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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

مو�سم  الإعالم، وخا�سة يف  وو�سائل  للنا�س  ال�ساغل  ال�سغل  اأ�سبحت  الإنرتنت  تقليعات 

ف�سل ال�سيف، حيث فئة ال�سباب حتديدًا يف حالة خمول وفراغ ب�سبب العطلة املدر�سية 

الطويلة فتلتقط اأي �سيء مثري لالنتباه والإثارة لتن�سغل به وت�سغل من حولهم بهم. ويف 

ال�سهر املا�سي انت�سرت حول العامل ويف منطقتنا اإحدى هذه الظواهر الآتية عن طريق 

مواقع التوا�سل الجتماعي، وهي ظاهرة »حتدي كيكي« التي اأثارت الكثري من ردود الأفعال 

امل�ستنكرة لها ب�سبب املخاطر اجل�سيمة التي تعر�س مقلديها وم�ستخدمي الطرق للخطر.

وقد بادرت اجلهات الأمنية يف الدولة مدفوعة بواجبها يف حماية املجتمع اإىل الت�سدي 

للخطر،  الطرق  م�ستخدمي  وحياة  حياتهم  بتعري�س  القانون  يخالفون  الذين  لالأفراد 

كيكي«،  »حتدي  تقليد  من  حتذر  التي  امل�ستهدفة  الفئات  و�سط  التوعية  و�سائل  ون�سرت 

بل وبادرت �سرطة اأبوظبي اإىل توقيف بع�س املخالفني ممن يطلق عليهم جنوم التوا�سل 

الجتماعي، بعد اأن ن�سروا �سريطًا« لهم وهم يوؤدون هذه التقليعة املبتذلة التي ل متت 

لعاداتنا وتقاليدنا باأي �سلة.

وما يزيد الطني بلة اأن ما ي�سمون بنجوم اأو م�ساهري مواقع التوا�سل الجتماعي يلجاأون 

اإىل اقتنا�س مثل هذه الفر�س لزيادة �سعبيتهم وانت�سارهم رمبا اإر�ساء لغرورهم اأو تعزيز 

يحملونها  التي  والجتماعية  الأخالقية  للم�سوؤولية  اعتبار  اأي  دومنا  املالية  مداخيلهم 

على عواتقهم، واأن كثريين من متابعيهم ينق�سهم الوعي وفهم العامل من حولهم وما لهم وما 

عليهم، بل اإن ت�سجيعهم على مثل هذا ال�سلوك امل�ستهرت يعر�س حياتهم للخطر، وهذه قد 

تكون جرمية بحد ذاتها.

اأي�سًا خمالفة لل�سرع،  اأنها خمالفة للقوانني هي  هذه ال�سلوكيات املرفو�سة عالوة على 

لكونها تت�سبب يف تعري�س حياة موؤديها والآخرين للخطر.  فمثل هذه ال�سلوكيات تتال�سى 

معها احلرية ال�سخ�سية، حال ت�سببت يف اإحداث �سرر لالآخرين، يتمثل يف تعري�س حياتهم 

للخطر، ف�ساًل عن تعطيل حياة النا�س والطرق العامة.

ول �سك اأن تاأثري مواقع التوا�سل الجتماعي بات هائاًل ب�سورة ل ميكن التغا�سي عنها، 

فهناك ثالثة مليارات �سخ�س حول العامل ي�ستخدمون مواقع التوا�سل الجتماعي، اأي ما 

يعادل 40 يف املئة من �سكان العامل. كما اأننا نق�سي يف املتو�سط نحو �ساعتني يوميًا يف ت�سفح 

القول  الدرا�سات احلديثة. وميكن  لبع�س  وفقاً  والتفاعل من خاللها، وذلك  املواقع  هذه 

اإن هناك نحو ن�سف مليون تغريدة و�سورة تنت�سر على موقع �سناب ت�سات للمحادثة كل 

دقيقة.

وف�ساًل عن تاأثريها على ال�سحة العامة من توتر واإدمان واكتئاب وغري ذلك من اأمرا�س 

ما مل  وال�سباب  املراهقني  ال�سلوكية والأخالقية مدمرة على فئة  تاأثرياتها  فاإن  الع�سر، 

تخ�سع للرقابة والتوعية والتقنني. ومن املاأمول اأن يكون دور م�ساهري التوا�سل الجتماعي 

اأكرث وعيًا مما يظهره بع�سهم اليوم من اأنانية واعتداد بالنف�س، وال�سعي وراء الربح ال�سريع 

دومنا اعتبار لر�سالتهم وكونهم قدوة ملتابعيهم من ال�سباب واملراهقني، فمن الثابت حتمًا 

اأن مواقع التوا�سل الجتماعي توؤثر على النا�س باأ�سكال خمتلفة، وفقًا لظروفهم امل�سبقة، 

و�سمات ال�سخ�سية لديهم.

ويف هذا العدد نتناول يف ق�سة الغالف هذين املحورين املهمني اآملني لقرائنا الأعزاء كل 

الفائدة واملتعة.

وحياكم اهلل.
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد
 ياأمر بالإفراج عن 704 نزلء وي�سدر مرا�سيم جديدة 

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الله« باإلفراج عن 704 نزالء، ممن صدرت  الدولة »حفظه 
بتسديد  سّموه  وتكفل  مختلفة،  قضايا  في  أحكام  بحقهم 
األحكام،  لتلك  تنفيذاً  عليهم  ترتبت  التي  المالية  الغرامات 

وذلك بمناسبة عيد األضحى المبارك.
وأتى أمر اإلفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب 
السمو رئيس الدولة»حفظه الله« على إعطاء النزالء فرصة 

لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم.
وأصدر سموه المرسوم بقانون اتحادي رقم »2« لسنة 
من  و»42«  و»28«،   ،»26« المواد  باستبدال نصوص   2018
في شأن   2012 لسنة   »5« رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم 

مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بالنص   »26« المادة  تستبدل  أن  على  المرسوم  ونص 
التالي: يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن 10 سنوات وال تزيد 
على 25 سنة، وغرامة ال تقل عن مليوني درهم وال تتجاوز 
أو  إلكترونياً  أدار موقعاً  4 ماليين درهم، كل من أنشأ أو 
أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو 
وسيلة تقنية معلومات، وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة 
أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة، بقصد تسهيل 
لها  أو الستقطاب عضوية  أعضائها  أو  بقياداتها  االتصال 
توفير  أو  أنشطتها  تمويل  أو  أفكارها  أو تحبيذ  ترويج  أو 
تصنيع  أساليب  نشر  بقصد  أو  لها،  الفعلية  المساعدة 
األجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم 

في األعمال اإلرهابية.
سنوات،   5 على  تزيد  ال  مدة  الحبس  العقوبة  وتكون 
والغرامة التي ال تقل عن 500 ألف درهم، وال تتجاوز مليون 
درهم، لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في 
الفقرة األولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي 
وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي 

محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
الحكم  من  بدالً  العود-  حاالت  غير  في   - وللمحكمة 

بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن تحكم بإيداع 
اإللكترونية  المراقبة  الحكم بوضعه تحت  أو  المناصحة  دور  إحدى  المتهم 
تقدرها  فترة  خالل  المعلومات  تقنية  وسائل  من  أي  استخدام  من  ومنعه 

المحكمة، على أال تتجاوز الحد األقصى للعقوبة المقررة.
المؤقت والغرامة  التالي: يعاقب بالسجن  المادة »28« بالنص  واستبدلت 
التي ال تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف 
عليه، أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، 
أو رسوم  أخبار  أو  معلومات  بث  أو  نشر  أو  أفعال  على  التحريض  بقصد 
كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا 
للخطر أو المساس بالنظام العام أو االعتداء على مأموري الضبط القضائي أو 

أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.
واستبدلت المادة »42« بالنص التالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من 
المادة »121« من قانون العقوبات، تقضي المحكمة بإبعاد األجنبي الذي يحكم 
عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية 
في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد 
تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ووفقاً للمادة الثانية يلغى كل نص أو حكم يخالف 

أحكام هذا المرسوم بقانون.

بإنشاء   2018 لسنة   »116« رقم  االتحادي  المرسوم  سموه  أصدر  كما 
سفارة للدولة لدى جمهورية ساحل العاج في أبيدجان، والمرسوم االتحادي 
رقم »117« لسنة 2018 بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى تنزانيا في زنجبار، 
النقبي  بترقية عبدالله حمدان   2018 االتحادي رقم »118« لسنة  والمرسوم 
عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة وزير مفوض إلى وزير مفوض 
من الدرجة األولى، والمرسوم االتحادي رقم »119« لسنة 2018 بترقية خميس 
راشد أحمد الشميلي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي ترقية استثنائية من 
درجة سكرتير أول إلى وزير مفوض، والمرسوم االتحادي رقم »120« لسنة 
2018 بتعيين العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري في منصب األمين العام 
الداخلية بدرجة وكيل وزارة، والمرسوم االتحادي رقم  لمكتب سمو وزير 
»121« لسنة 2018 بنقل غازي عبدالله سالم المهري سفير الدولة لدى إثيوبيا 
إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنهى مهماته كسفير غير 
مقيم للدولة لدى جمهورية جنوب السودان، والمرسوم االتحادي رقم »122« 
لسنة 2018 بنقل عبدالله محمد عبدالله الحرمي سفير الدولة لدى أوغندا إلى 
لدى  للدولة  مقيم  غير  مهماته كسفير  وتنهى  الخارجية،  وزارة  عام  ديوان 

بوروندي.
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محمد بن راشد  
ياأمر بالعفو عن 547 نزياًل وبدعم عمل اأ�سحاب الهمم 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
بالعفو عن 547 محكوماً من نزالء المؤسسات  الله« أمراً 
الجنسيات،  مختلف  من  دبي  في  واإلصالحية  العقابية 

وذلك بمناسبة عيد األضحى المبارك.
وأكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب 
العام إلمارة دبي أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم »رعاه الله« بالعفو عن النزالء أتى في إطار 
حرص سموه على إدخال السعادة إلى قلوب المشمولين 
المباركة، وتجديد  األيام  بالعفو وأسرهم مع دخول هذه 
و  صالحين،  أفراداً  حياتهم  لمواصلة  أمامهم  الفرصة 
احترام  إطار  في  المجتمع  في  االنخراط  على  مساعدتهم 

القانون وااللتزام بأحكامه.
لسنة   »43« رقم  الوزراء  مجلس  قرار  سموه  وأصدر 
2018 في شأن دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل 
من خالل تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في 
سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في 
الدعم  وتوفير  اآلخرين،  مع  المساواة  قدم  على  العمل 
للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف  لهم  الالزم 
الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص  القطاعات، ودعم 
ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان االلتزامات التي 
تقع على الجهات المعنية إلعمال حقوقهم وفقاً لما تنص 

عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.
الهمم  أصحاب  بحماية  المعنية  الجهات  القرار  ويلزم 
في كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع اآلخرين، 
الوجه  على  متكافئة  عمل  على فرص  وضمان حصولهم 

الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة واإلنصاف.
وأكد القرار ضرورة توفير ظروف عمل صحية ألصحاب 
الهمم، وعدم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب اإلعاقة 
أو  التقاعد  بلوغ سن  في حال  إال  التعيين  بعد  أو حدوثها 
صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل.

الهمم في  إدماج أصحاب  على  الخاص  القطاع  القرار على تشجيع  ونص 
مؤسساته، ومنحهم اإلعفاءات واالمتيازات الخاصة بهم، وعلى وجه الخصوص 
تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشرط أن يكون 

التعيين فعلياً وليس شكلياً.
أثناء  الهمم  أصحاب  ضد  التمييز  عدم  إلى  المعنية  الجهات  القرار  ودعا 
بوضوح  عنها  اإلعالن  يجب  التي  الشاغرة  الوظائف  على  والتعيين  االختيار 
وشفافية، وتضمين اإلعالن اسم جهة االتصال التي يمكنهم التواصل معها، 
إلى جانب منحهم فرصاً متكافئة ووقتاً كافياً عند إجراء االختبارات والمقابالت 

الوظيفية، وعدم إطالق األحكام السلبية المسبقة بشأن قدراتهم.
وبحسب القرار، تلتزم الجهات المعنية بعدم التمييز ضد أصحاب الهمم أثناء 
االختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة، كما تلتزم بتهيئة بيئة العمل لديها 
وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والمالئمة لضمان ممارستهم ألعمالهم 

بطريقة آمنة.
وأوضح القرار آلية تقييم وإدارة األداء ألصحاب الهمم، بحيث يتم التركيز 
على النتائج المطلوب تحقيقها في الوصف الوظيفي، وليس على كيفية تحقيق 
ذلك، كذلك تلتزم الجهات المعنية بتوفير مسار وظيفي مناسب لهم يمكنهم من 

تحقيق طموحاتهم.
ويلزم القرار الجهات المعنية بإشراك وإدماج أصحاب الهمم باألنشطة التي 
تقوم بها، أو التي تشارك فيها، بما في ذلك توفير جميع التسهيالت والوسائط 
التقنية التي تمكنهم من النفاذ بيسر إلى المؤتمرات واالجتماعات والفعاليات، 
وعدم حرمانهم من فرص تقديم العروض والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب 

مع اآلخرين.
وشدد القرار على حق جميع أصحاب الهمم في االحتفاظ بالوظائف 
داموا  ما  اإلعاقة  نسبة  زيادة  ذلك  دون  من  يحول  وال  يشغلونها،  التي 
قادرين على أداء العمل، وبما ال يتعارض مع قوانين الموارد البشرية في 

هذا الشأن.
ونص القرار على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع وزارة الموارد 
البشرية والتوطين والهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية لوضع أنظمة 
تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها أصحاب الهمم في بيئة 
العمل، على أن يراعى في تحديد ضوابط تقديمها حجم وموارد الجهة المعنية، 
وطبيعة وظروف بيئة العمل، ونوع وطبيعة ودرجة اإلعاقة، وعدم فرض أعباء 
إضافية من دون وجود مبرر كاف، وأي معايير وضوابط أخرى تكفل التوازن 

بين حقوق أصحاب الهمم والجهات المعنية.
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أخبار الوطن

محمد بن زايد والسيسي يبحثان عالقات البلدين 

.. ويطلق »المبادرة العالمية لشباب اإلمارات«

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
جمهورية  رئيس  السيسي  عبدالفتاح  وفخامة  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
مصر العربية الشقيقة، العالقات األخوية وسبل تعزيزها، باإلضافة إلى عدد من 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك. 
الشيخ  السمو  صاحب  السيسي،  الرئيس  فخامة  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
المرافق في قصر االتحادية بالقاهرة، حيث  محمد بن زايد آل نهيان، والوفد 

عقدا لقاء ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.
ورحب فخامة الرئيس المصري بسموه، معرباً عن مشاعر الود واألخوة التي 
تكنها مصر لدولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
نهيان  الشيخ  سمو  حضرها  التي  المحادثات  خالل  الجانبان،  واستعرض 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  »مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
لألعمال الخيرية واإلنسانية«، فرص تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين 
المجاالت السياسية والتنموية واالقتصادية واالستثمارية وآفاقه  في مختلف 

المستقبلية، بما يلبي طموحات شعبيهما في االرتقاء بالعالقات األخوية والعمل 
المشترك لتحقيق مصالح البلدين االستراتيجية. 

والدولية  اإلقليمية  الساحتان  تشهدها  التي  والتطورات  المستجدات  وبحثا 
اآلراء  وتبادال  البلدين،  تهم  التي  القضايا  من  عدد  إلى  باإلضافة  وتداعياتها، 
بشأنها.  ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى فخامة الرئيس 
وتمنيات سموه  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  تحيات صاحب  المصري 

لمصر وشعبها بدوام التقدم واالستقرار والنجاح.
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  قيادة  تحت  اإلمارات  دولة  أن  سموه  وأكد 
»حفظه الله« حريصة على التواصل المستمر مع الشقيقة مصر، والتباحث معها 

حول ما يهم شؤون المنطقة، ودعم استقرارها وتنميتها.
وحمَّل فخامة الرئيس المصري سموه تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة 
الصحة  بموفور  له  وتمنياته  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
والعافية والسعادة، ولدولة اإلمارات وشعبها المزيد من التقدم واالزدهار في 

ظل قيادته الحكيمة.

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة »المبادرة العالمية لشباب اإلمارات« التي تشرف 
على تنفيذها »المؤسسة االتحادية للشباب«، بهدف تعزيز دور الشباب عالمياً 
في التعريف بقيم دولة اإلمارات العربية المتحدة األصيلة وثقافتها وتجربتها 
الحضارية في التسامح والتعايش وبناء اإلنسان وتمكين الشباب، باإلضافة إلى 
مد جسور التواصل اإلنساني والمعرفي والعلمي بين شباب اإلمارات والعالم. 
جاء ذلك خالل حضور سموه حلقة شبابية تحت عنوان »دور شباب اإلمارات 

عالمياً«، والتي عقدت في مجلس زايد بقصر البحر في أبوظبي، بمناسبة اليوم 
العالمي للشباب، والذي يوافق 12 من شهر أغسطس من كل عام.

ودعا سموه الشباب إلى نقل الصورة الحضارية المشرفة لدولتنا وقيمها 
األصيلة وثقافتها العربية الغنية وتراثها العريق وأخالق شعبها وعاداته وتقاليده 
إلى شعوب العالم، باإلضافة إلى بناء جسور التواصل اإلنساني والثقافي بين 
المستويات،  مختلف  على  اآلخر  على  لالنفتاح  تتطلع  التي  والشعوب  شعبنا 

مشيراً إلى ما تميز به العرب منذ القدم من مكارم أخالق وقيم وأدب وثقافة
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.. ويؤكد أن »جهود محمد بن زايد تؤتي ثمارها كل حين« 

سيف بن زايد 
ينقل تعازي القيادة  الر�سيدة اإىل اأمري الكويت

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، على حسابه على موقع »تويتر« صاحب السمّو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، بمناسبة 

اختيار الطالبة فاطمة الكعبي ممثلة عن الدولة في منظمة األمم المتحدة. 
للكعبي وهي  نهيان صورة  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  ونشر 
قائالً:»هذا ما  الصورة  أبوظبي، وعلق على  السمو ولي عهد  تصافح صاحب 
كل حين،  ثمارها  تؤتي  هي جهودكم سيدي  وها  القائد،  يداك سيدي  زرعته 
اإلماراتية فاطمة الكعبي، أفضل ممثل دولة على مستوى العالم بين 1000 منافس 
من 100 دولة في مجلس األمم المتحدة للشباب. وأضاف سموه: »ما حققته 
فاطمة يعد إنجازاً جديداً لدولة اإلمارات، خاصة على مستوى الشباب، وحصلت 
فاطمة على هذه الجائزة بعد عدة مقابالت واختبارات في مؤتمر الشباب الذي 

»جائزة  »تويتر«:  موقع  عبر  فقالت  الكعبي،  فاطمة  أما  نيويورك«.  في  أقيم 
أفضل ممثل دولة على مستوى العالم من قبل األمم المتحدة بعد عدة مقابالت 
واختبارات، في مؤتمر الشباب المقام في نيويورك، حيث تم اختياري بين أكثر 
الجائزة.. شباب  إماراتية تحصل على هذه  من ألف شاب وفتاة، وأعتبر أول 
اإلمارات قدها في جميع المحافل«. وتعتبر الكعبي أول إماراتية وثاني عربية 
تحصل على هذه الجائزة بعد أن حصلت عليها السعودية رزان العقيل عام 2016.
ُيذكر أن الكعبي قّدمت العديد من االختراعات، حيث اخترعت روبوتات كثيرة، منها 
الروبوت المصور، والجندي، والُمبتكر، وحقيبة الطاقة الشمسية، وطابعة المكفوفين، 
وحزام األصم، و»أسورة إكسبو 2020«.  وكان أول اختراع لها هو الروبوت الُمصور، 
حيث شاركت به في مؤتمر الموهبة، وهذا الروبوت يقوم بتصوير الضيوف، وطباعة 

وتقديم الصور لهم كذكرى، وتقديم األكواب وخدمات عدة للضيوف.

نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
آل نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد  السمو  الداخلية تعازي صاحب  وزير 
الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  إلى  الله«  »حفظه  الدولة 
الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور لها شقيقته الشيخة فريحة 

األحمد الجابر الصباح.
كما نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان تعازي صاحب السمو 
الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد 
حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة إلى صاحب السمو أمير دولة 

الداخلية عن  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  الفريق سمو  الكويت. وأعرب 
أسرة  وإلى  الكويت  دولة  أمير  السمو  إلى صاحب  ومواساته  تعازيه  خالص 
أن  وتعالى  سبحانه  الله  داعياً  الشقيق،  الكويتي  والشعب  الكرام  الصباح  آل 
يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر 

والسلوان.
وكان سموه قد وصل إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء إلى 
صاحب السمو أمير دولة الكويت، حيث كان في استقبال سموه والوفد المرافق 
له معالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

الكويتي، وعدد من كبار المسؤولين في دولة الكويت الشقيقة.

.. ويطلق »المبادرة العالمية لشباب اإلمارات«
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الغالف
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حتقيق: �أحمد عادل 

إنه عصر الكيكي!
رق�سة الكيكي واأخواتها.. تقليد اأعمى لتقليعات خطرة

أخيراً  االجتماعي،  التواصل  مواقع  أثارت 
العالم،  مستوى  على  وأمنية  اجتماعية  مخاوف 
لتقاليع  تروج  فيديو«  »مقاطع  تقليد  انتشار  بعد 
وتحديات خطرة، تشكل تهديداً على حياة األفراد، 
العامة، وقد  الطرق  تمارس على  التي  تلك  خاصة 
بدأت الضجة الكبيرة مع لعبة »البوكيمون«، التي 
في  وتسببت  العالم  دول  ظهورها  فور  اجتاحت 
الضحايا،  من  عدد  بسببها  ووقع  مميتة  حوادث 
سارعت  الذي  »كيكي«،  رقصة  تحدي  وظهر 
األجهزة األمنية في الدولة وخارجها إلى التحذير 
واآلداب،  للسالمة  ومخالفته  لخطورته  تقليده  من 
أطباء  اعتبره  الذي  »زووم«  تحدي  ظهر  وأخيراً 

الشخص  سحب  أن  كون  كبيرة  خطورة  يشكل 
خالل هذا التحدي يتم بشكل مفاجئ وقد يؤدي إلى 

إصابات في منطقة الرقبة.
وفي هذا التحقيق نلقي الضوء على أبعاد تقليد 
على  ونشرها  وتصويرها  السلوكيات  هذه  مثل 
مواقع التواصل االجتماعي، وآثارها على مجتمعنا، 
تحظى  باتت  أنها  خصوصاً  منها،  الحد  وكيفية 
إال  يدركون عواقبها  لكن مقلديها ال  بتفاعل كبير، 
األخيرة  السنوات  في  انتشر  فقد  وقوعها.  بعد 
بعض  قيام  إلى  يرمز  والذي  »تحدي«،  مصطلح 
مشهد  أو  موقف  في  أنفسهم  بتصوير  المشاهير 
المشهد  تكرار  بقبول  متابعيهم  ويطالبون  معين 

التحديات  هذه  أن  رغم  التحدي،  من  كنوع  نفسه 
قد تكون خطرة ومن الممكن أن تؤثر على سالمة 
األفراد، ولكن ما تلبث أن تنتشر هذه التحديات على 

نطاق واسع بسبب تقليد الكثيرين له.
وأجمع مختصون على أنه ال يمكن بأي حال من 
التواصل  تداوله على مواقع  يتم  ما  األحوال، منع 
وكذا  التحديات  عليه  يطلق  ما  من  االجتماعي، 
بها  ويتأثر  أفراد  لها  يروج  التي  الخطرة،  األلعاب 
مؤكدين  العالم،  من  واسعة  مناطق  في  كثيرون 
أهمية العمل على نشر التوعية بين األفراد للحد من 
انتشار وتقليد هذه السلوكيات، والتشدد في تطبيق 

القانون على المخالفين.
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مسؤولية قانونية
الغول  عبيد  الدكتور صالح  العميد  يؤكد  بداية 
المدير العام لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة 
بوزارة الداخلية أهمية التعامل اإليجابي مع مواقع 
التواصل االجتماعي، وعدم االنسياق وراء ما تطلقه 
على  خطراً  تشكل  وتحديات  ورقصات  ألعاب  من 

سالمة األفراد. 
وعي  مستوى  رفع  أهمية  إلى  الغول  وينبه 
مع  اآلمن  التعامل  في  الشباب  خصوصاً  األفراد، 
مواقع التواصل االجتماعي وعدم تقليد السلوكيات 
التي تخالف تقاليد وآداب وأعراف مجتمعنا أو تلك 

التي تشكل خطراً على حياتهم.
ويشير إلى أن المشرع اإلماراتي شدد العقوبات 
في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون 
تشكل  التي  السلوكيات  ممارسة  على  العقوبات 
خطراً على حياة األفراد أو تخل باألمن أو تخالف 
القوانين المعمول بها ، وكذا عند تصويرها ونشرها 

على مواقع التواصل االجتماعي.
ودعا األسر إلى لعب دورها في توعية األبناء من 
عدم تقليد هذه السلوكيات من دون وعي للتبعات 

القانونية واالجتماعية المترتبة عليها. 
ويؤكد الغول أن التكنولوجيا واإلنترنت أصبحت 
تلعب دوراً محورياً في حياتنا على نحو متزايد في 
شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
منظومة حياتنا بشكل  في  رئيساً  مكوناً  باتت  بل 
عام، وفي المجال التعليمي بشكل خاص ومن هنا 

الغول: التعامل الإيجابي 

مع مواقع التوا�صل 

الجتماعي وعدم 

الن�صياق وراء ما تطلقه 

من حتديات ت�صكل 

خطراً على ال�صالمة

امل�صكري: ل بد من جهاز 

املناعة ل�صتقامة الأخالق 

والقيم منذ ال�صغر حتى 

تكون قادرًا على مواجهة 

اجلراثيم الأخالقية 

املنت�صرة

احلارثي: كثري من 

امل�صاهري ي�صكلون قدوة 

�صلبية من خالل ما 

ين�صرونه من مقاطع 

فيديو تنايف الذوق 

العام

كانت رؤيتنا نحو تعزيز العمل إعداد فئات مجتمعية 
سواء  المستقبل  تحديات  مع  التعامل  على  قادرة 
من  وإنه  المستهدفة،  الفئات  من  وغيرهم  الطالب 
الضروري الحرص على توعية طالبنا وبناء ثقافة 
واإلنترنت  للتكنولوجيا  واألمثل  اآلمن  االستخدام 

سواء اآلن أو في المستقبل.
ويؤكد الغول أن وزارة الداخلية تواصل جهودها 
في التوعية بخطر التعامل غير اآلمن مع اإلنترنت 
وإساءة استعماله، وكذلك التعريف بكيفية التعامل 
اآلمن مع اإلنترنت وضرورة التوعية بمواد القانون 
االتحادي رقم /5/ لسنة 2012 في شأن مكافحة 
القيم  تعزيز  وكذلك  المعلومات،  تقنية  جرائم 
واألخالقية والسلوكيات اإليجابية الستخدام أفضل 
وآمن لإلنترنت وقد لوحظ أن هناك تنامياً لبعض 
وغير  اآلمن  غير  باالستخدام  المرتبطة  القضايا 
الصحيح لإلنترنت مما قد يؤثر على مستقبل أبنائنا 

وبناتنا.
التوعية  مسؤولية  أن  إلى  الغول  العميد  وينبه 
باالستخدام اآلمن لإلنترنت ال تقع على المؤسسات 
الوطنية فقط بل هناك دور مهم وضروري من قبل 
التعامل  كيفية  حول  أبنائهم  لتوعية  األمور  أولياء 
كبيرة  مسؤولية  عليهم  وتقع  اإلنترنت،  مع  اآلمن 
في توجيه أبنائهم نحو االستخدام اآلمن لإلنترنت 
والتقنيات الحديثة وحمايتهم من سوء االستخدام 

من قبلهم أو سوء االستغالل من قبل اآلخر.

مواجهة ثقافية
عيسى  األسري  المستشار  يقول  بدوره 
المسكري: نرى الظواهر تتوالى واحدة بعد األخرى، 
فهناك ظاهرة تستمر شهراً أو أكثر ثم تختفي لتأتي 
ظاهرة أخرى سيئة مغلفة بألوان مختلفة لها نتائج 
المدمرة  الحصيلة  في  تفوقها  أو  نفسها  سلبية 
مستوى  على  أضرارها  وتنتشر  والقيم،  لألخالق 
في وسط  تظهر  ظاهرة  من  فما  والمجتمع،  الفرد 
المجتمع إال ولها أسباب ودوافع، وهي في حقيقتها 
واهية مزيفة والعالج يدرك من خالل معرفة هذه 
األسباب والدوافع، فما لم يكن هناك وعي مسبق 
من  الخبيث  يميز  داخلي  ووازع  راقية  وتربية 
تتجمع  كما  الضعيفة،  النفوس  لها  الطيب، ستنقاد 
لتنتهي حياتها صفراً  الضوء  موقد  في  الحشرات 

بال قيمة وال ثمن.
ويضيف: ال بد من تهيئة جهاز المناعة الستقامة 
األخالق والقيم منذ الصغر حتى تكون قادراً على 
مواجهة الجراثيم األخالقية المنتشرة الضارة عبر 
العقول  تغزو  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع 
والقيم  األصيلة  بالمبادئ  وتضر  العادات  وتدمر 
النقية، ويتمثل هذا الجهاز على حسب قوة الوعي 
والتربية والتنشئة، هناك أهم محطات لتزويد هذا 
الجهاز قوة في التمييز بين الحالل والحرام وبين 
الحق والباطل وبين الخير والشر، تتمثل باألسرة 
في المقام األول ثم المدرسة ثم المجتمع من خالل 
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أمرت النيابة العامة في أبوظبي مؤخراً بضبط 
وإحضار ثالثة من مشاهير التواصل االجتماعي، 
حياتهم  تعريض  بتهمة  معهم  للتحقيق  وذلك 
العامة  باآلداب  واإلخالل  للخطر،  اآلخرين  وحياة 
للترويج  االجتماعي  التواصل  مواقع  باستخدام 
المجتمع،  وتقاليد  قيم  مع  تتوافق  ال  لممارسات 
انتشرت  التي  الفيديوهات  خلفية  على  وذلك 
بتقليد  قيامهم  أثناء  المتهمون  ويظهر  مؤخراً 
»رقصة كيكي«. وأكدت النيابة أن المشاركة فيما 
يسمى »تحدي كيكي« يشكل جريمة يعاقب عليها 
أو  والغرامة  الحبس  إلى  عقوبتها  وتصل  قانوناً، 
العقوبات  لقانون  طبقاً  العقوبتين  هاتين  بإحدى 
االتحادي والقانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن 
السير والمرور. مشيرًة إلى أن المشارك في هذا 
سيرها  أثناء  السيارة  من  بالنزول  يقوم  التحدي 
العام  الطريق  والرقص على  الباب مفتوحاً  وترك 
الشخص  على  يشكل خطراً  مما  السيارة،  بجوار 

إضافة  الطريق،  مستخدمي  من  واآلخرين  نفسه 
لقيم مجتمع  السلوك يعتبر مخالفاً  إلى كون هذا 

دولة اإلمارات ويشكل إخالالً باآلداب العامة.
كما أوضحت أنه في حال قيام سائق المركبة 
السيارة  سرعة  تثبيت  عبر  السلوك  بهذا  نفسه 
قد  يكون  الرقصة،  بتحدي  للقيام  منها  والخروج 
ارتكب جريمة إضافية وهي القيادة بطريقة متهورة 
لمأموري  ويحق  الجمهور.  على  خطراً  تشكل 
الضبط القضائي القبض على أي شخص متلبساً 
لقانون اإلجراءات  أثناء قيامه بهذه الرقصة وفقاً 
استنكارها  عن  أبوظبي  نيابة  وأعربت  الجزائية. 
لتفشي هذه الظاهرة السلبية، مشيرة إلى وجوب 
تتالءم  التي  المفيدة  باألنشطة  الشباب  انشغال 
ونموهم  تطورهم  في  وتسهم  مجتمعهم  قيم  مع 
بدل  والقيمي،  والعقلي  واالجتماعي  الجسدي 

التقليد األعمى للصرعات الدخيلة على مجتمعنا. 
كما طالبت مشاهير مواقع التواصل االجتماعي 

اإلعالمية  المواد  تجاه  المسؤولية  بروح  بالتحلي 
والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، وأشارت 
األطفال  الكبير على قطاع كبير من  تأثيرهم  إلى 
في  لهم  قدوة  يعتبرونهم  الذين  والشباب 
المشاهير  هؤالء  قيام  أن  وأضافت  تصرفاتهم. 
على  الغير  تحريض  شأنه  من  التصرفات  بهذه 
للمساءلة  وتعريضهم  السلوكيات  بتلك  القيام 

القانونية

القانون بالمرصاد للمخالفين

اإلعالم الواعي الذي يواجه هذه التحديات بالمعرفة 
والثقافة والتوجيه واإلرشاد.

قوة  المواجهة  قوة  تكون  أن  يجب  أنه  ويؤكد 
اإلغراء  مستوى  تفوق  وفكرية  علمية  ثقافية 
واإلغواء وجاذبية اللون والطعم والصورة، فجاذبية 
جهات  أو  مجهولة  أطراف  من  تأتي  التي  الهوى 
خارجية لها من يروجها ويزينها ويجملها ويقلدها 
تقليداً أعمى، مالم تكن هنالك قوة مواجهة ستنتشر 
هذه األهواء كالرياح المحملة بالميكروبات الضارة 
التي تصيب الصغير والكبير والفقير والغني والذكر 
واألنثى، فهذا األمر يحتاج إلى تكاتف الجهود كل 
العلمية  وخبرته  وتخصصه  جبهته  حسب  على 
هذه  نواجه  أن  نستطيع  حتى  والدينية  والثقافية 
األمراض األخالقية التي تنتشر وال ندري منشؤها 
ومصدرها، وأول الضحية دائماً أبناؤنا وبناتنا، وال 
فهناك  األخالقية،  الناحية  من  فقط  الضرر  يتمثل 
أضرار أخرى منها حوادث سيارات، مخالفة القواعد 
الممتلكات  وإتالف  األرواح  وإزهاق  المرورية، 
وغيرها  ومعنوية  مادية  أخرى  وخسائر  العامة 
إحصائيات  توفر  لعدم  نظراً  نعلمها  ال  مما  الكثير 

دقيقة ودراسات صحيحة في هذا الميدان.

مشاهير التواصل
الحارثي،  مسعد  اإلعالمي  يؤكد  جانبه  من 
دوراً  يلعبون  االجتماعي  التواصل  مشاهير  أن 
رئيساً في نشر هذه الظاهرة، عندما ينشرون عبر 
السلوكيات  فيها  يقلدون  فيديو  مقاطع  حساباتهم 
السلبية والغريبة على مجتمعنا، بهدف زيادة عدد 

متابعيهم، ومن دون تحمل مسؤولية هذه األفعال.
يشكلون  المشاهير  هؤالء  من  كثيراً  أن  ويرى 
قدوة سلبية، سواء من خالل ما يظهرون به بصورة 
مقاطع  من  ينشرونه  ما  خالل  من  أو  الئقة  غير 
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وتصرفات  وسلوكيات  العام  الذوق  تنافي  فيديو 
لتقاليده  ومخالفة  اإلمارات  مجتمع  على  غريبة 
وأعرافه، وما شهدناه أخيراً من قيام بعضهم بنشر 
»كيكي«، هو دعوة صريحة  مقاطع فيديو لرقصة 
للمتابعين بتقليد هذا التصرف الذي يهدد حياتهم 

فضالً عن مخالفته لتقاليد مجتمعنا.
مشددة  ضوابط  بوضع  الحارثي  ويطالب 
والعادات  األخالقيات  يخالف  من  تردع  وقوانين 
يشجع  من  وكذا  التواصل،  مواقع  عبر  والتقاليد 
على نشر السلوكيات التي تشكل تهديداً على حياة 
العمل  أهمية  مؤكداً  المجتمع،  واستقرار  األفراد 
اإلعالم  وسائل  عبر  التوعية  برامج  تكثيف  على 
كافة للتوعية من التجاوب مع التقاليع والتحديات 
التواصل االجتماعي بين فترة  التي تطلقها مواقع 
وأخرى، وحث األفراد على التجاوب اإليجابي مع 
التي  الفيديو  مقاطع  بعض  أن  خاصة  اإلنترنت، 
تنتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي ويطلق عليها 
تحديات قد يترتب عليها أضرار ومشاكل صحية 
وأن  خاصة  األسرة،  كيان  تهدد  كبيرة  وقانونية 
تقليد هذه التحديات قد ينتج عنه أصابات جسيمة 
أنها  إلى  باإلضافة  الوفاة،  إلى  تصل  لألشخاص 

تضع منفذها تحت طائلة القانون.

خصوصية مجتمعنا
مريم  المجتمعية  الناشطة  أكدت  جانبها  من 
األحمدي، أن لمجتمع اإلمارات خصوصيته والتي 
لها  األخرى  المجتمعات  باقي  مثلما  به  يتميز 
خصوصيتها، وبالتالي ما يصلح لمجتمع ويتوافق 
مع تقاليده ومبادئه اإلنسانية ال يتوافق بالضرورة 
الضروري  من  كان  ولهذا  آخر،  مجتمع  أي  مع 
التفرقة بين ما يالئم مجتمع اإلمارات وما يتنافى 

مع قيمه وتقاليده الراسخة.
مواقع  يتحمل مستخدمو  أن  أهمية  إلى  ونبهت 
خصوصاً،  المشاهير  ومن  االجتماعي،  التواصل 
لحقوق  إدراكاً  أكثر  يكونوا   أن  في  المسؤولية 

1 -دلو الثلج
يقوم المتحدي بسكب وعاء من الماء المثلج فوق 
رأسه أو يتبرع بـ 100 دوالر لصالح حملة تهدف إلى 
نشر الوعي حول مرض التصلب العضلي الجانبي 
إلى  المبادرة  وتهدف  لمكافحته،  التبرعات  وجمع 
جمع أموال والتوعية حول مرض التصلب العضلي 
بالضمور،  العصبي  الجهاز  يصيب  الذي  الجانبي، 
ويسبب نسبة وفيات عالية بين مصابيه، وانضمت 

العديد من الشخصيات العامة للتحدي.

2 - قضم الليمون
الليمون«،  قضم  »مالمح  تحدي  من  الهدف 
الليمون،  تناول  أثناء  المتحدين  وجوه  تصوير 
دعوًة   Y-Titty األلماني  اليوتيوب  مدّون  وأطلق 
للجميع، لتصوير أنفسهم أثناء تناول ثمرة الليمون 
الالذعة، بغرض جمع األموال لضحايا المجاعات 

على مستوى العالم.

3 - تشارلي
تحدي تشارلي أو لعبة األقالم هي لعبة شعبية 
انتشرت من خالل مجموعة فيديوهات على شبكة 
المدارس  أطفال  استهدفت   ،2015 في  اإلنترنت 
تدعى  مزعومة  أسطورية  شخصية  لدعوة   ،
مع  الرصاص  قلم  حركة  تصوير  ثم  »تشارلي« 
الركض والصراخ، وشهدت اللعبة شهرة واسعة، 

شكل  على  رصاص  قلمي  وضع  على  وتعتمد 
عالمة الجمع )+( على ورقة وكتابة كلمة »نعم« و 
»ال« في المربعات األربعة التي شكلها القلمان، ثم 
القيام بطرح السؤال، تشارلي، تشارلي، هل أنت 
هنا؟ بعد ذلك سيتحرك القلم العلوي بشكل تلقائي 
من دون تدخل من أحد، وحقيقة التحدي والسر 
وراء تحرك القلم يعود لعامل الجاذبية باإلضافة 

لوضعية القلمين.

4 - الفلفل األحمر
هو  زانيتى«  »خافيير  األرجنتينى  الكرة  العب 
من  كثيراً  األحمر وجذب  الفلفل  أطلق تحدي  من 
المشاهدين على مواقع التواصل االجتماعي، بعدما 
صور نفسه وهو يأكل الفلفل الحار، مما يساعده 
تقليده  معجبيه  من  وطلب  الجوع،  مواجهة  على 
حتى يتحدوا الجوع، ويشعروا باألشخاص الذين 

يواجهون خطر المجاعات.

5 - المانيكان
التواصل  مواقع  على  المانيكان  تحدي  انتشر 
االجتماعي من خالل تصوير أشخاص يتجمدون 
خالل التصوير لإليحاء وكأن الشخص تمثال أو 
قد  المانيكان  تحدي  ظاهرة  أن  وُيعتقد  مانيكان، 
بدأت من خالل طالب في مدينة جاكسونفيل في 
الفرق  بين  خاص  بشكل  انتشرت  بعدها   .2016

الرياضية والمجموعات البشرية المشهورة.

6 - كيكي
الشهر  االجتماعي  التواصل  مواقع  ضجت 
الماضي بفيديوهات »تحدي رقصة كيكي«، وهي 
أثناء  الفرد بعد ترجله من سيارة  رقصة يؤديها 
 In My دريك  النجم  أغنية  أنغام  وعلى  سيرها، 
النجم  هو  التحدي  بهذا  قام  من  وأول   .Feelings
العالمي شيغي، وذلك بعد أن نشر فيديو لنفسه 
وهو يرقص على أنغام األغنية ، حيث القى الفيديو 
انتشاراً كبيراً وتخطى عدد مشاهداته الـ6 ماليين 

مشاهدة عبر حسابه الخاص في انستغرام.

7 - زووم
آخر التحديات التي روجت لها مشاهير مواقع 
مواقع  على  حساباتهم  عبر  االجتماعي  التواصل 
حيث  زووم«،  »تحدي  هو  االجتماعي،  التواصل 
في وضعية  وهو  نفسه  بتصوير  المتحدي  يقوم 
أن  وبعد  سيارة  بمقود  يمسك  وكأنه  الجلوس 
رقصة  يؤدي  األمان  حزام  بربط  بالتمثيل  يقوم 
أنغام الموسيقى ثم يتظاهر بأنه يضغط  ما على 
األمام  إلى  بسرعة  وينطلق  البنزين،  دواسة  على 
في  يظهر  ال  شخص  يقوم  أن  على  والخلف، 
بسيارته  يتحرك  وكأنه  ليظهر  بسحبه  التصوير 

الوهمية.

أشهر 7 تقاليع وتحديات روج لها مشاهير التواصل االجتماعي

وواجبات المجتمع، والتي تتمثل في أن يكون كل 
منهم قدوة إيجابية وخاصة أنهم قدوة للمراهقين 
منهم  أي  يقوم  أن  السهل  من  الذين  والشباب 
بتقليدهم، مما يعرضهم للخطر والتسبب في إلحاق 
يدركون  ال  أنهم  يعني  ما  وهو  باآلخرين،  األذى 
نشر  على  بالحرص  المجتمعي  دورهم  طبيعة 
الطريق  وحق  اإلنسان  حقوق  ورعاية  اإليجابية 

ومنظومة القيم المجتمعية.
وأكدت أن هناك حاجة ماسة إلى ضرورة تنمية 
يكونوا  بأن  المجاالت  كل  في  المجتمعي  الوعي 
تأثيًرا  لهم  أن  جيداً  ويعوا  لمسؤولياتهم  مدركين 

في أفعال اآلخرين
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فيروس جنون الشهرة 
حمى ال�سهرة على »ال�سو�سال ميديا« تت�ساعد بني ال�سباب على ح�ساب جودة الر�سالة

حتقيق : رنا مريو

عالم السوشال ميديا هذا العالم الذي انتشر فيه 
فيروس الملقب »بجنون الشهرة« الذي طالما نريد 
بشكل  تتكاثر  فأعدادهم  سرعته  انتشار  من  الحد 
يفوق الخيال، نعم إنه عالم السوشال ميديا كل منا 
العالم ما  فور دخوله إلى هذا  يجب أن يعي جيداً 

يجب أن يقدمه وما يجب عليه تقديمه.
كنزاً  كان  اإلنترنت  شبكة  ظهور  بأن  شك  ال 
بأن  شكاً  هناك  أن  اعتقد  وال  العالم،  عليه  حصل 
الحضارات  وتعزيز  والتعليم  المدن  تطور  سبب 
كانت شبكات اإلنترنت التي أبدت تطوراً كبيراً في 
شتى مجاالت الحياة, فهي بذاتها قدمت تسهيالت 
كثيرة في سرعة إيجاد المعلومة وإعطائها بصيغة 
تقريب  في  سبباً  أيضاً  كانت  ومطلوبة,  مميزه 
والسريعة  المتطورة  الوسيلة  تزال  وما  القلوب، 

للتواصل مع العالم الخارجي.

ظهور  إلى  أدى  اإلنترنت  شبكات  تطور  ومع 
عالم  إلى  والدخول  االجتماعي  التواصل  وسائل 
السوشال ميديا, ومع كل بداية عام تظهر لنا وسيلة 
من  وكل  الجديد  االجتماعي  التواصل  وسائل  من 
هذه الوسائل ُتنافس األُخرى لظهور مميزات جديدة 
البشرية  للنفس  ُمحببة  لتكون  منبراً  لها  وتوجد 

ولسهولة الحصول على ما كان مستحيالً.

بريق زائل
كلية  عميد  ذياب  عبدالرحمن  الدكتور  ويؤكد 
للعلوم  العين  جامعة  في  واإلعالم  االتصال 
االبتكار  هي  ميديا  السوشال  بأن  والتكنولوجيا 
عالمنا  في  اإلنترنت  اختراع  بعد  فعالية  األكثر 
الحالي، وأبرز في كالمه »إذا كانت اإلنترنت جعلت 
من العالم قرية صغيرة فالسوشال ميديا جعلت من 

هذا العالم عبارة عن غرفة صغيرة«، يستطيع فيها 
المستخدم أن يوصل المعلومة من قرية نائية إلى 

أي مكان في العالم. 
يبثون  الذين  األشخاص  إن  ذياب:  ويقول 
مواضيع غير هادفة وفعالة على وسائل التواصل 
االجتماعي  يتصرفون ويبثون رسائل إعالمية ال 
لها  وليس  للمجتمع،  فائدة  مضمونها  في  تحمل 
اجتماعية، لكن هذا  قانونية وال أخالقية وال  قيود 
المضمون سرع من ظهورهم فأصبح يطلق عليهم 
اسم »النجوم«، ولكن بريق هذه النجوم سرعان ما 

يختفي نهائياً ألن رسائلهم ال تحمل أي مضمون.
وينبه ذياب أنه على مستخدم وسائل التواصل 
االجتماعي أن يسأل نفسه ما هو الهدف من الرسالة 
وماذا تريد أن تقول؟ هل الرسالة ذات مغزى تخدم 
فيه؟  معينه  قيم  هدم  في  تسهم  أنها  أم  المجتمع 
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الغالف

البد أن نطرح الكثير من األسئلة على أنفسنا قبل 
أن نتوجه برسالتنا إلى اآلخر، فالكلمة كالرصاصة 
ال يمكن إرجاعها بعد اإلطالق، وبالتالي نحن أمام 
في  وضعها  من  البد  كبيرة  اجتماعية  مسؤولية 
بل  اآلخرون،  يعرفنا  أن  المهم  فليس  الحسبان، 
كيف ستكون صورتنا أمامهم التي ترسم مالمحها 

رسالتنا على »السوشال ميديا«.
 

سالح ذو حدين 
»أن  يعتبر  اجتماعي  تواصل  نجم  الكندي  كانو 
السوشال ميديا« سالح ذو حدين، وأن مستخدمها 
مسؤول عن كيفية استغاللها للخير أو للشر بغرض 
الشهرة، فعالم السوشال ميديا اليوم مساحة لكل 
ولكن  مواهبه،  وعن  رأيه  عن  يعبر  أن  يريد  من 
كثيرين لألسف ليس لديهم أي هدف أو مضمون 
عبر حساباتهم، وكثيرين ال يرون فيها إال وسيلة 
للشهرة  طلباً  وضار  سيئ  بكالم  الناس  لقذف 
واالنتشار!. ويشعر الكندي باألسف ألن كثيراً من 
الناس على »السوشال ميديا« اليهمهم ما يقدمونه 
فكثير من الشباب يقدمون رقصات تسيء لعاداتنا 

وتقاليدنا باسم الكوميديا والفن.
يقدمون  ال  هؤالء  من  بالمائة   80 أن  ويضيف: 
ألنهم  اشتهروا  أشخاص  فهناك  هادفاً،  محتوًى 
يتحدثون عن الناس والفنانين بشكل سيئ وإبراز 
الفتيات من اشتهرن  السلبية، ومنهم من  النواحي 
أنفسهن  يعتبرن  وهن  »فاشينستا«،  مسمى  تحت 

ال  الذي  الوقت  في  المؤثرين،  األشخاص  من 
تستطيع الواحدة التأثير على ذاتها ونفسها! فكيف 
سينعكس هذا التأثير على الناس؟ إنها تقدم محتوًى 
فارغاً عبارة عن صور تظهر فيها التبرج والمفاتن 

وال هدف من تقديمه. 
وعبر سام الحمادي ناشر صفحة »العين سيتي 
للنفس  محبب  أمر  بذاتها  هي  الشهرة  بأن  فانز« 
لهذا  أن يصل  يريد  الكثير  بأن  أنكر  البشرية، وال 
هناك حدود ورسالة  تكون  أن  ولكن يجب  الحلم، 
هذه  لديك  كانت  فإذا  ومضمونك،  فكرتك  لعرض 
الهدف  لديك  يكن  لم  إذا  توقف  أو  فأكمل  الحدود 
والرسالة التي تريد أن تدعمها وتعمل على تطويرها 

وإيصالها للمجتمع.
قد  الشهرة  مجانين  أن  إلى  الحمادي  ويشير 
الذي  اإلسفاف  لهذا  الرئيس  السبب  هم  يكونون 
أصبحت عليه وسائل التواصل االجتماعي، والدافع 
بعضاً،  بعضهم  من  والتقليد  الغيرة  لهم  الرئيس 
لذلك نشر مقاطع وأعمال غير الئقة  نتيجة  فنرى 

الهدف منها البحث عن الشهرة!
االجتماعي  التواصل  أن سلبيات وسائل  ويرى 
حتمياً  أمراً  التقليد  أصبح  إذ  إيجابياتها،  فاقت 
بحذافيرها،  يومياتك  تصوير  خاصيّة  ظهور  ومع 
الفرد  يريد  ما  نشر  بمكان  السهولة  من  وأصبح 
أن يقدمه من مواضيع تعبر عن التفاهة والسطيحة 
والهدف األساسي هو زيادة المتابعين و»الاليكات« 
مهووس  جيل  ظهور  إلى  ذلك  وأدى  و»الشير«، 

كفيروس  ينتقل  الشهرة  جنون  وأصبح  بالشهرة، 
يصيب الشباب حتى أدى إلى استغالل هذه الفئة 
عرض  خالل  من  متابعوهم  زاد  الذين  الناس  من 
السطحية  عن  وتتحدث  هادفة،  غير  فيديوهات 
من  المال  وكسب  فعاليات،  تغطية  في  والسذاجة 

عرض إعالنات لتغطية مطاعم ومحالت تجارية. 
ويختم قائالً: يجب على كل مستخدم طامح أن 
يرتقي السلم درجة درجة، وأن يفكر في مضمون 

الرسالة قبل تقديمها. 

