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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

توا�سل دولة الإمارات، بدعم ومتابعة من القيادة احلكيمة للبالد، ت�سجيل الإجناز تلو الإجناز 

على خمتلف ال�سعد واملوؤ�سرات لتوؤكد من جديد اأنها ل تر�سى اإل باملركز الأول.

فقد ت�سدرت الإمارات دول العامل يف موؤ�سر ال�سعور بالأمان بن�سبة 96 باملائة، واحتلت املركز 

الثاين عامليًا مبوؤ�سر ال�ستجابة حلالت الطوارئ. جاء الك�سف عن هذه املعطيات، خالل موؤمتر 

اأف�سل التطبيقات ال�سرطية الثاين ع�سر لالإعالن  اأعمال ملتقى  عقدته وزارة الداخلية، �سمن 

عن حتقيق اأرقام ومعدلت اإيجابية بنتائج موؤ�سرات الأجندة الوطنية ذات الخت�سا�ص بعمل 

على  والعتماد  ال�سكان،  من  األف   100 لكل  املقلقة  اجلرائم  عدد  موؤ�سرات  ت�سمل  التي  ال��وزارة، 

اخلدمات ال�سرطية، وموؤ�سر ال�سعور بالأمان، وعدد الوفيات الناجتة عن حوادث الطرق لكل 100 

األف من ال�سكان، ومعدل ال�ستجابة حلالت الطوارئ.

بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  الداخلية، بدعم وتوجيه  وزارة  العاملي مت�سي  الإجناز  وبهذا   

زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، اإىل حتقيق م�ستهدفات روؤية حكومة 

الإمارات، فا�سرتاتيجية وزارة الداخلية املنبثقة من توجيهات حكومة الإمارات ت�ستند اإىل اأن 

تكون دولة الإمارات من اأف�سل دول العامل اأمنًا وا�ستقرارًا.

ومن جانب اآخر، حلت الإمارات يف املركز الثامن عامليًا يف موؤ�سر الدول الإيجابية، الذي ت�سدره 

موؤ�س�سة القت�ساد الإيجابي �سنويًا، منذ عام 2013، لقيا�ص موؤ�سرات القت�ساد الإيجابي يف دول 

منظمة التعاون القت�سادي والتنمية. وتقدمت دولة الإمارات يف املوؤ�سر الذي يتم تطبيقه للمرة 

27 من الدول الأربع والثالثني الأع�ساء، من  الأوىل على دولة من خارج ع�سوية املنظمة، على 

�سمنها اململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا واأ�سرتاليا.

ويقي�ص موؤ�سر الدول الإيجابية مقومات جودة احلياة وال�سلوك الإيجابي للدول، اعتمادًا على 

معايري تت�سمن م�ستوى اهتمامها مب�ستقبل الأجيال القادمة، ومدى تاأثريها الإيجابي على العامل.

املتميزة،  احلياة  جودة  مل�ستويات  نتيجة  املوؤ�سر  يف  الإم��ارات  لدولة  املتقدم  الرتتيب  وجاء 

وال�سلوك الإيجابي للدولة وطنيًا واإقليميًا وعامليًا، وجهود دولة الإمارات امل�ستمرة يف ا�ست�سراف 

القطاعات  خمتلف  يف  يحملها  التي  والتحديات  الفر�ص  وتوقع  متغرياته،  ومواكبة  امل�ستقبل 

وبناء  واإعدادهم  ال�سباب  ومتكني  القادمة،  الأجيال  على  الدولة  تركيز  اإىل  اإ�سافة  احليوية، 

مهاراتهم، وتهيئتهم ملتطلبات امل�ستقبل.

موؤ�سرات جودة  اأف�سل ع�سر دول عامليًا يف  اأنها جاءت �سمن  للدولة متثل يف  الثالث  والإجناز 

احلياة يف امل�سح العاملي لعام 2018 الذي يقي�ص م�ستويات جودة احلياة، من خالل ر�سد توجهات 

الأفراد يف 160 دولة حول العامل.

وي�سمل امل�سح العاملي ملوؤ�سرات جودة احلياة اأكرث من 160 دولة، ويجريه معهد »جالوب« �سنويًا، 

وير�سد من خالله 13 حمورًا رئي�سًا، ت�سمل املجالت احليوية التي ت�سكل يف �سورتها العامة تقييمًا 

للدول يف القطاعات الأكرث ارتباطًا بجودة احلياة، وتت�سمن التعليم والأ�سرة، وال�سحة، واملجتمع، 

املجتمعية،  وامل�ساركة  والطاقة،  والبيئة  وامل�سكن،  والغذاء  واحلكومة،  والقت�ساد،  والعمل، 

والت�سالت والتكنولوجيا، و�سيادة القانون، واملوؤ�س�سات والبنى التحتية، وتقييم الأفراد للحياة.

وحياكم اهلل.



POP ADS.indd   19 11/28/18   12:38 PM



زووم

عدسة: عمر  مرعي حميد
almarrie@me.com



زايد أقوال وأفعال
متابعات وتحقيقات:

متكني املراأة.. �سيا�سة را�سخة

اقت�ساد الظل 

 

  آفاق:
 

التحكيم يف القرن الواحد والع�سرين

 ن�ساء يف امليدان: فاطمة العليلي

 متميزون: عثمان جا�سم الزعابي

 خارج املهنة:اأحمد الدرمكي

 اأ�سحاب الهمم: حممود عبدالعزيز الهرمودي 

10

30

16

48

34

66
68
70
72

قسيمة اشتراك
االسم: ......................................................
الوظيفة: ....................................................
املدينة: ...................... اإلمارة/الدولة:............

ص.ب.: ..................
هاتف: .................................. فاكس: .........

عنوان املنزل »للتسليم املباشر«:
................................................................
...............................................................
هاتف متحرك: ............................................

