  حبّه  هي  والتّنمر  غيره  واستضعاف 
أن  الضروري  من  وليس  اآلخر،  الّشخص  على 
وإّنما  جداً،  قوّيٍة  المتنّمر صاحب شخصيٍّة  يكون 
غيره  الكافية الستضعاف  القّوة  لديه  هو شخص 
ولديه حّب سيطرة. وهناك حاالت يستضعف الّطفل 
في بيته ويتعّرض لمعاملٍة قاسيٍة من خالل كالٍم 
إلى تشكيل  عنيٍف أو ضرٍب جسدٍي، ويؤدي هذا 
المدرسة،  رّدة فعٍل لديه فيستقوي على غيره في 
الثّاني  مجتمعه  في  والتّنمر  باالستقواء  ويقوم 

عتيق: التنمر ظاهرة تتنامى!

برنامج،الرتبية على احلماية 

الّذاتية للتلميذ، ي�عي 

بالظاهرة وي�سهم يف حلها 

صباح عتيق
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المدرسة كتنفيٍس عن الّضغط الّذي يتعرض له في 
بيته. وهناك الّطفل الّذي يحصل على كل شيٍء في 
بيته، أي الطفل المدلل الّذي ال يحتاج لتكرير طلبه 
مرتين يفرض نفسه على أهله ويحصل على كل ما 
يريده كالّطفل الملك، هذه الشخصية تستطيع فرض 
كما  المدرسة  في  منها  أضعف  طفٍل  على  نفسها 
يفرض نفسه على أهله البالغين في البيت. وهناك 
على  الّسيطرة  يحّب  له  صديقاً  يتبع  الذي  الطفل 
والتّنمر  لالستقواء  مجموعة  فيشّكالن  أصدقائه 
على اآلخرين واإلهانة والسخرية وتهديد غيرهم، 
فتاّلميذ اليوم يتأثرون بمحيطهم كثيراً وأهم محيط 
أنه  لصديقه  المتنّمر  يقول  فقد  أصدقاؤهم،  هو 
سيقطع صداقته به إذا لم يتّبعه فيضّطر الصديق 
إلى التّنمر لكي يبقى لديه أصدقاء أقوياء يشّكلون 

مجموعة يستضعفون غيرهم ويتّنمرون عليهم.
أطفالهم  يشجعون  األهل  بعض  أن  وتضيف 
في  لهم  يحدث  شيء  أّي  عن  الّسكوت  عدم  على 
واإلهانات حتى  بالضرب  يواجهونه  بل  المدرسة، 
فيقول  بالحوار،  تسويتها  يمكن  التي  الحاالت  في 
األهل لطفلهم: »إن ضربك اضربه واصرخ  هؤالء 
وآذه وال تسكت عن أي أحد«. هذا ال يعني أننا ال 
نريد للطفل أن يدافع عن نفسه، ولكن ذلك يؤّدي 
إلى تعّود الطفل على طريقة دفاٍع عنيفٍة تخلو من 
التواصل لحماية نفسه. وهناك أوالد يعانون نفسياً 
األهل،  بين  كالطالق  عائالتهم  في  مشكالت  من 

فيلجؤون إلى التّنمر كنتيجة لمعاناتهم. 
وعن أكثر التالميذ عرضة لهذه الظاهرة، تجيب 
للخضوع  المعرضين  التاّلميذ  أن  عتيق  صباح 
شخصيّة  لديهم  الّذين  هم  والتّنمر  لالستقواء 
ضعيفة أو خجل، ولم يتم تربيتهم على المواجهة 
التّواصل لحل مشكالتهم، وقد يكون ذلك  وكيفية 
نتيجًة لتعّودهم على الّسكوت لعدم وجود تواصل 
يجب  أّنهم  على  ترّبوا  أّنهم  أو  البيت،  في  وحوار 
أهلهم  أن  على  تعّودوا  أو ألنهم  هادئين،  يبقوا  أن 
المعرضين  التاّلميذ  ومن  مشكالتهم.  لهم  يحلّون 
دراسية،  صعوبات  لديهم  الّذين  التاّلميذ  للتّنمر 
والتالميذ الجدد، وأصحاب الّشكل الخارجي الملفت 
مثل الّطفل الّسمين والطفل القبيح أو صاحب شعر 
مشكالت  لديهم  الّذين  واألطفال  قصير،  أو  طويل 

لفظيّة كاللّدغ أو التأتأة.

انعكاسات 
وعن انعكاس التنّمر على التلميذ، تشير صباح 
عتيق إلى أن التلميذ الّذي يتعّرض للتنّمر يتحّطم 
إخبار  من  وخجلٌ  خوفٌ  لديه  ويصبح  نفسياً، 
يظهر ضعفه  ذلك  ألّن  ذلك،  عن  منه  أكبر  أحٍد 
وعدم قدرته على المواجهة، أو لخوفه من تهديد 
األشخاص الذين يستضعفونه بأنهم سيزيدون 
اآلخرين.  أمام  وسيفضحونه  له  أذاهم  من 
ويكون تأّثر التلميذ بشكل تراجع في دراسته، 
أو عدم رغبته بالّذهاب إلى المدرسة، وانعزاله 
في  مشاركته  عدم  أو  له  رفاق  وجود  وعدم 
في  يجب مالحظتها  مهّمة  أمور  وهذه  الصف، 
المدرسة وفي البيت، ويجب على كال الطرفين 

مالحظة هذه األمور واإلخبار عنها.

حماية ذاتية
الظاهرة،  المدارس مع هذه   وعن كيفية تعامل 
توضح صباح عتيق: »في المدرسة الخاصة التي 
أعمل فيها كمرشدة اجتماعية نطبق، برنامج التربية 
كندي  برنامج  وهو  للتلميذ«،  الّذاتية  الحماية  على 
اجتماعيّة  المعلمين عليه، وأنا كمرشدة  تّم تدريب 
أوزع هذا البرنامج على شكل كتاب على التالميذ، 
لتوعية  كثيرٍة  موضوعات  على  يحتوي  والكتاب 
التالميذ عن أمور حياتية وتعليمهم كيفية التّعامل 
الكتاب بما يناسب  تّم تعديل هذا  بأنه  معها، علماً 

مجتمعنا وعاداته وتقاليده وحاجاته.
يتم  الّدراسي،  العام  بداية  في  أنه  وأضافت: 
تقسيم طالب كّل صف في المدرسة إلى مجموعتين 
للنقاش والحوار، وقبل التكلم عن االستقواء والتنّمر 
على  األحكام  إطالق  مشكلة  عن  التالميذ  نخبر 
األديان  انتقاد  يتم  وكم  مجتمعنا،  ضمن  اآلخرين 
بنا  المحيطة  المختلفة  البشرة  ألوان  أو  المختلفة 
أو الطول أو اإلعاقات أو أشياء كثيرة نطلق عليها 
ال  تلميذ  أو  ضعيف،  تلميذ  مثل:  مسبقة  أحكاماً 
أحياناً  يتم  أو مجتهد جداً حيث  أو كسول،  يتكلم، 
المناقشة،  وبهذه  اجتهادهم.  لكثرة  تالميذ  انتقاد 
نستنتج أننا ال نستطع أن نحكم على شخص عن 
ومعرفة  شخصي  بشكل  معرفته  دون  من  بعد 
نفسيته وأخالقه وطريقة معاملته. كما نتحدث كيف 
نكون مواطنين صالحين من خالل احترام اآلخرين 
ومن خالل صدقنا ومسؤوليتنا وشجاعتنا في حال 
شاهدت صديقاً لي منزعجاً أو يتم إهانته، وجرأتنا 
طيبتنا  ذلك ومساعدته من خالل  اإلخبار عن  في 
وقدرتنا على التّعاطف مع غيرنا. وبعد ذلك نتحدث 
لها،  النفسية  واآلثار  والتنّمر  االستقواء  أنواع  عن 
فيصبح التالميذ أكثر التزاماً باالبتعاد عن ذلك. كما 

وكيف  والتنّمر،  االستقواء  مواجهة  التالميذ  نعلّم 
أن المتنّمر يؤذي غيره، وأنه ممنوع السكوت عن 
من  التاّلميذ  ونعلّم  مرات،  ثالث  من  ألكثر  ذلك 
خالل تمارين تمثيلية كيف يجب أن يتّخذوا موقفاً 
الضرب  أو  الصراخ  إلى  الحاجة  دون  من  حازماً 
وإخباره  معينٍة  بحدوٍد  اآلخر  الّشخص  وإلزام 
بانزعاجهم، وأنه في حال عدم التزام المتنّمر بذلك 
يجب البحث عن شخٍص بالغ يثقون به إلخبارهم 
عن ذلك، وأن الّشخص المتنّمر يمكن أن يقف عند 
حّده عندما نتخذ موقفاً قوياً تجاهه بينما سيستّمر 
باستضعافنا إن لم نواجهه ولن يتوقف عن إيذائنا 

وسيرى نفسه قوياً قادراً على إيذائنا أكثر.
التالميذ أنفسهم في مواجهة ظاهرة  وعن دور 
المعلّمين والمعلمات  التنّمر، تؤكد صباح عتيق أن 
والمديرين والمرشدين االجتماعيين ليسوا وحدهم 
بل  عنه،  واإلبالغ  التّنمر  مواجهة  عن  المسؤولين 
نحّمل المسؤولية لجميع التالميذ بضرورة اإلبالغ 
عن أّي حالة يشاهدونها، فهناك مشكلة لدى الكثير 
من التاّلميذ وهي الخوف من اإلبالغ عن أصدقائهم، 
فنقول لهم إن الهدف من ذلك هو اإلبالغ عن عمٍل 
وإنه  لنا،  آخرين  ألصدقاء  يحدث  وعنيٍف  مؤٍذ 
يمكنهم الّطلب من المعلّم أو اإلداري عدم اإلفصاح 

عن هوية المبلّغ.
تشدد  التنّمر،  في حل مشكلة  األهل  دور  وعن 
ويبدأ  جداً،  مهم  األهل  دور  أن  على  عتيق  صباح 
بتعليم الّطفل الثّقة بنفسه والتّواصل ضمن المجتمع، 
وكيف يجب أال يسكت عن حّقه، وأّنه يجب إبالغ 
مهم  وأنه  لمساعدة،  الطفل  احتاج  حال  في  األهل 
جداً أن يقوم األهل بنقل معاناة أطفالهم من مشكلة 
التنّمر إلى المدرسة، وذلك في حال وجدوا مشكلة 
لدى طفلهم مثل أّنه غير اجتماعي وانعزالي فعليهم 
اجتماعيين  كأخصائيين  المدرسة  في  لنا  التّوجه 

لمساعدة طفلهم ودعمه.

الغالف
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حتقيق: رمي حممد - القاهرة

قبل فوات األوان
ملاذا فقدت املدر�سة دورها التعليمي والرتبوي وحتولت ملكان كئيب للطالب؟

تفشت في المدارس المصرية ظاهرة مستجدة 
يطلق عليها »التنمر المدرسي«، والتي تعتبر شكالً 
من أشكال العنف الموجه من طالب أو مجموعة من 
االعتداء  طريق  عن  وذلك  آخر،  زميل  إلى  الطالب 
البدني أو اللفظي أو التحرش وغيرها من األساليب 

العنيفة.
هذه الظاهرة التي نتجت عن التخويف والترويع 
اكتشف  حيث  المدارس،  طالب  بعض  قلوب  في 
الباحثون أن األطفال الذين تعرضوا للتخويف هم 
أكثر عرضة لإلصابة بالقلق واالكتئاب والنظر في 

إيذاء النفس واالنتحار في وقت الحق من الحياة.
التنمر«  »ظاهرة  النفسيون  المعالجون  ويعّرف 
موّجه  واألذى  اإلساءة  أشكال  من  شكل  بأنها 
من فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون 

أضعف جسدياً أو نفسياً.
متكرر  عدواني  سلوك  عن  عبارة  والتنمر 
ومضايقات يرتكبها المسيء الذي يمتلك قوة بدنية 
فتكون  الضحية،  من  أكثر  وهيمنة  اجتماعية  أو 
ميوله  إلشباع  يستغلها  فريسة  أو  هدفاً  الضحية 

العدوانية.

يظهر »التنمر المدرسي« في ثالثة أنواع، لغوي 
»التنمر  فئتين  إلى  وينقسم  وعاطفي،  وجسدي 
العدوان  من  كبيراً  قدراً  ويتضمن  المباشر«. 
والضرب،  والطعن  والصفع،  كالدفع،  الجسدي 
االبتزاز  في  ويتمثل  المباشر«،  غير  و»التنمر 

والتالعب باآلخر والتهديد والسخرية.
للتربية  المتحدة  األمم  لمنظمة  دراسة  وأكدت 
عدم  يجب  أنه  »اليونسكو«   والعلوم  والثقافة 
االستهانة أو االستخفاف بالتنمر غير المباشر، ألنه 
يؤدي إلى االنعزال االجتماعي عند الضحية وُيسبب 

لها االكتئاب مما يؤدي لالنتحار.
ورصدت المنظمة أعداداً مخيفة لحاالت انتحار 

بين طالب المدارس والسيما بأمريكا وأوروبا.
العام  في  المدرسي،  التنمر  حاالت  وظهرت 
المثال  سبيل  على  وقع  حيث  الماضي،  المدرسي 
األعدادي  مرحلة  في  لطالبين  حادثان  الحصر  ال 
واالبتدائي، فهناك واقعة اعتداء طالب إعدادي على 
زميله بموس شوه وجه زميله في مدرسة خاصة 
في الجيزة، وكان اإلجراء المدرسي بفصل الطالب 
المعتدين لمدة أسبوعين لتفادي المساءلة القانونية.

في  بمدرسة  طالباً  جعل  الهزيل  اإلجراء  هذا 
رفض  له  زميل  على  يعتدي  االسكندرية  محافظة 
أن يغشه باالمتحان، فتربص له هو شقيقه األكبر 
ومارسا معه العنف وضرباه بآلة حادة نتج عنها 

جرح غائر في الوجه.
المجتمع  في  فئة  أهم  تستهدف  الظاهرة  هذه 
األطفال والشباب وهما العمود الفقري ألي مجتمع 
يسعى إلى اإلصالح وأي خلل فيه سوف يصيب 

المجتمع بالشلل. 

مسؤولية مشتركة
الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث الباحث في 
فساد  إن  يقول:  التربوية  للبحوث  القومي  المركز 
المؤسسة التعليمية يؤدي إلى انهيار أي دولة في 
التعليم على  العالم، لذا نجد الدول المتقدمة تضع 
رأس أولوياتها وتعتبر طالبها ثروة قومية لنهضة 

البلد وتقدمه.
األسر  بين  مشتركة  المسؤولية  أن  ويضيف: 
الرقابي  الدور  الدولة في غياب  المصرية وأجهزة 
ورغم  المدرسة.  داخل  أو  البيت  داخل  سواء 
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وعود وزارة التربية والتعليم للرقابة الدورية بقي 
السلبية  الظواهر  الحال على ما هو عليه، وظهرت 
وراء  الرئيس  والسبب  »العنف«”،  في  والمتمثلة 
ذلك أن المدرسة فقدت دورها التعليمي والتربوي، 
وتحولت لمكان كئيب للطالب، وبالتالي تظهر جميع 
والتنمر  والبلطجة  الهروب  من  المخالفات  أشكال 
زمالئهم  على  الطالب  عضالت  وفرض  وغيرها 

وعلى مدرسيهم.
في  السلبية  الظواهر  هذه  منع  كيفية  وعن   
ثقافية  المدرسة مؤسسة  مغيث:  يجيب  المدارس، 
من  بد  ال  ولكن  فيها،  دور  لألمن  ليس  وتربوية، 
نماذج  وتعليم  األنشطة،  في  الطالب  طاقة  إخراج 
السليم، ويجب  والخلق  الرفيع  السلوك  مثالية من 
إدراك أبعاد هذا الموضوع من قبل الهيئة التعليمية 
والمجتمع  الطالب  أمور  وأولياء  المدارس  في 
دور  وإبراز  وتعاونهم،  جهودهم  وتكاتف  المحلي 
وسائل األعالم المحلية والمدرسية في القيام بدور 
األطفال  إيذاء  ظاهرة  على  الضوء  وإلقاء  التوعية 
للوقاية منها والحد من انتشارها. وأن نغرس في 
األطفال الثقة بأنفسهم وتعزيز التقدير لذواتهم بما 
يقوي من شخصياتهم تجاه المواقف التي تواجههم 
ومساعدتهم على اختيار الرفقة الطيبة، وتشجيعهم 
الطالبي  المرشد  أو  المدرسة  إدارة  إبالغ  على 
عن أي مقدمات لإليذاء وبأي صورة من الصور، 
وتبصيرهم باألساليب التي تمكنهم من الدفاع عن 
كمحاولة  األخطار  لبعض  مداهمتهم  عند  أنفسهم 
االعتداء  أو  االغتصاب  أو  الجنسي  التحرش 
بالضرب والتخلص من الوقوع تحت مظلة التهديد 

بجميع أشكاله.

تعليم آمن
اتحاد  رئيس  إسماعيل  الناصر  عبد  ويؤكد 
المعلمين المستقلين أن فلسفة التعليم التى تسيطر 
اآلمن،  التعليم  فلسفة  هي  المصري  التعليم  على 
نوع من  أى  إلى  يدفع  التعليم ال  هذا  أن  موضحاً 
اإلبداع، وذلك منذ عام 1952 لم يطور التعليم، ويتم 
التعامل معه على أنه أحد أدوات السلطة التي ُتدار 

بها الدولة.
طويلة  فترة  منذ  التعليم  منظومة  أن  ويضيف: 
تعاني من فقر شديد جًدا في كل مفردات التعليم 
نظرة  بسبب  وهذا  والطالب،  المعلم  الجانبين  من 
ولم   ،1952 عام  منذ  البلد  في  السياسية  المنظومة 
خارج  التالميذ  محاصرة  التعليمية  المنظومة  تِع 
ليصطدم  والمخدرات،  البلطجة  بأفالم  المدرسة 
التالميذ داخل الفصل بكوارث أخرى تكمل عملية 
تدميرهم. لذا يجب وضع آلية تعليمية جديدة تضع 
في أولويات مهمتها التعليم اإلبداعي واالبتكار وحل 
بمشكالته  تكبل  الذي  المصري  المدرس  مشاكل 
تحسين  كيفية  إلى  يتجه  جعلته  التي  المادية 
مع  المشاركة  في  دوره  متناسياً  المادية  أوضاعه 
األسرة في تربية النشء، فحدثت فجوة بين الطالب 
للطالب  االنتماء  ظاهرة  اختفاء  ظل  في  ومدرسته 
بحبه  ويشعر  بزمالئه  عالقته  على  يحافظ  بأن 

لمدرسته ومدرسيه.

خطة تربوية
ويوضح الدكتور محمد عمر مساعد أول وزير 
تربوية  خطة  لديها  الوزارة  أن  والتعليم  التربية 
منها تنصيب فوج عمل وزاري مشترك مع بعض 

معينة  إجراءات  بوضع  بالتكفل  المعنية  الجهات 
استجابة  وذلك  السلبية،  الظواهر  لعالج  ووقائية 
االجتماعيين  والشركاء  األمور  أولياء  لدعوة 
والنفسيين الذين سبق وطالبوا بحماية التالميذ من 

العنف في المحيط المدرسي. 
برامج  بإعداد  تقوم  الوزارة  أن  إلى  ويشير 
عن  المرفوضة  الظواهر  هذه  من  للحد  وقائية 
التالميذ  لتعريف  ومحاضرات  ندوات  عقد  طريق 
بمفهوم العنف وأشكاله ومظاهره وكيفية التعامل 
معه، بحضور متخصصين، كما يتم عقد اجتماعات 
األمور،  وأولياء  المدرسة  مسؤولي  بين  دورية 
والوزارة تقوم بالدور المنوط بها وعلى األسرة أن 

تقوم بدورها. 

ضحايا سابقون
الدكتور  النفسي  والمستشار  الخبير  ويقول 
أحمد هارون: إن المتنمرين قد يكونون هم أنفسهم 
األطفال  بعض  يقوم  كما  للتنمر.  سابقين  ضحايا 
بالتنمر ألنهم بقوا معزولين لفترة من الزمن ولديهم 
رغبة ملحة في االنتماء لكنهم ال يمتلكون المهارات 
فعال،  بشكل  األصدقاء  على  للحفاظ  االجتماعية 
فيلجؤون إلى أساليب الترهيب والعنف التي تصنع 
لهم هالة وقوة يهاُبها األطفال اآلخرون، ويمكن أن 
بحّد  والمدرسة  المعلمين  من  ناتجاً  التنمر  يكون 
اإلساءة  أحياناً  يستخدم  التربوي  فالقطاع  ذاتها 
والسخرية والعنف بوجه الطالب والنظام المدرسي 

القاسي الذي يعتمد القمع والقوة.
ويوضح أن »التنمر المدرسي« له أشكال عدة: 
ما  وعادة  بالقدم،  أو  بأداة  وبالدفع  باليد  الضرب 

الغالف
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على  يقدر  ال  ضعيفاً  عليه  المعتدى  الطفل  يكون 
المواجهة، وباألخص لو كانوا مجموعة من األطفال 
التخويف  شكل  وهناك  واحد،  طفل  على  يعتدون 
أكثر  طرف  من  المباشر  بالضرب  التهديد  وهو 
قوة أو بتهديده مع مجموعة من األطفال باألخوة 
واألقارب، وهناك شكل التحقير فقد يكون الطالب 
ضعيف  أو  المنطقة  في  أو  المدرسة  على  جديداً 
البنية الجسدية أو ألنه يعاني من مرض أو إعاقة 
ألقاباً  أقاربه، فتطلق عليه  أو السمعة السيئة ألحد 
النوافذ  تكسير  األخرى  األشكال  ومن  معينة.  
وتمزيق  الجدران  على  والحفر  والمقاعد  واألبواب 
الكتب وتخريب الحمامات وتمزيق الصور وتخريب 

الوسائل التعليمية. 
الهيئة  أو  المعلم  على  طالب  من  التنمر  وهناك 
المدرسية مثل تحطيم أو تخريب ممتلكات خاصة 
المباشر  باالعتداء  والوعيد  »التهديد  بالمعلم 

وغيرها«.
ويرى أنه مع الثورة التكنولوجية تزداد وسائل 
التشهير واإليذاء البدني والنفسي إلخضاع الضحية 
نظراً لما وفرته التقنية الحديثة من وسائل يستطيع 
المتنمرون بها التقاط الصور والفيديوهات للضحية 
بها  تهديدهم  يتم  ثم  عليهم،  السيطرة  أوقات  في 
بنشرها وتبادلها على الهواتف المحمولة أو نشرها 

على شبكات التواصل االجتماعي، مما يشكل تهديداً 
دائماً ومستمراً على الضحايا، وبخاصة إذا ُوجدت 
فجوة مع األهل والمربين بعدم علمهم بطبيعة ما 
من  المتعمد  اإلخفاء  نتيجة  األطفال  له  يتعرض 
األبناء المتعرضين لتلك المشكالت بسبب الخوف 

والتهديد.

ثقافة العنف
المصادفة  سهير  الدكتورة  الكاتبة  وتقول 
إن  مصر،  كتاب  اتحاد  وعضو  بالفلسفة  دكتوراه 
هناك العديد من األسباب التي أسهمت في انتشار 
الظاهرة، ومنها اعتياد كثير من األبناء على قضاء 
إلكترونية  ألعاب  ممارسة  في  الطوال  الساعات 
المحمولة،  الهواتف  أجهزة  على  وفاسدة  عنيفة 
وهي التي تقوم فكرتها األساسية على مفاهيم مثل 
الخصوم واستخدام جميع  الخارقة وسحق  القوة 
األساليب لتحصيل أعلى النقاط واالنتصار من دون 

أي هدف تربوي.
وتضيف أن أفالم العنف لم تقتصر على األفالم 
أفالم  لمستوى  وصلت  بل  ممثلون،  يمثلها  التي 
الرسوم المتحركة التي يقضي الطفل أمامها معظم 
ال  حيث  مأمن  في  أبناءهم  أن  األهل  ويظن  وقته، 
يشاهدون إال تلك القنوات التلفزيونية وتلك األفالم 

وزارة  عمر:  حممد 

والتعليم  الرتبية 

باإجراءات  تق�م 

ووقائية  معينة 

الظ�اهر  لعالج 

املدار�ص يف  ال�سلبية 

امل�سادفة:  �سهري 

انت�سار  اأ�سباب  من 

ق�ساء  الظاهرة 

يف  ال�ساعات 

األعاب  ممار�سة 

عنيفة  إلكرتونية 

هارون:  اأحمد 

الث�رة  مع 

تزداد  التكن�ل�جية 

الت�سهري  و�سائل 

البدين  والإيذاء 

لنف�سي ا و

فاسدة  بيئة  إيجاد  في  تسهم  والتي  الكارتونية 
يتربى خاللها الطفل على استخدام العنف كوسيلة 
بجانب  السيطرة،  لفرض  أو  الحقوق  لنيل  وحيدة 
متابعة  عن  األسر  بعض  بانشغال  التربوي  الخلل 
أدائها  مقياس  أن  تعتبر  والتي  سلوكياً  أبنائها 
لوظيفتها تجاه أبنائها هو تلبية احتياجاتهم المادية 
من مسكن وملبس ومأكل وأن يدخلوهم إلى أفضل 
والتفوق  الدراسة  مجال  في  ويعينوهم  المدارس 
من  وغيره  النزهة  أو  المال  من  حاجاتهم  ويلبون 
المتطلبات المادية فقط، ويتناسون أن الدور المهم 
الواجب عليهم بالنسبة للطفل هو المتابعة التربوية 
وتربيته  السيئة  الصفات  وتعديل  السلوك  وتقويم 
التربية الحسنة، وقد يحدث هذا نتيجة انشغال األب 
أو األم أو انشغالهما معاً عن أبنائهما مع إلقاء التبعة 
على غيرهم من المدرسين أو المربيات في البيوت.
وتدعو المصادفة إلى إنقاذ منظومة التعليم في 
يحتاج  فاألمر  تشهده،  الذي  التدهور  من  مصر 
مؤسسات  كل  فيها  تشارك  شاملة  قومية  لحملة 
الدولة إلنقاذ المجتمع المصري من مؤامرة داخلية 
يقودها أشخاص اقتحموا مجال اإلنتاج السينمائي 
بهدف الربح السريع لتدمير أخالق وعقول شباب 
مصر وأطفالها، وهو ما يعد تهديداً خطراً لمستقبل 

مصر وأمنها القومي.



اإعداد: الرا الظرا�سي
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انفوجرافيك

الحرائق..
أسباب بسيطة ونتائج كارثية



المرتبة  تحتل  اإلمارات  دولة  بأن  المعلوم  من 
األولى عالمياً في تصنيف أقل الدول في معدالت 
السكان،  من  ألف   100 لكل   19 بنسبة  الحرائق 
في  الدول  أقل  الثاني في تصنيف  المركز  وتحتل 
عدد الوفيات الناجمة عن الحرائق بنسبة 0.4 حالة 
الدولة  أن  إال  السكان،  ألف من   100 بين كل  وفاة 
الحريق  حوادث  من  للحد  متواصلة  جهوداً  تبذل 
بالحمالت المستمرة في التوعية والتدريب وتحديث 

أنظمة اإلنذار.
 الحرائق المنزلية تشكل 57% من الحرائق على 

مستوى الدولة  )2017(.
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 الحرائق المنزلية تمثل أعلى نسبة من حوادث 
الحريق على مستوى الدولة.

المدني بدبي على 90 حريقاً  الدفاع    سيطر 
شب بشقق وبنايات، فضالً عن 126 حريقاً بمنازل 

خالل العام الماضي.
  وزارة الداخلية اعتمدت أعلى معايير عمليات 
في  الحريق  موقع  إلى  للوصول  وأحدثها  اإلطفاء 
أسرع وقت ممكن، انسجاماً مع تطبيق المسرعات 
الحكومية لزمن االستجابة لحاالت الطوارئ لقطاع 
الدفاع المدني، ولتحقيق ذلك تم االستعانة بأحدث 
تقنيات المراقبة والسيطرة والتحكم بأنظمة الحماية 

لـ  الرؤية  وتتمثل  العامة  والسالمة  الحريق  من 
»نظام المراقبة واإلنذار والتحكم الذكي« في تزويد 
وآمنة  وقوية  متطورة  بمنظومة  الداخلية  وزارة 
الحرائق  لمراقبة  ومتكاملة  االستخدام  وسهلة 

وأجهزة اإلنذار المتعلقة بالحرائق.
باعتبار كاشف   وزارة الداخلية تصدر قراراً 
حريق،  بوجود  للتنبيه  األول  اإلنذار  خط  الدخان 
بنظام السلكي،  الكاشف مزوداً  يكون  أن  يستلزم 
ترتبط  وبشريحة  بلوحة  متصالً  يكون  وأن 
عمليات  بغرف  ربطه  مع  االتصاالت  بـشركات 

الدفاع المدني.

 من الضروري أن يلتزم أفراد المجتمع بتطبيق 
والتأكد  منازلهم ومركباتهم  الوقائية في  اإلجراءات 
من المحوالت والتوصيالت الكهربائية المعتمدة ذات 
الجودة والكفاءة، وتجنب استخدام المواد الكهربائية 
الرديئة التي تستخدم لتوصيل الكهرباء في األجهزة 
وأجهزة  والسخانات  الثالجات  مثل  الكهربائية 

التكييف ومراوح الشفط.
العمالة  قضية  من  االنتباه  الجميع  على   
المنازل، فإهمال بعض منهم يؤدي  المساعدة في 

لتجنب حوادث احلريق

إلى كوارث حقيقية، على سبيل المثال في حالة ترك 
المكيفات في حالة تشغيل أو ترك »سلندرات« الغاز 
تؤدي  قد  الحرارة  درجات  ارتفاع  ومع  مفتوحة 

لالنفجار..
التي  ..واألماكن  المطبخ  عن  األطفال  إبعاد   
تكون أكثر عرضة الشتعال الحرائق، وعدم تركهم 

وحدهم في المطبخ. 
 االمتناع عن الشواء داخل المنازل أو الشقق 
االختناق  أو  بالحرائق  التسبب  في  لمخاطرها 

بالغازات واألدخنة السامة. 
 عدم ترك المطبخ أثناء الطبخ وإعداد الطعام 

واالنشغال خارجه، وترك النار مشتعلة.
بين  األقل  على  متر  مسافة  ترك  ضرورة   

مصدر النار وأي شيء قابل لالحتراق.
 وضع الكبريت والوالعات بعيداّ عن متناول 

األطفال.
 منع األطفال من االقتراب من األفران وقدور 

الطبخ.
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تحقيق

المؤثرة  والقوة  الحقيقية  الثروة  الشباب  يعتبر 
الطاقة  أنهم  كما  األمام،  نحو  التنمية  تدفع  التي 
البشرية لحركة النمو والتقدم واالزدهار والمستقبل 
التي  والبذرة  الوطن،  عماد  هم  الشباب  المشرق.. 
فعلى  الغد،  في  أُكلها  لتؤتي  اليوم،  القادة  يزرعها 
أكتافهم  على  وتقوم  اإلنجازات  ُتصنع  سواعدهم 

الحضارات. 
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  مكتوم، 
حاكم دبي، »رعاه الله«، إن الشباب هم قوة األوطان 
وأملها في بناء غٍد أفضل، حيث ترقى برقيهم األمم، 

حتقيق : خالد الظنحاين

ومهاراتهم،  وقدراتهم  بطاقاتهم  المستقبل  ويبنى 
التقدم وبثبات نحو غٍد مزدهر  وبسواعدهم ينجز 
ألجيالنا الحالية والقادمة، مؤكداً أن شباب اإلمارات 
هم حاضر دولتنا ومستقبلها المزدهر، فهم مخزون 
بالحيوية  النابض  وقلبها  ثروتها  ومصدر  طاقتها 
والنشاط نحو مزيد من التقدم والرخاء لمجتمعاتنا، 
أعلى  ونحقق  مشرقاً  مستقبالً  نصنع  وبهمتهم 
واليوم  العالم،  مستوى  على  والمراكز  المراتب 
نرسم مستقبل دولتنا حيث نستثمر ثرواتنا ونوجه 
ومهارات  قدرات  تطوير  نحو  وخططنا  جهودنا 
التقدم  شبابنا، فهم مقياس تقدمنا ومحرك لعجلة 

والبناء.
لقد أطلقت دولة اإلمارات مبادرات عظيمة دعماً 
الرعاية  توفير  في  سباقة  دوماً  فهي  للشباب، 
لشبابها، فهي ال تدخر جهداً في توفير الدعم الالزم 
لهم إلطالق طاقاتهم وتمكينهم الستكشاف فرص 
القدرة  لديها  مؤهلة  جديدة  أجيال  وإعداد  جديدة، 
على االبتكار واإلبداع والريادة لتحقيق طموحاتنا 

بمزيد من الرقي والتقدم.
لتسلط  الشباب  لموضوع  تطرقت   »999« مجلة 
الوطن  مستقبل  بناء  في  دورهم  على  الضوء 

وحمايته والحفاظ على مكتسباته.

ثروة المستقبل
�سباب الإمارات اأمام حتديات وم�سوؤوليات اإ�سافية والدولة تراهن عليهم 
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صورة مشرقة
أكد المستشار أحمد بن إعلي الظنحاني على دور 
الشباب في رسم صورة مشرقة عن دولة اإلمارات 
ومساهمتهم الفاعلة في صناعة المستقبل بدعم من  
وتنمية  تأهيلهم  إلى  تسعى  التي  الرشيدة  القيادة 
مهاراتهم في مختلف المجاالت مشيراً إلى ضرورة 
تعزيز مفهوم الهوية الوطنية الذي كان المغفور له 
بأياديه  إليها  ويسعى  عليها  يحرص  زايد  الشيخ 

البيضاء داخل الوطن وخارجه.  
مؤخراً  أطلقت  اإلمارات  دولة  أن  إلى  وأشار 
أجندة  أول  تعتبر  والتي  للشباب،  الوطنية  األجندة 
إلى  وتهدف  اإلمارات  دولة  في  للشباب  وطنية 
المساهمة  شأنها  من  التي  المناسبة  البيئة  تهيئة 
في مساعدة الشباب اإلماراتي على تحقيق تطلعاته 
لديه  الريادية  الروح  وتعزيز  إمكانياته،  وكامل 
وجعله نموذجاً يحتذى به في التأثير اإليجابي في 

دول العالم.
حكومتنا  نهج  بالشباب  االهتمام  أن  وذكر 
الدولة  سعت  وقد  االتحاد،  تأسيس  منذ  الرشيدة 
إلى تفعيل دور الشباب في مسيرة التنمية والبناء 
للوطن الغالي، وإعطائهم فرصاً متكافئة في العمل 
على صقل مهاراتهم وإطالق قدراتهم القيادية، في 
إطار وطني لعمل واقعي ورؤية مستقبلية للجهود 
المبذولة في خدمة شباب الوطن، وجعلهم نموذجاً 

يحتذى به على مستوى العالم.

بناء اإلنسان
بدوره أوضح الباحث األكاديمي الدكتور سعيد 
وتطويره  اإلماراتي  اإلنسان  بناء  أن  الحساني 
هو  لهويته  انتمائه  وتعزيز  بمعارفه  واالرتقاء 
أولى أولويات االتحاد والتي أرسى قواعدها اآلباء 
المؤسسون وعلى رأسهم الوالد المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن 
بأن المواطن الصالح هو أغلى ثروات الوطن، فعمل، 
بهدف  الدولة  موارد  كل  تسخير  على  الله،  رحمه 
حمل  على  قادرة  متعاقبة  إماراتية  أجيال  إيجاد 
الراية والذود عن مكتسبات االتحاد وحمل األمانة.

ألفضل  اإلمارات  تدشين  إلى  الحساني  ولفت 
مركز للشباب في العالم، والذي يعتبر األكثر شموالً 
اإلمارات  شباب  يضع  واحتياجاتهم،  لمتطلباتهم 
ومسؤوليات  تحديات  أمام  ومجدداً،  أجمعين، 
للبالد  الحكيمة  القيادة  راهنت  فكلما  إضافية، 
إنجاز مزيد  على  الخالقة  بقدراتهم  وآمنت  عليهم، 
من المهام على طريق البناء والتنمية، راهنت على 

االستثمار المجدي فيهم.

دور األسرة
النيادي  محمد  شافع  الدكتور  أّيد  جهته،  من 
حول  الحساني  حديث  البشرية  التنمية  خبير 
الله«،  »رحمه  زايد،  الشيخ  له  المغفور  اهتمام 
وثقتهم  اإلمارات،  حكام  السمو  أصحاب  وإخوانه 
في قدرات الشباب اإلماراتي في تحقيق اإلنجازات 
الكبرى والتي جعلت من دولة اإلمارات دولة حديثة 
مشيراً  الحضارة،  ركب  في  يسير  عصرياً  وبلداً 

دعوة  على  الله«،  »رحمه  زايد،  الشيخ  إلى حرص 
واألخالق  بالعلم  التسلح  إلى  باستمرار  الشباب  

حتى يسهموا بدورهم في خدمة الوطن.
إلى  التوجه  في  األسر  دور  على  النيادي  وأكد 
بما  وتلبيتها  احتياجاتهم  على  واالطالع  الشباب 
دولة  اتحاد  مكتسبات  على  الحفاظ  مع  يتناسب 
األسري  الترابط  أهمية  على  مشدداً  اإلمارات، 
وسائل  عن  بعيداً  القراءة  عادة  على  والتركيز 
التواصل االجتماعي الحديثة التي أسهمت في تفكك 

العالقة بين اآلباء واألبناء.
وزارة  مركز  مدير  مليح  سلطان  أشار  بدوره 
استراتيجية  إلى  بالفجيرة  المعرفة  وتنمية  الثقافة 
اإلماراتية  الثقافة  حياة  إثراء  في  الثقافة  وزارة 
واالحتفاء بها وتقديمها إلى العالم، والمحافظة على 
العربية  اللغة  وترسيخ  اإلماراتية  واآلثار  التراث 
ودعمها وتعزيز سلوك وثقافة القراءة كنهج حياة 
إماراتي  مجتمع  بناء  إلى  إضافة  المجتمع،  في 
الوطنية وفق أسس  على هويته  متالحم ومحافظ 

ثقافية ومعرفية.
 4 مؤخراً  أطلقت  الدولة  أن  مليح  وذكر 
الناعمة  القوى  مجال  في  وطنية  استراتيجيات 
واألمن  العالي  والتعليم  الرابعة  الصناعية  والثورة 

اإلمارات  دولة  انتهاج  أن  إلى  الفتاً  المائي، 
أسهمت  التي  االصطناعي  الذكاء  استراتيجية 
وإنجازها  المعامالت  زمن  على  الوقت  توفير  في 
في  الشباب  دور  على  مشدداً  قياسي،  وقت  في 
تعزيز القيم المجتمعية والثقافة الوطنية واالعتزاز 
تحدث  التي  التغيرات  ظل  في  الشعبي  بالموروث 

في العالم.  

مجلس الشباب
العطر  الله  عبد  سعيد  أوضح  جانبه،  ومن 
مجلس  أن  للشباب،  الفجيرة  مجلس  منسق 
لتحقيق  كبيرة  مسؤوليات  لديه  للشباب  اإلمارات 
من  وذلك  الوطن،  شباب  وتطلعات  القيادة  رؤية 
المجتمع  في  الريادية  مشاركتهم  تفعيل  خالل 
في  تمثيل  وتمثيلهم خير  القطاعات،  مختلف  وفي 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل  المختلفة،  المحافل 
المستقبل  لصناعة  والقادم  الحالي  الجيل  لتمكين 
وضع  على  المجلس  يعمل  حيث  بأدواته.  والعمل 
التوجهات  مع  يتوافق  بما  للشباب،  استراتيجية 
التي  التحديات  وتحديد  الدولة،  في  المستقبلية 
تواجه الشباب، واقتراح الحلول والبرامج المناسبة 
لتفعيل  الالزمة  الحلول  اقتراح  إلى جانب  بشأنها، 

ال�سيخ  النيادي: 

على  حر�ص  زايد 

اإىل  ال�سباب  دع�ة 

بالعلم  الت�سلح 

والأخالق

الدولة  الظنحاين: 

تفعيل  اإىل  ت�سعى 

ال�سباب  دور 

التنمية  م�سرية  يف 

والبناء
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تحقيق

في  المجتمع  في  للشباب  اإليجابية  المشاركة 
مختلف القطاعات في الدولة.

آراء  باستطالع  يختص  المجلس  أن  وذكر 
الشباب بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم، واإلسهام 
الصالحة  والمواطنة  الوطنية  الهوية  تعزيز  في 
لدى الشباب، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ 
إلى  إضافة  الموهوبين،  الشباب  رعاية  مشاريع 
تمثيل الشباب في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن 
الشباب  المجلس يضم في عضويته مجموعة من 
اإلماراتي الذين ال تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، وهم 
من ذوي المؤهالت المتنوعة واالهتمامات ما بين 
والقطاع  المختلفة  الحكومة  قطاعات  في  العمل 
الخاص واألدب والثقافة وإدارة اإلعمال، إضافة إلى 
العمل في مهن متخصصة، مثل العمل في المفاعل 
مجتمعية  مبادرات  وإطالق  اإلماراتي،  النووي 

متخصصة.
ولفت العطر إلى الزيارات المجتمعية التي نفذها 
أبرز  ومناقشة  للشباب  الفجيرة  مجلس  أعضاء 
القضايا التي تهم الشباب في معظم مناطق إمارة 
مع  حوارية  جلسة  بتنظيم  قاموا  حيث  الفجيرة، 
برنامج بداية التابع لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة 
واإلعالن عن إطالق مبادرة »أنا ريادي« الهادفة إلى 

تقديم الدعم لرواد األعمال من فئة الشباب. 

مستمدات دخيلة
رئيسة  الشحي  مريم  قالت  أخرى،  جهة  ومن 
جيٍل  صناعة  إن  الخيمة  رأس  مرشدات  مفوضية 
واٍع ومتحفز من الشباب يبدأ من األسرة وتوفير 
أعلى  إلى  بهم  وللوصول  لهم  آمنة  مستقرة  حياة 
مستويات التقدم الفكري، بالتالي يستوجب منّا أن 
والصدق  السليم  والتفكير  التعامل  أصول  نعلمهم 
والشفافية، وأن نعّودهم على الصراحة، ونناقشهم 
منذ  الطيبة  العادات  على  ونربيهم  إليهم،  ونستمع 
الصغر، بحيث يجب على األم أن تمثل قدوة حسنة 
ألبنائها، وأن يتكاتف اآلباء واألمهات يداً بيد لتربية 
أجيال  عنها  ينتج  متوازنة؛  تربية صحيحة  األبناء 

مستقرة متزنة.
عمادها  الصحيحة  التربية  أن  الشحي  وذكرت 

والهدوء  واإلنصات،  واالستماع  الحوار  ثقافة 
أوالً  األبناء  ومراجعة  والنقاش،  السليم  والتفكير 
أن  الضروري  من  فيه  أصبح  وقت  في  بأول، 
أبنائنا،  تربية  في  الله  أمام  مسؤوليتنا  نستحضر 
وسائل  في  الكبير  التطور  هذا  مع  وأننا  خاصة 
التكنولوجيا على سبيل المثال، أصبحنا في معركة 
تهدد  دخيلة،  مجتمعية  مستمدات  فيها  نواجه 
استقرار أبنائنا الفكري والمعرفي وكذلك المعنوي، 
بل تهدد استقرار األسرة برمتها، فلهذه المستمدات 

�سناعة  ال�سحي: 

ومتحفز  واٍع  جيٍل 

ال�سباب  من 

الأ�سرة من  يبداأ 

أثر كبير قد ال تتم مالحظته إال بعد فوات األوان، 
حلها  يصعب  لمشكالت  أبنائنا  تعرض  وبعد 
بمكان  الضروري  من  كان  لذا  عليها،  والسيطرة 
وعدم  إليهم،  واالستماع  أبنائنا  سلوكيات  متابعة 
إعطاء المجال لآلخرين للتحكم في حياتهم ووضع 
وتفكيرهم،  نفوسهم  من  إزالتها  يصعب  بصمة 
فينجرفون نحو السلبيات التي أضحت تحيط بهم 
من كل الجوانب، في عصر أصبحت فيه أجيال األمة 

مستهدفة.

جمل�ص  العطر: 

لل�سباب  الإمارات 

كبرية  م�س�ؤوليات  لديه 

القيادة روؤية  لتحقيق 
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حوار

حوار: عبدالرحمن اإ�سماعيل- القاهرة

األمين العام التحاد الصحفيين العرب: 

الصحافة الورقية لن تموت!