فقاعة تنفجر
قناة  في  المذيعة  البلوشي  فاطمة  اإلعالمية 
أبوظبي الرياضية ترى أن سبب حمى الشهرة هو 
الفراغ الذي يعيشه بعض الشباب الذين ال يهتمون 
مستقبلهم  بناء  على  لتساعدهم  المفيدة  باألمور 

وتطوير فكرهم وثقافتهم.
مؤثراً  دوراً  تلعب  األسرة  أن  البلوشي  وترى 
وإيجابيات  بسلبيات  أوالدها  وتوعية  حماية  في 
هناك  تكون  أن  يجب  وأنه  ميديا«،  »السوشال 

خطوط حمراء ال ينبغي ألحد أن يتجاوزها.
وتخاطب البلوشي مجانين الشهرة قائلة: »ركز 
على الموضوع الذي تريد أن تطرحه واالتجاه الذي 
أن  قبل  ومجتمعك  أهلك  في  وفكر  تسلكه،  سوف 
تنشر أي شيء سيئ يعود عليهم بالضرر، والشهرة 
بعد حين، ولكن خطوة بخطوة، فهي  ولو  ستأتي 

كفقاعة سرعان ما تنفجر وتختفي«.

كانو الكندي: 
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تحقيق

من  كبير  باهتمام  اإلماراتية  المرأة  تحظى 
المؤسسات  مختلف  ومن  الرشيدة،  البالد  قيادة 
باعتبارها  والخاصة،  والشعبية  الرسمية  والهيئات 
جزءاً أصيالً من عملية التنمية الشاملة والمستدامة 
رفعة  في سبيل  تحقيقها،  إلى  الدولة  تسعى  التي 
هذا  يشكل  حيث  ونمائه،  وتقدمه  الوطن  إنسان 
اإلنسان الثروة الحقيقية، والمحور األساسي الذي 
تدور حوله عملية البناء والتنمية. فقد عملت المرأة 
التميز  أرض  على  موقعها  تعزيز  على  اإلماراتية 
كبيرة  منجزات  ما حققته من  واإلبداع، من خالل 
السياسية  الُصعد  ومكتسبات عظيمة على مختلف 
األمر  وهو  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية 
المجتمع  في  فاعل  كعضو  مكانتها  رّسخ  الذي 
اإلماراتي، جنباً إلى جنب مع الرجل، وأصبحت في 
فترة وجيزة جداً من عمر الدولة، أيقونة في سماء 

حتقيق: خالد  �لظنحاين

المستوى  على  النسوي،  والعمل  والريادة  التميز 
المحلي واإلقليمي والدولي.

المغفور  عمل  اإلمارات،  دولة  اتحاد  قيام  فمنذ 
دعم  على  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
المرأة اإلماراتية بشتى الوسائل واإلمكانات، حيث 
أمر بتأسيس »جمعية نهضة المرأة الظبيانية« عام 
1973، ثم »االتحاد النسائي العام« عام 1975، والذي 
لها مظلة  المرأة في اإلمارات، وجعل  وّحد صوت 
رسمية، تجمع كل المؤسسات المعنية بالمرأة تحت 
اإلمارات«  »أم  لـ  المهمة  سقف واحد، وأسند هذه 
االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة  العام،  النسائي 
والطفولة، الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، 
الخير«،  »زايد  فكر  استلهمت  التي  الله«،  »حفظها 
وقادت مسيرة عمل المرأة اإلماراتية صوب دروب 

التميز والفخر والعزة واالرتقاء.. ليس هذا فحسب، 
بل تعّدت مسيرة سموها في مجال خدمة المرأة، 
لسموها  كانت  والتي  العربية،  المرأة  إلى  لتصل 
وترسيخ  حضورها،  تعزيز  في  كبيرة  إسهامات 
والدولية،  العربية  المجتمعات  في مختلف  مكانتها 
سواء من خالل تقديم الدعم المادي لهذه المؤسسة 
لمختلف  الحثيثة  متابعتها  خالل  من  أو  تلك،  أو 

الفعاليات التي تخص المرأة في الوطن العربي.
المرأة  واصلت  األصيل،  النهج  هذا  وعلى 
اإلماراتية رحلة العطاء، ثم جاءت »مرحلة التمكين« 
التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، لتكون دافعاً 
قوياً البنة اإلمارات نحو مواصلة هذه الرحلة. فقد 
حصلت المرأة في هذه المرحلة على كامل حقوقها 
السياسية والمدنية والقانونية واالجتماعية... نعم، 

إيقونات الريادة
املراأة باتت تلعب دورًا لفتًا يف ت�سيري عملية التنمية يف الإمارات.
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الدكتورة  تقول  كما  ـ  اإلمارات  دولة  قدمت  لقد 
فاطمة الصايغـ  للمرأة اإلماراتية برنامجاً - قانونياً 
- مدنياً سياسياً اقتصادياً - اجتماعياً شامالً، أي 
المرأة اإلماراتية قد تّمت تلبيته..  أن كل ما تمنّته 
كيف ال وهي »األم المدَرسة التي إذا أعددتها أعددت 

شعباً طيب األعراق«.
القيادة  ظل  في  اإلماراتية  المرأة  تبوأت  لقد 
واقتصادية  سياسية  مناصب  للدولة،  الرشيدة 
واجتماعية كبيرة، فهي الوزيرة، وعضوة  المجلس 
والدبلوماسية،  والسفيرة،  االتحادي،  الوطني 
والعاملة،  والمدّرسة  والطبيبة،  والقاضية، 
الوظائف  من  وغيرها  والشرطية،  والعسكرية، 
المشّرفة التي حصلت عليها المرأة، فكانت على قدر 

المسؤولية التي أوكلت إليها.
في  المرأة  لعبته  الذي  الكبير  الدور  وإلبراز 
 »999« أجرت  الدولة،  في  التنمية  عملية  تسيير 
سيدات  من  عدد  مع  الخصوص  بهذا  استطالعها 

العمل المجتمعي.

محظوظون بقيادتنا
فضيلة المعيني نائب رئيس جمعية الصحفيين 
أوضحت أن المرأة في اإلمارات عرفت بالقوة منذ 
قيام االتحاد، فقد سلّحها الشيخ زايد بالتعليم منذ 
مطلع عام 1974 حيث تم تشكيل االتحاد النسائي، 
فالمرأة  في فكر ونهج زايد هي أيقونة التنمية فال 
فرق بين المرأة والرجل، وقالت: نحن محظوظون 
لنكون  شعبنا،  لخدمة  إليه  وصلنا  وبما  بقيادتنا 

فخراً للوطن، ذلك أن الشيخ زايد استطاع أن يصل 
إلى أبناء شعبه فرداً فرداً ليس بقرب المسافات بل 

باالهتمام عن بعد، وبالدعم الالمحدود.
وأضافت المعيني: »إن القيادة اليوم فخورة بنا، 
فنحن اليوم دكاترة وموظفات ومعلمات ومربيات 
وصنّاع قرار، وهذا ما زرعه فينا الشيخ زايد من 
قيم نبيلة، فقد بنى شعباً وبنى امرأة وكل ما نحن 
فيه اليوم هو من »زايد الخير« والقيادة التي خطت 

على نهجه«. 

نقلة نوعية
جمعية  رئيس  العوبد  سحر  أكدت  بدورها 
على  قادرة  اإلماراتية  المرأة  أن  للتطوع،  اإلمارات 
إعطاءها  وأن  المستحيل،  وتحقق  نفسها  تثبت  أن 
كفيالً  كان  مختلفة،  مناصب  لتولي  الفرصة 
بإكسابها الثقة في قدراتها، ذلك أن المرأة اإلماراتية 
لم تحظ بفرصة التحلي بمناصب إدارية وحسب، 
بل تقلدت مناصب أيضاً في المجال الرياضي وتم 
تكريمها في العديد من المناسبات المحلية والدولية 
لما لها من حضور واثق ومؤثر ومساهم في إحداث 

نقلة نوعية تنموية.
التطوعي  العمل  »مارسُت  العوبد:  وأضافت 
ثم  للتطوع،  اإلمارات  جمعية  في   1982 عام  منذ 
تدرجت فيه تلقائياً لما وجدته من قبول وترحيب 
والتقدم  للتميز  حافزاً  أعطاني  ما  المسؤولين،  من 
ذاتي  إلثبات  قوية  ورغبة  والعطاء،  واإلنجاز 
هذه  إن  الخاصة،  وبصمتي  ووجودي  وقدراتي 

تطوعي، هي  المجال  في  لي  أتيحت  التي  الفرصة 
عنه،  ونتج  وتقديرها،  للمرأة  الدولة  احترام  دليل 
عام  نفع  جمعية  تترأس  امرأة  أول  أصبحت  أنني 
في حينها، فالمرأة منذ القدم كان لها وجود بارز«.

للسعادة  التنفيذي  الرئيس  الفالسي  حصة 
واإليجابية في حكومة الفجيرة، أشارت إلى أن 
تحقيق سعادة المرأة من أولويات الدولة، لذا فهي 
األولى عالمياً في احترام المرأة، والتي تعتبرها 
التطور، والدليل  الرجل في  مع  متكافئاً  شريكاً 
على ذلك إطالق مؤشر التوازن بين الجنسين، 
ووجود 8 وزيرات في الحكومة االتحادية، وهو 
ما جعل اإلمارات تتبوأ المركز األول في التمثيل 
إلى  مشيرًة  اإلقليمي،  المستوى  على  النسائي 
الدور البارز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
“أم اإلمارات” في تعزيز رؤية الشيخ زايد في 

تمكين المرأة اإلماراتية.
ولفتت إلى أن المجتمعات السعيدة والمتسامحة 
والتعاون  واإلخاء  السعادة  على  تركز  التي  هي 
أفرادها،  بين  فيما  القوية  االجتماعية  والعالقات 
ذلك أن أفرادها تسودهم قيم االحترام والمساواة 
ورغم  اإلمارات  مجتمع  أن  موضحة  والعدل، 
السابقة  النبيلة  القيم  أن  إال  والتطور  االزدهار 
اليوم  فاإلمارات  فيه،  متأصلة  موجودة  مازالت 
هي  الـ 11 عالمياً في  تقييم جودة حياة المواطنين، 
وهي األولى في مؤشر السعادة، وغيرها الكثير من 
الدالئل على ما تبذله القيادة الرشيدة للوصول إلى 

هذا المستوى الرفيع.

�صحر العوبد: 

املراأة الإماراتية قادرة 

على اأن تثبت نف�صها 

وحتقق امل�صتحيل

ح�صة الفال�صي: 

حتقيق 

�صعادة املراأة 

من اأولويات الدولة

�صابرين اليماحي: 

للرجل الإماراتي 

دور كبري يف 

دعم تطور املراأة
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المساواة والتكامل
المال  مريم محمد  الدكتورة  الباحثة  أكدت  فيما 
أهمية دور المرأة في التنمية، وحرص المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، 
في  والمرأة  الرجل  بين  والتكامل  المساواة  على 
المجتمع اإلماراتي، من خالل إصداره قانون حقوق 
المرأة، ليحفظ مكانتها في المجتمع، ويرتقي بها إلى 
المناصب العليا. مشيرًة إلى الدور الريادي لسمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم مسيرة المرأة 
اإلماراتية وإيمان سموها بقدرات وإمكانيات المرأة 
التنمية فحرصت مع الشيخ زايد على  في تحقيق 
تعليمها منذ تأسيس االتحاد، والذي نتج عنه امرأة 

قوية وأسر منتجة ومجتمع متحضر.
الحكومة  في  اإلمارات  دولة  لدى  أن  وذكرت 
االتحادية الحالية أربع وزيرات، و22% من أعضاء 
وهناك  النساء،  من  االتحادي  الوطني  المجلس 
من  و%32  دبلوماسيات،  و%10   سفيرات  أربع 
القوى العاملة الوطنية، وأكثر من 50% من موظفي 
قطاع  في  يعملن  و%65   النساء،  من  الحكومة 

الصحة العامة، و80% يعملن في قطاع التعليم العام، 
وألف امرأة في قطاع األمن، و350 امرأة في قطاع 
الطيران المدني، و150 في مجال القانون والعدالة، 
من  أعمال، و%52  امرأة مسجلة كسيدة  ألف  و14 
طلبة المدارس الثانوية من اإلناث، و61% من الطلبة 

في التعليم العالي فتيات.
نائب  اليماحي  أكدت صابرين  آخر،  اتجاه  وفي 
رئيس جمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية أن للرجل 
اإلماراتي دوراً كبيراً في دعم تطور المرأة وتفوقها، 
لما  لها  وداعم  دافع  فهو  الثقة  المرأة  أعطى  فقد 
تشّربه من الثقافة والخبرات التي اكتسبها من قادة 
دولة اإلمارات، مشيرة إلى أن الشيخ زايد، طيب الله 
ثراه، خلق السعادة في شعبه وركز على أن يسعد 
المرأة ويعلمها لينشأ جيل متعلم مثقف واٍع، فبنى، 
رحمه الله، الجامعات والكليات وسعى ألن يتثقف 
أبناء شعبه محلياً وعالمياً ليفيدوا وطنهم، وبالتالي 
أسس قيادة وحكومة تحرص على دعم المرأة إلى 

أن أصبحت قيادية وقدوة.
وأضافت: أننا في هذا المقام، نتقدم بتحية إكبار 

وإعزاز وإجالل للمرأة اإلماراتية، على كل ما قدمته 
من منجزات، وما حصلت عليه من مكتسبات، رغم 
التحديات التي تواجهها، كونها عاملة وربة بيت في 
الوقت ذاته.. هذه المنجزات والمكتسبات، أسهمت 

بشكل أو بآخر في تنمية الدولة وتطورها.
حديث  أيدت  داغر،  بن  فاخرة  اإلعالمية 
اليماحي، قائلة: إن المرأة اإلماراتية ومنذ قيام 
مجاالت  في شتى  بارز  دور  لها  كان  االتحاد، 
وأعطت  فأسهمت  االجتماعية،  والحياة  العمل 
وأنجزت حتى أضحت نموذجاً يحتذى به، ولها 
كافة،  الُصعد  على  والمتميز  البارز  الحضور 
وحضورٌ واضح في المحافل المحلية والدولية، 
وهو نتاج دعم وتقدير رسخه المغفور له الشيخ 
زايد، طيب الله ثراه، واستمر وتأصل هذا الدعم 
التي  اإلمارات،  لدولة  الرشيدة  القيادة  قبل  من 
حرصت على أن ترتقي المرأة إلى مناصب عليا، 
كافة  والفرص  والمجاالت  السبل  لها  موفرًة 
لتحلم، تنجز، تتفوق وتصل إلى هذا المستوى 

المرموق بين نساء العالم.
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أمريكا  في  أريزونا  والية  في   1980 عام  في 
المرضى،  لألطفال  األمنيات  تحقيق  حكاية  بدأت 
من  يبلغ  الذي  الطفل كريستوفر  مع  بدأت  القصة 
العمر تسع سنوات، والذي كان يحلم، ويتمنى أن 
ينتظر  يوم  كل  وكان  الشرطة،  في  ضابطاً  يكون 
عليه  يلقي  حتى  الصبر  بفارغ  الشرطي  جاره 
التحية العسكرية، وكان مليئاً بالسعادة، يسأله عن 
المدينة،  في  األشرار  على  بالقبض  الحافل  يومه 
يقص  وكان  لمهنته،  كريستوفر  حب  الجار  اعتاد 
اختفى  فجأة  ولكن  بسيط،  بشكل  يومياته  عليه 
كريستوفر، وأصبح الينتظر جاره الشرطي، وعندما 
من  يعاني  المستشفى  في  أنه  اكتشف  عنه،  سأل 
الجار ليطمئن  الدم )اللوكيميا(، ذهب  سرطان في 

�إعد�د: لر� �لظر��شي

الذي  الطفل  شكل  وهاله  الصغير،  الطفل  على 
مريضاً  وأصبح  وضحكته،  ونشاطه  حيويته  فقد 
له  قال  الزيارة  آخر  وفي  جداً،  ومتعباً  وصامتاً 
الجملة االعتيادية: هل تريد شيئاً..هل تتمنى شيئاً؟ 
ولو ليوم  فقال كريستوفر: أريد أن أكون شرطياً 

واحد.
عليه  وقص  العمل  في  مديره  إلى  الجار  ذهب 
حكاية كريستوفر، ووافق رئيس الشرطة باالتفاق 
واحد  ليوم  يخرجوه  أن  كريستوفر  أطباء  مع 
ليوم  كشرطي  دوره  يمارس  وأن  المشفى،  من 
والحظ  مبسط،  بشكل  العمل  كل  ويمارس  واحد 
ارتفعت  وكيف  حالته،  في  كبيراً  تغيراً  األطباء 
بعد  سعيداً  أصبح  وكيف  للطفل  المعنوية  الحالة 

أن   إال  يقضان مضجعه،  والمرض  الحزن  كان  أن 
أمنيته  تحقيق  من  يومين  بعد  توفي  كريستوفر 

وأقاموا له جنازة عسكرية.
قد  لطفل  بسيطة  أمنية  تحقيق  أن  األطباء  فكر 
للشفاء،  تساعد في جعله يعيش سعيداً ومتحمساً 
وهكذا جاءت فكرة تحقيق أمنيات األطفال المرضى 
والطاقة  والسعادة  األمل  وإشعال  إلسعادهم، 

اإليجابية فيهم.
بسبب هذه القصة أصبح يوجد41 مكتباً لتحقيق 
األمنيات في 50 دولة في العالم، وفي أبوظبي يوجد 

المكتب الوحيد في الشرق األوسط.
مع  تحدثنا  المؤسسة  هذه  على  أكثر  ولنتعرف 
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الزبيدي  محمد  هاني 

ق�س�س موؤثرة لأطفال فتحت موؤ�س�سة حتقيق اأمنية الأبواب اأمام اأحالمهم

شبيك لبيك!
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رحلة  في  أخذنا  الذي  اإلمارات  في  أمنية  تحقيق 
ابتدأت مع بدايات تأسيس المكتب في الدولة وقال: 
في  الفرع  افتتح  عندما   2003 في  كانت  »البداية 
قررت   2010 وفي  اإلنسانية،  لألعمال  دبي  مدينة 
بن  خليفة  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  سمو  حرم 
زايد آل نهيان مستشار رئيس الدولة سمو الشيخة 
شيخة بنت سيف آل نهيان أن تحولها إلى مكتب 
في  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مظلة  تحت  محلي 
ذاك الوقت، وترأست مجلس إدارة المؤسسة، وهذا 
القرار جعلنا نقفز قفزات كبيرة جداً، حيث ساعدنا 
بريئة، حيث  أطفال  البسمة على وجوه  على رسم 
أمالً وسعادة من خالل  المؤسسة منحهم  تحاول 
تجسيد القيم اإلنسانية والمتمثلة في تحقيق أمنيات 
مئات األطفال المرضى، وذلك للمساهمة في تقليل 
معاناتهم وخلق أجواء الفرح والسرور في قلوبهم 

الصغيرة«.
ويتابع قائالً: إن أول طفل تم تحقيق أمنيته كان 
الطفل شهاب من اليمن، والذي كان والده يعمل في 
القيادة العامة لشرطة دبي، وكانت أمنيته أن يقابل 
آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو  صاحب 

حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
دبي، وعندما سألناه  عهد  ولي  وكان حينها  دبي، 
الطفل: )هو  لنا  بلقاء سموه قال  أمنيته  عن سبب 
تجربة  وكانت  اللقاء  تم  وفعالً  وفارسنا(.  قدوتنا 

رائعة للطفل، كما أن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد - رعاه الله – فاجأ الطفل شهاب وأحضر 
ونزلوا  عليه  وليطمئنوا  ليزوروه  اليمن  من  عائلته 

ضيوفاً عند سموه.
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ويستذكر الزبيدي تلك اللحظات قائالً: »ال يمكن 
وكأنه  وسعادته،  شهاب  الطفل  فرحة  أنسى  أن 
التي  الصغيرة  قبضته  في  كله  العالم  ملك  وقتها 

ترتعد من المرض«.
وحول الشروط المطلوبة لتحقيق األمنيات، يجيب 
الزبيدي: »نحن نقدم خدماتنا في المؤسسة للجميع 
واللغة،  والجنس  والعرق  الدين  عن  النظر  بغض 
والمقيمين  المواطنين  األطفال  كل  أمنيات  ونحقق 
التي  االشتراطات  بعض  هناك  ولكن  الدولة،  في 
تحقيق  يتم  حتى  المريض  للطفل  توفرها  يجب 
أكبر  الطفل  عمر  يكون  أن  الشروط  فمن  أمنيته، 
التي  لألمنية  من ثالث سنوات حتى يكون مدركاً 
اآلخر  والشرط  18سنة.  على  اليزيد  وأن  يطلبها، 
مثل  حياته  يهدد  بمرض  مريضاً  الطفل  يكون  أن 
مختلف أنواع السرطان والفشل الكلوي والسكري 
درجة أولى، والثالسيميا والصرع الشديد وأمراض 
القلب وأمراض الدم الحادة واالضطراب الحاد في 
الوراثية  األمراض  بجانب  هذا  اإلرادية،  الحركات 
الخبيثة  واألورام  األعصاب  وأمراض  المستعصية 
واألورام الصدرية وأمراض الكبد المزمنة وأمراض 

النخاع الشوكي«.
وأحالم  أمنيات  إجمالي  أن  الزبيدي  ويذكر 
الخطرة  باألمراض  المصابين  والصغار  األطفال 
تأسيسها،  منذ  المؤسسة  حققتها  التي  والمزمنة 
بلغت 3000 من األطفال اإلماراتيين والمقيمين في 

الدولة.
وعن آلية تحقيق ذلك يوضح: »نحن نطلب من 
ونحقق  أمنيات  ثالث  يختار  أن  مريض  طفل  كل 
حالته  حسب  بالطبع  وذلك  أمنياته،  من  واحدة 
الصحية وموافقة الطبيب، ألن بعض األمنيات تدور 

حول السفر أو الخروج من المشفى لتحقيقها«.
بمهنية  أمنية  كل  مع  »نتعامل  قائالً:  ويتابع 
أمنية  لكل  السيناريوهات  من  العديد  نضع  كبيرة 
نكرر  أال  ونحاول  ابتكاراً،  واألكثر  األفضل  نختار 
أي سيناريو حتى إذا كانت األمنيات متشابهة حتى 
من  مضاعفة  جرعة  على  الطفل  حصول  نضمن 

اإلبهار والسعادة في يومه«.
ويشرح الزبيدي أن األمنيات في الغالب تتمحور 

في أربعة محاور:
األول: أتمنى الذهاب إلى )وتشمل ديزني الند، 

الحج، العمرة، الدولة األم، أي دولة أخرى(.
رياضية  شخصية   ( أقابل  أن  أتمنى  الثاني: 
شخصية  مشهورة،  فنية  شخصية  مشهورة، 

عالمية(.
إطفائياً،  أميراً،   ( أصبح  أن  أتمنى  الثالث: 

سوبرمان،..الخ(.
الرابع: أتمنى أن أحصل على )الب توب- آيباد 

– إلخ(. 
المجال،  هذا  في  الطويلة  خبرتنا  »من  ويقول: 
سنوات   3 من  األطفال  إن  غالباً  القول  أستطيع 
إلى 6 سنوات يطلبون أمنيات بسيطة تتماشى مع 
عمرهم واحتياجاتهم البسيطة، أما األطفال من 13 
شخصية  على  التعرف  غالباً  يكون  ومافوق  سنة 

مشهورة أو السفر.
الصحية  المريض  الطفل  حالة  تكون  وعندما 
تمنع سفره نحاول أن نجد له مبررات، ونطلب منه 
اختيار أمنية أخرى ونحققها له. والجميل في األمر 
أن بعض المرضى تحولوا الى متطوعين وسفراء 
في  صادفته  أمنية  أغرب  عن  سؤاله  وعند  لنا«. 
من  تعلمنا  أجاب مطرقاً:»نحن  األطفال،  مع  العمل 

أمنية،  األطفال العطاء، الطفل المريض يطلب دائماً 
ذاته فقط، في  اآلخرين وليس  بإسعاد  يفكر  وهو 
أن  طلبت  كثيراً،  استوقفتني  طفلة  هناك  الحقيقة 
تكون أميرة لهذا جهزنا السيناريو لتكون أميرة ليوم 
واحد، أخذناها من المستشفى في أفخم سيارة إلى 
أفخم صالون، وجهزنا لها فستاناً جميالً وجهزنا 
شعرها وهندامها، وبعدها أخذناها في موكب كبير 
فندق فخم وحجزنا  الى  والحراسة  السيارات  من 
لها  وعملنا  ولعائلتها  لها  الملكي  الجناح  في  لها 
حفلة ملكية تليق بطفولتها، ووقتها قلنا لها حققنا 
لك أمنيتك، ولكنها أجابت )األميرات يوزعن الطعام 
لم  كأميرة  هذا..مهمتي  أفعل  لم  وأنا  الفقراء  على 
وأخذنا  الطعام،  بنك  مع  نسقنا  وفعالً  تنته!(، 
كميات كبيرة من الطعام وأخذنا الطفلة في موكب 
العمالية ووزعت بنفسها الطعام على  المنطقة  إلى 
العمال هناك، وكانت الطفلة سعيدة جداً، وهي ترى 
فرحة العمال«. ويتابع: »وهناك قصة لطفلة أخرى 
زايد  الشيخ  له  المغفور  باسم  مسجد  بناء  طلبت 
إحدى  في  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  بن سلطان 
الدول األفريقية الفقيرة، وفعالً بدأنا تحقيق أمنيتها 
التي استوقفتنا كثيراً. واتذكر أن هناك طفلة ثالثة 
قالت إنها تريد أن تكون طبيبة ليوم واحد، وعندما 
سألناها عن السبب قالت أريد أن أخفف األلم عن 

األطفال، ال أريد أحداً أن يبكي.
وعندما  العمرة،  إلى  الذهاب  طلب  طفل  وهناك 
سألناه، لماذا العمرة؟ قال: »أريد اعتمر وأنا أمسك 
أمي في يدي اليمنى وأبي في يدي األخرى وأطوف 
معهما حول الكعبة، وأدعو الله بأن يشفيني ويشفي 
األطفال هم طاقة  يتوجع. هؤالء  كل طفل مريض 

نور وحب وسالم رغم مرضهم«. 

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

POP ADS.indd   164 1/25/18   12:11 PM



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

POP ADS.indd   164 1/25/18   12:11 PM



العدد 573 سبتمبر 302018

تحقيق

روشتة  عرب  إدارة  وخبراء  اقتصاديون  يضع 
وخدماتها  بمنتجاتها  العربية  الشركات  لوصول 
لألسواق العالمية، بعدما تمكنت شركات خليجية في 
مقدمتها شركات إماراتية من التوسع قارياً ودخول 

أسواق في قلب أوروبا.
نجاح  فإن   »999« لـ  تحدثوا  ممن  لهؤالء  ووفقاً 
تجارب إقليمية وعالمية مثل شركات طيران اإلمارات 
وبنوك  العقارية  وإعمار  واتصاالت  دبي  وموانئ 
إماراتية وشركة سابك السعودية، يعزز الطموحات 
العربية في أن يكون للشركات العربية تواجد على 
الساحة العالمية، لكن شريطة أن تتوفر لها مقومات 
الحجم الكبير ممثالً في الدخول في اندماجات فيما 
تكون  كبيرة  عربية  اقتصادية  كيانات  لخلق  بينها 
قادرة على المنافسة عالمياً، فضالً عن إيالء اهتمام 
وبرامج  والتطوير،  لألبحاث  مراكز  بانشاء  أكبر 
تسويقية لفهم احتياجات األسواق العالمية من السلع 

والخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركات العربية.

»فوربس  لمجلة  السنوي  االستطالع  وبحسب 
اإلجمالية  السوقية  القيمة  فإن  األوسط«  الشرق 
2017 نحو  عام  بلغت في  100 شركة عربية  ألقوى 
مليار   53 أرباحها  صافي  وبلغ  دوالر،  مليار   772
إجمالي  بلغ  كما  دوالر،  مليار   288 دوالرومبيعاتها 
أصولها 2.7 تريليون دوالر، األمر الذي يكشف عن 
وجود كيانات اقتصادية كبيرة يمكن في حال الدخول 
في اندماجات، أن تظهر شركات عربية عمالقة تكون 

قادرة على المنافسة عالمياً. 

تجارب ناجحة
المكارم  أبو  حسن  الدكتور  يوصف  البداية  في 
أستاذ اإلدارة في أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية 
في  الدولة  إن  يقول:  إذ  العربية،  الشركات  وضعية 
تتمتع بحضور طاغ  األوسط التزال  الشرق  منطقة 
في  ملكيتها  خالل  من  االقتصادية  الساحة  على 
ووفقاً  المختلفة،  والخدمية  اإلنتاجية  النشاطات 

للدراسات اإلحصائية المتوفرة فإن المنشآت العامة 
النشاطات  نصف  نحو  تغطي  للدولة  المملوكة  أي 
من   %50  -  20 بين  وما  المنطقة،  في  االقتصادية 
إجمإلى  30% من  بنحو  المضافة كما تسهم  قيمتها 
ما  إذا  للغاية  كبيرة  مساهمة  وهي  فيها،  العمالة 
منظمة  في  أخرى  دول  في  بمساهمتها  قورنت 
فيها  تتراوح  التي  »األوسيد«  االقتصادي  التعاون 

النسبة بين 2 - 3% فقط من إجمالي العمالة.
 32 في  أيضاً  المنطقة  حكومات  »تسهم  ويتابع 
بورصات  في  مدرجة  100 شركة  أصل  من  شركة 
السوقية لهذه الشركات نحو  القيمة  المنطقة تشكل 
49% من إجمالي القيمة السوقية للشركات الكبرى، 
قطاعات  في  أيضاً  قوياً  حضوراً  للدولة  أن  كما 
اقتصادية معينة مثل قطاع النفط، ووفقاً للدراسات 
والبنية  الطاقة  قطاعي  في  شركة   2000 نحو  هناك 
التحتية هي شركات حكومية كما في دول اإلمارات 
وسوريا،  والجزائر  والعراق  ومصر  والسعودية 

الحجم الكبير! 
التجارب الإماراتية الناجحة تعزز طريق ال�سركات العربية الطموحة للو�سول لالنت�سار عامليًا
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الثقيلة  الصناعات  مثل  قطاعات  في  كذلك  واألمر 
دول  حال  كما  والبتروكيماويات،  السفن  كصناعة 

الخليج كافة، إذ تمتلك الدولة هذه الشركات.
المكارم فقد شهدت  أبو  المقابل، كما يقول  وفي 
عربية،  شركات  بروز  األخيرة  العشر  السنوات 
تمد  أن  في  نجحت  الخليج  دول  من  خصوصاً 
المنطقة  إلى  نشاطها خارج حدود دولها ليس فقط 
شركات  حالة  في  كما  المنطقة،  خارج  إلى  ولكن 
وإعمار  دبي  وموانئ  اإلمارات  طيران  مثل  إماراتية 
أوارسكوم  شركة  مصر  ومن  واتصاالت،  العقارية 
حد  وإلى  السعودية شركة سابك  ومن  لإلنشاءات، 
نجاح  في  السبب  ويعود  السعودية،  اتصاالت  ما 
هذه الشركات إلى أن النظام األساسي لعملها يوفر 
لها الحماية من تدخل السياسيين والمسؤولين في 
إلى  الشركات يسعون  أن رؤساء هذه  كما  إدارتها، 
بناء جسور ثقة طويلة األمد مع األنظمة الحاكمة وهو 
ما يعزز منظومتها اإلدارية، فضالً عن أن بيئة العمل 
اقتربت  إنها  القول  يمكن  التي  الشركات  هذه  داخل 
من العالمية مبنية على قواعد ومبادئ موحدة تمكنها 
من العمل وفق أسس تجارية أساسها الربحية، وال 
تختلف في ذلك عن بيئة العمل في الشركات الدولية.
أدنوك  فإن شركة  المثال  سبيل  »على  ويضيف: 
اإلماراتية لها حضور قوي في قطاع النفط العالمي، 
وكذلك أرامكو السعودية، كما باتت طيران اإلمارات 
نمواً  العالم  في  الطيران  أسرع شركات  من  واحدة 
وتنافس كبريات شركات الطيران العالمية، كما تعمل 
شركات اتصاالت اإلماراتية في أكثر من 15 سوقاً 
حول العالم، واألمر كذلك بالنسبة لشركة موانئ دبي 
التي تدير موانئ في دول متقدمة مثل بريطانيا، كما 
أثبتت 6 بنوك إماراتية كبرى هي بنك أبوظبي األول، 

وأبوظبي اإلسالمي، واالتحاد الوطني واإلمارات دبي 
حضوراً  المشرق  وبنك  اإلسالمي،  ودبي  الوطني، 
تواجد  منها  وللبعض  العربي  المستوى  على  قوياً 
شركة  وتسعى  العالمية،  المصرفية  الساحة  على 
في  بعملياتها  االنتشار  إلى  المصرية  اوراسكوم 

القارة اإلفريقية«.
الشركات  ينقص  الذي  ما  إذن  هنا:  والسؤال 
العالم  حول  وخدماتها  بمنتجاتها  لالنتشار  العربية 
وآسيوية  وأوروبية  أمريكية  شركات  غرار  على 
آبل  مثل  الشهيرة  التجارية  وماركاتها  لها عالماتها 

وسامسونج ومايكروسوفت؟
اإلدارة  علم  أستاذ  الشبراوي  صبري  الدكتور 
العربية  الشركات  أن  يرى  البشرية  التنمية  وخبير 
وعدم  األسواق،  الحتياجات  السليم  الفهم  ينقصها 
رصد ميزانيات كافية لإلنفاق على إعداد الدراسات 
الجيدة التي تؤهلها الختراق هذه األسواق والخروج 

من إطار المحلية إلى العالمية.
هي  العربية  الساحة  على  نراه  »ما  ويضيف:   
شركات متحوصلة محدودة األفق ليس لديها طموح، 
بشركاتها  للخروج  التطوير  علي  القدرة  وتفتقد 
إلى العالمية كما ال يوجد لديها توجه جاد للتعاون 
واالندماج فيما بينها لتتحول إلى كيان قوي يستطيع 
شركات  فإن  المثال  سبيل  عالمياً...على  المنافسة 
الغزل والنسيج في عدد من الدول العربية لم تفكر 
شركات  إلى  اسمها  وتغير  منتجاتها  تطوير  في 
للموضة والمالبس، وهو ما يؤكد على أن الشركات 
العربية ال يزال تفكيرها منصباً على اإلطار المحلي 
فكر  هو  اإلدارة  علم  أن  حين  في  العالمي،  وليس 

عالمي تسويقي للمنتجات«.
وأولى خطوات وصول الشركات العربية لألسواق 

العالمية، كما يقول الشبراوي إن تولي القيادات في 
الشركات العربية اهتمامها بالعنصر البشري العامل 
وعي  زيادة  هدفها  ويكون  التعليم،  حيث  من  لديها 
قدراتهم  في  الثقة  وإعطاءهم  وتثقيفهم  العاملين 
واإلبداع  لألبحاث  ميزانية  وتخصيص  الكامنة، 
واالبتكار، ذلك أن إنتاج العديد من الشركات العربية 
منافسة  على  القادرة  العالمية  بالمواصفات  ليس 
مثيالتها في األسواق الدولية، وهو ما يجعل األسواق 
التي  العالمية  للماركات  مستهلكة  سوقاً  العربية 

ترصد لها شركاتها ميزانيات ضخمة للتطوير. 
التي  هي  محدودة  عربية  شركات  أن  ويتابع 
نجحت في أن يكون لها قدم ما في األسواق العالمية 
وبين الشركات الدولية، ففي اإلمارات هناك شركات 
مثل طيران اإلمارات، وموانئ دبي، وإعمار العقارية، 
وفي السعودية هناك شركة سابك وفي مصر يوجد 
شركة أوراسكوم لإلنشاءات، وتقف اإلدارة المحترفة 
وراء نجاح هذه الشركات التي ال يزال أمامها الكثير 

كي تصل إلى مصاف الشركات العالمية. 
وتأمل العديد من الشركات العربية في المنافسة 
والوصول للعالمية، وكي يتحقق لها ذلك البد أن تغير 
نظرتها إلى مواردها لتصبح نظرة عالمية تنافسية، 
فجودة الفكر المحلي بمقدار الطلب عليه عالمياً، وال 
يزال موقعنا كشركات عربية في التنافسية والجودة 
أو  الخدمات  صناعة  في  سواء  متخلفاً،  العالمية 

صناعة المنتجات.

ثالثة أركان للبناء
العديد  لديها  العربية  الدول  أن  الشبراوي  ويرى 
من  يمكن  التي  الكثيرة  والقطاعات  الصناعات  من 
وإدارتها  هيكلتها  إلعادة  جاد  برنامج  وضع  خالل 
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بفكر محترف أن تصل بمنتجاتها لألسواق العالمية، 
لالستثمار  مكثف  برنامج  اإلصالح  خطوات  وأولى 
في صناعات ذات جدوى، وذات ناتج قومي وقادرة 
في  التميز  مراكز  وتطوير  وإنشاء  التنافس،  على 
برامج  ووضع  وتطويرالمنتجات،  العلمي  البحث 
األسواق،  احتياجات  بدقة  تعرف  جيدة  تسويقية 
وأذواق الشعوب التي يتوجه لها المنتج، على سبيل 
في  أزرق  لونه  منتج  تسويق  يمكن  ال  فإنه  المثال 
ال  السويدي  الشعب  أن  والسبب  السويدي  السوق 
يحب هذا اللون، كما أن الذوق األمريكي في السواحل 
الذي  األمر  الوسطى،  المدن  في  مثيله  عن  يختلف 

يحتم معرفة مثل هذه األمور. 
بدراسة  العربية  الشركات  الشبراوي  وينصح 
تجارب ناجحة لشركات صغيرة نجحت في الوصول 
إلى األسواق العالمية كما في دول مثل الهند والصين 
األمريكية، ذلك  المتحدة  واليابان والواليات  وكوريا 
بدأت  الناجحة  العالمية  الشركات  من  الكثير  أن 
خالل  من  وتمكنت  محدود  وبرأسمال  صغيرة 
أن  لمنتجاتها  الجيد  والتسويق  المحترفة  اإلدارة 
تنافس منتجات قديمة وعريقة. ويضيف: »ما يمكن 
استخالصه من تجارب ناجحة في الصين أن الدولة 
الصينية أرسلت بعثات تعليمية للواليات المتحدة بعد 
زيارة رئيسها عام 1979 لواشنطن، حيث قرر وقتها 
تعليمية  بعثات  في  الشباب  من  اآلالف  يرسل  أن 
واستكشافية ألمريكا لتعلم علوم اإلدارة الحديثة وهو 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  لليابان  أيضاً  فعلته  ما 
فالنهضة العلمية والتكنولوجية البد أن تستثمر في 
وشخصياتهم،  قدراتهم  تنمية  خالل  من  الشباب 
وحصولهم على تدريبات بصفة مستمرة ودائمة على 
كل جديد في علوم اإلدارة وتبادل الخبرات والثقافات 
مع أقرانهم من الدول المتقدمة، وذلك قبل أن نرفع 
ال  وهم  المؤسسات  أو  الشركات  لقيادة  توقعاتهم 
تلك  قيادة  ُتمّكنهم من  التي  القيادة  أدوات  يمتلكون 

المؤسسات«.
القائمين  ألن  تقدمت  الفقيرة  الدول  إن  ويتابع 
القطاعات  جميع  في  مديرين  اختاروا  اإلدارة  على 
والمؤسسات محددين في منهج واحد يعرفون ماذا 
يريدون، وكيف يصلون ببالدهم إلى الهدف المحدد، 
ولكى يتم تطبيق ذلك في الدول العربية يجب تغيير 
ثقافة اإلدارة والقضاء على ثقافة االنتظار والتعايش 
التعامل معها،  المشكلة وعدم مواجهتها وكيفيه  مع 
خطط  وضع  العربية  الحكومات  على  يتعين  كما 
وأهداف  وبتوقيتات  محددة  وبخطوات  مستقبليه 
محددة، وتجميع األفكار كلها في منهج واحد والعمل 

على تحقيقه.
لبناء  الشبراوي 3 أركان يراها ضرورية  ويحدد 
إلى  الوصول  على  قادرة  تكون  عربية  شركات 
العالمية، التعليم الذي يزود الطموح ويدفع للمنافسة 
مع دول العالم، وثانيهما العمل الذي يجب أن يتسم 
والكفاءة،  والتكلفة  الجودة  منها  مواصفات  بعدة 
التكلفة وال تستطيع  الكفاءة ترتفع  فعندما تنخفض 
الشركة على المنافسة, والركن الثالث هو مجموعة 
واحترام  والمواعيد،  الوقت  احترام  وأهمها  القيم, 

اآلخر باختالفه، واحترام العلم والعلماء. 

فضائية  قناة  إنشاء  في  كبيرة  أهمية  ويري 
األفكار  ومتابعة  المعارف  نشر  على  تركز  للمعرفة 
االفكارالقديمة  أن  ذلك  الجدد،  والمبدعين  الخالقة 
ستؤدي للخطط والنتائج القديمة نفسها، مما يحتم 
علينا كعرب التعامل بفكر أكثر تقدماً، كما أن من يريد 
أن ينافس العالمية البد أن ينغمس أوالً في المحلية 
ويطورها مع إعطاء المراكز البحثية كل الحرية وال 
علمي  ببحث  تقوم  لكي  اإلطالق،  على  عليها  يضيق 

جاد، وعلى ضوء النتائج يتم اتخاذ القرار السليم.

خطط تسويق واضحة
وترجع الدكتورة هبة نصار أستاذ اقتصاد ونائب 
الشركات  نجاح  األسبق،  القاهرة  جامعة  رئيس 
الدولية مثل شركة مايكروسوفت وأبل وسامسونج 
عالمية  ماركات  تمتلك  التي  الشركات  من  وغيرها 
منتشرة في األسواق العالمية عامة والعربية خاصة، 
على  والعمل  للتسويق  واضحة  امتالكها خططاً  إلى 
امتالكها  على  والمتواصل، فضالً  المستمر  التطوير 
عن  ووافية  جيدة  ودراسات  متطورة  بحثية  مراكز 
االسواق واالحتياجات والحجم الذي تحتاجه، عالوة 

على جودة المنتج وتسويقه بشكل جيد.
وتضيف: »كل هذه المزايا والمقومات التي تمتلكها 
المعروفة  الماركات  صاحبة  العالمية  الشركات 
أي  لديها  توجد  ال  التي  العربية  الشركات  تفتقدها 
دراسات للتسوق أو مراكز لألبحاث تؤهلها للوصول 

لألسواق العالمية، رغم أن بعض الدول العربية لديها 
اتفاقيات يمكن استغاللها مع عدد من الدول المتقدمة 
لمصلحة شركاتها العربية يمكن من خاللها معرفة 
واألسواق  عالمياً  لالستثمار  المتاحة  الفرص  حجم 

التي تحتاج إلى المنتجات العربية وتسويقها«.
تمنح  بأن  مطالبة  العربية  الحكومات  أن  وتتابع 
األسواق  على  للتعرف  العربية  للشركات  الفرصة 
إثبات  من  الشركات  هذه  تتمكن  حتى  والمناقصات 
األسواق  في  المنافسة  إلى  والوصول  نجاحها 
المنافسة كبيرة وشرسة وأن  العلم أن  العالمية مع 
الشركات العربية يقع على عاتقها ضرورة أن تطور 
من نفسها حتى تتمكن من اختراق السوق العالمي 
وإثبات قدرتها، ويأتي ذلك من خالل االندماج فيما 
الرساميل  حيث  من  كبيرة  كيانات  لتشكيل  بينها 
والموارد لتكون قادرة بالفعل على الشركات العالمية 

كبيرة الحجم.
الشهيرة  العالمية  الشركات  لمسيرة  والمتتبع 
مرت  أنها  يجد  الدولية  األسواق  في  بمنتجاتها 
بمراحل عدة اكتملت باالندماج كما هو حال الشركات 
واسع  الدولي  الطابع  ذات  الجنسيات  متعددة 
والنمو،  والصمود  المنافسة  على  القادرة  االنتشار 
وكانت الواليات المتحدة من أوائل الدول التي تنبهت 
الشركات في  العديد من  إلى دمج  إلى ذلك فعمدت 
وحدات وشركات كبيرة ضخمة قادرة مالياً وتجارياً 
من  أنشئت  التي  ومشاريعها  أغراضها  تحقيق  على 
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أجلها، حتى أصبحت تلك الشركات قوية في الداخل 
والخارج، واتجهت إلى األسواق العالمية، حتى كادت 
إلى  وتنبهت  العالمية،  السوق  على  السيطرة  تحقق 
ذلك أيضاً أوروبا فسارعت هي األخرى إلى سلوك 
النهج ذاته في دمج الشركات وتركيز األموال، مما 

ولد منافسة تجارية واقتصادية. 
يقتصر  لم  االندماج  فكر  بأن  نصار  وتضيف 
أيضاً  طريقه  وجد  بل  الرأسمالية،  الدول  على  فقط 
مختلفة  فلسفتها  كانت  وإن  االشتراكية،  الدول  إلى 
كلتيهما  الحالتين  في  ولكن  الرأسمالية،  الدول  عن 
فإن هدف االندماج واحد ويتمثل في توفير األموال 
المنافسة  على  والقدرة  األهداف  لتحقيق  الكافية 

بالخارج.
.ومن هنا فإن بقاء الدول النامية والفقيرة ومنها 
الدول العربية، معتمدة على رؤوس األموال الصغيرة 
العالمي،  بالركب  اللحاق  على  قادرة  غير  سيجعلها 
مما يحتم عليها الدخول سريعاً في االندماج وتركيز 
تؤدي  كبيرة  اقتصادية  كيانات  األموال في  رؤوس 
إلى جودة االنتاج وخفض النفقات، ويقود في النهاية 
تعترف  ال  التي  العالمية  األسواق  في  التواجد  إلى 
سوى بالشركات القوية القادرة على المنافسة وفتح 
أسواق جديدة واالنتشار في أكثر من دولة ومكان 

في العالم.
األمر الثاني الذي تشدد عليه د.نصار يتمثل في 
مراكز  لديها  يكون  بأن  العربية  الشركات  مطالبة 
لألبحاث والتطوير التي تستقطب الخبرات والكفاءات 
بنشاط  كبير  اهتمام  لها  التي  والعالمية  العربية 
الشركة، والعمل دوماً على دعم هذه المراكز ورفدها 

بما تحتاجه، ألن نجاح الشركات العالمية يقوم على 
الشركات  على  يجب  كما  والبحث،  التطوير  مراكز 
بينها  فيما  شراكة  عالقات  في  تدخل  أن  العربية 
التطبيقية  البحوث  لتجميع  بحثية  تنشئ شبكة  وأن 
والدراسات العملية لتصنيف وتجميع وفرز البحوث 

والتعامل معها وتوجيهها إلى الجهات المختصة
في  والجودة  المنافسة  فكر  شيوع  أن  وتضيف 
األسواق العربية بات مطلباً حتى للمستهلك العربي 
قبل األجنبي، ذلك أن المنافسة بين المنتجات العربية 
مستوى  من  كثيراً  تعلي  العربية  السوق  داخل 
النهاية  في  تقوده  وبالتالي  العربي  المنتج  جودة 
العالمية، ويعتمد مؤشر  األسواق  المنافسة في  إلى 
التنافسية العالمي على االستثمار في االبتكار، إذ أن 
االستثمار  أهميته  في  يوازي  االبتكاري  االستثمار 
سوق  وكفاءة  المهارات  وتطوير  التحتية  البنية  في 
المالي،  السوق  العمل، وتطور  وكفاءة سوق  السلع، 

واالستعداد التقني، وحجم السوق.
المعارض  على  دوماً  االطالع  أن  ترى  وأخيراً 
الجديد  لمعرفة  وحضورها  الدولية  والمؤتمرات 
بات مهماً للشركات العربية، بحيث تتمكن من خالل 
التواجد في هذه المحافل العالمية من عرض منتجاتها 
والتعريف بالشركة، إضافة إلى أهمية تواصل قيادات 
الشركات العربية مع الملحقين التجاريين بالسفارات 
األجنبية المعتمدة في الدول العربية لمعرفة احتياجات 
الشركات  أصحاب  ومساعدة  الدول،  هذه  أسواق 
العربية على دخولها وتعريفهم بالمسؤولين بالخارج 
لعرض أفكارهم والتعريف بشركاتهم، مما يكون له 

أثر إيجابي على الشركات ومنتجاتها.

االندماج هو الحل
الشؤون  لجنة  وعضو  المصرفية  الخبيرة 
المصري بسنت فهمي، تتفق  بالبرلمان  االقتصادية 
مع اآلراء السابقة في أهمية دخول الشركات العربية 
اندماجات  في  االقتصادي  النشاط  في  المتشابهة 
فيما بينها لخلق كيانات كبيرة يمكنها المنافسة في 

األسواق العالمية.
شهدت  األخيرة  العشر  »السنوات  وتضيف: 
المحلية  من  خرجت  عربية  وبنوك  شركات  بروز 
داخل دولها إلى إطارها العربي مثل شركات وبنوك 
دولة اإلمارات إعمار العقارية، وبنك أبوظبي الوطني 
الذي دخل في اندماج قريب مع بنك الخليج األول، 
إلى  اإلسالمي،  وأبوظبي  الوطني،  دبي  واإلمارات 
في  تعمل  التي  اإلماراتية  اتصاالت  شركة  جانب 
الذي  األمر  عربية،  وغير  عربية  15 سوقاً  من  أكثر 
في  العربية  الشركات  لدى  قدرة  وجود  إلى  يشير 
تنطلق  أن  في  واإلمكانات  الفرص  لها  توفرت  حال 

إلى العالمية«.
وتتابع أن الشركات العربية في أغلبها تفتقد 
إلى اإلدارة المحترفة في تسيير أمورها فضالً 
التي  الكافية  األهمية  المنتج  جودة  إيالء  عن 
إلى  العالمية،  المنافسة في األسواق  تمكنه من 
للبحث  مراكز  بتأسيس  االهتمام  عدم  جانب 
المنتج،  تطوير  على  دوماً  تعمل  والتطوير 
المنتجات  في  الجديدة  االبتكارات  ومتابعة 
األمر  الوقت،  ذات  في  والمتنافسة  المتشابهة 
والتطوير  البحث  ثقافة  إدخال  يستدعي  الذي 

لدى الشركات العربية في المجاالت كافة.