طريقة دفع االشتراك
1- شيك مصرفي باسم مجلة »999«

2- نقداً لقسم احملاسبة والتوزيع
املبلغ: ........................................................

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

الرقم املجاني: 8009009
هاتف: 4028782 2 971+ 

ص.ب.: 38999 اإلمارات العربية املتحدة - أبوظبي

التوقيع: .................................

التاريخ: .................................

52ال�سرطة العاملية ..............
 

داخـــل العدد

تتناول «999« تحت عنوان: »اإلمارات في 
قلب الثورة الصناعية الرابعة« الخطوات الرائدة 
األصعدة  مختلف  على  الدولة  بها  تقوم  التي 

لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية. 
20

مناهل ثابت: 

نحن ما نفكر فيه وباأفكارنا ن�سنع عاملنا



املغاور والكهوف..

�سياحة يف اأعماق الطبيعة

ا�ستنطاق الأدمغة

110�سيارات   ..............
 

املرا�سالت:

وزارة الداخلية

�ص.ب: 38999

الإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

هاتف: 4028782 2 971+

www.moi.gov.ae
magazine999@moi.gov.ae

ال�سرتاكات:

الأفراد: 50 درهمًا

ال�سركات والدوائر الر�سمية والهيئات 

واملوؤ�س�سات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

هاتف: 8002220

فاك�ص: 02/4145050

90

106

وطن يت�سع للجميع

دم�سق وبالد ال�سام 

يف كتابات الرحالة العرب 

والأوروبيني )1 من 3(

القراآن وال�سنة

عجبًا للزمان

كيف تقطع �سريانك؟

»ق�سة حب«.. 

امليلودراما و�سفة م�سمونة للنجاح 

مي�ساء را�سد

علي عبيد الهاملي

طارق ال�سناوي

د. فالح حنظل

اأ. طالب ال�سحي

د. �سمر ال�سام�سي

54

86

114

56

108

76

املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

اب العدد ُكتَّ

ت�سدر �سهريًا عن وزارة الداخلية

الإمارات العربية املتحدة

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

العقيد / عو�ص �سالح الكندي

ع�سام ال�سيخ

با�سل ثريا

خالد الظنحاين

مهن�د �س�ال�م



العدد 580 أبريل 102019

أقوال ومواقف
ب الله ثراه«،  مواقف ومقوالت مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّ

والتي بها تستمر مسيرة دولة االتحاد نحو غد أكثر إشراقاً.

إن األمة العربية تتطلع دائمًا إلى لقاءات قادتها على 
واألمة  والفرح.  األمل  من  بمزيد  واإلخاء  والود  الخير 
إلى  تكون  ما  أحوج  ألنها  واحداً  عدواً  تواجه  العربية 
واألخطار  التحديات  إزاء  الكلمة  وجمع  الصف  توحيد 
اللقاءات في مثل  التي تواجهها. وتزداد أهمية هذه 
هذه  إن  العربية.  األمة  تجتازها  التي  الظروف  هذه 
تربطنا  التي  اإلخوة  أواصر  من  بالفعل  تزيد  اللقاءات 
جميعًا، وال بد أن نحرص على تكرار هذه اللقاءات ألنها 

تسعدنا وتزيد تقاربنا.

الزعيمان الراحالن 
الشيخ زايد بن سلطان 
مع ولي العهد السعودي 
آنذاك األمير عبد الله بن 
عبدالعزيز في لقطة تعود 
إلى 16 أبريل 1981



11 العدد 580 أبريل 2019

بقائدهم  باهلل وإيمانهم  الناس  إيمان  إن 
أجل  ومن  لصالحهم،  يعمل  الذي 
شيء  اإليمان  هذا  أوالدهم  مستقبل 
مطلوب لمصلحة الشعب ولبناء األمة. وإن 
مستقبل  أجل  من  وتتعب  تكافح  األمم 
أفضل ألبنائها، ونحن يجب علينا أن نكافح 
إننا  دولتنا.  مستقبل  أجل  من  وأكثر  أكثر 
ولهذا  سعادة،  أكثر  لمستقبل  نتطلع 
يجب أن نتعب ونعرق ونكافح فهذا قدرنا.

الشيخ زايد بن سلطان مع الشيخ 
خليفة بن زايد خالل مراسم رفع 
العلم في كلية زايد الثاني العسكرية 
في 23 مارس 1976
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد  يوجه باحت�سان ق�سر الرئا�سة مقر  »ق�سر الوطن«
 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الله«،  أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد  الدولة، »حفظه 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي  نائب القائد األعلى  للقوات  المسلحة  
دور  يبرز  مقراً  أبوظبي  في  الرئاسة  قصر  مجمع  يحتضن  بأن 
دولة اإلمارات  العربية  المتحدة في نشر التراث الفكري العربي 
والمحافظة على اإلرث الحضاري واإلنساني تحت مسمى " قصر 
الوطن "، والذي افتتح أبوابه للجمهور والزوار اعتباراً  من الحادي 

عشر من شهر مارس الماضي.
المتواصلة  اإلمارات  دولة  جهود  إطار  في  المبادرة  هذه  وأتت 
على  القائم  ونهجها  اإلنساني،  العربي  الفكري  التراث  رعاية  في 
أسس التعاون والمشاركة ونشر المعرفة، وترسيخ مكانة القصر 
باعتباره أحد صروح مسيرة التقدم واإلنجاز في الدولة، وجسراً 
للتواصل المعرفي والحضاري بين األمم، حيث يستضيف القمم 
وضيوفها  اإلمارات  دولة  قيادة  بين  الرفيعة  الرسمية  واللقاءات 
من ملوك ورؤساء دول العالم، وجلسات المجلس األعلى لالتحاد 