الذين  العرب  الصحفيين  الكثير من  على عكس 
الورقية،  الصحافة  مستقبل  حيال  تشاؤماً  يبدون 
ووسائل  اإللكتروني  اإلعالم  سطوة  ظل  في 
الكثير من قراء  التي سحبت  التواصل االجتماعي 
التحاد  العام  األمين  ميري  خالد  يعرب  الصحف، 
الصحفيين العرب، ورئيس تحرير جريدة األخبار 
المصريين  الصحفيين  نقابة  وكيل  المصرية، 
لمكانتها  الورقية  الصحافة  استعادة  في  أمله  عن 
في  تختفي  ولن  تموت  لن  أنها  مؤكداً  المفقودة 

المستقبل.
موسع  حوار  في   »999« التقته  الذي  ميري 
األمانة  إن  يقول  الورقية،  الصحافة  مستقبل  عن 
تضم  والتي  العرب   الصحفيين  التحاد  العامة 
في عضويتها نقباء الصحفيين في الدول العربية 
ستجتمع بنهاية العام الجاري لمناقشة ورقة عمل 
موسعة عن الوضع الحالي للصحافة الورقية في 
التي  التحديات  مواجهة  وكيفية  العربي،  العالم 
ووسائل  اإللكترونية  الصحافة  قبل  من  تقابلها 

التواصل االجتماعي.
أوروبية  ورقية  ومجالت  صحف  غرار  وعلى 
األخيرة،  السنوات  خالل  توقفت  كبيرة  وأمريكية 
الصدور  عن  عربية شهيرة  أيضاّ صحف  توقفت 
و»الحياة«  اللبنانية،  »السفير«  جريدة   أبرزها 
الصحافة  شارع  تسود  مخاوف  وهناك  اللندنية، 

المصري من توقف صحف ومجالت خالل الفترة 
المقبلة، في ظل الوضع المالي المتأزم الذي تعيشه 
المصرية كافة بما في ذلك  المؤسسات الصحفية 
ارتفعت  والتي  للدولة،  المملوكة  القومية  الصحف 
مديونيتها لقرابة 20 مليار جنيه )1.1 مليار دوالر( 
وسط حديث متواتر عن توجه حكومي نحو إيقاف 
إصدارات صحفية تابعة لهذه المؤسسات واالكتفاء 

بالجريدة األم.

أزمة مصير
في بداية حواره مع »999«  يقول  خالد ميري 
األمين العام التحاد الصحفيين العرب: إن الصحافة 
العالم العربي  العالم أجمع وليس في  الورقية في 
وحده تواجه أزمة مصير، فقد توقفت صحف كبيرة 
في كل من الواليات المتحدة وأوروبا، وفي عالمنا 
العربي توقفت صحف في كل من لبنان والكويت 
وتكاد  الشهيرة،  اللندنية  الحياة  إلى جانب جريدة 
تكون أسباب التوقف عن الصدور واحدة وتتمثل 
الورقية،  الصحف  إصدار  تكاليف  ارتفاع  في 
قبل  من  الورقية  الصحافة  يواجه  الذي  والتحدي 
الصحافة اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي.

يضيف: »األزمة التي تعيشها الصحافة الورقية 
في عالمنا العربي، لها أكثر من شق، األول تراجع 
مداخيل الصحافة بسبب تراجع اإلعالنات كنتيجة 

لتراجع النشاط االقتصادي في أكثر من دولة عربية، 
الزيادة الكبيرة والمتتالية في تكلفة إصدار  وثانياً 
الصحف، إذ ال يوجد جريدة في العالم في الوقت 
ارتفعت  حيث  إصدارها،  تكاليف  تغطي  الحاضر 
أسعار الورق خالل السنوات األخيرة بنسب كبيرة، 
ويتوقع أن تشهد األسعار زيادة جديدة بنسبة ال 
تقل عن90% خالل شهر نوفمبر المقبل، األمر الذي 
سيزيد من معاناة الصحف الورقية في العالم كله«.

العربية سجلت  الصحف  من  الكثير  أن  ويتابع 
تصاعد  أمام  توزيعها،  معدالت  في  كبيراً  تراجعاً 
األخيرة،  السنوات  في  اإللكترونية  الصحافة  نجم 
األونة  في  بدأت  الورقية  الصحافة  كانت  وإن 
األخيرة تستعيد جزءاً من عافيتها المفقودة، بسبب 
اإللكترونية  الصحافة  أن  العربي  القارئ  إدراك 
فقدت مصداقيتها،  وباتت تهتم أكثر بالسرعة في 
وتوخي  الكافي،  التدقيق  حساب  على  الخبر،  نقل 
الحذر والحرص على المصداقية، وهى مزايا تتوفر 

فقط في الصحافة الورقية.
أن  في  يقين  »لديَّ  ميري  يقول  كما  هنا  ومن 
الصحافة الورقية في عالمنا العربي، لن تختفي ولن 
تموت، ألنه تاريخياً لم يؤِد ظهور وسيلة إعالمية 
فظهور  أخرى،  إعالمية  وسيلة  موت  إلى  جديدة 
لم  الماضي  القرن  من  الستينيات  في  التليفزيون 
يقض على الراديو الذي نجح مؤخراً في استعادة 
جاذبيته رغم سطوة الفضائيات، ومن هذا المنطلق، 
على  قادرة  الورقية  الصحافة  بأن  القول  يمكن 
واستعادة  اإللكترونية،  الصحافة  تحدي  مواجهة 
نقل  في  الموثوق  المصدر  تكون  أن  في  مكانتها 

األخبار والمعلومات«.
تدرك  بدأت  الحكومات  من  العديد  أن  ويضيف 
أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة الورقية في بناء 
مجتمعاتها لذلك تتدخل لدعم صحافتها، ففي تونس 
من  جزءاّ  الورقية  الصحافة  باعتبار  قانون  صدر 
ثقافة الدولة يجب الدفاع عنه، كما صدرت قرارات 
الصحافة  لحماية  وإيطاليا  فرنسا  من  كل  في 
توجيه  األوروبي  االتحاد  دول  وتعتزم  الورقية، 

ال�سحافة الإلكرتونية فقدت م�سداقيتها وتهتم 

بال�سرعة على ح�ساب الدقة يف نقل اخلرب 
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التي  اإلعالنات  من  عليها  التي ستحصل  الرسوم 
تبث عن طريق محرك البحث »جوجل« إلى مساندة 
الصحافة الورقية، وفي مصر لدى الحكومة التزام 
بدعم الصحافة القومية، وهو الدعم الذي حال من 
دون توقف صحف ومجالت عديدة عن الصدور، 
صياغة  إعادة  ستشهد  المقبلة  الفترة  كانت  وإن 

لحال الصحافة المصرية.

حلول لألزمة
تواجه  التي  التحديات  على  التغلب  وبشأن 
الصحافة الورقية العربية يقول األمين العام التحاد 
الصحفيين العرب »سنقدم خالل االجتماع المقبل 
لألمانة العامة لالتحاد حلوالً خلصت إليها الدراسة 
تعترض  التي  المشاكل  حول  االتحاد  أعدها  التي 
من  ذلك  في  االستفادة  ويمكن  العربية،  الصحافة 
الصحف  أصحاب  تداعى  إذ  البريطانية،  التجربة 
الصحف  مصير  لبحث  عاجل  اجتماع  إلى  هناك 
البريطانية بعدما انخفض توزيعها ألكثر من %25 
في  تمثلت  عملية  عن حلول  االجتماع  هذا  وأسفر 
في  الصحف  توزيع  أساليب  في  تغيير  إحداث 
المحتوى  في  تغيير  إحداث  وكذلك  بريطانيا، 
من  وقرباً  جاذبية  أكثر  يكون  بحيث  الصحفي 
القارئ، وهو ما يجب على الصحافة العربية اتباعه، 
فقد نجحت الصحف البريطانية في استعادة جزء 

كبير مما فقدته«.

ويتابع أن الصحافة األمريكية هى األخرى بدأت 
تستعيد أيضاً الكثير من قرائها بفضل إعادة صياغة 
محتواها الصحفي، مثلما فعلت صحيفة نيويورك 
تايمز التي رفعت توزيعها ألكثر من مليون نسخة 
الورقية في آسيا ببعيدة  يومياً، وليست الصحافة 
فهناك  الورقية،  للصحافة  الحاصلة  الطفرة  عن 
توزيع  يتجاوز  واليابان  الهند  صحف في كل من 
الصحيفة الواحدة المليون نسخة في اليوم، األمر 
أن  على  عرب  كصحفيين  لدينا  األمل  يبعث  الذي 
الصحافة الورقية قادرة على تجاوز األزمات التي 

تمر بها منذ سنوات.
محتوى  جاذبية  عدم  بأن  ميري  ويعترف 
الصحف العربية الورقية، سبب من أسباب عزوف 
القراء عنها، بعدما أصبح القارئ يجد في صحف 

التي  الصحفية  والقصص  األخبار  ذات  الصباح 
في  شاهدها  أو  اإللكترونية  المواقع  في  قرأها 
الفضائيات مساء اليوم السابق، ويضيف: »ال شك 
أن جزءاً من األزمة التي تمر بها الصحافة الورقية 
في الدول العربية كافة متعلق بالمحتوى، فالكثير 
عن  بعيدة  باتت  الصحفية  والقصص  األخبار  من 
مشاكل الجمهور العربي، وخارجة تماماً عن نطاق 
اهتماماته، وهو ما خلصت إليه الدراسة التي أعدها 
مشابهة  دراسة  وكذلك  العرب،  الصحفيين  اتحاد 

أجرتها الهيئة الوطنية للصحافة في مصر«.
اهتماماً  أولت  العربية  الصحافة  أن  ويضيف 
المصيرية  بالقضايا  الماضية،  السنوات  في  كبيراً 
التي تواجه دولها خصوصا قضايا اإلرهاب، كما 
في حالة دول مثل مصر والعراق وسوريا واليمن، 

العديد من احلك�مات بداأت تدرك اأهمية الدور الذي 

تلعبه ال�سحافة ال�رقية يف بناء جمتمعاتها
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وتعرض العديد من الصحفيين في هذه الدول إلى 
القتل، وتزامن كل ذلك مع صعويات اقتصادية مرت 
بها غالبية الدول العربية، األمر الذي أدى إلى تراجع 
مدخول الصحف من اإلعالنات التي تعتبر المصدر 
الرئيس، بل ربما يكون الوحيد للعديد من الصحف 

العربية.
الصحفيين  التحاد  العام  األمين  أن  بيد 
من  للكثير  تدريجياً  تعافياً  هناك  أن  يرى  العرب، 
االنتعاش  يعيد  ربما  مؤخراً  العربية  االقتصاديات 
يدعم  مما  الصحفية،  اإلعالنات  لسوق  جديد  من 
تمر  التي  المصاعب  تخطي  في  الصحف  إدارات 
بها المؤسسات الصحفية، خصوصاً تلك التي بدأت 
بحيث  الصحفي  لمحتواها  صياغة  إعادة  عمليات 

تصبح المادة الصحفية أكثر جاذبية للقارئ.

تحدي اإللكترونية
مجابهة  على  الورقية  الصحافة  قدرة  وحول 
السبق الصحفي لدى الصحافة اإللكترونية، يقول 
العديد  ارتكبت  اإللكترونية  الصحافة  إن  ميري، 
من األخطاء ضربت بها مصداقيتها ومهنيتها في 
الدراسات  عنه  كشفت  ما  وهو  األخيرة،  السنوات 
الصحافة  أن  وأظهرت  مؤخراً،  أجريت  التي 
موثوق  كصحافة  التراجع  في  بدأت  اإللكترونية 
أنها  إذ  الخبر،  منها  يأخذ  أن  القارئ  يستطيع  بها 
اهتمت بالجري وراء الخبر والسرعة في نقله من 
فضالً  من صحته،  للتأكد  بالتدقيق  االهتمام  دون 
التواصل  وسائل  سمة  باتت  التي  اإلشاعات  عن 
االجتماعي والتي لم تعد صالحة ألن تكون مصدراً 

من مصادر الحصول على المعلومات الصحيحة.
إلى  كما يضيف،  ملحة،  الحاجة  تبدو  هنا  ومن 
إحداث دمج بين الصحافتين الورقية واإللكترونية، 
التي  األزمة  لمواجهة  المقترحة  الحلول  أحد  وهو 
المؤسسات  بوسع  إذ  العربية،  الصحافة  بها  تمر 
أن  إلكترونية  مواقع  لديها  التي  العربية  الصحفية 
اإللكتروني،  وموقعها  الورقية  نسختها  بين  تدمج 
القارئ  لخدمة  بينهما  تعاون  هناك  يكون  بحيث 
منصب  توليه  بحكم  ميري  ويكشف  النهاية.  في 
لدى  توجه  عن  المصرية،  الصحفيين  نقابة  وكيل 
النقابة  النقابة المصرية إلحداث تعديل في قانون 
على  عاماً   75 بمرور  الماضي  العام  احتفلت  التي 
في  العاملين  الصحفيين  بقبول  يقضي  تأسيسها، 
بهدف  النقابة،  لدى  كأعضاء  اإللكترونية  المواقع 
إحداث نوع من الرقابة المعنوية على أداء الصحافة 
مهنة  من  مهماً  جزءاً  أصبحت  بعدما  اإللكترونية، 

الصحافة.

مناخ الحريات
الورقية  الصحافة  تأثر  بمدى  يتعلق  وفيما 
العربي  العالم  في  السائد  الحريات  بمناخ  العربية 
العديد من منظمات حقوق اإلنسان  والذي تسجل 
التحاد  العام  األمين  يقول  عليه،  مالحظات 
الصحفيين العرب: »ال توجد صحافة بدون حرية 
كما ال ينجح أي إصالح بدون صحافة حرة، فضالً 
عن أن حرية الصحافة ال تنمو وال تزدهر إال في 

ظل بيئة آمنة، ومن هذا المنطلق تأخذ لجنة الحريات 
االتحاد،  لجان  أهم  العرب،  الصحفيين  اتحاد  في 
وأصدرت  الجد،  مأخذ  الصحفية  الحريات  ملف 
اللجنة تقريرها األخير الذي يشدد على أهمية توفر 

الحريات للصحفيين العرب«.
ضد  صد  حائط  يمثل  اللجنة  دور  أن  ويتابع 
تقارير المنظمات المشبوهة التي تسعى إلى تشويه 
يضطلع  الذي  الدور  منطلق  من  العرب،  صورة 
العربية  األمة  قضايا  عن  الدفاع  في  االتحاد  به 
ووقفت  مصيرها،  يهدد  مقيتاً  إرهاباً  تواجه  التي 
قضايا  مع  عربي  قطر  كل  في  العربية  الصحافة 
وطنها، بدليل ارتفاع أعداد الصحفيين العرب الذين 
استشهدوا أثناء أداء مهامهم الصحفية في مواقع 

الحرب أو المواجهات.
ويؤكد ميري أن اتحاد الصحفيين العرب يلتزم 
العربي،  الشمل  جمع  على  يشدد  الذي  بميثاقه 
ورفض تقسيمه أو التدخل في شؤونه، فقد نختلف 
الحقائق  نختلف حول  أن  يمكن  ال  لكن  الرأي  في 
األساسية ومنها أن حرية الصحافة وحرية الرأي 
ودولنا  أمتنا  عن  الدفاع  قلب  في  هى  والتعبير 

العربية.
الصحافة  تنتظر  التي  الهيكلية  التغيرات  وحول 
المصرية بشقيها الورقي واإللكتروني بعد اعتماد 
أن  ميري  يتوقع  مصر،  في  لإلعالم  جديد  قانون 
ينهي القانون حالة الفوضى التي يعيشها اإلعالم 
المصري خصوصاً الفضائي منه، وكذلك ما ينشر 
إعادة  عن  االجتماعي، فضالً  التواصل  عبر مواقع 

هيكلة وإصالح جذري ينتظر المؤسسات الصحفية 
القومية المملوكة للدولة.

وهى  لإلعالم،  الوطنية  الهيئة  »لدى  ويضيف: 
على  اإلشراف  بها  المنوط  الحكومية  الجهة 
متكاملة  رؤية  القومية،  الصحفية  المؤسسات 
يتيح  كما  الحكومية،  الصحف  أوضاع  إلصالح 
القانون الجديد دمج مؤسسة صحفية في مؤسسة 
صحفية أخرى، وكذلك دمج إصدارات صحفية في 
لن تمس حقوق  الحاالت  بعضاً، وفي كل  بعضها 
الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية حال 

اتمام عمليات الدمج المتوقعة بحسب القانون«.
أوضاع  إصالح  يستهدف  القانون  أن  ويتابع 
اقتصادية صعبة تعاني منها المؤسسات الصحفية 
الوقت  أنه يستهدف في ذات  الحكومية كافة، كما 
تطوير العنصر البشري الذي ستقع على عاتقه مهمة 
تطوير المحتوى الصحفي، إذ عقدت الهيئة الوطنية 
دورات  لإلعالم  األعلى  المجلس  وكذلك  للصحافة 
تدريبية شارك فيها أكثر من 900 صحفي استهدفت 
تطوير المهارات الصحفية لدى الصحفيين، وتدريب 
بحيث  كافة  الصحفي  العمل  فنون  على  الصحفي 

يكون ملماً بكل أدوات الصحافة الحديثة.
وكذلك  المصرية  الصحافة  أن  ميري  ويؤكد 
متاعبها  من  الكثير  اجتازت  عام،  بشكل  العربية 
خصوصاً المؤسسات الصحفية العريقة التي تمتلك 
هيكلة  إعادة  في  استغاللها  يمكن  ثمينة  أصوالً 
أوضاعها بحيث تستعيد عافيتها والعودة من جديد 

لتكون مصدر اإلعالم األكثر موثوقية ومصداقية.

حوار
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الجريمة و العقاب



في  المتسلسلين  القتلة  أحد  ريدر  دينيس  يعتبر 
الواليات المتحدة، والذي قام بقتل عشرة أشخاص 
خالل  كنساس  بوالية  كاونتي  سيدويك  مدينة  في 
1991، وعرف عنه  1974 وحتى عام  الفترة من عام 
قيامه بربط ضحيته وتعذيبها قبل أن يقتلها. وبسبب 
شعوره بالغرور والثقة الزائدة بالنفس وتعبيراً عن 
التحدي كان يبعث للشرطة ووسائل اإلعالم برسائل 
ارتكبها،  التي  القتل  جرائم  تفاصيل  على  تحتوي 
ويؤكد لهم ساخراً استحالة الوصول إليه، إال أنه في 
عام 2005 تمكنت الشرطة من القبض عليه وتقديمه 

للمحاكمة.
والية  في  بيتسبورغ  مدينة  في  دينيس  ولد 
كنساس في عام 1945 في أسرة تضم والديه وأخوته 
الثالثة، إال أنه كبر وترعرع في مدينة ويتشيتا، وكان 
بعد  يقتلها  ثم  الحيوانات  بتعذيب  يقوم  في صغره 
ذلك، وخالل األعوام 1966 إلى 1970 التحق بالقوات 
الجوية ولدى تسريحه منها انتقل إلى مدينة »بارك 
سيتي«، وعمل في متجر لبيع اللحوم. وفي عام 1971 
ثم  وأنجبا طفلين،  ديتز  باوال  تدعى  فتاة  تزوج من 
التحق بكلية في الدورادو لدراسة اإللكترونيات وفي 
ويتشيتا  بجامعة  التحق  ثم  فيها،  تخرج   1973 عام 

لدراسة القانون وتخرج في عام 1979.
إثر ذلك التحق بالعمل في وظيفة أمنية في إحدى 
الشركات، حيث تخصص في صيد الكالب الخطرة 
وأصبحت العائالت تتصل به لهذا الغرض، وهو ما 
سمح له بدخول بيوتهم بسهولة. وفي مارس 2005 
أنهيت خدماته بسبب عدم التزامه بعمله والشكاوى 
التي أثيرت ضده بسبب مبالغته في ممارسة القتل 
الرحيم إزاء الكالب الشرسة. وكان قد ألقي القبض 
عليه بتهمة القتل قبل ذلك بأسبوع مما دفع زوجته 

إلى طلب الطالق منه.
وقعت جميع جرائم القتل التي ارتكبها ريدر في 
يخطط  وكان  أشخاص،  عشرة  قتل  حيث  كنساس، 
لقتل آخرين، ومنهم آنا ويليامز التي عادت إلى منزلها 
متأخرة، بينما كان يختبئ في إحدى الحجرات مما 
وجوده.  تكتشف  أن  قبل  المكان  مغادرة  إلى  دفعه 
بالقتل، حيث كان  وخالل استجوابه اعترف بشغفه 
يختار ضحيته ثم يراقبها ويتتبعها إلى أن تسنح له 
الفرصة لقتلها، وكان يلجأ إلى الخنق باستخدام يديه 

ترجمة: د. ح�سن الغول 

أو حبل أو كيس من البالستيك كوسيلة للقتل، وفي 
الموت.  الحاالت يطعن ضحيته بسكين حتى  بعض 
مسرح  في  الضحايا  جثث  معظم  على  عثر  وقد 

الجريمة باستثناء اثنتين.
تحد  رسائل  ببعث  قيامه  القاتل  هذا  عن  وعرف 
ارتكبها،  التي  القتل  عمليات  يصف  وكان  للشرطة، 
وفي مطلع عام 1978 بعث برسالة أخرى إلى محطة 
تليفزيون في ويتشيتا مدعياً مسؤوليته عن جريمة 
كما  أوتيروس.  عائلة  من  أفراد  قتل ذهب ضحيتها 
لتضليل  مستعارة  أسماء  عدة  استخدام  إلى  لجأ 
ارتكاب  المدينة  شهدت   1988 عام  وفي  الشرطة. 
من  أفراد  ثالثة  ضحيتها  ذهب  جديدة  قتل  جريمة 

عائلة فيجر.
بحلول عام 2004 كان التحقيق بشأن هذا القاتل 
بطيئاً جداً، حيث كانت الشبهات تدور حول شخص 
يمتلك عربة جيب سوداء من طراز شيروكي، وعندما 
بدأ ريدر في بعث سلسلة من الرسائل إلى الصحف 
المحلية تحدث عن قيامه بقتل السيدة ويكي ويجيرل 
الجريمة  لمسرح  صورة  وأرفق   1986 سبتمبر  في 
وأخرى لرخصة القيادة الخاصة بها، وكان يبدو أنه 

يمارس مع الشرطة والصحافة لعبة القط والفأر. 
ويتشيتا  شرطة  استلمت   2004 عام  أواخر  في 
قيادة  رخصة  معها  أرفق  القاتل  من  أخرى  رسالة 
القدمين  موثقة  صغيرة  لدمية  وصورة  الضحية 
واليدين، وقد وضع على رأسها كيس من البالستيك، 
وبعد شهر بعث القاتل برسالة وصورة دمية أخرى 
ذلك  بعد  لها  بعث  التي  للشرطة  واضح  تحد  في 
أن تلك الوسيلة ستكون آمنة. إال  باسطوانة معتقداً 
أن الشرطة تمكنت بطريقة فنية من استعادة بيانات 
كانت محذوفة من األسطوانة وتعود لشخص يدعى 
لوثرية، حيث  لكنيسة  كما تضمنت صورة  دينيس، 
دينيس هو رئيس مجلس  أن  إلى  الشرطة  توصلت 
جيب  عربة  ويمتلك  ريدر،  دينيس  ويدعى  الكنيسة 

سوداء من طراز شيروكي.
أصبح لدى الشرطة بعض األدلة على أن دينيس 
أدلة  إلى  حاجة  في  كانت  أنها  إال  القاتل،  هو  ريدر 
أقوى للقبض عليه، ولهذا تم فحص الحمض النووي 
الطبية  العيادة  قبل  من  منها  أخذ  الذي  ريدر  البنة 
حيث  فيها،  طالبة  كانت  عندما  كنساس،  لجامعة 

أشارت نتائج الفحص إلى وجود تشابه بين حمضها 
نيكي  الضحية  أظافر  من  أخذ  الذي  وذلك  النووي 
ويجيلر، وهذا يعني أن القاتل كان على قرابة وثيقة 
بابنة ريدر، وشكل هذا األمر دليالً كبيراً تحتاج إليه 

الشرطة.
ألقي القبض على ريدر عندما كان يقود سيارته 
تم  ذلك  وإثر   ،2005 فبراير  في  منزله  من  بالقرب 
تفتيش منزله ومكتبه الذي يقع داخل الكنيسة وعثر 
اليوم  على أدوات شكلت أدلة ضده فيما بعد. وفي 
التالي قال مدير الشرطة في مؤتمر صحفي وقد بدا 
عليه االرتياح »أخيراً ألقينا القبض على السفاح وآن 

لمدينتنا أن ترتاح«.
تهم  ريدر عشر  ،لى  ذاته وجه  الشهر  نهاية  في 
بالقتل من الدرجة األولى، كما أشارت الصحف إلى 
أن ريدر اعترف بارتكاب جرائم أخرى. وأشار إلى 
أن الحظ كان حليف بعض الضحايا الذين نجوا من 
القتل في آخر لحظة. وفي أواخر يونيو وقبيل انعقاد 
جلسة المحاكمة اعترف رسمياً بارتكابه تلك الجرائم، 
وقدم تفصيالت بشأنها وإن أصر على عدم االعتذار 
بالبهجة  يشعر  كان  إنه  متفاخراً  قال  بل  فعله،  عما 

والنشوة عندما يمارس القتل.
حكماً  القاضي  أصدر  المحكمة  جلسة  وخالل 
بسجن ريدر مدى الحياة عن كل جريمة ارتكبها مع 
والية  تكن  لم  حيث  للعفو،  فرصة  أي  من  حرمانه 
وقد  الوقت.  ذلك  في  اإلعدام  عقوبة  تطبق  كنساس 
الصادر  الحكم  لتخفيف  استئناف  طلب  القاتل  قدم 
أن  إال  عقلي،  باضطراب  مصاب  أنه  مدعياً  ضده 

المحكمة رفضت هذا الطلب.
وقد أكدت نتائج التحقيقات التي جرت بعد صدور 
قد  أخرى  قتل  جرائم  أي  على  العثور  عدم  الحكم 
بالده  في  الرعب  أثار  الذي  القاتل  هذا  إلى  تنسب 
لفترة من الزمن، والذي حاول أن يمارس نوعاً من 
يمارس  أنه  يدري  يكن  لم  لكنه  الشرطة،  مع  اللعب 
حياته  يمضي  أن  النتيجة  كانت  حيث  الموت،  لعبة 

خلف القضبان.
وقد كانت هذه الجرائم التي ارتكبها هذا السفاح 
وصناع  الكتاب  من  لعدد  إلهام  مصدر  المغرور 
السينما، حيث تم نشر كتاب عن هذا القاتل إضافة 

إلى إنتاج فيلم عنه. 
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َعقاِرب«،  »األقارب  الشعبيّة:  أمثالنا  في  نقول 
عبارة لطالما رّددها، ويرّددها أهُل الّضاد، في كثرٍة 
للخليج،  محيطها  من  العربية،  أقطارنا  من  كاثرة 
لكنّها عند المدعو »إياس«، باتْت حدثاً واقعاً، ووجعاً 
مالزماً، ألّن الَمثَل السابق، تلبَّسه، وأحاط به، إحاطة 
الماء بجزيرٍة في عرض البحر، أو إحاطة ِسَواٍر في 
ِمعَصم يٍد! بْل صار أْمراً ُمَسلَّماً به، »بعد نزهٍة توّهم 
إياسٌ أّنها سعيدٍة، في إحدى المزارع بإحدى مناطق 
حيث  الغني«،  »عبد  عّمه  البن  والعائدة   ، الدولة 
الجذور، وصداقة مشهودة  تجمعهما محبّة عميقة 

مْن أيام الطفولة! 
إلى  »النّزهة السعيدة«، َسْرَعان ما تحّولت  لكّن 
الّذاكرة،  في  محفورة  آثارها  ستبقى  أليمة،  ذكرى 
النّزهة  هذه  خفايا  أّما   .. قابالت  سنواٍت  إلى 

وخبَاياها ففي ِسياق القصة التالية... 

 ال َعلى البال وال الخاطر
أحبَّ  والعواقب،  النَّتائج  َمحُسوبة  غير  نزهة 
»إياس« أْن ُيفِرح بها عائلته، لقضاء يوم جمعة ماِتع، 
فهو يوم عطلة، وبعده السبت يوم عطلة آخر، حيث 
أغراضها  وجّهزت  حقائبها،  »إياس«  عائلة  حزَمْت 
داخل  سِعيَدين  يومين  لقضاء  استعداداً  الالزمة، 
إحدى  في  الغني«  »عبد  عّمه  البن  عائدة  مزرعة 

مناطق الدولة.
وباعتبار أّن ابن أخته الشاب، »عّواد«، كان بزيارة 
عندهم بالمنزل، قبل انطالقهم في رحلتهم، طلب منه 

اإعداد: وجيه ح�سن

خاله »إياس« مرافقتهم إلى المزرعة، فوافق »عّواد« 
بيت خاله  »يزور  بأنه  التّنويه  ترّدد، مع  مْن دون 
وُيكِرم  يحبّه،  فخالُه  األسبوع«،  في  مرة  من  أكثر 

ِوفادته، فهو ولدٌ يتيُم األبوين.
وبالفعل، وصلت العائلة للمكان المنشود، وبعد 
جلسوا  الغداء،  طعام  من  واالنتهاء  االستراحة، 
الحياة،  شؤون  في  األحاديث  لتبادل  جميعاً، 
األخالق  على  والحفاظ  وتعليمهم،  األوالد،  وتربية 
بصلة  التمّسك  وضرورة  اآلخرين،  مع  الحميدة 
الُقربى، خاّصة وأّن هذه الصلة، باتت خيوطها غير 
متماسكة بهذه األيام ، لدى كثرة أو قلّة من العباد، 

بهذا المجتمع أو ذاك.. 
تامٍّ عْن  فقد كان في غياٍب  »عّواد«،  الشاب  أّما 
تلك األحاديث، إذ كان عقله يسبح في فضاِء عالٍَم 
القيام  على  يحّرُضه  فتىَء  ما  ُمَؤْبلَس،  شيطانّي 

بسرقة منزل خاله »إياس«! 
الساعة  »وكانت  األجواء،  هذه  خضّم  وفي 
»عّواد«  تظاهر  مساًء«،  السابعة  على  شارفت  قد 
الهاتف  على  بمحادثة  يقوم  بأّنه  الخبيث،  الُمَراِوغ 
المتحرك »الموبايل«، مع صاحب محّل بيع األواني 
المنزلية، الذي يعمل عنده، حيث طلب منه الحضور 
هناك  أّن  بحّجة  ممكن،  وقٍت  بأسرع  المحّل،  إلى 
بّد من حضوره، لمعالجة  ما قد حصل، وال  شيئاً 

الَخلَل..
ومَن  أّوالً،  خاله  مْن  »عّواد«  الشاب  واعتذر 
الحاضرين تالياً، على تفريطه بهذه النّزهة الماِتعة، 

لكنه مضطّر للمغادرة، حسب طلب صاحب المحّل، 
هذه  لمتابعة  العودة،  سيحاول  »بأّنه  خاله،  ووعَد 

الجلسة الحلوة معهم، الجلسة التي ال ُتعوَّض«..
بسيارته،  متجهاً  المكان،  »عّواد«  غادر  وبالفعل 
لكْن إلى أين؟! إلى منزل خاله »إياس«، لتنفيذ الخطة 
الدنيئة، التي صّب الشيطان بنوَدها في قحِف رأسه، 
وفي طريقه للمنزل المذكور، مّر على أحد األسواق، 
في  لمساعدته   ، الحديدية  األدوات  بعض  اشترى 
خاله  بيت  »سرقة  وهي:  المشؤومة،  خطته  تنفيذ 
»حسان«،  يدعى  له  صديقاً  معه  وأخذ  إياس«، 
ليراقب المكان من داخل سيارة »عّواد«، بانتظار أْن 

تتّم عملية السرقة بنجاح.

كسُر األقفال 
في بدء عملية السرقة، حاول الّسارق »عّواد« دفع 
الباب الرئيس بكتفه أو بيديه كلتيهما، وهو صاحب 
البنية القوية، علّه ُيفتَح، من دون »ُشوَشرة«، وحتى 
 ، الباب  ُيفتَح  لم  ولّما  الحي،  انتباه سكان  يثير  ال 
لجأ إلى استخدام أداة حديدية معكوفة بجانٍب منها، 
وبذا تمّكن »عّواد« االلّص، من كسر القفل الرئيس 
أعصاب  بكّل  »إياس«،  خاله  منزل  ودخل  للمنزل، 
أنوار  وأشعل  ضجيج،  أّي  إثارة  دون  مْن  هادئة، 
المنزل، لكأّن البيت بيته، ال بيت خاله، الّرجل الطيّب، 

صاحب األيادي البيضاء عليه!
وينتقي  يجمع  »عّواد«  السارق  شَرَع  وهناك 
ُيقال، سطا على  كما  ثمنُه«،  وزُنه، وغال  »ما خفَّ 
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يد  وساعتي  »إياس«،  خاله  زوجة  مصوغات 
ثمينتين، وحين فتّش خزانة »دوالب« غرفة النوم، 
المال، بعمالٍت محلية، وغير  من  كبيراً  وجد مبلغاً 
محلية، فأخذه ووضعه داخل كيٍس أسود، وسطا 
على حاسوب محمول »البتوب« جديد وغالي الثمن، 
عائد لخاله، وقد اشتراه الخال من حوالي أسبوع. 

كيس  طّي  المسروقة  األموال  السارق  ووضع 
أسود اللون، وحمل »الالبتوب« بعد أْن جمعه مع 
مستلزماته، داخل حقيبته السوداء الجديدة، وأغلق 
باب المنزل وراءه بكّل عناية وَتُؤدة، كأنه لم يرتكب 
خارج  كأنه  بل  والسرقة«،  »الّسطو  هي  جريمة 
أمام  تنتظره  التي  إلى سيارته،  الخاص  من منزله 
المنزل. ومن هناك، توّجه قاصداً منزله، ليضع فيه 
لمنزله،  »حسان«  وأوصل شريكه  كّل مسروقاته، 
ثّم عاد أْدراجه إلى حيث خاله »إياس«، وباقي أفراد 
العائلة، الذين كانوا ينوون البقاء والنوم ليلة الجمعة 
كان  السبت  يوم  ولكن  المزرعة،  داخل  السبت،   –
هذه المّرة رياحاً عاتية، بالنسبة للخال وزوجته في 

المقام األول..

مفاجأة من الِعيار الثقيل  
نزهٍة  مْن  األسرة،  عادت  السبت،  يوم  عصر 
حسبتها ماِتعة جميلة، لكّن الّصدمة المباِغتَة، كانت 
تنتظرهم على الباب، وفي الّداخل، وهم الذين عادوا 
الفرح  من رحلتهم، وقد شعروا خاللها بكثيٍر من 

والّسرور واالستْجمام.. 

الّصدمة، أنهم وجدوا أّن أحداً ما، قد لعب بقفل 
الباب، لحظتئٍذ داَخلَهم الشك، »أّن المنزل قد تعّرَض 
»إياس«  الخال  اقترب  والّسطو«..  وحين  للسرقة 
من »دوالب« غرفة النوم، أسِقط بيده، انتابتْه نوبة 
أمواله  بسرقة  عَرَف  حين  مباغتة،  وحزٍن  توّفٍز 
ومصوغات زوجته وساعتين ثمينتين، وأّن المنزل 
رحلتهم،  في  غيابهم  أثناء  للسرقة،  تعّرَض  قد 
سرق  الجديد  »الالبتوب«  وأّن  الماِتعة،  ونزهتهم 
وهو غير موجود في مكانه المعهود، على الطاولة.. 
لم  نزهتهم،  الذي صرفوُه في  الكثير  والضحك 

يكن في عواقبه خيراً عليهم أبداً!

فْتح بالٍغ بالواِقعة
بألٍم  مُشوٍب  بإحباٍط  »إياس«،  الخال  توّجه 
بالغاً،  فتح  هناك  الحّي،  مركز شرطة  إلى  نفسّي، 
شارحاً فيه واقعة الّسرقة، ومشاهداته، بعد عودتهم 

من تلك الّرحلة الّشؤم! 
»قسم  الشرطة،  مركز  رئيس  أمر  الفور  وعلى 
التحريات والمباحث الجنائية« في المركز بضرورة 
التحّرك، وتحّري المكان، وجمع األدلة في مسرح 
ثّم  ومن  متناهية،  بدّقة  البصمات  وأخذ  الجريمة، 
بالنتائج  الجنائي، وموافاته  المخبر  تحليلها، داخل 

على وجه الّسرعة.. 

 االعتراف سّيد األدّلة
وزوجته،  »إياس«  إفادات  إلى  االستماع  وبعد 

المفاجئ  »عّواد«، ورجوعه  المدعو  ذهاب  وطريقة 
إلى خاله، وإلى المزرعة، في ساعة متأّخرة مساًء، 
»عّواد« من  بالشاب  الّشبهة  الشرطة  حصر مركز 

دون سواه! 
إلقاء  ليتّم  لعّواد،  كمين  نصب  تّم  وعندها 
اعترف  المحقق،  الضابط  وأمام  عليه،  القبض 
»عّواد« بفعلته النكراء، وبكّل المسروقات التي 
وأّن  بإعادتها دونما نقصان،  والتزم  ِبحوزته، 
»حسان«،  يدعى  السرقة  في  له  شريكاً  هناك 
سيارة   داخل  قابع  وهو  المكان،  يراقب  كان 
»عّواد«، بانتظار أْن تتّم عملية السرقة بنجاح، 
وكان هذا الشخص الثاني، هو الّرأس المدّبر، 
لهذه العملية، وأنه يقطن في حّي قريٍب مجاور، 
حيث  الشخص،  لهذا  آَخر  كمين  نصب  فتّم 
ُمستعَجل،  ضرورّي  للقاٍء  »عّواد«،  استدرجه 
مع  واقتياده  عليه،  القبض  إلقاء  بالفعل  ليتّم 
الشرطة،  إلى مركز  بالسرقة،  »عّواد«، شريكه 
استكمال  بعد  للعدالة  تقديمهما  تّم  حيث 
إحدى  بإيداعهما  المحكمة،  وأمرت  التحقيقات، 
»المؤسسات العقابية واإلصالحية« في الدولة، 

لينااَل الجزاء العادل. 

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

أخرى هو محض صدفة.
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العربية  اإلمارات  دولة  في  العامة  النيابة 
المتحدة هي الممثلة للمجتمع ونائبة عنه، وتكون 
وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة 
سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي، 
لقانون  الصحيح  التطبيق  ضمان  بغرض  وذلك 
العقوبات، سواء كان ذلك بالتمسك بإدانة المتهم 

أو التمسك ببراءته.
وقد حدد القانون اإلماراتي الحاالت التي يتم 
الجنائية  الدعوى  عن  العامة  النيابة  تنازل  فيها 
ووقف وتعطيل سيرها بقوة القانون، مثل: حاالت 
وإصدار  المتهم،  مع  والتصالح  والتقادم،  العفو، 
النيابة العامة أمراً بحفظ الدعوى بناًء على محضر 
جمع استدالالت، أو إصدار قرار بأال وجه إلقامة 

الدعوى.

اختصاصات
النيابة  تستطيع  ال  الجنائية:  الدعوى  تحريك 
بعض  تجاه  الجنائية  الدعوى  تحريك  العامة 
عليه  المجني  فيها شكوى  ُتشتَرط  التي  األحوال 
بنفسه أو طلبه أو إذنه، وهي غير ُملَزمة بتحريك 
الدعوى تجاه كل جريمة تصل إلى علمها، بل تقوم 
بتحريك الدعوى الجنائية إذا ارتأت أنه من المالئم 
في  تخضع  أنها  بنفسه، والسبب  ذلك  يتولى  أن 
لمبدأ  ال  المالءمة،  لمبدأ  لسلطاتها  مباشرتها 

الشرعية.
وينص قانون اإلجراءات الجنائية في اإلمارات 
للسير  محل  أال  العامة  النيابة  رأت  إذا  أنه  على 
األوراق، وهي صاحبة  بحفظ  تأمر  الدعوى،  في 
االختصاص برفع الدعوى الجنائية أمام القضاء، 
قضاة  من  لذلك  تنتدبهم  بمن  أو  بنفسها  سواء 
تكليف  هي  األولى،  بطريقتين:  وذلك  التحقيق؛ 
المتهم بالحضور مباشرًة أمام المحكمة. والثانية، 

أن ُتحيل المتهم إلى المحكمة. 
الجنح  مواد  في  العامة،  للنيابة  ويجوز 
والمخالفات، أن تدمج سلطتها في تحريك الدعوى 
الجنائية  الدعوى  رفع  في  سلطتها  مع  الجنائية 
مباشرًة  المتهم  تكليف  هو:  واحد  إجراء  في 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

بالحضور أمام المحكمة، ولكن ال يجوز ذلك في 
مواد الجنايات ألن التحقيق االبتدائي الذي تجريه 
الجنائية،  للدعوى  تحريكها  عند  العامة  النيابة 
الجنايات،  المحاكمة في مواد  لصحة  يعد شرطاً 
يشترط  ال  التي  والمخالفات  الجنح  مواد  بعكس 
فيها إجراء تحقيق ابتدائي قبل رفع الدعوى أمام 

القضاء.
وإذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه ال وجه 
إلقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك، وتأمر باإلفراج 
عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب 
إلقامة  وجه  بأال  األمر  صدور  يكون  وال  آخر، 
الدعوى في الجنايات إال من المحامي العام أو من 
يقوم مقامه، ويجب أن يشمل األمر على األسباب 
بالحقوق  للمدعي  األمر  ويعلن  عليها،  ُبني  التي 
المدنية وإذا كان قد توفى يكون اإلعالن لورثته 

جملة في محل إقامته. 
العقابية  المؤسسات  على  اإلشراف 
واإلصالحية، وغيرها من األماكن التي تنفذ فيها 
على  واإلطالع  بزيارتها  وذلك  الجنائية،  األحكام 
واإلذن  فيها  محبوس  بأي  واالتصال  دفاترها 

لرجال السلطة العامة باالتصال بالنزالء فيها.
الضبط  مأموري  على  الوظيفي:  اإلشراف 

القضائي بما يتعلّق بأعمال وظيفتهم.
اإلشراف على األعمال المتعلقة بنقود المحاكم:
وصرف  وحفظ  تحصيل  على  اإلشراف 
الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين 
في المواد الجنائية والمدنية واألحوال الشخصية 
المدنية  الدعاوى  ورفع  والودائع.  واألمانات 
والتدخل  القانون،  عليها  ينص  التي  األحوال  في 
الوجوبي والجوازي وطلب الحكم بإشهار إفالس 
التجار وتنفيذ األحكام واجبة التنفيذ في الدعاوى 
الجنائية. ورعاية مصالح عديمي األهلية والغائبين 

والتحفظ على أموالهم واإلشراف على إدارتها. 
إصدار األوامر الجنائية: في الجنح والمخالفات 
بالشروط الواردة في قانون اإلجراءات الجنائية 

وإصدار القرارات في المنازعات على الحيازة، 
لبعض  وإعماالً  العام،  األمن  حماية  بهدف  وذلك 

أحكام قوانين األحوال الشخصية.
الجمعيات العمومية للمحاكم: حضورها وإبداء 
العامة،  النيابة  بأعمال  المتعلقة  األمور  الرأي في 
محكمة  ألي  العمومية  الجمعية  دعوة  وطلب 

لالنعقاد.
إقامة الدعاوى التأديبية: على القضاة وأعضاء 
التأديب،  أمام مجالس  العامة، ومباشرتها  النيابة 
وإبداء المالحظات عند طلب نظر إحالة قاٍض إلى 
التقاعد أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب 

صالحيته.
على  باإلعدام  فيها  المحكوم  الدعاوى:  عرض 
محكمة النقض، مع عرض رأيها في هذه األحكام 
فإذا  الجنائية،  المحاكم  تشكيل  في  والمساهمة 
تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم 

وال يصبح في مقدورها إصدار أحكام.

أجهزة
يجلس النائب العام على قمة الهرم التدريجي 
الجنائية  الدعوى  العامة، ويتولى مباشرة  للنيابة 
بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، أو 

بواسطة من ُيعيَّن لذلك من خارجها.
جهازين:  إلى  إدارياً  العامة  النيابة  وتنقسم 
جهاز عام يعمل لدى جميع المحاكم عدا محكمة 
محكمة  أمام  إال  يعمل  ال  خاص  وجهاز  النقض، 

النقض. 
يباشر  الذي  الجهاز  هو  العام:  الجهاز 
المحاكم  جميع  أمام  العامة  النيابة  اختصاصات 
هذا  العام  النائب  ويترأس  النقض،  محكمة  عدا 
الجهاز، ويتمتع فيه باالختصاص العام والشامل 
الذين له عليهم  العامة  النيابة  على جميع أعضاء 
النائب  مكتب  ويقع  والقانونية،  اإلدارية  الرئاسة 
يسمى  ما  أبوظبي،  ويقوم  العاصمة  في  العام 
مكتب  وهو  بمعاونته،  العام«  النائب  بـ»مكتب 
يتكون من: نائب عام مساعد أو أكثر، وعدٍد كاٍف 
الدرجات  مختلف  من  العامة  النيابة  أعضاء  من 

الوظيفية.
نيابة،  معاون  من:  الوظيفية  الدرجات  وتبدأ 

المركز القانوني للنيابة العامة في اإلمارات 
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مساعد نيابة، وكيل نيابة، وكيل نيابة فئة ممتازة، 
العادية، مدير نيابة، رئيس  الفئة  وكيل نيابة من 
أول  مساعد  عام،  محام  أول،  عام  محام  نيابة، 
العام  النائب  العام،  النائب  مساعد  العام،  النائب 

وهو على رأس النيابة العامة.