بالرغم من صغر سنه, إال أن تيموثي ماكفيغ 
المولود في عام 1968 استطاع إثارة الرعب في 
قلوب األمريكيين عندما شارك بشكل فعال في 
أوكالهوما  مدينة  في  جرت  التي  التفجيرات 
 168 بحياة  أودت  والتي   ،1995 أبريل  في 
بجروح.  آخرين   700 نحو  وأصابت  شخصاً 
فيها  استخدمت  التي  التفجيرات  تلك  وكانت 
السيارات الملغومة والقنابل والمواد المتفجرة، 
واستهدفت مبنى الفريد موراه االتحادي تعتبر 
الواليات  التي شهدتها  اإلرهابية  األعمال  أسوأ 
من  عشر  الحادي  هجمات  باستثناء  المتحدة، 

سبتمبر في نيويورك.
الخليج  حرب  في  شارك  الذي  تيموثي 
هذه  ارتكاب  في  لمشاركته  الدافع  بأن  اعترف 
الواليات  حكومة  من  االنتقام  كان  الجريمة 
اإلنساني  الذي وصفه بغير  المتحدة ألسلوبها 

ترجمة: د. ح�شن �لغول

المجمعات  أحد  حادث حصار  مع  التعامل  في 
في مدينة واكو بوالية تكساس في عام 1993، 
والذي انتهى بوفاة 76 شخصاً، وذلك قبل عامين 
من وقوع تفجيرات أوكالهوما، حيث كان يأمل 
أن تؤدي تلك التفجيرات إلى إندالع ثورة ضد 

حكومة بالده.
بوالية  لوكبورت  مدينة  في  تيموثي  ولد 
نيويورك، وينتمي والداه ألصول أيرلندية، وفي 
أبقاه  حيث  والداه،  انفصل  عمره  من  العاشرة 
والده ليعيش معه في منزله في مدينة بيندلتون 
وقد  دينياً.  تنشئته  على  وعمل  ذاتها  بالوالية 
اضطهاد  ضحية  كان  بأنه  القاتل  هذا  ادعى 
لالنطواء  دفعه  مما  المدرسة،  في  له  زمالئه 
يتخيل  كان  حيث  الخاص،  عالمه  في  والعيش 
نفسه وهو يحارب أعداءه وينتصر عليهم، وفي 
الفترة التي سبقت إعدامه كان يكرر بأن عدوه 

الرئيس يتمثل في حكومة بالده.
وخالل دراسته أظهر براعة وتميزاً في مجال 
الكومبيوتر، حيث تمكن من اختراق العديد من 
دون  من  بياناتها  وسرقة  الحكومية  المواقع 
المرحلة  في  تخرجه  وإثر  أحد.  يكشفه  أن 
بيع  في  جده  مع  عمل   1986 عام  في  الثانوية 
بأنه يحلم  النارية، وكان يخبر رفاقه  األسلحة 
بأن يمتلك متجراً لألسلحة، حيث أصبح مغرماً 
المجالت  وقراءة  والمتفجرات  األسلحة  بمجال 

العسكرية.
مدرسة  في  تخرج   1988 عام  صيف  في 
فراغه  أوقات  يمضي  وكان  العسكرية،  المشاة 
في قراءة الكثير عن بنادق القنص والمتفجرات، 
كما أصبح بارعاً في الرماية.وتم اختياره ضمن 
حملة  العراق ضمن  إلى  أرسلوا  الذين  الجنود 
عاصفة الصحراء. وهناك صدم من قيام بعض 

سفاح أوكالهوما
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رفاقه بإعدام أسرى الحرب. ولدى عودته إلى 
بلده تلقى بعض األوسمة ثم قرر ترك الجيش 

في عام 1991.
وبسبب اهتمامه بالقضايا المحلية بدأ تيموثي 
يكتب في الصحف منتقداً نظام الضرائب الذي 
الحكومة  إدارة  لسوء  تجسيداً  فيه  يرى  كان 
ارتفاع  أن  من  وحذر  الناس،  معاناة  وتجاهل 
معدل الضرائب سيؤدي إلى وقوع حرب أهلية. 
من  العديد  يواجه  الشاب  هذا  بدأ  الوقت  ومع 
الفتاة  إيجاد  في  فشل  إذ  حياته،  في  العقبات 
له،  منزل  أو  عمل  على  العثور  أو  له  المناسبة 
ووجد في القمار مالذاً له األمر الذي أوقعه في 
مستنقع الديون. كما كان عليه أن يدفع مبلغاً من 
الدين للجيش يتجاوز األلف دوالر مما زاد من 

نقمته وغضبه على حكومة بالده.
في عام 1993 انتقل تيموثي إلى مدينة واكو 
التي  الحصار  عملية  خالل  تكساس  بوالية 
يجري  لما  دعمه  إلظهار  محاولة  في  شهدتها 
حيازة  حق  المواطنين  بمنح  طالب  حيث  فيها، 
السالح، وهو أمر كانت الحكومة ترفضه خوفاً 

من عدم قدرتها على السيطرة على الناس.
وخالل الشهور التالية قام بزيارة العديد من 
في  للمشاركة  البالد  غرب  في  خاصة  المدن 
معارض األسلحة التي أصبحت منبراً ألفكاره، 
حيث تزعم حمالت مناهضة للحكومة ودعا إلى 
إقامة جمهورية اشتراكية في والية كاليفورنيا، 
كما بدأ التفكير في توجيه ضربة تكون موجعة 
حرية  بتهديد  يتهمها  كان  التي  الحكومة  لهذه 

المواطن األمريكي، وشاركه في أفكاره الشابان 
مايكل فورتير وتيري نيكولز، حيث قام األخير 
بتدريبه على كيفية استخدام القنابل والمتفجرات 
وتخزين المواد الكيماوية. وبدأ تيموثي إثر ذلك 
يتحدث عن أنه سينتقل قريباً من مرحلة األقوال 
إلى مرحلة األفعال، مشيراً إلى ضرورة ضرب 

ما أسماهم بالعمالء الفيدراليين في مقارهم.
وزميله  تيموثي  تمكن  فترة قصيرة  وخالل 
نيكولز من إعداد قنبلة ضخمة تزن نحو 2300 
للعام  أبريل  من  التاسع عشر  وفي  كيلوجرام، 
شاحنة  في  القنبلة  بنقل  الشاب  قام   1995
االتحادي  موراه  الفريد  مبنى  أمام  وأوقفها 
الواقع في وسط مدينة أوكالهوما، وبعد نصف 
المبنى  نصف  لتدمر  القنبلة  انفجرت  ساعة 
كما  طفالً،   19 بينهم  من  شخصاً   168 وتقتل 
أصابت نحو 700 آخرين، إضافة إلى تدمير 300 

مبنى في منطقة االنفجار. 
أدى فحص السلطات المختصة لرقم الشاحنة 
الذي وجد بين األنقاض إلى معرفة الجهة التي 
تقريبية  تم رسم صورة  كما  بتأجيرها،  قامت 
والذي  الشاحنة.  استاجر  الذي  به  للمشتبه 
على  تعرف  حيث  مستعاراً،  اسماً  استخدم 
فترة  بعد  المحلية.  الفنادق  أحد  مالك  الصورة 
االنفجار كان تيموثي يقود  قصيرة من وقوع 
الشرطة  استوقفته  عندما  مسروقة  سيارة 
للسيارة، كما  لوحة معدنية  بسبب عدم وجود 
الحظوا أنه يحمل مسدساً، حيث تم القبض عليه 
لقيادته سيارة بال لوحات وحيازته سالحاً نارياً 

أوراق  على  معه  عثر  كما  قانوني.  غير  بشكل 
تحمل شعارات مناهضة للحكومة.

أدانت   1995 للعام  أغسطس  من  العاشر  في 
المحكمة تيموثي بارتكاب إحدى عشرة جريمة 
أسلحة  واستخدام  األولى،  الدرجة  من  قتل 
تأكيد  العشرات، وتم  أودت بحياة  دمار شامل 
الثاني  في  الفيدرالية  المحكمة  قبل  من  اإلدانة 
من يونيو للعام 1997 وبعد أسبوع طلبت هيئة 
المحلفين معاقبته باإلعدام خاصة بعدما وجهت 
وزارة العدل األمريكية الفيدرالية اتهاماً لتيموثي 
طالبت  عمالئها  من  ثمانية  مقتل  في  بالتسبب 
بإعدامه. ومع تقديمه لطلب استئناف بالتخفيف 
من الحكم الصادر ضده إلى المحكمة العليا تم 
الذي  األمر   1999 الطلب في مارس  رفض هذا 

جعله اليكرر المحاولة.
جريمة  عشرة  إحدى  في  القاتل  هذا  أدين 
وحكم عليه باإلعدام، حيث أصر على أنه ارتكب 
هذا العمل اإلرهابي بمفرده، وتم إعدامه خالل 
فترة من الزمن كانت أقصر من المتوقع، حيث 
تم ذلك بعد أربع سنوات من انتهاء محاكمته، 
وكان ذلك في يونيو 2011، وتم اإلعدام بحقنه 
وتسليم  الحقاً  جثمانه  وحرق  سامة  بمادة 
المحكوم  ينتظر  وعادة  محاميه.  إلى  رماده 
نحو  المتحدة  الواليات  في  باإلعدام  عليهم 
خمس عشرة سنة حتى يتم تنفيذ الحكم فيهم. 
كما حكم أيضاً على شريكيه في جرائمه تيري 
نيكولز ومايكل فورتير بالسجن ثماني سنوات 

v واثنتي
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االختالس،  اإلجرام،  الّسرقة،  )المخّدرات، 
الّرشوة، الفساد، الّدعارة، وشهادة الّزور...(، ألفاظٌ 
وأحداثها  حكاياتها  تعبُر  ساقطة،  وأفعال  قبيحة، 
في  البشر،  من  قليٍل  أو  كثيٍر  حياة  في  ووقائعها 
هذا المجتمع، أو ذاك، وكثيراً ما ُتحِدث ِببِنْيَة الحياة 
االجتماعية خلخلة من نوٍع ما واضطرابات قد يمتّد 
أو  األَُسر  أو  األفراد  من  كاثرٍة  كثرٍة  إلى  خطُرها 
العواقب  تأتي  األعّم،  األغلب  وفي  المجتمعات، 
من  فيها  مْرتكبيها،  على  باهظة  قاسية  وخيمة 
الُغصص والَمرارة والّدموع والنّدم ما فيها، بحيث 
العقابية واإلصالحية بالدولة«  تكون »المؤّسسات 
في نهاية المطاف، هي المحطات األخيرة لإلصالح 
أو الّردع أو العقوبة الّزاجرة، فهل ِمْن ُمدَِّكر؟ وهل 
مْن عقٍل ُمتنّور متّزن، يبعدنا عن الوقوع في هذه 
لنعيش  سواه،  أو  المطّب  هذا  في  تلك،  أو  الهاوية 
أو  أّي عقوبات  أو  حياًة هانئًة من دون منّغصات، 

اْرتهانات؟!
وإليكم الحكاية والّرواية...            

بناًء على مذّكرتي التوقيف الغيابي الصادرتين 
من  كلٍّ  باسم  المدينة،  في  القضاء«  »دائرة  عن 
عاماً«،   27 »ليلى،  وزوجته  عاماً«،   34 »طالب، 
السرّية  الّدعاَرة  لممارسة  ُمَعدٍّ  منزٍل  إدارة  بجرم 
االْرتهان  والتدّخل في عملية  المادّية،  المنفعة  لقاء 
التحريات   « إدارة  طلب  على  بناًء  وذلك  والفجور، 
والمباحث الجنائية« التابعة للقيادة العاّمة للشرطة 
في المدينة، والمقدم لدائرة القضاء حسب األصول، 
»التحريات  إدارة  في  المسؤول  الضابط  قام  فقد 
من  مؤلّفة  دورية  بإرسال  الجنائية«   والمباحث 
المذُكوَرْين  منزل  إلى  بين،  الُمدرَّ العناصر  من  ثلٍّة 
»المتّهم  يقول:  القانوني  والُعْرف  فيهما،  المشتبه 
َسلٍس  وبشكٍل  حينها  إدانته«،  تثبَت  حتى  بريء، 
المدعو  من  كلٍّ  على  القبض  إلقاء  تّم  وهادىء، 
»طالب« رأس األفعى، وعلى زوجته »ليلى«، وعلى 
باقي أفراد المجموعة الَمْرُذولة التي كانت موجودة 
»فتحية«،  »هنادي«،  »جميل«،  إّياه:  المنزل  في 

»حمد«، »فتون«، و»سعد«... 
الجنائية«،  والمباحث  التحريات   « إدارة  وفي 
تّم التحقيق معهم جميعاً، وأْخذ إفاداتهم، من دون 

�إعد�د: وجيه ح�شن

بعظمة  منهم،  كّلٌ  اعترف  حينها  قْسر،  أو  إكراه، 
لسانه، )واالعتراف سيُّد األدلّة(، بالقيام بممارسة 
فعل الّدعارة السرّية، بالّدرجة األولى، لقاء المنفعة 
ضمنياً،  يرغبون  ألّنهم  الثانية،  وبالدرجة  المادية، 
واإلْسفاف  التهتّك  من  النوع  هذا  ممارسة  في 
حسب   – ذواتهم  في  يشعرون  وهم  والفجور، 
أقوالهم واعترافاتهم - بكثيٍر من التلّذذ واالنشراح 
والّسرور، حين يمارسون مثل هذا »الفعل الناقص«، 
أو  ُمتَْرَعًة،  الخمر  كؤوس  يحتُسون  عندما  ة  خاصَّ
حينما يتعاَطون نوعاً ما من أنواع المخّدرات، »هذا 

السّم الّزعاف«، على مختلف المسّميات..
لسانها  بعظمة  »هنادي«،  المتهمة  اعترفْت  كما 
في  السرية  الدعارة  تمارس  كانت  بأنها  أيضاً 
السابق  زوجها  إن  الدولة، حيث  في  أخرى  مدينة 
المدعو »فليحان«، الذي توفى بحادثة ِشَجار عنيفة، 
وزجاجات  والكراسي،  السكاكين  فيها  استُخدمت 
قبل  يقوم  كان  نفسها،  المدينة  في  الفارغة  الخمر 
وفاته وبكّل صفاقة وسلوك ُمنحّط، بجلب الّزبائن 
لها لممارسة فعل الّدعارة معها، مقابل مبلغ مالّي 

ُيتَّفق عليه معهم سلفاً..
يساعد  كان  بأّنه  »حمد«،  المتهم  اعترف  كما 
السّري  المنزل  بإدارة  عّمه،  وابن  قريبه  »طالب«، 
األخرى،  كانت هي  »فتون«،  وأّن زوجته  الَمْوُبوء، 
مقابل  »ليلى«،  لقريبتها  الالزمة  المساعدة  تقّدم 
قيامها بتلبية رغبات الّزبائن، قْصد الحصول على 
المال، من زبائن هذا المنزل، الذي تفوُح من جنباته 

روائح النّتانة والتهتّك واالبتذال!
سيارة  بوساطة  المتهمين،  جميع  َسْوِق  ولدى 
»التحريات  إلدارة  التابعة  )الّشبك(  الحجز 
والمباحث الجنائية«، إلى الُمعاينة الطبيّة في إدارة 
وإيجابية،  باِصَمة  النتائج  الشرعيّة، جاءت  الطبابة 
فعالً  الّدعارة  جريمة  مارُسن  قد  المتهمات  بأّن 
في الخفاء، ولمّرات متكّررة، واألمّر، واألكثر قبحاً 
يمارسون  كانوا  الذكور،  المتهمين  أّن  وسقوطاً، 
أيضاً، الفعل الُمناِفي للِحْشَمة، مع النّساء الّداعرات 
خالفاً لكّل ُخلق وُعْرف وتشريع، كما تّم في الوقت 
عليهم، حيث  المقبوض  دماء  عيّنات من  أخُذ  عينه 
فحص  »مركز  الوقائي  الطب  إدارة  إلى  أُرسلَت 

إلجراء  -اإليدز«،  المكتسبة  المناعة  نقص  مرض 
كّل  على  للوقوف  الالزمة،  والتحاليل  الفحوص 
المتهمين  جميع  خلو  من  والتأكد  ِحدة  على  حالة 
والمتهمات من هذا المرض الخطير خشية من أن 
يكونوا مصابين ونقلوا العدوى للزبائن، وقد تبين 
من الفحوص والتحاليل عدم اصابتهم بهذا المرض 

بل بأمراض جنسية أخرى.    
إلى  عليهم  المقبوض  األشخاص  اقتياد  وقبل 
إدارة »التحريات والمباحث الجنائية«، قام عددٌ من 
بتفتيش  الجنائية«،  والمباحث  »التحرّيات  عناصر 
العثور على شاشة  تّم  إليه، وقتها  المشار  المنزل 
بعد،  عن  تحّكم  إلى جهاز  إضافة  كبيرة،  تلفزيون 
كانت  وداخلية،  خارجية  مراقبة  كاميرات  وأربع 
مثبّتة بأماكن مختلفة، داخالً وخارجاً، إضافة إلى 
الَحْمل، وعدد  منع  مغلّفات حبوب  وجود عدد من 
لفتح  بعد  عن  تحّكم  وجهاز  الموبايل،  أجهزة  من 
خليعة،  مجالت  على  الدورية  عثرت  كما  األبواب، 
وغرامات  مزركشة،  ملّونة  راقصات  ولباس 
عديدة من مادة »الهيروين«، كانت موجودة ضمن 
حبوب  من  وكمية  النايلون،  من  صغيرة  أكياس 
األنواع،  متعددة  خمر  وزجاجات  »الكبتاجون«، 
إلى واحدة من  وسوى ذلك، فتّم تحريزها ونقلها 
»التحريات  إدارة  إلى  ألخذها  الشرطة،  سيارات 
والمباحث الجنائية« لتضم إلى ملف القضية التي 
تحولت من قضية دعارة سرية إلى قضية تعاطي 
خمور ومخدرات، حيث قام رئيس الدورية بتنظيم 
إلى  لتقديمه  المضبوطات،  بعموم  الالزم  الضبط 
التحريات   « إدارة  قبل  من  المكلف  القسم  رئيس 
القضية،  هذه  في  بالتحقيق  الجنائية«  والمباحث 
باألدوات  التحقيقات،  أثناء  المجرمين،  ولمواجهة 
الممنوعة، التي كانوا يستخدمونها خالفاً لنصوص 
القوانين َمْرعيّة اإلجراء في الدولة، إضافة لألفعال 
الساقطة التي كانوا يقومون بها ويمارسونها، وهي 

وحدها أدلّة كافية داِمغة، إلدانتهم وتجريمهم..
المجرمون  ِسيَق  التحقيقات،  استكمال  وبعد 
الفصل، بحّق حثالة من  القضاء، ليقول كلمته  إلى 
الذين أساؤوا ألنفسهم أوالً، وإلى  المجتمع،  أفراد 
المحيط الذي يعيشون فيه تالياً، حيث أوَدعوا في 

»الشبكة« تقع في الشبكة!

الجريمة و العقاب
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إحدى »المؤسسات العقابية واإلصالحية« ليقضوا 
عقوبتهم بجريمتي الدعارة السرية وتعاطي الخمور 
يعتبر،  أْن  أراد  لَمْن  عبرة  وليكونوا  والمخدرات، 
وبهذا يكون المجتمع قد تخلّص من بؤرة من بؤر 

التّهتّك والفساد واإلجرام..
يقول  وأمثالهم،  المجرمين  هؤالء  حالة  وفي 

شاعر:
َوَدِع البَطالة والَغواَيَة جانباً َوَعليَْك ُرْشَدك

َفكأّننِي ِبَك قْد ُنِعيَت  وقْد َبَكى البَاُكوَن َحْولَك
وَخلْوَت في َبيِْت البِلَى  وَخاَل ِبَك الَملَكاِن وْحَدك 
وأقلَّ  الِعبَر،  أكثَر  »ما  يقول:  العربي  والمثل 

االعتبار«...
لنحمَي  بأنوارها،  نهتدي  عقولنا،  نفّعل  فهل   
في  الّسقوط  من  الجنسين،  من  وأبناءنا  أنفسنا، 

مهاوي الّضياع والّرذيلة والُفجور؟!  

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

هو محض صدفة.
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أوراق قانونية

كثر الحديث مؤخراً عن لعبة »الحوت األزرق«. 
 ،2013 عام  إلى  اللعبة  هذه  ظهور  تاريخ  ويرجع 
»تحدي  منها،  األسماء  من  العديد  عليها  ويطلق 
و»بحر  الصامت«  و»المنزل  األزرق«  الحوت 
الحيتان«، و»أيقظني قبل الساعة الرابعة وعشرين 
خالل  اللعبة  ممارسة  ويتم  صباحاً«.  دقيقة 
خمسين يوماً، وفي اليوم السابع والعشرين يقوم 
وفي  ذراعه،  على  الحوت  وسم  برسم  الشخص 
اليوم الخمسين يطلب من الالعب قتل نفسه. وقد 
أدت اللعبة إلى انتحار أكثر من 130 مراهقاً حول 

العالم حتى تاريخه. 
وتعدد  اللعبة  خطورة  عن  الكشف  إثر  وعلى 
السبت  يوم  ومساء  المراهقين،  من  ضحاياها 
الموافق الحادي والعشرين من أبريل 2018، أصدر 
النائب العام المصري قراراً بتكليف الجهاز القومي 
إجراءات  من  يلزم  ما  باتخاذ  االتصاالت  لتنظيم 
لحجب المواقع، التي تبث األلعاب اإللكترونية على 
شبكة اإلنترنت ومنها ما يسمى »الحوت األزرق«. 
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن »هذا 
القرار يأتي باعتبار أن تلك األلعاب ذات خطورة، 
كونها تستهدف صغار السن، ويترتب على اتباع 
الشخص  إيذاء  المختلفة،  ومراحلها  تعليماتها 
لنفسه أو ذويه، بما قد يصل باألمر إلى االنتحار 
وارتكاب جرائم القتل، وهو أمر يمس أمن وسالمة 
قطاع عريض من األسر المصرية؛ ما يجعله أمراً 

متعلقاً باألمن القومي والمصالح العليا للبالد«.
أصدر   ،2018 مايو  من  عشر  السابع  وفي 
العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  العام  النائب 
األلعاب  بعض  مواقع  بحجب  أمراً  المتحدة 
ألعاب  منها  اإلنترنت،  شبكة  على  اإلسلكترونية 
األزرق،  والحوت  كايال،  وصديقتي  روبلوكس، 
وسحابة الحيوانات األليفة، ومريم. وكان النائب 
العام االتحادي قد أمر بالتحري عن تلك األلعاب 
تلك  من  وثبت  وطبيعتها،  تبثها  التي  والمواقع 
المجتمع،  تستهدف  األلعاب  هذه  أن  التحريات 
السيما شريحة صغار الشباب، ومن خاللها يتم 
حياتهم  وتفاصيل  الشخصية،  بياناتهم  اختراق 

وعائالتهم، وتدفعهم إلى سلوكيات وأفعال غريبة 
الخطورة  عالية  بدرجة  حياتهم  وتهدد  وشاذة، 
بعد السيطرة عليهم فكرياً، مما يعد ظاهرة تهدد 
المصلحة العامة وتعود بالضرر على المجتمع في 
االتحادي  العام  النائب  كلف  وقد  والمال.  الحال 
باتخاذ  االتصاالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة 
بالتنسيق  الحجب  قرار  بتنفيذ  الكفيلة  اإلجراءات 
مع شركات االتصاالت ومزودي خدمة اإلنترنت، 
تلك  من  أي  عن  الحجب  إزالة  منع  على  مشدداً 
المواقع إال بناء على تقارير مسببة تعرض عليه 
االتحادي  التحقيقات  مكتب  كلف  كما  شخصياً، 
واأللعاب  المواقع  حول  التحري  بمواصلة 
اإللكترونية المشتبه فيها وإخطاره فوراً بما تنتهي 

إليه التحريات.
أعم  معالجة  إلى  يحتاج  الموضوع  أن  ونعتقد 
»الحوت  لعبة  مواجهة  على  تقتصر  ال  وأشمل، 
األزرق«، وإنما تمتد إلى البحث في سبل »حماية 
األطفال على شبكة اإلنترنت«. فالعالم االفتراضي 
أهميته  الحالي، وستزداد  الوقت  في  عنه  غنى  ال 
على  يصدق  القول  وهذا  القريب.  المستقبل  في 
األطفال، كما يصدق على البالغين. وتوفر المدارس 
وبشكل  لطالبها  المتقدم  العالم  دول  في  العامة 

متزايد إمكانية الوصول إلى شبكة اإلنترنت، ويتم 
توفير هذه الخدمة للقيام باألنشطة اإللزامية كجزء 
من المنهاج الدراسي، وفي جزء آخر لالستخدام 
ومعامل  المدارس  مكتبات  في  للطالب  الطوعي 
يشكل  اإلنترنت  أن  الكثيرون  ويعتبر  الكمبيوتر. 
وهو  التعليمي،  التطوير  جوانب  من  مهماً  جانباً 
التكنولوجية  بالموارد  الطالب  لتعريف  ضروري 
التي يتوقع منهم استخدامها في العالم الخارجي. 
ومع ذلك، ورغم أن اإلنترنت يوفر فرصاً معرفية 
قيمة، إال أن ذلك يترافق مع وجود بعض المساوئ، 
ويأتي على رأسها الفيديوهات اإلباحية والجنسية، 
هو  كما  القاتلة  اإللكترونية  األلعاب  عن  فضالً 
الشأن في لعبة الحوت األزرق وغيره من األلعاب 

اإللكترونية المعلوماتية األخرى.
عليها  ينطوي  التي  للمخاطر  وإدراكاً 
األطفال  على حماية  اإلنترنت، وحرصاً  استخدام 
المادة  تنص  المعلوماتية،  للشبكة  المستخدمين 
السابعة عشرة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 
تقنية  جرائم  مكافحة  شأن  في   2012 لسنة   )5(
المعلومات على أن »يعاقب بالحبس والغرامة التي 
ال تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم وال تجاوز 
خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 

الحوت األزرق.. المواجهة القانونية

د. �أحمد عبد �لظاهر

�مل�شت�شار �لقانوين يف د�ئرة �لق�شاء - �أبوظبي 

و�أ�شتاذ �لقانون �جلنائي يف جامعة �لقاهرة
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أو أشرف  إلكترونياً  أدار موقعاً  أو  أنشأ  كل من 
عن  نشر  أعاد  أو  نشر  أو  أرسل  أو  بث  أو  عليه 
طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة 
للقمار وكل ما من شأنه المساس باآلداب العامة. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو أعد أو هيأ 
التوزيع  أو  االستغالل  بقصد  خزن  أو  أرسل  أو 
أو العرض على الغير عن طريق شبكة معلوماتية 
للقمار وكل ما من شأنه  أنشطة  أو  إباحية  مواد 
موضوع  كان  فإذا  العامة.  باآلداب  المساس 
المحتوى اإلباحي حدثاً لم يتجاوز الثامنة عشرة 
من عمره أو كان مثل هذا المحتوى مصمماً إلغراء 
سنة  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  فيعاقب  األحداث 
ألف  خمسين  عن  تقل  ال  التي  والغرامة  واحدة 
درهم«.  ألف  وخمسين  مائة  تجاوز  وال  درهم 
وتنص المادة الثامنة عشرة من القانون ذاته على 
أشهر  عن ستة  تقل  ال  مدة  بالحبس  »يعاقب  أن 
ألف  وخمسين  مائة  عن  تقل  ال  التي  والغرامة 
درهم وال تجاوز مليون درهم كل من حاز عمداً 
معلوماتي  نظام  باستخدام  األحداث  إباحية  مواد 
أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو إحدى 
وسائل تقنية المعلومات«. وتنص المادة التاسعة 
عشرة من ذات القانون على أن »يعاقب بالحبس 
ألف  مائتين وخمسين  عن  تقل  ال  التي  والغرامة 
أو بإحدى هاتين  درهم وال تجاوز مليون درهم 
على  آخر  أغوى  أو  حرض  من  كل  العقوبتين 
ذلك  على  ساعد  أو  الفجور  أو  الدعارة  ارتكاب 
باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية 

تقل  ال  لمدة  السجن  العقوبة  وتكون  المعلومات, 
عن خمس سنوات والغرامة التي ال تجاوز مليون 
الثامنة  يتم  لم  عليه حدثاً  المجني  كان  إذا  درهم 

عشرة من عمره«.
وبإمعان النظر في النصوص آنفة الذكر، يبدو 
التركيز واضحاً على مواد إباحية األحداث وأنشطة 
للقمار وكل ما من شأنه المساس باآلداب العامة، 
وكذا تحريض أو إغواء الحدث أو مساعدته على 
ارتكاب الدعارة أو الفجور. وتعرف المادة األولى 
»أي  بأنها  األحداث«  إباحية  »مواد  القانون  من 
صور أو تسجيالت أو رسومات أو غيرها مثيرة 
جنسياً ألعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية 
أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث ال يتجاوز الثامنة 
خطورة  أحد  على  يخفى  وال  عمره«.  من  عشرة 
السلوكيات اإلجرامية آنفة الذكر. غير أن الوقائع 
بأن  للشك  مجاالً  يدع  ال  بما  أثبتت  المستحدثة 
وأشد  ثمة سلوكيات إجرامية أخرى أعظم خطراً 
األزرق  الحوت  لعبة  في  الشأن  هو  كما  ضرراً، 

وغيرها من األلعاب المحرضة على االنتحار.
السادسة  المادة  تنص  أخرى،  ناحية  ومن 
والعشرون من القانون االتحادي رقم )3( لسنة 
على  »وديمة«  الطفل  حقوق  قانون  بشأن   2016
حيازة  أو  تداول  أو  عرض  أو  نشر  »يحظر  أن 
أو  مسموعة  أو  مرئية  مصنفات  أي  إنتاج  أو 
غرائز  تخاطب  للطفل  موجهة  ألعاب  أو  مطبوعة 
المخالفة  السلوكيات  له  تزين  أو  الجنسية  الطفل 
يكون من شأنها  أو  العامة  واآلداب  العام  للنظام 

ويرى  السلوك«.  في  االنحراف  على  التشجيع 
بعضهم أن هذه المادة تكفل حماية جنائية للطفل 
ضد كل ما من شأنه تشجيعه على االنحراف في 
االنحراف.  ذلك  نوع  عن  النظر  بغض  السلوك، 
وأخرى،  وسيلة  بين  ذلك  في  القانون  يفرق  ولم 
أو  الطفل  غرائز  مواد تخاطب  أي  إنتاج  بل جرم 
تزين له سلوك طريق االنحراف، سواء كانت تلك 
كانت  أو  مطبوعة،  أو  مسموعة  أو  مرئية  المواد 
المواد  تلك  نشر  جرم  كما  للطفل،  موجهة  ألعاباً 
وعرضها وتداولها وحيازتها، فيشمل ذلك نشرها 
أو عرضها أو تداولها بمختلف الطرق، بما في ذلك 
عاقب  وقد  اإلنترنت.  وشبكة  اإللكترونية  الطرق 
المشرع بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة 
على  تزيد  وال  درهم  ألف  مائة  عن  تقل  ال  التي 
العقوبتين،  أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين 
كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة السادسة 
والستون  السادسة  )المادة  المذكورة  والعشرين 

من القانون ذاته(. 
وبدورها، توجب المادة التاسعة والعشرون من 
القانون االتحادي رقم )3( لسنة 2016 بشأن قانون 
االتصاالت  شركات  على  »وديمة«  الطفل  حقوق 
اإللكترونية  المعلومات  شبكة  خدمات  ومزودي 
المعنية  الجهات  أو  المختصة  السلطات  إبالغ 
عبر  تداولها  يتم  األطفال  إلباحية  مواد  أي  عن 
باإلضافة  اإللكترونية  المعلومات  وشبكة  مواقع 
عن  الضرورية  والبيانات  المعلومات  تقديم  إلى 
األشخاص أو الجهات التي تتداول هذه المواد أو 
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تعمد إلى التغرير باألطفال. وهكذا، ورغم أن هذه 
المادة تلزم شركات االتصاالت ومزودي خدمات 
شبكة المعلومات اإللكترونية بالتعاون مع السلطة 
األطفال  مواد إلباحية  أي  باإلبالغ عن  المختصة 
وعن كل من يعمد إلى التغرير باألطفال، إال أنها 
على شبكة  القائمين  إلزام  على  تنص صراحة  ال 
محتوى  أي  عن  باإلبالغ  اإللكترونية  المعلومات 
من شأنه تشجيع الطفل على االنحراف. ومن ثم، 
يرى بعضهم تعديل هذه المادة، لتكون على النحو 
التالي: »يجب على شركات االتصاالت ومزودي 
إبالغ  اإللكترونية  المعلومات  شبكة  خدمات 
السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أي مواد 
إلباحية األطفال، أو أي مواد تخاطب غرائز الطفل 
المخالفة للنظام  الجنسية أو تزين له السلوكيات 
العام واآلداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع 
عبر  تداولها  يتم  السلوك،  في  االنحراف  على 
باإلضافة  اإللكترونية،  المعلومات  وشبكة  مواقع 
عن  الضرورية  والبيانات  المعلومات  تقديم  إلى 
األشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه 

المواد أو تعمد إلى التغرير باألطفال«.
ومن مجمل ما سبق، يبدو جلياً مدى ضرورة 
توسيع نطاق الحماية القانونية المقررة لألحداث 
يمتد  بحيث  المعلوماتية،  شبكة  مستخدمي  من 
األلعاب  إلى  والتجريم  والحظر  المكافحة  نطاق 

اإللكترونية التحريضية على االنتحار والموت.
وفيما يتعلق بالتجارب المقارنة في هذا الشأن، 
تجدر اإلشارة إلى أن المشرع األمريكي عمد إلى 
حماية  إلى  الرامية  القوانين  من  العديد  إصدار 
األطفال المستخدمين لشبكة اإلنترنت. ففي العام 
االتصاالت  وأصول  آداب  قانون  صدر   ،1996
عمد  عن  يستخدم  من  يعاقب  والذي   ،)CDA(
نظام كمبيوتر تفاعلي للتواصل مع القصر بطريقة 
المجتمع  لمعايير  وفقاً  صارخ  بشكل  مسيئة 
المعاصر. وفي 1998، صدر قانون حماية األطفال 
عبر اإلنترنت )COPA(، ونص على إلزام مزودي 
الشبكات بتنفيذ الحواجز التي تتطلب إثباتاً للعمر 
تنشر  التي  المواقع  إلى  الوصول  من  للتمكن 
معلومات ضارة بالقصر. وفي 2000، صدر قانون 
حماية األطفال على اإلنترنت )CIPA(، والذي يلزم 
المدارس والمكتبات العامة بتنفيذ تدابير الحماية 
التكنولوجية على جميع أجهزة الكمبيوتر المزودة 
القانون  صدر   ،2001 العام  وفي  باإلنترنت. 
اإلنترنت  على  األطفال  حماية  بشأن  األمريكي 
)NCIPA(. وعلى المستوى القضائي، قامت إحدى 
على  عقوبة  بتوقيع  مؤخراً  ألينوي  والية  محاكم 
التواصل  بتقييد حريته على مواقع  أحد األحداث 
فيسبوك  استخدام  من  وحرمانه  االجتماعي 

وتويتر لفترة معينة. 

أحد  قدم   ،2017 عام  وفي  الفلبين،  دولة  وفي 
أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون بشأن أمن 
وحماية األطفال على شبكة اإلنترنت. وتحدد المادة 
الثانية من هذا المشروع السياسة الوطنية في هذا 
الشأن، بنصها على أن »ُيعلن بموجب هذا سياسة 
والمعنوي  المادي  الرفاه  وحماية  لتعزيز  للدولة 
واالجتماعي  والنفسي  والفكري  والروحي 
أن  عليها  يجب  الغاية،  هذه  ولتحقيق  لألطفال. 
تعزز بقوة سالمة وحماية األطفال في الوصول 
سبيل  على  الضارة،  المواد  ضد  اإلنترنت  إلى 
والجنس  اإلباحية  المواد  الحصر،  وليس  المثال 
والعنف، من خالل تبني برامج توعية عامة واسعة 
أو  للتصفية  وفعالة  مناسبة  أجهزة  واستخدام 
الجدار الناري«. وفي فرنسا، ثمة مشروع قانون 
عشرة  السادسة  سن  دون  األطفال  على  يحظر 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حساب  إنشاء 
وزير  أصدر  كذلك،  األهل.  بموافقة  إال  فيسبوك 
المحمولة  الهواتف  استخدام  بحظر  قراراً  التعليم 
في المدارس الفرنسية، ويسري هذا الحظر اعتباراً 

من بداية العام الدراسي 2018 – 2019.
عاجالً،  تشريعياً  تدخالً  تقتضي  الحاجة  إن 
لالستفادة من التجربة األمريكية وتجارب الدول 
متكامل  قانون  وسن  الشأن،  هذا  في  األخرى 

لحماية أطفالنا من مخاطر اإلنترنت. 

 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
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قضايا و أحكام مرجعية

أقامت أُم دعوى قضائية أمام محكمة الدرجة 
اإلمارات  دولة  في  اإلمارات  إحدى  في  األولى 
العربية المتحدة على مطلقها وأوالدهما الرشداء 
الثالثة، مطالبة بطلبات عدة، ومنها قيام أوالدها 
الثالثة بدفع نفقة شهرية لها بمبلغ 2000 درهم 
درهم   6000 مجموعه  بما  أي  منهم،  واحد  لكل 

شهرياً. 
اإلمارة  في  األولى  الدرجة  محكمة  وقضت 
نفقة  بدفع  المطلقة  األم  أوالد  من  اثنين  بإلزام 
شهرياً  درهم   2000 وقدره  بمبلغ  لوالدتهما 
فوافقا على ذلك ونفذا قرار المحكمة.كما قضت 
محكمة الدرجة األولى في اإلمارة بإلزام االبن 
الثالث بدفع نفقة مماثلة لوالدته أي مبلغ 2000 

درهم شهرياً.
به  فطعن  بالحكم،  الثالث  االبن  يرتِض  ولم 
نفسها،  اإلمارة  في  االستئناف  محكمة  أمام 
الذي  الطعن  فقضت محكمة االستئناف برفض 
تقدم به، وأيدت حكم محكمة أول درجة، وألزمت 
االبن الثالث الطاعن بدفع النفقة المقررة لوالدته 

�شعد حممد �أبوزيد - باحث قانوين 

أي بمبلغ 2000 درهم شهرياً.
محكمة  حكم  الثالث  االبن  يرتِض  ولم 
بطعن  فتقدم  نفسها  اإلمارة  في  االستئناف 
العليا  االتحادية  المحكمة  أمام  الحكم  هذا  ضد 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، موضحاً في 
اإلمارة  في  االستئناف  أن »حكم محكمة  طعنه 
تطبيقه  في  وأخطأ  اإلماراتي،  القانون  خالف 
درهم   2000 يسدد  بأن  بإلزامه  قضى  حينما 
شهرياً نفقة لوالدته، على الرغم من أنها موسرة 
آالف   10 قدره  تقاعديا  راتباً  وتتقاضى  مادياً، 
تعود  تجارية  ولديها مشروعات  درهم شهرياً، 

عليها بالربح الشهري المتزايد«.
وبعد دراسة الطعن المقدم، رفضت المحكمة 
االتحادية العليا في الدولة طعن االبن، مبينة أن 
من   )82/1  ،81( المادتين  بنص  قانوناً  المقرر 
قانون األحوال الشخصية في دولة اإلمارات أنه 
»يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً أو 
صغيراً نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال يمكن 
يكفي  ال  الوالدين  مال  كان  إذا  أو  منه،  اإلنفاق 

وتوزع  بها،  الموسرون  األوالد  وألزم  للنفقة، 
كل  يسر  بحسب  أوالدهما،  على  الوالدين  نفقة 

واحد منهم«.
وذكرت المحكمة االتحادية العليا في حكمها 
األحوال  لقانون  اإليضاحية  بالمذكرة  جاء  بما 
»نفقة  أن  من  اإلمارات  دولة  في  الشخصية 
ابنهما  على  واجبة  لهما  مال  اللذين ال  الوالدين 
الموسر أو القادر على الكسب، لقول الله سبحانه 
وتعالى في اآليـة رقـــم 23 من سورة اإلسراء: 
وبالوالدين  إياه  إال  تعبدوا  أال  ربك  »وقضى 
الوالدين  ترك  اإلحسان  من  وليس  إحساناً«، 
جائعين محتاجين إلى النفقة، ولم تشترط المادة 
إذ  الكسب،  على  قادرين  غير  األبوان  يكون  أن 
إن في إلجاء األب الذي ال مال له إلى االكتساب 
منهي  واإليذاء  وإيذاء،  له  إساءة  ولده  يسر  مع 
عنه شرعاً ولو بكلمة »أف«، وإذ كانت هذه حال 
األب،فاألم أولى، وبديهي أن يلزم االبن بإكمال 

النفقة إذا لم يِف مالها بذلك.
وأشارت المحكمة االتحادية العليا في حكمها 

إلزام ابن بدفع نفقة شهرية لوالدته
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إلى أن االبن الثالث الطاعن أصبح موظفاً، وأن 
لتغطية سداد  يكفي  ال  مال  من  والدته  لدى  ما 
كامل التزاماتها، حسب ما شهد به شاهداها أمام 
المحكمة، والتي اطمأنت المحكمة إلى شهادتهما، 
وعولت عليها في قضائها، ومن ثم يكون الحكم 
قد جاء مسبباً وموافقاً لصحيح القانون والشرع.
وقضت المحكمة االتحادية العليا في حكمها 
درهم   2000 نفقة  بدفع  الطاعن  االبن  بإلزام 
شهرياً لوالدته مبينة أنه أصبح موظفاً وله راتب 
ألفاً و500 درهم شهرياً، وبالتالي هو  قدره 28 
قادر على دفع نفقة شهرية لوالدته وقدرها 2000 

درهم.
القضية،  هذه  على  القانوني  التعليق  وفي 
نوضح أن حكم المحكمة االتحادية العليا راعى 
ما أورده المشرع اإلماراتي في قانون األحوال 
الشخصية بما يتعلق بـ»نفقة القرابة« في المواد 
من 78 إلى 86 كما استند تحديداً إلى المادة رقم 
أو  ذكراً  الموسر،  الولد  على  ونصها:)يجب   81
يكن  لم  إذا  والديه  نفقة  أو صغيراً  كبيراً  أنثى، 
مال  كان  وإذا  منه.  اإلنفاق  يمكن  مال  لهما 
الوالدين ال يفي بالنفقة، ألزم األوالد الموسرون 
بما يكملها(. كما استند تحديداً على المادة رقم 

82 /1، ونصها:
بحسب  أوالدهما  على  األبوين  نفقة  )توزع 

يسر كل واحد منهم(.
في  العليا  االتحادية  المحكمة  حكم  جاء  كما 
ديننا  شرع  أحكام  مع  منسجماً  القضية  هذه 

اإلسالمي الحنيف، والذي حضنا على اإلحسان 
إلى الوالدين، وبخاصة األم لما لها من أفضال 
على األبناء ال تعد وال تحصى، وأن مكانة األم ال 
تعادلها مكانة، وال أنبل وال أشرف من رسالتها 
السامية وبدون مقابل كما جاء في القرآن الكريم 

واألحاديث النبوية الشريفة.
العليا  االتحادية  المحكمة  في حكم  جاء  وقد 
ذكر لقول الله سبحانه وتعالى في اآليـة رقـــم 
23 من سورة اإلسراء: »وقضى ربك أال تعبدوا 

إال إياه وبالوالدين إحساناً«.
هو  الوالدين  ِبرَّ  بأن  المجال  هذا  في  ونذكر 
فيه  ويدخل  إليهما،  اإلحسان  درجات  أقصى 
أكد  وقد  والعناية,  الرعاية  من  يجب  ما  جميع 
الله سبحانه وتعالى األمر بإكرام الوالدين حتى 
قرن الله سبحانه وتعالى األمر باإلحسان إليهما 
الشرك  عن  والبراءة  توحيده  هي  التي  بعبادته 
اهتماماً به وتعظيماً له، وأعظم البر في اإلسالم 
هو بر الوالدين حتى وإن لم يكونا من المسلمين. 
د اإلسالم على بر الوالدين واإلحسان  وقد أَكّ
الكريم  القرآن  في  كثيرة  مواضَع  في  إليهما 

والسنة النبوية الشريفة.
اإْلِْنَساَن  يْنَا  »َوَوَصّ جاء:  لقمان  سورة  ففي 
ُه َوْهنًا َعلَى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِفي  ِبَوالَِدْيِه َحَملَتُْه أُُمّ

َعاَميِْن أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إِلََيّ الَْمِصيُر«. 
يْنَا اإْلِْنَساَن  وفي سورة األحقاف جاء: »َوَوَصّ
ُه ُكْرهاً َوَوَضَعتُْه ُكْرهاً  ِبَوالَِدْيِه إِْحَساناً َحَملَتُْه أُُمّ
َوَحْملُُه َوِفَصالُُه َثاَلُثوَن َشْهراً َحتَّى إَِذا َبلََغ أَُشَدُّه 

أَْشُكَر  أَْن  أَْوِزْعنِي  َرِبّ  َقاَل  َسنًَة  أَْرَبِعيَن  َوَبلََغ 
ِنْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلََيّ َوَعلَى َوالَِدَيّ َوأَْن أَْعَمَل 
َيّتِي إِِنّي ُتبُْت  َصالِحاً َتْرَضاُه َوأَْصلِْح لِي ِفي ُذِرّ

إِلَيَْك َوإِِنّي ِمْن الُْمْسلِِميَن«.
النَّبَوّية  نِة  الُسّ في  الوالَِديِن  ِبّر  أَِدلُّة  ومن 
الله  صلى  النبي  إلى  رجل  جاء  أنه  الشريفة 
)أحي  فقال:  الجهاد،  في  فاستأذنه  عليه وسلم 
الله عليه  النبي صلى  والداك؟(. قال: نعم. قال 

وسلم : )ففيهما فجاهد( رواه مسلم.
الله  النبي صلى  الله بن مسعود  وسأل عبد 
عليه وسلم قائالً: أَُيّ الَْعَمِل أََحُبّ إِلَى اللِه؟ َقاَل: 
الَُة َعلَى َوْقتَِها«. قال: ثَمّ أيٌّ؟ قال: »ُثَمّ ِبُرّ  »الَصّ
الَْوالَِدْيِن«. قال: ثَمّ أيٌّ؟ قال: »الِْجَهاُد ِفي َسبِيِل 

اللِه«.
اإلنفاق  اإلسالم  في  الوالدين  حقوق  ومن 
عليهما عند الحاجة، ولألب أو األم في اإلسالم 
أال  بشرط  احتاج  إذا  ولده  مال  من  يأخذ  أن 
يجحف به، وال يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته، وال 

يأخذ من مال ولده فيعطيه الولد اآلخر.
نتناولها،  التي  القضية  على  ينطبق  وهذا 
ابنها  من  بنفقة  طالبت  المشتكية  فالوالدة 
راتب  من  عليه  فما تحصل  المال  إلى  لحاجتها 
وتجارة ال يكفيها، وألن النفقة واجبة على ابنها 
ما  وهذا  ذلك،  على  قادر  وألنه  وشرعاً،  قانوناً 
أكدته كل األحكام التي صدرت في هذه القضية 
من الدرجة األولى إلى االستئناف إلى االتحادية 

العليا.
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حينما تصل خدمات الرعاية الصحية والعالجية 
الجودة،  من  عاٍل  مستوى  إلى  الدول  بعض  في 
وحين تفوق تلك الرعاية الشاملة المتميزة حاجة 
عليها  ب  توجَّ أرضها،  على  والمقيمين  مواطنيها 
التفكير في صناعة السياحة الطبية أو العالجية. 
وهذا شأن دول كثيرة في العالم، كانت قد بدأت 
أهم  ومن  العالجية.  السياحة  صناعة  في  مبكراً 
تلك الدول، على سبيل الذكر، سنغافورة وتايلند 
وألمانيا، وكانت الهند قد برزت ولعقود طويلة، في 
قائمة السياحة العالجية في منطقة آسيا كلها، قبل 

أن تبرز الدول المذكورة في تصّدر قائمة اليوم.
الكثير  هنالك  ليس  العربي،  المستوى  وعلى 
في  أنه  سوى  المجال،  هذا  في  عنه  للتحدث 
كانت  الماضي،  القرن  وسبعينيات  ستينيات 
السياحة  قائمة  تتصدر  العربية  مصر  جمهورية 
العالجية، لكن بحلول عقد الثمانينيات بدأ االهتمام 
بهذا المجال يقل شيئاً فشيئاً حتى خرجت مصر 
دولة  محلها  لتحل  العالجية،  السياحة  قائمة  من 
عربية أخرى هي األردن، التي حققت دخوالً قوياً 

حممد ح�شن �حلربي - �إعالمي وكاتب �شحايف

إلى  تزال  ال  وهي  العالجية،  السياحة  قائمة  في 
حد اآلن محافظة على حيوية هذا القطاع محلياً، 
األمر الذي يجعل منها محطة جذب على المستوى 
العربي، في األقل، ويحقق لها دخالً مالياً سنوياً 

جيداً ترفد به موازنتها العامة.
إن االستثمار في قطاع الرعاية الصحية بغية 
له  إلى صناعة سياحة عالجية، ال يمكن  تحويله 
أن يتحقق من دون استراتيجية استثمارية ناجحة 
مدعومة من الحكومات، في هذه الحالة يمكن لهذا 
القطاع أن يسهم في خطط التنمية االقتصادية، من 
جهة، ومن جهة أخرى، سيحقق نجاح االستثمار 
جودة  تحسين  في  إيجابياً  تأثيراً  المجال،  في 

خدمات الرعاية الصحية الداخلية لهذه الدول. 
لكن قبل هذا، يبدو أن علينا طرح سؤال مهم 
الدول  تؤهل  التي  الضرورية  العوامل  ما  هنا: 
للنجاح في صناعة السياحة الطبية أو العالجية ؟ 
تحدد  التي  العديدة  الدولية  التقارير  بحسب 
الطبيعية  المياه  توفر  وهي  العوامل،  هذه  مثل 
الطبية  والمراكز  والمعدنية،  النبعية  الساخنة 

الموارد  ثم  كبير،  بشكل  وتقنياً  فنياً  المتطورة 
الرعاية  خدمات  قطاع  قي  لالستثمار  الوفيرة 
هذه  العالية.  الجودة  ذات  المتطورة  الصحية 
العوامل مجتمعة هي متحققة في نسبة كبيرة 
أن  إالَّ  المحيطة،  واإلقليمية  العربية  الدول  من 
غياب التخطيط واالستراتيجيات الدقيقة الالزمة، 
إلى جانب بعض التردد في القرار الرسمي، هو 
على  اإلقدام  دون  من  وحال  حاجزاً  شكَّل  ما 
مشروعات حيوية ومتنامية كهذه، رغم جاذبيتها 
ووضوح عائدها المالي المرتفع.. لكن ماذا عن 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
نفقات  أصبحت  التعاون،  مجلس  دول  في 
العالج في الخارج هماً كبيراً وعبئاً ضاغطاً على 
الخليج، مما  بلدان  الصحة في  موازنات وزارات 
جعل الموضوع بنداً ثابتاً في أجندة االجتماعات 
الدورية؛ فمبلغ 30 مليار دوالر سنوياً وهو جملة 
ليس  الخارج،  في  العالج  على  الحكومي  اإلنفاق 
على:  منصباً  التفكير  كان  لذلك  الصغير،  بالرقم 
وإبعاده عن  العبء  التخلص من هذا  يمكن  كيف 

العالج كصناعة مزدهرة في اإلمارات
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الحكومات، وما االستراتيجيات التي ستحقق هذا 
المطلب الُملح ؟

العالجية  السياحة  صناعة  في  يكمن  الجواب 
بلدان  في  ومؤثر  فعَّال  نحو  على  لها  والترويج 
مجلس التعاون الخليجي، عبر تطوير هذا القطاع 
ودعمه بكل التشريعات والسياسات الالزمة التي 
تساعد على توفير بيئة مواتية لنموه بغية تحقيق 
اإلمارات  دولة  أدركته  ما  وهذا  مالية.  إيرادات 
بداية  إلى  يعود  مبكر  وقت  في  المتحدة  العربية 

األلفية الثانية.
 ،)2016 كابيتال  )ألبن  لتقرير  وفقاً  اإلمارات، 
اإلنفاق  إجمالي  من  بالمئة   26 نسبته  ما  أنفقت 
الرعاية الصحية في دول مجلس  الحكومي على 
بسبب  النسبة  هذه  وزادت  الخليجي،  التعاون 
الرعاية  مجال  في  أُنجزت  التي  المشروعات 
وضع  مما  ودبي،  أبوظبي  في  تحديداً  الصحية 
التي  الدول  مصاف  في  اليوم  اإلمارات  دولة 

السياحة  صناعة  مجال  في  الفتاً  نجاحاً  حققت 
لتصبح  فشيئاً  شيئاً  تحولت  إنها  بل  العالجية، 
مركزاً للسياحة العالجية العالمية، ووجهة مفضلة 
الجودة  عن  يبحثون  كثيرين  أجانب  لمرضى 
حيث  من  خصوصاً  الفّعالة  واإلجراءات  العالية 

تكلفة العالج. 
من  لعدد  موطناً  اليوم  غدت  اإلمارات  دولة 
إلى  تسعى  التي  المستوى  رفيعة  الشراكات 
أفضل  إلى  إضافة  الغربية،  العالية  التقنية  نقل 
ومالئمة  فّعالة  وبطريقة  والمعايير،  الممارسات 
بينها  من  عدة  أموراً  اعتبارها  في  آخذة  ثقافياً، 
اإلمارات  مجتمع  بها  يتمتع  التي  الخصوصيّة 
الشراكات،  هذه  من  عموماً،  الخليج  وبلدان 
وانجزت  خططت  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على 
فتح  مبادلة،  وشركة  أبوظبي  كلينك(  )كليفالند 
مشفى في اإلمارات عام 2015، بسعة 360 سريراً، 
كما أن جامعة )جونز هوبكنز( عملت في شراكة 

مع مشفى توام في العين على مرفق مكون 466 
سريراً.