واجتماعات مجلس الوزراء.
نشرها  إلى  ويهدف  المعرفة،  بثقافة  الوطن"  "قصر  ويحتفي 
اإلنسانية  الحضارة  بناء  في  العربية  اإلسهامات  استحضار  عبر 
على مر التاريخ، ليسهم في تقريب المسافات بين الشعوب، حيث 
المعرفية  المصادر  من  واسعة  مجموعة  القصر  مكتبة  تحتضن 
التي تعنى بدولة اإلمارات، وتشمل المراجع المختصة بالجوانب 
التاريخية والجغرافية ومراحل تطور البلد في السياقات السياسية 

واالجتماعية والثقافية.
على  الضوء  يلقي  الذي  المعرفة"  "بيت  القصر  يحتضن  كما   
العصر الذهبي للحضارة العربية، وإسهاماتها في مختلف مجاالت 

المعرفة اإلنسانية من علوم وفنون وآداب.
ونقل  نشر  في  الجمهور  الستقبال  القصر  أبواب  فتح  ويسهم 
المجتمع وأطيافه كافة، ونشر رسالة  إلى مختلف فئات  المعرفة 
دولة اإلمارات الحضارية حول العالم،  وهو ما يتماشى مع جوهر 

أهم عناصر  أحد  المعرفي  االقتصاد  يعد  الدولة، حيث  التنموية في  العملية 
رؤية اإلمارات 2021 الهادفة إلى أن تكون دولة اإلمارات واحدة من أفضل 
دول العالم من حيث التنمية االجتماعية واالقتصادية بحلول اليوبيل الذهبي 

لالتحاد. 
ويقع المبنى الرئيس لـ"قصر الوطن" ضمن مجمع يتميز بطابعه المعماري 
المستوحى من فنون العمارة العربية، وفق رؤية معاصرة تجعل منه صرحاً 
معمارياً مثالياً الحتضان إرث معرفي قيّم يجّسد الرسالة الحضارية لدولة 

اإلمارات.

تبرز  غنية  إنسانية  تجارب  الزوار  من خالل جولة  الوطن"  ويتيح "قصر 
تاريخ دولة اإلمارات وحاضرها بأبعاده الحضارية والمعرفية. كما سيشهد 
تنظيم معارض تفاعلية تتناول جوانب ثقافية وتاريخية متعددة تثري بمجملها 

الحصيلة الفكرية لزواره.
كما سيقام عرض صوتي وضوئي في باحات القصر الخارجية ليبرز بهاء 
وروعة القصر، ويستعرض مسيرة التقدم في دولة اإلمارات عبر رحلة مرئية 
من ثالثة فصول تنتقل بالزائر من تاريخ الدولة العريق إلى حاضرها المشرق 

ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهاراً.

..ويعين قاضيتين في القضاء االتحادي 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه 
الله"  المرسوم االتحادي رقم 27 لسنة 2019  بتعيين خديجة خميس خليفة 
الكتبي في وظيفة  الملص في وظيفة قاضي استئناف، وسالمة راشد سالم 

قاضي ابتدائي، وذلك في المحاكم االتحادية.
تشغالن  امرأتين  أول  الكتبي"  الملص وسالمة  "خديجة  القاضيتان  وتمثل 

هذا المنصب على الصعيد االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما 
يتوافق مع التوجهات الحكومية في دعم دور المرأة كجزء ال يتجزأ من مسيرة 
التنمية والتقدم في الدولة، كما يدعم القرار تعزيز دور أعضاء السلطة القضائية 
ومسؤولياتهم في تحقيق العدالة والحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور 

والقوانين المرعية كأساس لألداء في العمل القضائي.
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد ي�ستقبالن �سعلة الأمل

..ويعين قاضيتين في القضاء االتحادي 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة اإلمارات العربية  المتحدة  تأسست 
على مبادئ تمكين أصحاب الهمم، وقطعت شوطاً في تسريع دمجهم، وهي ماضية في 

مسيرة تهيئة الفرص لهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مسيرة التنمية في الدولة.
جاء ذلك خالل مشاركة سموه  وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في أعمال "خلوة الهمم" التي عقدت في 
قصر الرئاسة بأبوظبي تزامناً مع استضافة الدولة "األولمبياد الخاص األلعاب العالمية - 
أبوظبي ".2019 وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود حكومة 

الله"،  "رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  اإلمارات،  دولة 
لتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، من خالل البرامج والمبادرات. وتسلم سموهما 
ورأى   .2019 الخاص  لألولمبياد  العالمية  األلعاب  شعلة  الهمم   خلوة  أعمال  ضمن 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله" أن استضافة دولة اإلمارات 
على  الدولة  تبوأتها  التي  العالية  للمكانة  تأكيد  أبوظبي  العاصمة  في  اخلاص  لألوملبياد 
صعيد استضافة الفعاليات واملناسبات الكبرى عاملياً، وفي مختلف امليادين والقطاعات، 
كافة،  املجتمع  أطياف  قبل  من  ورعايتهم  الهمم  بأصحاب  املتعاظم  االهتمام  جانب  إلى 

وتقدمي التسهيالت كافة لهم لدمجهم وتطوير مواهبهم ومتكينهم.