المحامي العام األول
جميع  وله  العام،  النائب  إشراف  تحت  وهو 
فيها  بما  العام،  النائب  واختصاصات  حقوق 
اختصاصاته االستثنائية، كما يشرف على »نيابة 
أكثر  أو  عام«  »محاٍم  يديرها  التي  االستئناف« 

بمعاونة عدٍد كاٍف من أعضاء النيابة.

نيابة كلية 
ابتدائية، ويديرها محاٍم  توجد في كل محكمة 
إشراف  تحت  النيابة،  أعضاء  من  وعدد  عام 
االستئناف  محكمة  لدى  األول  العام  المحامي 
التي تقع النيابة الكلية في دائرتها، وتحت إشراف 

المحامي العام، الذي يدير النيابة الكلية.

النيابات الجزئية
على  الممتازة  الفئة  من  نيابة  وكيل  يديرها 
األكثر أو مساعد نيابة على األقل، ويجوز لمعالي 
وزير العدل أن يصدر قراراً بإنشاء نيابات نوعية 

متخصصة في نوع معين من الجرائم، وأن يسند 
إدارتها لمحاٍم عام بمعاونة عدد من أعضاء النيابة 

العامة. 

 نيابة النقض
هو أحد جهازي النيابة العامة ويستقل إدارياً 
عن جهازها العام، ويختص بالقيام باختصاصات 
النيابة العامة، من مباشرة الدعوى الجنائية، أمام 

محكمة النقض فقط. وهو يتكون من:
مدير، ويتم اختياره من بين مستشاري محكمة 

النقض أو االستئناف أو المحامين العامين، وعدد 
الوظيفية عن  كاٍف من األعضاء ال تقل درجتهم 
الممتازة، ويتم ندب  الفئة  نيابة من  درجة وكيل 
المدير واألعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، وبقرار 
من معالي وزير العدل، وندبهم للعمل بهذا الجهاز 
التي كانوا قد  القضائية  ُيسِقط عنهم صفتهم  ال 
وظائفهم  في  تعيينهم  تم  عندما  عليها  حصلوا 

بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة.

التعيين 
العامة،  النيابة  في  وظيفة  أي  لتولي  ُيشتَرط 
الشروط العامة نفسها لتولي الوظائف القضائية، 

والتي نّص عليها القانون، وهي أن يكون:
متمتعاً بجنسية دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كامل األهلية المدنية، حاصالً على إجازة الحقوق 
من إحدى كليات الحقوق في الجامعات اإلماراتية 
أو على شهادة أجنبية معادلة لها بشرط معادلة 
بذلك،  الخاصة  واللوائح  للقوانين  طبقاً  المعادلة 
مجالس  أو  المحاكم  من  عليه  ُحِكَم  قد  يكون  أال 
قد  كان  ولو  حتى  بالشرف،  ُمخّل  ألمر  التأديب 
ُرّد إليه اعتباره، أن يكون محمود السيرة وحسن 
من  بقرار  العام  النائب  تعيين  ويكون  الُسمعة، 
العضو  يقوم  الدولة، ثم  رئيس  السمو  صاحب 

الُمعيَّن بحلف اليمين.

يجل�ص النائب العام 

على قمة الهرم 

التدريجي للنيابة 

العامة، ويت�ىل 

مبا�سرة الدع�ى 

اجلنائية
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  نقضت 
عن  صادراً  حكماً  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
محكمة االستئناف في إحدى إمارات الدولة، كان 
بسرعة  مركبته  يقود  كان  سائق  ببراءة  قضى 
دهس  في  وتسبب  الساعة،  في  كيلومتراً   120
حكم  وحّمل  وفاته،  إلى  أدى  ما  طريق،  عابر 
االستئناف المتوفى المسؤولية الكلية، بينما أكد 
حكم المحكمة االتحادية العليا أن اشتراك المجني 

عليه في الخطأ ال يعفي السائق من المسؤولية.
وكانت النيابة العامة في إحدى إمارات الدولة 
 120 بسرعة  مركبته  يقود  كان  سائقاً  أحالت 
درجة  أول  محكمة  إلى  الساعة  في  كيلومتراً 
أنه  هي  األولى  التهمة  تهمتين:  إليه  موجهة 
إهماله  بسبب  شخص  وفاة  في  بخطئه  تسبب 
هي  الثانية  والتهمة  واحتياطه،  انتباهه  وعدم 
مخالفته لقانون السير والمرور وقواعده وآدابه 
بأن  والمرور،  السير  حركة  لتنظيم  الموضوعة 
أخذه  دون  من  العام  الطريق  في  المركبة  قاد 
عدم  من  للتأكد  للمشاة  الالزمة  االحتياطات 
وجود أشخاص في الطريق العام، مما أدى إلى 
دهس المجني عليه ووفاته، مطالبة بمعاقبته على 

التهمتين. 
اإلمارة  في  درجة  أول  محكمة  وقضت 
حضورياً بتغريم المتهم 2000 درهم عن التهمتين 
ألف   200 قدرها  شرعية  ودية  إليه،  المسندتين 

درهم لورثة المتوفى.

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

االستئناف  محكمة  أمام  قضية  المتهم  فرفع 
األول،  الحكم  بإلغاء  قضت  والتي  اإلمارة،  في 
التهمتين  من  المتهم  ببراءة  مجدداً  والقضاء 
لدى  الحكم قبوالً  إليه، ولم يلق هذا  المسندتين 
النيابة العامة فطعنت به أمام المحكمة االتحادية 

العليا في دولة اإلمارات. 
وأيدت المحكمة االتحادية العليا في اإلمارات 
طعن النيابة العامة، موضحة أن أحكام الشريعة 
في  عليه  المجني  اشتراك  أن  قررت  اإلسالمية 
الخطأ ال يعفي من مسؤولية من شارك فيه، بل 
يخفف من نتيجة المسؤولية بقدر نصيب المجني 
عليه في الخطأ، إذ إنه يكون قد أعانه على نفسه، 
ألن فعله في نفسه يكون هدراً، وعندئذ ينقص 
ويقضى  عليه،  المجني  خطأ  بمقدار  الدية  من 

بباقيها على من شارك في الفعل بخطئه. 
وأشارت المحكمة االتحادية العليا إلى أن حكم 
على  تأسيساً  المتهم  ببراءة  قضى  االستئناف 
خطأ المجني عليه من دون أن يعرض لمناقشة 
فعل  بين  السببية  عالقة  وتبيان  الثبوت،  أدلة 
المتهم والنتيجة، وهي وفاة المجني عليه، ومدى 

مساهمة المتهم في وقوع الحادث.
وقضت المحكمة االتحادية العليا بعدم براءة 
السائق، وعدم تحّميل المتوفى المسؤولية الكلية، 
ال  الخطأ  في  عليه  المجني  اشتراك  أن  وأكدت 

يعفي السائق من المسؤولية.
من  أنه  العليا  االتحادية  المحكمة  وأوضحت 

ال  الخطأ  في  عليه  المجني  اشتراك  أن  المقرر 
يعفي الجاني من المسؤولية، بل تخفف العقوبة 
بما في ذلك الدية بقدر نصيب المجني عليه في 
على  أعان  قد  يكون  عليه  المجني  إن  إذ  الخطأ، 
وعندئذ  هدراً،  يكون  نفسه  في  فعله  ألن  نفسه 
عليـه،  المجني  خطـأ  بمقـدار  الدية  من  ينقص 

ويقضي بباقيها على من شارك في الفعل. 
أركان  أن  المعروف  من  أنه  وأضافت: 
الخطأ  هي  أركان  ثالثة  الجنائية  المسؤولية 
والضرر وعالقة السببية بينهما، فإن تخلف أي 
ركن من هذه األركان ال تقوم المسؤولية، ولقد 
وتوفر  عليه،  المجني  دهس  وهو  الخطأ  توفر 
الضرر وهو موته، وتوفرت عالقة السببية والتي 
جمعت بين الدهس والوفاة، ولو لم يكن الدهس 
المحكمتان  تناقش  ولم  الوفاة،  وقعت  كانت  ما 
السرعة،  حالة  في  المتهم  واالستئناف  األولى 
وهذا سبب كان كافياً لإلدانة، واكتفتا باالعتماد 
بوقوع  المتهم  اعتراف  في  جاء  ما  على  فقط 
تناقشا  أن  غير  من  المخطئ،  هو  وأنه  الحادث 
ليتبين من  الجاني  بها  التي كان يسير  السرعة 
ذلك ما يتحمله الضحية من نسبة في المسؤولية 
الذي  األمر  الحادث،  عنه  نشأ  الذي  الخطأ  من 
يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه مع 

اإلحالة. 
االتحادية  المحكمة  حكم  على  التعليق  وفي 
ما  أن  نجد  للقانون  تطبيقاً  أنه  نوضح  العليا، 

مسؤولية دهس عابر طريق
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ذهبت إليه المحكمة االتحادية العليا كان الحكم 
الفصل والقول القاطع والسديد في حسم النزاع 
تحميل  على  قام  الذي  االستئناف  حكم  ونقض 
في  المخطئ  باعتباره  المسؤولية  كل  الضحية 
األول واألخير، فحكم االستئناف تناسى السرعة 
التي كان يسير بها المطعون ضده، والتي قدرت 
بـ 120 كيلومتراً في الساعة، ناهيك عن عدم أخذ 
المطعون ضده الحيطة واالنتباه وتقدير ظروف 
المحكمة االتحادية  المارة والمشاة، ولهذا أيدت 
على  كانت  والتي  العامة،  النيابة  طعن  العليا 

صواب.
الشريعة  في  الخطأ  القتل  بتعريف  ونذكر 

اإلسالمية الغراء، 
ـ  فهي تعّرف القتل الخطأ بأن يتسبّب الُمكلّف 
بقتل إنساٍن معصوم الّدم، من خالل فعل ما ُيباح 
بئراً  يحفر  كالذي  أو  الّسير،  كحوادث  فعله،  له 
فيسقط فيه إنسان ويموت، أو ُيطلق النّار للّصيد 

فيصيب إنساناً فيقتله.
وقد عّرف ابن قدامة القتل الخطأ بقوله: )هَو 
أاّل يقصد إصابته، فيصيبه، فيقتله(، ويترّتب على 
قول  ذلك  ودليل  والكّفارة،  الّدية،  الخطأ  القتل 
)َوَما  الكريم:  القران  في  وتعالى  سبحانه  الله 
َقتََل  َوَمن  َخَطأً  إاَِلّ  ُمْؤِمناً  َيْقتَُل  أَن  لُِمْؤِمٍن  َكاَن 
َسلََّمةٌ إِلَىٰ  ْؤِمنٍَة َوِدَيةٌ ُمّ ُمْؤِمناً َخَطأً َفتَْحِريُر َرَقبٍَة ُمّ
َدُّقوا َفإِن َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدٍوّ لَُّكْم  أَْهلِِه إاَِلّ أَن َيَصّ
ِمن  َكاَن  َوإِن  ْؤِمنٍَة  ُمّ َرَقبٍَة  َفتَْحِريُر  ُمْؤِمنٌ  َوُهَو 

أَْهلِِه  إِلَىٰ  َسلََّمةٌ  ُمّ َفِدَيةٌ  يثَاقٌ  ِمّ َبيْنَُكْم َوَبيْنَُهم  َقْوٍم 
ْؤِمنٍَة َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصيَاُم َشْهَرْيِن  َوَتْحِريُر َرَقبٍَة ُمّ
َن اللَِّه َوَكاَن اللَُّه َعلِيماً َحِكيماً(،  ُمتَتَاِبَعيِْن َتْوَبًة ِمّ

والّدية: وهي مبلغٌ من المال، ُيؤّدى إلى ولّي 
الخطأ  القتل  حال  في  الّدية  ويتحّمل  المقتول، 
العاقلة، ودليل ذلك ما ُروي عن أبي هريرة رضي 
ُهَذيل،  من  امرأتان  )اقتتلت  قال:  أّنه  عنه  الله 
فَرمت إحداهما األخرى بحَجر فقتلتْها، وما في 
بطنِها، فاختصموا إلى رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم، فقضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
أّن ِدية جنينِها ُغّرةٌ: عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى بدية 
المرأة على عاقلتِها(، والعاِقلة هم آباء الّجاني وإن 
َعلَوا، وأبناؤه وإن نزلوا، وأقرباؤه وأولياؤه كلّهم، 
حاضرهم، وغائبهم، وقريبهم، وبعيدهم )هذا من 
جانب الشريعة اإلسالمية، ومن جانب تشريعات 
دولة اإلمارات العربية المتحدة فقد نص المشرع 
االتحادي في المادة 38/2 من قانون العقوبات 
وقعت  إذا  الخطأ  »يتوفر  أنـه:  على  االتحادي 
النتيجة اإلجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان 
أم عدم انتباه أم عدم احتياط  هذا الخطأ إهماالً 
أو  القوانين  أم عدم مراعاة  أو رعونة  أو طيشاً 

اللوائح أو األوامر.
ونص على جريمة القتل الخطأ في

 المادة 342 عقوبات اتحادي: 
بإحدى  أو  وبالغرامة  بالحبس  »يعاقب 
موت  في  بخطئه  تسبب  من  العقوبتين  هاتين 

تقل  ال  مدة  الحبس  العقوبة  وتكون  شخص. 
نتيجة  الجريمة  وقعت  إذا  والغرامة  سنة  عن 
بما تفرضه عليه أصول وظيفته  الجاني  إخالل 
أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو 
عن  حينئذ  امتنع  أو  الحادث  وقوع  عند  تخدير 
مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له 
مع استطاعته ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة 
ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات 
والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثالثة 
الظروف  من  آخر  ظرف  توفر  فإذا  أشخاص. 
الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس 
مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على سبع 

سنوات والغرامة«.
في  العمدي  القتل  مع  يشترك  الخطأ  والقتل 
محل االعتداء، وهو حق اإلنسان في الحياة وقت 
ارتكاب الفعل اإلجرامي. ويختلف بانتفاء الركن 

المعنوي، وهو القصد الجنائي لدى الجاني.
الشريعة  جهة  من  سبق  مما  ويستخلص 
المحكمة  أن  اإلماراتي  والقانون  اإلسالمية 
على  كانت  اإلمارات  دولة  في  العليا  االتحادية 
كامل  عليه  المجني  تحمل  رفضت  عندما  حق 
المسؤولية، وأن خطأ المجني عليه وإن كان قد 
تسبب في حدوث الوفاة يرد عليه بالقول إنه تظل 
مسؤولية السائق المتهم قائمة، طالما كان خطأ 
المجني عليه مألوفاً ومتوقعاً، وباستطاعة المتهم 

ومن واجبه أن يتوقعه.
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اإلمارات  دولة  في  الداخلية  وزارة  اهتمت 
والبرامج  المبادرات  بتنفيذ  المتحدة  العربية 
القطاعات  في  واإليجابية  السعادة  تعزز  التي 
الحكومي  العمل  مع  تتسق  والتي  الشرطية، 
إلى  وتهدف  اإلماراتي،  المجتمع  وتوجهات 
واإليجابية،  للسعادة  الوطني  البرنامج  تحقيق 
أكثر  من  اإلمارات  دولة  تكون  أن  إلى  وصوالً 
السعادة  تكون  وأن  العالم،  في  سعادة  الدول 

واإليجابية أسلوب حياة في المجتمع.
اإلمارات  بدولة  الداخلية  وزارة  أطلقت  لذلك 
العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات التي 
للناس،  واإليجابية  السعادة  تحقيق  إلى  تسعى 
بالداخلية،  المتعاملين  إسعاد  مراكز  فدشنت 
اإليجابية  السلوكيات  لتحفيز  السعادة  ودورية 
على طرق أبوظبي، ومجلس السعادة واإليجابية 
إلى  المبادرات  هذه  وتهدف  الداخلية  بوزارة 
تحفيز السلوكيات اإليجابية بين أفراد المجتمع، 
المجتمع  في  واإليجابية  السعادة  يحقق  بما 

اإلماراتي. 
أوالً: مراكز إسعاد المتعاملين بالداخلية:

إسعاد  مراكز  الداخلية  وزارة  دشنت 
تهدف  والتي  الشرطية  بالقطاعات  المتعاملين 
إلى تقديم خدمات شرطية راقية للمتعاملين، بما 
يعزز من ثقافة السعادة واإليجابية في المجتمع، 
المتعاملين،  تسعد  خدمات  تقديم  في  ويسهم 
وتلبي تطلعات القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات، 

وبما يسهم في تحقيق رؤية اإلمارات 2021.
أكثر من  الخدمة    بلغ عدد مراجعي مراكز 
5 ماليين و689 ألفاً و805 مراجعين خالل عام 
خدمات  من  المراجعون  انتفع  حيث  2016م، 
والمرتبطة  الوزارة،  مستوى  على  مركزاً   59
المنظومة  األداء عبر  لمتابعة  المركزية  بالغرفة 
المراجعين  أعداد  اإلدارة  وفصلت  اإللكترونية. 
الجنسية  شؤون  لقطاع   )4.160,423( إلى 
واإلقامة والمنافذ، و)230.494( في قطاع الدفاع 

د.عادل عبد اجلواد الكردو�سي

خبري بوزارة تنمية املجتمع يف دولة االإمارات 

المدني و)233.581( على مستوى قطاع الشرطة 
و)1.065.307( لقطاع المرور والترخيص، حيث 
من   %25 تمثل  الداخلية  وزارة  خدمات  إن 
مجمل الخدمات المقدمة من الحكومة االتحادية 

للمتعاملين الذين يمثلون نحو 202 جنسية.
الداخلية  وزارة  بذلتها  التي  الجهود  وأن 
التي  الدولة  مؤشرات  على  إيجاباً  انعكست 
أصبحت فعلياً من أسرع دول العالم في تقديم 
ومقننة.  دقيقة  بصورة  الشرطية  الخدمات 
وتحرص الوزارة على مضاعفة الجهود لتحقيق 
المزيد من المكتسبات لتعزيز االرتقاء بالخدمات 
مستوى  على  وإسعادهم  للمتعاملين  المقدمة 

بالدولة  للوزارة  التابعة  الشرطية  القطاعات 
العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  رؤية  بتطبيق 
المتحدة بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم 
لتعزيز  وفاعلية  بكفاءة  والعمل  وسالمة،  أمناً 
جودة الحياة لمجتمع اإلمارات من خالل تقديم 

خدمات تلبي تطلعات القيادة الرشيدة. 
باإلضافة إلى أن الفريق سمو الشيخ سيف 
الوزراء  بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
ألفضل  جائزة  بإطالق  وجه  الداخلية،  وزير 
في  المتعاملين  سعادة  يحقق  إيجابي  موظف 
أبطال  ميدالية  أن  وبين  الخدمة.  تقديم  مراكز 
السعادة واإليجابية تعبّر عن االحتفاء بموظفي 

وزارة الداخلية 
وتعزيز السعادة في المجتمع اإلماراتي
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على  ويحرصون  يجتهدون  الذين  الحكومة، 
إسعاد المتعاملين، تقديراً إلسهاماتهم المتميزة 
في تحقيق السعادة للناس. وبلغ عدد الموظفين 
الفائزين بميدالية أبطال السعادة واإليجابية، التي 
أطلقتها الحكومة لموظفي الحكومة االتحادية 10 
موظفين من الجهات الحكومية من بينهم اثنان 

من موظفي وزارة الداخلية.
السلوكيات  لتحفيز  السعادة  دورية  ثانياً: 

اإليجابية على طرق أبوظبي:
كذلك أطلقت وزارة الداخلية دورية السعادة 
والتي تهدف إلى نشر ثقافة السعادة واإليجابية 
بالسلوكيات  االلتزام  خالل  من  الناس،  بين 
والمرور  السير  وقوانين  وقواعد  اإليجابية 
التوعية واإلرشادات  على طرق أبوظبي، بنشر 
إلى  يؤدي  بما  الطرق،  لمستخدمي  المرورية 

خفض حوادث المرور والسير.
دشنت وزيرة السعادة، معالي عهود خلفان 
سعادة  أبوظبي،  شرطة  عام  وقائد  الرومي، 
العامة  بالقيادة  الرميثي،  خلفان  محمد  اللواء 
دورية  2016م«  »أكتوبر  أبوظبي،  لشرطة 
السعادة المرورية لتحفيز السلوكيات اإليجابية 

وزارة الداخلية 
وتعزيز السعادة في المجتمع اإلماراتي

تعتبر  التي  والمرور،  السير  بقواعد  وااللتزام 
المبادرة األولى من نوعها على مستوى الدولة 
شرطة  خاللها  من  تسعى  متميزة  خطوة  في 
قيم  ترسيخ  في  سباقة  تكون  أن  إلى  أبوظبي 
اإليجابية من خالل مبادرة مبتكرة تنسجم مع 
توجه الحكومة المتمثلة بوزارة السعادة، فجاء 
الجديدة  السعادة  دوريات  بتدشين  االحتفال 

باليوبيل  أبوظبي  حكومة  احتفاالت  مع  تزامناً 
وتهدف  إعالنها،  على  عاماً   50 ومرور  الذهبي 
أمناً  أكثر  الطرق  »جعل  إلى  السعادة  دورية 

وسالمة«.
التجهيزات  على  السعادة  دورية  وتشتمل 
واألنظمة الذكية التي زودت بها دورية السعادة، 
ثقافة  نشر  في  عملها  تدعم  التي  والوسائل 
السعادة واإليجابية بين كل مستخدمي الطريق 
على مستوى إمارة أبوظبي، واالرتقاء بأساليب 
التوعية المرورية إلى أعلى المعايير والممارسات، 
بجعل  والدوريات  المرور  مديرية  وأولوية 
الستخدامها  عرض  وشاشة  أمناً،  أكثر  الطرق 
ومقاعد سالمة  المرورية،  التوعية  أغراض  في 
الميثاق  مع  ينسجم  المشروع  وأن  األطفال. 
يعتبر  الذي  واإليجابية،  للسعادة  الوطني 
والتي  الحكومة،  لعمل  األسمى  الغاية  السعادة 
العليا  سياستها  خالل  من  الدوام  على  تلتزم 
الجهات  جميع  وخدمات  ومشروعات  وخطط 
لسعادة  المناسبة  البيئة  بتهيئة  فيها  الحكومية 

الفرد واألسرة والمجتمع .
ُيعد ترجمة  السعادة  إن إطالق دورية  حيث 

اجله�د التي بذلتها 

وزارة الداخلية 

انعك�ست اإيجابًا على 

م�ؤ�سرات الدولة
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حقيقية لرؤى وطموحات قيادة دولة اإلمارات 
وتحقيق  السعادة.  في  العالم  صدارة  لتتبوأ 
مجموعة من األهداف السامية، مرتبطة بعدد من 
بناء عالقة  من خالل  المروري  منها  الجوانب، 
إيجابية مع الجمهور من خالل إبالغ مستخدمي 
الطريق بمعلومات وإرشادات توعوية مرورية، 
تبني  خالل  من  والثقافي  االجتماعي  ومنها 
السير  بقواعد  االلتزام  في  الترغيب  أسلوب 
الجمهور بالشرطة،  والمرور، ما يعزز من ثقة 
طريق  عن  بالسمعة،  المرتبط  اإلعالمي  ومنها 
تبني فكرة المكافأة بدالً من المخالفة، ما يعزز 
المحافل  في  والدولة  أبوظبي  شرطة  سمعة 
وهو  االقتصادي،  ومنها  والدولية،  المحلية 

اإلسهام في خفض الحوادث المرورية. 
ثالثاً: مجلس السعادة واإليجابية في وزارة 

الداخلية:
السعادة واإليجابية في وزارة  يمثل مجلس 
يتم من خاللها إطالق  آلية  اإلماراتية،  الداخلية 
المبادرات والمشاريع والفعاليات التي تسهم في 
الشرطي وتقديم خدمات متميزة  األداء  تطوير 
تحفيز  إلى  تهدف  عالية، كوسيلة  وذات جودة 
من  الجمهور  أفراد  بين  اإليجابية  السلوكيات 
سائقي المركبات والمشاة، ويتحقق من خاللها 
في  الدولة  موقع  على  ويحافظ  واألمان  األمن 
المجتمع  السعادة في  التنافسية، ويدعم  مجال 
»السعادة  مجلس  خالل  يتم  حيث  اإلماراتي. 
استعراض  الداخلية  وزارة  في  واإليجابية« 
تطوير  تستهدف  التي  والمشاريع  المبادرات 
العمل الشرطي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة 
أفراد  بين  واإليجابية  السعادة  ثقافة  ونشر 
المجتمع في نطاق عمل الوزارة، ومتابعة نتائج 
في  الوزارة  وخطط  االستراتيجية  المؤشرات 
هذا الشأن لإلسهام في الحفاظ على المكتسبات 
الحضارية التي تحققها الدولة على الصعد كافة 

للدولة على سلم  المتقدم  الموقع  ومن ضمنها 
باألمان  الشعور  في مؤشر  العالمية  التنافسية 

وسبل تعزيز هذا التصدر.
وانطالقاً من توجهات حكومة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فإن وزارة الداخلية سعت إلى 
إطالق المبادرات والبرامج، حتى تكون السعادة 
أسلوب حياة مرتبطاً بعمل الوزارة في المجتمع، 
لذلك أطلقت مبادرات وفعاليات، لتجعلها مؤثرة 

إيجابياً على سلوكيات الناس في المجتمع.
وفي ضوء فلسفة العمل الحكومي المنسجمة 
اإلمارات،  دولة  في  المجتمعية  التوجهات  مع 
واإليجابية  للسعادة  الوطني  البرنامج  اشتمل 
في  السعادة  هي:  رئيسة  محاور  ثالثة  على 
العمل، وتهدف من خالله إلى الترويج للسعادة 
من  العمل،  بيئة  في  ومأسستها  واإليجابية 
السعيدة  العمل  بيئة  هي  مجاالت  ثالثة  خالل 
واإليجابية،  السعادة  وخدمات  واإليجابية، 
السعادة  وقياس  السعادة.  وبرامج  وسياسات 
واإليجابية: يهدف إلى تصميم مؤشرات خاصة 
لقياس مستويات السعادة واإليجابية في دولة 

اإلمارات، ومتابعتها بشكل دوري.

وكنتيجة طبيعية لهذه التوجهات، حل شعب 
اإلمارات بين أسعد 12 شعباً في العالم، وحققت 
دولة اإلمارات مكانة متقدمة في تقرير السعادة 
األمم  بإشراف  سنوياً  يصدر  الذي  العلمي 
المتحدة ويشمل 155 دولة. ليأتي هذا اإلنجاز 
تتويجاً لتضافر جهود جميع الجهات الحكومية 
في تطوير برامج ومبادرات عززت بيئة السعادة 
واإليجابية في مجتمع دولة اإلمارات، مما يدعم 
للسعادة  عالمياً  مركزاً  لتصبح  الدولة  مسيرة 

واإليجابية.
إن  حيث  السعادة:  أسس  أحد  األمن  رابعاً: 
األمن يشير إلى الشعور الدائم لدى جميع من 
في المجتمع بالطمأنينة واألمان الذي يحس به 
الفرد أو األفراد، وجميع الفئات في المجتمع، بما 
يجعل الجميع يعيشون على أرض دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، ولديهم إحساس عام وشعور 
باألمن والعيش في أمان، ومن ثم تحقيق حالة 
صاحب  ويشير  للناس.  واإليجابية  السعادة 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله«، إلى أن السعادة نوعان, شخصية - 
ولها أدواتها وعملها - وسعادة مجتمعية وهي 
ما نسعى إليه في عملنا الحكومي. لدينا دراسات 
المجتمعية،  السعادة  الحكومة حول  عالمية في 
وكيفية تحقيقها؛ هي في الشعور باألمن واألمان 

في محيطك ومجتمعك الذي تعيش فيه.
باإلضافة إلى أن أجهزة األمن بوجه عام في 
بدورها  تقوم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
واألمان  األمن  تحقيق  في  وجه  أكمل  على 
واالستقرار في المجتمع، مما يسهم في إقرار 
النفوس  الطمأنينة في  األمن والسكينة وغرس 
بين األفراد في المجتمع، حيث أطلقت المبادرات 
واإليجابية  السعادة  تحقيق  إلى  تسعى  التي 

لجميع الناس.

وزارة الداخلية �سعت 

اإىل اإطالق املبادرات 

حتى تك�ن ال�سعادة 

اأ�سل�ب حياة



 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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تتواصل في المكسيك حرب المخدرات الشعواء 
وعصابات  الحكومة  بين  سنوات  منذ  المستعرة 
تهريب المخدرات، وتخوض هذه الحرب عدة جهات 
ُعرفت  التي  االتحادية  الشرطة  بينها  من  حكومية 
سابقاً باسم الشرطة االتحادية الوقائية، وهي جهاز 
على  ويطلق  الداخلية.  لوزارة  العامة  لألمانة  تابع 
منتسبيها بالعامية اسم »فيديراليس«، غالباً مايكون 
بزات  ويرتدون  بالسالح  مدججين  منتسبوها 

عسكرية باللون األزرق الداكن أو األسود.
أما الحرب ضد تهريب المخدرات في المكسيك 
فهو الصراع المسلح الدائر حالياً في المكسيك بين 
تهريب  على  بينها  المتنافسة  الكارتيالت  تكتالت 
المخدرات والهيمنة على مناطق اإلنتاج، من جهة، 
وبينها وبين القوات الحكومية من جهة أخرى. حيث 
إلى  الهيرويين  موردي  أكبر  أحد  المكسيك  ُتعتبر 
السوق األمريكية، وأكبر مصدر أجنبي للماريجوانا، 

999 -خا�س 

حيث تهيمن عصابات المخدرات المكسيكية حالياً 
بنحو  باستئثارها  المحظورة  الجملة  سوق  على 
التي تتسرب إلى داخل  90% من حجم المخدرات 
الكلية  اإليرادات  وتتراوح  المتحدة.  الواليات 
مليار   13.6 بين  ما  المحظورة  المخدرات  لمبيعات 

دوالر و49.4 مليار. 
تأسست الشرطة االتحادية بدمج أربع منظمات 
تنسيق  أجل  من  و1999،   1998 عام  في  اتحادية 
أفضل بين الوكاالت ضد خطر العصابات المنظمة 
المتنامي. ُدمجت شرطة الطرق السريعة، الشرطة 
المالية، وحدة التحقيق السرية في وزارة الداخلية 
الحالية.  الوكالة  لتشكل  الوطني  األمن  ومركز 
االتحادية.  الشرطة  في  تحقيقات  قسم  يوجد  كما 
للتحقيق في الجرائم االتحادية تديرُه وكالة الشرطة 
في  العام  النائب  إدارة  تحت  الوزارية  االتحادية 

المكسيك. 

إلى  الوقائية  االتحادية  الشرطة  اسم  تغيير  تم 
الشرطة االتحادية في مايو 2009، وأضيفت بعض 
باسم  االتحادية  الشرطة  وتأسست  إليها.  المهام 
الشرطة االتحادية الوقائية في عام 1999 كمبادرة 
زيديلو  ارنستو  األسبق  المكسيكي  الرئيس  من 
المخدرات  للقضاء على عصابات   )2000  -  1994(

في شوارع المكسيك.
وتحتفل الشرطة االتحادية في المكسيك بعيدها 
الوطني في الثاني من يونيو من كل عام ويعرف 
بيوم الشرطة االتحادية، التي يعود تاريخها إلى عام 

.1928
 لقد أضحت المكسيك المورد الخارجي الرئيس 
للماريجوانا والمزود الرئيس لمادة الميثامفيتامين 
سوى  تمثل  ال  أنها  ورغم  المتحدة.  الواليات  إلى 
حصة صغيرة من إنتاج الهيرويين في العالم، فإنها 
في  الهيرويين  لمستهلكي  األكبر  بالحصة  المزود 

الشرطة المكسيكية 
ضد كارتيالت المخدرات
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نحو  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المتحدة.  الواليات 
90 في المئة من الكوكايين الذي يدخل إلى الواليات 
المتحدة يأتي من المكسيك. تزايدت عمليات القتل 
عصابات  تنفذها  التي  الخطف  وعمليات  المأجور 

مكسيكية حتى داخل األراضي األمريكية.
بالمكسيك،  المخدرات  تجارة  منظمات  اكتسبت 
التي تأسست قبل عدة عقود، مزيداً من القوة منذ 
سقوط شبكات المخدرات الشهيرة بمنطقتي كالي 

ومدلين الكولومبيتين بتسعينيات القرن الماضي.
المكسيكية  المخدرات  عصابات  وجود  وُيعزى 
إلى عميل الشرطة االتحادي ميغيل أنخل غاالردو 
)العّراب( الذي كان وراء إنشاء اتحاد غواداالهارا 

لمنتجي المخدرات عام 1980.
المنظمات  بين  الصراع  بدأ   ،1989 عام  في 
تجارة  أمير  على  القبض  عقب  يشتّد  اإلجرامية 
فيلكس  أنهيل  ميغيل  المكسيك،  في  الكوكايين 
في  تهدئة  مرحلة  في  الصراع  مّر  ثم  غاالردو. 

التسعينيات، ليعود ويشتّد بعد عام 2000. فأرسل 
قوة  فوكس،  فنسنت  السابق،  المكسيكي  الرئيس 
صغيرة إلى الحدود األمريكية لمحاربة العصابات. 
إمكانات  لتعاظم  نظراً  بالفشل  باءت  أنها  غير 
قوى  وتجنيد  استيعاب  على  وقدرتها  العصابات 
قتلى   110 سقط   ،2005 وفي  صفوفها.  في  األمن 
في منطقة نويفو الريدو خالل معركة بين »غلف« 
ميتشواكان،  والية  على  للسيطرة  و»سينالوا« 

فاكتفت الحكومة بالمراقبة. 
تولى  عندما   2006 يناير   11 بعد  تبّدل  األمر 
فيليبيه كالديرون السلطة، وأمر بإرسال 6500 من 
القوات االتحادية إلى ميتشواكان. ومنذ ذلك الحين 
وكالديرون يعّزز عدد قوات الجيش والشرطة حتى 

وصل إلى 45 ألفاً.
اتهم الجنرال المسؤول عن المكافحة، سيرجيو 
الحدودية  كاليفورنيا  باها  والية  شرطة  أبونتي، 
متورطة  الخطف  فرقة مكافحة  إن  وقال  بالفساد. 

يقودها  عصابات  لحساب  اختطاف  عمليات  في 
الشرطة  رجال  وإن  سيمنتال،  غارثيا  تيودورو 

ينقلون المخدرات بأنفسهم لقاء أجور معلومة.
ضارية  معارك  اندلعت  نفسه،  الشهر  وفي 
بأسلحة أوتوماتيكية ثقيلة وحديثة، تبين الحقاً أنها 
آتية من الواليات المتحدة، سقط فيها 17 قتيالً بين 
عصابتي »سينالوا« و»تيهوانا« في مدينة تيهوانا 
الرئيس  المعبر  باها كاليفورنيا،  الواقعة في والية 
أمريكا  من  المتجه  الكوكايين  من  طناً   950 لنحو 
بلغ  كذلك  سنوياً.  األمريكية  السوق  إلى  الالتينية 
قتيل  ألف  الحدودية  باسو  مدينة  في  القتلى  عدد 
وكل  جواريز،  سيوداد  وفي  فقط.   2008 خالل 
»هواريز«  مافيا  تخوض  شيهواوا،  والية  أنحاء 
حرباً  فوينتس،  كاريلو  عائلة  بزعامة  المكسيكية، 
غوزمان.  يواكين  بزعامة،  »سينالوا«  ضد  دموية 
وُيعزى تصاعد هذه الحرب إلى ازدياد االستهالك 
المحلي للكوكايين، الذي كان معّداً للتصدير، بحيث 

الشرطة المكسيكية تتأهب لمعركة أخرى في حربها على المخدرات
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ارتفع نحو 30 في المئة بين عامي 2002 و2008.
كارتالت  سبعة  المكسيكية  الحكومة  تواجه 
الخليج  كارتل  أبرزها:  البالد،  في  للمخدرات 
المكسيك،  الـ31 في  الواليات  المتواجد في 13 من 
وكارتل  والية،   17 في  الناشط  سينالوا  وكارتل 
تيهوانا  كارتل  إلى  والية،   21 في  النافذ  هواريز 
العامل في ما ال يقل عن 15 والية. وفي السنوات 
بعضها  مع  تحالفات  الكارتالت  أقامت  األخيرة، 

بعضاً.
مع تسلمه السلطة، تحرك فيليبي كالديرون بقوة 
ضد هذه الكارتالت في البالد، فنشر ما يزيد على 
أي شيء  قبل  محاوالً  البالد،  عبر  ألف جندي   50
ودافعاً  الفساد  من  المحلية  الشرطة  قوات  تطهير 
بإصالحات للنظام القضائي عبر الكونغرس. بيد أن 
العنف استمر متصاعداً، فقتل ما ال يقل عن عشرة 
بالمخدرات منذ  المرتبط  العنف  آالف شخص في 

ديسمبر 2006.
مساعدات  على  الحصول  إلى  كالديرون  سعى 
أمريكية لمعالجة المشكلة. وبالفعل قدمت الواليات 
المتحدة في إطار »مبادرة ميريدا« مساعدات خالل 
عام 2008 بلغت 400 مليون دوالر وتضمنت معدات 
من  المزيد  لتقديم  وأعدت خططاً  اتصاالت،  ونظم 

التمويل خالل السنتين الجارية والمقبلة.
وشكل كارتل تيهوانا تحالفاً مع كارتل الخليج 
وكذلك  زعيميهما.  بين  السجن  لمفاوضات  نتيجة 
باسم  يعرف  تحالفاً  عديدة  كارتالت  تآلفت 
»االتحاد«، الذي يقوده اآلن ممثلو كارتالت سينالوا 
الكارتالت تعمل سوية،  وهواريز وفالنسيا. وهذه 

ولكنها تظل منظمات مستقلة.

مواجهات
انطلقت أعمال العنف التي تمزق سيوداد هواريز 
من  األمس.  حلفاء  بين  عصابات  حرب  من  حالياً 
المدينة  في  ورجلها  فوينتيس  كاريو  أسرة  جهة، 
ومن  أل«،  »جي  الملقب  ليديزما،  لويس  هوسيه 
الجهة األخرى المهربون في والية سينالوا، وعلى 
»أل  بلقب  المعروف  غوزمان،  هواكين  رأسهم 
مايو«.  »إل  الملقب  زامبادا،  وإسماعيل  تشابو«، 
اغتيال  التحالف الصعب بين هؤالء منذ  انهار  لقد 
رودولفو، أحد أشقاء فوينتيس، في سبتمبر 2004. 
وراء  يقف  غوزمان  أن  واسع  نطاق  على  ويعتقد 

عملية القتل هذه.
للسيطرة  اآلن  الرئيسان  التحالفان  يتصارع 
التهريب الرئيسة، وخصوصاً عبر ريو  على طرق 
غراندي من مدينة سيوداد هواريز بوالية تشيواوا 
بوالية  إلباسو  مدينة  إلى  المكسيك  شمال  في 

تكساس في جنوب الواليات المتحدة.
زامبادا  رفض  حين  الالعودة  نقطة  التوتر  بلغ 
دفع ضريبة لكارتل هواريز لتهريب المخدرات عبر 
األراضي التي يسيطر عليها. ومنذ ذلك الوقت، بدأ 
ورد  هواريز،  كارتل  على  حرباً  وزامبادا  غوزمان 
ليديزما، أحد زعماء الجريمة المحلية بصورة عنيفة 

للغاية.
لمحاربة  جندي  ألف   50 كالديرون  نشر 

تعتمد  السابقة  السلطات  كانت  بعدما  الكارتالت، 
لمكافحة  تقليدياً  الضعيفة  الشرطة  قوات  على 
من  المئة  في   90 نحو  يمررون  الذين  المهربين، 

الكوكايين الذي يدخل إلى الواليات المتحدة.
شخص  ألف   15 من  أكثر  قتل   ،2006 عام  منذ 
في النزاع، بينهم مئات من رجال الشرطة والجنود 
يزال  ال  السياسيين.  والزعماء  العامين  والمدعين 
األمريكية  الحدود  طول  على  يتصاعد  العنف 
سيتي  مكسيكو  في  هجمات  ووقعت  المكسيكية، 
استهدفت مسؤولين أمنيين كباراً، عقب استهداف 

السلطات الزعماء الكبار لكارتل سينالوا.
عن  فوكس  فيسنتي  2010 صرح  أغسطس  في 
تأييده إلباحة المخدرات، بحجة أن حظرها لم يكبح 
العنف المتصاعد، ودعا إلى إباحة إنتاج المخدرات 
وكسر  إلضعاف  كاستراتيجية  وتوزيعها  وبيعها 
النظام االقتصادي الذي يتيح لعصابات المخدرات 

تحقيق أرباح ضخمة.
المكسيكي  الرئيس  أنشأ   2011 أواخر سنة  في 
فيليبي كالديرون مكتب المدعي الخاص لمساعدة 
تفاقمت  أن  بعد  »بروفيكتيما«  أو  الجريمة  ضحايا 
على  الحرب  بسبب  المكسيكيين  آالف  أوضاع 
أسرهم  أفراد  فقدوا  الذين  خصوصا  المخدرات، 
نتيجة القتل أو االختطاف أو فقدوا حياتهم كمارة 
أبرياء في تبادل إطالق النار بين العصابات وقوات 
األمن. وكثيرون من الناجين يتعرضون لصدمات 
التي  الوكالة  اثارها عليهم. وحصلت  نفسية تترك 
العاصمة،  في  لها  كمقر  مبنى  على  امرأة  ترأسها 
وخط ساخن لتلقي مكالمات الضحايا. ويقدم هذا 
واالجتماعية  والنفسية  الطبية  المساعدات  المكتب 

الطارئة.
بينيا  إنريكه  الرئيس  أعلن   2013 أبريل   10 في 
نييتو عن تغير في مستوى العنف في الربع األول 
من عمر حكومته الجديدة، من ديسمبر 2012، عندما 
تولى السلطة غاية مارس 2013، بانخفاض بنسبة 

17% إلى 4249 قتيالً.

انطلقت 11 ديسمبر 2006 - حتى اآلن
المتحاربون

الجيش المكسيكي
البحرية

سالح الجو
الشرطة الفيدرالية

العصابات المسلحة المهربة للمخدرات:
عصابة كارتل سينالوا
عصابة كارتل الخليج
عصابة لوس زيتاس

عصابة كارتل تيهوانا
عصابة كارتل هواريس

عصابة ال فميليا
عصابة كارتل بيلتران ليفا

عصابة لوس نيغروس
 

القوة
50،000 جندي

35,000 شرطي
65،000 مسلح

الخسائر
والجنود  الشرطة  ضباط  من  قتيل   1.000

والقضاة والمحامين والقادة.
59 قتيالً صحافياً.

137 من الشرطة الفبدرالية.
ً 63 قتيالً مدنيا
45،000 معتقل.

17.260 قتيالً بين يناير 2006/ يناير 2010.
486 حالة وفاة في ديسمبر 2006.

2.477 وفاة في 2007.
6.290 حالة وفاة في عام 2008.

حرب المكسيك على المخدرات

جهود حثيثة لوقف نزيف حرب العصابات



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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اإعداد: ح�سني البادي

هل �سبق اأن اتفق النا�ص  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�سهادات بع�ص ممن عرفوك 

عن قرب..
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

صحب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب الله ثراه« مؤسس دولة اإلمارات 
معه  وخارجها،  الدولة  داخل  المتحدة  العربية 
الرسمية  الوفود  ضمن  الرجاالت  من  الكثير 
المرافقة، وكل هؤالء قد حملوا معهم ذكريات ال 
ُتنسى عن هذه الشخصية الفريدة التي ألهمتهم 
اإلنسانية  صور  من  الكثير  العالم  وألهمت 
والشهامة والرحمة والكرم، ومن هؤالء الرجال، 
كاجور  علي  أحمد  محمد  اإلماراتي  المصور 
الله  »طيَّب  زايد  الشيخ  رافق  الذي  النعيمي، 
إلى  الرسمية  الزيارات  من  العديد  في  ثراه« 
خارج الدولة، فعايش عن ُقرب شخصية الشيخ 
زايد »رحمه الله« وتأثيرها القوي على كل من 
حولها، ليروي لنا فيما يلي انطباعاته وذكرياته 

عن زايد »رحمه الله«.
خالل  الفوتوغرافي  التصوير  تعلمت 
السعودية  شرق  »الدمام«  مدينة  في  اغترابي 
بالعمل  المهنة  هذه  الخمسينيات، وصقلت  في 
مصوراً في جريدة »اليوم« لمدة عامين شهدت 

خاللها الكثير من األحداث.
مصوراً  عملت  اإلمارات  إلى  عودتي  وبعد 
في وزارة اإلعالم، وبعد ذلك كنت ضمن الوفد 
اإلعالمي المرافق للشيخ زايد »رحمه الله« في 

العراق  إلى سبع دول وهي:  جولة سافر فيها 
ومصر  والمغرب  وموريتانيا  وتونس  وليبيا 

وأخيراً السعودية.
وكان في الوفد سمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم ومعالي أحمد خليفة السويدي ومانع 
سعيد العتيبة وغيرهم الكثير من رجاالت الدولة.