المدينة  حيث  دبي  مدينة  إلى  انتقلنا  إذا  أما 
حرتين  منطقتين  من  عملياً  تتكون  التي  الطبية 
مساحة  وتشغل  صحي(،  ومجمع  طبي  )مجمع 
قد  فهي  األرض،  من  مربع  قدم  مليون   23.2
استقطبت حتى اآلن عدداً من الشركات األمريكية 
رئيسين  كشركاء  األخرى  والمؤسسات  الكبرى 
لها في عدة مجاالت من ضمنها مصانع لألدوية 
 ،2020 عام  بحلول  عددها،  يكون  أن  يتوقع  التي 
34 مصنعاً محلياً بحسب تصريحات المسؤولين 
حسين  أمين  الدكتور  بينهم  من  المجال،  في 
األميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة 
المجتمع  الصحة ووقاية  والتراخيص في وزارة 
سوق  قيمة  ترتفع  أن  توقع  والذي  اإلماراتية، 
 25 لتبلغ  اإلمارات  في  الخاصة  األدوية  صناعة 
مليار درهم )7 مليارات دوالر تقريباً( بحلول عام 
2025، في حين أنها تقدر حالياً بـ 9.5 مليار درهم 

إماراتي أي ما يعادل )2.58 مليار دوالر(. 
هناك تصريحات المسؤولين في سوق السفر 
 ،2018 العام  هذا  لندن  في  عقد  الذي  العالمي 
المدير  الظاهري،  لسلطان  تصريح  بينها  من 
التنفيذي باإلنابة لقطاع السياحة في دائرة الثقافة 
الدائرة  بأن  أفاد  والذي  أبوظبي،  في  والسياحة 
وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، أطلقت 
خطة استراتيجية جديدة للسياحة العالجية، على 
قريباً.  لها  الترويجية  الحملة  إطالق  تباشر  أن 
مكانة  ستتبوأ  أبوظبي  إن  الظاهري  قاله  ومما 
عالمياً  العالجية  السياحة  خريطة  على  مرموقة 
لما تملكه من بنى تحتية وإمكانات بشرية تؤهلها 
ألن تصبح عاصمة السياحة العالجية في منطقة 
في  يحدث  كله  هذا  كان  وإذا  األوسط.   الشرق 
ومن  السياحي  الجذب  يعزز  األمر  فإن  أبوظبي، 
تتجلى  بدأت  التي  العالجية  السياحة  ضمنه 
صناعة ناجحة ومتميزة وواعدة بآفاق كثيرة، إذ 
لبقية  كان  أبوظبي،  في  السياح  عدد  ارتفع  كلما 
من  وافر  نصيب  المختلفة  األخرى  القطاعات 
هذا التدفق المتزايد، بما في ذلك قطاع السياحة 
الطبيّة، فالخطة االستراتيجية الترويجية، مراحلها 
على  ولالستدالل  بعض،  إلى  بعضه  مرتبط  كلٌ 
الثقافة  دائرة  أفادت  أبوظبي،  في  السياح  عدد 
والسياحة في أبوظبي أنها وصلت إلى 3.5 مليون 
نزيل، بنمو 7 بالمئة عن العام الفائت 2017، كما 
أن المنشآت الفندقية شهدت نموا قّدر بـ5 بالمئة. 
تفعل  قد  األرقام  لغة  فإن  ذلك،  على  وزيادة 
سبيل  فعلى  المكتوب،  الكالم  عنه  يعجز  قد  ما 
 4740 على  يزيد  ما  اإلمارات  في  يوجد  المثال: 
طبيباً يتحدثون أكثر من 40 لغة فضالً عن مراكز 
طبية متميزة تقدم العالج في مجموعة واسعة من 
على  يؤشر  الذي  الضمان  هذا هو  التخصصات، 
أن مجتمع اإلمارات في سياحته الصحية يتمتع 
بأفضل رعاية على اإلطالق. وللعلم فإن اإلمارات 
ثلث  عن  فقط  طيران  ساعات   4 جغرافياً  تبعد 

سكان العالم، و12 ساعة عن الثلثين المتبقيين.
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الشرطة العالمية

المسيرة  الطائرات  أنظمة  توفر  أن  يمكن 
للشرطة معلومات بالغة األهمية لتعزيز الوعي 
المخاطر  تخفيف  في  والمساعدة  باألوضاع 
وتحسين قدرات االستجابة. في معظم الحاالت، 

999 -خا�س 

إلى  الوصول  المسيرة  الطائرات  تستطيع 
ورجال  المروحيات  تستطيع  ال  التي  المناطق 
على  سيراً  إليها  الوصول  التقليديون  الشرطة 
أو  للمراقبة  ذكاًء  أكثر  أداة  يوفر  مما  األقدام، 

المرور  حوادث  تحليل  أو  الجريمة  مسرح 
ومراقبة الحشود والمزيد.

الفوائد  القانون  تطبيق  يستغل  لكي  ولكن 
الطائرات  نظام  يوفرها  أن  يمكن  التي  الهائلة 
المسيرة، يلزم وجود فهم واضح للمصطلحات 
المقالة  هذه  وتقدم  والوثائق.  والتكنولوجيا 
الثالثة  الرئيسة  المجاالت  لهذه  توضيحات 
لمساعدة وكاالت نفاذ القانون على معرفة ما هو 
مطلوب إلنشاء وتنفيذ برنامج الطائرات بدون 
ومعايير  بمتطلبات  يفي  صحيح  بشكل  طيار 

وكالة الطيران االتحادية.

1 - الطائرات المسيرة مقابل الدرونات
هما  و»الدرون«  المسيرة  الطائرات  نظام 
الطائرات  تكون  أن  يمكن  مختلفان.  شيئان 
من  ولكن  القانون،  إلنفاذ  قيّمة  أداة  المسيرة 
أن  القانون   انفاذ  مسؤولو  يفهم  أن  المهم 
وال  لعبة،  وليست  أداة  هي  المسيرة  الطائرات 
يمكن اعتبار هذا الشيء احترافياً إذا كان مكتوباً 

عليه عبارة )للعمل االحترافي(. 
ولألسف غالباً ما يتم الخلط بين مصطلحات 
فنظام  و»درون«.  و»مسير«  طيار«  »بدون 
الطائرات المسيرة )المعروف أيضاً باسم النظام 
الجوي غير المأهول( هو أكثر من مجرد طائرة 
وجهاز تحكم. على الرغم من أن الطائرة المسيرة  
تشتمل على الدرون والطائرة بدون طيار، إال أن 
قيمتها يتم تعزيزها بشكل كبير بضمها لوحدة 

 3 اأ�سياء حتتاج ال�سرطة اإىل معرفتها عن اأنظمة الطائرات امل�سرية

 التي توفر اأداة ل تقدر بثمن لإنفاذ القانون، ولكن ال�ستخدام الناجح يتطلب فهم التكنولوجيا 

عيون في السماء
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التحكم األرضية، ووصلة البيانات، والحموالت 
)على سبيل المثال، الكاميرا، جهاز االستشعار، 
جهاز إزالة االهتزاز، الماء، برج الهاتف المحمول 
جواً، إلخ(. ونظام االتصاالت الذي يربط الطائرة 

بالمستخدم.
بالنسبة لتطبيق القانون، يجب أن يكون هذا 
األدوات  النظام عبارة عن مجموعة شاملة من 
أداء  في  الوكالة  لمساعدة  خصيصاً  المصممة 

واجباتها ورسالتها بفعالية.

للمهام  المناسبة  التكنولوجيا  اختيار   -  2
الشرطية

المطلوبة  التكنولوجيا  أن  التحذير  من  بد  ال 
أكثر  هي  الشرطة  قبل  من  الناجح  لالستخدام 
تقدماً من أجهزة الهواية المتاحة عادة من خالل 
العديد من متاجر التجزئة، لذلك يجب بذل العناية 
الجوية  المركبات  من  العديد  توفر  الواجبة. 
دائمة  ليست  ولكنها  المراقبة  إمكانية  الجاهزة 
أو آمنة بما يكفي لتلبية احتياجات المستخدمين 

العاملين في مجال إنفاذ القانون.
المسيرة  الطائرات  نظام  يكون  أن  يجب 
ومشفرة  ومخصصة  قوية  أداة  للشرطة 
على  الحكومية  الوكاالت  لمساعدة  مصممة 
براون،  جوشوا  يقول  كما  المجتمع،  حماية 
»ايكاروس  لشركة  التنفيذي  والمدير  الرئيس 
الطائرات  حلول  في  المتخصصة  ايروسبيس« 

المسيرة.
الرخيصة  المعدات  تدفق  »مع  براون:  وقال 
الثمن، تجاهل الكثيرون عاملي السالمة واألمن 
مقابل  الحقيقية  التكنولوجيا  توفرهما  اللذين 

أجهزة الهواة«.
على الرغم من أنه يجب إنشاء كل نظام بشكل 
فريد لتلبية احتياجات وكالة معينة، إال أن براون 

التي يجب أن تكون  الرئيسة  يوصي بالميزات 
موجودة في كل طائرات إنفاذ القانون المسيرة. 
اآلمنة  البيانات  إرسال  يعد  المثال،  سبيل  على 
أن  يجب   - أمًرا ضرورياً  الحقيقي  الوقت  في 
يشتمل كل نظام على تشفير 128 بت وأن يكون 
قادراً على نقل المعلومات إلى المستشفيات أو 
األخرى  الوكاالت  أو  الحرائق  مكافحة  إدارات 

التي تتطلب خدماتها.

3 - التسجيل والتوثيق المطلوب
تحتاج   ، المناسبة  األجهزة  إلى  باإلضافة 
وكاالت الشرطة إلى مشغلي الطائرات المسيرة 
لديهم  والذين  صحيح  بشكل  لهم  المرخص 
الطيران  إدارة  لوائح  يمارسون  وخبرة  معرفة 

الفيدرالية ونظام المجال الجوي الوطني.
الحقيقية  المسيرة  الطائرة  تسجيل  يجب 
أنواع  وهناك  الفيدرالية،  الطيران  وكالة  لدى 
فهناك  الشهادات.  من  مختلفة  ومستويات 
شهادة الجزء 107 البسيطة، ولكنها تنطبق على 
كافية  غير  وهي  األفراد،  التجاريين  الطيارين 
لشهادة  تحتاج  التي  القانون  إنفاذ  لوكاالت 
بأكملها. تسمح شهادة  الوكالة  تفويض تغطي 
التفويض بالعمليات التي تتطلب تفاصيل كثيرة 
والطيران  الليلية  المناورات  مثل  وموافقات، 

بالقرب من الحشود الكبيرة.
هذه  تنظيم  إلى  الحاجة  استحوذت  وقد 
الحكومة  اهتمام  على  الناشئة  التكنولوجيا 
أعلن   ،2017 أكتوبر  ففي  الفيدرالية. 
جديدة  مبادرة  عن  ترامب  دونالد  الرئيس 
المسيرة مع  الطائرات  »تربط بين مشغلي 
المحلية  والحكومات  الواليات  حكومات 
والقبلية لتوسيع عمليات الطائرات المسيرة 

المتطورة بأمان«.

بناء برنامج خاص للطائرات المسيرة 
كل وكالة عبارة عن كيان فردي له سياسات 
االستخدام  واحتياجات  ومتطلبات  وقيود 
ابدأ   ، لوكالتك  مثالي  نظام  وإلنشاء  الفريدة. 
الطائرات  ستستخدمها  التي  األنشطة  بتحديد 

المسيرة. 
األخرى،  االعتبارات  من  العديد  بين  ومن 
 ، وكالتك  ستستخدمه  الذي  الجوي  المجال 
واحتياجات تدريب الموظفين لديك وما إذا كنت 

ستحتاج إلى الطيران الليلي.
والبأس من اللجوء إلى الشركات المتخصصة 
لديها  البرامج فهناك شركات  لوضع مثل هذه 
عن  فضالً  الشرطية  للعمليات  جاهزة  حلول 

التدريب والتخصص.
فقط  الناس  نعلم  ال  »نحن  براون:  ويقول 
نظام  بدمج  نقوم  بل  النظام.  استخدام  كيفية 

الطائرات المسيرة في ثقافة الوكالة«. 
احتياجات  تقييم  أوالً  يتم  ذلك  ولتحقيق 
الوكالة ويتم اختيار التقنيات وفقاً لذلك. ثم 
الوكالة  استخدام  كيفية  تكتيكات  دمج  يتم 
األرواح  إلنقاذ  المسيرة  الطائرات  لنظام 
باستخدام  وذلك  الوكالة،  مهام  ملفات  في 
التدريب القائم على السيناريو في العمليات 

والسالمة. 
كما أن الوعي بالظروف المحيطة ينقذ األرواح، 
ويمكن أن تكون أنظمة الطائرات المسيرة أداة 
حاسمة لتوفير المعلومات الضرورية والحرجة. 
القانون  إنفاذ  وكالة  احتياجات  في  فالنظر 
الطائرات  ألنظمة  المقصودة  واالستخدامات 
التكنولوجية  المتطلبات  وكذلك  طيار،  بدون 
والتنظيمية لعمليات الطائرات المسيرة للسالمة 
العامة، يساعد على إنشاء ونشر برنامج  ناجح 

للطائرات المسيرة.
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اإعداد: ح�سني البادي

هل �سبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�سهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

له  للمغفور  المرافقين  نغبط  كنا  ما  كثيراً 
الله  »طيّب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
ثراه«، وكنا ننظر إليهم بنظرة اإلعجاب كونهم 
الدولة،  في  شخصية  أعظم  من  قريبين  كانوا 
وكنا نحبها ونعشقها ونتمنى أن نكون بقربها 
ليل نهار وال نفارق زايد أبداً، وإن كانت أمانينا 
لم تتحقق، فأماني الكثير من غيرنا قد تحققت، 
ومن هؤالء الرجال المحظوظين محمد خميس 
والذي  زايد  الشيخ  صقاري  أحد  الحمادي، 
سنة،  وعشرين  أربع  من  ألكثر  والزمه  رافقه 
وقد التقينا به في منزله بمنطقة الشامخة في 
أبوظبي وسبحنا معه في بحر الذكريات الجميلة 

التي جمعته مع المرحوم الشيخ زايد.
يقول محمد: أنا محمد بن خميس بن عبدالله 
في  ولدت ونشأت   ،1963 مواليد  الحمادي من 
العربية  بعاداتها  متمسكة  متواضعة،  أسرة 
التربية  بتربيتنا  والدي  اهتم  وقد  واإلسالمية، 
الصالحة والنشأة العربية واإلسالمية السمحة.

البحر،  من  أكثر  البر  تحب  أسرتي  وكانت 
فوالدي كان صياد صقور، كما كان والده ومن 
قبله جده ومن قبلهم صيادي صقور، كما أن 
وأخوتي  الصقور  صائدي  من  أيضاً  أعمامي 
الله  زايد »رحمة  الشيخ  إلى  ويأخذونها  أيضاً 
عليه« ويبيعونها إليه، وكان األهل وغيرهم من 
هذه  يمتهنون  والقناصين  الصقور  صائدي 
المهنة، ألن مهنة الصيد بالصقور قديماً كانت 
للمعيشة ولم تكن هواية، ألنهم كانوا يدربون 
عليه في  ويقتاتون  يأكلونه  ما  الصقور لصيد 

طعامهم.
في  وصباي  طفولتي  مرحلة  عشت  وقد 
الناس  كانت  زمن  في  وعشنا  الشيخ،  جزيرة 

تعيش فيه على الصيد والسمك، وبعدها انتقلنا 
إلى جزيرة أبوظبي وسكنا واستقررنا في هذا 
ويأخذها  الصقور  يصيد  والدي  وكان  المكان، 
لصيد  »نكوخ«  وكنا  إليهم  لبيعها  الشيوخ  إلى 
في  أبوظبي  من  الغربية  المنطقة  في  الصقور 
منطقة المرفأ وفي الجزر القريبة منها، كما كان 
والدي »ُيكوخ« في منطقة بومريخة قرب قصر 
الشيخ زايد »رحمه  إن  الريف«، حتى  »روضة 
ورآه  مرات،  عدة  المكان  هذا  في  جاءه  الله« 
كيف يصيد الصقور و»يكّوخ« لها، وكان والدي 
يصطحبني في هذه الرحالت منذ أن كان عمري 

خمس سنين إلى وقت وفاته.

قلب الشيخ زايد
اصطدت  تقريباً،  العشرين  بلغت سن  عندما 
إلى  فوراً  وأخذته  الصقور  خيرة  من  صقراً 
حينها  وكان  عليه«،  الله  »رحمة  زايد  الشيخ 
عادة  وكانت  الريف«،  »روضة  في قصر  يبرز 

صائدي الصقور أن يقصدوا الشيخ زايد، حيث 
الصقور،  من  لديهم  ما  عليه  ويعرضوا  يبرز 
الريف«  »روضة  قصر  قصدت  حين  وأذكر 
ووصلت إلى البوابة، فإذا بي أرى العشرات من 
أصحاب الصقور، وقد صفوا صقورهم أمامهم 
الله  »رحمة  وكان  بالدخول،  اإلذن  ينتظرون 
عليه« ال يرد أحداً من هؤالء أو من غيرهم ممن 
رؤوس  حتى  أو  بعير  أو  ناقة  لبيع  يقصدونه 
ما  يعرض  من  فمنهم  يستقبلهم،  وكان  غنم، 
وكان  لسموه،  يهديها  من  ومنهم  للبيع  لديه 
ينظر إلى الصقور ويعرف أفضلها من النظرة 
األولى ويطلب بعزلها جانباً، ويأمر بأخذ بقية 
بكل  يفعل  وهكذا  آخر،  جانب  إلى  الصقور 
من  انتهى  إذا  حتى  عليه،  المعروضة  الصقور 
عملية المعاينة والفرز، يأمر بدفع ثمن الصقور 
بالتساوي، حيث يدفع في الرديئة ثمن الجيدة 
والغالية منها، فهو بهذا يدفع في كل المجموعة 
من  كل  لخواطر  تطييباً  وذلك  أفضلها،  ثمن 
اللتين  والمعاناة  بالمشقة  ولمعرفته  قصده 
في سبيل صيدهم  الصيادون  يتكبدهما هؤالء 
المسافات  يقطع  كان  وبعضهم  للصقور، 
يصل  أن  إلى  السفر  مشقة  ويتكبد  الطويلة، 
إلى الشيخ زايد ويتشرف بعرض ما لديه أمام 
سموه »رحمه الله« وحتى في اإلبل كان يدفع 
ضعف أثمانها ألصحابها ممن يعرضونها للبيع 
أو تقّدم لسموه كهدية، كان الشيخ زايد »رحمة 
ومحباً  ومشفقاً  كبير  قلب  صاحب  عليه«  الله 
لكل البشر وكل حي، حتى في البهائم والطيور 
والدواب تراه يشفق عليها ويعاملها برفق ويأمر 
بمعاملتها كذلك، فلهذا كانت الناس تقصده عن 
دون الحكام والشيوخ ليس في اإلمارات بل في 

محمد خميس الحمادي

زايد لم يُرد صّقارًا.. 
وفراسته كانت مدهشة
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اأدر�س  اأنني  اأدركت 

زايد،  ال�صيخ  جامعة  يف 

الكربى احلياة  جامعة 

الخليج من شماله إلى جنوبه، ومن كل بلد من 
لمعرفتهم  وروسيا  وباكستان  والعراق  إيران 
بأنهم لن يعودوا خائبين من عنده فكما كانوا 

يقولون عنه: »ما يرد قاصد«.

صّقار زايد
عندما حان دوري لعرض ما لدّي، ولم يكن 
إلى  نظر  »شاهيناً«  وكان  واحد  صقر  سوى 
الطير وقال لي: بكم تريد طيرك؟ فقلت له: يا 
الطير،  عليك  ألسوم  آتيك  لم  أنا  العمر  طويل 
فقال لي: إذاً ماذا تريد؟ فقلت له: الطير هدية 
لكم يا طويل العمر وأنا أريد أن أكون واحداً 
خذ  لي:  فقال  العمر،  طويل  يا  صقاريك  من 
بالجلوس  عليَّ  وأشار  هناك،  وأجلس  طيرك 
بالقرب من صقاريه، وأكمل »رحمة الله عليه« 
استعراض الصقور وفرزها، وفي الصباح مر 
علينا ليتفقد الطير، فنظر إلى الطير الذي كان 
فوق يدي ونظر إلى صدره وقال لي: ألم أقل 
لك أن تقلل من طعامه؟ واشتد عليَّ بالقول من 
طويل  يا  له  فقلت  يزجر،  أو  يصرخ  أن  دون 
العمر ما سمعتك، وهنا نظر إليَّ وقال لي: ما 
فقلت  الكالم،  عليك  وسنعيد  اسأل  سمعت.. 
له السموحة يا طويل العمر ولن أكررها مرة 

ثانية، فقال لي: أذهب وال تعود لمثلها، فقلت: 
الله يا طويل العمر، كانت هذه المرة  إن شاء 
ولكن  بالقول،  علّي  فيها  يشتد  التي  الوحيدة 
بدون قسوة أو تجريح، فقد كان سموه يريد 
منا أن نتعلم منه أكثر مما نعرف، وكنت أقول 
والدي  مدرسة  في  أنا درست  أقول:  والزلت 
الكثير، ولكنني عندما  وأسرتي وعرفت منهم 
ذهبت ورافقت الشيخ زايد »رحمة الله عليه« 
وعندما  مدرسة،  في  أدرس  كنت  أني  أدركت 
أدرس في جامعة  أنني  أدركت  عنده،  وصلت 
الشيخ زايد، جامعة الحياة الكبرى التي نتعلم 

فيها دروساً كثيرة من دروس الحياة العملية 
والعلمية والمعرفة في مجال عملنا في تربية 
الصقور وغيرها من جوانب الحياة، وقد تعلمت 
الكثير من أمور الطيور لم أكن أعرفها من قبل، 
فقد كان »رحمه الله« من أكثر العارفين بأمور 
ومعاملتها  تربيتها  وطرق  وأنواعها  الصقور 
ونوعية  الصيد  طرق  في  حتى  وتدريبها، 
أمراضها  في  حتى  نصيدها،  التي  الفرائس 
مدهشة  فراسة  له  وكانت  عالجها،  وطرق 
في كل شيء حتى في الصقور، فقد كان من 
النظرة األولى يعرف الجيد منها من الرديء، 
بأخذ  يأمرنا  منها  الجيد  يعزل  أن  بعد  وكان 
الصقور المعينة لنا، كما يأمر بأخذ مجموعة 
الشيوخ،  السمو  أصحاب  إلى  الصقور  من 
زايد..  بن  خليفة  للشيخ  خذوها  هذه  فيقول: 
وتلك للشيخ محمد بن زايد، وتلك للشيخ سيف 
بن زايد وتلك للشيخ حمدان بن محمد، وتلك 
للشيخ طحنون بن محمد وتلك للشيخ سرور 
الجيدة على  الصقور  بن محمد، وهكذا يوزع 
الله«  »رحمه  وأوالده  والمعازيب،  الشيوخ 
كلهم أهل صقور ومعرفة بها وبالقنص ومن 
آبائهم  رياضة  التي هي  الرياضة  هذه  محبي 

وأجدادهم وُمخلّفة عليهم أباً عن جد.
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إلى  ويرسلها  موسم  كل  نهاية  في  للصيد 
للتكاثر  بيئتها  إلى  ويعيدها  األصلية،  مواطنها 

هناك والحفاظ عليها من االنقراض.

طعام الشيخ زايد
الطازج،  الطعام  يحب  زايد  الشيخ  كان 
وأكالتنا الشعبية المعتادة والمعروفة التي تعّود 
المكبوس  بأنواعه  الرز  عليها منذ صغره، مثل 
لحم  وهو  الشريح  ويأكل  وفوقه،  والبرياني 
األسماك  يأكل  كما  والمجفف،  المملح  الغزالن 
السمك  وهو  والعوال،  المالح  ويأكل  الطازجة، 
عليه«  الله  »رحمة  وكان  والمملح،  المجفف 
الحديثة  األكالت  وال  المعلبات  أكل  يحب  ال 
يحب  وكان  ومجتمعنا،  لبيئتنا  تنتمي  ال  التي 
الطازج، وكنا نعمل له  اللبن  التمر وشرب  أكل 
له  نكرش  وكنا  »القرص«  القنص  رحالت  في 
الحبارى باستخراج كرشتها وتنظيفها ووضعها 
في قصدير وشويها، وكان يحب أكل الحبارى 
القنص وكان يأكلها مشوية  التي يصيدها في 
ومحشية، كما يحب أكل أرانب المقانيص، وكان 
وما  البيئة  على  شفقته  من  عليه«  الله  »رحمة 
تحتويها من حيوانات وشجر، يأمرنا بصيد ما 
يكفينا من صيد، وأن ال نصيد أكثر مما نحتاجه 

لصيدنا وطعامنا.

مقانيص الشيخ زايد
كان الشيخ زايد »رحمة الله عليه« يقنص أوالً 
في المناطق الداخلية في العين وليوا والمنطقة 
الغربية في بينونة والحمرا إلى السلع وحدود 
إيران  في  قنص  وبعدها  والسعودية،  قطر 
والعراق مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 
والشيخ أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر »رحمة 
الله عليهم جميعاً« وأنا لم أرافقه في أي رحلة 
صيد في هذه البالد حينها، وكانت أولى رحالت 
الصيد معه في المغرب، حيث امتدت هذه الرحلة 
مدة عشرة أيام وقنصنا في العديد من مناطقها 
قرب جبال األطلس، وبعد ذلك عدنا إلى البالد، 
حيث شارك الشيخ زايد في اجتماعات أول قمة 
خليجية والتي صارت في أبوظبي، وبعد انتهاء 
القمة سافرنا إلى باكستان إلكمال موسم الصيد 
يوماً  عشرين  هذه  رحلتنا  واستمرت  والقنص 
تقريباً في منطقة »رحيم يار خان«، التي كانت 
صحراء مقفرة وما أن حل فيها الشيخ زايد حتى 
كان كالسحابة الممطرة التي جادت بفضلها على 
هذه المنطقة فدبت فيها الحياة، فقد كان »رحمه 
الله« ال يطأ أرضاً إال وعمرَّها وبنى فيها البيوت 
المغرب  في  فأنظر  والمستشفيات،  والمدارس 
قنص  موطن  وكل  ومالي  وباكستان  وإيران 
فيه أو زاره ترى فيه أعماله اإلنسانية الخالدة 
التي يتذكره بها أهلها ويدعون له بطول العمر 
بالرحمة والمغفرة بعد مماته  في حياته واآلن 

»رحمه الله وأسكنه فسيح جناته«.

أحلى أيام العمر
والساعات  األيام  أجمل  معه  نعيش  كنا 
فقد  األيام،  تلك  نفتقد  فإننا  واآلن  واللحظات، 
من  أكثر  القنص  مواسم  في  نجتمع حوله  كنا 
الطيور  إعداد  موسم  من  بدءاً  رجل،  ثالثمائة 
اللحمة  تزيد  وهناك  القنص،  رحالت  وبعدها 
واالرتباط بيننا وبينه، وكنا نذوب فيه ويذوب 
بيننا كواحد منا ونحن منه وكأننا  فينا، وكان 
أسرة واحدة، وكان سمح الخلق والطباع، يداعب 
هذا ويمازح ذاك، وُيطيِّب خاطر هذا ويفّرج هم 
حوله  نجتمع  ليلة  كل  مساء  في  وكنا  ذاك، 
أحاديثه  منه  نسمع  وكنا  ويحادثنا،  ونحادثه 
يكتبها  لم  إنه  لألسف  أقول  والتي  وعلومه 
وُدرراً  كنوزاً  كانت  أنها  رغم  أحد  ويجمعها 
من األقوال والمعلومات، كما كان يحب سماع 
الشعر، وقد ألقيت على مسامعه بعض قصائدي 
عليه«  الله  »رحمة  وكان  الطير،  في  قلتها  التي 
يعد »يلقي« علينا من قصائده الجميلة والرائعة، 
»فالح«،  سماه  حر  لديه صقر  كان  أنه  وأذكر 
التي  والذي قال فيه في إحدى رحالت الصيد 
قصيدته  يعد  وهو  وسمعته  وبقربه  معه  كنت 

الشهيرة »يا طير« التي يقول فيها:

يا طير وشبتك بتديب
           أبغي أصاوغ بك هدادي

لي طارن الربد المهاريب
          لي ذايرات من العوادي

القف لهن عساك ما تخيب
          واقصد لقايدهن عنادي

خمه براسه خمت الذيب
           وعليك ما ظنيه بادي

وخل الهبوب تروح وتييب
         ريش شعيع عقب المصادي

واللي سيج طيره بال طيب
          بيتم في حزنه ينادي

عند اخويانا واألصاحيب
          كلن يخبره با يسادي
ولي ما ضوى ودوله الجيب

         تزهاب والطبخه عنادي
وهذا الطير »فالح« بقي معه »رحمة الله عليه« 
حوالي ست سنوات وهي المدة التي يكون فيها 
وبعد  للصيد،  وجاهزيته  قوته  بكامل  الصقر 
ذلك يترك للتكاثر، وكان »رحمة الله عليه« كما 
يحرص  كان  فلهذا  والطبيعة،  للبيئة  محباً  قلت 
التي  كل الحرص على جمع الصقور الضعيفة 
اشتراها في أول الموسم من الصيادين تطييباً 
تصلح  ال  التي  األخرى  والصقور  لخواطرهم، 
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علي عـبيد الهاملي
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف

يتوقعون أن عاصفة شمسية ستهب على األرض في أي لحظة، بعد أن تسربت مواد غازية من علما 
وسط الشمس إلى باقي نظامنا الشمسي عبر فجوة في الشمس. وسيبدأ تأثير هذه الغازات 
بالظهور في القطبين الشمالي والجنوبي اللذين يشهدان شفقاً قطبياً قوياً. وفي حال كانت العاصفة الشمسية قوية، 
يمكن أن تكون كافية لخروج أنظمة االتصاالت والطاقة عن العمل حول العالم، وكذلك أنظمة تحديد المواقع باألقمار 

الصناعية، وخدمات البث واإلنترنت والهاتف وأنظمة النقل والمصارف.
هذا هو الخبر الذي بثته إحدى وسائل خدمات األخبار العاجلة المحلية على مواقعها المختلفة. والحقيقة أنه ليس 
الخبر هو ما استوقفني، وإنما استوقفتني تعليقات المشتركين في هذه الخدمة على الخبر، والتي جمعت بين الجدية 
والطرافة، وكشفت عن توجهات مختلفة ومكنونات تجاه بعض الجهات لدى شريحة كبيرة من المجتمع، تنتمي 
لفئات عمرية مختلفة، تتراوح بين سن المراهقة والشباب وما بعدهما، وتتنوع بين الجاد والطريف الذي يسعى إلى 
اإلضحاك والتسلية. هذه التعليقات التي تربو على 1071 تعليقاً حتى ساعة كتابة هذا المقال، وربما تكون قد تضاعفت 
عند قراءتكم له، سوف أحاول أن أستعرض لكم بعضها بتصرف أحياناً، كي ال أتعرض والزمالء في إدارة تحرير 
المجلة للمساءلة القانونية من قبل بعض الجهات والشركات التي يتشفى منها أصحاب بعض التعليقات، وبالشرح 
أحياناً، كي تكون مفهومة لجميع القراء، ألنها مكتوبة بلهجة محلية صرفة، وبأخطاء إمالئية ولغوية أصبحت هي 
السمة الغالبة للكتابة في وسائط التواصل االجتماعي هذه األيام كما ال يخفى على علمكم الكريم. وهذه هي النماذج 

التي اخترتها من التعليقات:
• أخيراً في خطر. )يقصد المعلق هنا إحدى شركات الخدمات الهاتفية التي يشتكي الجميع من ارتفاع أسعار 

خدماتها(.
• الرادارات بعد بتخترب وإال ال؟ )أتمنى أن ال يتم حذف هذا التعليق(.

• الله.. حلو.. بنتعرف على أهالينا، وبنيلس )سنجلس( نسولف وياهم بعيداً عن الموبايل.
• حلو.. حتى الحروب بترجع مثل األول بالسيوف، وبيقل موت األبرياء بسبب األسلحة المتطورة.

• يعني بيعطونا إجازة؟
• زين عشان نفتك من النت، استوى إدمان أستغفر الله.

• المشاهير كيف بيبيعون ورق عنب عقب؟
• يا الله زين.. عشان نفرش الحصير ونتقهوى في الحوش، ونتعرف على أهلنا.

• يعني اللي عنده فلوس في البنك يسحبها؟
• يعني بنرد للعصر الحجري.

• نرجع للبليب يعني؟ )البليب هو وسيلة من وسائل التواصل في زمن الطيبين، ال يعرفه أبناء جيل الهواتف 
الذكية ألنهم ُولِدوا بعد انقراضه(

• زين.. بنفتك من مشاهير السوشيل ميديا.
• أووووووووه.. يعني بنرجع للجرايد، وننتظر األخبار؟

• صدق والله.. المشاهير بيموتون يوع. ماشي إعالنات مطاعم عسب )حتى( يأكل ببالش.
• زين.. بنفتك من اللي يسوون كيكي. أّذونا بصراحة.

والتعليق األخير ليس هو آخر التعليقات، وإنما أحببت أن أختم به اختياراتي التي حاولت أن أنوع فيها، علماً بأن 
الكثير من التعليقات تتكرر، خصوصاً تلك التي تحمل شيئاً من الشماتة تجاه شركات الخدمات الهاتفية واإلنترنت، 
وأيضاً تلك التي تتعلق بمشاهير وسائل التواصل االجتماعي، الذين يستغلون حساباتهم في نشر إعالنات مدفوعة 
التجميل  التي تأتي على رأسها عيادات  الطبية،  العطور والمالبس والصالونات والعيادات  للمطاعم ومحالت بيع 

وحقن البوتكس وعمليات شفط الدهون.
الذين  أولئك  المجتمع، خاصة  أفراد  لدى  تنم عن حس ذكي، وروح مرحة، ووعي  أنها  التعليقات  في  الجميل 
يشعرون أن التكنولوجيا سلبتهم حميمية العالقات األسرية واالجتماعية، فأصبحوا يحنون إلى الزمن الجميل الذي 
لم يعشه بعضهم. لذلك فإن عاصفة التعليقات التي أثارها خبر العاصفة الشمسية أهم من العاصفة نفسها فيما لو 
حدثت، وإن كان كثير من المعلقين يشككون في حدوثها لكثرة ما تواترت األخبار عنها من دون أن تحدث، وإذا 

حدثت فأهالً بها طالما كان هذا تأثيرها.

عاصفة شمسية



وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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رحلة بوركهارت 
إلى مكة والمدينة
)3 من 3(

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

كتاب  من  نقتطف  الحلقات  هذه  وفي  فيها.  ودفن 
»ترحال في الجزيرة العربية« لبوركهارت من ترجمة 

وتقديم صبري محمد حسن.

المدينة المنورة ووصف الحرم النبوي الشريف

قال بوركهارت: المدينة المنورة واحدة من أجمل 
أنها  يعني  وهذا  الشرق،  في  شاهدتها  التي  المدن 
تأتي في المرتبة الثانية بعد حلب، والشارع الرئيس 
في المدينة هو أوسع شوارعها والسواد األعظم من 
دكاكين المدينة يقع في هذا الشارع، وهناك شارع 
آخر يمتد من المسجد النبوي إلى البوابة السورية، 
البنايات  أو  الكبيرة  المساكن  من  قليل  عدد  وهناك 
الحرم  أما  المدينة.  محيط  في  تنتشر  التي  العامة 
على  عالوة  هناك  الوحيد  المسجد  فهو  الشريف 
وجود مدرستين، واحدة عامة يسمونها »الحمدية«، 
شيخ  فيه  يعيش  الذي  المسجد  من  قريبة  وأخرى 
كبير،  قمح  مخزن  يوجد  ذلك  جوار  وإلى  الحرم. 
وهناك حمام أيضاً وهو الوحيد وقد بناه محمد باشا 
يوجد  المدينة  غرب  وفي  سليمان  السلطان  وزير 
مكان يسمونه »المناخ« وفيه تنوخ اإلبل لذلك يزدحم 
دوماً باإلبل والبدو وفيه الكثير من األكواخ والمظالت 
الصغيرة على شكل صفوف، يبيع الناس فيها المؤن 
والتموينات مثل القمح والتمر والخضراوات والزبد. 
بالزائرين  تُغص  التي  المقاهي  بعض  أيضاً  وهناك 

طول اليوم.
حولها  مبني  أحواشٌ  ففيها  المدينة  أما ضواحي 

ومزارع،  ببساتين  بعضها  عن  مفصولة  مساكن 
يسكنها في األغلب البدو والمزارعون. أما المواشي 
فتوضع في وسط األبنية التي يوجد بئر في منتصف 

كل واحدة من األحواش.
المدينة مزودة بالماء العذب الذي يأتي إليها عن 
من  المياه  تجلب  األرض،  سطح  تحت  قناة  طريق 
مسافة  مسير  المدينة  عن  تبعد  التي  »قباء«  قرية 
ثالثة أرباع الساعة. وماء القناة يوجد على عمق بين 
عشرين وخمسة وعشرين قدماً تحت سطح األرض، 
ويأتي من عدة عيون قرب قباء. وهناك أيضاً الكثير 
من اآلبار المبعثرة في سائر أرجاء المدينة وتستخدم 
مياهها في ري البساتين. وفضالً عن مياه السيول 
وبذلك  الشتاء.  موسم  في  إليها  تأتي  التي  الكبيرة 
تتفوق المدينة من حيث وفرة المياه على سائر مدن 

الشمال كلها.
المساواة  قدم  على  يضعها  الذي  المدينة  جوهر 
النبوي  بالحرم  يتمثل  المكرمة،  مكة  مع  تقريباً 
وخمس  مائة  إلى  المسجد  طول  يصل  الشريف. 
وستين خطوة وعرضه مائة وثالثين خطوة. وهناك 
من  أبهاء  الجوانب  كل  من  به  يحيط  كبير  صحن 
األعمدة المسقوفة، واألعمدة نفسها مختلفة األحجام. 
في الجانب األيمن الذي يشمل قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم والذي يشكل أقدس أجزاء المسجد. هناك 
نجد أن األبعاد بين األعمدة أكبر منها في أي منطقة 
إلى  يصل  العمود  قطر  المسجد.  مناطق  من  أخرى 
مغطاة  جميعها  وهي  القدم  ونصف  قدمين  حوالي 
بالجبس األبيض وعلى ارتفاع ستة أقدام من األرض 
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نجد األعمدة مرسوم عليها زهور مزينة باألرابيسك 
ومغلفة إلى منتصفها ببالطات خضراء المعة، وهذه 
البالطات تبدو كأنها من الفخار أو الخزف المجلوب 
من البندقية. سقف بهو األعمدة مكون من عدد من 
القباب الصغيرة المطلية من الخارج باللون األبيض. 
أما األرضية فهي مرصوفة بالرخام فيما بين أبهاء 
األعمدة. يضاف إلى ذلك أن المناطق القريبة من قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم مرصوفة بفسيفساء 
أبهى  من  واحدة  بذلك  مكونة  الصنع،  متقنة  جميلة 
الشرق  في  القبيل  هذا  من  التي  األنواع  أو  العينات 
كله، والمسجد له نوافذ كبيرة وعالية لها براويز من 
الزجاج التي لم أر لها مثيالً في الحجاز كله وزجاج 

بعض هذه النوافذ ملون.
وبالقرب من الركن الجنوبي الشرقي يوجد القبر 
االقتراب  من  القبر  يحمي  الذي  والسور  الشريف 
منه. وهو عبارة عن سور من الحديد مدهون باللون 
األعمدة  ارتفاع  ثلثي  إلى  ارتفاعه  يصل  األخضر 
الصنع،  جيدة  الحديدية  والقضبان  به.  المحيطة 
وهي مجدولة مع بعضها بنقوش برونزية صفراء. 
القضبان  تكون  السور  من  الجنوبي  الجانب  وفي 
الحديدية مطلية بقشرة خفيفة من الفضة ومنقوش 
عليها »ال إله إال الله الحق المبين«. هذا السور يدخله 
الناس من أربع بوابات، ثالثة منها مقفولة بصورة 
دائمة وبوابة واحدة مفتوحة صباحاً مساًء للسماح 
بدخول »الطواشية« الذين يقومون بتنظيف األرض 
السور  هذا  بدخول  والتصريح  المصابيح.  وإضاءة 
إال  ُيعطى  ال  »الحجرة«  اسم  عليه  يطلقون  الذي 
لكبار الشخصيات ورؤساء قوافل الحج، لكن بوسع 
الناس اآلخرين شراء التصريح أو الحصول عليه من 
من  يظهر  والذي  المال.  من  مبالغ  نظير  الطواشين 
الداخل عبارة عن ستارة دائرية بينها وبين السور 
الحاجز  بارتفاع  الستارة  ارتفاع  ويتساوى  ممر، 
الفخم متباين  الحرير  الحديدي، وهي مصنوعة من 
األلوان وفيها مجموعة من النقوش المذهبة، األرض 
مرصعة  الحديدي  والسور  الستارة  بين  الواقعة 
بفسيفساء رخامية، والثريات الزجاجية معلقة حول 
في  والمصابيح  الثريات  إضاءة  وتجري  الستارة 
المساء وتظل مشتعلة طوال الليل. والحجرة بصورة 
عامة مغطاة بقبة فاخرة ترتفع فوق مستوى القباب 
خارج  بعيدة  مسافة  من  الناس  ويراها  األخرى، 
المدينة المنورة، وزوار المدينة ما إن يشاهدوا تلك 
القبة  وهذه  األدعية،  ترديد  في  ويبدأون  إال  القبة 
مغطاة بالرصاص على شكل كرة كبيرة ولها هالل 

متأللئ من الذهب.
يتعين  بأن  النبوي  المسجد  تتمثل طقوس زيارة 
على الزائر قبل الدخول إلى المدينة المنورة، الوضوء 
الرسول  أراد زيارة قبر  إن أمكن، وإذا ما  والتطيب 
صلى الله عليه وسلم، يقوده المزّور إلى باب السالم 
على أن يضع قدمه اليمنى أوالً على عتبة الباب ثم 
يبدأ بترديد بعض األدعية ثم يتقدم صوب الروضة 
الشريفة ألداء ركعتين فيها تحية المسجد ثم يتجه 
نحو السور والغرفة ويردد السالم والدعاء للرسول 

صلى الله عليه وسلم، ويطلب شفاعته وشفاعة أقاربه 
وأصدقائه الذين يود أن يشملهم الدعاء ثم يقترب من 
النافذة التي تطل على قبر أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه، ويردد الدعاء هناك، وبعدها نحو النافذة التي 
تطل على قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويردد 

الدعاء.. وهكذا.
وفي المساء تضاء المصابيح المدالة من قضبان 
حديدية والطواشية وخدم المسجد يقومون بإشعال 
يحصل  صغيرة  عطية  أو  هدية  ونظير  المصابيح، 
بإشعال  للزوار  يسمحون  المسجد،  خدم  عليها 
العمل  بهذا  القيام  إلى  يتطلعون  الذين  المصابيح 

المأجور.
الحرم  شيخ  اسم  عليه  يطلقون  الطواشية  كبير 
الرئيسة  الشخصية  ويعد  الجامع  شيخ  أيضاً  وهو 
أعلى من مرتبة األغا  المنورة. ومرتبته  المدينة  في 
الشيخ  يد  يقبل  باشا«  بعيني »طوسون  ولقد رأيت 

عندما يلتقيه.
واألئمة  الخطباء  من  عدد  المنورة  المدينة  وفي 
والمؤذنين، وهناك قلّة من الحجاج األتراك يشرحون 
باشا  وكان طوسون  الخاصة،  بلغتهم  الكتب  بعض 

له  والحرم  المحاضرات.  تلك  حضور  على  يداوم 
أوقاف كثيرة في سائر أنحاء اإلمبراطورية التركية.

وعندما قررُت زيارة جبل »أُحد« ذهبت إلى هناك 
الزيارة  وتتم  اآلخرين،  الزوار  وبعض  مرشدي  مع 
عادة أيام الخميس ومررنا بطريقنا بعدد من اآلبار 
والطريق  زيارتهم،  خالل  بالماء  الحجاج  تمد  التي 
وعلى  وهناك،  هنا  متناثرة  والنخيل  تماماً  ممهد 
مسافة حوالي ميل من المدينة يوجد مبنى مقام من 
األحجار والصخور، يصلي الناس فيه صالة قصيرة 
وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  النبي  الرتداء  تذكاراً 
درعه هناك عندما ذهب لالشتباك مع العدو، وهناك 
حجر كبير اتكأ عليه دقائق معدودات وهو في طريقه 
إلى أُحد. وهنا ُيطلب من الزائر أن يضغط بظهره على 

هذا الحجر ثم يقرأ الفاتحة.
وعندما وصلنا جبل أحد مررنا بمجرى سيل ماء 
بعمق حوالي قدمين، وهو بقايا ماء مطر انهمر قبل 
خمسة أيام، وهناك شاهدنا مسجداً صغيراً يضم قبر 
حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقبور كبار 
الرجال الذين قتلوا في معركة أحد هناك، ويزور أهل 
المدينة المنورة جبل أُحد وينصبون خيامهم هناك، 

لوحة تمثل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة
 ) المصدر :شعائر الحج لفنيثيا بورتر(
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خاصة الذين يكونون في فترة النقاهة الذين نذروا 
أثناء مرضهم ذبح شاة تكريماً لحمزة إذا شفوا من 

أمراضهم.
التي بركت  البقعة  المشيد في  أما مسجد »قباء« 
فيها ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أشاهد 
أسماء  عدا  المسجد،  هذا  في  كتابات  أو  نقوش  أي 
والحوائط  الجدران  على  كتبوها  التي  الحجاج 

المدهونة باللون األبيض.
منهم  األكبر  فالقسم  المنورة،  المدينة  أما سكان 
غرباء وجاليات من كل حد وصوب من اإلمبراطورية 
اإلسالمية، والعرب األصليون هم األنصار من قبيلتي 
األوس والخزرج، وأشراف المدينة جاءوا أصالً من 
مكة لكن السواد األعظم من أصول أجنبية، استقروا 
في المدينة المنورة واستوطنوها وتحولوا في الجيل 
الثاني والثالث إلى أعراب، ولباس أهل المدينة يشبه 
اللباس التركي، وأهل المدينة ليس لديهم سبل لكسب 
العيش مثل المكيين، وهذا يعني أن التجارة مقصورة 
على االستهالك المحلي، لذا ال يقيم أحد من التجار 
عامة  مؤسسات  توجد  ال  لذلك  المدينة،  في  الكبار 
مثل البنوك، حيث يحرم القانون التركي الفائدة من 
د«  »ُمنجِّ إال  هناك  يوجد  فال  الصناعة  أما  األموال، 
والبناءون  والنجارون  واحد  مفاتيح  وعامل  واحد 
خالل  شاهدته  الذي  ضوء  وفي  تماماً.  قليلون 
بكل  المدينة  تزود  التي  أن مصر هي  هناك  إقامتي 

احتياجاتها.
وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل عام 
1815، أنهيت زيارتي للمدينة المنورة، وقررت الذهاب 

إلى مدينة »ينبع« ألبحر من هناك إلى مصر.