نائب  رئيس  الدولة  يوجه بتطوير قمر صناعي عربي 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وبحضور  رعاية  تحت 
أقيمت في  الله«،  الوزراء حاكم دبي »رعاه  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
أبوظبي فعاليات النسخة الثانية من "مؤتمر الفضاء العالمي"، والذي ُيعّد أكبر 
تجمع لقادة القطاع الفضائي تستضيفه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

ونّظمته وكالة اإلمارات للفضاء.
وحضر سموه  احتفال توقيع ميثاق تأسيس "المجموعة العربية للتعاون 
ه سموه بتطوير  الفضائي" التي تجمع تحت مظلتها 11 دولة عربية، حيث وجَّ
قمر صناعي متقدم ألغراض مراقبة األرض والتغيرات البيئية والمناخية، ليكون 
بمثابة هدية من دولة اإلمارات إلى الدول العربية، حيث سيعمل على تصميم 
وتصنيع القمر الصناعي عدد من المهندسين والشباب العرب من الدول التي 

وّقعت على ميثاق تدشين المجموعة األولى من نوعها في الوطن العربي.
دولة  بها  تتمتع  التي  المتقدمة  المرافق  المشروع ضمن  تطوير  وسيجري 
اإلمارات لتصنيع األقمار الصناعية، وباالستفادة من الخبرات اإلماراتية التي 
جمعتها خالل مهماتها السابقة في مشاريع تصنيع األقمار من مختلف األنواع 

واألحجام واألغراض.
وأوضح سموه أن اإلمارات تقود الحراك العربي في قطاع الفضاء، ولدينا 

العلماء  لديها من  العربية  العرب، وأمتنا  العربي والعلماء  العقل  إيمان بقدرات 
التطوير  سباق  لخوض  يؤهلها  ما  االستثنائية،   والطاقات  العلمية  والخبرات 

واالبتكار في قطاع الفضاء وتحقيق التفوق والريادة.
بأبوظبي،  العالمي  الفضاء  مؤتمر  أعمال  انطالق  شهدنا  سموه:  وأضاف 
الفضائي  للتعاون  عربية  مجموعة  أول  لتأسيس  ميثاق  توقيع  أيضاً  وشهدنا 
عليه  سيعمل  صناعياً  قمراً  سيكون  مشاريعها  وأول  عربية،  دولة   11 تضم 
العقل  أنا مؤمن بقدرات  العرب من هنا من دولة اإلمارات، وشخصياً  العلماء 

العربي.
وتابع سموه: أسمينا القمر الصناعي ) 813 ( وهو تاريخ بدء ازدهار بيت 
المعارف  العلماء، وترجم  الذي جمع  البيت  المأمون،   الحكمة ببغداد في عهد 
وأطلق الطاقات العلمية ألبناء المنطقة،  منطقتنا منطقة حضارة، وشبابنا بناة 

حضارات، وال بد أن نؤمن جميعاً بهذا المبدأ.
الذين  العرب  العلماء  أمام  ومواردنا  وخبراتنا  أيدينا  نمد  سموه:  وختم 
يشاركوننا الحلم والطموح لبناء مستقبل أفضل ألمتنا،والقمر الصناعي رسالة 
المشترك  العمل  بأننا من خالل  العربية  الشعوب  إلى  اإلمارات  دولة  توجهها 

نستطيع أن نبني مستقبالً زاهراً للجميع.



العدد 580 أبريل 142019

أخبار الوطن

محمد بن زايد  يفتتح “الأوملبياد اخلا�ص 2019 ”

.. ويعتمد حزمًا تحفيزية بمليار درهم

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص 2019 

التي احتضنتها أبوظبي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمة له:"  باإلنابة عن 
أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
نرحب بكم، ونحييكم في دار زايد بلدكم الثاني، وبكل فخر، نتشرف باستضافة 
دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص 2019، ونعتز بتواجدنا مع جميع أبطال 
األولمبياد ورياضييه من مختلف أنحاء العالم". وأضاف  سموه: "بتواجدكم 
وتفاعلكم، نرسل رسالة إلى العالم أنه ال مستحيل مع اإلصرار والعزم، فقط 
باإلرادة تصنع الفارق. ونوجه تحية إلى جميع أصحاب الهمم لعزمهم وهمتهم 
للوصول إلى القمم. وأحيي الالعبين المتواجدين في الملعب اليوم لشجاعتهم 
سعيد  أنا  وبناتي.  أبنائي  للجميع.  إلهام  مصدر  ولكونهم  بلدانهم  تمثيل  في 

بمتابعتكم وتشجيعكم وكل شعب اإلمارات يشجعكم ويفخر بعطائكم".
ونوه سموه باستضافة أبوظبي هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير كونها أول 
مدينة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، منذ انطالق دورة األولمبياد 
في  االستثنائية  العالمية  بالمشاركة  نوه  كما  عاماً.   50 من  أكثر  قبل  الخاص 
فعاليات هذه الدورة من قبل آالف الالعبين والمدربين من مختلف دول العالم ، 
وما يمثله هذا الحدث من أبعاد تنموية وإنسانية وحضارية عميقة، مؤكداً أن هذه 
االستضافة تجسد أيضاً الصورة اإليجابية التي تتمتع بها دولتنا الحبيبة في 
مختلف األوساط اإلقليمية والدولية بصفتها أنموذجاً رائداً للتنمية المستدامة 

ومنارة لنشر قيم التسامح والمحبة والتعاون بين البشر. 

العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو رئيس  وأكد سموه أن دولة اإلمارات 
الدولة "حفظه الله"، تحرص على تقديم كل صور الدعم والرعاية ألبنائها من 
الفاعلة  أصحاب الهمم، وتوفير كل ما من شأنه أن يساعدهم على المشاركة 
والبناءة في مسيرة التنمية والبناء في الدولة، انطالقاً من قناعتها التي رسخها 
الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" 

التي تقوم على ركيزة أن اإلنسان هو الثروة الحقيقية للوطن.
وأشار سموه إلى أن الدولة تعتز بأبنائها من أصحاب الهمم، وما يقدمونه من 
إسهامات كبيرة ومتميزة في مسيرة التنمية الوطنية، وما يحققونه من إنجازات 
ونجاحات في المجاالت المختلفة وفي مقدمتها المجال الرياضي، وما يجسدونه 
المحافل  في  رايته  ورفع  وطنهم  خدمة  على  كبير  وإصرار  قوية  عزيمة  من 