هيبة زايد
بن  راشد  الشيخ  جاءنا  اإلسكندرية  وفي 
سعيد آل مكتوم واجتمع مع الشيخ زايد »رحمة 
الله عليهما«، وبعدها وصلنا إلى السعودية، وتم 

توقيع »اتفاقية جدة« الخاصة بترسيم الحدود 
بين اإلمارات والسعودية عام 1975، وكان الشيخ 
زايد يقيم في كل دولة عدة أيام، حيث ُينظم له 
ال  الله«  »رحمه  وكان  رسمية،  زيارات  جدول 
يكتفي بجدول الزيارات الموضوع له، بل كان 
الوقت،  له  أُتيح  إذا  أخرى  أماكن  زيارة  يطلب 
ليطلع على تجارب تلك الدول، وكان »رحمه الله« 
ذا شخصية عظيمة، ُيلقي بهيبته على جميع من 
يلتقيه، وكان بعض هؤالء زعماء ورؤساء دول 
سبقتنا في ركب الحضارة، وكنا نجد أن سيرة 
إليها،  نذهب  دولة  أي  إلى  تسبقنا  زايد  الشيخ 
كالطيبة  الكثيرة  الصفات  عنه  يعرفون  وكانوا 
والتواضع والكرم والحكمة والعقل وحبه للعرب 
والمسلمين والعالم بأسره، وإنه إنسان أكثر مما 
ولم نسمع في  دولة وزعيم عربي،  هو رئيس 
يوم من األيام أن للشيخ زايد عدواً أو خصماً، 
فقد كان »رحمه الله« محبوباً لدى جميع شعوب 
العالم وزعمائهم، ورأينا خالل سفراتنا العديدة 
معه، كيف يتواضع لهيبته كل زعماء العالم من 
الله«  »رحمه  وكان  ورؤساء،  وسالطين  ملوك 
يفرض هيبته عليهم وعلى الجميع بسمته الحسن 
غّطت  التي  الخيرة  وأعماله  العطرة  وسيرته 
العالم بأسره من دون تفريق بين شعب  بقاع 

محمد كاجور

سيرة زايد 
كانت تسبقنا إلى أي دولة نزورها
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كان ال�سيخ زايد 

يقدر الرثوة التي بني 

يديه وعرف حق اهلل 

فيها ف�سخرها لأهل 

هذه البالد

وجنس  وعرقية  وقومية  ودين  وعرق  وشعب 
ولون، وكان »رحمه الله« يقدر الثروة التي بين 
الله فيها فسخرها ألهل هذه  يديه وعرف حق 
البالد، وما فاض منها سّخره في أعمال الخير 
وتأمين مستقبل هذا الوطن وهذا الشعب، ولم 
النائبات  ففي  والصديقة،  الشقيقة  الدول  ينس 
والكوارث تجده أول من َيِهب لمساعدة اآلخرين 
دون تمييز، وكان هذا نابعاً من نظرته اإلنسانية 
الشاملة التي تغيث الملهوف والمحتاج، فأصبح 

الزعيم المحبوب في قلوب كل شعوب العالم.

تواضع وبساطة
أما نحن المحيطون به من أبناء دولته، فكنا 
واحترام  هيبة  أّيما  ونقدره  ونحترمه  نهابه 
ومع  معنا  وبساطته  تواضعه  رغم  وتقدير، 
الحضور،  على  تطغى  هيبته  ولكن  الجميع، 
وخاصة في الظهور الرسمي له، وفي جلساته 
سفره،  في  له  ُيعدُّ  الذي  مجلسه  في  الخاصة 
بعيد  إن مقر سكنه  حيث  قليالً  به  نلتقي  وكنا 
»رحمه  وكان  اإلعالمية،  البعثة  سكن  مقر  عن 
الله« يحرص على دعوة الجميع إلى طعام الغداء 
أو العشاء في حال لم يكن هناك حفل غداء أو 
المضيفة،  الدولة  قبل رئيس  عشاء رسمي من 
أخبار  على سماع  يحرص  الله«  »رحمه  وكان 
الجميع بدون استثناء وكان يسأل عن كل فرد 

ضمن الوفد كبيراً كان أم صغيراً، وكان يحب 
أن يسمع األخبار والعلوم عن كل شخص وعن 
منطقته ودياره وأهله، وكان »رحمه الله« يعرف 
عن اإلمارات تفاصيل كثيرة قد تغيب عن الكثير 
عن  الجميع  من  ويسمع  يسأل  كان  كونه  منا، 
لديه  كانت  وبهذا  وأهلهم،  وقراهم  مناطقهم 

معرفة عن كل جزء من أجزاء الوطن.

مسيرة الوحدة
كما أنني رافقت الشيخ زايد »رحمه الله« منذ 
بدايات تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
تطلعاته وتحركاته »رحمه  قرب  وشاهدت عن 
وكيف  االتحاد،  لقيام  األولى  السنين  في  الله« 

شرقها  من  كافة،  اإلمارات  أرجاء  يزور  كان 
ويتلمس  أوضاعها،  على  ويطلع  غربها،  إلى 
تحتية،  وبنى  ومرافق  خدمات  من  احتياجاتها 
ولم يكن يكتفي بااللتقاء بإخوانه حكام اإلمارات، 
بل كان يستقبل ويلتقي شرائح المجتمع كافة 
كثيراً  وكان  ونساء،  ورجال  وصغار  كبار  من 
مخيمه  ويقصد  النائية  المناطق  في  يخيم  ما 
أهالي تلك المناطق ويلتقيهم ويسمع لمتطلباتهم 
وآرائهم، وكان يحرص كثيراً على سماع رأيهم 
بخصوص االتحاد والدولة، ويستمع لتطلعاتهم 
وأمنياتهم، وكان يحاورهم في األمور كافة التي 
يحّدثهم  كان  كما  معهم،  ويناقشها  يطرحونها 
بالنسبة لهم ولمستقبل  عن االتحاد وما يعنيه 
وأمانيه  أحالمه  على  يطلعهم  كما  أبنائهم، 
بمؤازرتهم  سيسعى  وكيف  بهم  الخاصة 
وتكاتفهم وتأييدهم إلى تحقيقها، والعمل يداً بيد 
طريق  في  تقف  التي  كافة  العقبات  تذليل  إلى 
إمارات  بين  والتكامل  الكاملة  الوحدة  تحقيق 
أسلوب جميل  لديه  الله«  »رحمه  الدولة، وكان 
في تجاذب أطراف الحديث مع أنواع البشر كافة 
الفكرية  ومستوياتهم  المختلفة،  طبائعهم  رغم 
والعلمية، وكان »رحمه الله« حين تحدثه ُيصغي 
إليك بكل أحاسيسه،  إليك بكل جوارحه ويميل 
ويصغي إلى أن ُتكمل حديثك، وبعد ذلك يقوم 

بالرد على كل ما سألته عنه.
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علي ع�بيد الهاملي
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف

في الثالثينيات من عمره ينهي حياة زوجته الشابة بطعنة نافذة في الرقبة بسكين المطبخ، والسبب زوج 
نسيانها وضع الكمية المطلوبة من السكر في كوب الشاي الذي طلبه!

زوجة تطلق النار على زوجها، وتقر بعد قتلها لرفيق العمر، الذي أنجبت منه طفلين، أنها قد أقدمت على ذلك عقاباً 
له على ضرب قطة البيت، بعد أن انتقال إلى بيتهما الجديد قبل فترة قصيرة!

بعد زواج استمر خمسة عشر عاماً، أنجبا خالله خمسة أبناء، زوج يقتل زوجته بسبب خالف على شراء كحك 
العيد، حيث طلبت الزوجة شراء الكحك ألبنائهما، ورفض الزوج ألن ظروفه المادية ال تسمح بذلك، ثم أقدم على 

قتل زوجته!
أستاذ جامعي يطلق النار على ابنيه ويرديهما قتيلين، قبل أن يتخلص من حياته في منزله، بعد قبول طلب رعاية 

مقدم من زوجته، التي هجرته، لرعاية الطفلين، واستالمه للطلب من المحكمة!
أب يّدعي اختطاف ولديه صبيحة يوم العيد، ثم يعترف بأنه قد تخلص منهما بإلقائهما في إحدى الترع المائية، 
بدعوى أنه أراد أن يرحمهما من عذاب الدنيا لحبه الشديد لهما.ويعترف بأنه أقدم على قتل الطفلين بسبب رؤيته 
عدم أحقيته بأن يكون أباً لهما، الرتكابه أعماالً تسيء لسمعة الصغيرين، سوف تمثل وصمة عاٍر لهما عندما يكبران!

ما الذي يحدث؟ ولماذا انتشرت مثل هذه الجرائم في مجتمعاتنا؟ وما الذي تغير ليشهد عصرنا جرائم كهذه، من 
النادر أن نسمع عنها في العصور السابقة؟ هل لنقص اإليمان؟ أم لنقص الصحة النفسية لدى الذين يقدمون على 

ارتكاب مثل هذه الجرائم، وينفذونها بدم بارد، وال يشعرون بالندم بعد ارتكابها؟ ولماذا يحدث هذا؟ 
واضح أن ضغوط الحياة في هذا العصر الذي نعيشه لها دور كبير في انتشار هذه النوعية من الجرائم، وهذه 
الضغوط تتنوع بين المادية والنفسية واالجتماعية التي يعيشها بعض األفراد. وهي ضغوط كانت أقل حجماً في 
عصر ما قبل الوفرة المادية، لذلك لم يكن حجم هذه الجرائم مماثالً لما نراه في عصرنا هذا. فقد أدت الوفرة المادية 
إلى ظهور طبقات متفاوتة المستوى المادي والثقافي واالجتماعي، فشّكل تطلع بعض الطبقات ذات المستوى المادي 
األقل إلى تقليد الطبقات ذات المستوى األعلى، ضغوطاً كبيرة على بعض األسر، وتحمل أرباب هذه األسر العبء 
األكبر من تلك الضغوط، كونهم المسؤولين عن اإلنفاق على أسرهم، وتوفير كل االحتياجات ألفراد األسرة، الذين 
تتنوع احتياجاتهم تبعاً لسن وجنس كل واحد منهم. فالصغار غالباً ما يتطلعون إلى الحصول على أحدث األجهزة 
اإللكترونية، مثل ألعاب الفيديو والهواتف الذكية والحواسيب، وما شابهها من الوسائل التي توفر لهم تسلية ومتعة 
لم تكن متوفرة آلبائهم وأجدادهم، كما توفر لهم مشاركة أقرانهم الذين ينتمون إلى أسر تتمتع بمستويات دخل 
مرتفعة. أما الكبار فيتطلعون إلى أشياء أغلى من األلعاب والهواتف والحواسيب، مثل المنازل الفارهة، والسيارات 

الفاخرة، والموديالت الجديدة من المالبس والعطور والساعات ذات الماركات الغالية والمعروفة. 
هذا من حيث المادة، أما من حيث الثقافة، فقد أدى ظهور مهن جديدة، تحتاج إلى مهارات خاصة، ليس من بينها 
الثقافة والتعليم، بمراحله الدراسية المعروفة، أدى ظهور هذه المهن إلى نشوء طبقة اجتماعية تمتلك إمكانات مادية 
كبيرة، لكنها تفتقر إلى الثقافة التي تشكل عامالً مهماً في التفكير واتخاذ القرارات السليمة في كثير من األمور، 
خاصة عندما تواجه اإلنسان مشكلة تتطلب منه اتخاذ قرار سليم ال يؤدي إلى انهيار األسرة وتفككها. لكن هذا 
ال ينفي أن بعض الذين يقدمون على ارتكاب جرائم من النوع الذي استعرضنا بعضه في بداية المقال، يحملون 
شهادات عليا، تصل إلى الدكتوراه، مثل ذلك األستاذ الجامعي الذي تخلص من ولديه قبل أن يقدم على االنتحار، 
بسبب حصول طليقته على حق رعاية األبناء. وهذا يعني أن عامل المستوى العلمي والثقافي وحده ليس كافياً لخلق 

إنسان متوازن عاطفياً، يستطيع اتخاذ القرار السليم في شؤون حياته المختلفة.
بالعلم والثقافة  بالمادة وحدها يحيا اإلنسان، وال  النظر في تفكيرنا، فليس  إعادة  إلى  أننا بحاجة  لهذا نعتقد 
وحدهما يتخذ قراراته المصيرية والبسيطة، فالحياة أكثر تعقيداً أحياناً مما نعتقد، وأبسط أحياناً مما نتصور، وحين 

تصبح ملعقة سكر ناقصة في كوب شاي سبباً إلنهاء حياة إنسان، تغدو الحياة أكثر مرارة مما ينبغي.

أكثر مرارة مما ينبغي
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الرحالة األلمانية الكونتيسة مالمينياتي 

من دمشق إلى المدينة المنورة 
)1 من 2(

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

الكتاب أهم ما ورد فيه مع تعليقاتنا عليه.
لينكه  فون  دوروتيا  األلمانية  الرحالة  ولدت 
عائلة  من   1883 عام  حوالي  مالمينياتي  الكونتيسة 
ألمانية كانت تقيم في روسيا بالقرب من موسكو، 
من رجل فرنسي  21 عاماً  العمر  تزوجت ولها من 
وقامت بجولة معه في الجزائر ومن هناك إلى أفريقيا، 
»أوفاميو«  قبيلة  بيد  وقعت  إذ  أسرها،  تم  وهناك 
أوروبا  إلى  عادت  وعندما  إنقاذها.  من  وتمكنوا 
بالمناطيد،  تطير  فراحت  الطيران،  فكرة  استهوتها 
وحلقت بستين رحلة طيران، واحدة منها عبر جبال 
األلب، وعندما مات زوجها ذهبت إلى لندن والتقت 
بأمين سر الجمعية الجغرافية، وأعربت له عن رغبتها 
بالعثور على منطقة جغرافية لم يتم استكشافها بعد، 
جزيرة  في  الخالي«  »الربع  اسم  لها  ذكر  وعندما 

العرب، قررت أن يكون هذا هدفها.
الكونتيسة مالمينياتي
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من  أبحرت   1913 عام  من  ديسمبر  شهر  وفي 
بريطانيا إلى بورسعيد، ثم إلى بيروت ثم إلى دمشق 
ووضعت نفسها تحت تصرف القنصلين البريطاني 
والروسي وعندما كانت هناك، نشبت الحرب العالمية 
الثانية، فعادت إلى بيروت ومن هناك إلى أوروبا، ثم 
تزوجت للمرة الثانية من ضابط إيطالي هو الكونت 
باسم  تعرف  صارت  الحين  ذلك  ومنذ  مالمينياتي 
تعيين  تم   1926 عام  وفي  مالمينياتي«،  »الكونتيسة 
فذهبت  دمشق  في  اإليطالية  القنصلية  في  زوجها 
المدينة  إلى  برحلتها  تقوم  أن  قررت  وهناك  معه، 

المنورة عبر الربع الخالي.
ويبدو من سرد الرواية أن زوجها تركها وبقيت 
  1928  –  1927 وحدها في دمشق وقررت في عام  
القيام برحلة، لكنها لم تذكر تواريخ األحداث بدقة، 
وهناك خلط في أسماء األماكن والبقاع، ويبدو من 
الخريطة التي نشرتها في الكتاب أن الرحلة ابتدأت 
من دمشق إلى الحدود  الغربية للعراق، ولما وصلت 
مخترقة  شرقاً  اتجهت  األحساء  قرب  مكان  إلى 
المنورة،  المدينة  إلى  وصلت  أن  إلى  الصحراء 
وآخر  وبقاع بعضها معروف  لقرى  أسماء  وذكرت 
أن  باإلنجليزية، وقبل  كتبناه كما جاء  غير معروف 
نستطرد بالحديث، البد من القول إن تاريخ الرحلة 
الكتاب  مترجم  أن  حتى  مؤكد،  غير  ذكرناه  الذي 
والمحرر ذكرا ذلك واختلطت الرواية بين أن تكون 
يغلب  لكن   ،1928 عام  أو     1914 عام  الرحلة  بداية 
الظن أنها حدثت عام 1914 ربما قبل الحرب العالمية 
األولى، على كل حال نستمر بالحديث عن هذه المرأة 

المغامرة ورحلتها المثيرة.
وصف دمشق واألشخاص الذين سيرحلون معها

مدينة  إلى  وصولي  عند  الكونتيسة:  تقول 
طابع  ذا  صغيراً  منزالً  أجد  أن  هدفي  كان  دمشق، 
فهناك  األوروبي،  الحي  وسط  عن  بعيد  عربي 
صحراء  عبر  لرحلتي  واالستعداد  التحضر  يمكنني 
على  والتعرف  العرب  عادات  ودراسة  الداخلي  البر 
العريقة  العربية  القبائل  بعض األصدقاء من شيوخ 
التي تتخذ من دمشق مستقراً لها، وكذلك على بعض 
بيتاً  وجدت  إذ  محظوظة  وكنت  السورية،  العائالت 
أضيق  أحد  نهاية  في  دمشق  قلب  في  يقع  صغيراً 
الشوارع، حيث ال يمكن ألي عربة أن تمر فيه، ولقد 
مكنني مسكني وسط دمشق من التعرف على معظم 
بالكامل وهي  مغطاة  أسواق  هناك ثالث  شوارعها. 
يمكن  األسواق  وخلف  الرئيسة،  األسواق  تعتبر 
يدخنون  مجموعات  في  جالسين  رجال  مشاهدة 
النرجيلة، وأيضاً هناك رجل مسن ذو لحية بيضاء 
شاالً  طربوشه  حول  ويلف  سميكة  نظارات  يضع 
مكة  إلى  الحج  برحلة  قام  أنه  على  يدل  أخضر 
المكرمة، وهو يقرأ القرآن الكريم جهاراً على أسماع 
الناس. وفي هذه األسواق تباع جميع األصناف من 
وحتى  واألقمشة  والحرائر  اليدوية  النحاس  أشغال 

المنتوجات األوروبية.
البني  أو  األسود  بلباسهن  فمتدثرات  النساء  أما 
ووجوههن  باألكياس  الشبيه  الفضفاض  الواسع 

مغطاة ببرقع أسود سميك.
وخارج األسواق الكبيرة هناك الطرق التي تصل 
إلى محطة قطار الحجاز. وفي هذه الطرق توجد عدة 
ونزالؤها  خالبة  نوافير  داخلها  وفي  عربية  فنادق 
من  رخامية  مادة  من  مصنوعة  والنوافير  غربيون، 
النظيف وعلى أطرافها تلعب  الناصع  اللون األبيض 

على  تتعرف  وهناك  صغيرة.  بيضاء  يمام  طيور 
أهل األناقة في دمشق الذين يرتدون آخر موديالت 
وقميص  وسروال  أوروبية  السورية، سترة  األزياء 
بدون قبة بلون الزهر أو األزرق، أما أنا فكنت أضع 
بشال  قبعتي  وأغطي  األوروبي  لباسي  فوق  عباءة 

على شكل عمامة«.
قابلتهم  الذين  األشخاص  قصة  المؤلفة  وتروي 
بشخص  تعرفت  فتقول:  سفرها،  في  وساعدوها 
عربي  بشيخ  عرفني  وهذا  مشاقة،  ندرة  اسمه 
أن  له  قد سبق  وكان  البسام،  اسمه محمود  عجوز 
»غرترود  الشهيرة  البريطانية  بالدبلوماسية  التقى 
بل«، وهذا الرجل عاش حياته كلها بين البدو تاجراً 
بنى  لذلك  كبيرة  ثروة  يجمع  أن  واستطاع  للجمال، 
الصالحية،  في  األوروبي  الحي  في  منزالً  لنفسه 
بزيارة  نقوم  أن  عليَّ  عرض  به  التقيت  وعندما 
»الرولة«  بقبيلة  هناك  نلتقي  وأن  تدمر،  مدينة  إلى 
وشيخها وأقنعه بمرافقتي في رحلتي، واتفقت معه 
الصحراء،  عبر  لتحملنا  جمال  ثمانية  شراء  على 
الخيل، وقال  البسام أن نركب  أنا ومحمود  وقررت 
يحترمه  ورجالً  طباخاً  لي  يقدم  إنه سوف  محمود 

ليكون دليالً ومرافقاً خالل الرحلة.
كان هناك صديق آخر لندرة مشاقة اسمه المسيو 
داوود يملك في بلدة عدرا بيتاً وضعه تحت تصرفي، 
الخاصة، كما تعرفت  أغراضي  وإلى هناك  أرسلت 
على شخص آخر صديق لندرة مشاقة اسمه الدكتور 
خليل، وهو سوري تلقى تعليمه في إحدى الجامعات 
األمريكية وعرض عليَّ مرافقتي خالل الرحلة بصفة 
البدو  مع  وعاش  متعلم  رجل  أنه  وبما  ترجمان، 
البنك،  أنني رتبت أموري مع  فوافقت على ذلك، ثم 
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وبقيت  حمله،  استطيع  ما  المال  من  معي  وأخذت 
بانتظار محمود البسام والجمال  التي سيأتي بها.

السفر إلى عدرا وتدمر وأسماء القبائل وشيوخها
محمود   من  خبر  »وصلني  الكونتيسة:  تقول 
البسام أن كل شيء جاهز، فاستدعيت الدكتور خليل 
وسرنا سوية، وبعد خمس ساعات وصلنا »عدرا«، 
مسجد  وهناك  بيضاء  دورها  المنظر  رائعة  مدينة 
البسام  بمحمود  التقيت  وهناك  رشيقة،  مئذنة  له 
شعر  ببيوت  محاطة  البلدة  وكانت  داوود.  ومسيو 
»الشرارات«.  وعشيرة  »العقيدات«  لعشيرة  تابعة 
وفي اليوم التالي ذهبت مع  الدكتور خليل ومحمود 
العقيدات  قبيلة  إلى مضارب  داوود  البسام ومسيو 
الشعر  بيت  إلى  دعانا  الذي  عمار  بالشيخ  والتقيت 
ثم  القهوة.  شربنا  التحيات  تبادل  وبعد  وجلسنا 
سألته إذا كان بمقدوري رؤية النساء، وكن في خيمة 
خاصة بهن منفصلة عنا بستارة ملونة، وعندما سمح 
لي دخلت فوجدتهن منهمكات بصنع الصوف وجمع 
شعر الجمال لصنع ستائر بيوت الشعر ولبعضهن 
كان  الوجه  من  السفلي  الجزء  لكن  جميلة  مالمح 
على  خزامات  ويضعن  بالوشوم  بالكامل  مكسواً 
شكل حلقات صغيرة في أنوفهن. بعد زيارة العقيدات 
استقبلنا  وهناك  »الشرارات«،  قبيلة  لزيارة  ذهبنا 
وشربنا  البيضاء  اللحية  ذو  العجوز  القبيلة  شيخ 
معه القهوة، بينما احتشد حولنا البدو رجاالً ونساًء 
البدويات  النساء  مني  دنت  ثم  بفضول،  يرمقوننا 
قماشه.  ونوعية  تفصيلته  ويتفحصن  ثوبي  يلمسن 
ثم انتقلت إلى بيت المسيو داوود وقررت البقاء قليالً 
قبل الرحلة. ثم أن الشيخ عمار زارني وراح يرافقني 
خالل نزهاتي في البساتين ونحن على ظهور الخيل.
وبعد قبيلة العقيدات ذهبنا لزيارة مضارب قبيلة 

»الحديدية« التي على بعد حوالي ساعتين من عدرا. 
وهناك التقيت بشيخها واسمه موسى. وأخيراً قررنا 
في  وغادرنا  داوود  المسيو  فودعنا  عدرا  مغادرة 
الصباح الباكر أنا ومحمود البسام والدكتور خليل، 
والدليل عبدالله وصبيَّان  الطاهي حسن  وكان معنا 
عالوة  والمؤن،  الخيام  لشد  ومصطفى  راشد  هما 
ست  مسير  وبعد  أخرى.  لمهام  آخرين  أربعة  على 
ورحنا  الجميلة  الخضراء  األرض  اختفت  ساعات 
وبذلك  سوداء صخرية  وأراٍض  في صحراء  نسير 
تالشت آخر مالمح الحياة النباتية. ثم خيمنا وقررنا 
الفجر. وهكذا  قبل  الرحيل  نباشر  لكي  النوم مبكراً 
انطلقنا وبعد المغيب وصلنا إلى منطقة بها مياه عذبة 
وأقمنا مخيمنا هناك إلى جوار مخيم قبيلة »شّمر«. 
وبعد العشاء ذهبنا لزيارة الشيخ الذي كان صديقاً 
لنا  وأظهر  استقباٍل  خير  فاستقبلنا  بسام  لمحمود 
حسن الضيافة وسهرنا لما بعد منتصف الليل، وكان 
قادتنا  التالي  اليوم  وفي  مستمراً.  والرقص  الغناء 
ليلتنا،  هناك  وبتنا  حمص،  مشارف  إلى  مسيرتنا 
لكي نذهب صباحاً إلى تدمر على أمل اللقاء مع قبيلة 
»الرولة«، إذ عندها تبتدي حياة البداوة التي أنشدها. 
القبيلة،  مضارب  بعيد  من  بانت  التالي  اليوم  وفي 
فأمرنا رجالنا بنصب الخيام على مسافة قريبة من 
المضارب، ثم ذهب محمود لمقابلة شيخ تدمر الذي 
أرسلنا  الغداء  وبعد  داره،  في  الغداء  لتناول  دعانا 
الترجمان الدكتور خليل لينقل تحياتنا إلى شيخ قبيلة 
الرولة ويبلغه قصدنا من زيارته، وبعد الظهر ذهبنا 
خليل  والدكتور  البسام  ومحمود  تدمر  وشيخ  أنا 

وحسن لزيارة الشيخ سلطان الطيار في خيمته.
حديث  في  االستطراد  عن  قليالً  نتوقف  هنا 
المؤلفة، وننقل ما جاء في هامش الصفحة التي ورد 
غلط،  هذا  المعلق:  يقول  الطيار،  سلطان  اسم  فيها 

فالشيخ سلطان الطيار من قبيلة »ولد علي« وليس 
أنا  أما  ذلك،  في  أخطأ  البسام  محمود  وإن  الرولة، 
فأقول إن شيخ الرولة اسمه سطام باشا ابن شعالن. 
لكن المؤلفة أصرت على أنها قبيلة الرولة وتحدثت 
نتابع  لذلك سوف  الطيار،  الشيخ سلطان  عن  كثيراً 
رحلتها حسبما قالته. تقول المؤلفة: »ثم خرج الشيخ 
ليستقبلوني  رجاله  وتبعه  الشعر  بيت  من  سلطان 
ويلقوا التحية. ثم دلفنا إلى داخل الخيمة وتفاجأت 
مفروشة  بسط  هناك  بداخلها،  الموجودة  بالراحة 
القهوة  تحضير  مراسيم  بدأت  فيما  الجمال،  رائعة 
فرغت  وكلما  أوالً،  لي  قدمت  ولما جهزت،  العربية. 
لتناول  الشيخ  دعاني  ثم  مجدداً،  ملئ  فنجان  من 
بيت  أمام  وشيه  تنظيفه  وتم  خروفاً  فذبح  العشاء، 
وتحته  القش  من  كبير  طبق  على  وقدموه  الشعر 
أربعة  يرغل مسلوق وأكلنا بأصابعنا طبعاً. قضينا 
أيام في خيمنا قرب »الرولة« وكنت أتناول وجباتي 
مع الشيخ وفي الليل أشرب القهوة وأدخن نرجيلتي 
واستمع إلى الغناء وقصص الحروب ومآثر الرجال 
اتطلع  وأنا  الساعات  اضطجع  فكنت  وجرأتهم، 
بوجوههم البدوية الفخورة. لذلك قررت رد الجميل 
للشيخ سلطان وجماعته على كرمهم فوجهت الدعوة 
له ولعشرين من رجاله لتناول العشاء في خيمتي، 
الفاخرة،  بألبستهم  الضيوف  ووصل  الدعوة،  فقبل 
بالذهب،  مجدولة  عباءة  سلطان  الشيخ  ارتدى  وقد 
براوننغ  مسدس  وكانت  هديتي،  للشيخ  قدمت  ثم 
كنت أخفيه معي، فشكرني الشيخ قائالً: »يا مضيفة 
إنني  األمراء،  ابنة  أميرة  يا  الشجر  ياوردة  األحبة 
كان  من  وكائناً  كنت  أينما  عنك  أدافع  السالح  بهذا 
العدو سيكون مصيره الهزيمة والموت، بارك الله بك 

وحفظك«.

 محمود  البسام ومسيو داوود والشيخ موسى الذين رافقوا المؤلفة



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
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محمد بن راشد آل مكتوم
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كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

من مزايا التراث األندلسية الباقية اهتمام عدد 
من علماء األدب واللغة والنقد والبالغة بالشعر 
منه لشرحها وخدمتها  نماذج  العربي، واختيار 
خدمة علمية تعليمية، وتسجيل تلك الشروح في 
كتب مجلّدة مخلدة، إضافة إلى المحاضرة بها، 

وتدريسها  في حلقات العلم.
للتعليم  تصلح  األندلسيون نصوصاً  واختار 
شخصية  وتكمل  والرواية،  الحفظ  في  وتنفع 

الدارس، وترفع من مستواه األدبي واللغوي.
أشعار  من  داوين  ستة  شرحوه  ومما 
الجاهليين، فكان ذلك من ذخائر التراث األندلسي.

)1(
والشعراء الستة المذكورون في شرح الشراح 
الذبياني،  النابغة  القيس،  امرؤ  هم:  األندلسيين 
بن  طرفة  سلمى،  أبي  بن  زهير  الفحل،  علقمة 
شرح  الكتاب:  اسم  في  وقيل  وعنترة.  العبد 

األشعار الستة، وشرح الدواوين الستة.
القدماء لهؤالء  وعلل كارل بروكلمان اختيار 
قدامىاألدباء  اختيار  بهم وقال:  والعناية  الستة 
المرتبة  في  الجاهلية جعلوهم  ستة من شعراء 
فضلوهم  ولعلهم  والشهرة،  التفوق  من  األولى 
على غيرهم ألنهم هم الذين أمكنهم أن يجمعوا 

لهم دواوين أطول وأكمل.
شراح  أحد  األندلسي  الشنتمري  واألعلم 
الدواوين الستة علل ذلك االختيار وقال: إنه أراد 
أن يجمع من أشعار العرب ديواناً »كتاباً جامعاً« 
يعين على التصرف في جملة المنظوم والمنثور، 
فهدفه تعليمي يقصد به إلى تربية الناشئة على 
وفهم  التعبير،  في  اإلجادة  على  تعينهم  طريقة 

شرح  ما  على  اقتصاره  علّل  ثم  العرب.  تراث 
القليل  اقتصر على  بأنه  الجاهلية«  »من شعراء 
األغراض،  متشابه  كله  العرب  شعر  كان  إذ 
متجانس المعاني واأللفاظ، »وشيء آخر هو أن 
هذا االختيار مما أجمع الرواة على تفضيله، وآثر 

الناس استعماله على غيره...«. 
األعلم  مع  الستة  بالشعراء  اهتم  وممن 
الشنتمري أديب لغوي أندلسي آخر هو أبوبكر 

عاصم بن أيوب البطليوسي.

)2(
بن  يوسف  الحجاج  أبو  األندلس  علماء  في 
سليمان بن عيسى النحوي الشنتمري األندلسي، 
له  لقب  »واألعلم«  العرب،  شنتمرية  إلى  نسبة 
»قرطبة«  إلى  انتقل  العليا،  الشفة  مشقوق  ألنه 
على شيوخ  علومه  تلقى  وبها  زماناً  بها  وأقام 
400هـ. وتوفى  العلماء، ولد سنة  كثر من كبار 
في إشبيلية سنة 476هـ. وقد نال األعلم حظوة 

عند بني عباد، وخاصة عند المعتمد بن عباد.
شخصيته  عن  أموراً  األعلم  تراجم  وتذكر  
هذا  من  ونذكر  وتالميذه،  وأساتذته  وعلمه 
باللغة  اهتموا  كبار  علماء  على  قراءته  جانبين: 
عن  رواياته  واتساع  الشعر،  وشرح  واألدب 
العلماء من كتب اللغة والنحو واألدب ودواوين 
الشعر، ومما قرأه على العلماء أشعار الجاهليين 

ودواوين أبي تمام الطائي والمتنبي.
كان  بأنه  التاريخ  كتب  وصفته  هنا  ومن 
عالماً باللغات والعربية ومعاني  األشعار حافظاً 
لها  الضبط  حسن  بها،  العناية  كثير  لجميعها 
الناس عنه  بمعرفتها وإتقانها... وأخذ  مشهوداً 

كثيراً، وقال المقري وهو يترجم له: »كان إمام 
نحاة زمانه«.

ولألعلم كتب كثيرة في النحو واللغة واألدب، 
وله شروح أدبية واسعة أشهرها شرح األشعار 
الستة »وهو مطبوع كامالً« وطبعت دواوين منه 

طبعات متفرقة.

)3(
الستة  الشعراء  األعلم على  اجتمع في شرح 
لهذه  العالية  األعلم  رواية  أحدهما  أمران: 
الذي صنعه.  المتقن  الشرح  والثاني  الدواوين، 
وروايته معروفة النسب فهي متصلة السند إلى 
أحد الرواة الثقات المتقنين وهو األصمعي، كما 
فهرسته،  في  اإلشبيلي  األموي  خير  ابن  أخبر 
الوافد  القالي  علي  بأبي  موصولة  رواية  وهي 
باألندلس  المروانية  الخالفة  أيام  األندلس  على 
والقالي يرويها عن ابن دريد عن أبي حاتم عن 

األصمعي.
رواية  على  أحياناً  يضيف  األعلم  وكان 
هؤالء  أشعار  من  روايته  علت  مما  األصمعي 

الستة.
وبين األعلم طريقته في صنعة كتابه، وقال: 
إن فائدة الشعر معرفة لفظه ومعناه، قد شرحت 
جميع ذلك شرحاً يقتضي تفسير جميع غريبه، 
وتبيين معانيه، وما غمض من إعرابه، ولم أطل 
فإني رأيت أكثر من ألف في شروح هذه األشعار 
قد تشاغلوا عن كشف المعاني وتبيين األغراض 
االختالفات  على  والتوقيف  الروايات،  بجلب 
من  الغربية  اللفظة  حوته  ما  لجميع  والتقصي 
المعاني المختلفة حتى إن كتبهم خالية من أكثر 

األشعار الستة
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معرفة  الشعر  وفائدة  إليها..  المحتاج  المعاني 
لغته ومعناه.

)4(

وتبدأ  المعلقة،  القيس  امرئ  ديوان  وفي 
القدماء  عادة  على  األطالل  على  بالوقوف 

»وخاصة شعراء البادية« ونقرأ في الشرح:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

     بسقط اللوى بين الدخول فحومل
الرمل،  منقطع  والّسقط:  قط  والسَّ قط  السِّ
خص  وإنما  ويرق،  يلتوي  حيث  و»اللوى« 
»الشاعر« منقطع الرمل وملتواه ألنهم كانوا ال 
ينزلون »ال يضربون خيامهم« إال في سالمة من 
األرض، ليكون ذلك أثبت ألوتاد األخبية »جمع 
خباء« وأمكن لحفر النؤي، وإنما تكون الصالبة، 
حيث ينقطع الرمل ويلتوي ويرّق، وقال بعد ذلك:

كأني غداة البين يوم تحملوا
       لدى سمرات الحي ناقف حنظل

 وإنما خص »الشاعر« ناقف الحنظل ألنه ال 
إيقافه« كما ال  يملك سيالن دمعه »ال يستطيع 

يملكه من اشتد شوقه وحزنه. 
وفي ديوان النابغة قصيدته الدالية المشهورة 

قال فيها:
يا دار مية بالعلياء فالسند

        أقوت وطال عليها سالف األبد
وقفت فيها أصيالنا أسائلها

     عيت جواباً وما في الدار من أحد
معها  كان  ألنه  توقعاً،  دارمية  يا  قال:  وإنما 
ثم  مرتعهم،  زمن  ونعمة  في سرور  بها  مقيماً 
انقضى ذلك، فجعل يخاطبها توجعاً منه لما رأى 
»بسبب ما رأى من خلو الديار وغياب الحبيبة« 
وتذكر ألماً عهده منها. و»العلياء« ما ارتفع من 
األرض. والسند: سند الجبل، وهو ارتفاعه حيث 
بالعلياء  الدار  يسند فيه أي يصعد، وإنما جعل 
لم  مرتفع  موقع  في  كانت  إنما  ألنها  فالسند 
يضرها السيل، وال تنهال عليها الرمال »أي لهذا 

لم تضع معالمها، وعرفها من دون مشقة«.
الناس، وأقفرت،  أي: خلت من  أقوت  وقوله: 
ولم يقل الشاعر »أقويت«، ألن من كالمهم »كالم 
يتركوا خطابه،  ثم  الشيء  يخاطبوا  أن  العرب« 
كنتم  إذا  »حتى  وجلك  عز  كقوله  عنه،  ويكنوا 

وجرين بهم«.

)5(
األندلس  علماء  من  الستة  باألشعار  واعتنى 
البطليوسي  أيوب  بن  عاصم  أبوبكر  أيضاً: 
»المتوفى 494هـ(، وهو الوزير، صاحب المظالم 
»منصب إداري قضائي«: أبوبكر عاصم بن أيوب 
البطليوسي، ووصفه صاحب كتاب »الصلة« بأنه 
من أهل المعرفة باألدب واللغات ضابطاً لهما مع 
خير وفضل وثقة في ما رواه. وكان من أساتذة 
ابن السند البطليوسي أحد كبار علماء األندلس.. 
المعلقات،  وشرح  األوائل،  بكر:  أبي  كتب  ومن 

وشرح األشعار الستة الجاهلية.
لقضية  شرحه  مقدمة  في  أبوبكر  وعرض 
الفهم  ثاقب  طبع  من  للشعر  البد  فإنه  الشعر 
باإلضافة إلى معرفة معانيه ليكون فهمه كامالً 
صحيحاً. ونبّّه على أن شرح الشعر ال يكفي فيه 
بسط المعنى والبد من ثقافة واسعة تكون عدة 
لشرح الشعر وبيان خصائصه، وتبيان مقاصده، 

وسائر عناصره الفنية »كما نقول اليوم«.
وقد استعان أبوبكر في شرحه بعوامل لغوية 
لغوياً  شرحه  كان  هنا  ومن  وبالغية،  وأدبية 
أدبياً بالغياً جمالياً، وال يغيب عن ا لبال الغرض 

التعليمي العالي الذي قصد إليه المؤلف.
وهذه الكتب تكون عادة تدويناً دقيقاً مختاراً 
لمحاضرات ودروس ومراجعات يقدمها األستاذ 

المعلم في لقاءاته مع الدارسين.
أهل  المؤلفون والمدرسون »من  وقد توارث 
الطبقة العالية« األصول العلمية والتعليمية جيالً 
الشعر  شرح  حركة  استمرت  ولهذا  جيل،  بعد 
»لهؤالء الستة ولغيرهم من الشعراء مثل شرح 
حازم  مقصورة  وشرح  دريد،  ابن  مقصورة 
إلى  العناية  ووصلت  األندلسي«.  القرطاجني 
وصريع  الطائي  تمام  كأبي  العباسيين  أشعار 

الغواني والمتنبي.
األشعار  شرح  »حلقة  الحلقة  هذه  وتبقى 
األدبي  الحضور  حلقات  أقوى  من  الستة« 
العناية  عملية  في  والتعليمي  والعلمي  والثقافي 

بالشعر،. وشرحه.
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كانت الوحدة اخلليجية دائماً 
هي الرد املنطقي على كل ما 
يثيره املتخوفون أو الطامعون 

حول احلفاظ على األمن 
واالستقرار في اخلليج.

اختلفت الدوافع ولكن التساؤل 
الذي أثير عقب حصول دول 

املنطقة على استقاللها 
كان واحداً: كيف ميكن لهذه 

الدول الصغيرة أن توفر احلماية 
لنفسها بعد أن أمكن لها 

التخلص من احلماية األجنبية.
وكان الرد على ذلك هو: أن دول 
املنطقة اخلليجية وأن تعددت 
بحكم األوضاع التي فرضها 
الوجود االستعماري وخلفها 
وراءه فإنها في احلقيقة متثل 

كياناً واحداً، وهي قادرة بوحدتها 
على توفير احلماية لنفسها. 

واحلفاظ على أمنها واستقرارها.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

قررت وزارة الداخلية تنظيم دورة محلية للتحقيقات 
الجنائية تعقد في مدرسة الشرطة بالشارقة ويشترك 
فيها العاملون في مجال التحقيقات الجنائية بالوزارة 
خطة  ضمن  وذلك  باإلمارات.  الشرطة  ومديريات 
الوزارة لتنظيم دورات تدريبية انعاشية في مختلف 
التدريبية  الدورة  العمل. وستكون هذه هي  مجاالت 
يتم  والتي  الجنائية  التحقيقات  مجال  في  األولى 

تنظيمها محلياً.
بأبوظبي  للشرطة  العامة  المديرية  نسبت  وقد 
جميل  رقيب  من  كالً  الدورة  هذه  في  لالشتراك 
سبيت جميل من مرتب شرطة العاصمة، وعريف 
العاصمة  شرطة  مرتب  من  سالمين  حميد  سالم 
وشرطي كاتب جهاد صالح عبدالرحمن من مرتب 

شرطة العين

عقدت لجنة التنظيم العامة بوزارة الداخلية اجتماعاً 
الداخلية  وزارة  وكيل  خلفان خميس  العقيد  برئاسة 
ناقشت خالله خطة تطوير وحدة جناح الجو وقررت 
التي تمت دراستها من  التطوير  اعتماد خطة  اللجنة 
للتخطيط  العامة  واإلدارة  الجو  جناح  وحدة  جانب 
الزمني  بالجدول  االلتزام  مع  بالوزارة،  والتدريب 

المقرر بالخطة.

كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على أن يتم التدريب 
محلياً بالنسبة للدورات التأسيسية والتحويلية والتكتيكية 
التي تتم في وحدة جناح الجو، مع قيام الوحدة بإعداد 
التفاصيل الخاصة بعقد هذه الدورات المحلية. كما تقرر 
العمل على تأهيل الطيارين المواطنين بـإيفادهم بدورات 
خارجية وإعدادهم كمدربي طيران مؤهلين بما في ذلك 

الطيران اآللي.

رسور بن محمد يفتتح املقر الجديد لفرع الرتخيص

أشاد سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان رئيس 
المبذولة  بالجهود  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ديوان 
لتطوير جهاز الشرطة وتدعيم إمكانياته، وأعرب سموه 
الداخلية  وزارة  في  للمسؤولين  الكامل  تقديره  عن 

والمديرية العامة للشرطة بأبوظبي.
بافتتاح  الشيخ سرور بن محمد قد قام  وكان سمو 

والسواقين  السيارات  ترخيص  لفرع  الجديد  المقر 
حفل  شهد  كما  بأبوظبي،  للشرطة  العامة  بالمديرية 
االفتتاح عدد كبير من مسؤولي وضباط وزارة الداخلية 
مقدمتهم  وفي  أبوظبي،  في  للشرطة  العامة  والمديرية 
الداخلية  وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العقيد  سعادة 

والعقيد حمد سعيد المدير العام للشرطة بأبوظبي.

تنظيم دورة محلية للتحقيقات الجنائية

خطة لتطوير وحدة جناح الجو
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التطلع إلى إقرار األمن الدائم في الخليج

دورات تدريبية

شاركت وزارة الداخلية في أعمال المؤتمر الثالث عشر 
لقادة الشرطة واألمن العرب الذي عقد في تونس خالل 
16 و1988/9/17م، وقد ترأس وفد دولة اإلمارات العربية 
وزارة  عام  مدير  عبدالله  محمد  سهيل  العميد  المتحدة 
الداخلية، وشارك في عضوية الوفد العقيد أحمد شامس 

مدير عام شؤون األمن، والمقدم أحمد زهران مدير إدارة 
شؤون األمن باإلدارة العامة للشرطة بأبوظبي، والمقدم 
والرائد  االتصال.  شعبة  رئيس  المدفع  إبراهيم  محمد 
علي إسماعيل علي مدير العمليات باإلدارة العامة لحرس 

الحدود والسواحل.

أصدر معالي اللواء حمودة بن علي وزير الدولة للشؤون 
بإيفاد مجموعة من  الوزارية  القرارات  من  الداخلية عدداً 
دورات  في  للمشاركة  واألفراد  الصف  وضباط  الضباط 
وجمهورية  السعودية  العربية  المملكة  في  تعقد  تدريبية 
مصر العربية وشملت القرارات إيفاد النقيب سعيد محمد 
محمد  جمال  أول  والمالزم  القيوين،  أم  بشرطة  الصياح 
علي  علي جاسم  والمالزم  الخيمة،  رأس  عبدالله بشرطة 
عن  الكشف  حول  دورة  في  للمشاركة  الفجيرة  بشرطة 

القومي  بالمركز  تعقد  والتي  العلمية،  بالوسائل  الجريمة 
العربية  مصر  بجمهورية  والجنائية  االجتماعية  للبحوث 
مارس   15 ولغاية  الماضي  15 سبتمبر  من  الفترة  خالل 

القادم.
كما شملت القرارات إيفاد النقيب محمد ناصر األحبابي 
باإلدارة العامة للجنسية والهجرة، والنقيب محمد عبدالله 
هزيم العالي للعلوم األمنية بالرياض اعتباراً من منتصف 

شهر سبتمبر الماضي وتستمر لمدة ستة أشهر.

مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة

الدولة  وزير  علي  بن  حمودة  اللواء  معالي  أصدر 
لنادي  إدارة  مجلس  بتشكيل  قراراً  الداخلية  للشؤون 
ضباط الشرطة برئاسة سعادة العميد حمد سعيد مدير 
عام الشرطة بأبوظبي، والعقيد إبراهيم محمود نائب مدير 

عام الشرطة بأبوظبي نائباً للرئيس.
ويضم مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة في عضويته 
والمقدم  طالب حسين،  والعقيد  سليمان،  اسحاق  العقيد 

محمد  والمقدم  حبوش،  سالم  والمقدم  بدران،  خليل 
خميس، والرائد مطر حميد، والرائد عبدالوهاب محمد.

كما أصدر معالي الوزير قراراً بتعيين العقيد اسحاق 
سليمان مديراً للنادي. وقد بدأ تنفيذ القرارين اعتباراً من 

تاريخ صدورهما في 21 أغسطس الماضي.

الدور الذي تنهض به وزارة 
الداخلية في مجال تنظيم 

اجلنسية والهجرة له أهمية 
كبيرة في إطار اجلهود املبذولة 

لتوفير األمن واالستقرار.. 
وتتزايد أهمية هذا الدور في 
بلد مثل دولة اإلمارات يضم 

إلى جانب املواطنني أعداداً 
كبيرة من الوافدين.. وحول 

هذا الدور وأهميته وأسلوب 
العمل لتنفيذه كان اللقاء 

مع املسؤولني في إدارة 
اجلنسية والهجرة بأبوظبي.
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متكن رجال مكافحة اخملدرات 
في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من إحباط أكبر 

عملية تهريب مخدرات، ومتكن 
أولئك الرجال األوفياء والعيون 
الساهرة، بعد متابعة دقيقة 

ومثابرة، من توجيه ضربة 
قاصمة لعصابة حاولت تهريب 
1200 كلغم من احلشيش إلى 

اململكة العربية السعودية، 
ورأينا أن يخصص ملف العدد 

هذا الشهر، آلفة العصر 
والقاتل البشع للمجتمع 

اإلنساني »اخملدرات«. في 
محاولة للتعرف على أهم 

أنواعها، وتاريخها، وتأثيراتها 
االجتماعية والنفسية 

والصحية واالقتصادية، وطرق 
عالج من أدمن عليها، وخريطة 

إنتاجها، وتوزيعها في العالم.

2
0
0
4

وكيل  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  اللواء  أكد 
وزارة الداخلية أهمية وحدة األمن واالستفادة القصوى من 
من مقولة صاحب  انطالقاً  التحديات،  الوحدة لمواجهة  هذه 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« بأن االتحاد هو مصلحة األمة كلها سواء في أمنها أو 

اقتصادها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به سمو وكيل وزارة الداخلية 
خالل استقباله وفداً من شرطة دبي برئاسة العميد الدكتور 
جمال محمد خليفة المري القائد العام لشرطة دبي باإلنابة، 
والذي ضم العميد محمد ضاعن القمزي مدير اإلدارة العامة 
ألمن الدولة والعقيد محمد مسعد الشريف نائب مدير اإلدارة 

العامة للموارد البشرية في شرطة دبي. 

اجتمع العميد الركن عبدالرحمن صالح شلواح مدير 
عام األمن الجنائي في وزارة الداخلية بمكتبه مع وفد 
روجر  السيد  برئاسة  البريطانية  الخارجية  وزارة 
بيرس المستشار في مجال محاربة اإلرهاب في وزارة 
الخارجية بالمملكة المتحدة. وتم خالل االجتماع بحث 
سبل تطوير وتعزيز عالقات التعاون بين دولة اإلمارات 

والمملكة المتحدة في مجاالت مكافحة الجرائم الخطرة 
وقّدم  الدولي،  اإلرهاب  وجرائم  المنظمة  والجرائم 
المتوفرة  اإلمكانيات  عن  مفصالً  شرحاً  الوفد  أعضاء 
لدى المملكة المتحدة في هذه المجاالت. كما تم خالل 
االجتماع بحث تطوير برامج التدريب وتبادل الخبرات 

التدريبية في مجال التحقيق بالقضايا المختلفة.

سيف بن زايد يستقبل وفدًا من رشطة ديب

تعزيز التعاون بني اإلمارات وبريطانيا يف مكافحة اجلرائم
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نساء في الميدان

موزة الحمادي:
ال يوجد أغلى وال أهم 

من وظيفة حماية بالد زايد 

أو  أخطط  لم  أنا  جداً،  مختلفة  كانت  بدايتي 
يكن  لم  الحقيقة  وفي  شرطية،  أكون  أن  أحلم 
وأنا  أعتقد  كنت  شرطية،  أصبح  أن  بالحسبان 
طفلة أن مستقبلي سيكون في المحاماة، ولكن 
موزة  مفتش  المساعد  أكون  أن  شاءت  األقدار 
مطر الحمادي، ومنذ دخولي إلى العمل الشرطي 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في عام 2000  
أي منذ ما يقارب الـ18سنة، وأنا جزء من هذه 
المنظومة المهمة... هكذا بدأت الحمادي حديثها 
معنا في مكتبها وهي منشغلة بين هذه المهمة 

وتلك المعاملة بكل همة ونشاط.
العسكري  المجال  أحببت  الحمادي:  تضيف 
جداً، وقررت أن أكمل حياتي الوظيفية بالدريس 
العسكري الذي وجدت نفسي فيه، وسخرت كل 

طاقاتي لخدمة وطني في أنبل سلك وظيفي.
الحمادي  مطر  موزة  مفتش  المساعد  تعمل 
في فرع التفتيش في مديرية شرطة أمن المنافذ 
األمن  شؤون  قطاع  إلدارة   التابع  والمطارات 

والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وتقول: منذ عام 2000  وأنا كل يوم أتعلم في 
الـ18سنة هي إضافة  مجال عملي، كل يوم في 

حقيقية لي.
المهنية  في مسيرتها  لحظاتها  أحلى  أما عن 
عندما  مشاعري  أنسى  أن  يمكن  ال  فتقول: 
اليوصف،  شعور  العسكرية،  البدلة  ارتديت 
واالعتزاز  والمسؤولية  بالفخر  شعرت  يومها 
والسعادة، يومها شعرت أني خلقت حتى أرتدي 
هذه البدلة بكل القيم التي تحملها، مازلت أتذكر 

مشاعري جيداً، وكل يوم أرتدي البدلة العسكرية 
أشعر بقيمة عملي وأهميته في الحفاظ على أمن 
الوطن وحماية دولتنا الحبيبة، ال يوجد أغلى وال 

أهم من وظيفة حماية بالد زايد.
القانون،  الحمادي شهادة جامعية في  تحمل 
إن  تقول  التي  بالحكمة  تؤمن  إنها  وتقول 
ال  وحدها  الموهبة  وإن  النجاح  روح  االصرار 
واالجتهاد  فاالصرار  الطريق،  لمواصلة  تكفي 
هما أنوار الحياة، وهذه الحكمة هي بوصلتي في 

العمل وفي حياتي الشخصية أيضاً.
مفتش  المساعد  تقدم   ،999 خالل  ومن 
وسام  على  الحاصلة  الحمادي  مطر  موزة 
الفتيات  لكل  نصيحة  المخلصة   الخدمة 
لهن:  وتقول  للعسكرية  لالنضمام  الراغبات 
الشرطي  للمجال  األخالص  المستجدات  على 
واالجتهاد  بالعلم  التسلح  عليهن  والعسكري، 
ليكن أوتاداً في هذا الوطن المعطاء، عليهن بذل 
البدلة  جدارة  عن  ليستحققن  والنفيس  الغالي 

العسكرية.
لتحقيقها  تسعى  مازالت  التي  أحالمها  وعن 
في مجال عملها الشرطي، تجيب الحمادي إنها 
تحلم أن تصبح محاضرة بالسلك الشرطي وأن 
الجنائي  التحقيق  مجال  في  المحاضرات  تلقي 
الجنائية  مواده  بين  نفسها  وتجد  تتقنه  التي 

الممتعة.

 عندما ارتديت البدلة الع�سكرية  �سعرت 

بالفخر وامل�س�ؤولية والعتزاز وال�سعادة

اإعداد وت�سوير: الرا الظرا�سي
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المتميزون

شخصية هذا العدد من المتميزين ضابط تدرج في 
السلم الشرطي بكل جدارة واجتهاد واستحق التكريم 
بكل فخر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
السبوسي  هالل  علي  سيف  عبدالله  المقدم  إنه 
متزوج   ،1978 سنة  دبي  إمارة  مواليد  من  وهو 
والعلوم  القانون  في  الليسانس  ويحمل  ولدان  وله 
والماجستير  دبي،  شرطة  أكاديمية  من  الشرطية 
اإللكترونية في جامعة  في قانون االعالم والتجارة 
في  والدكتوراه  المتحدة،  المملكة  في  »اسكس« 
التحق  نفسها.  الجامعة  الخاص من  الدولي  القانون 
السبوسي بشرطة دبي عام 1996 وهو يشغل حالياً 
منصب مدير إدارة عمادة أكاديمية شرطة دبي، وهو 
ورئيس  األكاديمية  في  التدريس  هيئة  أعضاء  أحد 
انتسابه  بعد  األكاديمية.  في  الدولي  القانون  قسم 
أكاديمية شرطة  في  السبوسي  تخرج  دبي  لشرطة 
دبي ضمن خريجي الدفعة الثامنة من األكاديمية في 
عام 2000، والتحق بعد ذلك بمركز شرطة الرفاعة في 
منصب مناوب عام، وذلك لمدة عام إلى حين ابتعاثه 
الماجستير  على  وبعد حصوله  الماجستير،  لدراسة 
حين  إلى  الوظيفة  ذات  في  المركز  ذات  إلى  عاد 
ابتعاثه لدراسة الدكتوراه فلما نالها عاد رئيساً لقسم 
الدراسات المسائية في أكاديمية شرطة دبي، ثم عين 
لكلية  التعليم في األكاديمية، ثم مديراً  إلدارة  مديراً 
التطبيقات  إلدارة  فمديراً  الشرطة،  وعلوم  القانون 

اإعداد: اأماين اليافعي

القانونية والشرطية في األكاديمية، وهو حالياً مدير 
إدارة العمادة في األكاديمية. فاز السبوسي بجائزة 
سمو وزير الداخلية للبحث العلمي في القيادة العامة 
المرأة  )مركز  بعنوان  كانت  والتي  دبي  لشرطة 
عن  ويعبر  اإلمارات(  لدولة  الجنسية  قانون  في 
لحظات التكريم بالقول: »كنت أشعر بالفخر والزهو 
لمصافحتي سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان وهو شعور ال يعادله فخر«. ويتابع قائالً: 
في  كفائز  اسمي  إعالن  تم  التي  اللحظة  تلك  »أذكر 
التكريم وكلمات سيدي  الجائزة وصعودي لمسرح 
وزير الداخلية التي كانت مليئة بالدعم والثناء وهو 
ما جعل مجهود إعداد البحث والدراسة يكاد ال يذكر، 
لذلك فمهما بلغ شكري وتقديري لسيدي سمو وزير 

الداخلية على كلماته فإني لن أوفي سموه حقه«.
من  جاءت  الجائزة  عى  المنافسة  في  مشاركته 
يقول: »عندما سمعت  العلمي حيث  واقع تخصصه 
عن جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي ووجود فئة 
فيها معنية بمسائل الجنسية وشؤون األجانب، وهو 
المشاركة  قررت  العلمي،  تخصصي  في  يدخل  ما 
الجنسية  قانون  في  المرأة  مركز  يتناول  ببحث 
خالل  كثيراً  عليه  وقفت  موضوع  وهو  اإلماراتية 
لطلبة  األجانب  ومركز  الجنسية  لمساق  تدريسي 
أكاديمية شرطة دبي، وكنت واضعاً نصب عيني أن 
أخرج بتوصيات تصب في المصلحة العامة وتحقق 
يحقق  بما  اإلماراتي  الجنسية  لقانون  تعديالت 

المرأة  تمكين  الرشيدة في مسائل  قيادتنا  توجهات 
على مختلف الصعد، وهو ما تحقق فعالً ولله الحمد«.
السبوسي  نال  الطويلة  المهنية  مسيرته  خالل 
تبوء  البداية  وكانت  التكريم  شهادات  من  العديد 
المركز األول على دفعته وحصوله على سيف حرس 
)ثالث  العلمي  للتفوق  راشد  جائزة  ثم  الشرف، 
شرطة  في  للتميز  العام  المدير  وجائزة  مرات(، 
األول  التخصصي، والمركز  الموظف  فئة  دبي على 
عن  دبي  شرطة  في  للتميز  العام  القائد  جائزة  في 
العلمية  لشهاداته  إضافة  التخصصي.  الموظف  فئة 
في  متخصصة  شهادات  عدة  السبوسي  يحمل 
مجموعة  وكذلك  التجاري  والتحكيم  اآللي  الحاسب 
السبوسي  المقدم  ويتحدث  اإلدارية.  الشهادات  من 
والخاصة  العملية  الحياة  في  النجاح  أسباب  عن 
تضع  الوظيفة  أن  شك  »ال  قائالً:  بينهما  والموازنة 
االلتزامات،  من  بالكثير  وتلزمه  الموظف،  على  عبئاً 
فكيف إذا كانت الوظيفة تجمع العمل اإلداري والعمل 
التزامات  األكاديمي بما يفرضه كل عمل منهما من 
ومتطلبات، ولكن إن كان من وصفة يمكن أن أقدمها 
الوظيفي  عمله  بين  الموازنة  من  الموظف  لتمكين 
وحياته الشخصية، فهو تنظيم الوقت قدر المستطاع 
واستغالل الفراغ في القيام ببعض األعمال الترفيهية 
وإن كانت بسيطة، وأيضاً أن يوضح لعائلته ظروف 
عمله ليجد منهم تفهماً لطبيعة هذا العمل فيكونوا له 

معينين«.

السبوسي: 
تنظيم الوقت من أسباب النجاح
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خارج المهنة

اعتقد أن المتابعين للسوشل ميديا يعرفون جيداً 
من  أشهر  مجرب(  )اسال  الدرمكي  خليفة  نجمها 
الصحة  عن  اإلماراتية  ميديا  السوشل  في  يتحدث 
العامة والتغذية والنصائح الصحية اليومية وأسرار 
الحميات الصحية. ولكن هل يعرف الجميع أن هذا 
نائب  الدرمكي  علي  حمد  خليفة  الرائد  هو  النجم 
في  المركزي  واألرشيف  اإلحصاء  إدارة  مدير 
اإلدارة العامة للجنسية. من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي سطع نجم الدرمكي كخبير مختص في 
الغداء السليم والحميات الصحية، وتقديم العديد من 
النصائح الصحية اليومية للجمهور بلسان إماراتي 
وبكاريزما خاصة جداً جعلته في فترة بسيطة من 
خليفة  أصبح  كيف  ولكن  األزرق.  الفضاء  نجوم 
كانت  وكيف  ميديا،  السوشل  في  نجماً  الدرمكي 
البداية؟ يقول خليفة الدرمكي: بدأ كل شيء بشكل 
شخصي، كنت أعاني من فرط في السمنة، وهذا األمر 
سبب لي الكثير من اإلحراج، وقررت أن أغير حياتي 
إلى الطريق الصحيح، بأن أتخلص من السمنة التي 
تعيق حياتي، وقررت بعزيمة التلين بأنه مهما كان 

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

الطريق صعباً فلن ألجا إلى العمليات الجراحية، بل 
سأتجه إلى تغيير نمط حياتي بالشكل الصحي الذي 
الوزن بطرق صحية تعتمد  يساعدني على خسارة 
على الرياضة والحميات الصحية، وفعالً بدأت تطبيق 
العديد من الحميات الغذائية والتي –لألسف – كانت 
فلسفتها تعتمد على الحرمان، وهكذا حرمت نفسي 
من كل شيء تقريباً ومع هذا فشلت في إنقاص وزني 
المطلوب!  بالشكل  ولياقتي  صحتي  على  والحفاظ 
ويتابع قائالً: ومن هنا بدأت البحث والقراءة، لجأت 
لإلنترنت فقرأت وشاهدت كل شيء تقريباً يتحدث 
الرياضية، وطبقت  الغذائية والتمارين  الحميات  عن 
كل شيء وجربت كل الوصفات، وفي األخير ومع 
بنوع  دراية  أكثر  أصبحت  والخبرة  المعرفة  تراكم 
الجسم وعناصره ومعادنه واحتياجاته، واستطعت 
اختيار أفضل حمية غذائية لطبيعة جسمي، وبفضل 
من الله استطعت أن أتخلص من 62 كيلوجراماً في 
8 شهور فقط، فأصبحت قدوة للشباب اإلماراتي في 
طريقة الحياة الصحية التي تعتمد على األكل الصحي 

والرياضة والتمتع بصحة وطاقة إيجابية.

نجاح هذه التجربة قاد  الدرمكي إلى طرق أبواب 
مواقع التواصل االجتماعي. ولكن لماذا؟

الجميع  إلى  معلوماتي  كل  أنقل  كنت  لنا:  يقول 
بصدق وأعطيهم مثاالً حياً عن تجربتي الشخصية، 
شركة  اختارتني  األمر  هذا  في  نجاحي  وبسبب 
مجرب(  )اسال  برنامج  أقدم  أن  لإلعالم  أبوظبي 
في إذاعة »أف أم« وخالل سنتين ناقشت أكثر من 
452 موضوعاً صحياً يرتبط بحياتنا اليومية، وقريباً 
وتحت  الشركة  لذات  التلفزيوني  برنامجي  سأطلق 

المسمى نفسه )اسال مجرب(.
بالمعلومات  يكتف  لم  أنه  الدرمكي  خليفة  يؤكد 
المتراكمة أو حتى بتجربته الشخصية كرصيد كاٍف 
له لمواصلة مسيرته الناجحة، بل إن حب الناس له 
وإقبالهم على متابعته جعله يدرس التدريب البدني، 
معهد  من  التغذية  علم  في  دبلوم  على  ويحصل 
أن  معتمداً، فهو يرى  أمريكي، وهكذا أصبح مدرباً 
التوعية  تتمحور حول  كبرى  مسؤولية  عاتقة  على 
بالتغذية السليمة والحميات المعتدلة وطريقة الحياة 

الصحية.

الدرمكي: أصبحت قدوة للشباب اإلماراتي 
في طريقة الحياة الصحية!
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أصحاب الهمم

إمارة دبي،  الرئيسي من مواليد  حسن أحمد 
يصفها  كما  الخليج  عروس  أو  الخليج  لؤلؤة 
بسبب طبيعتها الجميلة ومكانتها الحضارية التي 
السابع  ففي  والمعاصرة،  األصالة  بين  تجمع 
عشر من مايو عام 1975 ولد الرئيسي ألب وأم 
كل  من  والرحمة  بالحنان  محفوفين  متفائلين، 
الجهات، فسهرا وأعطيا كل ما يحتاجه االبن من 

عطف ورحمة وتربية.
واالهتمام  الرعاية  أنواع  كل  الرئيسي  وجد 
والتقدير من أسرته وإخوته وأقاربه والمحيطين 
التي  اإليجابية  بالطاقة  روحه  امتألت  وقد  به، 
الزمته  التي  لإلعاقة  التصدي  من  الحقاً  مكنته 
األطفال،  شلل  من  يعاني  حيث  والدته،  منذ 
وهو مرض فيروسي يؤثر على الحبل الشوكي 
أنه  كما  والشلل،  العضالت  في  ضعفاً  ويسبب 
أكثر شيوعاً عند الرضع واألطفال الصغار، األمر 
األوليين  السنتين  منذ  الرئيسي  مع  الذي حدث 

من عمره.
يقول الرئيسي: »قطعت رحلة عالج موفقة في 
اآلن  حالتي  أن  لله  والحمد  الدولة،  مستشفيات 
وأمارس  وقدره،  الله  بقضاء  راٍض  وأنا  جيدة، 

اإعداد: خالد الظنحاين - ت�سوير: حممد علي

 2004 عام  تزوجت  وقد  طبيعي،  بشكل  حياتي 
ورزقت بخمسة أبناء، ثالثة منهم ذكور واثنتان 

من اإلناث، وأعيش معهم حياة سعيدة«.
شهادة  على  حصولي  »بعد  الرئيسي:  يتابع 
الثانوية العامة، بحثت عن عمل وظيفي في القيادة 
بصفة  وأتمتع  نفسي  دبي ألجد  لشرطة  العامة 
اإلنتاجية، والحمد لله تم تعييني بوظيفة تنفيذي 
رئيس بقسم الشؤون اإلدارية في اإلدارة العامة 
للخدمات والتجهيزات بشرطة دبي، ووجدت في 
والتقدير  والتشجيع  الحفاوة  ألوان  العمل  هذا 
زمالئي  من  أو  المسؤولين،  الضباط  من  سواء 
في العمل، هذه البيئة العملية الصحية والمشجعة 
وأبذل  بالمسؤولية  أشعر  جعلتني  اإلبداع،  على 
وطني  لخدمة  وابتكاراً   إبداعاً  بوسعي  ما  كل 

اإلمارات«.
هندسة  إلى  باإلضافة  السفر  الرئيسي  يحب 
الديكورات وهو الشغف الذي جعله ينخرط في 
شركة  إنشاء  خالل  من  واألعمال  المال  عالم 
للمقاوالت العامة وذلك في عام 2003 ثم ألحقها 
بافتتاح شركة أخرى خاصة بالعقارات في عام 
2006، وهو في نجاح تجاري مستمر. وللرئيسي 

طموح ال حدود له، فهو يتمنى أن يصل إلى أعلى 
الرتب، ويصل بعمله المهني والوظيفي إلى أعلى 
المناصب، لذلك أكمل دراسته الجامعية في كلية 
الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي وحصل على 

شهادة البكالوريوس عام 2003.
الرئيسي  ينصح   ،»999« لـ  حديثه  ختام  في 
رفاقه من أصحاب الهمم بالقول: بناًء على إيماني 
بأن الحياة عمل وإنجاز، فإنني أنصح كل إنسان 
أصابته إعاقة إياً كان نوعها بأن يخرج من عزلته، 
وينطلق، ويحاول بشتى الطرق تحقيق حلمه، وال 
تتغير  لن  ألنها  المجتمع  نظرة  أمام  كثيراً  يقف 
إال إذا قمنا نحن بتغييرها من خالل تفوقنا فى 
مختلف المجاالت، الفتاً إلى قرار صاحب السمو 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه 
الله«، بإطالق سياسة وطنية متكاملة لتمكين ذوي 
اإلعاقة في الدولة، وتسميتهم رسمياً  »أصحاب 
الهمم«، وأضاف: »الحمدلله أن لدينا قيادة محبة 
راية  رفع  في  إنسانيتها  دوماً  وتثبت  لشعبها 
إمكانياتهم،  وتعزيز  كفاءتهم،  وتوثيق  أبنائها، 
وإعالء ثقتهم بأنفسهم، فشكراً للقيادة الرشيدة«.

الرئيسي: أؤمن بأن الحياة عمل وإنجاز
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شخصيات

بالقانون  متخصص  باحث  هو  حالق  وائل 
علوم  كأستاذ  يعمل  اإلسالمي،  الفكر  وتاريخ 
قسم   - األمريكية  كولومبيا  جامعة  في  اجتماعية 

دراسات الشرق األوسط. 
الناصرة  مدينة  في    1955 سنة  حالق  ولد 
حصوله  وبعد  كندا،  إلى  هاجر  ثم  الفلسطينية، 
على شهادة الدكتوراه من جامعة واشنطن بمعهد 
الدراسات اإلسالمية التحق بجامعة مكغيل الكندية 
اإلسالمي.  القانون  يدرس  مساعداً  أستاذاً  وعمل 
العبرية  منها  لغات  عدة  إلى  أعماله  ترجمت 
أما  والتركية.  واليابانية  واإليطالية  واإلندونيسية 
كتباً  اإلسالمي  المدار  دار  له  نشرت  فقد  العربية 
ثالثة سنة 2007، ونشر له المركز العربي لألبحاث 
لكتابه  ترجمة   2014 أواخر  السياسات  ودراسة 
والسياسة  اإلسالم  المستحيلة:  »الدولة  المتميز 

ومأزق الحداثة األخالقي«.
التحق حالق بعد حصوله على شهادة الدكتوراه 
اإلسالمية  الدراسات  بمعهد  واشنطن  جامعة  في 
بالقانون  مساعد  كأستاذ  وعمل  مكغيل  بجامعة 
عام  األستاذية  درجة  نال   .1985 عام  اإلسالمي 

 .1994
قلتهم  على  حالق  وائل  بفكر  المهتمون  يضع 
المشروع  على  الرد  سياق  في  الرجل  مشروع 
االستشراقي باعتباره جزءاً من إرادة الهيمنة الغربية 
على الشرق، والذي يشتغل على الشق المخصص 
للسيطرة على النظام المعرفي اإلسالمي، من خالل 
»خلق« تاريخ جديد للشريعة صفتها األساسية هي 
الجمود، ومن ثم جاء مشروعه ليكشف عن الزيف 
االستشراقية،  السرديات  يسم  الذي  والتخليط 
ولينبه إلى أن هذا المشروع يريد في نهاية المطاف 
أن يقنع الشرق بالحاجة الملحة إلى ضرورة ربط 
مستقبله ونهضته بالغرب وحضارته كي ما ينهض 

من تخلفه.
غير  الدينية  خلفيته  ورغم   ،2009 عام  في 
اإلسالمية )مسيحي( فقد ذكرت مصادر صحفية 
أنه تم تصنيفه ضمن أكثر 500 »شخصية مسلمة« 

999 -خا�س

تأثيراً على مستوى العالم!
الشريعة  مواضيع  على  حالق  الدكتور  ويعمل 
والفقه اإلسالمّي وتاريخهما منذ ما يقارب الثالثة 
جّمة،  إنتاجاتٌ  له  وقد صدرت  الزمان.  من  عقود 
للشريعة  دارس  ألّي  جوهرّية  أعمال  بمثابة  ُتعّد 
تيّار  أمام  كبيراً  تحدياً  تشكل  وهي  وتاريخها، 

استشراقّي غربّي واسع.
أهم  أحد  باعتباره  اليوم  حالق  وائل  ُيقّدًم 
في  اإلسالمية  الدراسات  في  المتخصصين 
الكتب  من  العديد  ألف  فقد  الغربية؛  الجامعات 
يدور  التي  التأسيسية  المقاالت  من  والعشرات 
أغلبها حول الشريعة وتاريخها وفلسفتها، والنظرية 
السياسية اإلسالمية، وتشكل النظام القضائي في 
اإلسالمي«  القانون  في  »مقدمة  فنشر  اإلسالم، 
والتحوالت«  التطبيق،  النظرية،  و»الشريعة: 
مقدمة  اإلسالم:  في  الفقهية  النظريات  و»تاريخ 
الفقه اإلسالمي  الفقه السني« و»نشأة  في أصول 
وتطوره« و»السلطة المذهبية: التقليد والتجديد في 
الفقه اإلسالمي«، مما جعل مساهماته هذه مرجًعا 
لدارسي الفقه والقانون اإلسالميين في الغرب على 

وجه الخصوص.
ن مساره األكاديمي الـتأسيسي بمقالة،  وقد دشَّ
الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  أواسط  نشرها 
»باب  أن  تّدعي  التي  السائدة  الفكرة  فيها  يرفض 
االجتهاد قد أغلق«، ويؤكد أن تاريخ المسلمين يثبت 

غير ذلك.
في سنة 2013 نشرت جامعة كولومبيا بالواليات 
في  ويحمل  المستحيلة«،  »الدولة  كتابه  المتحدة 
أن  مفادها  األولى  رئيسة:  أفكار  ثالث  مجمله 
الحداثة الغربية تعيش أزمة قيم عميقة تتجلى في 
مفهوم الدولة الحديثة وما يتبعها من نتائج ال قيمية 

على كّل المستويات.
أّن »الدولة اإلسالمية« مفهوم ال  والثانية تؤكد 
قاعدة له في التجرية اإلسالمية التاريخية، بل هو 

مفهوم تّم إسقاطه على الفكر اإلسالمّي خطأ.
أما الفكرة الثالثة فإنه، ومن خاللها، يدعو أوالً 

إلى إعادة النظر في مفهوم القيم في الدولة الحديثة، 
الذي  الحداثي  المواطن  لذات  لتخرج من استالبها 
قيمته  وأعدمت  الوجودية،  ذاتيته  منه  انتزعت 
اإلنسانيّة لحساب السلطة والدولة، ويدعو ثانيًا إلى 
الشريعة  لقيم  جديد  إبداعّي  بشكل  االعتبار  إعادة 
إليه  وصلت  ما  يفوق  قيمي  كنموذج  اإلسالميّة 

الدولة الحديثة.
يدافع  مائة صفحة  ثالث  من  أكثر  طول  وعلى 
وائل حالق عن أطروحة جريئة مفادها أن »مفهوم 
على  وينطوي  التحقق  مستحيل  اإلسالمية  الدولة 
تناقض داخلي، وذلك بحسب أي تعريف سائد لما 

تمثله الدولة الحديثة«.
ثمة  يكن  لم  أنه  يقرر حالق  الكتاب  عمق  وفي 
دولة إسالمية قط، ألن الدولة شيء حديث، إنما كان 
مختلفة  أسس  على  يرتكز  إسالمي«  »حكم  هناك 
جذرياً على األسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة.
من كتبه المنشورة الدولة المستحيلة: اإلسالم 
في  مقدمة  األخالقي؛  الحداثة  ومأزق  والسياسة 
التطبيق،  النظرية،  الشريعة:  اإلسالمي؛  القانون 

والتحوالت.
كان  السيد  رضوان  اللبناني  للمفكر  رأي  وفي 
بالعربية  »الشريعة«  حالق  وائل  كتاب  صدور 
)2018(، مناسبة لتجدد النقاش حول كتابه »الدولة 
جداالٍت  وقتها  أثار  والذي   ،)2013( المستحيلة« 
جمة. فحالّق المعروف بتخصصه في تاريخ الفقه 
اإلسالمي، خرج على عادته وتخصصه، وأقبل على 
الغرب  الدولة في كٍل من  كتابة عجالٍة في فلسفة 
بادي  برتران  كتاب  عن  مختلفةٌ  وهي  واإلسالم، 
السلطة  رؤية  يستعرض  كان  فبادي  »الدولتان«. 
في  والغربيين  المسلمين  من  كٍل  لدى  والدولة 
الماضي والحاضر. أما حالّق، فيستعرض طرائق 
الغرب األوروبي  القومية في  الدولة  وفلسفة قيام 
وصوالً  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  في 
اإلنسان  اكتفاء  دولة  وهي  الحاضر.  الزمن  إلى 
بذاته وقدراته، واإلقبال على تنظيمها بما يخدم هذه 

المصالح. 

عاّلمة التاريخ الجديد
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تبدو  مشروع  أي  »أخالقية«  أّن  رأوا  اليساريون 
في القدرات أو اإلمكانيات التي يتيحها لصنع الخير 
العام: فكيف ال يكون المشروع الديمقراطي أخالقياً، 
وتكون مشروعات وهمية تصل إلى »داعش«، هي 

األكثر أخالقية؟!
إلى  حالق  ذهاب  فأزعجهم  اإلسالميون،  أما 
طابعه  على  الثناء  كثرة  رغم  استحالة مشروعهم، 
األخالقي، ألنه ذو أصٍل ديني. كما اعتبروا التالؤم 
قرن  نحو  منذ  عملوا  إذ  حاصلة،  المالءمة  أو 
الفقه  مواريث  تحويل  أي  الشريعة«  »تقنين  على 
تشترعها  أن  يمكن  قانونية  مواد  إلى  اإلسالمي 
البرلمانات! لذلك فإّن شعار »تطبيق الشريعة« من 

ماً. وجهة نظرهم ليس خياالً أو توهُّ
وائل حالّق يرى أن الدين ال يمكن أن يتحول إلى 
قانون، بل إّن القانون في الدولة الحديثة هو الذي 
إذ نجح  الشريعة عملياً. وهو  أو  الدين  يحل محل 
الدين  إزالة  ما نجح في  الحديثة،  الدول  إدارة  في 
المحاولة،  يتابع  فهو  لذلك  وإخضاعه.  إدارته  أو 
يثيرها  التي  الكراهية  على  ذلك  في  واعتماده 
المسلمين  مجتمعات  في  والداعشيون  القاعديون 
وفي العالم، باعتبارهم ُدعاة تطبيق اإلسالم! ثم إنه 
من جهة أُخرى، أي رجل الدولة العلماني، ينفي أنهم 

يتآمرون على الدين!
في  حالق  عنها  قال  الكتاب  على  الفعل  ردة 
للدراسات  العالم  حوار مع كريم محمد من معهد 
حتى  قبل  من  عرفُت  لقد  ويقول:  “اذهلته”  بأنها 
مثيراً  سيكون  الكتاب  أّن  األولى  المسوّدة  اكتمال 
واستفزازّياً من الناحية الفكرّية، لكّن الكتاب أثبت 
أّنه يتخّطى كونه استفزازّياً بكثيٍر بالنسبة إلى بعض 
القّراء. وبالفعل، لقد تّم تسييس الكتاب فيما وراء 
االعتراف بقيمته وأهّميته. بيد أّنني مرتاحٌ لفكرة أّن 
كثافة ردود الفعل تتحّدث عن مركزّية األسئلة التي 
يثيرها الكتاب، سواء أكانت حججي مقبولة أم غير 
مقبولة، وبأّن اإلشكاالت التي يطرحها الكتاب تكمن 

في لّب االهتمامات العربيّة واإلسالميّة.
األخالقية  المصادر  استعادة  أن  حالق  ويرى   
الحداثة  بقدر  حداثياً  مشروعاً  تمثل  اإلسالمية 
نفسها. وهي كمشروع حديث، ما بعد حداثية أيضاً 

حتى النخاع.

الدولُة المستحيلة عند حالق هي الدولة اإلسالمية 
أو  السياسي  اإلسالم  حركات  إليها  تدعو  التي 
المشروعات المقاربة. وهي مستحيلة التحقق؛ ألّن 
حيث  هائالً،  تناقضاً  الحديثة  الدولة  وبين  بينها 
االعتبارات  فيها  تتقدم  التي  الشريعة  على  تقوم 
تملك  أنها  أو  القانون  من  درجًة  األعلى  األخالقية 
الحزبيون  اإلسالميون  حاول  لقد  أُخرى.  معايير 
بين  المالَءمة  الحديثة  األزمنة  الحزبيين في  وغير 
الدولة اإلسالمية كما تصوروها، والدولة الحديثة، 

لكنهم فشلوا في ذلك، والذين اعتبروا أنهم نجحوا 
كانوا قد خرجوا على مقتضيات الدولة اإلسالمية 

المتخيَّلة أو الدولة الحديثة المتحققة!
جانب  من  عليه  الهجوم  اشتّد  حالّق  كتاب 
اإلسالميين.  جانب  من  ثم  أوالً،  اليساريين 
فاليساريون رأوا أنه يجامُل اإلسالم واإلسالميين 
كثيراً، ويعتبر مشروعهم للدولة والسلطة مشروعاً 
أخالقياً، وسط إدانة شديدة الهول للدولة )القومية( 
عموماً.  الغربية  السلطوية  والكيانات  الحديثة، 



العدد 574 اكتوبر 762018

عناق الفكرة

العدد 574 اكتوبر 762018

دروس الحياة

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

نخوض  ونحن  بليغة  دروساً  الحياة  ُتعلّمنا 
غمارها. وعادة ما تكون تلك الدروس أغلى دروٍس 
أعز  من  ثمنها  ندفع  ألننا  ببساطة  وذلك  تلقيناها، 

رصيد نملكه، وهو حياتنا نفسها. 
ففي عالقاتنا مع اآلخرين، نمضي أحياناً سنوات 
التي  للثقة  أهالً  يكونوا  لم  أنهم  بعدها  لنكتشف 
منحناها لهم. وعندها يكون الدرس قاسياً وباهظ 
أعمارنا. وهي  السنوات من  تلك  كلفنا  الثمن، ألنه 

سنوات لن تعود أبداً. 
غاية  في  الناس  من  الكثير  تجعل  الحقيقة  هذه 
منتهى  وفي  اآلخرين،  مع  تعاملهم  في  الحذر 
البشرية  النفس  طبيعة  إلى  نظرتهم  في  التشاؤم 

وتقلباتها وأطماعها. 
صديق  من  الثقة  لخيانة  تعرض  رجل  فذلك 
حسبه وفياً، ثم تبين أنه يكيد له الستغالله ونهب 
أمواله. ولذلك أصبح بعدها ال يثق بأحد، وال يطمئن 
للتعامل مع أي شخص. وتلك امرأة أحبت وبذلت 

كل ما تملكه من أجل من تحب، لتكتشف بعد ذلك 
أنه لعوب متقلب ال يبادلها الحب، وأنه تركها عند 
الحياة. ولذلك أصيبت  أول منعطف من منعطفات 
بجرح ال يشفى، وانكمشت على نفسها، وآثرت أن 

ال تفتح قلبها بعد ذلك للحب والحياة. 
الشائكة  والعالقات  الصعبة  التجارب  هذه  مثل 
تؤدي إلى تدمير الثقة ضمن المجتمعات البشرية، 
وسيادة  الناس،  بين  الصحية  العالقات  وتخريب 
المسبقة. وهي تفسد  الشكوك والمخاوف واآلراء 
دائرة  في  وُتدخلهم  ألصحابها،  الصحية  الحياة 
على  ينعكس  أن  بد  ال  الذي  المرضي  التشاؤم 

صحتهم الجسدية نفسها. 
الحكمة،  صقلتهم  أشخاصاً  نجد  وبالمقابل، 
حياتهم  ُيفسدوا  أال  الكثيرة  التجارب  وعلمتهم 
الماضي،  في  بالعيش  اإليجابية  طاقاتهم  ويبددوا 
يفقدون  ال  فإنهم  ولذلك  المرة.  تجاربه  واجترار 
الثقة بالناس عند أول انتكاسة، وال يغلقون قلوبهم 
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عانوا  مرة  تجربة  لمجرد  والحياة  الحب  في وجه 
منها ألنهم يصرون على حقهم في الحياة والفرح 
الصحية  بالمرونة  يتمتعون  فهم  ولذلك  واإلنجاز. 

التي
تجعلهم ينهضون بعد كل كبوة لينفضوا التراب 
عن مالبسهم ويمضوا في طريقهم الذي ارتضوه 
مع  الصحي  اإليجابي  التعامل  طريق  ألنفسهم، 
الحياة والناس، متسلحين بنعمة التغافل والتغاضي 
التي تكفل تعزيز صحتهم النفسية والجسدية على 

السواء. 
يواجهون  وبركتها..  األرض  ملح  هم  أولئك 
الخيانة بمزيد من الثقة، والشح بمزيد من السخاء، 
والوضاعة بمزيد من السمو والترفع عن الصغائر. 
ألنهم  قدوتنا،  نجعلهم  أن  ينبغي  من  أولئك 
 – – عبر سيرتهم وتجاربهم الخاصة  لنا  يقدمون 

دروساً مجانية من دروس الحياة!   
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ِدْين الّتَساِمْح

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

أهمية  ينكر  أن  أحد  يستطيع  ال 
وحديثاً،  قديماً  النبطيين  الشعراء 
مجتمعاتهم  لسان  ألنهم  ذلك 
مناسبة  تمر  تكاد  وال  وفخرها 
وطنية أو مجتمعية إال كان الشعر 
للتعبير  الحاضرين..  أول  النبطي 
والتغني بالوطن من خالل القصائد 
التي يصوغها الشعراء إبداعاً وحباً 

وإخالصاً. 