وصف مدينة »ينبع« وأهلها
أبريل  شهر  من  والعشرين  السابع  اليوم  في 
وصلنا إلى مدينة ينبع ولم أعثر بسهولة على خان 
أو مكان أقيم فيه، والسبب أن الخانات كانت مليئة 
إلى  بالعودة  إليهم  األوامر  صدرت  الذين  بالجنود 
الوهابيين،  بها ضد  قاموا  التي  الحملة  بعد  القاهرة 
العودة  يرغبون  الذين  الحجاج  أعداد  على  عالوة 
هؤالء  من  باشا  علي  محمد  زوجة  وكانت  لبالدهم 
الحجاج. وأخيراً وجدت غرفة، وعندما كنت في أحد 
المقاهي مرت علّي ثالث جنائز بفارق قصير وخالل 
الفترة المتبقية من النهار شاهدت كثيراً من الجنازات 
األخرى، فطرأت فكرة على ذهني أن سبب ذلك ربما 

وباء الطاعون.
أما انطباعي عن المدينة، فهي مدينة عربية تماماً، 
أصحاب  من  ثالثة  أو  هنديين  سوى  يوجد  وال 
من  قليلة  قلة  عدا  ما  عرب  كلهم  التجار  الدكاكين، 
األتراك. أهالي ينبع يرتدون مالبس البدو ويعتمرون 
باللونين  معلم  منديل  عن  عبارة  وهي  الكوفية، 
األخضر واألصفر مصنوع من الحرير، كما يرتدون 
عباءات »بشوت« بيضاء، ومن تحتها ثوب مصنوع 
من الكتان األبيض أو من القطن ويتحزمون بحزام من 
الجلد. طعام هؤالء القوم وعاداتهم وسلوكياتهم، كلها 
الخاص.  قبيلة جهينة شيخه  بدوية، ولكل فرع من 
هي  »النبعاويون«  يمتهنها  التي  الرئيسة  والمهنة 

التجارة والمالحة، وفي الميناء أربعون أو خمسون 
سفينة مستخدمة للتجارة في البحر األحمر. وهناك 
السويس  في  مقيمون  ينبع  سكان  من  كبير  عدد 
القبلي  الوجه  من  قناة  وفي  القاهرة  في  وبعضهم 
الرغم  ينبع من هناك، وعلى  التجارة مع  يمارسون 
من عدم وجود أفراد أثرياء في ينبع لكنهم يتمتعون 

بالنعمة والرخاء أكثر من أهل مكة.
المؤن  في  رئيسة  بصفة  ينبع  تجارة  تتمثل 
الهندية  المالبس  توجد  الدكاكين  وفي  والتموينات، 
المدينة  إلى  النقل  للبيع، وحركة  والمصرية تعرض 
المنورة هي الشغل الشاغل لعدد كبير من السكان، 
المسافرة  القافلة  وتبدأ  وكالء،  لهم  كلهم  والتجار 
كلهم  ينبع  أهل  أسبوعين،  كل  المنورة  المدينة  إلى 
بيده،  غليظة  عصا  يحمل  منهم  والواحد  مسلحون 
الخيول  من  جيدة  سالالت  لديهم  القبائل  وأبناء 
الحجاز  بلدان  أرخص  من  تعتبر  وينبع  النجدية، 
المؤن والتموينات والماء موجود فيها  إلى  بالنسبة 
بكثرة وجوها األفضل من الناحية الصحية لذلك فإن 

اإلقامة فيها مقبولة.
واستطراداً لرحلة بوركهارت ونهايتها، فإنه قرر 
أن يعود إلى القاهرة ولم يذكر لنا متى غادر ينبع، 
بل ينتقل فجأة إلى ركوبه »السنبوك«، وهو نوع من 

السفن ليأخذه إلى مصر، ولم يشرح لنا كيف كانت 
إلى  وجهة اإلبحار، لكن يبدو أن المركب أخذه أوالً 
أثناء اإلبحار، هو  له  سواحل السودان. والذي وقع 
معه  كانوا  بالطاعون  مرضى  هناك  أن  اكتشف  أنه 
اليوم  في  أحدهم  مات  مرضى  ستة  عددهم  وكان 
التالي من اإلبحار وألقوا بجثته في البحر. أما هو فقد 
وبدأت  باأللم  يشعر  وكان  متدنية  صحته  أصبحت 
نفسه تعاف األطعمة، لكن المسافرين كانوا يحسنون 
معاملته، وهكذا وبعد رحلة شاقة على طول الساحل 
المتاخم للسودان ومصر، فإنه وصل السويس يوم 
عن  ويقول  القاهرة.  إلى  هناك  ومن   ،1815/6/26

وصوله ما يلي:
بفعل  وأيضاً  القاهرة  إلى  بوصولي  فرحي  »زاد 
لكن  إنجلترا،  من  وصلتني  التي  التشجيع  خطابات 
حالتي الصحية لم تكن تسمح لي باالستمتاع بالمتع 
بعد  إال  عافيتي  استرد  ولم  النجاح،  على  المترتبة 
التقيت  حيث  االسكندرية،  في  الزمن  من  شهرين 
بالعقيد »ميست« الممثل البريطاني المقيم في مصر«.

أنه  المغامر،  الذي نستخلصه من متابعة رحلة هذا 
الجزيرة  في  »ترحال  كتابه  وألف  القاهرة  إلى  وصل 
العربية«   الذي ترجم فيما بعد إلى العربية، وأنه توفي 

في القاهرة ودفن فيها ولم نحصل على تاريخ وفاته.

من األقمشة المزينة باآليات القرآنية الكريمة في المسجد النبوي الشريف
 ) المصدر: شعائر الحج لفنيثيا بورتر(
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زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

بعض  عن  روى  قد  القيرواني  رشيق  ابن  كان 
وشويعر  شاعر  ثالثة:  الشعراء  إن  قولهم  النقاد 
»تصغير شاعر« وشعرور، ودرجات أولئك الشعراء 
تابعة للعنوان الذي تدّون أسماؤهم تحته.. فلما جاء 
وقسمه  نفسه،  الشعر  صنّف  األندلسي  سعيد  ابن 
أقساماً ووضع له أوصافاً، ورتبه ترتيباً تابعاً للقيمة 
الفنية للشعر، فكان بذلك صاحب فكرة نقدية تنصب 

على الشعر المقول ال الشاعر القائل.

»1«
في  »واشتهر  األندلسي  سعيد  ابن  كتب  من 
المشرق بابن سعيد المغربي« كتاب سماه: »عنوان 
المرقصات والمطربات«، والكالم يتوجه إلى األدب 
المرقص،  أعالها  درجات  والشعر  ونثره،  شعره 

ويتلوه المطرب كما سيأتي.
موسى...  بن  علي  الحسن  أبو  هو  سعيد  وابن 
 610 سنة  ولد  األندلسي،  اليحصبي  سعيد  بن 
بغرناطة ألسرة من ذوي اليسار وأهل العلم واألدب 
والرئاسة، فنشأ نشأة علمية، وتمكن من األدب واللغة 
والتاريخ وعلوم الشريعة، وكتب لبعض األمراء، ثم 
قصد إلى المشرق فتنقل في مصر والشام والعراق 
أكابر  إلى  وتعّرف  حّل  حيثما  حظوة  ولقي  وحّج، 
المطاف  الدولة. وانتهى به  األدباء والعلماء ورجال 
إلى وفاته  في تونس، واستمر معززاً مكرماً مقدماً 

685هـ.
وكان ابن سعيد شاعراً كاتباً مؤرخاً، وطبع له عدد 
من الكتب مثل المغرب في ُحلى المغرب، والغصون 
اليانعة في أعيان المئة السابعة، والمقتطف، وعنوان 

المرقصات ورايات المبرزين.
»ملتقط  شعري  مجموع  سعيد  البن  وطبع 
المرقصات  عنوان  كتاب:  وطبع  المصادر«،  من 

والمطربات طبعتين قديمتين.

»2«
موضوع هذا الكتاب في عبارة موجزة هو وضع 

أساس لقضية اإلحادة الفنية في الشعر والنثر.
والكتاب في صورته الحالية هو موجز أو ُمصّغر 
لمؤلف آخر كبير في الموضوع المذكور كان سماه: 

تحت  اختصره  وقد  والمطربات.  المرقصات  جامع 
إلحاح أصحابه ليطلعوا على الكتاب من دون تأخير، 

وقد أوضح ابن سعيد خطته في كتابه: 
وأهل  المشرق،  ألهل  شامالً  جعله  فقد   -
المغرب »وعبارة: المغرب تشمل األندلس والمغرب 

اإلسالمي وصقلية«.
الكتابة  بدايات  من  الزمان  في  ممتداً  وجعله   -
الفنية، وبدايات الشعر الجاهلي، وهلّم جرا إلى زمانه، 

فاالمتداد شامل واسع في جانبي الزمان والمكان.
الممنهجة بين »زهرات  -  وجمع في اختياراته 
النثر وبدائع الشعر« كما قال في مقدمة كتابه، فهو 

من هذه الجهة في قسمين: منثور ومنظوم.
- واكتفى من النثر بالمسجوع منه »عدا ما ندر« 
وعلّل ذلك بسهولته على الحفظ، وثباته في الذاكرة، 
وال ننسى أن ابن سعيد في هذا يتابع ذوق عصره 
المشرقي، وهو ذوق وصل شيء منه إلى األندلس.

 - ورتب اختياراته ترتيباً زمنياً، فهو بذلك يجاري 
أسلوب تاريخ األدب العربي في إيراد التراجم وفي 

ترتيب االختيارات.

»3«
ومن هدف الكتاب هذا التمييز النقدي األدبي بين 
ما يصلح أن يدخل في األدب العالي أو الراقي، وبين 

ما هو من دون ذلك.
ويترتب على ذلك التفريق بين من يستحق لقب 
أو  »ناظم«  لقب  على  قدره  اليزيد  ومن  »شاعر« 

»نّظام«، واستشهد ببيت لوالده قال فيه:
إذا أنت لم تشعر بمعنى ُتثيره

               فقل: أنا نّظام، وما أنا شاعُر!
الكالم »شعره ونثره« في  ابن سعيد  وقد جعل 

خمس طبعات هي:
- المرقص
- والمطرب
- والمقبول

- والمسموع
- والمتروك

وشرح المقصود من هذه المصطلحات، وفّصل، 
وضرب األمثلة فقال: إن المطرب من الكالم »الفني« 

بطبقة  يلحق  يكاد  مولداً  أو  مخترعاً  كان  ما  هو 
المخترع لما »بسبب« ما يوجد فيه من السر الذي 
يمكن أزمة القلوب بين يديه، وُيلقى منها محبة لديه، 
وذلك راجع إلى الذوق والحس، مغٍن باإلشارة عن 

العبارة كقول امرئ القيس:
ً كأن  قلوب الطير رطباً ويابسا

  لدى وكرها الُعناب والحشف البالي
»يصف ما جلبته الكواسر من الصيد لصغارها: 
بيْن صيد جديد وقلوب طير كالُعناب، وصيد قديم 

جف فصار كالحشف...«

»4«
ما  هو  ونثراً  شعراً  الفني  الكالم  من  والمطرب 
»أو  المرقص  درجة  عن  الشاعر  غوص  فيه  نقص 
درجة االختراع: اختراع المعاني«، إال أن فيه مسحة 

من اإلبداع كقول زهير بن أبي سلمى:
 تراه إذا ما جئته متهلالً

            كأنك تعطيه الذي أنت سائله!
يعطي  وهو  يسر-  يتهلل-  كريماً  رجالً  »يذكر 

ويجود وكأنه هو اآلخذ، المستفيد«.
فيه  يكون  ال  مما  فيه طالوة  كان  ما  والمقبول: 
كقول  ذلك  أشبه  وما  وتمثيل،  تشبيه  على  غوص 

طرفة بن العبد:
 ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً

                  ويأتيك باألخبار من لم تزّود
به  مما  الشعراء  أكثر  عليه  ما  هو  والمسموع 
القافية والوزن من دون أن يمجه  الطبع »يكرهه« 

ويستثقله السمع كقول امرئ القيس:
وقوفاً بها صحبي علّي مطيّهم

                    يقولون ال تهلك أسًى وتجمل!
والمتروك: ما كان كالً »ثقيالً« على السمع والطبع 

كقول أبي الطيب:
فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا

                 قالقل عيسى كلهن قالقُل!

»5«
قضية  في  منهجه  سعيد  البن  استوى  وهكذا 
اإلبداع الفني في الكالم األدبي من شعر ونثر، وجعله 

المطربات من األشعار
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المطرب،  ذلك:  ويلي  المرقص،  أعالها  في  طبقات: 
وقصر  والمتروك«  والمسموع  المقبول  »ووراءهما 
كتابه على النوعين األولين: المرقص والمطرب ومن 
يكون  ما  النوعين  مع  وقبل  كتابه،  عنوان  جاء  هنا 

توطئة »تمهيداً« لهما.
وجعلها  الشعرية،  اختياراته  من  المؤلف  وأكثر 
لذلك  وقّدم  النثرية،  النصوص  من  المختار  تغلب 
حجة فقال: إن الشعر أعلُق في األفكار، وأجول في 
والناقلين«،  الّرواة  مع  البلدان  في  »يتغلغل  األقطار 
وهو معين على نفسه في تذكاره وحفظه، وأكد أن 
الفكر  المرقص والمطرب كالهما يدور على غوص 
وإثارة المعاني...، وهذه المقدمات هي الفارقة بين 

الشعر و»النظم«.
إلى  ومسوغاتها  المقدمة  بعد  سعيد  ابن  انتقل 
الكتابة  فاستعرض  الفنية،  لنظريته  العملي  التطبيق 
عند  ووقف  العربي،  الشعر  استعرض  ثم  الفنية، 
حيناً  معلالً  والمطرب  المرقص  من  مختارة  نماذج 
مع  وتدّرج  آخر.  حيناً  والثناء  التعليق  في  متدخالً 

األدباء على عصورهم وعلى بلدانهم.

بعبارات  والمطرب  المرقص  عن  يعبر  وقد   -
أخرى فنية مثل »التشبيهات العقم«، أي التي ال نظير 
لها، قال: ومن التشبيهات العقم قول النابغة الذبياني 

يصف الطيور التي تالزم الخارجين إلى الحرب:
تراهن خلف القوم خزراً عيونها

                جلوس الشيوخ في ثياب المرانب
فهذا وصف مبتكر لجلسة الطيور المترقبة على 

تلك الهيئة
عرض  في  المطرب  إلى  المرقص  يجمع  وقد   -

واحد
- والحظ أن شعر عنترة قد يجيء في االختيار 
قد  كانوا  »إن  وقال:  ذلك  على  فنبه  الشعراء،  آخر 
أشعار  في  »المؤلف«  المصنف  الكتاب  في  جعلوه 
الجاهلية آخراً فإنه متقدم بالنظر إلى معاني الغوص
وعبّر عن إعجابه بحسن التشبيه واعتماده مقياساً 
لإلبداع باستعراض نماذج من أعصر مختلفة، فلما 
وصل إلى »ابن المعتز« أحد شعراء الدولة العباسية 
»وصار خليفة ليوم واحد« جعله إمام المشبهين في 
الدولة العباسية، واستوقفه من العصر األموي: ذو 

الرّمة، وضرب مثالً من قوله:
كأن أنوف الطير في عرصاتها

               خراطم أقالم تخّط وُتعجم

»6«
واختار لشعراء المغرب واألندلس نصوصاً كثيرة 
مما يدخل في المرقص والمطرب، واختار ليوسف 

بن هارون الرمادي من المرقص قوله:
ولم أر أحلى من تبسم أعيٍن

             غداة النوى عن لؤلؤ كان كامنا
»يصف انهمار الدمع ساعة الوداع«

واختار للمعتمد بن عباد »ملك إشبيلية«:
وليل بعطف النهر أنساً قطعته

             بذات سوار مثل منعطف النهر
نضت بردها عن غصن بان منعم

             فيا حسن ما انشق الكمام عن الزهر
والمطربات«  المرقصات  »عنوان  كتاب  ويبقى 
واالختيار  والبالغة  النقد  كتب  في  بابه  في  فريداً 

الشعري الممنهج.
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كانت الشرطة من أولى اجملاالت 
التي استفادت بالتقدم العلمي 

واستخداماته.. وكانت هذه 
ضرورية حيوية، ألن اجلرمية ال 
تتوقف عند حد، وإمنا تتطور 

أساليب ارتكابها، وإخفاء 
معاملها.. والشرطة في سباق 
مع مرتكبي اجلرائم.. وال ميكن 

أن تكون الشرطة متخلفة في 
هذا السباق، وإال أفلت زمام 

األمن في اجملتمع، وإمنا البد أن 
تكون الشرطة متقدمة مبراحل 

على مرتكبي اجلرائم، حتى ميكن 
لها ردعهم والكشف عنهم 

واإلمساك بهم وهذا هو ضمان 
حقيقي إلقرار األمن.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

أقام العقيد حمد سعيد المدير العام للشرطة بأبوظبي 
األمن  بعثة  رئيس  الساكت  سامي  للعقيد  تكريم  حفل 
إعارتهم  إنهاء  بمناسبة  البعثة  وأعضاء  األردنية  العام 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة بناء على طلب السلطات 

األردنية.

بذلها  التي  بالجهود  للشرطة  العام  المدير  أشاد  وقد 
ووجه  الشرطة،  في خدمة جهاز  البعثة  وأعضاء  رئيس 
إليهم خالص الشكر باسم سمو وزير الداخلية ومعالي 
وزير الدولة للشؤون الداخلية على الجهود التي بذلوها 

طوال فترة خدمتهم بالمديرية العامة للشرطة بأبوظبي.

للشرطة  العامة  المديرية  بين  مشترك  اجتماع  عقد 
بأبوظبي واإلدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية 
رجال  جانب  من  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  لمناقشة 

الشرطة في حال حدوث حريق.
للشرطة  العام  المدير  سعيد  حمد  العقيد  أصدر  وقد 
تعميماً بالواجبات التي تم تحديدها خالل االجتماع، والتي 
تضمنت عدم التدخل بأعمال الدفاع المدني من الناحية 

الفنية، ألن ذلك مناط بجهاز الدفاع المدني.
الحادث من قبل فرع  المرور في مكان  تنظيم حركة 

المرور والنجدة، وتوفير المنشآت »الرافعة« الستعمالها 
في حالة الضرورة، وقطع الطريق إن لزم األمر وحظر 
األمر من  لزم  إذا  العمليات وإخالئها  المرور من منطقة 
السيارات ولو بواسطة الونش »الرافعة« لتسهيل وضع 
الدفاع المدني سيارات الدفاع المدني بالموقع المناسب، 
وتقليل فرصة احتراق اآلليات والسيارات الخاصة بمكان 
والمختبر  والمصورين  الصحفيين  باستثناء  الحادث. 
بالحادث، ويمنع  له صفة رسمية تتصل  الجنائي ولمن 

أي شخص من الدخول إلى مكان الحادث.

ترقية العقيد سامل التاجر واملقدم عبد الرحمن الشال

أصدر سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باعتباره 
سالم  المقدم  بترقية  أميرياً  مرسوماً  ألبوظبي  حاكماً 
إلى  العين  شرطة  مدير  نائب  الظاهري  عبدالله  محمد 
رتبة عقيد، وترقية الرائد محمد عبدالرحمن الشال مدير 
رتبة  إلى  للشرطة  العامة  بالمديرية  العمليات  شؤون 
يونيو  أول  من  اعتباراً  المرسوم  تنفيذ  بدأ  مقدم.وقد 
»حزيران« عام 1979. أخلص التهاني مع تمنياتنا بدوام 

الترقي والتوفيق.

حفل تكريم لبعثة األمن األردنية

تحديد واجبات الرشطة يف حالة وقوع الحرائق
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تخريج دورة من الشرطة المستجدين

دراسة ميدانية لوضع  استراتيجية للحد من حوادث المرور

الشرطة  عام  مدير  سعيد  حمد  العميد  سعادة  شهد 
لتخريج  الشرطة  بكلية  أقيم  الذي  االحتفال  بأبوظبي 
الدورة الثالثة والثالثين للشرطة المستجدين التي شارك 

فيها 227 شرطياً مستجداً، واستغرقت 20 أسبوعاً.
وتلقى الخريجون خالل الدورة عدداً من المواد النظرية 
في  أساساً  تعتبر  التي  العسكرية  والتدريبات  والثقافية 
النظرية  المواد  وشملت  الشرطة.  عناصر  وإعداد  تأهيل 

اإلجراءات  وقانون  العقوبات  وقانون  الشرطة  قانون 
والواجبات  الجنائي  والتحقيق  الخصوصية  والقوانين 
العسكرية والدفاع  العامة واإلسعافات األولية والكتابات 

المدني ومكافحة الشغب.
واألسلحة  المشاة  العسكرية  التدريبات  وشملت 
والرماية ومكافحة الشغب والرياضة البدنية، كما شملت 

المواد الثقافية والمعلومات العامة والثقافة اإلسالمية.

وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العميد  سعادة  أصدر 
ببحث  والتدريب  للتخطيط  العامة  لإلدارة  تكليفاً  الداخلية 
ووضع استراتيجية للحد من حوادث المرور على مستوى 

الدولة بالتعاون مع إدارات المرور في اإلمارات
العقيد  برئاسة  عقد  الذي  االجتماع  ضوء  وعلى 
سيف مبارك الناخي الستعراض الدراسة التي أعدها 
وما  الموضوع،  هذا  أحمد جمعة حول  عبدالله  الرائد 
سعادة  اعتمدها  توصيات  من  االجتماع  إليه  انتهى 
ميدانية  دراسة  إعداد  تقرر  الداخلية،  وزارة  وكيل 

على مستوى اإلمارات تتضمن: اختيار طريق سريع 
وآخر داخلي في كل إمارة من بين الطرق التي تكثر 
فيها حوادث المرور ليكون بمثابة عينة لهذه الدراسة 
الميدانية، واختيار مندوب عن شرطة اإلمارة من بين 
ضباط المرور ليكون بمثابة ضابط اتصال بين شرطة 
االستراتيجية،  هذه  بوضع  المكلفة  واللجنة  اإلمارة 
خالل  وقعت  التي  المرورية  الحوادث  أخطر  ورصد 
العام، وتحليل ظروفها واألسباب التي يحتمل أن تكون 

السبب الرئيس في وقوعها.

إعادة تشكيل مجلس إدارة كلية الشرطة

وزير  علي  بن  حمودة  اللواء  معالي  أصدر 
يقضي  وزارياً  قراراً  الداخلية  للشؤون  الدولة 
الشرطة  كلية  إدارة  مجلس  تشكيل  بإعادة 
بأبوظبي. ويرأس التشكيل الجديد سعادة وكيل 
من  كالً  عضويته  في  ويضم  الداخلية،  وزارة 
عام  ومدير  أبوظبي  شرطة  عام  مدير  سعادة 
الشؤون اإلدارية والمالية ومدير عام التخطيط 
الشرطة  كلية  عام  ومدير  بالوزارة،  والتدريب 
إدارة  ومدير  الذاتية  الشؤون  إدارة  ومدير 
القانونية بالوزارة ومدير ديوان كلية  الشؤون 

الشرطة كمقرر لمجلس اإلدارة.

إذا كان األمن ضرورة أساسية 
لتقدم اجملتمع ومطلباً عزيزاً 

جلميع أفراده، فإن هذا الهدف 
ال ميكن أن يتحقق على النحو 

املنشود ما لم تتضافر من 
أجله جميع اجلهود، وما لم 

يشارك اجلميع بواجباتهم في 
سبيل الوصول إليه.

وال تقتصر هذه املشاركة 
املطلوبة من اجملتمع وأفراده 

على مجال أمني من دون آخر، 
ألن أمن اجملتمع كل ال يتجزأ. 

ومتى توافر الوعي بضرورة 
احترام القانون وااللتزام به، 

وتوافر احلرص على مكافحة 
كل مظاهر اجلرمية واالنحراف، 

فإن ذلك سيكون ركيزة 
لتوفير األمن واحلفاظ عليه 

في مختلف القطاعات 
واجملاالت.
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وضعت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ومنذ قيامها نصب 
عينها االهتمام مبواطنيها، 

فهم ثروتها احلقيقية والدائمة 
والذين يعول عليهم في 
التنمية والتطوير، وقد مت 

وضع استراتيجيات وخطط 
واضحة املعالم ومحددة 

األهداف تسعى لبناء شباب 
الوطن ثقافياً وعلمياً وبدنياً 

واجتماعياً، كما سعت الدولة 
حثيثاً جلعل طاقات الشباب 

تصب كلها في صالح وخدمة 
الدولة. وقد كان للحركة 

الرياضية والرياضيني نصيب 
وافر من هذا االهتمام والرعاية 
من قبل املسؤولني في الدولة، 

فتم إنشاء وإقامة العديد 
من األندية الرياضية واملالعب 

الضخمة ملعظم األلعاب 
الرياضية، ومتت االستعانة 

بخبرات وكفاءات عاملية 
تتولى تدريب وتأهيل الشباب 

الرياضي.
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حاكم  نائب  الشرقي  سيف  بن  حمد  الشيخ  سمو  شهد 
الفجيرة حفل تخريج الدورة الثانية للتدريب الصيفي لطلبة 
العامة  اإلدارة  نظمتها  التي  الشرطة«،  »أجيال  المدارس، 
لشرطة الفجيرة للعام الثاني على التوالي، بهدف شغل أوقات 
بنادي  وذلك  الصيفية،  العطلة  خالل  الطالب  لدى  الفراغ 
صاحب  أنجال  الحفل  حضر  البحرية،  للرياضات  الفجيرة 
السمو حاكم الفجيرة ومعالي سعيد بن محمد الرقباني وزير 
الزراعة والثروة السمكية والدكتورمحمد سعيد الكندي مدير 
مكتب صاحب السمو حاكم الفجيرة ورؤساء ومديرو الدوائر 

والمؤسسات الحكومية في إمارة الفجيرة.
شرطة  عام  مدير  غانم  بن  أحمد  محمد  المقدم  وأوضح 
الفجيرة أن االهتمام بالنشء وتوعيته أمنياً يأتي انطالقاً من 
التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه صاحب السمو 
الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى لالتحاد 
ليأخذ  اإلمارات  بإنسان  لالرتقاء  والداعية  الفجيرة  حاكم 
دوره المنشود في حركة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة 

في المجاالت كافة.

محد بن سيف الرشقي يشهد ختريج الدورة األمنية من أجيال الرشطة

استقبل اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
وكيل وزارة الداخلية في مكتبه سعادة ديكخانغ موبيلوا 
سفير جنوب إفريقيا لدى الدولة، كما استقبل سموه في 
مكتبه سعادة ريتشارد اولبيرت القائم بأعمال السفارة 
األمريكية لدى الدولة، وتم خالل المقابلتين بحث عدد 
جهة  ومن  المشترك،  االهتمام  ذات  الموضوعات  من 
أخرى أصدر اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

وكيل وزارة الداخلية قراراً بترقية 2522 من ضباط 
إلى   264 ترفيع  الترقيات  وشملت  واألفراد،  الصف 
رتبة مساعد أول، و145 إلى رتبة مساعد، و1365 
إلى رتبة رقيب، و248  إلى رتبة رقيب أول، و443 
إلى رتبة عريف، و57 إلى رتبة شرطي أول، وتوجه 
لهم  متمنياً  بالترقيات  المشمولين  إلى  بالتهنئة  سموه 

مزيداً من التوفيق.

سيف بن زايد يستقبل سفري جنوب إفريقيا والقائم بأعامل السفارة األمريكية
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بدايات

دورة تدريب لتاأهيل رجال ال�شرطة عام 1979.

العقيد �شهيل حممد عبداهلل ي�شتقبل مدير عام ال�شرطة الكويتية عام 1979.
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نساء في الميدان

 حمدة البادي:
الزي العسكري للمرأة صمام أمان

تمتد  وعمل  كفاح  قصة  عن  هنا  نتحدث 
ألكثر من عشرين عاماً، ومحور حديثنا النقيب 
ضابط  تعمل  التي  البادي  محمد  علي  حمدة 
واإلعالم  التوجيه  فرع  في  ومحاضر  مدرب 
بمعهد تدريب أمن المنافذ بمديرية شرطة أمن 
المنافذ والمطارات بقطاع شؤون األمن والمنافذ 

بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
مسيرتها  عن  البادي  حمدة  النقيب  تقول 
الشرطية  مسيرتي  »إن  الطويلة:  الشرطية 
عملي  وطبيعة  عاماً،  عشرين  من  ألكثر  تمتد 
تقوم على تدريب العاملين بمديرية شرطة أمن 
المنافذ والشركاء االستراتيجيين لدى المديرية 
ونقل المعرفة ونشرها وتنمية وصقل مهارات 
ورفع  األداء  وأساليب  طرق  وتحسين  األفراد 
الكفاءة في الدورات التخصصية لمواكبة عملية 
أفضل،  لمستوى  واالرتقاء  والتحديث  التطوير 
وهذا لكوني معتمدة من لجنة القبول والخبراء 

والمحاضرين بوزارة الداخلية«. 
تحمل البادي شهادة دبلوم العلوم الشرطية 
الله  من  بفضل  أنا  وتقول:  جداً،  جيد  بتقدير 
ورئيس  القطاع،  لدى  السعادة  سفيرة  أيضاً 
لجنة األنشطة الرياضية النسائية لدى القطاع، 
كما اشغل منصب النائب الثاني لجمعية الشرطة 
النسائية اإلماراتية وعضو في اللجنة التنسيقية 
الداخلية  بوزارة  النسائية  الشرطة  لشؤون 

وأيضاً في فريق العمل اإلنساني لدى القطاع.
التي حصلت  والتكريمات  الشهادات  عن  أما 
الشرطية، فتجيب: حصلت  عليها في مسيرتها 
لمشاركتي  التمييز  شهادات  من  العديد  على 
العديد من  الداخلية، كما نلت  في مهام بوزارة 
شهادات  بجانب  هذا  المجتمع،  خدمة  شهادات 
في مشاركات محلية  التقدير  و  والثناء  الشكر 
الخدمة  ميدالية  على  حصلت  وأيضاً  ودولية 

الطويلة الممتازة والخدمة المخلصة.

وتردف قائلة: شاركت في عدد من المؤتمرات 
والمشاركات داخل وخارج الدولة بما يتعلق في 
الدولة  خارج  ففي  النسائية،  للشرطة  األنشطة 
جنوب  في  اقيمت  التي  األنشطة  في  شاركت 
وسوف  واستراليا،  المتحدة  والمملكة  إفريقيا 
أشارك في هذا العام في المؤتمر الذي سيعقد 

في كندا قريباً. 
حمدة  النقيب  تحبها  التي  الهوايات  عن  أما 
وتعشق  الرياضة  تهوى  أنها  فتوضح  البادي، 
السنوات  مدار  على  تشارك  وكانت  الرماية، 
الماضية في البطوالت التي تعقد على مستوى 
بجانب  هذا  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 

تعلقها بالسفر والقراءة. 
كثيرة،  أحالمي  تفصح:  أحالمها  وعن 
أحالم  تعد هناك  لم  الرشيدة  القيادة  وفي ظل 
إن  أفضل  والقادم  متاح  شيء  فكل  مستحيلة، 
شاء الله وعلى الجميع التحلي بالصبر واالجتهاد 
للوصول إلى األحالم التي نطمح لها، ألن البيئة 
اإلماراتية وفرَّت كل االمكانيات المناسبة للتميز 

والوصول إلى القمة.
التي تقدمها للمقبالت للعمل  النصيحة  وعن 
التحلي  لهن  نصيحتي  تجيب:  العسكري، 
بالمسؤولية وبذل الغالي والنفيس لخدمة وطننا 
العسكري  فالزي  والوالء،  بالفخر  والشعور 
للمرأة بحد ذاته يعتبر صمام األمان، ألنه يحقق 
المجتمع  لشرائح  والسالمة  واالستقرار  األمن 

كافة.

 البيئة الإماراتية وفرَّت كل الإمكانيات 

املنا�صبة للتميز والو�صول اإىل القمة

�إعد�د وت�شوير: لر� �لظر��شي
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المتميزون

صاحب  من  التكريم  شرف  استحقت  متميزة 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة لفوزها 
ألطروحتها  الشارقة  جائزة  في  الثالث  بالمركز 
االبتكارية  والقدرات  المعرفة  »مشاركة  بعنوان: 
والمزايا التنافسية واألداء المالي للمؤسسات دراسة 

عملية«.
علي  حسين  طالب  الشيماء  الدكتور  الرائد  هي 
على  وحاصلة  متزوجة   1982 مواليد  من  طالب 
عام  أبوظبي  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  دكتوراه 
جامعة   – الكمبيوتر  علوم  في  وماجستير   2017
عام  أبوظبي  بشرطة  التحقت   ،2012  – أبوظبي 
إدارة  مدير  نائب  منصب  حاليا  تشغل  وهي   ،2002
االبتكار واستشراف المستقبل – مركز االستراتيجية 

والتطوير المؤسسي. 
تصف الشيماء مشاعرها عند التكريم قائلة: »عند 
تسلمي لشهادة التكريم كان أول ما خطر لي أن أقوله 
لصاحب السمو حاكم الشارقة هو التعبير عن مدى 
على  كان  تكريمي  إن  حيث  التكريم،  بهذا  سعادتي 
مستوى الوطن العربي والذي اعتبره تقديراً للمجهود 
الكبير الذي قدمته خالل أربع سنوات من الدراسة«.

إلى  الدراسة  هذه  تهدف  تقول:  أطروحتها  وعن 
تطوير إطار عمل لمشاركة المعرفة عبر ثالثة أبعاد: 
الممكنات والعمليات والمخرجات وذلك في مجال إنفاذ 
الممكنات  القانون في دولة اإلمارات، وتشمل تأثير 
الستة )المتعة في مساعدة اآلخرين والكفاءة الذاتية 
العليا والمكافآت المؤسسية  المعرفية ودعم اإلدارة 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  واستخدام 
والتركيز على المستخدم النهائي( على وهب وتجميع 
المعرفة وهاتان العمليتان تشكالن معاً محور عملية 
مشاركة المعرفة. كما تسعى الدراسة لسبر تأثيرهما 
على القدرات االبتكارية المؤسسية والمزايا التنافسية 
ودراسة  المؤسسي.  المالي  واألداء  المؤسسية 
عالقات إضافية مثل تأثير قدرات االبتكار المؤسسي 
المزايا  وتأثير  المؤسسية  التنافسية  المزايا  على 

التنافسية المؤسسية على األداء المالي المؤسسي. 
وفي هذه الدراسة الكمية تم تجميع البيانات من 
استبيانات  باستخدام  القانون  إنفاذ  هيئات  إحدى 
فتشمل  العينة  لحجم  وبالنسبة  ومحددة.  منظمة 
استخدام  وتم  المتوسطة.  اإلدارة  من  مديراً   685
عدة أدوات إحصائية مثل التحليل الوصفي وتحليل 
التباين األحادي والتحليل العاملي التوكيدي ونماذج 
في  فرضية   11 الختبار  وذلك  الهيكلية  المعادلة 

النموذج الهيكلي. 
المعرفية  الذاتية  الكفاءة  أن  الدراسة  وقد وجدت 

�إعد�د: �أماين �ليافعي

اإلدارة  دعم  وأن  المعرفة  وهب  سلوك  على  تؤثر 
العليا يؤثر على سلوك تجميع المعرفة، وأن استخدام 
على  والتركيز  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
المعرفة  مشاركة  على  يؤثران  النهائي  المستخدم 
وأن  تجميعها.  أو  المعرفة  وهب  حيث  من  سواء 
على  يؤثر  الموظفين  لدى  المعرفة  وهب  سلوك 
القدرات االبتكارية والمزايا التنافسية واألداء المالي 
على  تؤثر  االبتكارية  القدرات  وأن  المعنية.  للهيئة 
بدورها  التنافسية  المزايا  وتؤثر  التنافسية،  المزايا 
على األداء المالي للهيئة التي شملتها الدراسة، وأنه 
العامة في هذه  يوجد اختالفات مهمة بين اإلدارات 
الهيئة.ومن خالل دراسة أربع إدارات فيها تبين أنها 
المعرفة  مشاركة  في  متشابهة  بسلوكيات  تشترك 
ولكنها تختلف ببعض السلوكيات الخاصة بمشاركة 
واالختصاصات  لألهداف  وفقاً  وذلك  المعرفة 

والثقافة الخاصة بكل إدارة.
والفرص  المحددات  من  الكثير  الدراسة  وتقدم 
التي يمكن االستفادة منها في األبحاث المستقبلية. 
على سبيل المثال يمكن دراسة المزيد من الممكنات 
والمخرجات الخاصة بمشاركة المعرفة ضمن دولة 
مشاركة  أمام  القائمة  العوائق  ودراسة  اإلمارات، 
بديل  ويوجد  المستقبلية.  الدراسات  في  المعرفة 
عن دراسة سلوك مشاركة المعرفة ويتمثل بدراسة 
الغرض من مشاركة المعرفة. وربما يكون من المفيد 
بدولة  أخرى  الدراسة في قطاعات عمل  تكرار هذه 
القانون بحيث يتم  إنفاذ  اإلمارات من خارج هيئات 

تعميم النتائج على كامل دولة اإلمارات. 
مهمة،  وإدارية  نظرية  الدراسة مساهمات  وتقدم 

فهي تقدم نموذجاً للبحث بالنسبة للدراسات العملية 
الممكنات  يشمل  األبعاد  ثالثي  إطار  خالل  من 
والعمليات والنتائج. كما توجد فرص هائلة لتعزيز 
هذه الدراسة وإضافة المزيد من الممكنات والنتائج 
المتغيرة، مما يفتح الباب أمام المختصين والباحثين 
لتحسين وتطوير مزيد من األطر التي تلتزم بالهيكلية 
نفسها. كما يمكن لنموذج البحث أن يقدم فكرة حول 
كيف يمكن أن تعزز المؤسسات التي تتسم بمستوى 
لديها  المعرفة  مشاركة  ثقافة  المعرفة  من  كثيف 
المعرفة  مشاركة  في  ناجحة  استراتيجيات  وتبني 

خصوصاً في هيئات إنفاذ القانون باإلمارات. 

تحديات ونصائح
في  للتميز  الوصول  من  بد  ال  أنه  الشيماء  ترى 
العمل والذي يجب أن يشتمل على الصفات القيادية 
والدراية الكافية لمواجهة أي تحديات، وكلما كبرت 
للتعلم  القيمة  الفرص  التحديات زادت  وتعقدت هذه 
والنمو واكتساب الخبرات في الحياة، وبالتالي فأنا 
عملي  خالل  واجهتها  التي  التحديات  لجميع  ممتنة 
الشرطي و سعيت لحلها بكل جد واجتهاد للوصول 

إلى المكانة التي انا فيها اآلن.
باإلخالص  وزميالتها  زمالءها  الشيماء  وتنصح 
و تقديم كل جهد وقدرات في خدمة الوطن ومكان 
التوقف  العمل والتمسك بالطموح و األهداف وعدم 
ببيت شعر  لقناعتها  أي حال وذلك  النمو تحت  عن 
المتنبي “فال تقنع بما دون النجوم “ والتوكل على 
الحياة  ضغوط  مواجهة  في  بالصبر  والتحلي  الله 

وأخيراً التعلم المستمر.

الشيماء:: للوصول للهدف ال بد من تجاوز التحديات

حاكم الشارقة مكرماً الفائزين بالجائزة وبينهم الرائد الشيماء األولى من اليمين

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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خارج المهنة

إن تتبع شغف اإلبرة التي تعرف طريقها جيداً 
في مساحة القماش...إن تزرع الصبر والجمال 
واإلبداع في األثواب وتصنع لنا أجمل األشكال 
كيف  تعرف  إذاً  أنت  التطريز..  نمنمات  وأبدع 

تصنع الجمال كما مريم الظاهري.
نتحدث هنا عن الرائد مريم سهيل الظاهري 
الباحثة االجتماعية في فرع الخالفات االجتماعية 
في مراكز الدعم االجتماعي بأبوظبي في قطاع 
أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

عالم  عن  بعيداً  أخرى  اهتمامات  لديها  مريم 
البحث االجتماعي، هي تعشق الخياطة التطريز 
والبراقة  الجميلة  النسائية  األثواب  وصناعة 
الملونة واألشكال  والمجدولة بالخرز والخيوط 
الهندسية الدقيقة التي تمتع العين بالجمال، لهذا 
الخاص،  التجاري  مشروعها  عمل  في  فكرت 

وافتتحت مشغالً للخياطة والتطريز.
تقول مريم: في هذا المشغل أجد نفسي بين 

�إعد�د: لر� �لظر��شي 

تصاميم المالبس وقصها وخياطتها وتطريزها 
أجد متعتي الكاملة، ال اكتفي بمراقبة سير العمل 
رتق  في  العامالت  أشارك  نفسي  أجد  وإنما 

الجمال في هذا الثوب أو ذاك.
وعن بداية تعلقها بفن الخياطة والتطريز تقول 
مريم: منذ البداية وجدت نفسي متعلقة بالخياطة 
والتطريز وتصميم المالبس، وفي 2003 قررت 
بالكامل،  تتملكني  التي  الهواية  هذه  احترف  أن 
المالبس  استورد  وكنت  محالً  افتتحت  لهذا 
لم يشبع حنيني  المحل  الخارج، ولكن هذا  من 
للتصميم والتفصيل والخياطة اليدوية التي كانت 
من  الكثير  فهناك  أفكاري،  على  دائماً  تسيطر 
في  رأسي  من  أخرجها  أن  احتاج  التي  األفكار 
القماش، لهذا وبعد عشر سنوات، افتتحت حلم 
عمري وهو عبارة عن مشغل مرخص برخصة 
مبدعة من مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومن 
حيث  أحالمي،  كل  حققت  المشغل  هذا  خالل 

شاركت في العديد من المعارض المحلية في كل 
إمارات الدولة.

عائلتي  من  التشجيع  وجدت  قائلة:  وتتابع 
حياكة  في  وطريقتي  تصاميمي  أحبت  التي 
واخص  الجمالية،  تفاصيلها  وتناسق  المالبس 
يرافقني كثيراً  الذي كان  اختي  ابن  بالذكر هنا 
في سفري خارج الدولة إلحضار خامات معينة 
أو حتى في المعارض ويشجعني دائماً، ويقول 
إن عملي فيه الكثير من اإلبداع وهو يفتخر بي 

جداً وبمشروعي اإلبداعي.
في  تقول:  مريم،  تحبه  الذي  المشغل  وعن 
تطريز  وعامل  خياطين  ثالثة  يوجد  المشغل 

وعامل شك ومصممة أزياء وأنا.
وعن أحالمها: أحلم أن أفتتح فروعاً للمشغل 
لي  يكون  أن  أحلم  كما  الدولة،  إمارات  كل  في 
دائماً  فاألحالم  بي،  خاصة  تجارية  عالمة 

مشروعة عندما يكون هناك جهد يستحق.

مريم الظاهري: األحالم دائمًا مشروعة 
عندما يكون هناك جهد يستحق

POP ADS.indd   153 11/25/17   7:17 PM



POP ADS.indd   153 11/25/17   7:17 PM



العدد 573 سبتمبر 702018

أصحاب الهمم

إمارة  في   1983 عام  البلوشي  أشرف  ولد 
والديه  كنف  في  وترعرع  نشأ  حيث  الفجيرة، 
محفوفاً بالحنان والرحمة فقد سهرا عليه وأعطياه 
كل ما يحتاجه األبناء من رعاية واهتمام واعتناء.

أشرف،  بولدهما  األبوان  فجع   2002 عام  في 
الذي تعرض لحادث مروري أليم فقد من جرائه 
من  عشر  الثمانية  يتجاوز  لم  وهو  يده  أصابع 
عمره، وأدت اإلصابة إلى عجزه عن القيام بأمور 
كثيرة في حياته بالشكل الطبيعي الذي اعتاد عليه.

أدى  الذي  الحادث  »بعد  البلوشي:  يوضح 
إلى بتر أصابع يدي، انتابتني حالة نفسية بالغة 
أبوين  لديَّ  أن  تعالى  الله  أحمد  لكني  التعقيد، 
لم  ما  والعزيمة  الصبر  من  تعالى  الله  أعطاهما 
بالتشجيع  جانبي،  إلى  وقفا  فقد  ألحد،  يعطهما 
تلك  تخطيت  أن  إلى  الطيبة،  والمعاملة  والنصح 
التفاؤل  من  بكثير  الحرجة،  النفسية  المرحلة 
والعزم، فبدأت أفكر بتطوير ذاتي في مجال العلم 

والعمل«.
بشتى  العمل  عن  »بحثت  البلوشي:  يضيف 
الرد  لكن  لوطني،  وأعمل  نفسي  ألجد  األماكن، 
إلى  فتوصلت  آخر،  مخرج  عن  بحثت  تأخر.. 
وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  إدارة 
أشهر،  ستة  درست  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
وتخصصت في مجال الرسم والتصميم، كما أن 
شهادتي الثانوية العامة بتخصصي في المحاسبة، 
والتي كنت أحوزها قبل دخولي المركز، ساعدتني 
كثيراً في تخطي صعوبات الدراسة، كما أن توفر 
المطلوبة،  احتياجاتنا  وكل  والسكن  المواصالت 

أذهب عنّا كل التحديات«.
المركز،  من  تخرجي  »بعد  البلوشي:  يتابع 
التحقت بالعمل في اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب بالفجيرة بقسم الشؤون اإلدارية، بوظيفة 
كاتب، وفي الحقيقة وجدت في هذا القسم ألوان 
الضباط  من  سواء  والتقدير  والتشجيع  الحفاوة 
البيئة  المسؤولين، أومن زمالئي في العمل، هذه 
العملية الصحية والمشجعة على اإلبداع، جعلتني 
ما بوسعي لخدمة  وأبذل كل  بالمسؤولية  أشعر 

وطني«. 
ويضيف: العمل فتح لي أبواب الخير والحمد 
لله فقد تزوجت وأنجبت أطفاالً وأصبح لديَّ أسرة 
ومنزل بفضل من الله تعالى، الذي سخر لنا قيادة 

�إعد�د: خالد �لظنحاين

رشيدة تعمل ليل نهار على راحة المواطن وتوفير 
سبل العيش الكريم للشعب اإلماراتي الوفي. 

السباحة،  يعشق  كما  الرماية،  البلوشي  يحب 
اإلنجاز  الخاصة  حياته  في  يعتبرهما  اللتين 
العملية، حيث يجد نفسه فيهما،  الموازي لحياته 
للبلوشي طموحاً  أن  كما  أدائهما.  عند  ويستمتع 

أعلى  إلى  يصل  أن  يتمنى  فهو  له،  حدود  ال 
الرتب، ويصل بعمله المهني والوظيفي إلى أعلى 
المناصب، وذلك ليثبت إلخوانه من ذوي اإلعاقة 
أوالً، وللناس في المجتمع ثانياً، أن اإلعاقة ال تقف 
حاجزاً أمام اإلبداع إليمانه بأن العزيمة واإلرادة 

الصلبة تصنعان المعجزات.

أشرف البلوشي: 
العزيمة واإلرادة الصلبة تصنعان المعجزات
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شخصيات

الفرنسي  المجرم  هروب  أنباء  تصدرت 
بطائرة  سجنه  من  فايد  رضوان  الشهير 
األخبار  الماضي عناوين  يوليو  هليوكوبتر في 
في أنحاء العالم، فمن هو هذا الهارب الذي دوخ 

الجندرمة الفرنسية؟ 
ولد رضوان فايد في 10 مايو 1972 في كريل 
بفرنسا، وهو مجرم فرنسي ذو أصول جزائرية، 
ويعد فايد من أشهر المجرمين في فرنسا، وقد 
هرب عدة مرات من السجن آخرها في 1 يوليو 
2018، عندما تمكن من الهروب بواسطة طائرة 
فايد  السجن. كان  هليكوبتر هبطت على أرض 

أكثر مجرم مطلوب في فرنسا سنة 2013. 

999 -خاص 

اللص األديب!

دّوخ رضوان فايد سلطات فرنسا وشرطتها 
مجدداً يوليو الماضي عندما نجح ببضع دقائق 
وللمرة الثانية خالل 5 أعوام بالفرار من سجنه 

في باريس على طريقة أبطال سينما هوليوود.
ويعرف رضوان فايد، والذي يبلغ من العمر 
46 عاماً، بأنه واحد من أشهر رجال العصابات 
في فرنسا وذو تاريخ طويل في عالم الجريمة 
وكواليس المهمشين في عاصمة األنوار باريس.