الدولية. 
قبل  من  المستمرة  وبالمتابعة  للدورة،  المنظمة  اللجنة  بجهود  سموه  وأشاد 
تيم شرايفر رئيس األولمبياد الخاص الدولي على جهوده المتواصلة إلنجاح 

فعاليات البطوالت ودعمه وتشجيعه ألصحاب الهمم.
وأثنى سموه على التطوع والتفاعل اإليجابي البناء من قبل المواطنين، وجميع 
العالمي في  الرياضي  الحدث  المقيمة على أرض اإلمارات مع هذا  الجنسيات 
الصورة  يجسد  التفاعل  هذا  أن  إلى  مشيراً  إنجاحه،  على  وحرصهم  أبوظبي 

الحضارية العظيمة لدولة اإلمارات كونها أرضاً للمحبة والتآخي والسالم.
دول  مختلف  من  الهمم  أصحاب  من  األبطال  بالرياضيين  سموه  ورحب 
العالم، متمنياً للجميع طيب اإلقامة على أرض دولة اإلمارات ولجميع الالعبين 

والرياضيين التوفيق والنجاح.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 
إلى مليار درهم الستقطاب  التحفيزية تصل قيمتها  الحزم  مجموعة من 
الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، المحلية والعالمية 
إلى أبوظبي، ودفع جهود تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في اإلمارة 
في  الزراعة  مجال  في  لالبتكار  عالمياً  مركزاً  أبوظبي  مكانة  وترسيخ   ،

البيئات الصحراوية.
وقال سموه في تدوينة له عبر موقع التواصل االجتماعي  "تويتر": " 

الستقطاب  درهم  مليار  بقيمة  التحفيزية  الحزم  من  مجموعة  اعتمدنا 
مجال  في  والتطوير  العلمي  البحث  في  جهودنا  تدعم  عالمية  شراكات 
التكنولوجيا الزراعية، ونتطلع إلى جعل أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لالبتكار 

الزراعي في البيئات الصحراوية".
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.. ويطلق "مبادرة السالمة الرقمية للطفل"

سيف بن زايد  
يرتاأ�ص وفد الدولة  يف اجتماع جمل�سي وزراء الداخلية والعدل العرب

أكد الفريق سمّو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
الحكيمة،  قيادتها  برؤية  المتحدة،  العربية   اإلمارات  دولة  أن  الداخلية  وزير 
شبكة  تحديات  من  أبنائها  وحماية  الرقمية  السالمة  تعزيز  على  حريصة 
الحياة  جودة  على  الحياة  لجودة  الوطنية  األجندة  تركيز  وأن  "اإلنترنت"، 
الرقمية يعكس هذا التوجه، ويمثل استجابة لحاجة مجتمعية أساسية، وعنصراً 

داعماً لآلباء واألمهات والمجتمع.
المبادرة  للطفل"،  الرقمية  السالمة  لدى إطالق سموه " مبادرة  جاء ذلك، 
الحياة،  وجودة  للسعادة  الوطني  والبرنامج  الداخلية  وزارة  بين  المشتركة 
الرقمي،  العالم  بتحديات  المدارس  وطالب  األطفال  توعية  إلى  والهادفة 

وتوعية  وآمن،  إيجابي  بشكل  "اإلنترنت"  شبكة  استخدام  على  وتشجيعهم 
السالمة  بما يحقق  التحديات،  المعلمين واألهالي بسبل مواجهة هذه  وتأهيل 

الرقمية ألطفالهم.
أبنائنا  أن سالمة  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق  سمو  وأوضح 
وكرامتهم عبر العالم الرقمي أساس لتعزيز جودة الحياة في دولة اإلمارات، 
وترسيخ استقرار المجتمع ومفاهيم المواطنة اإليجابية، وأداة لبناء أجيال قادرة 
على فهم العالم الرقمي والتعامل معه بإيجابية ووعي، وأن البرنامج الوطني 
للسعادة وجودة الحياة مثال واضح على ريادة اإلمارات وتميزها في برامجها 

الساعية لإليجابية والسعادة ألفراد المجتمع كافة.  

التونسية   الجمهورية  رئيس  السبسي  قايد  الباجي  فخامة  استقبل 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، ضمن حفل االستقبال الرسمي الذي أقامه فخامة الرئيس التونسي  

لوزراء الداخلية والعدل العرب الذين اجتمعوا في العاصمة التونسية.
مجلس  نائب رئيس  نهيان  الشيخ سيف بن زايد آل  الفريق سمو  وترأس  
الوزراء وزير الداخلية وفد دولة اإلمارات العربية المتحدة لالجتماع المشترك 
لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد  في تونس، وذلك بحضور 
وبمشاركة  اإلماراتي،  العدل  وزير  الظاهري  البادي  بن سعيد  معالي سلطان 
أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل في الدول العربية، إلى جانب  
معالي أحمد أبو الغيط األمين العام للجامعة العربية، ومعالي الدكتور محمد بن 
الداخلية العرب، وممثلين عن جامعة  العام لمجلس وزراء  علي كومان األمين 
نايف  وجامعة  العرب  الداخلية  وزراء  لمجلس  العامة  واألمانة  العربية  الدول 
الداخلية  وزراء  لمجلسي  المشترك  االجتماع  وبحث  األمنية.   للعلوم  العربية 
والعدل العرب سبل تفعيل االتفاقات األمنية والقضائية العربية، واالستراتيجيات 

مؤسسات  عن  الصادرة  اإلرهاب  بمكافحة  الصلة  ذات  والقرارات  واالتفاقات 
العمل العربي المشترك. ووقع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل 
في الدول العربية في ختام االجتماع على عدد من االتفاقيات األمنية والقضائية 
والبروتوكوالت ومالحق التفاقيات عربية سابقة، وذلك في إطار وضع آليات 
الجهود  تعزيز  من خاللها  المشاركة  الدول  تضمن  األطراف  متعددة  قانونية 

والتنسيق في مجاالت مكافحة الجريمة.  
ضمن  العرب  والعدل  الداخلية  وزراء  لمجلسي  المشترك  االجتماع  حضر 
لدى  الدولة  المنصوري سفير  محمد  راشد  سعادة   من:  كل  الدولة  وفد 
المحكمة  رئيس  البادي  حمد  محمد  القاضي  وسعادة  الجمهورية التونسية، 
االتحادية العليا، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير 
المؤسسي في وزارة الداخلية، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام 
الشؤون القانونية في وزارة  الداخلية، والعميد الدكتور جمال سيف فارس مدير 
الوزراء  مجلس  نائب رئيس  الفريق سمو  ديوان  في  القانونية  الشؤون  إدارة 

وزير الداخلية.