سعود املصعبي
شاعر وكاتب إماراتي

شعر: عتيق خلفان الكعبي

ــــْدق.. َجـــاِهـــْل ِكــــّل ِمــــْن َعــابــهــا ــَمـــْة الــــصِّ ِكـــلْـ
ــا ــه ــاب ــَح ــْح ِتــْشــبــه أْص ــ ــالِمـ ــ ــض امْلَـ ــْعـ ــت َبـ ــْيـ َلـ
ــا ــه ــاب ــَب ــلْ ــْيـــب ِج ـ ــطِّ ـــُفـــْوس الـ ــن الـــنِّ ــ ــِرْي ــ ــاِه ــ َط
ــْن ِمــْحــَرابــهــا ــ ــْه َبـ ــ ــالِت ــ ــْي َص ــ ــْن ِخـــَشـــْع ِفـ ــ ِمـ
بها ِنـــْشـــَقـــى  ــْوب  ــ ــ ْذُنـ ــــَيــــاْة  اْلَ ِدُرْوب  ِفــــْي 
بها أْدَرى  ــْك  ــِسـ ــْفـ َنـ ــْه  ــْوِلـ ــُفـ ـ ــطِّ الـ ــق  ــ ــْي ــ ِرِف ــا  ــ َي
ــــْق أْبـــَوابـــهـــا ــْوب ْوَغــــلِّ ــ ــُي ــ ُتـــــْوب ِواْتـــــــــِرْك ِع
ْثــَيــابــهــا َزاِهـــــــــْي  ْك  ــرِّ ــ ــ ــِغ ــ ــ ِي الَ  اْلــــِبــــَشــــْر 
ــا ــه ــاب ــَي ــا ْوَنـــــْرِقـــــْب ْغ ــاَهـ ــَقـ ــاْس ِنــــْكــــَرْه ِلـ ــ ــ َن
ــا ــه ــاب ــَن ــْل أْش ــِتـ ــْفـ َقـــــْوم َفـــــْوق اْلــــِوَســــاِيــــْد َتـ
ــْت ْحــَجــابــهــا ــ ــاَح ــ ــْت َشـــَرْفـــَهـــا ْوَت ــاَعـ ــت َبـ ــْنـ ْوِبـ
ــَدا بها ــ ــاْب ــ َب َكـــْيـــف  ــْي  ــ ــُرْوِفـ ــ ــا ِصـــِدْيـــِقـــْي ِحـ ــ َي
ــا ــهـ بـ ــالَّ ــْن ِطـ ــ ــِحـ ــ ــْي ِمــــــــــــَداِرْس ِنـ ــ ــاِل ــ ــَي ــ ــلِّ ــ ال
ُشــــْوف ِدْنـــَيـــاْك ِواْفـــِطـــْن ِواْحـــِســـْب ْحــَســابــهــا
ــا ــه ــاب ــَب أْس ِواْدِرْك  ــْق  ــاِيـ ــَقـ ــِحـ ــلْـ ِلـ إْســـِتـــِمـــْع 
ْتـــَرابـــهـــا ْل  الوَّ ِنــــــْرَجــــــْع  ِطــــــْن  ــا  ــ ــَن ــ ــلِّ ــ ِك
ــا ــهـ ابـ ــذَّ َكـ ِرّد  َعـــــــاِوْي  الـــــــدَّ أْهــــــل  َزْيـــــــف 
ــْض اْرَهـــابـــهـــا ــ ــْرِف ــ ِدْيـــــن ااْلِْســــــــالم َرْحـــمـــه َي
أْهـــَدابـــهـــا ـــْح  َفـــتِّ ِعـــُيـــْوِنـــْك  آَدْم(  )اْبـــــن  ــا  ــ َي
ــا ــه ــاب ــَت ــْك ــْن ِواْقـــــــــَرا ِعـــلْـــم ِب ــ ــَع ــ ِواْنـــــِظـــــْر ْب
ــابــهــا َســحَّ ــْؤن  ــ َكـ ــى  ــ ــَم ــ َواْظ ــت  ــ ــَوْق ــ اْل ِقـــَســـا  إْن 
ــا ــه ــاب ــَص ْي أْع ِواْبــــِتــــِســــْم ِلـــــأْلَنـــــاْم ْوَهـــــــــدِّ
بــهــا ــى  ــ ــفَّ ــ َق َرّد  ـــَشـــاِيـــْب  ِبـــالـــنِّ ــى  ــ ــَف ــ ِل ــْن  ــ ــ ِم
ــْد َجــابــهــا ــ ــَوَع ــ ــاْل ــ ــْر ِب ــاِيـ ــَشـ ــِبـ ْوِمــــــْن ِيــــــِزّف اْلـ
ــا ــه ــاب ــطَّ ــاْر مـــا َتـــْشـــِكـــْي َل ــ ــ ــَج ــ ــ ِعـــْمـــر ااْلْش
ــابــهــا ــَي أْط ــْم  ــ ــْوِس ــ َم َيـــْحـــِصـــْد  َوْرد  َزَرْع  ــْن  ــ ِم
ــا ــه ــاب ــَب ــْن ْوَتـــــْهـــــِدْي ِعـــِطـــْر الْح ــ ــِض ــ ــّف َتْ ــ َكـ
ــا ــه ــَراب ــْق ْغ ــَعـ ــْنـ ــْور َيــــْشــــُدْو.. ْوِيـ ــُفـ ــّل ِعـــْصـ ــ ِك
ــا ــهـ ــَرابـ ـــــــْت أْسـ ــــــَواِرْس بـــــَصـــــْدِرْي َرفَّ الــــــنِّ

ــْبـــر ْوِغـــــــُرْور ــْيـــه ِكـ ــْم ِفـ ــ ــاِل ــ ــــــّق َظ ــْر اْلَ ــِكـ ــْنـ َيـ
ُزْور..!! ــْول  ــ ْوَق ــْل  ــاِط َب ــْي  ــلِ َمْ ــاْر  َصـ ــْن  ــ ِزَم  ِفـــْي 
ــُبــْور ــْن الــشِّ ــلِـ ــاِيـ ــْع َطـ ــ ــَواِض ــ ــتِّ ــ  ِبـــاْلـــَكـــَرْم ِوال
ــْور ــُف غ َرٍب  َغـــْيـــر  ــْوِدْه  ــ ــُجـ ــ ِسـ ِفــــْي  ِرَجـــــا   َمـــا 
ــْور ــُش ــنِّ ــْح ِخــَطــاَهــا َقــْبــل َيــــْوم ال ــَسـ ـ  َلــْيــت ِنْ
 ُقــــْوَدَهــــا ِلـــلْـــَمـــَعـــاِلـــْي ِكــــْن ِبـــِفـــْعـــلِـــْك فــُخــْور
ــُرْور ـ ــلـــشِّ ــــِرِفــــْك ِلـ ــْك َتْ ــاِلـ ــَهـ  ِمــــْن َوَراَهـــــــا َمـ
ــُدْور ــ ــصِّ ــ ــت ال ــْمـ ــــت َصـ ــا َتْ ــ ــَراَي ــ ـــَواَيـــا َع  الـــنِّ
ــْور ــُض ــَنــاَيــا ِح ــْي اْلَ ــاِرْق ِفـ ــَفـ ــا ِتـ ــَم ــْه ــاْس َم ــ  ْوَنـ
ــْور ــّل ُسـ ــ ــْم ِك ــِح ــِت ــْق ــْد ِت ــَداِيـ ـ ــشِّ ــْوم ِعــْنــد الـ ــ ــ  ْوَق
َهـــا َمـــا ِيـــُبـــْور ــا ِعـــزِّ ــَهـ ــِرْفـ ــْت َطـ ـ ــضَّ  ْوِبـــْنـــت َغـ
ــم ْوِقــــُصــــْور..!! ــْه  ِوامْلَـــَعـــاِنـــْي ِتــَعــاِنــْي ِقـــّل َف
ــْور ــُسـ ــْي أْحــــــالْم ِفـــْيـــَهـــا ِلـــألَمـــاِنـــْي ِجـ ــِنـ ــْبـ  َنـ
ــُدْور ــ ــ ــْي َفـــلَـــْكـــَهـــا ِن ــ ــْي ِفـ ــ ــَواِنـ ــ ــْق ِثـ ــ ــاِي ــ َق ــدِّ ــ  ال
ــْور ــُص ــِع اْل ــّل  ِكـ َعــِبــْر  ِوْحـــــِدْه  ــاْن  ــ ــَس ــ ااْلِْن  ُرْوح 
ــْور ُهـ ــدِّ ــْن ِقـــــِدْي الـ ــ ــْل ِم ــاِيـ ــَبـ ــْوب ْوِقـ ــُعـ ــْن ِشـ ــ  ِم
ِصــُبــْور َقــلْــِبــْك  ــّل  ــ َخ اْلــــَبــــالِوْي  ــك  ــْت ــَف ِل  ِواْن 
ــْور ــْن َفــــْوق ُنـ ــ ــْح ُنــــْور ِم ــاِمـ ــَسـ ــو ْوِتـ ــْف  ِدْيــــن َع
ــع األُمــــْور ــْي ــِم ــْي ِج ــ ــْك ِف ــِقـ ــِرْيـ  الِجــــْل َتــــــْدِرْك ِطـ
ــْور ــُط ــسِّ ــْن ال ــ ــْك َضــــاْع َب ــاِتـ ــْن َحــــْرف َفـ ــ ــّم ِم ــ  َك
ــْور ــُي ــطِّ ــْن ِكـــّل ال ــِصـ ــك ِظـــّل ْوِغـ ــَدْيـ  ِواْجـــَعـــْل اْيـ
ــاْج ْوِســـــُرْور ــَهـ ــَتـ ــِزْن َفـــْرحـــه ِواْبـ ــ ــ ْل اْلِ ــدِّ ــ ــ  ْوَب
ــع اْلـــِعـــُطـــْور ــْي ــِب ــه َمـــا ِي ــع ــْب  َنـــاِفـــْخ اْلـــِكـــْيـــر َط
ــك ْوبـــُخـــْور ــْس ــب ِم ــْي ــْح ِط ــَف ــْن ــاْف ِي ــ ــا َط ــن َمـ ــ َوْي
ــْور ــُسـ ــْن ِكـ ــ ــا ِمـ ــه ــا ب ــ ــا َم ــاَهـ ــَكـ ــْر ِشـ ـ ــبِّ ــَجـ ــا ِيـ  مـ
ــْور ُب ِفــْي أْرض  ــْرح  َيــْجــِنــْي َجـ ــْوك  ــْن َشـ ِدَفـ ــْن   ْوِمـ
ــْور ــُب ــْي امْلِــــَداِيــــْن ِق ــ ــْر ِف ــ ــِف ــ ــّف َتـــْهـــِدْم ْوَتْ ــ  ْوَكـ
ــض ْوِشـــُعـــْور ــْب ــه َن ــْي ــٍب ِف ــلْ ــْرق َق ــَفـ  ْوَيـــْعـــِرْف اْلـ
ْوُزُهـــْور ِعــْشــب  َرْوض  ــْي  ــْوِع ِضــلُ ــْل  ــاِح َن ــت  ـ  ْوَتْ
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شعر: فردوس حبيب الله ـ فلسطن
نثرت الشوق

لل�ساعرات فقط:

بقلم: في - تي في  داموداران                                     
ترجمة: عبد الرحمن بوتامل

مهاتما غــاندي والشيـــخ زايـــد

قصدُت البحَر 
أستجدي نسائَمُه

أناجيها 
لعّل شذاَك يأتيني

وإياها
نثرُت الشوَق ماساٍت تؤّجُجها

خيوُط الشمِس 
ْت محّياها  إذ شقَّ

لفظُت اآلَه
تلَو اآلِه من روحي

فظنَّ الموُج أن اآلَه زفرتها 
ومغناها

وصاَر الموُج في مدٍّ يراقُصها
وفي جْزٍر 

يعيُد الروَح حسرَتها
ونجواها

وللغيماِت 
بحُت الحبَّ أسأُلها

إباَء النفِس إْذ ما حلَّ 
إجبارا 

وإكراها
فجاء الليُل كي يلقي ستائَرُه 

ودثرني 
أنا الجذلى

بلوعِتها وُفرقاها
تركت البحر 

واألمواج تنبئني 
نساء العشق بين الناس 

أسعدها 
وأشقاها

غاندي، عطاء جادت به الهند لإلنسان المجروح 
تشـــرق حياته في ذكريات لم ينفك زوالها.. 

يسعدني ميالدي في أرض، بلدان العالم تشيد بها.
وحينما أقمت للعمل في أرض اإلمارات

وجدت غاندي في شخصية الشيخ زايد.
أرض االتحاد- تزخرفت بقيم األخوة  واألخالق والعدل.

عاش الشيخ زايد عوناً لمن يتعرقون.. 
وسط حر الصحراء، يمسح جروح قلوبهم 

مواسياً، كنسيم عليل تحت ضوء القمر.
مثله كمثل غاندي- مؤسس دولة..

يلبس البياض، متفائل، جواد بما في اليد 
أبغض البغي مدى حياته.

يسعدني ميالدي في عهد الشيخ زايد 
وال يضيرني إن لم أعش في زمن غاندي.
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بحور القوافي

أدب عالمي 
فالديمير مايكوفسكي 

ولد الشاعر فالديمير مايكوفسكي في عام 1893، في قرية )بغدادي( من 
أعمال جورجيا، وفي تلك القرية النائية، قضى طفولته األولى، حيث كان أبوه 
يعمل حارساً أو مشرفاً على الغابات، وكانت أمه، ابنة عسكري، تهوى الشعر 

والرسم. 
القرن  النصف األول من  أهم وأبرز شعراء  من  ويعد ماياكوفسكي واحداً 
العشرين في جمهوريات االتحاد السوفييتي.. حيث منح حياته وكل مواهبه 
وطاقاته، من أجل الثورة االشتراكية، وقضايا الشعب الكادح، الغارق في مملكة 
الظالم في ذاك الزمن، الذي يوصف بزمن الغليان، والعواصف، واالضطرابات، 
عليها  تهيمن  التي  والشعوب  البلدان  فيه  كانت  الذي  الزمن  والتناقضات، 

االمبراطورية الروسية تئن تحت نير االستبداد والعبودية.
واصطدم  باالغتراب،  فالديمير  الصغير  أحس  األولى  تعليمه  سنوات  في 
بالفوارق الطبقية بينه وبين زمالئه، أبناء الموظفين الروس المتعجرفين، ومن 
إلى  التعرف  فالديمير  بدأ   1905 عام  وفي  الطبقي،  باالضطهاد  أحس  يومها 
العلنية والسرية، والتي كانت تأتي بها أخته )لودميال( من  الثورية  الكتابات 
موسكو حيث كانت تدرس. وهو ما جعله يشترك في تشرين األول عام 1905 

في أول مظاهرة سياسية ضد السوفيت.
اعتقل فالديمير أكثر من ثالث مرات، وفي كل مرة يشفع له صغر سنه، إال 
أنه في المرة الثالثة حين اشترك في عملية تهريب ثالث عشرة سجينة سياسية 

من سجن )نوفنسكايا( سجن قرابة العام، في زنزانة منفردة.
قصيدة  األثيرة،  قصائده  ومن  الثورية،  قصائده  أروع  كتب  السجن،  وفي 
»غيمة في سروال«، وتعد من أهم قصائد مايكوفسكي وأنضجها، إذ كتبها وهو 

في عمر اثنين وعشرين عاماً، ومنها هذا المقطع: 

ماريا! ماريا! ماريا!  
دعيني أدخل يا ماريا!  

كفاني تشرداً في الشوارع  
ال تريدين؟  

تنتظرين  
حتى يغور خداي  
وينالني الجميع  

استيقظي  
سآتي  

ادرَد من غير أسنان  
فأنا اليوم  

»طاهر بأعجوبة«  
ماريا،  

أترين –  
لقد بدأت أحدودب  

وفي الشوارع  
يحشر المتخمون العلف في أجوافهم التي كالطوابق  

- األربعة  
حتى الرقبة  

وبصعوبة يفتحون عيونهم   ويقهقهون  
في األربعين من العمر الضائع  

- مرة أخرى- ساخرين  
أن بين أضراسي  

بقايا لذة من كعكة البارحة  
وينهمر المطر على األرصفة  

أعالم عربية
حجاب بن نحيت

ولد الشاعر السعودي الراحل حجاب بن نحيت في مركز الفوارة في القصيم 
الشعر في  بدأ نظم   ،1944 الموافق  1363 هـ  السعودية، عام  العربية  بالمملكة 
مراحل مبكرة من عمره، وعاش حياة اليتم والعوز، إذ أخذه والده من والدته 
بعد انفصالهما وهو طفل، وعاد لوالدته حين بلغ من العمر ثماني سنوات، وكان 
لطفولته وشظف عيشه دور في صقل شاعريته، وهو يعد من أشهر الشعراء 

على المستوى الخليجي بل في شبه الجزيرة العربية. 
الله سبحانه وتعالى جمال الصوت وفي صوته  بالشعر وهبه  كان ملهماً 
أصالة البادية وكان يعشق البادية ومحباً لها، وكان رائد الفن الشعبي في نجد 
خالل ثمانينيات القرن الهجري الماضي.. كما كان نحيت متعدد المواهب، فهو 
شاعر وملحن ومطرب أصيل، جمع بين أصالة البداوة ورقة الحضارة، وتسيد 
الساحة الفنية الشعبية النجدية في وقت لم تتشكل فيه بعد مالمح الفن، لذلك 

أطلقت عليه لقب »رائد الفن«.
الساحر،  بصوته  يغرد  وانطلق  الهجرية،  الثمانينيات  بداية  في  الغناء  بدأ 
وألحانه الشجية، وكلماته المذيبة للقلوب المرهفة، حتى أصبح يطلق عليه في 
تلك الفترة لقب بـ»محّطم قلوب العذارى«، كما أجاد العزف والتالعب على أوتار 

العود، رغم أن تقاليد أهل البادية تمنع ذلك.
بلغ ما سجل من أغان 120 قصيدة، معظمها صاغ كلماتها وألحانها، ومن 
أجمل أغانيه المتكاملة فنياً أغنية »كالمك صح«، ومن أغانيه الرائعة »ياويل من 

يجرحنه« ويبدو أنها لها قصة حقيقية خلدها في أبيات القصيدة.
توفاه الله تعالى ظهر األحد 26 أغسطس 2018، بعد تعرضه لوعكة صحية 
حادة، تسبّبت في نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الرياض، 

وتم منع الزيارة عنه، إلى أن لقي ربه.
يقول حجاب:

لي قصٍة عنها أكثر الناس يدرون 
مع عالٍم ال قابلوني تكهربت

ناٍس اليا مروا مع السوق يمشون 
اضيع ما اعرف الثالثاء من السبت

اللي نسيتوا مالكم حق تنسون
 يعني نسيتوني ألني تغيبت

أغيب وكل الناس مثلي يغيبون
 كم بالقرى ناٍس لهم ناس بالخبت

صديت وأهل الحب عاده يصدون
لو الغال بقلوبهم نابٍت نبت

يخشون ناٍس يرقصون ويدقون 
هذا جرى يمكن وهذا جرى ثبت

وأنا ولو صديت ما زلت مرهون 
وش عاد لو في بعض االوقات جنبت

أعيش في جٍو من البعد محزون
من يوم عن ديرة حبيبي تغّرْبت
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 اأمثال �سعبية:

َته ْك عن الِعيش إالَّ َحرِّ • ما يردَّ
يضرب المثل بالحاجة التي ليس في استطاعتك شراءها أو الحصول عليها.

• ما ِيْعرف التين، من َطِرْح البوْش
طرح البوش: فضالت الجمال.

يضرب المثل بالشخص الغشيم، والذي ال يفهم شيئاً، وال يفرق بين هذا 
وذاك.

 كلمة ومعنى

 الخفري
قال الشاعر محمد بن راشد المطروشي:

كم اجاسي وسط االنفاسي
         من هوى الخفري ومطماعه

شادني من حور االغراسي
               ِشبّه الديجور بافراغه

البيت األول كلمة »خفري«، وهو وصف يصف به الشاعر من  جاء في 
يحب بأنها الخفري، والخفري تعني ذا الحياء أو المرأة الحييَّة مأخوذة من 

الخفر وهو الحياء، فلقد جاء في اللسان:
»الَخَفُر، بالتحريك:  ِشدَُّة الحياء: تقول منه:  َخِفَر، بالكسر، وَخِفرت المرأة 
خفراً وخفارًة، األخيرة عن ابن األعرابي، فهي َخِفرة على الفعل، وُمتخفرة 
وخفير من نسوة خفائر، ومخفار على النسب أو الكثرة، قال:  دار لجماء 

الِعظام مخفار وتخفرت:  اشتد حياؤها«.

 كنايات مالحية

العوم:  السردين
دودوان : األسماك الصغيرة جداً جداً بحيث إنها تشبه الديدان.

إن من كان صيده األسماك المتردية التي ليس لها قيمة غذائية أو تجارية 
فما الفائدة منها، لقد أضاع جهده سدى في صيدها، إلى جانب أنه لم يحافظ 
على الحياة الفطرية وقد عاث في البيئة البحرية فساداً في تلك المنطقة التي 

أبحر فيها.
كناية تضرب لألمور المتدنية والتي يزهد الناس فيها، كما يضرب لعدم 

التوفيق في الحصول على الغايات المطلوبة.

)على بيصه(
البيص:  القاعدة

لقد كان مألوفاً رؤية بعض القوارب في الموانئ وهي واقفة على القاعدة 
دون ميالن بعد جفاف ماء البحر أي في حالة الجزر وهو ما يعرف محلياً  
)بالثير( بينما المراكب الكبيرة تقف على قاعدتها بواسطة سنادات تدعى( 

دعون(.
يضرب هذا القول : لمن يستند على شخصية قوية في جميع أموره، أو 

لمن أموره متزنة، كما يضرب لالتزان واالعتدال.
وأساس هذه الكنية قولهم: )واقف على بيصه( كما يقولون: )ثابت على 
بيصه( وفي التشبيه يقولون:  وال واقف على بيص( أو )وال هوري واقف 

على بيصه وكلها حسب ظروف وضعية المشبه به.

ه ِدْغس« »َكأنِّ
الدغس:  الدلفين

يعد الدلفين من الثدييات الحساسة والتي يمكنها التعايش مع اإلنسان وال 
تؤذيه بل إنها تنقذ اإلنسان من الغرق، ويتمثل البحارة هنا بالدلفين، )الدغس( 
على أنه يقفز إلى سطح الماء كي يتنفس، ويستمر على ذلك ولمسافات طويلة، 
وقد كان البحارة قديماً يعتقدون أن الدغس يرافقهم في رحالتهم البحرية 

ويشبهون به ألسلوب حياته.

عبارات

بريزة البدو
نوع من المجالس في اإلمارات وقد تسمى »الحظيرة«، والبريزة مجلس 
للبدو يكون في ناحية بارزة من سكناهم في الصحراء، مفرشهم في البريزة 
الرمال الناعمة وغطاؤهم السماء المتأللئة بالنجوم، وهي على شكل حلقة غير 
مكتملة، فهي مفتوحة من جانب واحد، هو الذي يواجه مكان الدخول، الكل 
في البريز أو ضيف ومضيف، والجميع مسؤول عن متاع الضيافة من طعام 
وماء وقهوة حتى حليب النوق الذي يشتهرون به يسهم به القادر ويعرضه 
الزوار  النار إلرشاد  المجلس توقد  أو ساخناً، في هذا  بارداً  الطلب  حسب 
الوافدين من بعيد والترحيب بهم، كما أن النار هي موقد دالل القهوة ومكان 
َخبِْز )القرص(، كما يمكن تشبيه البريزة عند البدو بالمرمس عند الحضر، إن 

لم يكن النسخة البدوية المطابقة.

هب ريح

إن العالقة امللحمية الفريدة بني قيادة اإلمارات وشعبها كانت وما زالت من أرسار كل 
النجاحات التي تحققت عىل أرض دولتنا.

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم

 نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم دبي »رعاه �هلل«
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الكلمة و الظل

يعالج فن الدراما سلوكيات البشر ضمن حكايات 
فيها أحداث وأبطال كي يطرح على الجمهور أسئلة 
قيمة  أعلى  تحقيق  أجل  من  التغيير  نحو  تستفزه 
تنفعه في تطوير  من اإلنسانية، أو يقدم له حلوالً 

العالقات بين أفراده.
األعمال  الحرب  دراما  على  كمثال  أخذنا  وإذا 
الدرامية السورية الجديدة التي انتشرت منذ بداية 
لوجدناها  هذا،  يومنا  وحتى  سورية  في  الحرب 
أعماالً مسيسة تقف مع طرف ضد اآلخر، وكأنها 

جندي يحمل السالح على الجبهة ضد عدوه.
لكل من يعمل في  علنياً  وأحدث االنقسام فرزاً 
صارت  حيث  أيضاً،  وللجمهور  السورية،  الدراما 

لقاء: حممد قا�سم ال�سا�س

هناك دراما )المعارضة( ودراما )التأييد( ودراما 
االبتعاد  اختارت  التي  الدراما  أو  االنحياز-  )عدم 
دراما  ولكل  المتصارعة(،  وأطرافها  الحرب  عن 
اآلخر  يقدمه  ما  يتابع  أن  يرفض  الذي  جمهورها 

ولو من باب العلم بالشيء مع األسف.
والسيناريست  الناقد  مع  لقاء  لـ»999«  وكان 
السوري بالل شحادات، والذي رأى عدم نضج أي 
تجربة درامية عالجت الحرب في سورية على مدى 
ثمانية أعوام تقريباً، باعتبار أن الحرب في سورية 
لم تنته بعد، ومهما حاولت الدراما تغطية ما يجري 
فإنها ستبقى قاصرة ما دامت الحرب مشتعلة بين 

األطراف المحلية واإلقليمية والدولية.

إلى  ماّسة  حاجة  في  »نحن  شحادات:  يقول 
سنوات عدة بعد انتهاء هذه الحرب حتى نستطيع 
تحليل ونقد تجربة الحرب درامياً إن كنا نهدف إلى 
تقديم دراما صادقة تستطيع تقديم ظاهرة الحرب 
ضد  لطرف  فيها  تأجيج  ال  إيجابية  رؤية  ضمن 

آخر«.
ويضيف: أنه بناًء على ما تم إنتاجه من دراما 
بالتزامن مع سنوات الحرب وتطورها وانقالباتها 
النتيجة  كانت  عليها،  طرأت  التي  المتغيرات  وكل 
الشيزوفرينيا  هي  مالحظتها  يمكننا  التي  القاسية 
الدرامية )االنفصام الدرامي في المعالجة والرؤية 
والحكايات  الجمهور  قّسمت  والتي  والمقولة(، 

بالل شحادات لـ»999«:
الدراما السورية شاركت في الحرب

 بداًل من معالجتها!
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ندر  ما  إال  والتوزيع،  اإلنتاج  وجهات  والممثلين 
منهم.

الدرامية ليست فقط  وسألنا شحادات: األعمال 
أداة للترفيه واإلمتاع والتسلية والتثقيف، إنما هي 
أداة لتوجيه الرأي العام، فأين تكمن المشكلة؟ لماذا 

ال نرى البديل الهادف للدراما السورية الحالية؟
إلى  الدراما  فشل  يرجع  شحادات:  يجيب 
عجزها عن تقديم مشروع درامي قادر على جذب 
األطراف كافة من أجل متابعة تثير المتعة ، وتكون 
موضوعية، وتنتهي بتقديم مقولة تفيد في البحث 
على  )ولو  سالم  بإرساء  المبادرة  أو  حلول  عن 
مستوى الدراما فقط(، ألن ذلك من شأنه أن يثير 
في الجمهور التفكير في األخطاء التي ارتكبها علّه 

يبادر من أجل سالم فعلي ينهي تلك الحرب«.
انشغال كل فصيل من فصائل  أن  إلى  ويشير 
ما  يفعلوا  كي  ألبطالها  المبررات  بتقديم  الدراما 
يحقق  أو  السياسية،  التمويل  جهة  مصالح  يخدم 
يتابعها  الذي  الجمهور  من  الشريحة  هذه  أهداف 
ذلك  وفوق  آخر،  طرف  بأي  االعتراف  دون  من 
ال  شرير  عدو  إلى  إنذار  سابق  دون  من  تحويله 
سبيل إلى القبول به نهائياً. وفوق هذا كله فشلت 
الدراما السورية في معالجة ظروف الحرب درامياً 
ألنها اعتمدت على إثارة الشفقة وتبكيت المشاعر 
على حساب شيطنة  يخدم عواطف جمهورها  بما 
ومقنعة.  دامغة  مبررات  دون  من  اآلخر  الطرف 
دراما  تقديم  في  تورطت  األطراف  كل  ولألسف 
ناقصة تخدم مصالحها وتبعاً، لذلك ال يسعنا الجزم 
بأن هناك مسلسالً درامياً واحداً استطاع معالجة 
الحرب من خالل حكاية متينة وقوية تستطيع جذب 
كل األطراف وتستفزهم للبحث عن حلول بدالً من 
توجيه االتهامات والتنكيل واالستهزاء، وعلى الرغم 
لجمع كال  التي سعت  األعمال  من  قلة  من وجود 
الطرفين معاً، إال أنها لم تستطع أن تطرح نفسها 

بالل شحادات لـ»999«:
الدراما السورية شاركت في الحرب

 بداًل من معالجتها!

محاوالت  بقيت  بل  عليها،  التعويل  يمكن  كظاهرة 
يتيمة«.

التي  الدرامية  األعمال  كل  أن  شحادات  ويؤكد 
أثبتت  الحرب  هو  الحكاية  في  الرئيس  بطلها  كان 
لما  واإلنسانية  الموضوعية  المعالجة  في  فشلها 
جرى على أرض الواقع، قائالً: »يا ليتها لم تكتب 
ولم تنتج ولم تعرض على الجمهور، ألنها أسهمت 
ومعارض،  مؤيد  بين  الجمهور  انفصام  في  أكثر 

وهذا أكبر فشل يمكن للدراما أن تصل إليه«.
ويرى أن الحرب لم تنته بعد، وطالما أنها ال تزال 
مشتعلة فال دراما قادرة على معالجتها مهما كانت 
الدراما  به  تتهم  أن  يمكن  عيب  وأكبر  موضوعية. 
هو أنها قسمت الحكاية إلى حكايتين والجمهور إلى 
جمهورين والمعالجة الدرامية إلى معالجتين وهذا 
يجعل منها دراما غبية ليست من الذكاء بمكان كي 
تجذب كل دراما جمهور الطرف اآلخر وتجبره على 

المتابعة نتيجة مصداقيتها وتقنعه بفحوى قضيتها 
الدراما شاركت في  بأن  القول  يمكننا  لذا  العادلة، 
أطراف  مع  وانقسمت  معالجتها،  من  بدالً  الحرب 
ضد أطراف مما جعلها عارية عن الموضوعية وغير 

جذابة لمن يعارضونها«.
عن  السورية  الدراما  تتوقف  فعندما  وهكذا 
تصوير الطرف الذي تدافع عنه بأنه مالك طاهر، 
بأنه  تصارعه  الذي  اآلخر  الطرف  تصور  بينما 
حكايات  تقديم  تستطيع  عندها  رجيم،  شيطان 
رغم  تجمعهم  أن  وتستطيع  القوى،  فيها  تتوازن 
كل  يعني  الذي  السالم  إحالل  أجل  من  خالفاتهم 
عالجت  قد  الدراما  ستكون  وحينها   ، السوريين 
إرساء  في  وأسهمت   ، صحيح  بشكل  الحرب 
قواعد للتفاهم اإلنساني بين األطراف المتصارعة، 
وحينها ستكون الدراما السورية فناً راقياً ذا أهداف 

إنسانية.



ستوب!

صارت  التي  المقولة  تلك  نردد  أن  تعودنا 
)كليشيه(، الرواية الجيدة هي الطريق لصناعة فيلم 
جيد، الحقيقة وحتى تستقيم العبارة يجب أن نضيف 

في نهايتها، ولكن ليست تلك هي دائماً القاعدة.
اغتيالها على شريط  الجيدة تم  الروايات  كم من 
متوسطة  رواية  تجد  أن  الممكن  ومن  سينمائي، 
سينمائي،  خيال  على  تنطوي  أنها  إال  المستوى، 
من  وبالطبع  الشاشة،  على  أرحب  فرصاً  يمنحها 
حققته  ما  هو  وهذا  الحسنيين،  بين  الجمع  الممكن 
رواية )تراب الماس( للكاتب أحمد مراد، والتي أحالها 
يجمع  لقاء  ثالث  في  جاذب  فيلم  إلى  حامد  مروان 

بينهما بعد فيلمي )الفيل األزرق( و)األصليين(.
مراد  حققه  الذي  الفكري  واالمتزاج  الثنائية  تلك 
المخرج  منحه  الذي  وما  المخرج مروان حامد،  مع 
في  ممثليه  تسكين  على  بقدرته  تبدأ  تفاصيل  من 
أدوارهم، وحصوله على ذروة درجات المتعة في فن 
لماجد الكدواني،  األداء، وهكذا شاهدت تألقاً خاصاً 
ومنة شلبي، وأسر ياسين، ومحمد ممدوح، وأحمد 
كمال، وشيرين رضا، وإياد نصار، وعادل كرم، نجح 
مروان في ضبط هارمونية األداء الصوتي والحركي 
في  الممثلين  أداء  آفة  هي  وتلك  الفيلم،  في  للنجوم 

»تراب الماس« 
سحر القراءة الطريق إلى متعة المشاهدة!

الحركي  األداء  أن  تشعر  حيث  المصرية،  الدراما 
والصوتي زاعق بال منطق.

نزيه  هشام  موسيقى  من  الشاشة  تفاصيل 
حافظ،  أحمد  ومونتاج  المرسي  أحمد  وتصوير 
وإشراف فني، وديكور محمد عطية، ومالبس ناهد 
والدرامية  النفسية  االنتقاالت  تتعدد  نصرالله، حيث 
والتاريخية، يجب أن تضبط من خالل تلك المحددات، 
ومضة الموسيقى ولمحة اللون، المخرج يمتلك أدواته 
في تكوين )الكادر( محافظاً على جمال التعبير، بكل 
هذا الثراء السينمائي الذي صرنا نادراً ما نراه في 

زمن القحط الذي نعيشه.
أحمد مراد على موجة الشباب تماماً يعلم أين هي 
)الشفرة( الصحيحة، لديه )باسوورد( الجيل، ولكن 
األقدر  الرواية هو  أن كاتب  بالضرورة  السؤال هل 

على تحويلها إلى فيلم سينمائي؟
موهبة  يمتلك  كان  محفوظ  نجيب  الكبير  األديب 
يكتب سيناريو  لم  أنه  إال  المتمكن،  الدرامي  الكاتب 
كبار  من  الجيل  لكل  كتب  بينما  رواياته  من  ألي 
كاتب  غير  أخرى  عيناً  أن  يرى  كان  فلقد  الكتاب، 

الرواية من الممكن أن تضيف.
في  سالسة  أكثر  كانت  الرواية  الماس(  )تراب 

عند  بينما  والنفسي،  والمكاني  الزماني  االنتقال 
العثور  مراد  أحمد  يستطع  لم  السينمائية  المعالجة 
السينمائية  الرؤية  المالئم،  السينمائي  المعادل  على 

لم تكن مواتية في الكثير من األحوال. 
السينما  الجيل شكلت  أغلب كتاب هذا  مراد مثل 
الرواية  فإن  وبالتالي  األدبي،  تكوينهم  من  جزءاً 
أحمد  إن  بل  سينمائية،  روح  على  أيضاً  تنطوي 
يكتب  وأحياناً  السينمائي،  بقلم  الرواية  يكتب  مراد 
أكثر  الورق  على  أنه  إال  الروائي،  بروح  السيناريو 
الرواية  في  الحوار  أن  كما  روائي،  ككاتب  انطالقاً 
أكثر مشاغبة وجرأة من الفيلم، الرواية طبقاً للقانون 
أن  المؤكد  من  مسبقة،  لرقابة  تخضع  ال  المصري، 
مراد كان يعيد التفكير في الكلمة أكثر من مرة حتى 

ال تخضع للمصادرة الرقابية.
يلعب الممثل المخضرم أحمد كمال، دور والد اسر 
يسن، الذي أقعده الشلل عن الحركة فصار من خالل 
القوة  الجيران،  حياة  ترصد  عين  شقته  في  مقعده 
بكل  واالنفالت  القانون  وغياب  والبلطجة  والسلطة 
لتعلن عن نفسها من خالل  تفاصيله تتعانق جميعاً 
السرد التاريخي الذي قدمه الفيلم لمصر، مع بدايات 
السيناريو  يستطع  لم  الزمن،  هذا  1952 حتى  ثورة 
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 زمن عبد الوهاب وزمن اجل�سمي!

 

يقولون أفضل األفالم لم تصور بعد، بينما هناك من لديهم قناعة عكسية ويقفون على 
الشاطئ اآلخر مؤكدين، بأن األفضل قد تم إنتاجه قبل عشرات السنين، ولم يعد هناك 
متسع للجديد الجميل، الجمال قد انتهى تماماً من الُدنيا، مع رحيل جيل الرواد، وكما 

يقولون في المثل المصري الشهير )سوق الحالوة جبر(.
هل هناك جيل أفضل في المطلق من جيل، أم أن كل األجيال تنطوي بداخلها على وجهي 

القبح والجمال؟
أن  الممكن  من  وهكذا  وآخر،  زمن  بين  النسبة  تفاوت  عن  الحديث  إلى  يميل  بعضهم 
يصدقك قطاع ال بأس به القول، لو أعلنت مثالً، أن كل جيل له حسناته وسيئاته، إال أن 
في  عليه  يطلقون  ما  إلى  دائماً  ويلمحون  الماضي،  الجيل  كفة  إلى  أكثر  تنحاز  األغلبية  
المقارنة بإعالن انتصار زمن  الفن الجميل، وهكذا تنتهي  الصحافة و)الميديا( كلها زمن 

الخمسينيات والستينيات، على اعتبار أنه حظي بالنسبة األكبر من اإلبداع.
كثيراً ما يضعون مثالً تعاطي المخدرات واحدة من المعايير في األعمال الفنية، ويؤكدون 
أن الجيل الماضي كان هو األقل، في عدد تلك المشاهد داخل األفالم، وكثيراً ما يتذكرون 
أفالم ومسرحيات زمان واآلن، ويلفتون االنتباه، إلى أنه حتى على مستوى المعارك والعنف 
في األفالم، قارن بين أفالم فريد شوقي ومحمود المليجي وزمن محمد رمضان، لتكتشف 

أن العنف زاد في السنوات األخيرة عن الماضي، هل الشارع اآلن هو الشارع الماضي؟
لكل جيل مفرداته حتى في أبسط األمور، هذا الجيل في حالة )نيولوك( دائم على طريقة 
الحليم )حاول  الهوا( ومع عبد  الماضي غنى مع فيروز )نسم علينا  الجيل  عمرو دياب، 

تفتكرني(، بينما هذا الجيل يردد مع سعد الصغير )بحبك ياحمار(!
تلك نظرة انتقائية تخاصم المنطق، ألنها ترى أن الجمال والشهامة والجدعنة والثقافة 
تقف فقط عند حدود حقبة زمنية وال تتخطاها، الجرائم والتجاوزات ليست قرينة بمرحلة 

ولكنها تتواجد في كل األزمنة. 
خاصاً  تداعب شيئاً  ألنها  العادة نصدقها،  وفي  القبيح،  الفن  وزمن  الجميل  الفن  زمن 

وحميماً لدينا، ولكنها ال تعبر عن الحقيقة.
كل إنسان يعتز بزمنه ألنه تعود على ثقافة تراكمت مع مرور السنوات، زمن التليفون 
األرضي ليس قطعاً مثل زمن المحمول، في الماضي كان العثور على معلومة يحتاج إلى أن 
نضيع ربما يومين أو ثالثة في البحث داخل عشرات الكتب، اآلن تدخل على )النت(، وفي 

ثواٍن تجد المعلومة عند أطراف أصابعك.
اإلنسان عادة ال يرحب بأن يتعلم أسلوباً جديداً ويتعامل ببساطة مع ما ألفه، اآللة الجديدة 

تحتاج إلى طاقة وجهد وزمن لالستيعاب وكما قال الفالسفة )اإلنسان عدو ما يجهل(.
وهكذا يجد الجيل القديم صعوبة في التعامل مع مفردات الواقع الجديد، ولهذا ينحاز إلى 
كل ما كان بمثابة العنوان في الزمن الماضي، إال أن إيقاع الحياة في نهاية األمر يفرض 

قانونه على الجميع.
ال ينبغي أن يعقد أحد مقارنة بين ناسي عجرم وأم كلثوم، الفنان يعبر عن ناسه ومجتمعه، 
هل حسين الجسمي ننتظر منه أن يغني بأسلوب محمد عبد الوهاب أو فريد األطرش، أم 

يغني مفرداته. 
أنت ال تنزل البحر مرتين، أنت تتغير والبحر يتغير، فما بالك بالزمن الذي قطعاً يتغير 

ونحن أيضاً نتغير!

أكشن

طارق ال�سناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

»تراب الماس« 
سحر القراءة الطريق إلى متعة المشاهدة!

المستحيل  من  كان  لها.  مواٍز  سينمائي  حل  خلق 
التضحية بالماضي.

الزمني  المزج  على  قائم  الماس(  )تراب  عمق 
الدائم، هذا التراب هو ما يتبقى بعد تنظيف الذهب في 
محل الجواهرجي اليهودي الذي يؤدي دوره بيومي 
فؤاد، وهو ما استطاع أحمد كمال االحتفاظ به، منذ 
أن كان طفالً، يعمل في المحل اليهودي، تلك المادة 
تصيب من يتناولها بالموت البطيء، وأغلب من ُدس 
لهم في الشاي بالفعل كانوا يستحقون القتل. وهذا 
هو السؤال المفتوح الذي يصدره لنا  المخرج وقبل 
ذلك تنطوي عليه الرواية، هل نطبق العدالة بأيدينا لو 

عجز القانون عن تحقيقها؟
شلبي  منة  قدمته  ما  الفيلم،  مشاهد  أهم  من 
وهي تستحم وكأنها تمسح من جسدها أدران هذا 
الكاذب الذي تخلصت منه، حيث لعب إياد نصار دور 
اإلعالمي الذي يتاجر في كل شيء، حتى في أجساد 

من يخدعهن بكلمات الحب.
واغتصاب،  وعنف  قتل  شيء،  كل  يقدم  الفيلم 
حتى الشذوذ الجنسي و)المازوخية(، أي لذة المتعة 
بالتعذيب، ورغم ذلك، كان مروان حامد حريصاً على 
أال يعبر الخيط الفاصل بين التعبير الفني والكسب 

التجاري.
من أهم ميكانيزمات الضحك في الدراما ما يعرف 
أيضاً  ولكن  الكلمة،  فقط  ليست  وهي  بـ)اللزمة(، 
تكرار الفعل يؤدي أيضاً نفسياً إلى الضحك، وأغلب 
المخرج على  التي القت حتفها حرص  الشخصيات 
أال تشعر كمتلٍق، معها بأي قدر من التعاطف، ولكن 
ال يصل قطعاً األمر للضحك، وهذا )ترمومتر( نفسي 
آخر نجح في ضبطه مروان حامد فأنت تراقبها بعين 

بها الكثير من الحياد، حتى ال تتورط عاطفياً معها.
القتل لمن يستحق؟ كيف ُيصبح كل منا هو الممثل 
كل  في  الصوت  عالي  تحذير  إنه  للعدالة،  الشرعي 
)تراب  سوى  أمامنا  نجد  ال  عندما  ومكان   زمان 
الضعفاء  أشكاله سالح  تعددت  مهما  فهو  الماس(، 

واألقوياء، الجناة والضحايا.
بعضهم اتهم الفيلم من هذه الزاوية، وكأنه ُيقدم 
المكيدة  باستخدام  للجمهور  مباشرة  غبر  رسالة 
عن  عاجزاً  القانون  كان  طالما  العدالة،  تنفيذ  في 
للشريط  قراءة متعسفة  أراها  العدالة، وهذه  تحقيق 
دعوة  يتبنى  تماماً  العكس  على  فهو  السينمائي، 
صادقة لكي نواجه ثغرات القانون ليظل هو السياج 
الواقي للجميع، بعيداً عن سالح ال يفضحه القانون 

مثل )تراب الماس(!
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المنتجعات الصحية.. 
سياحة وعالج
اإعداد: �سايل اأبوفار�س

يقصدون  الذين  السياح  عدد  عام  كل  يزداد 
المنتجعات الصحية وسط الطبيعة أو داخل الفنادق، 

وذلك بقصد السياحة والعالج. 
وإلى جانب االستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة 
من  السياح  يستفيد  واالسترخاء،  الهدوء  وأجواء 
وجلسات  والرياضية،  والغذائية  العالجية  البرامج 
األطباء  من  فريق  لهم  يقدمها  والتي  التدليك 
هذا  في  والخبرة  العلم  أصحاب  واالختصاصيين 

المجال.
وتركز السياحة العالجية في المنتجعات الصحية 
المرضى  السياح  الطبيعية في عالج  المكونات  على 
والكبريتية  والمعدنية  الساخنة  المياه  ينابيع  مثل 
واألغذية  الشمس،  وأشعة  والرمال  البحر  ومياه 
واألعشاب،  الطازجة،  والمشروبات  العضوية، 

والزيوت العطرية، وغيرها.. 
مهماً  مصدراً  الصحية  المنتجعات  أصبحت  وقد 

الدول  من  للعديد  السنوي  السياحي  الدخل  لزيادة 
في  المنتجعات  هذه  وتنتشر  واألجنبية،  العربية 
الصحارى والواحات والغابات، أو على ضفاف األنهار 
وسواحل البحار، أو في أعالي وسفوح الجبال، مما 
يتيح للسياح االستمتاع واالسترخاء وسط الطبيعة 
الجميلة، كما تنتشر المنتجعات الصحية في العواصم 

والمدن داخل الفنادق الفخمة.
العربية  الدول  أبرز  سنستعرض  يلي  ما  وفي 
واألجنبية التي تشتهر بسياحة المنتجعات الصحية.

المنتجعات العربية 
دولة اإلمارت العربية المتحدة: وتتركز المنتجعات 
المنتجعات  أو  الفخمة  الفنادق  داخل  فيها  الصحية 
الصحراوية سواء في إمارة أبوظبي أو في إمارة دبي 
بأجواء  السياح  األخرى، حيث يستمتع  اإلمارات  أو 
الفخامة، وجلسات التدليك، وخدمات العناية بالجسم 
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وتمارين  المختصة،  العالج  وجلسات  والبشرة، 
االسترخاء، واليوغا، واللياقة البدنية.

المملكة المغربية: تشتهر مدينة مراكش المغربية 
العالمية،  الصحية  المنتجعات  من  عدداً  تضم  بأنها 
حيث يستمتع السياح بالحمامات المغربية الساخنة 
والمتنوعة، وخدمات المانيكير والباديكير وتصفيف 

الشعر، والسباحة، والتمارين الرياضية.
بالمياه  لغناها  نظراً  السياح  ويقصدها  تونس: 
الحارة،  الجوفية  المائية  والينابيع  الدافئة  المعدنية 
إلى عشرات  باإلضافة  الحارة،  الشعبية  والحمامات 
ومياه  الطبيعية  بالمياه  للعالج  الصحية  المنتجعات 
البحر والنقاهة. وتعتبر مدينتا قربص )شمال شرق( 
أماكن  أشهر  من  غرب(  )شمال  بورقيبة  وحمام 
االستشفاء بالمياه الجوفية والمياه المعدنية الدافئة، 
والتي يقصدها عشرات آالف السياح على مدار العام. 
المنتجعات  وأشهر  الهاشمية:  األردنية  المملكة 
الصحية فيها تقع في مناطق البحر الميت، وحمامات 
عفرا، وحمامات ماعين، باإلضافة إلى منتجع صحي 

يقع وسط الصحراء األردنية، ويتضمن شالل مياه 
ساخنة بعمق 264 متراً تحت سطح البحر، وخدمات 

العالج بالمياه المعدنية.
المنتجعات  ومن  العربية:  مصر  جمهورية 
واحة  هناك  السياح  يقصدها  والتي  فيها،  الصحية 
سيوة التي تتميز بمناخها الجاف طوال العام، والذي 
التنفسي، والرمال  يساعد في عالج أمراض الجهاز 
الساخنة التي تساعد في عالج آالم المفاصل والعمود 
الفقري، وعيون المياه المتعددة التي تتدفق من باطن 
األرض، وهناك أيضاً جبل »الدكرور«، والذي تساعد 
رماله الساخنة في عالج أمراض الروماتيزم وشلل 

األطفال والصدفية والجهاز الهضمي.

المنتجعات األوروبية 
فيها،  الصحية  المنتجعات  أشهر  ومن  ألمانيا: 
األلب  جبال  في  منتجع  السياح  يقصدها  والتي 
الحمامات في مدينة بادن  البافارية، ومنتجع مدينة 
طبية  فحوصات  المنتجعات  هذه  وتجري  بادن، 

خاصة للسياح، وبرامج للتغذية.
النمسا: وفيها منتجعات صحية في فنادق فخمة 
السياح  ويستفيد  العالية،  النمساوية  الجبال  وسط 
التدليك،  وجلسات  الجميلة،  الطبيعية  المناظر  من 
برامج  الغذائية مثل  والبرامج  الجاكوزي،  وأحواض 

الديتوكس، والتمارين الرياضية.
إسبانيا: وفيها منتجعات صحية مشهورة تقع في 
منطقة ألكاتنت على شواطئ البحر األبيض المتوسط، 
وفي مدينة سان بيدرو، حيث تتوفر للسياح الراحة 
عضوية  مواد  من  معدة  صحية  ووجبات  النفسية، 
)ماكروبيوتيك( والعصائر الطبيعية، وعيادات لعالج 
واالستفادة  للتدليك،  ومراكز  واألسنان،  البشرة 
زبدة  من  معدة  وماسكات وجه  الشمس،  أشعة  من 

طحالب البحر وحليب جوز الهند وملح البحر.
سويسرا: وتقع أشهر المنتجعات الصحية فيها، 
وسط  فخمة  فنادق  داخل  السياح  يقصدها  والتي 
السويسرية، وتتوفر فيها غرف ساونا  األلب  جبال 
والعالج،  االسترخاء  بقصد  للسباحة  وحمامات 
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وصاالت للرياضة، ودروس للياقة البدنية، ومنتجات 
عالجية.