خلل  بوجود  الفرنسية  العدل  وزارة  وأقّرت 
في السجن الذي كان يحتجز فيه هذا المجرم 
متن  على  هربه  عملية  عليه  سّهل  الفيلسوف، 
مسلّحة  مجموعة  إليه  اقتادتها  مروحية  طائرة 

بعدما اختطفتها مع رّبانها.
الفرنسية  السلطات  تجنيد  من  الرغم  وعلى 
الشرطة  رجال  من  شخص  آالف  ثالثة 
واالستخبارات لمطاردته، فإن رضوان ما زال 
داخل  يرزق  وحياً  وحراً  طليقاً  تاريخه  حتى 
أجهزة  تعتقد  حسبما  الفرنسية،  األراضي 

االستخبارات الفرنسية.
خصب  بخيال  يتمتع  الذي  رضوان،  وكان 
بالسجن  حكماً  يقضي  نظيرها،  قّل  وفانتازيا 
سطو  محاولة  في  تورطه  بعد  عاماً   25 لمدة 
فاشلة قتل خاللها ضابط شرطة فرنسي عام 
يهرب  التي  األولى  المرة  هذه  تكن  ولم   .2010
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ففي  حراسه.  من  المثقف  المجرم  هذا  فيها 
تسعينيات القرن الماضي، أمضى ثالث سنوات 
من  لإلفالت  وإسرائيل  سويسرا  بين  متنقالً 

الشرطة بعد هروبه األول من سجنه.
ودرامياً  استثنائياً  كان  الثاني  هروبه  لكن 
تستغرق  لم  مسلحة  عملية  في  مثير،  حد  إلى 
رهائن  أي  احتجاز  دون  من  دقائق  بضع  إال 
ومن دون أن تسفر عن جرحى أو قتلى، حيث 
انطلقت مجموعة من عصابته بطائرة هليوكبتر 
الشرف  بها في ساحة  استولت عليها وهبطت 
المجهز  غير  الوحيد  المكان  وهي  السجن،  في 
أصالً  معّدة  ألنها  لإلرهاب،  مضادة  بشبكة 

الستقبال كبار الزوار والشخصيات الرسمية.
يعرفون  السجين  شركاء  أن  واضحاً  وبدا 
قنابل  وصولهم  فور  ألقوا  وهم  جيداً.  المكان 
ثم  باباً  يخلعوا  أن  قبل  الساحة  في  دخانية 
قاعات  إلى  يؤديان  آخريين  بابين  يحطموا 
أحد  مع  ينتظرهم  رضوان  كان  حيث  السجن، 

أخوته.
يتمتع رضوان فايد بشعبية واحترام كبيرين 
العصابات  ورجال  المبتدئين  الجانحين  بين 
بين  وحتى  الفرنسية،  الشعبية  المناطق  في 
رجال  عليه  ويطلق  المحترفين.  اللصوص 
الشرطة لقب »اللص األديب« ألنه ألّف عام 2009 
كتاباً يتحدث فيه عن تجربة نشأته في ضواحي 
وشريعة  الجريمة  هناك  تتفشى  حيث  باريس، 

الغاب وسيادة رجال العصابات.
واكتسب هذا المجرم الغريب والمثير للجدل، 
القنوات  كل  على  أطل  بعدما  واسعة  شهرة 
التلفزيونية الفرنسية تقريباً للحديث عن تجربته 
باريس  عالم  عن  وكتابه  الجريمة  عالم  في 

السفلي بين المهمشين والبؤساء والمنبوذين.
من  عائلة  في  المولود  الرجل  هذا  وتحدث 
المهاجرين الجزائريين، والمتأثر جداً بالسينما، 
في كتابه كيف سطا على مصرف كما في فيلم 
طريقة  على  شاحنات  سرق  وكيف  سينمائي، 

فيلم »ريزرفوار دوغز«. 
اللص  هذا  ادعى  التلفزيونية،  إطالالته  وفي 
يعود  لن  بأنه  والرشيق،  واألنيق  العصامي 
مجدداً إلى عالم العصابات والسرقة واإلجرام، 
وأكد مع ذلك أنه لن يعتذر عّما ارتكبه »ألن ما 
فات مات«. وقال إنه عثر على عمل في التجارة 
يكذب  كان  أنه  إال  البنه.  حياته  سيكرس  وإنه 
أنه في السنة نفسها،  بطريقة مقنعة جداً، ذلك 
وتحديداً في 20 مايو 2010، أطلق مع عصابته 
األمن  لقوى  دورية  على  النار  اللصوص  من 
مدنيين.  على طريق سريع وجرحوا  الفرنسي 
االستئناف  محكمة  دانت   ،2018 أبريل  وفي 
رضوان فايد بهذه العملية في دعوى استئنافه، 

بعد إدانته بمحاولة سرقة قتل فيها شرطي.
كذلك، حكم عليه مرتين عام 2017، بالسجن 
عشر سنوات لهروبه من سجن ليل عام 2013 
وبالسجن 18 سنة بسبب هجومه على شاحنة 
في بادو كاليه عام 2011. وقام هو باستئناف 

الحكمين. وفي 13 أبريل 2013، فر خالل نصف 
أخذ  بعدما  سكيدان«  »ليل  سجن  من  ساعة 
أربعة من حراسه رهائن ودروعاً بشرية، وفجر 
كانت  سيارة  إلى  يصل  أن  قبل  أبواب  خمسة 

تنتظره، واستمر هروبه بضعة أسابيع.
كثب  عن  عرفوه  الذين  الحراس  أحد  ويقول 
في السجن الذي كان يحتجز فيه، إنه في إحدى 
فكرة  عن  أبداً  رضوان  يتخل  لم  ذهنه،  زوايا 
الهرب إلى فضاء الحرية وعالم الجريمة. فخلف 
سلوكيات هذا الشخص، الذي يبدو مهذباً للغاية، 
تتوارى دائماً لعبته وخططه الجهنمية. ووصفه 
الخبراء في الطب النفسي في إحدى محاكماته 
يستخدم  اجتماعي”  “مفترس  بأنه   2016 عام 
وذكاءه  وجاذبيته  وسحره  شخصيته  صفات 
اآلخرين  على  للسيطرة  وتفاعله  وشجاعته 

والحصول على ما يريد وما يرغب به.

 كيف تمت عملية الهروب؟
اثنان،  ذهب  يوليو  من  األول  االثنين  صباح 
البالغ  وابنه  عاماً   50 عمره  رجل  أنهما  يعتقد 
من العمر 20 عاماً، إلى ناد للطيران، في منطقة 
للمرة  أخذ دروس  أجل  تريزينيي، من  فونتني 

األولى.
وقال الطيار، ستيفان بي لإلذاعة الفرنسية: 
قبل،  من  مرتين  أو  مرة  الشخصين  التقى  إنه 
وعن  عنه  الكثير  يعرفان  أنهما  الحظ  ولكنه 
بعينها.ورفض  مروحية  طائرة  وطلبا  الطائرة، 
طلبهما ألنها غير مناسبة للمبتدئين، ولكنه أخذ 

رهينة وتعرضت عائلته للتهديد.
وتوجهت الطائرة إلى حقل ألخذ شريك ثالث، 
تحت  األوامر  ينفذ  أن  بي  ستيفان  من  وطلب 

تهديد السالح.
»سود  بسجن  االنتظار  بهو  في  فايد  وكان 
الطائرة  حطت  عندما  أخيه  مع  فرانسيليان« 
في ساحة السجن، الذي لم يكن مجهزاً بمدفع 

مضاد للطائرات.
وفي منتصف النهار استعمل بعض الشركاء 
بقي  بينما  السجن،  اقتحام  لدى  دخان  قنابل 

بعضهم رفقة الطيار أمام الطائرة في الخارج.

وبعد إقالعهم توجهت الطائرة بهم إلى منطقة 
غونيس، وتركوا الطائرة هناك، واستقلوا سيارة 
كانت تنتظرهم عثر عليها محترقة. وعثر على 
سيارة أخرى استقلوها محترقة في منطقة واز، 

شمالي باريس.
ووصفت وزيرة العدل الفرنسية العملية بأنها 
»فرار استعراضي«، وقالت إن المجموعة ربما 

استعملت طيارات بال طيار لمراقبة السجن.
من المعروف عن فايد حسب تصريحاته بأنه 
مولع بالسرقات السينمائية الشهيرة، حيث قال 
عملياته من قصص  يستلهم  إنه  منه:  لمقربين 
في  مان  مايكل  للمخرج  يوماً  األفالم. وتحدث 
»أنت  قائالً:  باريس  في  سينمائي  مهرجان 
بأفالم  معجب  أنه  ويعتقد  الفني«،  مستشاري 
المخرج خاصة فيلم هيت 1995. وكان في عام 
1990 على رأس عصابة متخصصة في السرقة 
المسلحة بالعاصمة الفرنسية. وقال: إن طريقة 
حياته استوحاها من أفالم هوليوود، من بينها 

أفالم ألباتشينو.

�شو�بق يف �لهروب من �ل�شجن

منه  والفرار  السجن  في  حياته  فايد  بدأ   •
السرقة  بتهم   1998 عام  عليه  قبض  عندما 

المسلحة وسرقة بنك.
أقسم  بعدما  بشروط   2009 عام  عنه  أفرج   •
بشروط  أخل   2011 عام  في  ولكن  تغير،  أنه 

اإلفراج فأعيد إلى السجن.
 10 بالسجن  فايد  على  حكم   2017 عام  في   •
وحكم   .2013 عام  السجن  من  لهروبه  أعوام 
لسرقة  التخطيط  بتهم  عاماً   18 بالسجن  عليه 

عام 2010، قتلت فيها الشرطية أوريلي فوكيه.
• طعن فايد في الحكم، ولكن المحكمة قضت 
بسجنه 25 عاماً إلدانته بالسرقة، وكان يقضي 

مدة الحكم.
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اتهامات متبادلة
أبناء آدم وبنات حواء كالهما يتهم اآلخر، 
هي تقول العيب فيه، وهو يقول العيب فيها. 
وهو  أجله،  من  الكثير  تحملت  تقول  هي 
يقول أبذل ما بوسعي إلسعادها. هي تقول 
ال أشعر بأنوثتي معه، وهو يقول ال تقدر 
ما أفعله من أجلها. حتى بات األمر ساحة 
باآلخر.  وإلحاقه  االتهام  إلسناد  مبارزة 
فقبل  أنثى.  أم  كان  ذكراً  لإلنسان  عجباً 
ميالد أي عالقة، يمتدح كالهما اآلخر، ويكاد 
يحارب أقرب الناس إليه كي يحظى بشريكه 

الذي يكيل له التهم فيما بعد.
حلها  أصبح  التي  المعقدة  العالقة  إنها 
أصبحت  التي  التجارب  خالل  من  عقيماً، 
لدى  أو  المحاكم  ساحات  في  إما  معلنة 
األطباء النفسيين أو المستشارين األسريين. 
ونكاد نجزم بأن سلوك المرأة العربية تغير 
دمية  الكثيرين  نظر  في  وأصبحت  كثيراً، 
تحركها الظروف واألهواء. أصبحت أرضاً 
الطباع المستوردة والدخيلة  خصبة لتقليد 

بمنظور  الحب  إلى  تنظر  عروبتنا،  على 
أو  التلفزة  شاشات  تعرضه  كما  درامي 

األفالم السينمائية بدور العرض. 
األسري  االقتصاد  وزير  بطبعه  الرجل 
االقتصادية  األزمات  المال في ظل  ومورد 
العالمية الطاحنة والمتعاقبة. فال يكاد الرجل 
بأزمة  العالم  يصاب  حتى  أنفاسه  يلتقط 
مالية طاحنة، ليضع نفسه في ماكينة الحياة 
كترس ترمت أسنانه ال يقوى على تعاقب 
احتياجات  فأصبحت  وتقلبها،  األحداث 
المنزل كوحش في البرية طحنه الجوع وال 
يجد ما يسد رمقه إال لقيمات قليلة. ووسط 
كل هذا تتساءل حواء عن أنوثتها الضائعة 

التي اقتبست صداها من الدراما. 
مثل  آدم  مكان  نفسها  لو وضعت  فماذا 
أثقال  حملن  الالتي  النساء  من  الكثير 
المال  مورد  وأصبحن  عاتقهن  على  الحياة 
فهناك  القدرية.  الظروف  بسبب  ألسرهن 
منهن  كلٌ  تقوم  منفصلة  وأخرى  أرملة 
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أنوثتها  عن  تساءلت  فهل  أسرتها.  برعاية 
أو وضعتها في االعتبار عندما شمرت عن 
رفقاً  واألب؟  األم  هي  وأصبحت  ساعديها 
فالرجل  الواقي،  بدرعكن  الكون  قوارير  يا 
به  رحماك  تراعيه.  الذي  الكبير  الطفل  هو 
حتى ال يشرد إلى الضياع في كون فسيح 

يكسوه الظالم.
خواطرهم،  يدونون  الرجال  من  كثير 
أتملق  كيف  قرأت:  الخواطر  بعض  ومن 
لي  تشكر  ال  التي  المتمردة  وهي  زوجتي 
عمالً؟ لقد أشقاني الوقت المبذول في العمل 
والذي يمتد لساعات وساعات، فكيف أتملق 
الله،  رزقني  ما  لوالها  تقول  التي  زوجتي 
وتنسب كل فضل لنفسها وال ترى لي مكاناً 

في حياتها؟ 
وهي"،  "هو  زمان  في  أصبحنا  وهكذا 
ولم يدرك كالهما أنها الدنيا وليست الجنة، 
هو يقول العيب فيها وهي تقول العيب فيه، 

في دوامة من االتهامات المتبادلة. 
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ليس ثمة... جديد 

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

الشاعر اإلماراتي هو مرهف باألصالة، 
يد  على  كبرنا  فنحن  ذلك  في  عجب  وال 
والدنا الحاني المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، ومن 
ثم في كنف قيادة حكيمة علمتنا التسامح 

والتعاطف مع الجميع.

فاطمة املعمري
شاعرة وكاتبة إماراتية

شعر: جميل داري 

َة ليَس ثمَّ

إال القليُل من الحلِم

نشربُه مَع وجبتنا

ونجوُع ونظمأُ ثانيًة

فنلوُذ بقضِم الهواْء

فتعالي

ُئ كالنمِل قمحاً نخبِّ

لهذا الشتاْء

وتعالي

نسافْر إلى نجمٍة لن

َب أحالَمنا بالضياْء تخيِّ

كلُّ هذا الذي أقتنيِه دمي

أصبَح اآلَن قطرَة ماْء

لسُت أملُك إال خطاَي

فواحدةٌ لألماِم

وثانيةٌ للوراْء

تًة هكذا أجُد األرَض ميِّ

ليَس تصلُح للشعِر والشعراْء

مقعدي فارغٌ

في الهزيِع األخيْر

وكؤوُس القصيدِة مكسورة

وحروفي الشريدُة مرمية في العراْء

لسُت وحدي بهذا الخراِب الجميِل

معي اإلنُس والجنُّ

و األرُض حتى السماْء

ليَس لي أحد

وحَدُه الظلُّ يتبعني

مَع نفسي بعيداً عن الكوِن

مأوى الوباْء

ازتي اآلَن ضائعة هي عكَّ

في الظالِم

فطوبى لهذا العماْء

يتي في فِم الذئِب هي حرِّ

ر قلبي هل تسمعوَن تكسُّ

على حجٍر وعواْء 

هي قافيتي تمخُر الليَل

حتى الوصوِل إلى نجمٍة

ما لها  يا ظالمي  انتهاْء
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شعر: هاجر عمر ـ مصر

أنثى

لل�ساعرات فقط:

شعر: خميس بن بليشة الكتبي

دندنة حزن

ــْي أْحـــــــــَزاْن ــ ــلِ ــ ــْي ــ ــاِص ــ ــَح ــ ــه َوانــــــــا َم ــ ــارح ــ ــب ــ ال

ــاْن..! ــ ــ ــْرَح ــ ــ ـــْي ْوَف ــى ِحــــْزِنــــْي تـــَغـــنِّ ــلَـ ِواْنــــِتــــْه َعـ

اْن ــْق إْنـــــَســـــاْن َخـــــــوَّ ــ ــَش ــ ــْع ــ ــذا ِجـــــــَزا َمــــــْن ِي ــ هـ

ــان ــا كـ ــ ــو كـــــان م ــ ــّب ل ــ ــِحـ ــ ــه ْيـ ــ ــْي ــ ــلَ ــ ِيــــــْحــــــَرْم َع

َشــــاْن ِبـــــْه  َزاْن  َمـــــْن  اْلـــــَوْقـــــت  ــول  ــقـ يـ ــْه  ــ ــنِّ ــ َك

ــاْن ــ ــَه ــ ــْن ــ ِت َكـــــَراَمـــــْتـــــه  ْوال  ــوت  ــ ــ مي أْبـــــــــــَرْك 

َوْلـــَهـــاْن ِجـــْيـــت  إْن  ــْك  ــ ِل ْبـــلَـــْيـــِشـــْه(  ــْن  ــ )ِبـ َمـــاِنـــْي 

ــح ــ ِرْبـ ــم  ــكـ ــلـ ــْيـ ــاِصـ ــَحـ َمـ ـــــــْه  إنِّ َداْم  َمــــــْبــــــُرْوك 

ــح ــْب ــصِّ ــل ــت ِل ــ ــ ــَدْن ــ ــ ــى ِوَتــــــــْر االْحـــــــــــَزاْن َدْن ــ ــلَ ــ َع

ــح ــ ِذْب َتــــــَرى  َغــــــــْدِرْك  ــْن  ـ ــكِّ ــِسـ ْبـ اْلــــِوَفــــا  َراْس 

ــْبـــح ــه َكـ ــحـ ــَبـ ــاْكـ ــي أنـــــا بـ ــبـ ــلْـ ــم َقـ ــكـ ــلـ ــْثـ َعــــــْن ِمـ

ــْبـــح ــِقـ ــه اْلـ ــ ــه ــ َمـــــْن َوْج ـــا ْنــــِتــــَفــــاَءْل والـــــزِّ ِحـــنَّ

َنـــْبـــح ِســــَمــــْع  ِيـــلْـــِتـــِفـــْت ال  ــا  ــ م األَســــــــْد  ــر  ــ ــْم ــ ِع

ــح ــ ــْك ِرْب ــ ــاَرِق ــ ــَف ــ ــاِدْر َتـــــَرى ْم ــ ــغـ ــ ــْن اْلـ ــ ــاِيـ ــ ـ ــا اْلَ يـ

في الصمت أنثى
تستلذُّ عذابها

وعناد عقلي ساعة الهذيان
والقلُب ينبُض دقة أزلية 

من ذا يهدهد نشوَة اإلنسان !
َسْكرى ..

تراوُد نفَسها عن نفسها
حتى تضيء بيوسف اإليمان 

أنثى ..
لها في الحبِّ دعوة تائب 

وصالة صوفي 
وسبع مثاني

هي هاجرٌ تبكي على ظمأ الصفا
والمروة انتظر البكاء الثاني

يا زمزم الدمعات ..

تحت ردائها
وجعٌ يخيط الروح باألحزان 

عراف قريِتها يقول 
بأنها

ما آمنت بنبوءِة الفنجان 
وخطوطها بحرٌ 

بألف متاهة 
َب العنوان  والسندباُد مغيَّ

تاهت مالمحه 
بأغرب رحلة 

والبحُر.. 
يا للبحر من سجان

أنثى يراها الحزن فى مرآتها
تسقي وروَد خدوِدها عينان

كانت لها .. 
أيام أن كانت لها

لغة 
وموسيقى 

وفيض معاني
أنثى 

وصمت 
والعذاب 

ولذة 
ودعاُء قافيٍة 
فمن سيراني
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بحور القوافي

أدب عالمي 

آدم زاغاييفسكي

ولد الشاعر والناقد البولندي آدم زاغاييفسكي في مدينة لفوف في أوكرانيا 
سنة 1945، وهو ابن الممثلة والمترجمة البولندية مايا فوديتسكا والبروفسور 
تادئوش زاغاييفسكي، وبعد والدته مباشرة انتقلت أسرته البولندية إلى جنوب 

بولندا. 
درس الفلسفة في جامعة كراكوف، التي عاد ليستقر فيها بعد سنوات من 
الغربة قضاها بين باريس وهيوستن األمريكية. ويعد اليوم، في نظر النقاد، من 
بين أبرز الشعراء البولنديين، حيث يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لشعراء بالده 
والغرب بشكل عام، فهو شاعر له تجربة شعرية ثّره، فضالً عن كونه ناقداً له 
بصمة نقدية مميزة على نتاج شعراء الغرب. وقد احتل اسمه المرتبة الرابعة 
ضمن القائمة القصيرة لمرشحي جائزة نوبل لآلداب، فهو شاعر ممتع وحاضر 
عديد من شعراء  يتمتع بصداقة  كما  العالمية،  واألدبية  الشعرية  الساحة  في 

وكتاب العالم. 
القرن  ثمانينيات  في  بالده  في  التضامن  حركة  زاغاييفسكي  آدم  دعم 
الماضي، وفاز أثرها بجائزة »توشولسكي« التي يمنحها نادي القلم السويدي 
سنوياً ألحد الكتاب الذين يناصرون حرية التعبير أو يكونون ضحايا التعبير 
عن آرائهم. وفي عام 2002 قرر وزوجته العودة نهائيا إلى بولندا، حيث يعيش 

منذ ذلك الوقت في مدينة كراكوف ذات التاريخ العريق.
ديوان  آخرها  كان  شعرية،  دواوين  عشرة  من  أكثر  زاغاييفسكي  نشر 
إلى  »األنتينات« )2005(، وله روايتان، وسبعة كتب نقدية، وترجمت أشعاره 

لغات عالمية عديدة. 

األغريق

بوّدي أن أكوَن معاصراً لإلغريق، 
أن أتحدث مع تالمذة سوفوكليس، 
أن أجّرَب جالَل طقوسهم السرية. 

 
لكنني حينما ولدُت كان مازال يعيش 

ويحكم القرغيزي المجدور، 
هو وشرطته ونظرياته العابسة. 

 
كانت تلك سنوات الحداد والذاكرة، 
سنوات األحاديث الواعية والصمت؛ 
كان الفرح ضئيالً إلى أبعد الحدود 

 
فقط بعض الطيور لم تكن تعرف بذلك، 

بعض األطفال واألشجار. 
مثال شجرة التفاح في شارعنا 

 
قد فتَحْت في نيسان بال اكتراث 

أزهاراً بيضاء وانفجرْت 
بضحكة جذالء.

 

أعالم عربية

عثمان لوصيف 

والية  ـ  طولفة  في   1951 عام  في  لوصيف  عثمان  الجزائري  الشاعر  ولد 
بسكرة الجزائرية، تلقى تعليمه االبتدائي وحفظ القرآن في الكتاتيب ثم التحق 
بالمعهد اإلسالمي ببسكرة وترك المعهد بعد أربع سنوات، وواصل دراسته 
معتمداً على نفسه، وبعد حصوله على شهادة البكالوريا التحق بمعهد اآلداب 
واللغة العربية بجامعة باتنة وتخرج 1984، انخرط في سلك التعليم منذ وقت 

مبكر وعمل أستاًذا لألدب العربي بالمدارس الثانوية.
أحب منذ طفولته الموسيقى والرسم وبدأ نظم الشعر في سن مبكرة، قرأ 
األدب العربي قديمه وحديثه كما قرأ اآلداب العالمية.. وظَلّ شاعراً ينهل من بهاء 
المعنى والجمال، ظَلّ يقتات بنار ونور الِشعر والكلمة والحياة رغم توعكاتها، 
كما ظَلّ بعيداً عن ضجيج المهرجانات والملتقيات التي أغفلته عن عمد أو سهو، 
)ال فرق(، وأهملت ينابيعه الشعرية التي أينعتها تجربته التي امتدت على مدار 
يجيد  ال  الذي  الشعرّي  والتحليق  الخيال  في  والسفر  الشغف  من  كامل  عمر 

الشاعر أي تحليق آخر غيره. 
نعم، في وقت أطبق النسيان على تجربة صاحب »الكتابة بالنار«، كان هو 
يحلّق تحليقه السرمدّي وال يلتفت إال للجمال ولعوالم بهيّة ال تخلقها إال الكتابة 
والشعر، هو الشاعر الذي حَوّل األلم إلى أعراس من الملح، كي يكون للحياة 
مذاق الفن واإلبداع والخلود، ولم يغفل أن يكلّل سماء العمر بشبق الياسمين. 
ظَلّ يحلق بأجنحته التي أنهكتها ظروف قاسية، وأصابتها بأعطاب كثيرة، لكنه 

َح أيامه. مع كّل هذا ظَلّ يحلّق، يحلّق رغم نزيف األلم الذي َوَشّ
»شبق   ،1982 بالنار«  »الكتابة  منها:  مجموعة شعرية،   18 من  أكثر  أصدر 
الياسمين« 1986، »أعراس الملح« 1988، »اإلرهاصات«، »نوش وهديل« 1994، 
ديوان  في  »قراءة  »غرداية«،  »زنجبيل«،  اإلشارات«،  »ِكتاب   ،1999 »التغابي« 

الطبيعة«.
حصل على الجائزة الوطنية األولى في الشعر 1990، وغيبه الموت في السابع 

والعشرين من يونيو 2018  عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد معاناة مع المرض.

عــــــــرس البيضـــــــــاء
شفق.. ولعينيك تغريبُة البحر 

يشتعل األُرجوان المسائي 
يشتعل الموج بين يديك 

وأنت على ساحل المتوسط تغتسلين 
الغروب وأعراسه 

شذرات اللهيب على سوسن الماء 
والشمس تغرق.. 

من أهرق الزنجبيل على نمش الرمل؟ 
من فتت البرتقال على جمر نهديك؟

من غمس البحر في عسل الصبوات؟ 
ومن ساق نحوك هذا المتيم..؟ 

كانت مفاتن جسمك تزداد عند التوهج 
والنار تلتهم النار 

كان اللقاء 
وكان الجنون الجنون 
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�أمثال �شعبية:

• من عاشر القوم صار منهم
من  عاش وسط  من  وكذلك  فيه.  وعاش  ببلد  ارتبط  بمن  المثل  يضرب 
طباعهم،  على  وتعوَّد  بهم،  تأقلم  أي  منهم،  فصار  طويلة  مدة  عاشرهم 

وسايرهم في أمورهم، والمرء بقرينه يقتِد.

• ِمْن َيا بال داعي َيلْس بال فراش
يا : جاء

يلس:  جلس
يضرب المثل بالشخص يحضر إلى مكان بدون دعوة، فيعتبر فضولياً، وال 

ينتظر الترحيب والتكريم.

كلمة ومعنى
قال خلفان بن يدعوه:

َما ِحيْد لي قلٍب َسالُكم
            ِمنُْكْم بَحبِْل الوّد َمْشُطوْن

ِحيث إن رَضايْه من ِرضاكم
            وإلى زعلتوا ِصرت َميْنوْن

مبخوت كان الله هداُكم
             واصير أنا ْوياُكْم على لُوْن

وقوله في البيت األول )بحبل الحب مشطون(، أي مشدود إليكم بالمحبة، 
وهي كلمة فصيحة فلقد جاء في اللسان:

َطُن: الَحبْل، وقيل:  الحبل الطويل الشديد الَفتْل ُيستقى به وتشد به  الشَّ
الخيل، والجمع أشطان، قال عنترة:

يدعون عنتر والرماح كأنها
            أشطاُن بئٍر في لبان األدهم

ووصف أعرابي فرساً ال َيْحفى فقال:  كأنه شيطان في أشطان.  وشطنته 
طن. أشطنه إذا شددته بالشَّ

َطُن: الحبل، وقيل  وفي حديث البراء:  وعنده فرس مربوطة بشطنين، الشَّ
هو الطويل  منه، وإنما َشدَّه بَشَطنين لقوته وشدته.

وفي حديث علّي، عليه السالم:  وذكر الحياة فقال: إن الله جعل الموت 
فاستعار  األخذ،  في  الُمسرع  والخالج  َشَطن،  جمع  هي  ألشطانها،  خالجاً 

األشطان للحياة المتدادها وطولها.
َطُن: الحبل الذي ُيشطن به الدلو. والشَّ

والُمشاِطُن: الذي ينزع الدلو من البئر بحبلين، قال ذو الرمة:
ونشوان من ُطول النُّعاس كأنه

               بحبلين في مشطونة، يتطوح

وقال الطرماح:
أخو قنص يهفو، كأنَّ سراته

             ورجليه َسلْمٌ بين َحبَلي ُمشاِطِن
ويقال للفرس العزيز النفس: إنه لينزو بين شطنين، يضرب مثالً لإلنسان 
األشر القوي، وذلك أن الفرس إذا استعصى على صاحبه َشدَّه بحبلين من 

جانبين، يقال: فرس َمشطون.

     كنايات مالحية:

)قطه بحر(
قطه: إرمه من  )رمى( وتورد عقه وحذفه.

وبعضهم يورد )قطه( إرمه فتورد )إرمه بحر( وآخرون يوردونها عقه 
فيها  مرغوب  غير  أسماكاً  البحارة  يصطاد  ما  وعادة  بحر(  )عقه  فتكون  
فيرمونها في البحر ثانية، بينما إذا كانت أداة أو شبكة فيقولون:  )توح( ومن 

أقوالهم:  )توح باب الله مفتوح(.
وقد أورده النوري وقال:  يضرب للشيء الرديء تزهيداً في اقتنائه، كما 
أورده العبد الله قال:  )كطه بحر( ولم يعلق عليه، وأورده كذلك الجهيمان في 

األمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب.
على أن  قطه وإرمه و عقه وتوح وحذفه وتوح كلها ذات معنى واحد.

ما،  لجهة  ما  بأمر  باالستغناء  ذاته  حد  في  التنازل  يعني  بحراً  والرمي 
فالمالحون يتنازلون في األسماك المتدنية ويرمونها في البحر ثانية وهكذا 
على  أم  البحر  عرض  في  سواء  األخرى  لألمور  بالنسبة  نفسها  الصورة 

اليابسة، وسواء كانوا مالحين أو غير ذلك.

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.

عبار�ت:

مقنطر
أي المقاول أو المتعهد، أي الذي حصل على قنطرات أي مقاوالت، واللفظة 

من اإلنجليزية.

هب ريح
إن الوطــن هــو الــروح والفخــار والحيــاة، وإنــه ال حيــاة مــن غــر وطــن، وحــب الوطــن 
مــن اإلميــان وإن األســاف واألجــداد حافظــوا عــى وطننــا رغــم الظــروف الصعبــة والحيــاة 
القاســية التــي مــرت عليهــم، وعــى أبنــاء هــذا الوطــن أن يتفانــوا يف الحفــاظ عليــه خاصــة 

بعــد أن مــنَّ اللــه علينــا بالنعمــة.

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«
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الرغيب لـ »999«: 
»عولمة« هو تحويل الصورة إلى نص مرئي!

تشكيلية  فنانة  الرغيب،  فهد  ريهام  الدكتورة 
الدكتوراه  درجة  على  حاصلة  كويتية  وناقدة 
خبرة  صاحبة  التشكيلي،  الفني  النقد  فلسفة  في 
طويلة في مجال العالج باأللوان؛ لها ابتكارات في 
ترسيخ  في  توظيفه  وكيفية  اللوني  الطب  مجال 
الرغيب،  وتعد  وإيجابي.  سعيدة  حياة  أسلوب 
والتي  الخليج،  منطقة  في  القليلة  الكفاءات  إحدى 

تعاطت مع نظرية العالج باأللوان، من خالل جهد 
وتطبيقات  بنتائج  للخروج  ومعّمق،  جاد  شخصي 
عملية وملموسة للتأثير النفسي لأللوان في تحقيق 
االكتئاب.  من  التخلص  وكذلك  والسرور  السعادة 
لجنة  بجائزة  “عولمة” مؤخراً  القصير  فيلمها  فاز 
التحكيم الخاصة في مهرجان ميغرارت السينمائي، 
الذي أقيم يوليو الفائت بمدينة كالتابيلوتا اإليطالية، 

وسط منافسة قوية مع 45 فيلماً من مختلف دول 
العالم شاركت بالمهرجان، المهتم أساساً بصياغة 
في  المبدعين  بين  تفاعلية  وفنية  ثقافية  روابط 
واألدائي،  والموسيقي  البصري  االبتكار  مجاالت 
لشعار  تصميم  أفضل  بجائزة  الرغيب  فازت  كما 
اإليطالية  الثقافة  وزارة  من  واعتماده  المهرجان 
المقبلة..  للمهرجان في دوراته  ثابتاً  وبات شعاراً 

لقاء: خالد �لظنحاين- روما
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المحلية  الفنية  تجربتها  على  الضوء  وإللقاء 
الرغيب،  ريهام  بالدكتورة   »999« التقت  والعالمية، 

وكان هذا الحوار.
الساحة  على  عربياً  كويتياً  إنجازاً  حققِت   •
األولى  الدورة  خالل  جائزتين  بحصدك  الفنية، 
لمهرجان ميغرارت السينمائي بإيطاليا، ما أهمية 

هذا اإلنجاز بالنسبة لك؟
وللسينما  للكويت  كبير  إنجاز  أنه  الشك   -
الكويتية، ويشرفني أن أهدي هذا الفوز إلى صاحب 
أمير  الصباح  الجابر  األحمد  الشيخ صباح  السمو 
الكويت، الذي يرعى المواهب الشابة، ويدعم الفنون 
والثقافة، وأهديه أيضاً للكويت الحبيبة.. حقاً إنني 
مهرجان  في  األولى  للمرة  أشارك  كامرأة  فخورة 
والتاريخية،  جداً  الجميلة  البقعة  بتلك  عالمي 
وسعيدة ككويتية أن أصل لهذا المستوى خاصة أن 
المرأة الكويتية استطاعت أن تصل إلى مكانة مهمة. 
كما أن فوزي بجائزتين في المهرجان اإليطالي، يعد 

بوابة العبور للعالمية. 
• حدثينا عن تفاصيل فيلمك »عولمة«؟

وثمرة  نتاج جهد جماعي  هو  »عولمة«  فيلم   -
إنتاج  من  انتهائها  عند  سنتين  قبل  انبثقت  لفكرة 
لوحة فنية تجسد مالمح أنثوية مرّكبة تنحو باتجاه 
أفكار  وعن  الهوية،  ضبابية  عن  المعبّر  التجريد 
االتصال واالنفصال في عالم يشهد تغييرات كبيرة 
اإلنسانية  والثقافة  الفردي  الوعي  مستوى  على 
الدكتور  الرائد  اإلماراتي  للفنان  أن  كما  العامة. 
هذه  إنتاج  في  ومؤثراً  كبيراً  دوراً  يوسف  محمد 
اللوحة واإلشراف على مراحل تنفيذها منذ البداية، 
اقتنيت في عام 2016 من قبل  اللوحة  وللعلم فإن 
أن  بعد  بأبوظبي،  غاليري«  آرت  »مودرن  اتحاد 

شاركت بها في مهرجان القرين الثقافي بالكويت 
في العام ذاته. وفكرة الفيلم بطبيعة الحال نبعت من 
رغبتي في تحويل الصورة إلى نص مرئي، فقمت 
بتصوير الفيلم وتوليت عمليات اإلخراج وتصميم 
األزياء والتأليف بنفسي، إضافة إلى تصميم قناع 
تدويره  المعاد  الكرتون  من  المصنوع  الفيلم  بطل 
وتلوينه بضربات الفرشاة وألوان األكليريك، وكذلك 
الرسم المباشر على وجه البطل وأزيائه، حيث كان 
الهدف من ذلك هو تحويل اللوحة إلى شكل مجّسم 
ومتحرك في الفضاء البصري للكاميرا، ومن دون 
استخدام اإلضاءة الصناعية، بل الطبيعية، الستثمار 
الزمني  البعد  إثراء  في  والنهار  الليل  بين  التناوب 

للفيلم. 
أردِت  التي  والرؤية  الفيلم  حبكة  عن  وماذا   •

نقلها للمشاهد؟
- فيلم »عولمة« ينقل تحوالت شخصية مهاجر 
سوريالية،  بتفاصيل  يعّج  غريب  مكان  في  يجول 
العديد  ويواجه  ورقة،  على  مكتوب  عنوان  ومعه 

تعبيري حركي  قالب  في  المتناقضة  المواقف  من 
واقع  لنقل  مسرحي  وبإحساس  )بانتومايم( 
فيما  حائراً  بات  مشاهد  إلى  العولمة  وانعكاسات 
يتعلق بأسئلة وعناوين كبرى مثل الهوية والتراث 
والمستقبل والفلسفة والفن والسياسة وغيرها من 
مع  يتناسب  ما  وهو  والغامضة،  المقلقة  األسئلة 
الفيلم  إنتاج  الذي تم  المهرجان اإليطالي  توجهات 

خصيصاً له.
لوغو  تصميم  مع  تجربتك  كانت  وكيف   •

المهرجان؟
جاء  للمهرجان  الرسمي  للشعار  تصميمي   -
باختيار من إدارته برئاسة الفنانة العالمية صباح 
بن زيادي، وقد حرصت في تصميمه على أن يكون 
معبراً عن فكرة المهرجان والمنطقة التاريخية التى 
تحتضن الفعاليات، وأن يكون “اللوجو” جامعاً بين 
المنطقة  باعتبار  الزيتون،  وحبات  السينما  شعار 
التى أقيم بها المهرجان مشهورة بالزيتون، وذلك 

بطريقة انسيابية معبرة.

فوزي بجائزتني يف مهرجان ال�صينما 

الإيطايل يعد بوابة العبور للعاملية 
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لشعار  كلون  العنابي  للون  اختياري  وكان 
تنتصر  التى  للفكرة،  قوة  ليعطي  المهرجان 
لسحر السينما على هذه األرض المعروفة بعبقها 
التاريخي، وقوتها الحضارية، والحمد لله أن الشعار 
وبات  اإليطالية  الثقافة  وزارة  من  معتمداً  أصبح 

شعاراً ثابتاً للمهرجان في دوراته المقبلة.
في  جميلة  تجربة  لديك  آخر،  جانب  من   •
والنفسي،  الروحي  العالج  في  األلوان  استخدام 

والعالج من حاالت اإلدمان، حدثينا عن ذلك؟
»الطب  تسمى  عالجية  طريقة  ابتكرت  لقد   -
عن  عبارة  وهي  اإلبداعي«،  »العالج  أو  اللوني«، 
تهدف  وفنية  تعبيرية  كعقاقير  األلوان  استخدام 
النقد  بأهمية  وإيماني  الذاتي،  التوازن  تحقيق  إلى 
التشكيلي جعلني ألتفت ألسلوب الطب اللوني، وهو 
عبارة عن برنامج عالجي باستخدام األلوان يساعد 
اإلنسان في حل مشكالته والتخلص من أي عارض 
الداخلي والراحة  السالم  يهّدد  أو وسواس قهري 
النفسية. وهذا العالج يتطلب من المتلقي إنتاج عمل 
ما، والبد من قراءة العمل أكاديمياً ونقده من خالل 
التنقيب والبحث في ما يحتويه، وتعد هذه المرحلة 
الحالة  تفسير  في  المساعدة  المراحل  أهم  من 

النفسية للمتلقي.
باأللوان،  عالجها  يمكن  التي  األمراض  وما   •

وما هي طريقة العالج؟
العصبية  األمراض  يعالج  اللوني  الطب   -
عامة،  بصفة  النفسية«  بـ»األمراض  المعروفة 
المرح  حالة  العقلية، وأيضاً  كذلك بعض األمراض 
نوع  فهي  الزائد؛  المرضي  النشاط  أو  المرضي 
الحالة  المزاجية، وفي هذه  أنواع االضطربات  من 
تستهوي المريض األلوان الصارخة، وأيضاً حاالت 
االضطربات الشخصية الهستيرية، فهذه الشخصية 
تحب لفت النظر إليها مثالً عن طريق لبس األلوان 

الملفتة إلى النظر.
الحقيقة  في  اعتمدت  فإنني  العالج،  طريقة  أما 
على خريطة بصرية تستند إلى األلوان األساسية 
فقط )األزرق واألصفر واألحمر( ويمكن للمتدرب 
مزج األلوان بحرية مطلقة واكتشاف عوالم لونية 
األلوان  وربط  اللونية،  النشوة  إلى  للوصول 
األلوان  هذه  تأمل  المتلقي  وعلى  بالمشاعر، 

وترجمتها إلى دالالت ومؤشرات، وهي كتالي:
المشاعر  وكل  ارتياح،  )تفاؤل  األصفر: سرور 

التي تحقق السرور(.
األحمر: إثارة )إثارة سلبية أو إيجابية، وهو لون 

مؤثر والفت لالنتباه(.
وتنفس  واستجمام  )راحة  سكون  األزرق: 

وهدوء(.
• وهل لهذا األسلوب العالجي أصول أو جذور 

قديمة؟
- إن هذه األلوان ذكرت في القرآن الكريم وهناك 
اللون على اإلنسان  تأثير  التي تبين  اآليات  بعض 
منها قول الله تعالى في سورة البقرة: )َقالُواْ اْدُع 
لَنَا َربََّك ُيبَيِّن لَّنَا َما لَْوُنَها َقاَل إِنَُّه َيُقوُل إِّنَها َبَقَرةٌ 
ومنذ سبعة  النَّاِظِريَن(.  َتُسرُّ  لَّْوُنَها  َفاِقـعٌ  َصْفَراء 
الفرعونية،  الحضارة  في  وتحديداً  سنة  آالف 

قتل  في  األخضر  اللون  الفراعنة يستخدمون  كان 
الـ  يسمى  قديم  علم  وهناك  والبكتيريا،  الجراثيم 
اعتمد في  الذي  المكان(  أي )طاقة  »فونغ شوي« 
نظريته على دائرة اإلبداع، وهي عبارة عن خمسة 
ألوان تمثل دورة كاملة لتحقيق التوازن.. ذلك أن 
العالج  فعالية  أثبتت  العلمية  واألبحاث  الدراسات 
باأللوان من األمراض النفسية والجسدية، بتقنيات 
معينة يمكن من خاللها الحصول على نتائج فعالة، 
كتسليط  نفسه،  اللون  بضوء  عالج  أيضاً  وهناك 
وهناك  عالجه،  المراد  المكان  على  الملون  الضوء 

العالج باألشعة الحمراء وفوق البنفسجية.
من  غيره  عن  باأللوان  التداوي  يميز  وماذا   •

العالجات؟ 
- نتائج العالج باأللوان مرضية لدرجة كبيرة، 
وأهّم مزايا هذا العالج أنه ال يترك مخلفات مؤذية 
أن يعمل بجد لطرحها كما هو  الجسم  تحتم على 
الحال مع المواد الكيميائية المكّونة للعقاقير، وقد 
كطاقة  القديمة  الحضارات  في  اللون  استخدم 
آنفاً  ذكرت  كما  القدماء  كالمصريين  استشفائية، 
والذين الحظوا قّوة تأثير أطياف اللون على الجسد، 
ثم جاءت األبحاث الحديثة مثل علم الفيزياء وعلم 
ما وراء الطبيعة لتكشف النقاب عن حكمة القدامى 

األمراض  وشفاء  المعالجة  في  اللون  باستخدام 
واالختالفات الجسدية من خالل تطبيق أشعة من 
الضوء الملون على الجسم، كما أن العرب المسلمين 
العالجية، فقد جاء في كتاب  األلوان  بآثار  اهتموا 
إلى  إشارة  »ابن سينا«  العربي  للعالمة  »القانون« 
تأثير األلوان الرئيسة على الفرد فوجد أن األحمر 
بينما األزرق يهدئه..  الدم  يثير  المثال  على سبيل 
في  منتشر  غير  زال  ما  العالج  من  النوع  وهذا 
أمريكا  في  انتشاره  الرغم من  على  العربي  العالم 
في  متخصصة  عالمية  منظمات  فتوجد  وأوروبا، 
العالج به بصورة علمية، ومن أهم تلك المؤسسات 
في  باللون  العالج  في  المختصة  الحكومية  غير 
باأللوان،  العالج  على  التدريب  »مؤسسة  بريطانيا 
ورابطة العالج باأللوان«  و»األلوان الدولية«، وهي 
جميعها هيئات أسستها  »جون ماك ليود« إحدى 

أبرز الخبراء في العالج في بريطانيا والعالم.
الرائدة، ما جديد ريهام  بعد هذه اإلنجازات   •

الرغيب؟
جديدة  فنية  تجربة  لتقديم  اآلن  أسعى   -
النور قريباً، عبر إخراج فيلم سينمائي  سترى 
الكاميرات  بأحدث  ومصور  دقيقة   40 مدته 

والتقنيات.
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ستوب!

عالية  حرفية  درجة  به  قطعاً  األمر   
وقدرة على أن تقرأ جمهورك، وهم قطعاً يشكلون 
العالم كله، هذه األفالم ترنو دائماً إلى أن تجعل كل 
المعمورة جزءاً من الحكاية، الخطر يداهمك  أنحاء 
تلعب  الكونية  النظرة  وجهك،  وليت  أو  كنت  أينما 
ولهذا  الماليين،  توحد  في  ودرامياً،  نفسياً  دورها 
فإن عليك وأنت في طريقك لدور العرض أن تدخل 
آخر  شيء  بأي  محمل  غير  وأنت  الفني  للعمل 
سوى، أن تهيء نفسك أنك سوف تعيش ما يقرب 
سينمائية  حالة  في  الساعة،  ونصف  ساعتين  من 
متعة  لك  تحقق  التي  النظارة  تضع  خالصة، 
المشاهدة باألبعاد الثالثية، وتعيش ال أقول فقط مع 

الشاشة ولكن داخل الشاشة!!
اللحظة  وحتى  جمهورك  أنفاس  تحبس  كيف 
ليست  ولكنها  الصعبة،  المهمة  هي  تلك  األخيرة؟ 
يؤدي  الذي  كروز  توم  النجم  المستحيلة،  قطعاً 
النجاح  له  حقق  الذي  هانت،  ايثان  األثير  دوره 
يتألق   ،22 الـ  السنوات  تلك  المادي واألدبي طوال 
كروز في هذا الجزء الذي يحمل رقم 6 من )مهمة 
يتأمرون  الكل  )سقوط(،  باسم  وهو  مستحيلة( 
المغوار،  بطلنا  يقودها  التي  المجموعة  تلك  على 
صغيرة  مجموعة  ومعه  منقذاً  دائماً  هناك  ولكن 
أجل  من  الكثير  يتحملوا  أن  عليهم  الشرفاء،  من 
هدفهم األسمى، ال يتخلى أبداً عن إحساسه بواجبه 
المقدس تجاه البشرية، وهكذا ومنذ عام 1996 وتوم 
كروز ينتقل من جزء إلى آخر، ولكنه وصل لذروة 

التألق والجماهيرية في محطته األخيرة.
المخرج  يواصل  السينمائي  الشريط  في 
كريستوفر ماكويري الذي يشارك أيضاً في كتابة 

بكل  اإلمساك  على  قدرته  استكمال  السيناريو 
التفاصيل، فهو سبق وأن قدم الخامس، توم كروز 
والبطولة  والسيناريو  اإلنتاج  في  أيضاً  يشارك 
وسايمون  رامييز  وفينج  فيرجسون  ريبيكا  أمام 
امتد  الفيلم  بالدوين،  واليك  نوناغان  بيج وميشيل 
تصويره قرابة عام في فرنسا والنرويج وإنجلترا 
االنطالق  نقطة  المتحدة.  العربية  اإلمارات  ودولة 
عندما نتابع توم كروز الذي يؤدي دور ايثان هانت 
هو ورفاقه مطاردين من خالل المخابرات األمريكية، 
وأي خطأ بشري غير مقصود، يعني تدمير العالم 
من خالل سبائك البالتنيوم التي تتحول إلى قنابل 
نووية، توم كروز هو الذي يتصدى لتنفيذ العديد 
من المشاهد الخطيرة وهو ما أدى فعالً، إال إصابته 
وتأجل الصوير على مدى شهرين إلصابته بتمزق، 
ومن الواضح أن البطل يريد أن يضمن المعايشة 
للمخاطرة  نفسه  يعرض  فنان  يوجد  فال  الكاملة، 

المجانية، ولكن لتحقيق أكبر قدر من المصداقية.
التي  الكثير من األدوات  وبالطبع السينما تملك 
كل  في  أكثر  أو  بدوبلير  االستعانة  للنجم  تتيح 
مشاهدة، وخاصة مع التقدم التقني صار هذا أكثر 
يعايش  أن  يريد  كروز  ولكن  التنفيذ،  في  إقناعاً 

الشخصية بكل تفاصيلها.
الصداقة والمرأة واإليثار والحنكة، وأيضاً شيء 
من االبتسام والطرافة، حتى ُتمسك بجمهورك بقوة، 
الدرامية،  التوليفة  هي  تلك  مشاربه،  تباينت  مهما 
الخصم،  براعة  على  قائماً  الرهان  يظل  أن  ينبغي 
فأنت حتى اللحظة األخيرة توقن أن الجانب اآلخر 
لكي  األقرب  هم  بل  بها،  يستهان  ال  قوة  ُيشكل 
ما يمنح  الفيلم دائماً  المعركة لصالحهم،  يحسموا 

ستوب!

�إخر�ج

فيني�شا كريبي

 هرني كيفايل

 ربيكا فريج�شون

 كري�شتوفر ماكويري

بطولة

مهمة »توم كروز« 
بين الحياة والموت وحتى آخر نفس!
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  )فين�شيا(�ل�شينما �لعربية يف )�لكادر(!

 

صار تواجد السينما العربية في السنوات األخيرة في المهرجانات الدولية الكبرى )برلين( 
و)كان( و)فينسيا( واحداً من المعالم الثابتة في تلك المهرجانات، ولم يعد األمر مثلما كان 
يحدث في الماضي قاصراً على فيلم واحد، بل أصبح لنا العديد من المشاركات، في مهرجان 
)كان( تواجدنا بستة أفالم ولنا في  مهرجان )فينسيا( تسعة أفالم، كما أن لدينا كعرب في 
لجان التحكيم المختلفة أكثر من مشاركة المخرجة التونسية كوثر بن هنيه، وأيضاً المنتج 
والكاتب ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولى محمد حفظي في مسابقتين موازيتين 
بالمهرجان، قبل أن أواصل استمع طبعاً إلى السؤال الذي ُيطل بين السطور، هل هذا هو فقط 

سقف الطموح المرتقب؟ قطعاً ال، من حقنا أن نحصد جائزة، كما حدث في )كان(.
ُعدنا كسينما عربية في نهاية شهر مايو الماضي مكللين باالنتصار بفيلم نادين لبكي 
)كفرناحوم( وجائزة لجنة التحكيم، ولم يكن فقط انتصاراً لبنانياً فهو حقاً عربي بامتياز، 

ولدينا الكثير من اآلمال للسينما العربية بكل أطيافها المشاركة بالمهرجان.
في األشهر األخيرة صارت السينما العربية عموماً، هدفاً للعديد من المهرجانات، تابعناها 
مؤخراً، حيث عاد مهرجان )باريس للسينما العربية( بعد غياب 12 عاماً، المهرجان بدأ عام 
الفنانة  المهرجان تتصدره صورة  الدورة، والتي كان)بوستر(  تلك  1992، وكنت حاضراً 
القديمة نعيمة عاكف، ويتواصل المهرجان، والذي كان ُيعقد مرة كل عامين حتى يتوقف عام 

2006، ويعود هذه المرة سنوياً لتتصدره في تلك الدورة صورة )فاتن حمامة(.
وأتصور أن معهد العالم العربي حريص على استمرار المهرجان في طبعته الجديدة، نعم 
استشعرنا في تلك الدورة قدراً من االستعجال، من السهل مالحظة أن الباحثة السينمائية 
ليان الشواف كانت تتحرك في إطار ميزانية محدودة، ليست فقط باريس التي ُتطل منها 
من  وتحديداً  التشيك،  دولة  من  قريبة  انطالقة  أيضاً  لدينا  العربية،  السينما  على  مجدداً 
العاصمة )براغ( اطاللة منتظر لها أكتوبر القادم، ويبقي السؤال عن مركز السينما العربية 
الذي يديره من القاهرة المحلل السينمائي الموهوب والدؤوب السوري عالء كركوتي، الذي 
يملك، دائماً طموحاً يتجاوز األرض التي يقف عليها، يرنو بخياله بعيداً، وهكذا قدم من قبل 
جائزة أفضل فيلم عربي وأفضل فنانين عرب، يعلنها من مهرجان )كان( ونجح في إصدار 

مجلة شهرية باإلنجليزية للتعريف بفنانينا العرب.
بإمكانيات مادية محدودة جداً وبقدرة استثنائية على قراءة الواقع وتقديم حلول غير 

تقليدية،  نجح في إقناع أكثر من شركة ومسؤول إلقامة أول مهرجان عربي في )براغ(.
قضايانا العربية صارت بالضرورة قضايا عالمية، لديكم مثالً الهجرة غير الشرعية في 
العقود الثالثة األخيرة وزادت طبعاً معدالتها، بعد تفشي اإلرهاب المسلح في أكثر من دولة 
عربية، وال تكف السينما العالمية عن تداولها، ولهذا فإن المجال صار مفتوحاً أكثر لكي نجد 

الشاشات في العالم تفسح مساحات للسينما العربية.
القضايا الملحة أنجبت سينما، وهي التي أنجبت مهرجانات متخصصة عربياً، هناك حقاً 
حراك عربي نتابعه بقوة في السنوات األخيرة، حيث صارت اللغة العربية واحدة من اللغات 
المتداولة على الشاشة ليس فقط في األفالم الناطقة بالعربية، ولكن كثيراً ما تجد شخصية 
عربية ليست بالضرورة محورية، نعم من حقنا كعرب أن نستشعر شيئاً من التفاؤل ونحن 
نرى السينما العربية تتقدم خطوات لألمام، وليس هذا هو نهاية المطاف وال منتهى الطموح، 

إال أننا من حقنا كعرب أن نشعر بشيء من التفاؤل ألن القادم أفضل.