.. ويعتمد حزمًا تحفيزية بمليار درهم
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متابعات

اإعداد: خالد الظنحاين

تمكين المرأة.. سياسة راسخة

اإلمارات  دولة  توجهات  ترّسخ  خطوة  في 
للمرأة  الكامل  التمكين  وتحقق  المستقبلية، 
اإلماراتية، وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في 
كل القطاعات الحيوية في الدولة.. وجه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، »حفظه الله«، برفع نسبة تمثيل المرأة 
إلى  االتحادي  الوطني  المجلس  في  اإلماراتية 
50% من الدورة المقبلة، وتأتي توجيهات سموه 
النسائي في  للتمثيل  الحالية  النسبة  بمضاعفة 
 ،%22.25 وهي  االتحادي،  الوطني  المجلس 
لتصل إلى 50%  من الدورة المقبلة، لتضع دولة 
مستوى  على  المتقدمة  المراكز  في  اإلمارات 

البرلمان،  في  المرأة  تمثيل  حيث  من  العالم 
وبذلك تحقق المرأة اإلماراتية في زمن قياسي 

ما حققته مثيالتها في العالم في عقود طويلة.
رئيس  السمو  صاحب  لتوجيهات  وتنفيذاً 
الدولة أطلق االتحاد النسائي العام، حملة فاطمة 
بنت مبارك »50:50« للتمكين السياسي للمرأة، 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  برعاية 
المجلس  العام رئيسة  النسائي  االتحاد  رئيسة 
األعلى  الرئيس  والطفولة  لألمومة  األعلى 
التنمية األسرية، وذلك بهدف تعزيز  لمؤسسة 
ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة من جهة، 
ودعم مشاركتها الفعالة في االنتخابات المقبلة 

وزيادة  أخرى،  جهة  من  وناخبة  كمرشحة 
وسائل  عبر  السياسية  المشاركة  في  توعيتها 

اإلعالم.
المرأة  من  سيجعل  الذي  اإلنجاز  هذا 
الوطني  المجلس  في  النصف  بنسبة  شريكة 
العديد  إنما سبقه  االتحادي، لم يأت من فراغ، 
حققت  التي  والمبادرات  االستراتيجيات  من 
مزيداً من مساهمة المرأة اإلماراتية في التأثير 
في المجاالت كافة، حيث أطلقت سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات( االستراتيجية 
 ،2021  -  2015 المرأة  وريادة  لتمكين  الوطنية 
لكل  وإرشادياً  مرجعياً  إطاراً  وفرت  التي 
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ومؤسسات  والخاصة  الحكومية  المؤسسات 
المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج تمّكن 
وبما  المستدامة،  التنموية  المجاالت  في  المرأة 
يحقق جودة الحياة لها، من خالل تحقيق جملة 
من األولويات، أهمها: الحفاظ على استدامة تلك 
االجتماعي  النسيج  على  والحفاظ  اإلنجازات، 
الكريمة  الحياة  مقومات  وتوفير  وتماسكه، 
واآلمنة والرفاه االجتماعي، وتعزيز مكانة المرأة 

اإلماراتية في المحافل اإلقليمية والدولية.
السياسي  التمكين  برنامج  إلى  وبالنظر 
المغفور  الراحل  المؤسس  تبناه  الذي  للمرأة، 
»طيَّب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
فإنه  لالتحاد،  األولى  البواكير  منذ  ثراه«،  الله 
اإلماراتية،  المرأة  مسيرة  مالمح  أهم  أحد  يعد 
وساند من خالله حقوق المرأة في شغل أعلى 
الدرجات الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار ومعترك 
العمل السياسي حين أكد تشجيعه للمرأة على 
المشاركة الكاملة في خدمة وطنها، بما في ذلك 
هذه  من  جزءاً  يشكل  الذي  السياسي  العمل 
المشاركة. وقال: »أنا نصير المرأة أقولها دائماً 
للتأكيد على حقها في العمل والمشاركة الكاملة 

في بناء وطنها«.
وأسهمت التشريعات في عهد الشيخ زايد في 
تقديم كل أنواع الدعم للمرأة؛ فقد كان انضمام 

الدولية  المعاهدة  إلى   2004 عام  اإلمارات 
كافة  التمييز  أشكال  على  والقضاء  لمكافحة 
إلى سعي  قوياً  مؤشراً  »السيداو«  المرأة  ضد 
المرأة  وضع  تحسين  إلى  الدؤوب  اإلمارات 
الدول  في  مثيالتها  مصاف  إلى  بها  واالرتقاء 
بين  التوازن  مجلس  إنشاء  تم  ولقد  المتقدمة. 
التمييز ضد  إزالة كل أشكال  الجنسين، بهدف 
المرأة، أوالً.. وثانياً الدعم الكبير لتمكين المرأة 
القيادية الكبرى، الذي شهدته  لتولي المناصب 