في  تستخدم  صحية  منتجعات  وفيها  إيطاليا: 
تتضمن  برامج  يقصدونها  الذين  السياح  عالج 
التدليك، والسباحة، وتمارين اللياقة البدنية، وبرامج 
التغذية الخاصة مثل الديتوكس، باإلضافة إلى اإلبر 

الصينية.
والية  عاصمة  فيسبادن  مدينة  وتعتبر  السويد: 
للسياحة  السياح  يقصدها  التي  األماكن  أبرز  هسن 
الواقعة في منطقة  الصحية  والعالج في منتجعاتها 
مياهها  تساعد  والتي  فيسبادن،  وحمامات  ينابيع 
أمراض  عالج  في  النظيفة  وأجواؤها  المعدنية 
الروماتيزم والعظام واألمراض التنفسية واألمراض 

الجلدية.
فرنسا: وتتميز العاصمة الفرنسية باريس بنوع 
يسمى  ما  يتضمن  الصحية  المنتجعات  من  فريد 
بالغرف الروسية، حيث يستلقي السائح على طاولة 
جسمه  تدليك  ويتم  الغرفة،  وسط  ساخنة  رخامية 
بالنباتات والزيوت واإلسفنج الخام والثلج المبروش، 
شراباً  السائح  ويتناول  بالعسل،  جسمه  يغطى  ثم 
من  مكون  في جسمه  السموم  من  للتخلص  خاصاً 

الزنجبيل والليمون والتوت والفواكه حمراء اللون.

المنتجعات اآلسيوية 
عالمياً  المشهورة  الدول  من  وهي   : الهند 
كيريال،  والية  في:  ومنها  السياحية،  بمنتجعاتها 
وجبال الهماليا، ومدينة بنغالور، ومنطقة غوا، حيث 
طبي  أسلوب  وهو  باأليورفيدا  السياح  عالج  يتم 
والعالجات  العضوية،  وبالمزروعات  قديم،  هندي 
الطبيعية المعدة من أعشاب طازجة وزيوت عطرية، 

بمكافحة  المتخصصة  الصحية  والبرامج  والتدليك، 
الضعوط  من  والتخلص  العمر  في  التقدم  عالمات 

وتجديد الشباب وإنقاص الوزن. 
الصحية  المنتجعات  هذه  في  السياح  ويتناول 
الكاملة والفواكه  الحبوب  وجبات غذائية مكونة من 
الخفيفة  والبروتينات  والخضراوات  الطازجة 
اليوغا  ويمارسون  الدسم،  قليلة  األلبان  ومنتجات 

والتأمل والرياضة على أنواعها.
الصحية،  المنتجعات  من  العديد  وفيها  تايالند: 
في  يقع  السياح،  من  مقصداً  وأكثرها  وأشهرها 
منطقة شيانج ماي، ويتميز بكبر مساحته 3100 متر 
مربع، وبالمباني المزخرفة، والغرف المزينة بالحرير 
والرخام والتحف، حيث تقدم للسائح خدمات عالجية 

وغذائية متنوعة.
منتجعات أخرى

الصحية  بالمنتجعات  تشتهر  أخرى  دول  وهناك 
التي يقصدها السياح بقصد السياحة والعالج، ومنها:
جزر الكاريبي: ويقع أشهر منتجع صحي فيها 
في مدينة سانت لوسيا، وهو يوفر للسياح خدمات 
واألعشاب  بالزيوت  والتدليك  الساخنة،  الحمامات 

الطازجة المعّطرة، والمانيكير، والباديكير.
جزر المالديف: وتقدم المنتجعات الصحية فيها 
للسياح أنواع التدليك التي تنّشط العضالت، وتسحب 
منها التشنّجات، وتولد الراحة والسعادة لدى السائح، 

باإلضافة إلى عالجات خاصة بالبشرة.
بين  من  ويشتهر  األمريكية:  المتحدة  الواليات 
يقع  صحراوي  صحي  منتجع  الصحية  منتجعاتها 
في والية يوتا، يستفيد السياح من مرافقه السياحية 
وحمامات  الكبير،  السباحة  حمام  مثل:  والعالجية 
البدنية،  اللياقة  ومركز  البخار،  وغرف  الساونا، 

وجناح اليوغا.
المتميزة  الصحية  المنتجعات  ومن  المكسيك: 
يمكن  حيث  كانكون،  مدينة  قرب  يقع  منتجع  فيها 
العالج  هو  العالج  من  خاص  نوع  تجربة  للسائح 
بالرقص في الماء، حيث يقوم مدربون متخصصون 
مياه  وسط  راقصة  حركات  على  السياح  بتدريب 
آالم  تخفيف  في  يسهم  مما  الكبير،  السباحة  حمام 
والعظام  المفاصل  أمراض  مثل  األمراض  من  عدد 
الحدائق  بمناظر  السياح  استمتاع  مع  والروماتيزم، 

الجميلة المحيطة بالمنتجع
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من هنا وهناك

دولوريس شيال أول وأصغر فتاة أردنية تعتزم تسلق قمة إيفرست صارت سفيرة العالمة 
التجارية لمشروع المدينة المستدامة في دبي.

لوحة مشاركة بمعرض »من وحي اليابان.. رواد الفن 
اللوفر أبوظبي الذي افتتح الشهر  الحديث« في متحف 

الماضي ويستمر حتى نوفمبر المقبل.

أطلقتها طيران  ترويجية ألطفال يحملون دمى وحقائب جديدة  لقطة 
جميع  في  لألطفال  معي(  )حلق  حيوانات  مجموعة  ضمن  اإلمارات 

الدرجات. 

حفيدة  شابلن  كيرا  والممثلة  األزياء  عارضة 
تشارلي شابلن أصبحت الوجه الجديد لدار الساعات 

»سانت أونوريه« السويسرية.
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لقطة أرشيفية 
لزوار »معرض دبي 

للهليكوبتر« الذي 
ينطلق الشهر المقبل 
في مطار آل مكتوم 

الدولي ويشهد انعقاد 
مؤتمر تكنولوجيا 

وعمليات المروحيات 
ومؤتمر األمن 

العسكري والوطني. 

بميدالية  فاز  الذي  بالهول  خلفان  اإلماراتي  الجوجيتسو  العب 
فضية في منافسات دورة األلعاب اآلسيوية )األسياد(.

قارب تابع لشركة »الصير مارين« اإلماراتية طورته مع »رافنار« األيسلندية، الذي 
شارك في رحلة طواف بحرية حول أيسلندا بنجاح. 

 طالب شاركوا في مخيم الحوسبة في الجامعة األمريكية في الشارقة، وتضمن 
فعاليات في مجال التصميم و االبتكار الهندسي.
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من هنا وهناك

قطعة مجوهرات معروضة في متجر بدبي، حيث ينتظر 
تجار الذهب في المنطقة ثمار المرحلة الثانية من اإلصالحات 

الجديدة ألصحاب المصلحة. 

الذي  »خيط«  الفني  العمل  في  المشاركات  إحدى   
احتفل معهد دبي للتصميم واالبتكار بإزاحة الستار عن 

عمله الفنّي والمصّمم خصيصاً لـدبي مول.  

للمعارض،  الوطني  أبوظبي  لمعرض سابق في مركز  صورة 
يزخر  موسم  الستقبال  استعداداتها  عن  »أدنيك«  أعلنت  حيث 

بسلسلة من الفعاليات المحلية والدولية الكبرى العام الحالي.

رأس  شرطة  من  المجتمعية  الدوريات  فريق  أعضاء  أحد 
من  القادمين  الحرام  الله  بيت  حجاج  أحد  يستقبل  الخيمة 

األراضي المقدسة.
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نزهةنزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيات 
دخل أشعب على أمير المؤمنين المنصور فوجده يأكل من طبق من اللوز والفستق فألقى أبو جعفر 
المنصور إلى أشعب بواحدة من اللوز فقال أشعب: يا أمير المؤمنين )ثاني اثنين إذ هما في الغار( 
فألقى إليه أبو جعفر اللوزة الثانية فقال أشعب: )فعززنا بثالث( فألقى إليه الثالثة فقال: )فخذ أربعة 
إليه  فألقى  كلبهم(  )ويقولون خمسة سادسهم  فقال :  الرابعة  إليه  فألقى  إليك(  الطير فصرهن  من 
الخامسة والسادسة فقال: )ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم( فألقى إليه السابعة والثامنة فقال: )وكان 
في المدينة تسعة رهط( فألقى إليه التاسعة فقال: )فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
والشمس والقمر رأيتهم لي  العاشرة فقال: )إني وجدت أحد عشر كوكباً  إليه  عشرة كاملة( فألقى 
ساجدين( فألقى إليه الحادية عشرة فقال: والله إن لم تعطني الطبق كله ألقولن لك: )وأرسلناه إلى 

مائه ألف أو يزيدون(!!

من حكم العرب 
•  جمال الروح يهون عليك المصائب، وجمال النفس يسهل لك المطالب، وجمال الحق يحقق لك 

المكاسب، وجمال الشكل يسبب لك المتاعب.
• من طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها ومن طلب اآلخرة طلبته الدنيا  حتى يستوفي رزقه 

منها.

ابتسامات 
- ولد يقول ألبيه: بابا أعطنني خمسة قروش 

قال له: ماذا تقول أربعة قروش لماذا الثالثة قروش معي قرشان تأخذ قرشاً!
- اشترك أحدهم بمسابقة أسرع رسمة فرسم نقطة، ولما ُسئل عما رسم  قال: إنه  فيل  قادم من 

بعيد!

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

وعمودي.

 

 

 

 

  

شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مره واحدة في كل مربع  9 – 1المطلوب ملئ الخانات من 
 كبير وفي كل خط أفقي وعمودي 

 

 ســـــودوكو

سماء.
4- معتقدات - أصلح ذات البين.

5- خاصتي-يقرأه »م«.
بحر-  الحجيج-  يقصدها  6-منطقة 

ضمن الشيء.
7- دونها- قذف.

األسود  واإلبل  الخيل   - تناور   -8
اللون.

9- تصريحات- يسوق الغنم.
10- ثوبي - نجيع.

أفقياً:
وأسد  الشهداء  شيخ   -1

الصحراء.
حن  رئيسة-  ساحات   -2

قلبه.
توضع  »م«-  يستطيع   -3

في المعصم.
4-أبعده - فرس.

للتدخين  أداة  احصل-   -5
»م«.

6- رمز جبري - جمعه.

7- فقد الحياة- اعترفي.
بين  الثالث  8-الطرف 

متخاصمين - حرف تنبيه.
على  يتفق   - خيول   -9

الميعاد.
نبات  واتفق-  اجتمع   -10

األرض اليابس والبالي..

عمودياً:
1- من األنبياء - باغت.

نصف   - »م«  العتيق   -2
اليوم.

3- مدرب الصقور »م« جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

01 9 8 7 6 5 4 3 2 0  

          0 
          2 
          3 
          4 
          5 
          6 
          7 
          8 
          9 
          01 

 أفقي :  –المفردات 
 شٌخ الشهداء وأسد الصحراء – 1
 حن للبه –ساحات رئٌسة  – 2
 توضع فً المعصم –ٌستطٌع )م(  – 3
 فرس –أبعده  – 4
 أداة للتدخٌن )م( –احصل  – 5
 جمعه – جبريرمز  – 6
 اعترفً –فمد الحٌاة  – 7
 حرف تنبٌه –الطرف الثالث بٌن متخاصمٌن  – 8
 ٌتفك على المٌعاد –خٌول  – 9

  نبات األرض الٌابس والبالً -اجتمع واتفك   – 10
: عمودي 

 باغت –من األنبٌاء  – 1
 نصف الٌوم –تٌك )م( الع – 2
 مدرب الصمور )م( جمع سماء – 3
 اصلح ذات البٌن  –معتمدات  – 4
 ٌمرأه )م( –خاصتً  – 5
 ضمن الشًء –بحر  –منطمة ٌمصدها الحجٌج  – 6
 لذف –دّونها  – 7
 االسود اللون واإلبلالخٌل  –تناور  – 8
 ٌسوق الغنم –تصرٌحات  – 9

 نجٌع  –ثوبً  – 10
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كاكورا

سداسيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
سداسيــــات 

تكتب مرادفات ومعاني 
الكلمات عكس عقارب 
الساعة لتصل الى ربط 

 صحيح للكلمات
 
 مدينة مغربية – 1
 تقسيمات الوجه – 2
 يقتحمه – 3
 ليله أسود ومظلم – 4
 سوق دمشقي قديم – 5
 أتوسل إليه – 6
 مدينة جزائرية  – 7

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

1- مدينة مغربية.
2- تقسيمات الوجه.

3- يقتحمه.
4- ليلة أسود ومظلم.

5- سوق دمشقي قديم.
6- أتوسل إليه.

7- مدينة جزائرية.

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

الواحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 مربع الحســـاب
إلكمنا  مملاناا العمنع  9-1الرقم المناسب من  المطلوب وضع 

 شرط مدم تكرار الرقم أكثر م  مرة في مملاة العمع الواحدة 

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

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

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

لماذا سميت إمارة الفجيرة بهذا االسم؟

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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اإلجهاد الحراري أو اإلنهاك الحراري هو عبارة 
عن حالة من اإلعياء الشديد نتيجة الرتفاع درجة 
حرارة الجسم وليس بالضرورة أن تكون ضربة 
الشمس سبباً رئيساً لها، حيث توجد أسباب عديدة 
قد تؤدي إلى اإلجهاد الحراري، ودائماً ما ترتبط 
الفرد  لتعرض  نتيجة  البيئية  بالظروف  األعراض 
لمزاولة  نتيجة  وكذلك  مرتفعة،  حرارة  لدرجات 
في ظروف معينة، وقد  بدنياً شاقاً  الفرد نشاطاً 
يؤدي إهمال تجنب اإلجهاد الحراري إلى الضرر 

بالدماغ مما ينتج عنه حالة صحية خطيرة .
ويقول الرائد طبيب علي عمر المنهالي رئيس 
العامة في مديرية الخدمات الطبية  قسم الصحة 
الحار  الطقس  بجانب  إن  أبوظبي،  شرطة  في 
األسباب  تتضمن  المرهق،  البدني  والنشاط 

األخرى لإلجهاد الحراري ما يلي:
على  الجسم  قدرة  من  يقلل  الذي  الجفاف   -
الطبيعية  الحرارة  درجة  على  والحفاظ  التعرق 
في  نقصاناً  تعني  ال  التعرق  كثرة  فإن  )وللعلم 

اإعداد: اأماين اليافعي

الوزن، ولكنها تعني انخفاض السوائل واألمالح 
من الجسم(.

- المبالغة في ارتداء المالبس، خاصة المالبس 
التي ال تسمح للعرق أن يتبخر بسهولة والمالبس 

الثقيلة التي قد تؤدي إلى حبس الحرارة.
العالية  الحرارة  لدرجات  المفاجئ  التعرض   -

مثل الشمس والمصادر الحرارية األخرى.
فرد  أي  يصاب  أن  يمكن  إنه  قائالً:  ويتابع 
باإلجهاد الحراري، ولكن تزيد بعض العوامل من 

حساسية الفرد للحرارة وتشمل: 
- الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات والبالغين 

الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.
- المصابون بأمراض القلب والتنفس.

- الذين يستخدمون بعض األدوية مثل مدرات 
البول أو أدوية الضغط.

األعراض 
عالمات  تنشأ  فقد  المنهالي  للدكتور  وفقاً 

اإلجهاد الحراري وأعراضه فجأة أو تتطور بمرور 
الوقت، وخاصًة عند عدم اتخاد أي تدابير الزمة 

لتجنبه، وقد تظهر األعراض بالصور التالية:
- بشرة شاحبة أو ظهور طفح جلدي أحمر.

- تعرق شديد وعدم إفراز العرق الحقاً.
- صداع وغثيان.

- إرهاق ودوار وإغماء.
- سرعة التنفس وسرعة النبضات.

- آالم عضلية وتشنج.
إجهاد  وجود  تؤكد  جميعها  األعراض  هذه 
من  التوقف  يجب  الحالة  هذه  ففي  حراري، 

ممارسة جميع األنشطة أياً كانت.
ويحذر المنهالي من ترك اإلجهاد الحراري من 
دون عالج، اذ يمكن أن يؤدي إلى ضربة حرارية، 
تشكل  الطبية  الطوارئ  حاالت  من  حالة  وهي 
درجة  تصل  عندما  تحدث  الحياة  على  تهديداً 
حرارة الجسم األساسية إلى 40 درجة مئوية أو 
على  الحصول  الحرارية  الضربة  وتتطلب  أكثر، 

كيف نتجنب اإلجهاد الحراري؟
صحة
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• ما هي أنواع أمراض القلب؟
الذبحة الصدرية، حيث تحدث نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وزيادة 
نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وتضييق الشريان التاجي، وهو الشريان 
المسؤول عن تغذية القلب، األمر الذي قد يؤدي لإلصابة بفشل عمل القلب، مما يتطلب عالجاً 
بأسرع وقت لتجنب الوفاة، وتتلخص أعراضها في انخفاض معدل التركيز، والشعور بآالم 
حادة في منتصف منطقة الصدر، وانتقالها إلى الذراعين، خاصًة الذراع اليسرى، ومنطقة الفك، 

والرقبة، باإلضافة للشعور بالدوخة، والتعب، والتعّرق، وضيق التنّفس.

الجلطة القلبية
 تحدث نتيجة تجلط الدم في أحد شرايين القلب، األمر الذي يؤّدي إلى الشعور بآالم حادة 
في منطقة الصدر والبطن، وزيادة التعّرق، باإلضافة للشعور بضيق في التنّفس، مما يستدعي 

اكتشافها وعالجها باكراً لتجنّب الوفاة. 

عدم انتظام ضربات القلب
التقّدم قي   يحدث نتيجة اإلصابة بارتفاع ضغط الدم، أو نتيجة ضعف عضلة القلب، أو 
السن، أو إتباع بعض العادات السيئة، كالتدخين بكثرة، وإدمان القهوة، وعادًة ما يكون مصحوباً 

بالشعور بضيق التنّفس، وآالم حادة في الصدر، واإلحساس بالدوار، وخفقان الصدر.

ضعف عضلة القلب
 حيث يعرف بالعديد من األسماء األخرى، مثل فشل القلب، أو هبوط القلب، أو ارتخاء عضلة 
القلب، وهو يؤثر على طبيعة عمله، وبالتالي انخفاض قدرته على ضخ الدم بكفاءة عالية إلى 
مختلف مناطق الجسم، ومن الممكن أن يكون هذا الضعف في الجزء األيمن من القلب، مما يمنع 
وصول الدم بكفاءة إلى الرئتين، وقد يكون في الجزء األيسر، مّما يمنع وصول الدم بشكٍل 
كاٍف لمختلف مناطق الجسم، وعادًة ما يحدث نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم، أو ارتفاع 
مستوى ضغط الدم، أو نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، مّما يؤدي للشعور بالتعب، وضيق 

التنّفس، وزيادة التعّرق.
• هل هناك أمراض أخرى؟

 السكتة الدماغية: هي عبارة عن تجلط الدم في أحد األوعية الدموية المسؤولية عن تغذية 
الدماغ، مّما يؤدي الضطراب عمل الجهاز العصبي، واإلصابة بالشلل، والوفاة أحياناً.

النوبة القلبية: حيث تحدث نتيجة احتباس الدم بسبب انسداد أحد الشرايين التاجية، مّما 
يؤدي لضعف عضلة القلب، وموت جزء منها، أو موتها بالكامل.

• ما النصائح لتجّنب اإلصابة بأمراض القلب؟
تناول األطعمة الصحية، والغنية باأللياف، والمكونة من كمية كبيرة من الخضار، والفواكه. 
تجنب تناول األطعمة الغنية بالدهون، واألطباق السريعة، والدسمة. ممارسة التمارين الرياضية 
يومياً لمدة نصف ساعة. أخذ قسٍط كاٍف من الراحة. تجنب التدخين، واألرجيله، مراجعة الطبيب 

بشكٍل منتظم عند الشعور بأّي من األعراض السابقة.

أنواع أمراض القلب

ب
جوا

 و
ال

سؤ
رعاية طبية فورية للوقاية من حدوث تلف دائم 
للدماغ واألعضاء الحيوية األخرى التي من شأنها 
أن تؤدي إلى الوفاة، حيث يصاب الجسم بحالة 
من الصدمة النخفاض ضغط الدم مما يعني عدم 

وصول الدم واالكسجين لألعضاء الرئيسة.
والعالج يتضمن محاولة خفض درجة الحرارة 

فوراً عن طريق: 
- التوجه إلى مكان بارد أو مظلل.
- شرب كمية كافية من السوائل.

- استخدام كمادات باردة. 
- التهوية عن طريق استخدام المراوح أو أي 

طرق أخرى.
- إزالة المالبس الثقيلة أو العازلة.

ال  دقائق  عدة  خالل  الحالة  تتحسن  لم  وإذا 
أي  لتجنب حدوث  الطبية  المساعدة  بد من طلب 

مضاعفات.

الوقاية
االحتياطات  من  عدد  باتخاذ  المنهالي  ينصح 
للوقاية من اإلجهاد الحراري من خالل القيام بما 

يلي:
أن  إذ  والخفيفة،  الفضفاضة  المالبس  ارتِد   -
لن  الضيقة  المالبس  أو  الزائدة  المالبس  ارتداء 

تحافظ على برودة جسمك على نحو صحيح.
ألشعة  عاكسة  اللون  فاتحة  مالبس  ارتِد   -

الشمس.
قبعة  بارتداء  بالخارج  وأنت  نفسك  احِم   -
واستخدام  الشمسية  والنظارات  الحواف  واسعة 
واٍق من الشمس مع عامل حماية من الشمس عيار  
الشمس بكمية كبيرة،  15 على األقل، ضع واقي 
وكرر وضعه كل ساعتين أو أكثر إذا كنت تسبح 

أو تتعرق.
- اشرِب الكثير من السوائل. 

- توَخ المزيد من الحذر عند استخدام بعض 
المرتبطة  بالمشكالت  اطالع  على  وكن  األدوية 

بالحرارة. 
متوقفة  سيارة  في  شخص  أي  تترك  ال   -
فهذا سبب شائع للوفيات المرتبطة بالحرارة في 

األطفال. 
-عندما تكون سيارتك متوقفة، تأكد من إبقائها 

مغلقة لمنع دخول أي طفل إلى الداخل.
إذا  اليوم  في  الحارة  األوقات  خالل  -استرِخ 
الشاقة  باألنشطة  القيام  تجنب  تستطيع  ال  كنت 
قسًطا  ونل  السوائل  فاشرب  الحار،  الطقس  في 

من الراحة. 
األعمال  أداء  أو  التمارين  ممارسة  -جّرب 
البدنية في األوقات الباردة من اليوم مثل الصباح 

الباكر أو المساء.
- على أصحاب العمل وضع سياسة وتعليمات 
واضحة لحماية موظفيهم من مضاعفات اإلجهاد 
الحراري وعلى الموظفين االلتزام بهذه التعليمات. 
- تأكد من معرفة الرقم الخاص بطلب سيارة 

اإلسعاف وذلك لمساعدة نفسك أو غيرك.



العدد 574 اكتوبر 982018

تغذية

اإعداد: اميان �سعيد احلمريي

 اخت�سا�سية تغذية جمتمعي اأول- م�ست�سفى توام �سركة �سحة اأبوظبي 

الشعر هو عبارة عن خيوط من البروتين تنمو 
مشكلة  وتعتبر  الجلد،  باطن  في  بصيالت  من 
تساقط الشعر من المشاكل الشائعة التي يعاني 
مختلف  في  واألطفال  والنساء  الرجال  منها 
األعمار، ويؤدي تساقط الشعر إلى تقليل كثافة 
الشعر وفقدانه حيويته وجماله، حيث إنه يمكن 
أن يتساقط الشعر بشكل طبيعي بمعدل من 50 

إلى 100 شعرة في اليوم. 
التي  الظروف  من  واسعة  مجموعة  هناك   •

يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر من أهمها:
1. مشاكل هرمونية. 

2. الوراثة والتاريخ العائلي. 
الحمل والوالدة والرضاعة تسبب فقدان   .3

الشعر مؤقتاً.
4. أمراض جلدية مثل الفطريات والقشرة. 

5. تناول بعض األدوية مثل )أدوية السرطان، 

سيولة الدم، حبوب منع الحمل(.
واإلصابات  الحروق  تتسبب  أن  يمكن   .6

واألشعة السينية في تساقط الشعر مؤقتاً. 
7. مرض المناعة الذاتية مثل داء الثعلبة. 

8. استخدام المواد الكيميائية مثل: الشامبو، 
الصبغات، فرد الشعر )التمليس( وغيرها.

9. حاالت طبية مثل: أمراض الغدة الدرقية، 
الحديد،  نقص  بسبب  الدم  فقر  السكري، 
اضطرابات األكل في معظم األحيان، عندما يتم 
لحالته  الشعر  سيعود  األساسية،  الحالة  عالج 

الطبيعية.
غذائي  لنظام  يمكن  الغذائية،  الحمية   .10
منخفض البروتين أو نظام غذائي شديد تقييد 
السعرات الحرارية أيضاً أن يسبب فقدان الشعر 

مؤقتاً.
مثل  الغذائية  العناصر  بعض  نقص   .11
الزنك،  )الحديد،  مثل:  والمعادن  الفيتامينات 
البيوتين   ،)A( فيتامين  السيلينيوم،  النياسين، 

والبروتين إلخ(.
لحسن الحظ، في معظم الحاالت، فإن الشعر 
ينمو مرة أخرى مع أو بدون العالج الطبي في 
استشارة  يفضل  المقلق،  الشعر  تساقط  حالة 
عملية  في  يبدأ  الذي  الجلدية  األمراض  طبيب 

التشخيص والعالج إذا لزم األمر.
بنقص  المتعلقة  التغذوية  المشاكل  عالج   •

الفيتامينات والمعادن: 
صحي  غذائي  نظاٍم  اتباع  على  الحرص 
الضرورية  العناصر  يضّم  ومتوازن  سليم 

تساقط الشعر وعالقته بالغذاء
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والدهون  البروتين  ذلك  في  بما  كافة،  للجسم 
الفواكه  تناول  من  اإلكثار  والكربوهيدرات، 
والخضار، وتجنب الوجبات السريعة والحصول 
على هذه العناصر من جميع مصادرها، بما في 
باإلضافة  والحيوانية،  النباتية  المصادر  ذلك 
لشرب الماء بكثرة، فالماء مفيد جداً لبصيالت 

الّشعر.

األغذية الغنية بالحديد
- الحديد وخصوصاً عندما يتطور إلى فقر 
تساقط  في  يتسبب  أن  يمكن  )األنيميا(  دم 

الشعر.
)اللحم،  مثل:  بالحديد  الغنية  األغذية   -
داكنة  الورقية  الخضراوات  السمك،  الدجاج، 

اللون والفواكه المجففة(. 
¬ األغذية الغنية بالزنك:

البروتين  تركيب  في  مهم  عنصر  الزنك   -
وانقسام الخاليا يساعد في حل مشكلة فقدان 

الشعر وخسارته. 

- األغذية الغنية بالزنك مثل: )الكاجو، صفار 
حبوب  الكبد،  الدسم،  كامل  الحليب  البيض، 

السمسم(.
 :)B3( األغذية الغنية بفيتامين النياسين ¬
- نقص النياسين يتسبب في داء الثعلبة. 

)الكبد،  مثل:   B3 بفيتامين  الغنية  األغذية   -
التونة المعلبة، زبدة الفول السوداني، مكسرات 
الشمس،  دوار  بذور  السمسم،  حبوب  مختلفة، 

اللوز، الحليب كامل الدسم(. 
¬ األغذية الغنية بالسيلينيوم: 

حماية  في  مهماً  دوراً  يلعب  السيلينيوم   -
الجسم من األكسدة المضرة وتكوين بصيالت 
تكوين  على  يؤثر  السيلينيوم  نقص  الشعر. 

الشعر. 
- األغذية الغنية بالسيلينيوم مثل: )اللحوم، 

األسماك، الحبوب الكاملة ومنتجات الحليب(. 
 :A األغذية الغنية يفيتامين ¬

- يلعب فيتامين)A( دوراً مهماً في المحافظة 
لمساهمته  وذلك  والشعر،  البشرة  رطوبة  على 

في إنتاج مادة زيتية تدعى الزهم، كما يسهم في 
نمو أنسجة الجسم، بما في ذلك الجلد والشعر.

- األغذية الغنية بفيتامين A مثل:الكبد، زيت 
البرتقال،  ومشتقاته،  الحليب  البيض،  السمك، 
المشمش  )الجزر،  الصفراء  والفواكه  الخضار 
الخضراء  األوراق  ذات  والخضار  والخوخ( 

الغامقة )السبانخ، البروكلي(.
¬ األغذية الغنية بالبيوتين:

- نقص البيوتين يتسبب في داء الثعلبة. 
بالبيوتين  والغني  المتوازن  الغذاء  تناول   -
زبدة  الكاجو،  الجوز،  الشوفان،  )البيض،  مثل: 
الفول السوداني، الكبد ، المشروم سمك التونة، 
عباد  وبذور  األفوكادو  الرومي،  الديك  لحم 

الشمس(.
¬ األغذية الغنية بالبروتين: 

- البروتين يحدث تغيرات على الشعر منها، 
ترقق الشعر وتساقط الشعر. 

)اللحم،  مثل:  بالبروتين  الغنية  األغذية   -
السمك، الدجاج، البقوليات ، المكسرات، البيض(. 
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قراءات

العالقات اإلنسانية المتداخلة كانت وال تزال باباً قوياً للكتابة النفسية واالجتماعية. هذا الكتاب يبحث 
في تلك العالقات من خالل أمثلة باعتبارها حاالت يجري إخضاعها للتحليل العلمي. ومما جاء في الكتاب 
من تلك األمثلة: )قالت لي امرأة إن ابنتها دأبت على التأخر مراراً وتكراراً.. هي فتاة رائعة ولكنها اعتادت 
أن تتأخر على العشاء بالمنزل، والحضور متأخرة في أي مناسبة أو تجمع عائلي وما شابه. أعلم أنه ليس 

باألمر الخطير ما تفعله، ولكن كل ما أريد أن تقوله، ولو لمرة واحدة، إنها آسفة(. 
)وقالت لي امرأة أخرى سأسميها ليزا: أحب زوجي كثيراً، ولكنني سئمت االعتذارات المتكررة من دون 
أي تغيير في السلوك، خاصة عندما يتعلق األمر باألعمال المنزلية. كل ما أرجوه منه أال يكتفي بقول: أنا 
آسف، لقد نسيت أن أمسح أرضية المطبخ.. فقط عليك تذكر أن تقوم بذلك(.. مثال أخير من الكتاب: )هجر 
جاك، الذي ناهز الخمسين من العمر، أخاه منذ سنوات، ألنه احتال عليه في بعض المال، وعن تلك الواقعة 
يقول جاك بأسى: لم يبِد لي ندمه على ما فعل، ولم أكترث للمال كثيراً، لكنني شعرت بأن عليه تصحيح 

األمر بطريقة أو بأخرى(.

على الرغم من أن موضوع التراث بصورة عامة ال يخلو من بعض التعقيد، إال أن مؤلفة الكتاب فاطمة 
القاسمي ترى أن )النظر إلى تراث أمة من األمم بوصفه يمثل الماضي وحسب هو نظر سقيم(، وبدالً 
من ذلك تثبت ما تعتقده صحيحاً وهو اعتبارها )أن تراث األمة عبارة عما تركه األجداد ليحيا به األبناء(. 
وتذهب إلى أن استكشاف )التراث الحي واستجالء مضامينه وقيمه وفضائله بروح العقل الناقد والتحليل 

الفلسفي، يسهم في حل مشكالت الواقع ومواكبة مسيرة الحضارة(.
والسؤال إلى أي مدى قد يختلف معها المهتمون في هذا المجال ؟ في أن من الضروري االحتفاظ بمسافة 
معينة تؤهل المهتم من االقتراب من هذا التراث واالبتعاد عنه بحيث يجري التعامل معه، وفي الوقت نفسه، 

يمكن التواصل مع اآلخر واالنفتاح على حضارته. 
وتقول المؤلفة: )إن محاوالت الكشف عن المضامين التربوية في كتابات أعالم الفكر العربي ومنهم 
أشكال  من  يعد شكالً  الكتابات وتحليلها،  تلك  األكبر، ودراسة  بالشيخ  المكنى  العربي،  بن  الدين  محيى 
التنقيب عن جذور هوية اإلنسان العربي(. وترى المؤلفة أن عملية كهذه تفضي إلى )تأصيل نظرية تربوية( 
يمكن االستفادة منها حينما تتحول إلى واقع عملي تطبيقي. وموضوع التراث في هذا الكتاب يطرق من 

زاوية جديدة ألول مرة.

عندما ال يكون االعتذار كافيًا

المضامين التربوية في كتابات محيى الدين بن العربي

دار النشر: مكتبة جرير - 2018، عدد الصفحات: 175 

دار النشر: منشورات القاسمي 2017، عدد الصفحات: 339
املوؤلف: فاطمة بنت حممد بن �سلطان القا�سمي

املوؤلف: جنيفر توما�س-  جاري ت�سامبان 



عندما ال يكون االعتذار كافيًا

دار النشر: مكتبة جرير - 2018، عدد الصفحات: 175 
املوؤلف: جنيفر توما�س-  جاري ت�سامبان 
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ال أدل، أحياناً، على مضمون الكتاب ومفرداته الداخلية، من مقتطف مرّكز تؤخذ من كلمة المؤلف نفسه، 
يقول فيها:)بين ماٍض يراد له أن يكون مقدساً بالقوة، وحاضٍر متفجٍر تمزق أطنابه البلبلة والقلق والمخاوف، 
ومستقبٍل مجهول يطّوع لكي يكون )غنيمة( تملك واستمالك وال تعطى األولوية فيه للمصلحة العليا للبشرية، 
يمضي عالم اليوم في تكرار دورات صراعه الالنهائي في هذه الحياة المتقلبة كالجمر. تماماً، كما لو أن هذا العالم 
قد تحّول إلى كرة حديدية، يتم تقاذفها بالمطارق بين هذه العوالم التي أصبحت مختلة ومتنافرة حد العداوة 
والعبث والفوضى والمأساة. والغريب كل الغرابة فعالً، أن هذا التناحر االنطولوجي بين هذه العوالم، يحدث في 
المرحلة التي بلغ فيها الفكر البشري أعلى مراتب التطور، اليوم! إذ كيف نفسر مثالً، ونحن في عصر العولمة 
والتقنيات والمابعديات، هذه العودة النكوصيّة والمدّمرة لعنف الُمّقدس عالمياً، وفي العالم العربي - اإلسالمي 
الثقافي،  والتنوع  واإلبادة  )الهوية  للقارئ:  تشويقاً  وأكثرها  الكتاب  عناوين  أهم  بعض  ومن  بالخصوص؟(. 

الحقيقة المطلقة وحرية النقد، مدن مسترحلة، اإلعالن: إمبراطورية المكر، الخروج من التاريخ المعتقل..(. 

الحمودي.. رواية المعة ألفها الدكتور عمر عبد العزيز، إعالمي وكاتب صحافي، يهوى 
األدب ويكتبه، وهو باحث دقيق، وفنان تشكيلي، له العديد من المؤلفات. روايته )الحمودي( 
ذات اللغة الصوفية في الدالالت والتجليات، حظيت بكثير من االستحسان من القراء والنقاد، 

فُكتب عنها عدداً من المقاالت المتميزة.
 كتاب )أسنان الذاكرة البيضاء( هو استجماع لهذه المقاالت المنّوهة بحميمية بهذا العمل 
السردي الشيق. المقتطف التالي من المتن: ) كانت حارة العرب تضم مزيجاً من الصوماليين 
واليمانيين، وكانت تعيد إنتاج مرابع األسالف اليمانيين القادمين من سهول وهضاب وجبال 
اليمن، واستقامت أحوال المهاجرين وأبناء المهاجرين اليمانيين على قاعدة ثقافية وإنسانية 
بسيطة.. تلقائية وراكزة في المعنى.. كانت جدتي تحمل بيديها سبحة طويلة، وتنتهز كل 
فرصة سانحة لتقلب حبات السبحة بين يديها، فيما تستعيد أوراداً وأذكاراً ال تنتهي طوالً 
وتنوعاً. كنت صغير السن وأنا أتابع أورادها الساطعة بلسان عربي مبين، والنابعة أصالً 
من ذاكرة الحفظ المقرون ببيان شفاهي تكاد تراه بالبصر، كما لو أنها من علماء اللسانيات 

الكبار(. 

جحيم نيوتن

أسنان الذاكرة البيضاء.. مقاربات في سيرة الحمودي

املوؤلف: عبدالعزيز جا�سم

دار النشر: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع 2017، عدد الصفحات: 480

دار النشر: دائرة الثقافة بحكومة الشارقة 2017، عدد الصفحات: 344
املوؤلف: جمموعة كّتاب ونّقاد عرب

قراءات



جحيم نيوتن
املوؤلف: عبدالعزيز جا�سم



علوم و تكنولوجيا

واالتصاالت  الكهربائية  للسفن  يمكن  هل 
الرقمية بين السفن المساعدة في تخليص وسائل 
النقل البحري من الكربون، وهو قطاع ينظر إليه 
لتخفيض  خالله  من  تبذل  جهوداً  أن  على  دائماً 

آثاره الضارة على البيئة؟
ينفث قطاع الشحن والمالحة البحرية العالمية 
نحو ألف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 
الجو في كل عام، إال أنه وفقاً لتقرير نشر مؤخراً 
من قبل منظمة التنمية والتعاون االقتصادي فإن 
بحلول  تقريباً  الصفر  إلى  الرقم قد ينخفض  هذا 
الفنية  اإلجراءات  دمج  خالل  من   2035 عام 

والعملياتية معاً.
وتماشياً مع هذا الطموح بدأت سفينة كهربائية 
السفر عبر  الركاب  متنها عدد من  مؤخراً، وعلى 
الكهربائية  الطاقة  على  معتمدة  الدنماركية  المياه 
فقط، واتجهت من جزيرة »إيروي« إلى بلدة تقع 
تحل  أن  الرحلة  من  الهدف  وكان  الساحل،  على 

محل سفينة تعمل بالديزل.
تراين هينمان، وهي منسقة مشروع  د.  تقول 
مقراً  »إيروي«  من  يتخذ  الذي  الكهربائية  السفن 
له، والتي تشارك بلديتها في هذا المشروع »لدينا 
تقليد طويل وقديم يتمثل في تمتعنا بالقدرة على 
المستدامة،  بالطاقة  يتعلق  فيما  الذاتي  التمويل 
بالمناطق  الوحيد  ارتباطنا  أصبح  ذلك  بعد  ولكن 
أن  اعتقد  ولهذا  يتم عبر سفينة ركاب،  الساحلية 
هنالك اهتماماً محلياً بشأن خفض عمليات االنبعاث 

من تلك السفن«.
سفن  أن  »رغم  قائلة:  هينمان  د.  وتضيف 
أكثر  للبيئة  صديقة  تعتبر  التزال  هذه  الركاب 
من وسائل النقل الجوي، إال أنها تستخدم وقود 
فرصة  هنالك  ستبقى  ولكن  تنقالتها  في  الديزل 

لتقليص التلوث الصادر منها«.
من  كالً  تستخدم  التي  المهجنة  السفن  أما 
اإلحفوري  والوقود  الميناء  في  الكهربائية  الطاقة 
على  االنتشار  في  آخذة  فإنها  البحر،  عرض  في 
المستوى العالمي بشكل كبير، بينما التزال السفن 
التي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل نادرة 

وقليلة. 

ترجمة: د.ح�سن الغول

أصدقاء البيئة الجدد 
هل تنقذ ال�سفن الكهربائية والت�سالت الرقمية كوكبنا من انبعاثات الكربون؟

البطاريات  عمل  فترة  أن  المالحظ  ومن 
عادة  تكون  الكهربائية  السفن  في  المستخدمة 
السفن،  هذه  تطور  إعاقة  إلى  يؤدي  مما  قصيرة 
حيث لم يستطع بعضها اإلبحار مؤخراً ألكثر من 
شهدته  الذي  التطور  مع  ولكن  بحريين.  ميلين 
ثانية، فإن  القابلة للشحن  البطاريات  فترات عمل 
تلك  قدرات  على  إيجابيا  ينعكس  بدأ  األمر  هذا 

السفن.

ويمكن للسفينة الكهربائية حالياً أن تبحر اثنين 
وعشرين ميالً من دون الحاجة إلى شحنها خالل 
تلك المسافة، كما يمكن لها أن تقوم بسبع رحالت 
بعد  شحنها  إعادة  وتتم  اليوم،  في  الركاب  لنقل 
كل رحلة، ويستغرق ذلك مابين 15 إلى 20 دقيقة، 
وعادة يمنح الشحن الطويل لبطارية السفينة خالل 

الليل الكثير من القوة.
نكون  اليوم  نهاية  »في  هينمان:  د.  وتقول 
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وبشكل أساسي قد اقتربنا من مستوى احتياطي 
الطاقة التي تصل إلى نقطة نرغب عندها في القيام 

بتعبئة البطاريات مرة أخرى«.
يتم  الليل، حيث  به خالل  نقوم  ما  عادة  وهذا 
شحن البطارية ببطء والتي تصل إلى أقصى قدرة 

لها في الصباح عندما تبدأ االبحار ثانية«.
على  الحصول  يتم  »حالياً  قائلة:  وتضيف 
في  للكهرباء  الوطنية  الشبكة  من  الكهرباء 
بإنتاج  اآلن  تقوم  »إيروي«  أن  إال  الدنمارك، 
الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. وإذا كانت 
المحلية  المصادر  استغالل  على  قادرة  السفينة 
للكهرباء فإنها ستكون ذات موقف حيادي وحذر 

بالنسبة للكربون«.

 السالمة 
يشكل عنصر السالمة مصدر قلق للسفن التي 
تعمل  التي  فالبطاريات  الكهربائية،  بالطاقة  تعمل 
إلى موافقة معينة عليها، ولهذا  البحر تحتاج  في 
متن  على  يعملون  الذين  المهندسون  استطاع 
للبحارة  يمكن  رغوة  تطوير  الكهربائية  السفن 
استخدامها في مكافحة أي حريق ناجم عن حدوث 
ليكالنشيه،  شركة  كانت  وقد  الكهرباء.  في  خلل 
شركة  أول  األلماني-السويسري  الشريك  وهي 
نظام  وإعداد  تجهيز  بشأن  بالموافقة  تفوز 

البطاريات المالحي البحري.
لهذا  الحالية  التكلفة  أخذت  ذاته  الوقت  وفي 
المواد  رخص  بسبب  االنخفاض  في  النظام 
معدل  وصل  حيث  البطاريات،  منها  تصنع  التي 
في  العمل  بداية  منذ   %40 إلى حوالي  اإلنخفاض 

هذا المشروع. 
ومع انخفاض أسعار الوقود وتكاليف الصيانة 
نظيرتها  على  ستتميز  الكهربائية  السفينة  فإن 
لها  اإلجمالية  التكلفة  أن  في  بالديزل  تعمل  التي 
والمتعلقة بصنعها وتشغيلها ستكون أرخص من 
نظيرتها األخرى. كما ستكون السفينة الكهربائية 
قادرة على العمل من 30 إلى 40 سنة قبل أن تحال 
إلى التقاعد، ومن المتوقع أن تستطيع هذه السفينة 

خالل فترة عملها تغطية تكلفة صنعها وصيانتها 
وأجور عامليها. وتقول د. هينمان: »إنني على ثقة 
بأننا في عالمنا هذا لن ننتظر عشرة أعوام حتى 
نرى السفينة الكهربائية تبحر في كل مكان، بل إن 
األمر قد اليستغرق أكثر من ست الى سبع سنوات 

لتطبيق ذلك بشكل كبير«.
من جانبه يقول كريستوفر سارناك من الهيئة 
البحرية الدنماركية إن المالحة البحرية في العالم 
قد تصبح صديقة للبيئة في حال تطوير وسائل 
المواصالت الرقمية. ورغم استخدامها لتكنولوجيا 
أن  إال  السفن،  وصنع  بتصميم  تتعلق  متقدمة 
بالعناد  يتصف  وبشكل  تبقى  البحرية  الصناعة 
يتعلق  فيما  القديمة  التقليدية  بالمدرسة  ملتزمة 
في  يعتمد  اليزال  السفينة  فطاقم  النشاط.  بذلك 
عمله على المستندات الورقية لدى رسوها في أحد 
الموانئ، كما يقوم بإرسال المعلومات عن الركاب 
والحمولة إلى السلطات المختصة مستخدماً جهة 

ناقلة«.
بتحسين  للبحارة  الرقمي  النظام  وسيسمح 
واستالم  وإرسال  البحرية  برحلتهم  يتعلق  ما 
هذا  وحول  الميناء.  سلطات  ومن  إلى،  الرسائل 
األمر يضيف سارناك: »إذا استطعت تطوير نظام 
على إخبار  المعلومات فإنك ستكون قادراً  تبادل 
السفينة بأنه ليس من الضروري االندفاع السريع 
االنتظار«،  منها  المفروض  بينما  ميناء  أقرب  إلى 
في  التوفير  السفينة  تستطيع  الطريق  وبهذه 
استهالك الوقود عبر إبحارها بشكل أكثر بطئاً«. 