أكشن

طارق ال�سناوي
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من يقفون على الجانب اآلخر، الكثير من المعلومات 
من  لهم  الغلبة  أن  لحظات  في  توقن  تجعلك  التي 

دون جدال.
أن  ببساطة  تدرك  أن  تستطيع  كله  العالم  في 
80% من األفالم هي ما يمكن توصيفها بالسينما 
التجارية وهذا النوع من األفالم تشاهده بقدر من 
المتعة أو قدر من الغضب على حد سواء، إما أنك 
تقبل قانونه الفني أو الدرامي أو ترفضه وال يوجد 
النتائج  وتتحمل  تختار  أن  عليك  ثالث،ألن  طريق 
المتعة،  تساوي  لك  بالنسبة  السينما  كانت  فإذا 
التي تدخل في رهان  فأنت تختار سينما األكشن 
عقلي ووجداني مع المتفرج، وكلما ازدادت حرفية 
فيه  نجح  ما  هو  وهذا  المصداقية،  زادت  التنفيذ، 
أنه يشبع فيلمه بقدر  المخرج كريستوفر، خاصة 

من القيم اإليجابية.
تشير  كما  وهو  تماسكاً،  األكثر  الجزء  هو  هذا 
اإليرادات المبدئية سيصبح هو أيضاً األعلى رقمياً 
في سينما 2018، والمتفرج الذي ال يزال متعايشاً 
حافة  إلى  دائماً  يصل  الذي  البطل  شخصية  مع 

الخطر.
قدرة  السينما  حبكات  أكثر  هو  التشويق  قالب 
دقيقة  من  الهثاً  المتفرج  يظل  أن  تضمن  أن  على 
إلى أخرى، كما أن تعدد األماكن والثقافات واللغات 
إلى فرضتها الدراما تتيح للفيلم مساحة كبيرة من 
له بتعدد اإليقاع،  المألوف وتسمح  الحركة خارج 
شيئين  يحقق  وهو  وإال  لحظة  الفيلم  يترك  وال 
إنقاذ  الذي يحمل هم مضاعف  البطل  تعاطفك مع 
دائرته القريبة من الموت وهو أيضاً مرتبط بدائرة 
أوسع وهي إنقاذ العالم من الدمار، وعليه أن يتحلى 
الخارقة.  القوة  عن  ناهيك  الخارق  بالذكاء  دائماً 
بنائه  في  استثنائياً  بطالً  ليس  كروز  وبالطبع 
فقط  الستين  من  يقترب  أنه  تنسى  وال  الجسدي 
بفارق أربع سنوات، ورغم ذلك فإنه ال يزال قادراً 
على أن يظل مقنعاً في تنفيذ المشاهد الخطرة بحكم 
تمتعه باللياقة البدنية، ال يمكن أن تضع كروز ضمن 
شوارزنجر  ارنولد  أمثال  العضالت  نجوم  قائمة 
وساليفستر ستالون ودون روك جونسون وفان 
ديزل وستيفن سيجال هؤالء وغيرهم تحققوا في 
مجالهم الرياضي، بينما يأتي تفوق توم كروز أنه 
في األساس ممثل قدير حصل على الجولدن جلوب 
أكثر من مرة، ورشح لألوسكار ثالث مرات، فهو 

يصنف بين كبار نجوم التمثيل في هذا الزمن.  
عالمنا  في  اإليرادات  أعلى  أيضاً  يحقق  الفيلم 
العربي، في غضون عامين أو ثالثة سوف يأتي لك 
مجدداً في جزئه السابع وساعتها ستجد البطل في 
الستين ولكنك ستكتشف أنه قد خصم سنوات من 

عمره، عائداً إلى عنفوان الشباب!



الشالالت .. 
وجهة سياحية لهواة المغامرة

سياحة
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 تعد الشالالت  الموجودة في العديد من دول العالم 
من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها السياح من 
هواة  الطبيعة  الجميلة والتسلية  والمغامرة. ومن 

أشهر الشالالت السياحية في العالم  هناك: 

شالالت نياغارا
بين  الدولية  الحدود  على  نياغارا  شالالت  تقع 

�إعد�د: �شايل �أبوفار�س 

الواليات المتحدة األمريكية وكندا، وتعتبر من أشهر 
الشالالت السياحية في أمريكا  الشمالية والعالم، 
ويمكن للسياح  زيارتها  سواء من الجهة األمريكية 
أي مدينة نياغارا في والية نيويورك األمريكية أو 
من  الجهة  الكندية أي من مدينة نياغارا في مقاطعة 
خدمات  المدينتين  في  وتتوفر  الكندية،   أونتاريو 
سياحية متعددة مثل الفنادق  والمطاعم والمقاهي  

والمواصالت ومدن األلعاب  ومراكز التسوق. 
ويستمتع السياح بالمنظر الجميل لسقوط المياه 
من  و  األمريكي،  الجانب  في  متراً    56 علو  من  
األعلى  من  إما  الكندي،  الجانب  في  متراً   54 علو 
عبر منصات مطلة على الشالالت  أو  من األسفل 
عبر ركوب قوارب سياحية مخصصة لهذه الغاية ، 

ومزودة بكل وسائل الراحة و األمان. 



87 العدد 573 سبتمبر 2018

التي  نياغارا  شالالت  في  األماكن  أشهر  ومن 
يشاهدها السياح  هناك شالل هورس شو )حدوة 
الفرس( على الجانب الكندي، وشالل برايدال فايل 
بجانب  يقع  والذي  الصغير،  العروس(  )طرحة 
جزيرة لونا على الجانب األمريكي. كما يقوم عدد 
في  نياغارا  شالالت  يزورون  الذين  السياح  من 
الجانب األمريكي بالسير مشياً على األقدام  لزيارة 

ارتفاع لها إلى 82 متراً، وتمتد لمسافة قرابة ثالثة 
كيلومترات، وُتقّسم هذه الشالالت نهر إغوازو إلى 
قسمين نهر إغوازو العالي ونهر  إغوازو الواطئ. 
الغورانية  اللغة  من  الشالالت  اسم  اشتق  وقد 
الهندية أو اللغة التوبية القديمة، والتي تعني »المياه 

الكثيرة المتدفقة«. 
الشالالت  أشهر  من  إغوازو  شالالت  وتعتبر 

مغارة تسمى مغارة الرياح تشكلت بتأثير تساقط  
المياه. 

شالالت إغوازو
بين  الدولية  الحدود  على  إغوازو  تقع شالالت 
جمهوريتي  األرجنتين والبرازيل، وتتألف من 20 
أعلى  ويصل  صغيراً،  شالالً  و255  كبيراً  شالالً 
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ويمكن  والعالم،  الجنوبية  أمريكا   في  السياحية 
أو  األرجنتينية  الجهتين  من  زيارتها  للسياح 
الجميلة  بالمناظر   يستمتعون  حيث  البرازيلية، 
على  يسيرون  وهم  والصغيرة،  الكبيرة  للشالالت 
األقدام في ممرات وجسور محاطة باإلخضرار من 
سياحية  زوارق  يركبون  هم  أو  ونباتات،  أشجار 

سريعة مخصصة لهذه الغاية .
في  صغيرة  فنادق  في  اإلقامة  للسياح  ويمكن 
بلدة بورتو إغوازو بمنطقة ميسونس األرجنتينية 

لمن يفضلون أجواء الريف الهادئة.
أو اإلقامة  في مدينة فوز دو إغوازو في والية 
أجواء  يفضلون  الذين  للسياح  البرازيلية  بارانا 
مثل  فيها  الكثيرة  والتسهيالت  العصرية   المدن 
ومقاه،  ومطاعم،  نجوم،   5 وفنادق  مطار،  وجود 
أجرة   سيارات  للسياح  وتتوفر  تسوق،  ومراكز 
وحافالت للوصول من مدينة فوز دو إغوازو إلى 

الجانب البرازيلي من الشالالت. 
قائمة  ضمن  إغوازو  شالالت  إدراج  تم  وقد 
اليونسكو  منظمة  في  العالمي  الطبيعي  التراث 
العالمية )الجزء األرجنتيني في عام 1984 والجزء 
البرازيلي في عام 1986(، ووصفت شالالت إغوازو 

واحدة من عجائب الدنيا السبع في العام 2011. 

شالالت فيكتوريا
زامبيا  جمهورتي  في  فيكتوريا  شالالت  تقع 
وزيمبابوي، وتعتبر من أشهر الشالالت السياحية 
الراغبين في  للسياح   أفريقيا والعالم، ويمكن  في 
ليفينغستون  منطقة  إلى  إما  يتوجهوا  أن  زيارتها 
في  فيكتوريا  شالالت  مدينة  إلى  أو  زامبيا،   في 
زيمبابوي، حيث تتوفر لهم أماكن لإلقامة وتناول 
الطعام والشراب، ووسائل  نقل للتوجه لرؤية هذه 
نهر  في  مياهها   تتساقط  التي  الجميلة  الشالالت 
زامبيزي من ارتفاع 108 أمتار وبعرض 1700 متر، 

يستخدمونها في التصوير من أيديهم.
عن  للسياح   السياحيون  األدالء  يشرح  كما 
المستكشف  اكتشفها  التي  الشالالت   هذه  تاريخ 
نوفمبر  في  ليفينغستون  ديفيد  األسكتلندي 
للملكة   نسبة  االسم  هذا  عليها  وأطلق   ،1855 عام 
لدى  تسمى  كانت  بعدما  فيكتوريا  البريطانية 
السكان  األفارقة باسم »موسي أوا تونيا«، ومعناه 

»الدخان الذي يطلق الرعد«.

شالالت آنجل
فنزويال،  جمهورية  في  آنجل  شالالت  تقع   
أمريكا  في  السياحية  الشالالت  أشهر  من  وتعتبر 
الجنوبية  والعالم، وتتساقط  مياه هذه الشالالت  
من  ارتفاعات متعددة وأعالها هو 979  متراً وزيارة  
شالالت آنجل تستحق العناء ، حيث يقوم  السياح 
بالسفر من العاصمة  الفنزويلية كاراكاس بواسطة 
طائرات محلية صغيرة  الحجم  إلى  جنوب شرق 
فنزويال،  وتهبط الطائرات في مدرج خاص يقع في  
مخيم »كانيما كامب« التابع لمحمية كانيما الطبيعية،  
ومن  المخيم يركب السياح  قوارب سياحية لزيارة  
الشالالت، وهي قوارب مزودة بكل وسائل الراحة 
واألمان ، ومنهم من يقوم بسياحة المغامرات في 
منطقة شالالت آنجل فيتسلقون مرتفعات الشالالت 

أو يقفزون منها  بالمظالت. 
كيف  للسياح  السياحيون  األدالء  ويشرح  
بداية  اكتشفها  فقد   الشالالت،  هذه  اكتشفت 
المستكشف الفنزويلي إرنستو سانشيز ال كروث  
اكتشافه. ولم تعرف  لم ينشر  أنه  1912 غير  عام 
إال عام 1933، وذلك على يد  هذه الشالالت عالمياً 

كما يقوم  عدد من السياح بركوب طائرات شراعية  
شالالت  فوق  ويطيرون   زامبيا،  من  انطالقاً 
بمشاهدة  ليستمتعوا  جوية  رحلة  في  فيكتوريا 

الشالالت من فوق.
الذين  السياح   السياحيون على  األدالء  ويشدد 
الماء  رذاذ  قوة  ألن  االنتباه،  الشالالت   يزورون 
توقع  وقد  تضايقهم،  قد  الشالالت  من  المتساقط 
التي  والكاميرات  والموبايالت  المتحركة  الهواتف 
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اسمه  أطلق  الذي  آنجل   جيمز  األمريكي  الطيار 
باللغة  آنجل   كلمة  أن  والمفارقة  الشالالت.  على 
كان  الذي   االسم  بينما  مالكاً،  تعني  اإلنجليزية 
هذه  على  فنزويال  في  األصليون   السكان  يطلقه 

الشالالت هو »فم الشيطان«!.

شالالت توغيال
دراكنسبرغ  جبال  في   توغيال  شالالت  تقع 
)جبال التنين( وسط الحديقة الوطنية ناتال بمقاطعة 
كوازولو ناتال في جمهورية جنوب أفريقيا، وتعتبر 
من أشهر الشالالت السياحية في أفريقيا  والعالم، 
وتقع على ارتفاع 948 متراً، ويزورها السياح  سيراً 
أوكس  »مونت  يسمى  طريق  على  األقدام  على 
سورس« حتى يصلوا إلى هضبة يشاهدون منها 
الشالالت،  هذه  لمياه  والخفيف  الجميل  التساقط 
والتي تختفي أحياناً في مواسم الجفاف، فتتوقف 

حركة السياح لفترة ثم تعود.

شالالت يوسمايت
تقع شالالت يوسمايت وسط متنزه يوسمايت 
الوطني بمنطقة سييرا نيفادا في والية كاليفورنيا 
بالواليات المتحدة األمريكية، وهي من أهم األماكن 
نهر  في  مياهها  وتصب  المتنزه،  في   السياحية 
ميرس،  وتتضمن العديد من الشالالت أهمها شالال 

يوسمايت العلوي  والسفلي.
أشهر  من  يوسمايت  شالالت  وتعتبر 
الشالالت في أمريكا الشمالية  والعالم، و لكن 
شهرتها لم تصل إلى الشهرة السياحية  نفسها  
أنها  مع  نياغارا،  شالالت  إليها  وصلت   التي 

أكثر ارتفاعاً منها، حيث يصل إرتفاع شالالت 
يوسمايت إلى 739 متراً.  وتقع هذه الشالالت 
توفر  والتي  الطبيعية،  يوسمايت  محمية  داخل 

للسياح وسائل االنتقال لزيارة الشالالت، ورؤية 
والفيديوهات   الصور  والتقاط  مياهها،  تساقط 

التذكارية.
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من هنا وهناك

تجار يستعرضون في لقطة أرشيفية منتجات معروضة في معرض دبي الدولي للمجوهرات 
الذي ينعقد في نوفمبر المقبل، والذي من المتوقع أن يسهم في تعزيز مكانة اإلمارة كحلقة وصل 

محورية في قطاع المجوهرات العالمي.

أفراد إحدى الفرق االستعراضية التي روجت لمباريات كأس العالم 
في صحارى سنتر بالشارقة.

اإليطالية معروضة في  البندقية(  )تاجر  مجموعة من عطور 
أول متجر لهذه العالمة خارج بالدها بدبي.

الفعاليات  الذي كان من   مدخل سوق الشناصية 
هيئة  أطلقتها  التي  الشارقة«  »صيف  لحملة  العديدة 

اإلنماء التجاري والسياحي في اإلمارة. 
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 جانب من مسجد 
»بيت روف« في 

دكا ببنجالديش من 
تصميم المهندسة 
المعمارية مارينا 

تبسوم التي فازت 
بجائزة  »جميل 

للفن اإلسالمي« في 
بريطانيا.  

مجسم للصاروخ الفضائي الذي يحمل األقمار الصناعية »للياه 
سات اإلماراتية«، خالل عرضه في إحدى ساحات »مول اإلمارات« 

بدبي الشهر الماضي )تصوير: عصام الشيخ(.

شاحنات تابعة لماكدونالدز اإلمارات التي أعلنت أن أسطول شاحناتها العاملة بوقود 
الديزل الحيوي قد قطع مسافة بلغت 10 ماليين كيلومتر منذ تشغيلها قبل سبع سنوات.

القواسم في  ضباط وأفراد من الشرطة يوزعون الطعام على عمال في كورنيش 
رأس الخيمة ضمن مبادرة »توزيع وجبات« في عام »زايد 2018«.
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

تراثيات 
ُيعلمه معنى السعادة أرسله لحكيم ذلك  التعاسة ولكي  كان لديه ابن يشكو من  يحكي أن تاجراً 
الزمان وحين وصل لقصر الحكيم وجده فخماً وعظيماً. ولما دخله سأل الحكيم: هل لك أن تخبرني 
بسر السعادة؟ فرد الحكيم: حسناً أخرج وتمشى بين جنبات القصر. ووضع بين يديه ملعقة بها قليل 
من الزيت وقال له: أرجع لي بهذه الملعقة وأحرص على أال يسقط منها الزيت. فخرج الشاب ثم رجع 
فسأله: هل رأيت حديقة القصر؟ قال الشاب: ال وهل شاهدت مكتبة القصر؟  فقال: ال وهل رأيت التحف 
الرائعة في القصر؟ فقال: ال فسأله الحكيم لماذا؟ فرد الشاب: ألنني لم أرفع عيوني عن ملعقة الزيت 
خشية أن يسقط مني فلم أر شيئاً مما حولي، فقال له الحكيم: ارجع وشاهد كل ما أخبرتك عنه وعد 
, ففعل الشاب مثل ما قال الحكيم وشاهد كل هذا الجمال ورجع إليه, فسأله الحكيم: قل لي ماذا  إليَّ
رأيت؟؟, فانطلق الشاب يروي ما رأه من جمال وهو منبهر وسعيد, فنظر الحكيم لملعقة الزيت بيد 
الشاب فوجد أن الزيت سقط منها فقال له: انظر يا بني, هذا هو سر السعادة! فنحن نعيش في هذه 
الدنيا وحولنا الكثير من نعم الخالق عز وجل ولكننا نغفل عنها وال نراها وال نقدرها النشغالنا عنها 
بهمومنا وصغائر ما في نفوسنا.. السعادة يا بني أن تقدر النعم وتسعد بها وتنسى ما ألم بك من هموم 

وكروب مثل ملعقة الزيت نسيتها حين التفت للنعم من حولك فسقط الزيت!

أقوال العظماء
•  ما يجعل الحياة تستحق أن نحياها هو اإليمان بشيء والتحمس لشيء )أوليفر هولمز(.

ابتسامات 
- المعلم ألحد تالميذه: كيف نحصل على الماء النظيف الصالح للشرب؟

 أجابه: نأخذه من ماء النهر ثم نغسله جيدا بالمياه المعدنية!
- ثالثة ضاعوا في الصحراء عندما وجدوا المصباح السحري وخرج منه المارد قال األول:

 أعدني إلي بلدي فأعاده
 الثاني: وأنا كذلك أعدني إلى بلدي فأعاده

 فاكتشف الثالث أنه بمفرده قال: أعد إلّي صديقيَّ فوراً!

نزهة

املطلوب الإجابة على اأجوبة التحديدات التي 

ت�سرتك فيما بينها وتدور مع عقارب ال�ساعة

مدينة  ومركزها  أبوظبي  إمارة  من  الظفرة  منطقة   -1
زايد.

2- أبنائي.
3- مظلمة أو المكان ال أعالم فيه.

4- ملكة سريانية حمكت تدمر.
5- اقتحام

6- يسترجعه.
 7- تخيف الناس.

 

1 

7 6 

3 4 5 

2 

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

 بية من امارة ابوظبي عاصمتها مدينة زايدالمنطقة الغر – 1
 ــــائيأبنـ – 2
 مظلمة أو المكان ال أعالم فيه – 3
 حكمت تدمر سريانيةملكة  – 4
 اقتحام – 5
 يسترجعه – 6
 الناس تخيف  – 7

 ا

 ا

 ب
 ه

 م

عمودي
1- قاموس للغة العربية للمؤلف بطرس البستاني.

2- فاقد الزوجة - الهين.
3- مرض صدري- فّرق - قام بالفعل.

4- يعتاد بالشيء - أبو البشر.
5- للندبة-أعيش- اسم موصول.

6- اشتاق-خادم.
7- حروف من مولر- سقاية »م«- وحدة عملة خليجية.

8- من الفواكه - للتعريف.
9- قوام ممشوق- الرمح.

10- مادة للتحلية )م( - لقب مالكم أمريكي لقب بالرجل 
الحديدي.

أفقياً:
1- سلسلة فنادق عالمية- اعبر.

2- حيوان مفترس من الزواحف- ضعيف 
وسخيف األلفاظ والمعاني.

3- يدعم برأس المال- من أنبياء اليهودية.
4-ندى - انتشر ريحه- وضع بالخفاء.

هوازن  وقبيلتي  المسلمين  بين  غزوة   -5
وثقيف

 - الدولية  العدل  لمحكمة  الدائم  المقر   -6
فعل إلرضاء الناس.

7- سئم- علة مرضية - أوتوماتيكي
8-السيف القاطع - يبس - رتبة رجل دين 

مسيحي
9- يهدم - مدينة إيطالية.

10- نائب ووزير لبناني سابق.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 : آفمي –المفردات 
 أعبر  -سلسلة فنادق عالمية  – 1
 َضعيٌف وَسخيُف األَْلفاِظ َواْلَمعانِي  -حيوان  مفترس  من الزواحف  - 2
 من أنبياء اليهودية  –المال رأس يدعم ب – 3
 بالخفاء وضع –انتشر ريحه  –ندى   - 4
 ولبيلتي هوازن وثميفبين المسلمين  غزوة   - 5
 فعل إلرضاء الناس  –الممر الدائم لمحكمة العدل الدولية   – 6
 أوتوماتيكي –علّة مرضية  –سئم  – 7
 رتبة رجل دين مسيحي – يبس –السيف الماطع  – 8
 مدينة ايطالية –يهدم  – 9

 نائب ووزير لبناني سابك – 11
 

 عمــــــودي : 
 بطرس البستاني مؤلفلل ة عربيغة اللاموس ل  - 1
 الهين –فالد الزوجة  – 2
 لام بالفعل –فّرق  –مرض صدري  – 3
 أبو البشر  –يء الشيعتاد  – 4
 اسم موصول – أعيش  –للندبة  – 5
 خادم – أشتـــاق – 6
 وحدة عملة خليجية – سماية )م(  –حروف من مولر  – 7
 للتعريف –من الفواكه  – 8
 الرمح –لوام ممشوق – 9

  مب بالرجل الحديدي لمالكم أمريكي لمب  –مادة للتحلية )م(  – 11

 1       2       3       4       5        6       7       8       9       10 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

  6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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كاكورا

تطابق الكلمات

4 3 2 1 

   2 

   3 

   4 

 

 تــــــطابق الكلمـــــــات 

 مفردات ومعاني الكلمات تكتب وتقرأ أفقيا وعموديا بذات الوقت

 ت قواهشانهارت وتال – 1

 فئة عددية – 2

 شاهدهم – 3

 مدينة أثرية سورية – 4

وعمودياً  أفقياً  وتقرأ  تكتب  الكلمات  ومعاني  مرادفات 
بذات الوقت

1- مودة.
2- راجح العقل والتصرف.

3- كاتب للشعر والمسرح والقصة وغيره.
4- شجاع ومقدام.

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

عدم تكرار الرقم أكثر من مرة في عملية الجمع الواحدة.

 

 

 كــــــــــاكــــــــورا
ضمن المربعات الستكمال عمليات الجمع  9 – 1المطلوب وضع االرقام المناسبة من 

حسب مجموعها في الخانات شرط عدم تكرار الرقم أكثر منن منرف فني عملينة الجمنع 
 الواحدف 

 

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

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

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

ما هو االسم القديم إلمارة رأس الخيمة؟

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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تسمى األمراض التي تنتقل بين األشخاص، أو 
من مصدر التلّوث إلى جسم اإلنسان باألمراض 
الُمعدَية، حيث إَنّه قد يأخذ الشخص العدوى من 
شخٍص آخر ُمصاب، أو من حيواناٍت مصابة، أو 

من غذاٍء ملّوٍث أو من فضالٍت ملوثة. 
المرض عندما  بعدوى  الشخص  كما يصاب 
الطفليات  أو  البكتيريا  أو  الفيروسات  تنتِقل 
وتبدأ بنشاِطها داخل الجسم، مما قد ُيظِهر على 
المصاب بعض العالمات واألعراض، وقد تسبب 

األضرار في الجسم.
انتشاراً  المعدية  األمراض  أكثر  وحول 

�إعد�د: �أماين �ليافعي

إسماعيل  فريدة  الدكتورة  تقول  الدولة  في 
في  السارية  األمراض  إدارة  مدير  الحوسني 
الدائرة مسؤولة عن  إن  أبوظبي  دائرة الصحة 
المنشآت  من  المعدية  األمراض  بالغات  تلقي 
الصحية بإمارة أبوظبي من خالل نظام التبليغ 
النظام  هذا  وبحسب  بها،  الخاص  اإللكتروني 
األمراض  قائمة  التالية  األمراض  تصدرت 
الجدري  األنفلونزا،  أبوظبي،  إمارة  المعدية في 
الوبائي،  الكبد  التهاب  المالريا،  المائي، الجرب، 

داء الزحار.
حسب  الدائرة  إحصاءات  ان  وتوضح 

بالغات  عدد  أن  تبين  اإللكتروني  التبليغ  نظام 
أبوظبي  إلمارة   2015 لعام  المعدية  األمراض 
في  البالغات  أعداد  بلغت  فيما  بالغاً،   18.545
إلى 24.269. وقد وصل عدد مجمل  عام 2016 
الحاالت المبلغ عنها في عام 2017 إلى 34.771.

المعدية  األمراض  أن  إلى  الحوسني  وتشير 
واألوبئة تعد مصدر قلق كبير في مختلف دول 
نشهده،  الذي  التطور  من  الرغم  على  العالم 
حيث يؤثر انتشار األمراض السارية سلباً على 
استقرار صحة وحياة األفراد في المجتمع وال 
كاألطفال  لإلصابة  عرضة  أكثر  هم  من  سيما 

صحة

نصائح للوقاية 
من األمراض المعدية  



95 العدد 573 سبتمبر 2018

 • ماذا تعني حساسّية العين؟ 
وخصوصاً  األشخاص  معظم  يواجهها  التي  المشكالت  من  هي  العين  حساسيّة 

باألوقات التي يكثر فيها الغبار مثل أواخر فصل الصيف والربيع.
• ما أهم أسباب حساسّية العين؟

 التعّرض لألجواء المغبّرة المحّملة بالجراثيم. التعّرض لحبوب اللقاح بفصل الربيع. 
الحساسية الموسمية التي يتعّرض لها العديد من األشخاص وعادًة تكثر بفصل الربيع. 
التحّسس من بعض أنواع المأكوالت والعصائر مثل البيض والسمك ومشتقات األلبان. 
تناول  والكيوي.  والدراق  الفراولة  مثل  الوبر  على  تحتوي  التي  الفاكهة  التحّسس من 
بعض األدوية التي ُتسبب الحساسية. تناول المضاّدات الحيوّية، بمقدار يزيد عن الجرعة 

الموصوفة خالل الشهر الواحد.
• ما أعراض اإلصابة بحساسية العين؟

 االحمرار الشديد للعين. سيالن بالعين. انتفاخ بمنطقة الجفن. حّكة شديدة مع الحرقة 
بمنطقة العين. األلم الشديد بمنطقة العين وما حولها. تشويش الرؤيا. 

• كيف يمكن التخلّص من حساسية العين؟
وهي  الحساسية  من  التخلص  نحو  ناجحة  أول خطوة  هي  المسببات  من  الوقاية   
تتلّخص باالبتعاد عن األماكن التي يكثر فيها الغبار. عدم االقتراب من األزهار وحبوب 
التلقيح بفترة نمو الثمار واألزهار. تجنّب تناول األطعمة التي تسبّب الحساسية مثل 
األطعمة  من  كونها  واللوز،  والبندق  الشكوالتة  تناول  من  التخفيف  والدراق.  الفراولة 
التي تثير الحساسية بشكل كبير. االمتناع عن تناول األدوية المضادة للحساسية بدون 
مناعته  بتقوية  للجسم  فرصة  وإعطاء  الحيوية  المضادات  تناول  تجنّب  لها.  الالزمة 
الذاتية. وضع كمادات من الشاي األسود على العينين للتخفيف من أعراض الحساسية. 
وضع شرائح الخيار البارد على العينين حيث إّنه يعمل على تبريد منطقة العين وتهدئة 
الحساسية. عمل كمادات من الحليب البارد بلطف على العينين، كونها ستُخلّصك من 
العينين عن طريق  العسل على  بالعين. استخدام  التهيّج  الحّكة بشكل سريع وتخّفف 
وضع القليل من العسل على منطقة العينين، مع الحرص على إغالق العينين وترك العسل 
لمّدة خمس دقائق من ثم غسل العينين بالماء الفاتر، حيث ستالحظين اختفاء التوّرم 
واالحمرار والحّكة بشكل واضح. البطاطا الطازجة النيّئة بدورها تعمل على التخفيف 
من الحّكة والحرقة التي تصيب العينين، وذلك الحتوائها على نسبة عالية من النشويات 
والبروتين الذي يعيد النضارة للعين ويعالج العديد من أمراض العيون. تناول كميات من 
عصير الجزر أو الخيار أو السبانخ وذلك لما تحتويه هذه األنواع من معادن وفيتامينات 

تساعد على التخلص من أمراض العيون وتقوي عضالت العين.

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

alyafi3@gmail.com

كيف تتخلص من حساسية العين؟

ب
جوا

 و
ال

سؤ

إلى  باإلضافة  السن  وكبار  الحوامل  والنساء 
ومن  الدول.  اقتصادات  على  الكبير  التأثير 
إطالق  على  الصحة  دائرة  تسعى  المنطلق  هذا 
مبادرات الصحة العامة لتحسين الصحة والعافية 
ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وعمل 
فيها،  المشتبه  للمصادر  الميدانية  الزيارات 
األمراض  عن  بالتبليغ  الطبية  المراكز  تشجيع 
المعدية للتمكن من متابعتها وتطوير سبل الحد 
منها، الترصد الوبائي النشط وتنفيذ برامج عدة 
كالفحص ما قبل الزواج وفحص الوافدين إلى 

الدولة لإلقامة.
دائرة  حرص  من  انطالقاً  أنه  وتتابع 
»أبوظبي  رؤيتها  تحقيق  على  أبوظبي  صحة 
لتحقيق  المستمر  مجتمع معافى« وفي سعيها 
المعدية  األمراض  مكافحة  في  استراتيجيتها 
والوقاية منها، أطلقت الدائرة حملة التوعية ضد 
حماية  على  الناس  لمساعدة  المعدية  األمراض 
الصحية  بالعادات  تثقيفهم  خالل  من  أنفسهم 
الصحيحة التي تمنع انتشار األمراض المعدية 
وكيفية الوقاية من بعضها والحد من انتشارها 
بين أفراد المجتمع، وتتلخص العادات الصحية 

في:-
1 - الحصول على التطعيمات التي تسهم في 
الوقاية من األمراض المعدية المختلفة والحفاظ 

على مجتمع آمن خاٍل من األمراض.
2 - غسل اليدين دائماً بالماء والصابون.

الفم عند العطس أو السعال في  3 - تغطية 
أعلى ذراعك أو أكمامك وتجنب استخدام يديك 

حتى ال تتلوث بالرذاذ.
بالمواد  المستخدمة  األسطح  تنظيف   -  4
المنظفة والمعقمة يعد أمراً مهماً لتجنب اإلصابة 
بالكثير من األمراض المعدية، لذا احرص على 
األبواب  مقابض  المطبخ،  المراحيض،  تنظيف 
الجراثيم  تستطيع  حيث  ومستمر،  دائم  بشكل 

البقاء حية على األسطح لمدة أسبوع أو أكثر.
5 - إعداد الطعام والتعامل معه بطريقة آمنة 
غسل  النيئة،  اللحوم  مع  التعامل  عند  وخاصة 
طبخ  يجب  أكلها،  قبل  والفاكهة  الخضراوات 
وحفظ األطعمة في درجة حرارة مالئمة ويجب 
تتجاوز  مدة  الثالجة  خارج  األطعمة  تترك  أال 

الساعتين.
6 - الحماية من العدوى المنقولة جنسيا.ً

الشخصية  األدوات  مشاركة  عدم   -  7
المنشفة،  األسنان،  كفرشاة  اآلخرين  مع 
مستحضرات التجميل، مقصات الشعر، ماكينات 

الحالقة والمشروبات.
8 - الحرص على غسل اليدين بعد مالمسة 
تطعيمات  على  والمواظبة  األليفة  الحيوانات 
حيث  المحددة،  بمواعيدها  األليفة  الحيوانات 
يمكن للحيوانات األليفة أن تحمل وتنقل الجراثيم 

التي تصيب اإلنسان وتسبب له المرض. 
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تغذية

ما هو الزنجبيل؟
الزنجبيل هو أحد النباتات الجذرية التي تنتمي 
والهيل  الكركم  وتتضمن  الزنجبيليات  لفصيلة 
ضمن  ويدخل  القوي.  الالذع  بطعمه  ويمتاز 
قائمة األعشاب الطبية واستخدام جذوره كتوابل، 
ويمكن تناوله طازجاً أو شرب منقوعه أو مغليه 
أو استخدام مسحوقه أو زيته ألغراض عالجية. 

فوائد الزنجبيل
1. تخفيف التورم.

2. خفض نسبة السكر في الدم.
أمراض  يقي من  مما  الكولسترول  3. خفض 

القلب والسكته الدماغية.

�إعد�د: �ميان �شعيد �حلمريي

 �خت�شا�شية تغذية جمتمعي �أول م�شت�شفى تو�م  �شركة �شحة �أبوظبي 

4. حماية ضد مرض الزهايمر.
5. منع تخثر الدم ومعالج الجروح.

عملية  وتعزيز  األيض  عمليات  تشجيع   .6
حرق الدهون في الجسم مما يساعد على خفض 

الوزن.
مستويات ضغط  على  الحفاظ  في  يسهم   .7

الدم.
القولون  أعراض  ويكافح  للغازات  طارد   .8

العصبي.
9. له دور كبير في الوقاية من أنواع سرطانات 
مختلفة مثل سرطان القولون، البروستاتا، الثدي، 
مضادات  من  العالي  لمحتواه  والرئة  الجلد 

األكسدة والمواد النشطة.

10. يستخدم كمهدىء ومخفف لأللم وله دور 
في عالج الصداع النصفي و الصداع العام.

الجهاز  تصيب  التي  المشاكل  عالج   .11
التنفسي وفعال في تعزيز المناعة، والتخفيف من 
ويساعد  الشتاء،  وأمراض  البرد  نزالت  أعراض 
يوسع  و  الجلد  منها  االلتهابات  محاربة  في 
الشعب الهوائية ويخفف من األعراض كالسعال 

ويطرد البلغم.
مشكالت  من  العديد  في عالج  يساعد   .12

الشعر وتقويته.
13. يساعد في تفتيح البشرة وتنقيتها ويساعد 

في تعقيم البشرة ووقايتها من االلتهابات.
14. للحامل يخفف من الدوار والغثيان والقيء 

معلومات تهمك عن الزنجبيل والخل
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ومضاد للتقلص واضطرابات المعدة .

االستخدام الصحيح للزنجبيل
الجرعات  تناول  قبل  طبيبك  استشر   .1
بها  الموصى  والجرعة  الجذر،  من  العالجية 
قبل  مجلم(  هي)1000  الحركة  الدوار  لعالج 

نصف ساعة من الرحلة.
2. يمكن إعطاء كبسوالت مخففة منه لألطفال 

األقل من سنتين لعالج المغص.
3. تناول جذور الزنجبيل الطازج مع الطبخ.

وشرب  جذوره  غلي  أو  الزنجبيل  نقع   .4
المغلي.

5. تناول عصير جذور الزنجبيل.
التي تضاف  التوابل  6. استخدامه كنوع من 

إلى الطبخات المختلفة.
الزنجبيل في الطبخ و  7. استخدام مسحوق 

الشاي.

حفظ الزنجبيل
أو  الرطب  األخضر  الزنجبيل  شراء  تجنب 
في  تقشيره  بدون  بالثالجة  ويحفظ  المتعفن، 
الثالثة  تتجاوز  ال  ولمدة  خاص  كيس  داخل 
أطول  لفترة  الفريزر  أسابيع، ويمكن حفظه في 
ما يقارب 6 أشهر. وعند قطعه لقطع صغيرة أو 
في  بالثالجة  بحفظه  ينصح  تقشيره  أو  برشه 

داخل كيس محكم اإلغالق.

أضرار الزنجبيل
لو تم استهالك كمية كبيرة يومياً من الزنجبيل 

قد يسبب:
1. هبوطاً في مستويات سكر الدم.

2. تميع ولزوجة في الدم. 
3. اإلصابة بحموضة أو حرقة  في المعدة. 

4. الغثيان والقيء.

القيمة الغذائية للزنجبيل
الغذائية،  العناصر  من  للعديد  مصدراً  يعتبر 
المغنيسيوم  مثل:  والمعادن،  كالفيتامينات 
B6  وفيتامي  وفيتامين  والحديد  والبوتاسيوم 

B3، باإلضافة لمحتواه من األلياف الغذائية.
استهالكها  المسموح  الكميات  هي  ما 

لألغراض العالجية؟
جرامات(   4  -  2( هي  بها  الموصى  الجرعة 
من الزنجبيل يومياً، مقسمة إلى اثنتين - ثالث 

حصص.
يعادل  المجفف  الزنجبيل  من  جرام  نصف 

غرامين من الزنجبيل الطازج.
ينصح للحامل أن تتناول كميات قليلة منه من 

دون أن تتجاوز )1 غم( يومياً.

الخل 
هو محلول مخفف من حمض الخليك، ويمكن 
الحصول على الخل بتخمير ثمار معظم الفواكه 

مثل التمر أو العنب أو التفاح. 

 يعتبر مادة مطهرة، تدخل في بعض الوصفات، 
نكهة  وإضفاء  التخليل،  وعملية  السلطة،  خاصة 
أنه  عنه  عرف  وقد  المختلفة،  للوجبات  خاصة 
يسهم في عالج العديد من األمراض والمشكالت 
قيمته  بسبب  منها،  الجلدية  خاصة  الصحية، 

الغذائية المميزة.

فوائد الخل 
- عالج المغص والتقيؤ واإلسهال.

- عالج الصداع المزمن وارتفاع ضغط الدم 
وحاالت الدوار.

- تخفيف الحكة وتهدئة الحروق.
- تطهير البشرة ومكافحة البثور.

الضار  الكولسترول  مستويات  -خفض 
ومستويات السكر في الدم.

-تقوية العظام »وجد أن الخل األبيض قد يكون 
له دور فعال في زيادة امتصاص الكالسيوم«.

ورائحة  الحلق  التهابات  مشكالت  عالج   -
النفس الكريهة.

 القيمة الغذائية للخل 
 B فيتامينات  على  األبيض  الخل  يحتوي 
وخاصة فيتامين B1 والريبوفالفين B2، وبعض 

األمالح المعدنية المفيدة.
يحتوي  وال  الحرارية  السعرات  قليل  وهو 
تحتوي  األبيض  الخل  من  ملعقة  فكل  الدهون، 

على أقل من 3 سعرات حرارية.

استخدام  الخل 
 يضاف للسلطة أو لكوب الماء بشرط:

عن  اليوم  في  المتناولة  كميته  تزيد  أال   .1
ملعقتين كبيرتين.

الريق وعلى  تناوله وحده على  يتم  أن ال   .2
معدة فارغه.
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قراءات

يبحث هذا الكتاب بصورة أساسية في تشكل المجرات وتطورها، وهي تمأل الفضاء الكوني المترامي 
خلف درب التبانة، المجرة األقرب إلى كوكب األرض.

الجزيئية  والسحب  كالسدم  األخرى  والتكوينات  المجرية  والعناقيد  النجوم  أنواع  المؤلف  يستقصي 
العظيم« حتى  »االنفجار  أعقبت  التي  الفترة  العظمى منذ  العنيفة، كالمستعمرات  الكونية  وطوار األحداث 

اللحظة الراهنة.
إن هذا الكتاب رحلة استكشاف لما حدث في الفضاء الكوني منذ الشواش البدئي وغايتها مواكبة أولئك 
العلماء -الراصدين والمنظرين- في تحديقهم عميقاً نحو الماضي الكوني السحيق، لمعرفة كنه تلك اللحظة 

التي ولد فيها الفضاء الكوني قبل نحو 14 مليار سنة.
يتألف الكتاب من خمسة فصول: مدن أبعد، اقتحام الفضاء الكوني خارج المجرات، رؤية المزيد، تطور 
المجرات، ونماذج الكون. كما يشرح الكتاب مقياس المسافات وفيه مسرد للمصطلحات وقائمة المراجع. 

الكتاب: المجرة - رسم خريطة الكون
ترجمة: حت�شني �خلطيب

 الناشر: مشروع كلمة، أبوظبي، 2018، 335 صفحة

صدر حديثاً كتاب »تاريخ المخابرات من الفراعنة حتى وكالة األمن القومى األمريكية« ضمن سلسلة 
»عالم المعرفة«، التى يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب فى الكويت، الكتاب من تأليف: 
ال  الحديث،  التاريخ  فى  ألمانى متخصص  والمؤلف مؤرخ  على.  عباس  عدنان  وترجمة  كريغر،  ولفغانغ 
سيما تاريخ األجهزة األمنية، مارس التدريس فى جامعات ميونخ وكولونيا وبولونيا وباريس وبرنستون 
وتورينتو وهارفارد وأكسفور، تولى حتى عام 2013 تدريس مادة التاريخ المعاصر فى جامعة ماربورغ، 
أسهم فى تأسيس حلقة دراسية معنية بقضايا »التاريخ واألجهزة األمنية«، يتمتع منذ عام 2007 بعضوية 
المجلس االستشارى التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، عضو فى لجنة علمية مستقلة مكلفة بدراسة »تاريخ 
األوروبية.الكتاب  اللغات  بمختلف  والدراسات  المؤلفات  من  كثيراً  نشر  األلمانية«،  الخارجية  المخابرات 
ضخم بلغت صفحاته 583 صفحة، مقسمة على مقدمة وعشرة فصول، إضافة إلى الهوامش، والببلوجرافيا، 
فى  المخابرات  المخابرات.  تاريخ  دراسة  وأسباب  مناهج  التالى:  النحو  على  الفصول  عناوين  وجاءت 
العصور القديمة. خصوم جدد: قوى دينية وفصائل ثورية وثورات مضادة وجماعات ذات ميول قومية. 
سياسة الدول العظمى والفزع من الثورة. ابتداًء من عام -1900 أجهزة المخابرات بين الروتين ومبتكرات 
التكنولوجيا الحديثة. الخصوم األربعة فى القرن العشرين: الشيوعيون، الفاشيون/ النازيون، الرأسماليون، 
و»إرهابيو« العالم الثالث. حروب نشبت بين أجهزة المخابرات إبان الحرب الباردة. عمليات سرية، نشاطات 
تجسسية وإشكاليات تحليل المعلومات. أجهزة أمنية تنتهك حقوق اإلنسان والحريات المدنية بال رقابة 

سياسية. أجهزة المخابرات، اإلنترنت والهجمات على اإلنترنت- عرض موجز.

الكتاب: تاريخ المخابرات من الفراعنة حتى وكالة األمن القومي األمريكية
�ملوؤلف: ولفغانغ كريغر

الناشر: سلسلة عالم المعرفة، الكويت 2018، 583 صفحة

�ملوؤلف: جيم�س غيت�س

  ترجمة: عدنان عبا�س علي
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منذ  واإلنسان  األعشاب  بيولوجيا  بين  التفاعالت  في  ليبحث  مألوفة  أعشاباً  الكتاب  هذا  يستخدم 
العصر الحجري األخير. وتقدم الفصول الثالثة األولى أساسيات بيولوجيا األعشاب، بما في ذلك نباتات 
كثيراً ما يحسبها الناس أعشاباً. ويقدم الفصل األول العائالت العشبية وأسماءها قبل البحث في عالقات 
واألرز  والذرة  القمح  عن  مفصالً  تقدم شرحاً  ذلك فصول  ويتبع  وأصلها،  العشبية  العائالت  تطور 
وقصب السكر، وتبرز دور األعشاب بوصفها وسائط للحضارة وتدجين المحاصيل وإنتاج الغذاء في 
مواجهة االنفجار السكاني وطرائق تغيرات المجتمعات اإلنسانية واستجابتها الستخدام األعشاب. أما 
العالقة بين األعشاب والفطريات، سواء كانت إيجابية أم سلبية ،فهي موضوع الفصل الثاني، ويتبع 
ذلك فصول عن االستفادة من األعشاب كعلف ووقود وفي المسطحات الخضراء، باإلضافة إلى فصل 

عن دور األعشاب الطفيلية. 

الكتاب: األعشاب
�ملوؤلف: �شتيفن هاري�س

ترجمة: حممد زياد كبة

الناشر: مشروع كلمة، أبوظبي، 2018، 276 صفحة

يقول الطبيب األمريكي الهندي سيدهارتا موكرجي الفائز بجائزة بوليتزر، في كتابه »الجين: تاريخ 
حميم« إن العالم غير مستعد لوالدة أول إنسان بجينوم معّدل كلياً في المختبر.

يشكل كتاب موكرجي هذا استهالالً لكتابه األول الذي فاز بفضله بجائزة بوليتزر، ويعتبر سيرة 
حياة لمرض السرطان بعنوان: »إمبراطور العالت كلها« وبه نجح موكرجي مرة أخرى في تقريب علم 

معقد إلى فهمنا بكتابة أنيقة وسرد متدفق.
عاً بين كتابة علم شعبي للجميع وتقديم تقرير علمي مستفيض، لكن في  ربما يبدو موكرجي موزَّ
كتابه الكثير مما يشد القارئ االعتيادي، بما في ذلك كم من الفحوص يجب أن ُتجرى قبل الوالدة بحثاً 
عن وجود أمراض وراثية، وماذا يجب أن يفعل الوالدان إذا ظهر مرض من هذه األمراض؟، وهل يجب 
فحص المرأة بحثاً عن جينات ترتبط بزيادة خطر اإلصابة بسرطان الثدي، وإذا وجدت أنها تحمل مثل 
هذه الجينات هل يتعين إجراء عملية استئصال الثدي للوقاية من اإلصابة؟ وأين يقع الخط الفاصل بين 

التالعب بالمادة الوراثية لتفادي المعاناة وإنتاج بشر بمواصفات »حسب الطلب«؟
ويسوق الكتاب حجة قوية مفادها أن قدرتنا على تطويع المنافع الطبية لعلم الوراثة مع تفادي 

مخاطره ستكون من التحديات الحاسمة التي ستواجهها البشرية في القرن الحادي والعشرين.

الكتاب: الجين.. تاريخ حميم
�ملوؤلف: �شيدهارتا موكرجي

الناشر: دار التنوير، بيروت، 2018، 592 صفحة
ترجمة: �يهاب عبد�حلميد
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يوثق الكتاب سيرة رابع حكام آل بوفالح الشيخ طحنون بن شخبوط آل نهيان )1833-1818( والدور 
الكبير الذي قام به في تاريخ قبيلة بني ياس خاصة وتاريخ اإلمارات عامة، وأحداث فترة حكمه، باعتباره 
أبرز شيوخ آل نهيان الكرام في النصف األول من القرن التاسع عشر الميالدي، وقد بلغت قبيلة بني ياس 
في عهده أوج قوتها وبلغ نفوذها أقصى اتساعه فامتّد ليشمل أبوظبي ودبي، وأجزاء من شبه جزيرة قطر، 

وليوا، والظفرة، وأطراف بادية العين وواحاتها.
النظر  وُبعد  الشخصية والشجاعة والسخاء،  بقوة  يمتاز  الشيخ طحنون كان  أن  إلى  المقدمة  وتشير 
والحكمة، وكان قائداً متميزاً ُعرف بفطنته وقدرته الدبلوماسية والعسكرية على إدارة األزمات وخوض 
المعارك، وحاكماً عادالً اتسم نظام حكمه بالعدل واألخذ بمبدأ الشورى والمساواة بين جميع أفراد قبيلته، 
ففي فترة حكمه لم تخضع قبيلة بني ياس ألي من خصومها، إذ كانت بمثابة ميزان بين القوى المحلية 

المتنافسة، وهم: العمانيون والقواسم، والسعوديون.
ويستهدف الكتاب من إحياء سيرة الشيخ طحنون إبراز ما لهذا األمير الفالحي من المآثر والِذكر الَحَسن 

أثناء فترة توليه حكم إمارة بني ياس: أبوظبي ودبي.
يتألف الكتاب من المبحث األول وهو بعنوان: »آل بو فالح الهالليون ونشأة إمارتهم«، ويتناول المبحث 
الثاني جوانب من حياة الشيخ طحنون، بدءاً من اسمه فمولده، ثم أسرته وقبيلته، ونشأته وعصره، وصفاته 
وأعماله، وصوالً إلى وفاته بعد أن حكم مشيخة بني ياس خمسة عشر عاماً، وجاء المبحث الثالث بعنوان: 

»الشيخ طحنون في عيون السياسيين والضباط البريطانيين«.
وينتهي الكتاب بالخاتمة التي تركز في الصفات القيادية والحنكة السياسية التي ورثها الشيخ طحنون 

من والده الشيخ شخبوط إلى جانب القوة العسكرية واالقتصادية. 

الكتاب: إيضاح المكنون في سيرة الشيخ طحنون )1818-1833(

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2017، الطبعة األولى، 229 صفحة.

إيضاح المكنون في سيرة

الشيخ طحنون
1818-1833م

عبداهلل محمد عبيد خليفة المهيري.

ليسانس آداب في الجغرافية. -

دبلوم في إدارة المؤسسات الثقافية. -

دبلوم في العلوم العسكرية. -

عمل ضابطًا في السلك العسكري. -

عمل مديراً عامًا لمؤسسة خيرية. -

عضو لجنة المحتوى. -

مدير مشروع الجينوم البشري لقبيلة بني ياس. -

باحث في األنساب والتاريخ المحلي. -

صدر له:

• القول الجلي في نسب وتاريخ آل علي.	

• شعر بني ياس التاريخي.	

• شذور تاريخية.	

• بائية مفاخر وأنساب عبد القيس.	

• قبيلة بني ياس في أرشيف صحيفة الغربية.	