الدولة مؤخراً. 
شهدته  الذي  األخير  الوزاري  التغيير  ففي 
دولة اإلمارات في عام 2017، ظهر هذا التمكين 
النساء  أعداد  زيادة  في  األولى  صورتين:  في 
زاد  حيث  وزارية،  مناصب  تقلدن  الالتي 
بالمائة   28 نسبة  يشكلن   9 إلى   8 من  عددهن 
من عدد الوزراء يدرن ملفات مهمة ومستحدثة 
مهمة  وملفات  الشباب،  وشؤون  السعادة،  هي 
التعليم  وشؤون  المجتمع،  تنمية  مثل  أخرى 
العام، ووزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني 
والثقافة  الدولي،  التعاون  وشؤون  االتحادي، 
وتنمية المعرفة، والثانية في نسبة زيادة تمكين 
العليا حيث بلغت  القيادية  المرأة في المناصب 
في  المرأة  تمكين  ولكن  بالمائة،   29 نسبتهن 
اإلمارات مضى خطوة أكبر بتولي سيدة رئاسة 

إن  خطوة  وهي  االتحادي،  الوطني  المجلس 
االلتزام  مدى  على  تدل  فإنما  شيء  على  دلت 
واالهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتمكين 

المرأة. 
إن المشاركة السياسية للمرأة ضرورة وتعد 
رئيسة العباً  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
رئيساً في توجيه المرأة لالستفادة من الفرص 
المستدامة جنباً  التنمية  في  للمشاركة  المتاحة 
وجودها.  وإثبات  الرجل  أخيها  مع  جنب  إلى 
تتبوأ  اإلماراتية  المرأة  أصبحت  ذلك  وبفضل 
اليوم أعلى المناصب في جميع المجاالت وتسهم 
والتطوير  التنمية  مسيرة  قيادة  في  بفعالية 
وتمكين المرأة في اإلمارات أصبح واقعاً يعكس 
ليس فقط مدى وعي القيادة السياسية بقضايا 
المرأة، ولكن مدى وعي المرأة نفسها والتزامها 

بالمشاركة الفاعلة في المعترك السياسي. 
تؤكد  الوطنية  والمبادرات  التوجيهات  هذه 
دائَميْن  وحضوراً  أولوية  اإلماراتية  للمرأة  أن 
في شتى المجاالت، والنظر إليها كشريك بارز 
على  ونهضتها،  الدولة  بناء  في  الرجل  ألخيها 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الصعد 
إحداث  على  القادرة  وأنها  وغيرها،  والثقافية، 
التغيير من خالل مشاركتها الفاعلة واإليجابية، 
على  للحصول  مواتية  البيئة  وجدت  عندما 
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متابعات

والعدالة  اإلنصاف  على  القائمة  حقوقها 
والمساواة مع الرجل، في جميع مناحي التنمية 
اإلمارات  دولة  العتماد  ُينظر  بحيث  الوطنية. 
يوم الـ28 من أغسطس من كل عام يوماً للمرأة 
واالهتمام، حيث  التقدير  بالكثير من  اإلماراتية 
القيادة  إيمان  ذلك،  خالل  من  الدولة  أكدت 
الرشيدة بأدوار ومساهمات قدرات بنات الوطن 
في جهود التنمية ونهضة البالد، حتى استحقت 
يوم  لها  يكون  بأن  للنظر  الالفت  التكريم  هذا 
تحتفل فيه مؤسسات الدولة كافة وعلى اختالف 
مجاالتها واهتماماتها، فقد أثبتت بنت اإلمارات 
العمل  راية  تحت  االنضواء  على  قادرة  أنها 
والسياسي  والدفاعي  والعسكري  اإلنساني 
وهو  خالقة،  وقدرات  بإمكانيات  واالقتصادي، 
األول،  الباني  حرص  لوال  ليتم  يكن  لم  ما 
نهيان،  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له،  المغفور 
طيب الله ثراه، على دعم المرأة وتمكينها وإزالة 
جميع المعوقات التي تقف حائالً أمام تقدمها. 

وتوجيهات  الحكيمة  القيادة  لرؤية  كان  لقد 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  وجهود 
المرأة  مساهمة  تعزيز  بشأن  اإلمارات(  )أم 
على  بارز  أثر  كافة،  المجاالت  في  اإلماراتية 
الوطني،  العمل  مجاالت  مختلف  في  حضورها 
الوطني  المجلس  رئاسة  منصب  نالت  حيث 
االتحادي في الدولة، وتحتل 9 مناصب وزارية 
في مجلس الوزراء، كما أنها موجودة في سلك 
الدبلوماسي،  والسلك  العامة  والنيابة  القضاء 
القوى  من    %25 اإلماراتيات  النساء  وتشكل 

العاملة، حيث تتمتع بمشاركة اقتصادية نشطة 
في الدولة.

جهود املراأة الإماراتية

المرأة في دولة  ناحيتها، فقد استطاعت  من 
اإلمارات أن تخطو خطوات سريعة نحو التقدم 
في زمن قياسي اختصرت فيه عقوداً من الزمن 
إلى  ذلك  ويعود  العالم  في  بمثيالتها  مقارنة 
إيمان القيادة الرشيدة بقدرات المرأة اإلماراتية 
وأهمية تمكينها لتعزيز دورها الفاعل في التنمية 
واهتمام سمو  الدولة  تشهدها  التي  المستدامة 
الشيخة فاطمة بنت مبارك بالدور الفاعل للمرأة 