باسم  يعرف  برنامج  بتنسيق  سارناك  ويقوم 
»إيفيشين سي 2«، والذي يعمل على تطوير الكثير 
مستوى  تحسين  بهدف  الرقمية،  األدوات  من 
التواصل بين السفن في البحر كذلك مع السلطات 

التي تقع على الساحل.
المعلومات  في  للمشاركة  منصة  تسمح  كما 
يطلق عليها اسم » آركتيك ويب« للبحارة والسفن 
بينها  فيما  باالتصال  القطبي  البحر  في  المبحرة 
حول أمور تتعلق بالمالحة والقمم الجليدية البارزة 
إلى  إضافة  الجليد,  وأي معلومات عن  البحر  في 

كله  وهذا  واإلنقاذ.  البحث  عمليات  في  التنسيق 
من  والحد  السالمة  مستوى  تحسين  إلى  يؤدي 
كذلك  أخرى،  سفن  أي  أو  النفط،  ناقالت  خطر 

تخفيف حجم الضرر الذي قد يصيب البيئة.

المطر الحمضي 
على  السفن  أيضاً  سيساعد  المشروع  هذا 
بنفث  بعضها  قيام  خالل  بينها  فيما  التواصل 
ثاني  غاز  تتجاوز  والتي  الدخان،  من  عوادمها 
الصناعة  إنبعاث  حجم  ويبلغ  الكربون.  أكسيد 
على  الكبريت  أكسيد  ثاني  غاز  من  البحرية 
العالمي نحو 13% والذي يتسبب في  المستوى 
بمرض  اإلنسان  وإصابة  حمضية  أمطار  سقوط 

ذات الرئة وأمراض الجهاز التنفسي.
المالحة  منظمة  ستقوم   2020 عام  وبحلول 
الذي  الوقود  من  بالتخلص  الدولية  البحرية 
يحظر  التي  المناطق  خارج  الكبريت  على  يعتمد 
الخبراء هذه  فيها، وقد وصف  الغازات  تلك  نفث 
الخطوة بأنها من أكثر الخطوات أهمية في تاريخ 
األوروبي  االتحاد  يقوم  كما  البحرية.  المالحة 
الغازات  انبعاث  من  للحد  إجراءات  باتخاذ  حالياً 
تستخدم  التي  السفن  من  الصادرة  والدخان 
الموانئ األوروبية، كما قام بتحديد مناطق يحظر 
فيها انبعاث غاز الكبريت خاصة في بحر البلطيق 

وبحر الشمال.
انبعاث  إعداد ونشر تقارير وأخبار عن  أن  إال 
على  يعتمد  إذ  منتظمة،  بطريقة  اليتم  الكبريت 
قام  كما  المحلية.  والخطط  العشوائي  الفحص 
»إيفيشين سي  العاملون في برنامج  المهندسون 
يستطيع  الذي  التكنولوجيا  من  نوع  بتطوير   »2

جمع البيانات والتعامل معها بشكل آلي.
عملية  خلق  هو  به  قمنا  »ما  سارناك:  ويقول 
السفينة،  مدخنة  من  الكبريت  النبعاث  آلية  نقل 
ويتم نقل البيانات الخاصة بهذا العادم إلى مالك 
أيضا  مباشرة  نقلها  يمكن  كما  مباشرة،  السفينة 
إلى السلطات المعنية للتأكيد على أن السفينة تبحر 

بأسلوب صديق للبيئة«.
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إشراقات إيمانية

علينا  خرج  عنه:  الله  رضي  الدرداء  أبو  قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر 
ونتخوفه فقال: )آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده 
لتَُصبنَّ عليكم الدنيا صبًّا حتى ال يزيغ قلب أحدكم 
إزاغة إال ِهيَْه، وايم الله لقد تركتم على مثل البيضاء 
الدرداء: صدق والله  أبو  ليلُها ونهارها سواء( قال 
الله عليه وسلم تركنا والله على  الله صلى  رسول 
مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. أخرجه ابن ماجه.
في  كامل  أنه  العظيم  الدين  هذا  من محاسن  إن 
جميع جوانبه فما من خير إال أخبر الله به ودلنا عليه 
ا  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه: )مَّ

َفرَّْطنَا ِفي الِْكتَاِب ِمن َشْيٍء( )األنعام:38(
وللوصول إلى المعنى المراد من األمر أو النهي 
من  أو  تعالى  الله  من  المنزل  الشرعي  النص  من 
رسوله صلى الله عليه وسلم وضع العلماء ضوابط 
وقواعد وأصوالً الستنباط الحكم ومعرفة المقصود 
منه. إذ ال يمكن التعامل مع مجرد الظاهر من النص 
)َوإَِذا  سبحانه:  قال  الحكم  الستخالص  الشرعي 
وُه  َن اأْلَْمِن أَِو الَْخْوِف أََذاُعوا ِبِه َولَْو َردُّ َجاَءُهْم أَْمرٌ مِّ
الَِّذيَن  لََعلَِمُه  ِمنُْهْم  اأْلَْمِر  أُولِي  َوإِلَىٰ  الرَُّسوِل  إِلَى 
َوَرْحَمتُُه  َعلَيُْكْم  اللَِّه  َفْضُل  َولَْواَل  ِمنُْهْم  َيْستَنبُِطوَنُه 

يَْطاَن إاِلَّ َقلِيالً( )النساء:83( اَلتَّبَْعتُُم الشَّ
قال اإلمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم 

تفهمه، والحديث يفسر بعُضه بعَضه.
يحتجون  الجهال  ترى  ما  فكثيراً  الشاطبي:  قال 
اقتصاراً  صحيحة؛  وبأدلة  فاسدة  بأدلة  ألنفسهم 
غيره من  للنظر في  وإطراحاً  ما،  دليل  على  بالنظر 
األدلة األصولية والفرعية ضدة لنظره أو المعارضة 
النصوص  في  يتأمل  أن  للعقل  يمكن  فال  له. 
الستخالص الحكم وفق هوى متبع أو رأي محدث 
بال ضابط شرعي معتبر.  وال يمكن القول إنه ال بد 
من تدريب العقل على النقاش والجدل بال ضابط أو 
الشريعة اإلسالمية جاءت  النصوص في  إن  القول 
وفاة  بعد  الوحي  توقف  باعتبار  بطبيعتها  محدودة 

الرسول صلى الله عليه وسلم. 
أو تقديم المصلحة المتوهمة على النص بناء أن 
العقل له األهلية المطلقة في تحديد المصلحة من دون 

االستناد إلى النص الشرعي والمقاصد الشرعية.
أو أن النص الشرعي له قراءات متعددة وتأويالت 

متنوعة وكلها صحيحة 
يقول ابن تيمية: وكان من أعظم ما أنعم الله به 
عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من األصول 

المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم أنه ال يقبل 
من أحد قط أن يعارض القرآن ال برأيه، وال ذوقه، 
وال معقوله، وال قياسه، فإنه ثبت عندهم بالبراهين 
القطعيات، واآليات البيّنات أن الرسول جاء بالهدى 

ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم.
قال أبو العالية: تعلموا اإلسالم وعليكم بالصراط 
عليه  كان  والذي  نبيكم  بسنة  وعليكم  المستقيم 
أصحابه وإياكم وهذه األهواء التي تلقي بين الناس 
العداوة والبغضاء. وقال الشاطبي: فإذا صار المكلف 
وكل  المذاهب  يتبع رخص  له  عنَّت  مسألة  كل  في 
قول وافق فيه هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى 
ر ما  في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخَّ
قدمه. ويقول ابن القيم: وكل من له مسكة عقل يعلم 
أن فساد العالم وخرابه إنما ينشأ من تقديم الرأي 
هذا  استحكم  وما  العقل  على  والهوى  الوحي  على 
األصالن الفاسدان في قلب إال ستحكم هالكه وفي 
أمٍة إال فسد أمرها أتم فساد. وقد قام العلماء قديماً 
الشرعي،  النص  التعامل مع  ببيان ضوابط  وحديثاً 
ووضع محددات منهجية في التعامل مع النصوص 

الشرعية واستقراء النصوص الصحيحة.
بن  الله  عبد  الشيخ  العالمة  ذلك  في  وقد فصل 
مركز  ورئيس  اإلماراتي  اإلفتاء  مجلس  رئيس  بيه 
الموطأ للدراسات والتعليم في مجلة الموطأ محددات 

منهجية في التعامل مع النصوص الشرعية.
وقد بدأ المقال المنشور بمقدمة مبيناً فيها واقع 
العصر إذ تطفل بعضهم على النص الشرعي لتحرير 

األحكام وبيان المقاصد والمعاني.
الجهال  بعض  لدى  أن  إال  العالمة:  سماحة  قال 
في  وضمور  التأصيل  في  قصور  عن  ناشئاً  خلالً 
للواقع،  فهم  وعدم  بالمنهجية  التزام  وعدم  الفقه، 

ظاهرية في التفسير وجهل بالحكم التعليل.
الفكرية  الفوضى  هذه  أورثته  ما  إلى  تطرق  ثم 
الفكرية  الفوضى  من  حالة  أوجد  مما  قال:  حيث 
سرعان  كالمية  وخصومات  نزاعات  إلى  تطورت 
الحية  بالذخيرة  حقيقية  حروب  إلى  استحالت  ما 
الحرمات  واستبيحت  المعصومة،  الدماء  فسفكت 
المصونة في مشهد غابت فيه الحكمة، وانتزعت من 

قلوب األطراف المنخرطة فيه الرحمة.
ثم بين أن هذا الخلل الفكري يفصح عن قصور 

ثالثي األبعاد:
1. قصور في إدراك الواقع.

النص الشرعي 
والمحددات المنهجية
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2. قصور في فهم تأثير كلي الواقع في األحكام 
الشرعية في الجملة.

استنباط  منهجية  مع  التعامل  في  قصور   .3
األحكام بناء على العالقة بين النصوص والمقاصد 

وبين الواقع.
وبعد هذه المقدمة ذكر عدداً من محددات منهجية 

في التعامل مع النصوص 
كلها  الشريعة  تعتبر  التي  الشمولية  النظرة   .1

بمنزلة النص الواحد .
الفصل  هذا  في  الغلط  ومدار  الشاطبي:  يقول 
الشرع  بمقاصد  والجهل  واحد  على حرف  هو  إنما 
مأخذ  فإن  لبعض  بعضها  أطرافه  ضم  وعدم 
أن تؤخذ  إنما هو على  الراسخين  األئمة  األدلة عند 
من  ثبت  ما  بحسب  الواحدة  كالصورة  الشريعة 
المرتب  وعامها  عليها  المرتبة  وجزئياتها  كلياتها 
على خاصها.. إلى أن قال: »فشأن الراسخين تصور 
الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء 

اإلنسان إذا صورت صورة متحدة.
2. عرض النصوص على اللغة.

قال بن بيه: »إن العالقة بين اللغة العربية والفقه 
أساس من أسس الشريعة إلى جانب المقاصد، وهي 
مجرى عوالي اختالف العلماء ومجرى السوابق من 
خيولهم«. قال سبحانه: )إِنَّا أَنَزلْنَاُه ُقْرآناً َعَرِبيّاً لََّعلَُّكْم 
َتْعِقلُوَن( )يوسف:2( وقال تعالى: )َوإِنَُّه لَتَنِزيُل َربِّ 
وُح اأْلَِميُن، َعلَىٰ َقلْبَِك لِتَُكوَن ِمَن  الَْعالَِميَن، َنَزَل ِبِه الرُّ
 -  192 )الشعراء:  بِيٍن(  مُّ َعَرِبيٍّ  ِبلَِساٍن  الُْمنِذِريَن، 

.)195
يقول اإلمام الشافعي: »... إن القرآن نزل بلسان 
العرب دون غيره: ألنه ال يعلم من إيضاح جمل علم 
الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه 
وجماع معانيه وتفرقها ومن علمه انتفت عنه الشبه 

التي دخلت على من جهل لسانها«. 
ويقول ابن عبد البر: ومما يستعان به على فهم 
عز  الله  كتاب  على  العون  من  ذكرناه  ما  الحديث 
وجل وهو العلم بلسان العرب ومواقع كالمها وسعة 
لغتها...وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب 
إلى اآلفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن كما 

يتعلم القرآن.
ظاهرها  يوحي  التي  النصوص  بين  الجمع   .3

التعارض.
الخطوة  هي  الجمع  محاولة  »إن  بيه:  بن  قال 
األولى التي يخطوها المجتهد قبل اللجوء إلى وسائل 

الترجيح، تتمثل في محاولة الجمع بين الدليلين«.
ولن يكون ذلك إال بعد بحث موسع واستقراء تام.
إذا لم تجمع طرقه لم  قال اإلمام أحمد: الحديث 

تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضه.
ظاهر  ترك  جائز  وغير  الطبري:  جرير  ابن  قال 

المفهوم من الكالم إلى باطن ال داللة على صحته.
قال الشافعي: والقرآن على ظاهره، تأتي داللة منه 

أو سنة، أو إجماع بأنه على باطن من دون ظاهر.
4. الموازنة بين الجزئي والكلي:

لتفادي  ضرورية  الموازنة  »وهذه  بيه:  بن  قال 

االكتفاء  أي  االجتزاء  صور  من  أخرى  صورة 
بالجزئي واإلعراض عن الكلي، وعدم فهم التجاذب 
الدقيق بين الكلي والجزئي... فالشريعة ليست على 
وزان واحد، فال هي مجموع األدلة الجزئية، وال هي 
مجرد كليات ناعمة، أو قيم مجردة، وبالتالي ال ينظر 
إلى الجزئي إال من خالل الكلي، كما ال قوام للكلي 
إال بجزئياته، مع مراعاة أنه حال التعارض بينهما ال 
الكلي يقدم بإطالق، وال الجزئي كذلك، وذلك راجع 

إلى ميزان المجتهد«.
5. مراجعة سياقات النصوص:

قال بن بيه: »وهذه المراجعة تعني تحيين العديد 
من األحكام على مر التاريخ لتالئم الزمان، وقد كانت 
الصحابة  وفهم  وعي  في  حاضرة  المراجعة  هذه 
رضوان الله عليهم. وليست المراجعة هنا أن يتساهل 
باألحكام الشرعية أو تأول بغير معناها ومقاصدها.

إن المراجعة ليست مرادفة للتراجع، وإن التسهيل 
مرادفاً  ليس  التنزيل  وإن  للتساهل،  مرادفاً  ليس 

للتنازل«.
6. اعتبار العالقة بين األوامر والنواهي ومنظومة 

المصالح والمفاسد:
القواعد في  القاعدة من أهم  قال بن بيه: »وهذه 

فهم النصوص الشرعية وتنزيلها على أرض الواقع
فكرية  أزمة  يورث  القاعدة  بهذه  العمل  فإهمال 
العالقة  هذه  فإهمال  باإلنسانية...  تلحق  وأضراراً 
المتطرف، وهو ما  هي إحدى مظاهر أزمة الخطاب 
يعارض قيمة الحكمة التي هي إحدى القيم الكبرى 

للشريعة اإلسالمية«.
7. مراعاة التطور الزماني والواقع اإلنساني:

قال بن بيه: »وواقعنا اليوم يفرض قراءة جديدة 
في ضوء الشرع للتذكير بالكليات التي مثلت لبنات 
بكلي  نسميه  أن  يمكن  ما  تأثير  تحت  االستنباط، 
واجتماعياً  سياسياً  الواقع  أو  العصر  أو  الزمان 
واقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً، فهو واقع فيه اليوم 
شامل،  دمار  وأسلحة  وحدود،  دولية،  معاهدات 
وتعددية دينية وثقافية وإثنية داخل البالد اإلسالمية 

وخارجها«.
8. النظر في المآالت والعواقب:

معرفة  »المآالت مسلك من مسالك  بيه:  بن  قال 
الواقع واألدوات التي بإمكانها أن تكتشف المستقبل 
بعد أن يكون الناظر قد عرف الواقع بكل تضاريسه 
عليه  الحكم  تنزيل  في  التوازن  ليضمن  ومتوقعاته 
ومعرفة توجه المستقبل من خالل معطيات الحاضر 

التي أفرزها الماضي«.
العلم  أدوات  من  يملك  بما  الرباني  العالم  إن 
مع  الحكم  إصدار  يستطيع  للواقع  وفهم  والمعرفة 

النظر في المآالت والعواقب.
الشريعة  في  المتاح  اإلمكان  استغالل   .9

اإلسالمية:
قال بن بيه: »إن التنزيل والتطبيق هو عبارة عن 
تطابق كامل بين األحكام الشرعية وتفاصيل الواقع 
المقاصد  التعامل مع  المراد تطبيقها عليه...وليكون 
منضبطاً يجب االستنجاد بلفيف من األدلة األصولية 

النص الشرعي 
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على  تنزيله  وحسن  الدليل  تطبيق  لسالمة  كمعيار 
العالمة مقاله: »إن إهمال  المحل«. ثم ختم سماحة 
بمها  اإلخالل  أو  تفريطاً  أو  إفراطاً  المنهجية  هذه 
تضييق  في  أحياناً  توقع  كبير،  إخالل  إلى  يؤدي 
شديد وحرج لعدم اقتدار المتعاطي على فتح األبواب 
وولوج السبل الموصلة إلى مقاصد الشرع والميسر 
من  عظيم  حظ  له  الشرعي  النص  إن  الخلق«.  على 

التقديس والتعظيم فمن مقاصد تعظيم النص:
أ . تعظيم األمر اإللهي والنبوي:

قال سبحانه: )َوإِنَُّه لَتَنِزيُل َربِّ الَْعالَِميَن، َنَزَل ِبِه 
وُح اأْلَِميُن، َعلَىٰ َقلْبَِك لِتَُكوَن ِمَن الُْمنِذِريَن، ِبلَِساٍن  الرُّ

بِيٍن( )الشعراء: 192 - 195(. َعَرِبيٍّ مُّ
وعن سعيد بن جبير، أن قريباً لعبد الله بن مغفل 
خذف، فنهاه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم: 
نهى عن الخذف وقال: »إنها ال تصيد صيداً، وال تنكأ 
عدواً، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين« قال: فعاد، 
فقال: أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، 

ثم عدت، ال أكلمك أبداً(.
ب. االنقياد التام للنص:

َحِديثاً(  اللَِّه  ِمَن  أَْصَدُق  سبحانه:)َوَمْن  قال 
)النساء:87(.

ت. العمل بما جاء به:
َوَما  َفُخُذوُه  الرَُّسوُل  آَتاُكُم  )َوَما  تعالى:  قال 
َنَهاُكْم َعنُْه َفانتَُهوا َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعَقاِب( 

)الحشر:7(.
ث. أن ال يقدم عليه قول أو رأي:

َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل ُتَقدُِّموا َبيَْن  قال عز وجل: )َيا أَيُّ
َعلِيمٌ(  َسِميعٌ  اللََّه  إِنَّ  اللََّه  َواتَُّقوا  َوَرُسولِِه  اللَِّه  َيَدِي 

)الحجرات:1(.
ج. االستجابة له وعدم االعتراض على حكمه:

ُدُعوا  إَِذا  الُْمْؤِمنِيَن  َقْوَل  َكاَن  )إِنََّما  قال سبحانه: 
َسِمْعنَا  َيُقولُوا  أَن  َبيْنَُهْم  لِيَْحُكَم  َوَرُسولِِه  اللَِّه  إِلَى 

َوأََطْعنَا َوأُولئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن( )النور:51(.
َوُهَو  اللَِّه  إِلَى  َوْجَهُه  ُيْسلِْم  )َوَمن  تعالى:  وقال 
ُمْحِسنٌ َفَقِد اْستَْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوْثَقى َوإِلَى اللَِّه َعاِقبَُة 

اأْلُُموِر( )لقمان: 22(.
إن عدم التعامل مع النص الشرعي وفق ضوابطه 

ومقاصده يعرض المعتدي عليه ب:
1. التعرض للعقاب اإللهي قال سبحانه: )َفلْيَْحَذِر 
الَِّذيَن ُيَخالُِفوَن َعْن أَْمِرِه أَن ُتِصيبَُهْم ِفتْنَةٌ أَْو ُيِصيبَُهْم 

َعَذابٌ أَلِيمٌ( )النور: 63(.
َم َربَِّي الَْفَواِحَش َما َظَهَر  وقال تعالى: )ُقْل إِنََّما َحرَّ
ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإْلِْثَم َوالْبَْغَي ِبَغيِْر الَْحقِّ َوأَن ُتْشِرُكوا 
ِباللَِّه َما لَْم ُينَزِّْل ِبِه ُسلَْطاناً َوأَن َتُقولُوا َعلَى اللَِّه َما اَل 

َتْعلَُموَن )األعراف:33(.
2. انتشار الفهم السقيم.

الفكرية، ففي  الفتن وانتشار الفوضى  3. حدوث 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
العباد  من  ينتزعه  انتزاعاً  العلم  يقبض  ال  الله  )إن 
ُيبِق  لم  إذا  حتى  العلماء  بقبض  العلم  يقبض  ولكن 
عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهاالً فسئلوا فأفتوا بغير 

علم فضلوا وأضلوا(.
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سيارات

999 -خا�س

إنفينيتي »بروتوتايب 10«

»بروتوتايب  التجريبية  إنفينيتي  سيارة  تربط 
المستقبل،  وآفاق  الماضي  أصالة  بين   »10
وتستعيد روح السيارات السريعة الكالسيكية بأداء 
المحركات الكهربائية المتقدمة. وتم الكشف عن هذه 
السيارة للمرة األولى في حدث بيبل بيتش كونكور 
التجريبية  السيارة  تمثل  حيث   ،2018 ديليجانس 
اإلبداعية  إنفينيتي  لخطط  فعليًا  تجسيداً  الجديدة 

والطموحة في عصر المحركات الكهربائية.
اإلبداع  تضع  تجارية  عالمة  إنفينيتي  وباعتبار 
المحركات  تمثل  أعمالها،  قلب  في  التكنولوجي 

جوهر ال�سيارات ال�سريعة يف ع�سر املحركات الكهربائية

بالنسبة  التالية  الطبيعية  الخطوة  الكهربائية 
إلنفينيتي. واعتباراً من عام 2021، سيُجهز كل طراز 
جديد من إنفينيتي بالتقنية الكهربائية لنقل الحركة 
بهدف تعزيز األداء، ويوفر طراز »بروتوتايب 10« 
نافذة ُتطلعنا على رغبة إنفينيتي في تحقيق متعة 
القيادة واألداء المثير وتوسعة مجموعة المركبات، 

إضافة إلى تعزيز ثقة العمالء بها.
فبعد الكشف عن السيارة التجريبية »بروتوتايب 
9« اإلبداعية للمرة األولى في عام 2017، استعانت 
إنفينيتي بتراث السيارات لتنطلق نحو المستقبل من 

خالل »بروتوتايب 10« التي ُتجسد رؤية مستقبلية 
حققها مصممو إنفينيتي وتثير الروح الكالسيكية 
من  عدداً  رؤى  تتبنى  كما  كاليفورنيا  لسيارات 
أكثر تصاميم السيارات ابتكاراً في تاريخ صناعة 

السيارات.
في  التصميم  لفريق  األول  هو  المشروع  هذا 
إنفينيتي الذي يقوده كريم حبيب، المدير التنفيذي 
ويعطي  إنفينيتي،  شركة  في  للتصميم  الجديد 
فرق  تطوير  حول  واضحة  مالمح  المشروع  هذا 
التصميم في إنفينيتي لشكل سيارات اإلنتاج التي 



109 العدد 574 اكتوبر 2018

ستنتجها الشركة. إنه مشروع عالمي، وقد أشرف 
على تطوير »بروتوتايب 10« مركز تصميم إنفينيتي 
المتحدة  المملكة  في  رقميًا  وُصممت  اليابان،  في 
بوالية  دييجو  سان  مدينة  في  يدوًيا  وُصنعت 

كاليفورنيا األمريكية.
تجسيداً  الجديدة  التجريبية  السيارة  تعتبر 
وتطوراً  الجمالية  الناحية  من  التصميم  لمستقبل 
طبيعياً للغة التصميم الذي رأيناه للمرة األولى في 
 Prototype(و  )  Q Inspiration( إنفينيتي  سيارة 
أسلوب  مع  المقعد  أحادية  المقصورة  تتوافق   .)9

إلى  وتشير  السائق،  على  يركز  الذي  إنفينيتي 
الفرص الجديدة التي تم فتح آفاق مميزة لسيارات 
مدمجة  كهربائية  محركات  اعتماد  عبر  إنفينيتي 

ومنصات مرنة للسيارات.

السيارة التجريبية »بروتوتايب 10« 
»تعكس سيارة إنفينيتي التجريبية »بروتوتايب 
10« شكل وتصميم السيارات السريعة الكالسيكية، 
السيارات  تاريخ  في  المبكرة  الفترات  فقد شهدت 
تاريخ  في  إثارة  األكثر  السيارات  تصاميم  بعض 

من  بالقوة  االحتفال  تم  حيث  السيارات،  صناعة 
خالل سيارات السباق ذات المقعد الواحد. تخبرنا 
السيارة التجريبية الجديدة عن مستقبل السيارات 
الكهربائية، وهو أمر ينعكس في شكلها وتفاصيلها. 
إنه ألمر رائع أننا وجدنا اإللهام في حقبة ماضية 
ببساطة  السيارات  تميزت  حيث  بالتفاؤل  مفعمة 

عشق القيادة«.
تنفيذ  بعد  الجديدة  التجريبية  السيارة  وتأتي 
دراستين حول التصميم كشفت عنهما إنفينيتي في 
تم  التي   )Prototype 9( الماضية:   12 الـ  األشهر 
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الكشف عنها في عام 2017 – والسيارة التجريبية 
في  األولى  للمرة  ظهرت  التي   )Q Inspiration(
عام  للسيارات  الدولي  الشمالية  أمريكا  معرض 

2018 في ديترويت.
وهي  الرشيقة   )Prototype 9( قدمت  فبينما 
الكالسيكية  رودستر  طراز  من  كهربائية  سيارة 
مستوحاة من سيارات الجراند بري ذات العجالت 
المفتوحة والتي انتشرت في فترة األربعينيات من 
إلنفينيتي،  بديالً  تاريخياً  تصوراً  الماضي،  القرن 
على مستقبل  قوي  بشكل   »10 »بروتوتايب  تركز 
العالمة التجارية. تتميز السيارة التجريبية بجرأتها، 
السريعة  السيارات  روح  من  مستوحاة  وهي 
متعة  العملية  ومزاياها  شكلها  ويثير  الكالسيكية 

القيادة واألداء المدهش.
طرازات  2021، ستقدم جميع  عام  من  واعتباراً 
الكهربائية  السيارات  من  مزيًجا  الجديدة  إنفينيتي 
ليشكل  الكهربائية  الطاقة  ومركبات  كامل  بشكل 
المزودة  المركبات  من  الكاملة  المجموعة 
بتكنولوجيا تقليل االنبعاثات المتوفرة في األسواق. 
إلى   »10 »بروتوتايب  التجريبية  السيارة  وتهدف 
بينها وبين  السائقون  التي سيربط  األشياء  شرح 
إنفينيتي.  ستنتجها  التي  الكهربائية  الطرازات 
السريعة  السيارات  أداء  تقاليد  إنفينيتي  وتعكس 

وستقدم أفضل أداء عبر سياراتها الكهربائية.
بأذكى  العالي  األداء  معادلة  تحقيق  أجل  ومن 
طريقة ممكنة، سيتم استخدام المحركات الكهربائية 
لتجهيز سيارات إنفينيتي بتسارع مذهل وسرعات 
مثيرة. ومن خالل التخلص من الحاجة إلى مصادر 
 E-POWER طرازات  ستوفر  الخارجية،  الشحن 
في  الراحة  لمنحك  البعيد«  المدى  »ثقة  الفريدة 

الرحالت الطويلة.

التصميم 
مثيراً  تطوراً  الجديدة  التجريبية  السيارة  تمثل 
 Q( في  األولى  للمرة  رأيناه  الذي  التصميم  للغة 
بنظرتها  تتميز  2018، حيث  عام  في   )Inspiration
غرار  وعلى  الجمالية.  الناحية  من  المستقبلية 
تقترح   ،)Q Inspiration( في  التجريبية  السيارة 
من  المثلى  االستفادة  الجديدة  التصميم  دراسة 
المحرك الكهربائي المتقدم في شكل جديد ومذهل. 
وبينما تحتفظ السيارة التجريبية باألسطح النظيفة 
Q Inspira� في   رأيناها  التي  المنقطعة  )غير 

tion( – السيارة من طراز السيدان كوبيه الطويلة، 
تقدم »بروتوتايب 10« فوائد األداء من المحركات 
الكهربائية بمواصفات أكثر عمالنية لهذا النوع من 

السيارات.

يتميز تصميم السيارة التجريبية بخطوط واضحة 
Q In�( من دون عوائق هيكل ، ةودقيقة ونسب واثق

spiration(. ومع الجزء الخلفي المكشوف والشكل 
الهندسي، يشتمل هيكل السيارة على مجموعة من 
الخطوط المستقيمة المتقنة والواضحة، إضافة إلى 
الربط بزاوية 90 درجة بين هيكل السيارة والزعنفة 
خلف رأس السائق. وتتخلل التصميم أشكال حديثة 
والتي  المألوف  نطاق  وخارج  مميزة  وخطوط 

بدونها ستتسم السيارة بطبيعة الهيكل المتدفقة.
التي ستبدو  الطريقة  لفهم  الشركة  وفي سعي 
كل  يرتبط  المستقبل،  في  إنفينيتي  عليها سيارات 
التجريبية  السيارة  تصميم  عناصر  من  عنصر 
بمفهوم   )Prototype 10(  »10 »بروتوتايب 
Q In� )السيارات الكهربائية. وكما هو الحال مع 

للسيارة  المنقطعة  غير  األسطح  تمثل   ،)spiration
التجريبية مرجعاً لمصدر الطاقة الذي يوفر تدفًقا 

مستمراً للدفع الكهربائي.
هو  السيارة  ألداء  وضوحاً  األكثر  التمثيل 
غطاء  مع  الواثقة،  والنسب  المنخفض  التصميم 
والزعنفة  المفتوحة  القيادة  وقمرة  للمحرك  طويل 

خلف مقعد السائق.
غير   »10 »بروتوتايب  أسطح  تعكس  حين  في 
لعملية  المتصلة  الطبيعة  والمفتوحة  المنقطعة 
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الهيكل  تتخلل  الكهربائي،  المحرك  طاقة  ايصال 
خطوط هندسية التي تشير إلى التسارع المفاجئ 
الذي يتأتى من محرك يستطيع ايصال نسبة %100 
من عزم الدوران المتوفر فورياً بمجرد الضغط على 
الدواسة. تمنح الخطوط المستقيمة تعريًفا إضافيًا 
للشبك األمامي والخطوط الجانبية التي تدخل في 
التبريد  قنوات  وتتميز  الخلفية.  العجالت  أقواس 
واحدة خلف   – المفتوحة  الداخلية  المقصورة  في 
السائق وأخرى في مكان مقعد الراكب - بهندستها 
شكل  يتخذ  وكأنه  هيكلها  أن  يبدو  حيث  الحادة 
خلف  الرأسية  الزعنفة  تتقوس  كهربائية.  نبضة 
مع  للسيارة،  الخلفي  السطح  نحو  السائق  رأس 
أشكال حادة وواضحة في تصميم الضوء الخلفي 

ثالثي األجزاء.
األمامي من  الجزء  في  إنفينيتي  ُوضعت شارة 
السيارة وقد ُغرزت في الهيكل، مع تجاعيد متعددة 
المحرك.  غطاء  ووسط  األمامية  المصدات  على 
المصابيح  على  المحرك  غطاء  قاعدة  وتشتمل 
مظهرها،  في  حادة  وهي  للغاية  الرقيقة  الرئيسة 
حيث إن توصيل الطاقة مباشر. وعلى خلفية هيكل 
السيارة الفضي، تم تصميم الجناح الخلفي األسود 
السفلية  التشبث  قوة  لتعزيز  المصد  أسفل  في 
األرضية  تحت  الهواء  تدفق  وتوجيه  األمام،  في 

المستوية تماماً للمركبة.
تتدفق الخطوط المتصلة وأسطح الهيكل السلسة 
المدبب،  الخلفي  السطح  عند  وتنتهي  الوراء،  نحو 
 Q( كما هو الحال في السيارة التجريبية السابقة
األداء  روح  تكون  أخرى،  ومرة   .)Inspiration
يخرج  الذي  الخلفي  الهوائي  الناشر  في  متواجدة 
انسيابياً  تدفقاً  ويوفر  السيارة  تحت  من  الهواء 
فّعاالً بينما تنطلق السيارة بسرعات عالية من دون 

ضجيج تقريباً عبر الرياح.
التصميم  فلسفة  القيادة  قمرة  تصميم  يشبه 
تخترقها خطوط  متدفقة  نظيفة  بأسطح  الخارجي 
نحو  بسالسة  المحرك  غطاء  ويتدفق  هندسية. 
مقعد  إلى  االنتباه  يلفت  ما  المفتوحة،  المقصورة 
السائق وأنابيب التبريد الكبيرة للمحرك الكهربائي. 
على  إنفينيتي  مصممي  السيارة  تصميم  وشجع 
على  التركيز  مع  أحادية  قيادة  مقصورة  تشكيل 
السائق. يمكن رؤية المقصورة من خارج السيارة 
الصغيرة التي تختزل جوهر أسلوب إنفينيتي الذي 
يركز على السائق. وصممت المقصورات الداخلية 
في سيارات اإلنتاج من إنفينيتي »لتركز على السائق 
وتأخذ الركاب بعين االعتبار«، والغرض الوحيد من 
»بروتوتايب Prototype 10( »10( هو تقديم تجربة 
قيادة مثيرة. وفي مكان مقعد الراكب، هناك فتحة 
كبيرة تسمح بتدفق الهواء نحو الجزء الخلفي من 

السيارة لتبريد المحرك الكهربائي والبطاريات.
السيارة  في  المقصورة  تصميم  استوحي 
من   )Prototype 10(  »10 »بروتوتايب  التجريبية 
سيارات السباق ذات المقاعد الفردية والتي تمّكن 
السائق من التحكم بشكل كامل مع رؤية واضحة 
للطريق أمامه وإمكانية الوصول بسهولة إلى أدوات 
التشتت.  من  األدنى  الحد  مع  المريحة،  التحكم 
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توصل السيارة التجريبية »بروتوتايب 10« مفهوم 
المقصورة  وزودت  وأدائها،  الكهربائية  السيارات 
في هذه السيارة بمقعد السائق فقط، وحزام أمان 
رباعي النقاط، ودواسة المكابح ودواسة التسارع، 
عالم  من  مستوحاة  التقنية  عالية  قيادة  وعجلة 

سباقات السيارات.
من  جذباً  األكثر  العنصر  القيادة  عجلة  تعتبر 
الناحية البصرية في المقصورة الداخلية، حيث يتم 
تثبيتها على دعامات مصنوعة من ألياف الكربون 
السيارة.  هيكل  من  تنطلق  التي  الوزن  خفيفة 
نظًرا  ل  ُمتََدخِّ توجيه  عمود  إلى  حاجة  هناك  ليس 
لوجود نظام التوجيه المباشر المتكيّف السلكي من 
لمدخالت  استجابة سريعة  يوفر  والذي  إنفينيتي، 
التوجيه. ينعكس شكل الدعامات التي تمسك عجلة 
اتجاه  لتغيير  الرياح  من  الحماية  أداة  في  القيادة 
الهواء ليمر فوق رأس السائق وحوله وفي قنوات 
الصغير  القطر  ذات  القيادة  عجلة  تلتزم  التبريد. 
بمبادئ رياضة السيارات، ومع وجود جزء سفلي 
مسّطح وقبضة مميزة تناسب السائق – ومن دون 
حاالت  الكهربائي  المحرك  يقلل  التروس،  تغيير 
تشتت الذهن. ومثل شعار إنفينيتي الذي يرمز إلى 
بعيًدا  القيادة  عجلة  مركز  يمتد  متناه«،  ال  »طريق 
عن السائق ليصل إلى شاشة التجهيزات المركزية 

المدمجة.
الجلد  المنفرد  المقعد  في  التطعيمات  تشمل 
التي تتطابق مع مركز  الحمراء  األسود والدرزات 
ومسند  الموسعة  الحشوات  وتوفر  القيادة.  عجلة 

ُركب  ممكن.  جانبي  دعم  أقصى  الحوض  منطقة 
المساهمة  بهدف  منخفض  بشكل  السائق  مقعد 
في خفض مركز الجاذبية حيث يمكن رؤية رأس 
ولهذا  الهيكل.  مستوى  فوق  من  فقط  السائق 
السبب، أطلق مصممو إنفينيتي على هذا الجانب من 

»بروتوتايب 10« اسم »حوض االستحمام«.

المحركات الكهربائية
ستزيل المركبات الكهربائية من إنفينيتي العديد 
من العوائق أمام امتالك هذه السيارات. وستتخلص 
وجه  على  إنفينيتي  من   )e-POWER( سيارات 
الخصوص من الحاجة إلى مصدر شحن خارجي، 
ما يعني توفير »ثقة المدى البعيد« للرحالت الطويلة 
السيارة  لقيادة  نفسها  الرائعة  التجربة  تقديم  مع 

الكهربائية.
األساسية  المبادئ  أحد  العالي  األداء  ويبقى 
لقيادة  مبتكرة  تقنيات  تطبيق  مع  إلنفينيتي 
تشير  وكما  رائع.  أداء  تقديم  بهدف  السيارات 
السيارة التجريبية »بروتوتايب «، ستتيح سيارات 
إنفينيتي الكهربائية تحقيق التسارع والوصول إلى 

سرعات عالية واإلدارة الذكية للطاقة.
التجريبية  للسيارة  الفريد  التصميم  يقترح 
»بروتوتايب 10« األسلوب الذي ستتخذه إنفينيتي 
محركات  توفر  الجديدة.  سياراتها  هندسة  في 
أكبر  مرونة   )e-POWER(و الكهربائية  إنفينيتي 
لمهندسي إنفينيتي في ترتيب الهيكل وتمنح حرية 

إبداعية جديدة في مهام التصميم.

إلى   »10 »بروتوتايب  التجريبية  السيارة  تشير 
إمكانات إنفينيتي العتماد منصات صلبة ومتجانسة 
سياراتها  جميع  لدعم  مسطحة  أرضيات  وذات 
الكهربائية وتعزيز التوجه الثوري في حقبة جديدة 
يرجع   ، الواقع  في  الهياكل.  وتشكيل  للتصميم 
 )Prototype 10( انخفاض مقعد السائق في شاسيه

إلى األرضية المسطحة للسيارة.
تطبيق  إلنفينيتي  المعيارية  المنصات  ستتيح 
المركبات  ومحركات   )e-POWER( محركات 
جديدة  بطرق  بالبطارية  تعمل  التي  الكهربائية 
األشكال  جميع  من  شاسيهات  ضمن  ومبتكرة 
وفئة  السيدان  سيارات  ذلك  في  بما  واألحجام 
 )SUV( السيارات الرياضية متعددة االستخدامات
والسيارات الرياضية. كما توفر السيارات الكهربائية 
فرصة لتقديم مجموعة متنوعة من المحركات، بما 
في ذلك نظام إلكتروني جديد للدفع بكامل العجالت 
بهدف  الكهربائية  المحركات  تكنولوجيا  تدعمه 
الكهربائية  السيارات  أداء  تطوير  في  المساعدة 

وتوصيل الطاقة.
الجدير بالذكر أن السيارة التجريبية »بروتوتايب 
تصميمية  دراسة  مجرد   )Prototype 10(  »10
المرونة  مالمح  وتمنحنا  المرحلة  هذه  في  بحتة 
المنصات  إنفينيتي في تطوير  الكامنة في أسلوب 
والمحركات. ويمكن لألنابيب والفتحات في هيكل 
السيارة تعزيز عملية تبريد مجموعة البطاريات أو 
 )e-POWER( تقنية  حتى  أو  الكهربائي  المحرك 

الفريدة من إنفينيتي والتي تركز على األداء.
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لم تعد النهضة التي حققتها اإلمارات خافية على العيان، بل أصبحت محط متابعة وتطلع من قبل الكثيرين، 
فالنهضة التي تحققت وما تبعها من تطور في جميع المجاالت لم تأِت من فراغ، بل جاءت بجهود جبارة بذلتها 
الدولة لتحقيق  تنفيذ سياسة وتوجيهات  في  لم يدخروا جهداً  الذين  الوطن  أبناء هذا  الرشيدة، وتفاني  القيادة 
التطلعات التي أصبحت اليوم ماثلة للعيان. وألن الطموحات والتطلعات كانت كبيرة في بداية قيام الدولة ونشأتها، 
لم يكن باإلمكان تحقيقها بسواعد أبناء اإلمارات وحدهم، فكان من الالزم االستعانة باألشقاء من أبناء الخليج، 
وغيرهم من اإلخوة العرب، وغير العرب الذين كانوا وما زالوا يسهمون في بناء نهضة إماراتنا الحبيبة في مختلف 
المجاالت والقطاعات. فأسهمت دول الخليج مثل الكويت والبحرين وأبناؤهم في بناء قطاعي التعليم والصحة، 
وساعد العرب من جمهورية مصر العربية وبالد الشام وفلسطين في دعم هذين القطاعين وغيرهما، ولم تدخر 
الدول اآلسيوية جهداً في دعم مشروع اإلمارات التنموي منذ البدايات وحتى الوقت الحالي، فتحقق ما تحقق من 
مشاريع، وأنجز ما أنجز من عمران، أصبح اليوم أساساً لمشاريع أخرى ما زالت تنتظر حظها في التطوير أو 

اإلنجاز. 
في هذه المسيرة التي لم يتجاوز عمرها الخمسين عاماً، وبالجهود التي بذلها الجميع من أبناء اإلمارات وغيرهم، 
لم تكن التحديات التي واجهها الجميع هينة، ولم تكن يسيرة ولكن في المقابل كان فيها الكثير من المكاسب للجميع 
على المستوى الفردي والمجتمعي، فقد استطاعت اإلمارات بما خلقته من فرص عمل للكثير من الوافدين، استطاعت 
إعانة الكثير من األفراد على تعديل أوضاعهم، وبناء أنفسهم وتكوين أسرهم حتى صارت اإلمارات لعدد ليس 
بالقليل هي الوطن الثاني لهم، والوطن الذي ال يعرفون غيره لعدد آخر منهم، فقد طال مكوثهم فيها، وكونوا أسرهم 

فيها، وانجبوا األبناء فيها، ونالوا تعليمهم في أراضيها وتوالت أجيالهم فيها جيالً بعد جيل. 
وألن هؤالء األخوة منحوا اإلمارات الكثير من جهدهم وسنوات أعمارهم لم تنكر اإلمارات يوماً فضلهم، وسعت 
لتحقيق سبل السعادة لهم وألسرهم في داخلها وخارجها في أوطانهم بتقديم الدعم المستمر لهم، كيف ال وهي 

الدولة التي عرفت بوفائها للجميع حتى الغرباء.  
في األسبوع الثاني من سبتمبر وفي االجتماع األول الجتماع مجلس الوزراء بعد اإلجازة الصيفية، أكد مجلس 
الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
الله« أن دولة اإلمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل القطاعات الوطنية كافة لرفد  دبي »رعاه 
االقتصاد الوطني خالل السنوات المقبلة، واعتمد المجلس منح امتيازات خاصة بتأشيرة لألشخاص ما فوق سن 
الخامسة والخمسين تسمح باإلقامة طويلة األمد في الدولة، وتهدف التسهيالت الجديدة إلى توفير خيارات اإلقامة 
طويلة األمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في اإلقامة على أرض الدولة للرخاء واالستثمار من خالل نظام 

مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.
وينص القانون على امتيازات خاصة باإلقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة 
والخمسين وما فوق حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو 
أن ال تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل ال يقل عن 20.000 درهم شهرياً، على أن يتم تطبيقه 

في بداية عام 2019.
لقي القرار ترحيباً من قبل الوافدين المقيمين في اإلمارات السيما أولئك الذين قضوا جل أعمارهم على أرض 
اإلمارات، وثمنوا هذه المبادرات التي اتخذتها اإلمارات، السيما وأن كثيراً منهم لم يعد يعرف غير اإلمارات وطناً له 
بعد أن ضاقت أوطانهم ورزحت تحت ويالت الحرب واأللم، وقد بلغوا من العمر القدر الذي باتوا فيه أكثر حاجة 
للراحة واالستقرار بعد التقاعد، وهو األمر الذي سيعود عليهم وعلى اإلمارات بالنفع ال العكس، فالبقاء سيكون 
للنخبة والقادرين منهم وفق الشروط على تحمل اإلقامة في البلد، فمن خدم اإلمارات بإخالص وتفاٍن، يبقى مواطناً 
شريفاً، وإن لم يكن يحمل أوراق المواطنة، ومن عاش بسيرة حسنة على أرضها يستحق أن يكمل بقية عمره فيها 
ليمتع نفسه وأحفاده بما زرعته يداه في أمسه الجميل. فاإلمارات كانت وستظل واحة للوافدين إليها، وستظل 

األرض التي تشكر وتقدم أصدق رسائل الوفاء لكل من أخلص لها.. فشكراً للمتقاعدين.. 

شكرًا للمتقاعدين الوافدين
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