• قبيلة بني ياس في كتاب لمحات من تاريخ قطر.	

• إيضاح المكنون في سيرة الشيخ طحنون.	

• نشر العديد من المقاالت في الصحف والمجالت 	

المحلية.

• األوائل. 	 ياس  بني  أمراء  تاريخ  الظفرة،  حصن 

سيصدر قريبًا.

ISBN 978-9948-00-111-9

تاأليف: عبد�هلل بن حممد �ملهريي

صدر حديثاً كتاب »تاريخ المخابرات من الفراعنة حتى وكالة األمن القومى األمريكية« ضمن سلسلة 
»عالم المعرفة«، التى يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب فى الكويت، الكتاب من تأليف: 
الحديث، ال  التاريخ  ألمانى متخصص فى  والمؤلف مؤرخ  ولفغانغ كريغر، وترجمة عدنان عباس على. 
سيما تاريخ األجهزة األمنية، مارس التدريس فى جامعات ميونخ وكولونيا وبولونيا وباريس وبرنستون 
وتورينتو وهارفارد وأكسفور، تولى حتى عام 2013 تدريس مادة التاريخ المعاصر فى جامعة ماربورغ، 
أسهم فى تأسيس حلقة دراسية معنية بقضايا »التاريخ واألجهزة األمنية«، يتمتع منذ عام 2007 بعضوية 
المجلس االستشارى التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، عضو فى لجنة علمية مستقلة مكلفة بدراسة »تاريخ 
األوروبية.الكتاب  اللغات  بمختلف  والدراسات  المؤلفات  من  كثيراً  نشر  األلمانية«،  الخارجية  المخابرات 
ضخم بلغت صفحاته 583 صفحة، مقسمة على مقدمة وعشرة فصول، إضافة إلى الهوامش، والببلوجرافيا، 
فى  المخابرات  المخابرات.  تاريخ  دراسة  وأسباب  مناهج  التالى:  النحو  على  الفصول  عناوين  وجاءت 
العصور القديمة. خصوم جدد: قوى دينية وفصائل ثورية وثورات مضادة وجماعات ذات ميول قومية. 
سياسة الدول العظمى والفزع من الثورة. ابتداًء من عام -1900 أجهزة المخابرات بين الروتين ومبتكرات 
التكنولوجيا الحديثة. الخصوم األربعة فى القرن العشرين: الشيوعيون، الفاشيون/ النازيون، الرأسماليون، 
و»إرهابيو« العالم الثالث. حروب نشبت بين أجهزة المخابرات إبان الحرب الباردة. عمليات سرية، نشاطات 
تجسسية وإشكاليات تحليل المعلومات. أجهزة أمنية تنتهك حقوق اإلنسان والحريات المدنية بال رقابة 

سياسية. أجهزة المخابرات، اإلنترنت والهجمات على اإلنترنت- عرض موجز.

الكتاب: تاريخ المخابرات من الفراعنة حتى وكالة األمن القومي األمريكية
�ملوؤلف: ولفغانغ كريغر

الناشر: سلسلة عالم المعرفة، الكويت 2018، 583 صفحة
  ترجمة: عدنان عبا�س علي
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الكوني  الفضاء  تمأل  وهي  وتطورها،  المجرات  تشكل  في  أساسية  بصورة  الكتاب  هذا  يبحث 
المترامي خلف درب التبانة، المجرة األقرب إلى كوكب األرض.

يستقصي المؤلف أنواع النجوم والعناقيد المجرية والتكوينات األخرى كالسدم والسحب الجزيئية 
وطوار األحداث الكونية العنيفة، كالمستعمرات العظمى منذ الفترة التي أعقبت »االنفجار العظيم« حتى 

اللحظة الراهنة.
إن هذا الكتاب رحلة استكشاف لما حدث في الفضاء الكوني منذ الشواش البدئي وغايتها مواكبة 
أولئك العلماء -الراصدين والمنظرين- في تحديقهم عميقاً نحو الماضي الكوني السحيق، لمعرفة كنه 

تلك اللحظة التي ولد فيها الفضاء الكوني قبل نحو 14 مليار سنة.
يتألف الكتاب من خمسة فصول: مدن أبعد، اقتحام الفضاء الكوني خارج المجرات، رؤية المزيد، 
تطور المجرات، ونماذج الكون. كما يشرح الكتاب مقياس المسافات وفيه مسرد للمصطلحات وقائمة 

المراجع. 

الكتاب: المجرة - رسم خريطة الكون
ترجمة: حت�شني �خلطيب

 الناشر: مشروع كلمة، أبوظبي، 2018، 335 صفحة
�ملوؤلف: جيم�س غيت�س

يؤكد هذا الكتاب أهمية الطاقة الكهربائيّة ودورها كمحرك رئيس للحياة اليومية التي تعتمد عليها في 
الكتاب  التوثيق فإن هذا  اإلمارات، وتطور خدماتها يستحّق  إلى منطقة  جميع تفاصيلها، وألن وصولها 
يرصد تطور الخدمات الكهربائية التي بدأ وجودها عام 1933، حين استخدم أول مولد كهرباء في استراحة 
مطار الشارقة، وتبعته بعد ذلك محاوالت لتأسيس شركة كهرباء في إمارة دبي منذ بداية الخمسينيات 
حتى تأسست أول محطة كهرباء أهلية فيها عام 1955، ثم أول شركة كهرباء عامة فيها عام 1959، وبعد ذلك 
شركة كهرباء إمارة الشارقة، ثم شركة كهرباء إمارة أبوظبي، ثم محطات الكهرباء في باقي إمارات الساحل 

األخرى. ويتابع الكتاب تطور الخدمات الكهربائية إلى قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 1971.
ويوثق الكتاب جوانب مهمة من األوضاع العامة في إمارات الساحل المتصالح؛ سواء األوضاع السياسية 
في المنطقة، كتسميتها بالساحل المتصالح، والمعاهدات التي ُعقدت مع السلطة البريطانية إلى المعاهدة 
المانعة عام 1892 وما نجم عنها من تغيير، وتناول الكتاب أيضاً الوضع االقتصادي في المنطقة، إذ كان 
سكان الساحل يعتمدون على التجارة والمالحة، والغوص على اللؤلؤ، والزراعة والحرف اليدوية، وسلط 

الضوء أيضاً على أوضاع سكان الساحل قبل توفر خدمات الكهرباء في المنطقة. 
تناول الكتاب في فصله األول بداية استخدام الكهرباء، والحاجة للخدمات الكهربائية في إمارات الساحل، 
والخطوات األولى إلدخال تلك الخدمات في المنطقة، واشتمل الفصل الثاني على تفاصيل في نشأة شركات 
خدمة  لتوفير  الساحل  إمارات  اتجاه  إلى  أدت  التي  واألسباب  المتصالح،  الساحل  إمارات  في  الكهرباء 

الكهرباء،  واستعرض الفصل الثالث تبعات تأسيس الخدمات الكهربائية وأثرها.
 ويالحظ قارئ الكتاب حرص القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان –طيب الله ثراه- على توفير الحياة 
الكريمة والمساواة بين المواطنين في إمارات الساحل المتصالح في توحيد سعر الكهرباء، وإمداد المناطق 

البعيدة بالكهرباء.

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2017، الطبعة األولى، 111صفحة. 
تاأليف: عائ�شة �شعيد �لقايدي

الكتاب: الخدمات الكهربائية في إمارات الساحل المتصالح
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روبوتات النانو... عالج المستقبل

أصبح لدى روبوتات النانو والروبوتات الصغيرة 
خالل  وعميق  واضح  بشكل  الحركة  على  القدرة 
أجسامنا بهدف إصالح أي ضرر بداخلها وتوفير 
أي عالجات بشكل انتقائي كلما كانت هنالك حاجة 

لها.
األمر الذي اليثير أي مفاجأة لدى الكثيرين يتمثل 
لتقديم  المقاربة  هذه  استخدام  العلماء  محاولة  في 
أحد  يستهدفون  حيث  السرطان,  لمرضى  العالج 
األنسجة التي تم تحديده مسبقاً وفي الوقت نفسه 

تتم محاولة إيصال العالج المناسب والمحدد له.
في  فينمان  ريتشارد  ألقاها  محاضرة  وفي 
في  عقد  الذي  األمريكية  الطبيعة  لجمعية  اجتماع 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في 29 ديسمبر لعام 

ترجمة د. ح�شن �لغول

1959 وضع هذا الباحث تصوراً يتضمن نوعاً من 
المعالجة بمقياس صغير جداً، حيث أكد أن »هناك 
شكل  وقد  القاع«.  في  الفارغة  األماكن  من  الكثير 
هذا االجتماع نقطة تحول وعنصر تحفيز للعلماء في 

بحثهم الكتشاف تكنولوجيا النانو المحتملة.
االجتماع  ذلك  على  سنوات  سبع  مرور  وبعد 
قدم ريشارد فليشر فيلم خيال علمي حمل عنوان: 
»رحلة رائعة«، والذي تناول مفهوماً مشابهاً يتضمن 
ذا حجم مجهري  ليصبح  الغواصة،  انكماش طاقم 
دقيق مستخدماً في ذلك نوعاً من التكنولوجيا التي 
يمكنها تصغير المادة، ومن ثم التحرك داخل جسم 
بسبب  دماغه  أصاب  الذي  الضرر  العالم إلصالح 
هذا  يومنا  وحتى  الدموي.  التجلط  بعض  حدوث 

التزال تلك األفكار مجرد خيال لم يتحقق بعد.
وحالياً يحاول المهندسون والعلماء من مختلف 
دول العالم إنتاج أنواع مختلفة من روبوتات النانو 
المجال  هذا  في  التقدم  وكان  مختلفة،  ألغراض 
سريعاً. ورغم أن معظم النتائج التزال حتى اآلن في 
المرحلة المختبرية من التطوير، إال إننا نأمل أن نرى 
في الحال بعض تلك النتائج التي تم استخدامها في 
يبتلعوا  أن  للمرضى  يمكن  حيث  عالجية،  عمليات 

ويستنشقوا روبوتات النانو ويحقنوها أيضاً. 
التوجيه  أنظمة  باستخدام  األطباء  سيقوم  كما 
المناطق  نحو  الروبوتات  تلك  لدفع  الخارجية 
مهام  أداء  تستطيع  بحيث  بالمرض،  المصابة 
منفصلة مثل االستشعار أو توصيل العالج بهدف 

علوم و تكنولوجيا
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السليم  النسيج  يصيب  قد  الذي  الضرر  تحجيم 
وضع  الحاالت  بعض  في  الممكن  ومن  المجاور. 

وتشغيل روبوتات النانو داخل الخاليا الفردية. 
ومع ذلك فإن إنتاج روبوت نانو يمكنه اإلبحار 
ليس فقط خالل األنسجة، ولكن أيضاً التحرك حول 
وداخل خليةحية ليس باألمر التافه.فالبيئة الداخلية 
وتكون  متجانسة،  غير  مساحة  عن  عبارة  للخاليا 
مملوءة بالعقبات والمعوقات  المحتملة. وكان بعض 
قضبان  معالجة  حاولوا  قد  السابق  في  العلماء 
النانو الذهبية داخل الخاليا، إال أن األمر لم يكتب 
له النجاح على اإلطالق في جعلها تتحرك بطريقة 

يمكن التحكم بها.
المعهد  في  مجموعتنا  استخدمت  السبب  ولهذا 
من  مختلفاً  نوعاً  بنغالور  في  للعلوم  العلمي 
روبوتات النانو أطلق عليها اسم  »محركات النانو« 
من أجل إنجاز هذا الهدف.وفي الواقع وفي دراسة 
جديدة نشرت مؤخراً في مجلة »جورنال ادفانست 
ماتيريالز« قمنا بعرض روبوتات نانو مغناطيسية 
ذات شكل حلزوني، والتي تكون قادرة على تقديم 

المعالجة المطلوبة داخل الخاليا الحية.
معيناً  تكنيكاً  نستخدم  فإننا  بذلك  وللقيام 
يعرف باسم »غالد«، والذي يقوم بصنع روبوتات 
وضع  يتم  ذلك  إثر  الشكل،  الحلزونية  النانو 
تلك  لجعل  السطح،  فوق  رقيقة  مغناطيسية  طبقة 

الروبوتات أكثر نشاطاً من الناحية المغناطيسية.
النانوية  الروبوتات  تلك  وتحفيز  حث  ويمكن 
مغناطيسي  مجال  تطبيق  طريق  عن  بعد  على  من 
دوار، والذي يتم توليده من قبل شركة ترياكسيال 
هيلمهولتز كويل المتخصصة في هذا األمر. وعندما 
يتم البدء في تطبيق المجال الدوار فإن القوة الدافعة 
تتبع  تحاول  النانو  لمحرك  المغناطيسية  للحركة 

اتجاه ذلك المجال. 
كما ستتسبب هذه القوة في دوران محرك النانو 
يتعلق  وفيما  األمام،  إلى  ذلك  خالل  يتجه  الذي 
بسرعة واتجاه تلك المحركات فإنه يمكن معالجتها 

بالشكل المناسب وبدقة عالية جداً.
خالل عملنا الحالي قمنا أيضاً بتطوير استراتيجية 
تتضمن تحرك تلك المحركات النانوية داخل الخاليا 
حركة  ذلك  تضمن  للسيطرة.وقد  خاضع  بشكل 
ما.  عقبة  طريقه  في  يواجه  أن  إلى  النانو  محرك 
وبعد ذلك ومع تغيير اتجاه الدوران بحوالى عشر 
إلى خمس عشرة درجة، ثم تأخذ في التحرك مرة 

أخرى إلى األمام الى جهتها ومكانها.
وبشكل حاسم تستطيع تلك المحركات النانوية 
كشف اللزوجة التي تتصف بها البيئة المحيطة عن 
طريق تحليل ديناميكية محركات النانو التي ستكون 
الحموالت بسرعة ودقة  على توصيل  أيضاً  قادرة 
الحموالت  بهذه  اإلمساك  يمكن  أنه  كما  كبيرتين. 

عن طريق مزاوجة محركات النانو باستخدام عملية 
مع  خفيف  تفاعل  حدوث  خاللها  من  يتم  بالزمية 

المادة.
هذا األسلوب يسمح انتقاء اختياري ونقل ونشر 
الفرعية ومساعدتنا  الميكرومترية  األشياء  ووضع 
العالجية.  المواد  توصيل  عمليات  تنفيذ  في  أيضاً 
وباختصار فإن هنالك احتماالً بأن تلك الروبوتات 
على  الصغر ستظهر  في  غاية  تكون  التي  النانوية 
التطبيقات  خالل  منفرد  طابع  ذات  أداة  شكل 

العالجية المستقبلية.
إنجازات  تشكل  األمور  تلك  أن  من  وبالرغم 
مثيرة لالهتمام والتشويق، إال أن هنالك العديد من 
المستقبلية  العالجات  تلك  التي ستواجه  التحديات 
التحدي  أما  وفاعليتها.  بقدراتها  ثقة  وجود  رغم 
المحركات  تلك  تصوير  في  يتمثل  فإنه  الرئيس 
النانوية خالل تحركها عميقاً داخل النسيج. وقد بدأ 
بذلك،  للقيام  المناسبة  الوسائل  تطوير  في  فريقنا 
وفي حال البدء في عملية فرزها فإنه سيكون من 
داخل  المستهدفة  الممرات  عبر  اإلبحار  الممكن 
المغناطيسية الخارجية،  األعضاء باستخدام القوى 
قادرين  وسنكون  الحديثة،  األساليب  إلى  إضافة 
عندئذ على تقديم العالج المطلوب ألي مكان معين 
داخل الخلية عن طريق التعرف على البيئة المحلية 

له.
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إشراقات إيمانية

الله فقال له:  جاء رجل إلى اإلمام مالك رحمه 
يا أبا عبد الله أريد أن أعتمر فمن أين أُحِرم؟ قال 
الله  صلى  الله  رسول  أحرم  حيث  من  أحِرم  له: 
أحرم  أن  أريد  فقال:  الُْحلَيَْفة  ذي  من  عليه وسلم 
من مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال له 
اإلمام مالك: أخشى عليك الفتنة. قال له: أي فتنة 
عليك  أخشى  مالك:  اإلمام  قال  أزيدها.  أميال  في 
مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والله عز 
وجل يقول فيه: )َفلْيَْحَذِر الَِّذيَن ُيَخالُِفوَن َعْن أَْمِرِه 
)النور:  أَلِيم(  َعَذابٌ  ُيِصيبَُهْم  أَْو  ِفتْنَةٌ  ُتِصيبَُهْم  أَن 
عليه  الله  النبي صلى  أحرم  حيث  من  أَْحِرم   )63

وسلم.
من معاني الفتنة: الوقوع في إثم مخالفة النص 
عليه  الله  بالرسول صلى  االقتداء  وترك  الشرعي 

وسلم. 
بالباطل  الحق  اشتباه  الفتنة:  معاني  ومن 
َبْعٍض  أَْولِيَاُء  َبْعُضُهْم  َكَفُروا  تعالى:)َوالَِّذيَن  قال 
َكبِيرٌ(  َوَفَسادٌ  اأْلَْرِض  ِفي  ِفتْنَةٌ  َتُكْن  َتْفَعلُوُه  إاِل 

)األنفال: 73(. 
تعالى:  قوله  في  كما  اإلضالل  معانيها:  ومن 
اللَِّه َشيْئاً(  ِمَن  لَُه  َتْملَِك  َفلَن  ِفتْنَتَُه  اللَُّه  ُيِرِد  )َوَمن 

)المائدة :41(.
والشقاق  الخالف  وقوع  الفتنة:  معاني  ومن 
قال تعالى: )لَْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما َزاُدوُكْم إاِل َخبَاال 
اُعوَن  َوألَْوَضُعوا ِخاللَُكْم َيبُْغوَنُكُم الِْفتْنََة َوِفيُكْم َسمَّ

الِِميَن )التوبة:47(. لَُهْم َواللَُّه َعلِيمٌ ِبالظَّ
القرائن  بحسب  أخرى  ودالالت  معاني  ولها 
الواردة فيها قال ابن حجر: ويعرف المراد حيثما 

ورد بالسياق والقرائن.
عدم  في  كان  ما  الفتنة  به  تقع  ما  أعظم  ومن 
فهم النص الشرعي وتنزيل األحكام على الوقائع 
الفكري  االنحراف  عليه  يترتب  إذ  واألشخاص، 

ولي  على  والخروج  والتبديع،  كالتكفير  والعقدي 
والمعاهدين،  المسلمين  وقتال  بيعته،  وخلع  األمر 

واستحالل األموال واألعراض واألوطان.
قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: خرجنا 
ه في رأسه،  في سفٍر فأصاب رجالً منا حجرٌ فشجَّ
لي  تجدون  هل  فقال:  أصحابه  فسأل  احتلم،  ثم 
رخصًة  لك  نجد  ما  فقالوا:  التيمم؟  في  رخصًة 
قدمنا  فلما  فاغتسل فمات،  الماء،  على  تقدر  وأنت 
على النبي صلى الله عليه وسلم أُخبر بذلك، فقال: 
)قتلوه قتلهم الله أاَل سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء 

العيِّ السؤاُل(. رواه أبو داود.
عن  الفهم  سوء  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال 
نشأت  وضاللٍة  بدعٍة  كل  أصل  ورسوله،  الله 
األصول  في  خطأٍ  كل  أصل  هو  بل  اإلسالم،  في 

والفروع.
وقال الحافظ ابن رجٍب رحمه الله: وقد ابتُلينا 
ع  توسَّ يعتقدون في بعض من  النَّاس،  بجهلٍة من 
في القول من المتأخرين، أنَّه أعلم ممَّن تقدَّم، فمنهم 
من يظنُّ في شخٍص أنَّه أعلم من كلِّ من تقدم من 
وهذا  ومقاله،  بيانه  لكثرة  بعدهم؛  ومن  الصحابة 
بهم،  ظٍن  وإساءة  الصالح،  بالسلف  عظيمٌ  تنقُّصٌ 
ونسبته لهم إلى الجهل, وقصور العلم، وال حول 

وال قوة إال بالله.
وكم عائٍب قوالً صحيحاً 

            وآفتُه من الفهِم السقيِم
ولكن تأخُذ األسماُع منه 

          على قدِر القرائح والُفهوِم
على  تنزيلها  وفهم  الشرعية  النصوص  ففهم 
وعلم  ثاقب  فهم  إلى  تحتاج  والوقائع  الحوادث 

راسخ مع سبر للنصوص وتتبع لآلثار. 
قال عمُر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه 
ألبي موسى األشعري رضي الله عنه: الفهَم الفهَم 

الفهم الصحيح
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فيما أُدلِي إليك.
وعن أبي ُجحيفة قال: قلُت لعليٍّ رضي الله عنه: 
فهمٌ  أو  الله،  كتاب  إال  قال: ال،  كتابٌ؟!  عندكم  هل 

أُعطيَه رجلٌ مسلم. رواه البخاري.
نورٌ  الفهم  »وصحُة  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال 
الصحيح  بين  به  يميُِّز  العبد  قلب  في  اللُه  يقذُفه 
والفاسد، والحق والباطل، والُهدى والضالل، والغيِّ 

والرشاد…«. 
ومن قرأ التاريخ يجد أن غالب ما وقع من الفتن 
سعي  أو  الشرعي،  للنص  سقيم  فهم  بسبب  كان 
لإلفساد في األرض لمآرب ومشارب طائفية مقيتة، 

أو أهواء شخصية. 
سموم  بسببها  تتجرع  المجتمعات  تزال  وال 

عواقبها وتكتوي بنار فسادها.
وقد أمرنا الله تعالى في فهم النصوص الشرعية 
أن نرجع إلى أهل االختصاص وأن ال يعتمد المرء 
على عاطفته أو عقله من دون علم أو ما تملي عليه 

جماعته وحزبه. 
َوإِلَى  الَرُّسوِل  إِلَى  َرُدّوُه  )َولَْو  تعالى:  الله  قال 
ِمنُْهْم(  َيْستَنْبُِطوَنُه  الَِّذيَن  لََعلَِمُه  ِمنُْهْم  األَْمِر  أُْولِي 

)النساء: 83(
الِكتَاَب  َعلَيَْك  أَنَزَل  الَِّذي  )ُهَو  سبحانه:  وقال 
ْحَكَماتٌ ُهَنّ أُُمّ الِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشاِبَهاتٌ  ِمنُْه آَياتٌ ُمّ
ا الَِّذيَن ِفي ُقلُوِبِهْم َزْيغٌ َفيَتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه  َفأََمّ
اْبتَِغاَء الِفتْنَِة َواْبتَِغاَء َتأَِويلِِه َوَما َيْعلَُم َتأِْويلَُه إاِلَّ اللَُّه 
ْن ِعنِد  َوالرَّاِسُخوَن ِفي الِْعلِْم َيُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكّلٌ مِّ

ُر إاِلَّ أُولُو اأْلَلْبَاِب( )آل عمران: 7(. َربِّنَا َوَما َيذَّكَّ
رسول  تال  قالت:  عنها،  الله  عائشة رضي  عن 
الله صلى الله عليه وسلم هذه اآلية: »هو الذي أنزل 
عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وآخر 
متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، وما يعلم 
تأويله إال الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا 
به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو األلباب قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 

فاحذروهم( رواه البخاري ومسلم. 
قال اإلمام الذهبي رحمه الله: فإْن أحببت يا عبد 
الله اإلنصاف، فقْف مع نصوص القرآن والسنة، ثمَّ 
انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في 
ا أْن  هذه اآليات، وما حَكوه من مذاهب السلف، فإمَّ

ا أْن تسكت بعلم. تنطق بعلٍم، وإمَّ
وقد قام العلماء الربانيون بوضع القواعد المعينة 
على فهم النصوص الشرعية وفهم تنزيل األحكام 

على الوقائع والنوازل.
فمن القواعد والضوابط التي رسمها العلماء في 

فهم النص الشرعي:
1. فهم اللغة العربية وقواعدها ودالالتها اللغوية 
رحمه  الشاطبي  اإلمام  قال  والعرفية  والشرعية 
الله تعالى: إّن العرب فيما فطرت عليه من لسانها، 
به  يراد  وبالعام  ظاهره،  به  يراد  بالعام  تخاطب 
ُيَراد  وبالعام  وجه،  في  والخاص  وجه  في  العام 
وكل  الظاهر،  غير  به  يراد  والظاهر  الخاص،  به 
آخره،  أو  وسطه  أو  الكالم  أول  من  ُيعَرف  ذلك 

أو آخره عن  أوله عن آخره،  بالكالم ينبئ  وتتكلّم 
ُيعَرف  كما  بالمعنى  ُيعرف  بالشيء  وتتكلّم  أوله، 
كثيرة  بأسماء  الواحد  الشيء  وُتسمِّي  باإلشارة، 
معروف  هذا  وكل  واحد،  باسم  الكثيرة  واألشياء 
عندها، ال ترتاب في شيء منه هي وال من تعلّق 
معانيه  في  فالقرآن  كذلك  كان  فإذا  كالمها،  بعلم 

وأساليبه على هذا الترتيب.
وتحديد  الشرعي  للنص  الكلي  االستقراء   .2
الشرعي  النص  إلى  ينظر  فالعالم  منه  المقصود 
األدلة  وفق  ودالالت  قرائن  من  به  يحتف  وما 
الثابتة والقواعد األصولية، وما تخبط بعضهم في 
لمقاصد  المناقضة  األقوال  واستحداث  األحكام 
الشرع إال بسبب النظرة الجزئية الظاهرية أو الفهم 
تعالى:  الله  رحمه  الشاطبي  قال  السقيم  القاصر 
المساقات تختلف باختالف األحوال واألوقات  إن 
المستمع  من  بال  على  يكون  فالذي  والنوازل... 
وآخره،  الكالم  أول  إلى  االلتفات  هو  والمتفهم 
ينظر  ال  فيها،  الحال  واقتضاه  القضية  بحسب 
في أولها من دون آخرها،وال في آخرها من دون 
أولها، فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها 
في  نازلة  واحدة.  قضية  بالبعض،وألنها  متعلق 
شيء واحد، فال محيص للمتفهم عن رد آخر الكالم 
إلى أوله،وأوله إلى آخره،وإذ ذاك يحصل مقصود 
الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه 
في  االقتصار  يصح  فال  مراده،  إلى  يتوصل  فال 
النظر على بعض أجزاء الكالم من دون بعض إال 
في موطن واحد،وهو النظر في فهم الظاهر بحسب 
مقصود  بحسب  ال  يقتضيه  وما  العربي  اللسان 

المتكلم.
وقال الزركشي األصولي رحمه الله تعالى: أعلم 
أن الكتاب هو القرآن المتلو، وهو إما نص،وهو ما 
على  دل  ما  وهو  ظاهر  وإما  معنى،  إال  يحتمل  ال 
االحتمال  لذلك  والرافع  غيره،  تجويز  مع  معنى 
قرائن لفظية ومعنوية، واللفظية تنقسم إلى منفصلة 

ومتصلة.

اأمرنا اهلل تعاىل يف فهم 

الن�صو�س ال�صرعية 

اأن نرجع اإىل اأهل 

الخت�صا�س واأل يعتمد 

املرء على عاطفته اأو 

عقله من دون علم اأو 

ما متلي عليه جماعته 

وحزبه

3. فهم الواقع وكيفية إصدار الحكم فيه قال ابن 
الحاكُم  وال  الُمفتي  يتمكَّن  وال  الله:…  رحمه  القيم 
الفهم،  من  بنوعين  إال  بالحق  والُحكم  الفتوى  من 
فهُم  والثاني:  فيه،  والفقُه  الواقع  فهم  أحدهما: 
الواجب في الواقع، وهو فهُم حكِم الله الذي حَكَم 
به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه 

وسلم.
األولين من الصحابة والتابعين  4. مراعاة فهم 
رحمه  الشاطبي  قال  الراسخين  والعلماء  واألئمة 
الله تعالى: يجُب على كل ناظٍر في الدليل الشرعي 
ُمراعاُة ما فِهَم منه األولون وما كانوا عليه في العمل 

به؛ فهم أحرى بالصواب، وأقوُم في العلم والعمل.
النص:  فهم  في  المخاطبين  أحوال  مراعاة   .5
يكون  وقد  عالماً،  يكون  قد  والمتلقي  فالمخاطب 
جاهالً، وقد يكون ممن أسلم حديثاً، أو غير مكلف 
بالحكم، يقول اإلمام الشاطبي رحمه الله: ومن هذا 
يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره 
وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً باألحكام 
بل ذلك ينقسم فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب 
علم الشريعة ومنه ما ال يطلب نشره بإطالق أو ال 
يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص... 
ومن ذلك علم المتشابهات والكالم فيها فإن الله ذم 
من اتبعها فإذا ذكرت وعرضت للكالم فيها فربما 
في  جاء  وقد  عنه  مستغنى  هو  ما  إلى  ذلك  أدى 
الناس  الله عنه- حدثوا  –رضي  الحديث عن علي 

بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
فيه  كثرت  الذي  العصر  هذا  في  اليوم  ونعيش 
وسائل التعلم وطرقه معضلة عدم الفهم الصحيح 
للدين الحنيف حتى أضحت الدول تقيم المؤتمرات 
ومقاصد  الفتوى  وتأطير  لتأصيل  والملتقيات 
لذلك  وأنشأت  الشرعية  األحكام  في  الشرع 
مجالس للفتوى ومراكز ومؤسسات علمية، لحماية 
الضالة  والعقائد  السقيمة  األفكار  من  المجتمعات 
إذ  المختلفة،  التواصل  وسائل  انتشار  مع  خاصة 
الضالة  الفرق واألحزاب  أصبحت مالذاً ألصحاب 
من اإلخوان والخوارج ومن على شاكلتهما لنشر 
أعناقها  ولي  النصوص  بحشد  المنحرف  الفكر 
يدرك  وهنا  وأهدافهم.  مبادئهم  مع  يتوافق  بما 
علمية  مراجع  إلى  المجتمع  حاجة  مدى  العاقل 
شرعية معتمدة من قبل ولي األمر لضبط الفتوى 
والخطاب الديني. وما مجلس اإلفتاء اإلماراتي ومن 
لحماية  ضرورة  إال  لإلفتاء  الرسمي  المركز  قبله 

المجتمع من براثن الفكر المنحرف، 
رحمة  الله  رحمه  القيم  البن  نفيس  كالم  وهنا 

واسعة:
الله  أعظم نعم  القصد من  الفهم وحسن  صحة 
عطاء  عبد  أعطي  ما  بل  عبده  على  بها  أنعم  التي 
بل هما ساقا  منهما  أجل  افضل وال  اإلسالم  بعد 
طريق  العبد  يأمن  وبهما  عليهما  وقيامه  اإلسالم 
وطريق  قصدهم  فسد  الذين  عليهم  المغضوب 
الضالين الذين فسدت فهومهم ويصير من المنعم 
عليهم الذين حسنت افهامهم وقصودهم وهم أهل 
أن  الله  نسأل  أن  أمرنا  الذين  المستقيم  الصراط 

يهدينا صراطهم في كل صالة.
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 عمر سليم، الرئيس
 التنفيذي للتحول،

 مجموعة الجابر
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 المملكة المتحدة
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 - الشرق األوسط
 وأفريقيا، بيبسيكو

عرض خاص لقرّاء

ما عليكم سوى اقتباس رمز DTSM18 للحصول على حسم %10!

شركاء االعالم

الشريك المساعد

استمع إلى صانعي قرارات من المستوى التنفيذي من 7 مجاالت، بمن فيهم:

 الرائد محمد عبيد
 العبيدلي، نائب مدير

 تطوير التحول الرقمي
 وتطوير النظم، القيادة

العامة لشرطة أبوظبي

 أنشول سريفاستاف، 
الرئيس التنفيذي

للمعلومات ورئيس 
،التقنيات الرقمية 
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في األعمال وتسليم الخدمات
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ليفانتي
أقوى وأسرع السيارات 

التي أنتجتها مازيراتي في تاريخها
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متعددة  السيارات  قّمة  تروفيو  ليفانتي  تعتبر 
االستخدامات من توقيع مازيراتي. وتتمثل قدرات 
هذه السيارة بتسارع من 0 – 100 كلم \ الساعة 
 300 إلى  تصل  قصوى  وسرعة  ثانية،   3.9 خالل 

كلم \ الساعة. 
تم تجهيز ليفانتي تروفيو بأحد أقوى المحركات 
وهو  مازيراتي،  سيارات  تاريخ  في  اإلطالق  على 
تّم  مزدوج،  بتوربو  لتر   3.8 سعة   V8 محرك 
الدفع  نظام  مع  مثالي  بشكل  ليتوافق  تصميمه 
الرباعي الذكي Q4، وهو يوفر قّوة مذهلة تبلغ 590 
حصاناً عند 6.250 دورة في الدقيقة وأقصى عزم 
دوران يبلغ 538 رطالً - قدم )730 نيوتن متر( عند 

2.250 دورة في الدقيقة.
حصاناً   156 قّوة  بإنتاجه  المحرك  هذا  ويتميّز 
تاريخ  في  اإلطالق  على  معدل  أعلى  وهو  لتر،   \
المحركات التي أنتجتها مازيراتي، وكما هو الحال 
مع جميع محركات مازيراتي التي تعمل بالبنزين، 
تّم تصنيع هذا المحرك يدوياً من قبل فيراري في 

مارانيللو، إيطاليا.
على  ليفانتي  سيارة  أسرع  هيكل  تعديل  وتّم 
اإلطالق للتعامل مع القّوة اإلضافية ولتوفير تجربة 

راحة  على  مساومات  أي  دون  من  مشّوقة  قيادة 
التزام  التعديل  هذا  ويضمن  والركاب.  السائق 
فلسفة  جوهر  بتجسيد  تروفيو  ليفانتي  سيارة 
مازيراتي غران توريزمو المتعلقة بأداء السيارات 

الخارقة. 
وسّجل تصميم ليفانتي البارز مستويات جديدة 
تروفيو  نسخة  في  الرياضي  الطابع  حيث  من 
عملية  ورّكزت  الطراز.  هذا  في  األرقى  تعّد  التي 
المحيط  األنيقة بشكل رئيس على  التصميم  إعادة 
الخلفي،  والمصد  األمامية  الواجهة  من  السفلي 
»أوريون«  إطارات  مع  التصميمي  اإلبداع  واكتمل 
 22 قياس  المصقول  األلمنيوم  من  المصنوعة 
مستوى  على  اإلطالق  على  األكبر  وهو  بوصة، 
بنسخ  اإلطارات  هذه  وتتوفر  مازيراتي،  سيارات 

المعة أو باللون الناشف. 
وتتميّز مآخذ الهواء الجانبية في الجزء السفلي 
جرأة  أكثر  جديد  بتصميم  األمامية  الواجهة  من 
إحساساً  ويمنحان  هوائيان  جناحان  يحدده 
بوزن  بصرّياً  يدفعان  حيث  باالستقرار،  معززاً 
الضخمة.  األمامية  العجالت  باتجاه  السيارة  أنف 
تّم  الهواء،  تدفق  توزيع  تحسين  على  وللمساعدة 

تجهيز تروفيو بشفرات جانبية وفاصل هوائي من 
ألياف الكربون.

وتبرز الجهة الخلفية من السيارة بتصميم أوسع 
الكربون  ألياف  من  أفقي  عنصر  مع  قّوة  وأكثر 
يحتضن  السيارة  جسم  بلون  سفلي  ومستخرج 

أطراف العوادم الرباعية البيضاوية.
تروفيو  ليفانتي  تتميز  األمامية،  الجهة  في 
بمصابيح Full Matrix LED وشبك أمامي بقضبان 
عمودية مزدوجة بلون أسود بيانو، وواجهة شبك 
ُمنَْخرب أكثر انخفاضاً، باإلضافة إلى مقابض أبواب 
بلون الجسم، وأطراف عوادم بيضاوية بلون داكن 
ومالقط مكابح عالية األداء مطلية باللون األحمر أو 
األزرق أو األسود أو الفضي أو األصفر. وتكتمل 
الصورة مع شعارات Trofeo و Saetta الخاصة على 
بتصميم  الرباعي  الدفع  لسيارة  المميزة   C أعمدة 

الكوبيه.
فاصل  مثل  محددة  تفاصيل  صناعة  وتمت 
الهواء السفلي والشفرات الجانبية في مآخذ الهواء 
الجانبية والمستخرج  الحواف  األمامية، وإدخاالت 
وعالي  الوزن  خفيف  الكربون  ألياف  من  الخلفي 
اللمعان، مما يمنح ليفانتي تروفيو مظهر سيارات 
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سيارات

السباق الراقية. كذلك تّم تصميم غطاء محرك جديد 
يتميز بمأخذي هواء جريئين يعززان عملية تبريد 
غالف  يبرز  الغطاء،  وتحت  األسطوانات.  رؤوس 
المحرك المصنوع أيضاً من ألياف الكربون عالية 
ترايدنت  وشعار   V8 لعالمة  نقش  مع  اللمعان 
األسطوانات  رؤوس  تأتي  حين  في  األيقوني، 

وأنابيب المآخذ مطليّة باللون األحمر.
إلبداع  أنيقة  طرقاً  المقصورة  مصممو  وابتكر 
بيئة مميزة داخل سيارة ليفانتي تروفيو. وتتميز 
الطبيعية   Pieno Fiore بجلود  الرياضية  المقاعد 
األسود  بألوان  تتوفر  والتي  الحبيبات  كاملة 
بارزة  بألوان  تطريز  مع  وتأتي  والبني،  واألحمر 
وتعّد  الرأس.  مساند  على  مخيّط   Trofeo وشعار 
جلود Pieno Fiore جلوداً ال مثيل لها في صناعة 
والطابع  الناعم  الطبيعي  لملمسها  نظراً  السيارات 

الفريد الذي تأخذه على مر السنين.
يتجسد الطابع الرياضي الحصري لهذه النسخة 
باللون  الزينة  خالل  من  ليفانتي  من  االستثنائية 
الناشف وأزرار نقل السرعات المصنوعة من ألياف 
على  المميزة  الرسومات  إلى  باإلضافة  الكربون، 
المزينة  األرضية  والسجادات  التجهيزات،  لوحة 
المزودة  مازيراتي  وساعة  معدني   Trofeo بشعار 
تروفيو  ليفانتي  وتأتي  نوعه.  من  فريد  بقرص 
بنظام صوت  القياسية  المواصفات  مزّودة ضمن 
واط،   1.280 بقوة   Bowers Wilkins من  محيطي 
بجودة  لالستمتاع  مكبّر صوت   17 يشمل  والذي 

صوت استثنائية.
في  الصيف  هذا  تروفيو  ليفانتي  إنتاج  ويبدأ 
مصنع مازيراتي المجدد في ميرافيوري )تورينو(، 
في  األسرع  ليفانتي  نسخة  وتستهدف  إيطاليا. 
تاريخ مازيراتي مبدئياً أسواق التصدير الخارجية، 

بما فيها الواليات المتحدة وكندا.

قّوة تحت السيطرة
 3.8 سعة   V8 محرك  مازيراتي  مهندسو  طّور 
لتر بتوربو مزدوج ليتوافق مع نظام الدفع الرباعي 
Q4 الذكي، مع تصميم جديد لعلبة الكرنك، وهندسة 
وحزام  زيت  ومضخة  المرفقي،  للعمود  محددة 

مساعد جديدين وشبكة أسالك بتخطيط مختلف.
ويتميز الشاحنان التوربينيان الجديدان بتوفير 
تدفق أكبر، في حين أن رؤوس األسطوانات المعاد 
خاصة،  وصمامات  كامات  أعمدة  مع  تصميمها 
تتيح  جديدة  توصيل  وقضبان  مختلفة  ومكابس 
القصوى  الطاقة  أهداف  إلى  الوصول  على  القدرة 

بالتناسب مع المعايرة المحددة للمحرك.
أسرع  إحدى  بالتأكيد  تروفيو  ليفانتي  وتعّد 
سيارات الدفع الرباعي التي تم بناؤها على اإلطالق 
بسرعة قصوى تبلغ 187 ميالً \ الساعة )300 كلم 
\ الساعة(. وبفضل نسبة الوزن \ القّوة الممتازة 
 \ كيلوجرام   3.6( \حصان  رطل   8.1 والبالغة 
حصان(، تحتاج تروفيو إلى 3.7 ثواٍن فقط للوصول 
في الساعة من السكون )3.9  إلى سرعة 60 ميالً 
ثواٍن من 0 - 100 كلم \ الساعة( ومسافة كبح تبلغ 

113 قدماً )34.5 متر( فقط للوقوف بشكل كامل.
 51:49 بنسبة  للوزن  المثالي  التوزيع  ويسهم 
جميع  بين  المشترك   - المنخفض  الثقل  ومركز 
نسخ ليفانتي – باإلضافة إلى نظام التعليق مزدوج 
الوصالت في األمام ومتعدد الوصالت في الخلف، 
والعجالت األكبر حجماً على إطارات من األلمنيوم 
قياس 22 بوصة، في منح تروفيو الجديدة مستويات 

مرتفعة من التحكم المتوازن والثبات الجانبي.
مع   Corsa الجديد  القيادة  إعداد  اعتماد  وتم 

اإلعدادات  إلى  باالنطالق باإلضافة  التحكم  وظيفة 
 Offو  Sportو  ICEو  Normal وهي  الموجودة 
متعددة  للسيارة  الرياضي  الطابع  لتعزيز   Road
إعداد  ويعزز  مازيراتي.  من  األرقى  االستخدامات 
Corsa من استجابة المحرك ويفتح صمامات العادم 
عند التسارع، فضالً عن زيادة سرعة نقل النسب، 
الهوائي،  التعليق  نظام  ارتفاع  مستوى  وتقليل 
ويحّفز نظام التخميد Skyhook بشكل رياضي أكثر، 
 Q4 ويضبط إعدادات تعزز عمل نظام الدفع لرباعي
 ESPالذكي، كما يتفاعل مع أنظمة التحكم بالجر و

لتحقيق أقصى قدر من المتعة في القيادة.
المتكامل  للتحكم  مازيراتي  نظام  دمج  وتم 
ليفانتي،  طراز  في  مّرة  ألول   )IVC( بالسيارة 
من أجل تحقيق دينامية قيادة رائعة وأداء أفضل 
مازيراتي،  أن تحمل وسم  قيادة تستحق  وتجربة 
عدم  حالة  منع  على  المساعدة  خالل  من  وذلك 
استقرار السيارة، بدالً من تصحيح »أخطاء السائق« 

كما يفعل نظام االستقرار اإللكتروني التقليدي.

نسخة ليفانتي تروفيو محدودة اإلنتاج
مازيراتي  تعرض  الجديد،  لطرازها  كمقدمة 
إصداراً محدوداً من ليفانتي تروفيو تحت مسمى 
launch edition في مركز جافيتس في نيويورك، 
حيث تستعرض سيارة بطالء Grigio Lava الناشف 
مع عجالت 22 بوصة بطالء ناشف ومالقط مكابح 
باللون األحمر. هذه السلسلة المحدودة من نسخة 
تروفيو مخصصة حصرياً لعدد صغير من عمالء 

مازيراتي في الواليات المتحدة وكندا.
 launch edition وستتوفر نسخة ليفانتي تروفيو
بثمانية ألوان خارجية بما فيها هذه المزايا الخارجية 
قياس  المصقول  األلمنيوم  من  إطارات  الحصرية: 
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22 بوصة مع عجالت عالية األداء لثالثة مواسم، 
أو العجالت الجديدة قياس 21 بوصة لكل المواسم، 
باإلضافة إلى طالء المع بتفاصيل داكنة مثل أطر 
الزجاج وحلقات مصابيح الضباب باللون األسود، 
وشارات مازيراتي بالكروم األسود، وألوان داكنة 
لشعارات Saetta وTrofeo وفتحات الهواء الجانبية 

وحافة غطاء حجرة األمتعة. 
في  أكبر  بصورة  المخصص  التصميم  ويبرز 
تتميز  والتي   ،launch edition تروفيو  مقصورة 
 Pieno Fiore بجلود  مكسّوة  رياضية  بمقاعد 
أو  البني  أو  األسود  بألوان  والمتوفرة  الطبيعية 
األحمر مع تطريز متناقض. وتأتي مقصورة نسخة 

launch edition حصرّياً بالجلد األسود مع تطريز 
بزينة  جميعها  وتتميز  األصفر،  أو  األزرق  باللون 
الناشف. وتمت  الكربون باللون  ألياف  جديدة من 
الكونسول  في  متسلسلة  بأرقام  شارة  إضافة 
الفريد  الطابع  العميل، لتأكيد  الوسطي تحمل اسم 

.launch edition إلصدار تروفيو
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ريدغ دسشار ءاسسيم
عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشهر الماضي على حسابه في تويتر تغريدات تختصر 
بعض تجاربه في الحياة، وقد خصص تغريداته األخيرة في هذا الموضوع عن تجربته وواقع رؤيته لما أنتجته 
السياسة في العالم العربي. قال سموه: »إن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي هي مضيعة للوقت .. 
وَمفسدة لألخالق .. وَمهلكة للموارد .. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان .. والتاريخ هو الشاهد .. 

إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة ال قيمة لكلماتها وال صفحاتها«.. 
استوقفتني هذه الكلمات لعدة أسبابها، أولها أنها من شخصية قيادية أحدثت أثراً وتغييراً في العالم وليس 
أكثر  الكثيرين من  باعتبار  الرؤى، وألنه  اعتبره لي قدوة في كثير من  اإلمارات وحسب، وألنني شخصياً  في 
الشخصيات السياسية المؤثرة، أما السبب اآلخر فألن كلمات سموه قّومت حقيقة الوضع الحالي الذي نراه في 
السياسة وقضاياها، وصنعت أشباه  أكثر من  بالسياسة والسياسيين  التي تضج  التواصل االجتماعي  شبكات 
سياسيين أقحموا أنفسهم فيما ليس لهم فيه، رغم أننا في العالم العربي لسنا في حاجة إليهم، ليس تصغيراً من 
شأنهم ومن قيمة ما يكتبونه أو يشاركون فيه، ولكن ألن مشاركتهم ال ترقى لمستوى الرأي السياسي الذي يؤخذ 
به أو حتى يتوقف عنده القارئ محلالً ومفسراً ومتأثراً بما يحقق مصلحًة، وال نكون مبالغين إن قلنا أو اعتبرنا 
أغلبيتهم سبباً في تعقيد األمور السياسية، واإلساءة إلى العالقات بين الدول والشعوب من دون تعمد ولكن بجهل 

وطيش، وفي اقتحام أمور ال تعنيه، وغياب فكر ناضج فيما يكتبه أو يمليه. 
لم تعد السياسة قاصرة على أهلها، ولم يعد غالبية المتحدثين فيها من العالمين بأسرارها وما يحدث خلف 
في  الخوض  أصبح  هنا  ومن  آراءهم،  والقاصرة  نظرتهم  السطحية  أولئك  ميدان  أصبحت  ولألسف  كواليسها، 
السياسة في العالم العربي مضيعة للوقت ومفسدة لألخالق ومهلكة للموارد، كما قال سموه بعد سلسلة تجارب 
طويلة في الحياة، وبعد ممارسة العمل السياسي التي أوصلته لهذه النتيجة لتقييم خطب سياسية لم يجد إال أنها 
فارغة ال قيمة لكلماتها وال لصفحات كتبها ألولئك السياسيين، فكيف سيكون تقييم ما نقرأه اليوم من مشاركات 
أفراد لم يمارس أغلبهم السياسة ولم يقرأ فيها الكثير وال يعرف جل خفاياها، وال يتابع إال الضجيج غير المنقح 
من أخبارها؟ ومع ذلك يدلي برأيه ويقحم نفسه فيما ليس له فيه، وسنجد فيما لو تم تقييم ذلك الكم الهائل من 
المشاركات عبر وسائل التواصل االجتماعي سنجد أننا إزاء قصاصات ال تمت للسياسة الحقيقية بصلة وأقل ما 

توصف بأنها فارغة يخجل العاقل بنشرها والسماح باتساع دائرتها. 
الرأي السياسي ليس حكراً على دارسي العلوم السياسية، فقد نجد طبيباً، ولكنه مفكر ومحلل سياسي ألنه 
مطلع ومتابع ومتصل بأهل السياسة وخبرائها، خالف أولئك الذين للتو تواجدوا في شبكات التواصل االجتماعي، 
واعتقدوا بحرية التعبير التي يكفلها لهم القانون وبما لديهم من متابعين، اعتقدوا أن من حقهم تسجيل مواقفهم 

السياسية مهما كان مستواها وإن تطلب األمر التراشق أو استخدام ما ال يليق بالسياسي نفسه!
نعم.. اإلنجاز الحقيقي ألي دولة يكمن في الميدان فيما يتحقق من إنجازات بأيدي وسواعد أبناء هذا الميدان 
ال بكلماتهم، وبإدارتهم لألمور والمواقف، ال بما يتحدثونه وبما ينشرونه، فإذا كانت الخطط الفارغة قد ضيعت 
سياسيين وأضاعت من ورائهم شعوباً، فكيف هو الحال بفرد يغرق نفسه في السياسة وهو جاهل بها مبتعد عن 

المهام األساسية المناطة به والتي يفترض أن يتحمل مسؤوليتها. 
تواصلت مع أحد الموظفين اإلداريين النشطين في شبكات التواصل االجتماعي سياسياً وبشكل ملحوظ بشأن 
مسألة إدارية تتعلق بعمله، وكانت اإلجابة ال تستغرق دقيقتين، إال أنها استغرقت يوماً كامالً، ألنه لم يتفرغ لفهم 
واستيعاب عمله اإلداري وإجراءاته، واعتمد على غيره، والغير أيضاً اعتمد على الغير فيما لو كان تركيزه على العمل 
عوضاً عن تركيزه على المهاترات السياسية في تويتر، وغيره من شبكات التواصل االجتماعي لكان إنجازه أكبر 

ونسبة نجاحه والرضا عنه أيضاً أعلى. 
لشعوبهم  يقدموا شيئاً  لم  الذين  السياسيين  فائض  يعاني من  قال سموه  كما  اليوم  العربي  العالم  كان  إذا 
وأوطانهم مع أن وظيفتهم في الحقيقة تكمن في تسهيل حياة االقتصادي واألكاديمي ورجل األعمال واإلعالمي 
وغيرهم، وفي تسهيل حياة الشعوب، وحل األزمات بدالً من افتعالها ..وبناء المنجزات بدالً من هدمها، فيفترض أن 
نحاول تقليل هذا الفائض وزيادة نسبة اإلداريين الذين ما أحوج بلداننا اليهم، وفي الوقت نفسه إعادة السياسيين 

الحقيقيين إلى ميدانهم وترك المجال لهم، ففي األول واألخير أهل مكة أدرى بشعابها!

ماذا علمتنا الحياة من السياسة؟
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وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
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وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«
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