في العملية التنموية. 
البيئة  وفرت  الرشيدة  القيادة  أن  ذلك 
حيث  للمرأة،  اإليجابية  للمشاركة  التشريعية 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  دستور  نص 
ومساواتها  كافة  الحقوق  المرأة  منح  على 
حرصت  إذ  كافة  المجاالت  في  الرجل  بأخيها 
قيامها  ومنذ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
على توفير القوانين التشريعية كافة التي تضمن 
على  عملت  كما  المجتمع،  في  األفراد  حقوق 
توفير احتياجاتهم كافة، وجاء دستور اإلمارات 
المجتمع  في  لألفراد  والواجبات  الحقوق  مبيناً 
والمرأة كأحد ركائز المجتمع الرئيسة وجاءت 
كافة  أمورها  في  للمرأة  كداعم  القوانين  هذه 
فهناك القوانين الخاصة باألسرة وكيانها وتمتع 
لألفراد  الدولة  توفرها  التي  بالخدمات  المرأة 
المدنية  الخدمة  وقوانين  وصحة...،  تعليم  من 

الخاصة بعمل المرأة وخصوصيتها. 
بسرعة  اإلماراتية  المرأة  بتقدم  دفع  ومما 
بإطالق  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  قيام سمو 
المرأة  وريادة  لتمكين  الوطنية  االستراتيجية 
توفر  والتي   ،2021  -  2015 اإلمارات  دولة  في 
إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات 
والخاصة  والمحلية  االتحادية  الحكومية 
خطط  وضع  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة 
لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل 
المجاالت العملية التنموية المستدامة، بما يحقق 

جودة الحياة لها. 
وبناء  تمكين  إلى  االستراتيجية  وتسعى 
الصعوبات  وتذليل  اإلماراتية،  المرأة  قدرات 
أمام مشاركتها في كل المجاالت، لتكون عنصراً 
ولتتبوأ  المستدامة،  التنمية  في  ورائداً  فاعالً 
مشرفاً  نموذجاً  ولتكون  بها،  الالئقة  المكانة 
لريادة المرأة في كل المحافل المحلية واإلقليمية 
من  جملة  تحقيق  خالل  من  وذلك  والدولية، 
اإلنجازات  على  البناء  أوالً:  منها:  األولويات 
العربية  اإلمارات  دولة  في  للمرأة  المتحققة 
المتحدة، والحفاظ على استدامة تلك اإلنجازات 
المرأة  والمكاسب، واالستمرار في بناء قدرات 
التنموية.  مشاركتها  نطاق  توسيع  يضمن  بما 
ثانياً: الحفاظ على النسيج االجتماعي وتماسكه 
والمرأة،  الرجل  بين  األدوار  تكامل  خالل  من 
لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة 
التغيرات المستجدة. ثالثاً: توفير مقومات الحياة 



بأسس  االجتماعي  والرفاه  واآلمنة  الكريمة 
عالية الجودة للمرأة. رابعاً: تنمية روح الريادة 
اإلماراتية  المرأة  مكانة  وتعزيز  والمسؤولية 
واستندت  والدولية.   اإلقليمية  المحافل  في 
االستراتيجية في وضع أهدافها إلى جملة من 
مرتكزات أساسية، هي: دستور دولة اإلمارات، 
ورؤية الحكومة االتحادية 2021، واستراتيجيات 
وسلوكيات  قيم  ووثيقة  المحلية،  الحكومات 
المواطن اإلماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وخطة 
على  القضاء  واتفاقية   ،2015 بعد  لما  التنمية 
واالتفاقيات  المرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع 
النهوض  واستراتيجية  العالقة،  ذات  الدولية 
بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية. 

ر�ؤية الإمارات

إن توجه القيادة الرشيدة إلى جعل اإلمارات 
واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 
على  عاماً   50 بمرور  االحتفال  يصادف  الذي 
الوزراء  مجلس  أصدر  االتحاد،  دولة  تأسيس 
عناصر  أربعة  وتتضمن   ،2021 اإلمارات  رؤية 
المتعلقة  التفصيلية  األهداف  تشمل  مهمة 
بالهوية الوطنية، واالقتصاد، والتعليم، والصحة، 
واثق  طموح  شعب  تأسيس  إلى  تسعى  حيث 
المصير  يجمعه  قوي  واتحاد  بتراثه  ومتمسك 
إماراتيين  بقيادة  تنافسي  واقتصاد  المشترك 
يتميزون باإلبداع والمعرفة وجودة حياة عالية 
في بيئة معطاء مستدامة تتيح للمرأة اإلماراتية 

فرصاً أفضل للمنافسة مع قرنائها. 
االقتصاد  في  اإلماراتية  المرأة  دور  أن  كما 
المعرفي مهم حيث فتحت أمامها جميع السبل 
أم  دعم  ويأتي  الصعوبات  جميع  لها  وسهلت 
اإلمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة 
المجاالت  جميع  في  للمشاركة  أساسياً  دافعاً 
خالل  من  العام  النسائي  االتحاد  يعمل  حيث 
اإلمارات  دولة  في  المرأة  تقدم  استراتيجية 
في  المرأة  قضايا  إدماج  إلى  المتحدة  العربية 
بالمرأة  المعنية  الجهات  مع  بالتعاون  التنمية 
المرأة  داخلياً وخارجياً، ويعمل على استهداف 
قدراتها  بناء  خالل  من  الدولة  مستوى  على 
القيادات  بإعداد  الخاصة  العمل  ورش  وتنظيم 

وتأهليها لتكون مشاركتها مشاركة إيجابية. 
وشكلت المرأة اإلماراتية 25 بالمائة من القوى 
اإلماراتيات  النساء  من  بالمائة  و4.5  العاملة، 
الالتي يعملن في قطاع األعمال الحرة، وتشارك 
المرأة اإلماراتية بنسبة 30 بالمائة من المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً تمثيل المرأة حالياً 
شبه  الشركات  إدارة  مجالس  من   .%1.5 نحو 
الحكومية وفي الجهة المقابلة تسعى الدولة إلى 

رفع النسبة إلى 20%  في عام 2020. 
نشطة  اقتصادية  بمشاركة  المرأة  وتتمتع 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي ثالث 
أعلى نسبة من نوعها على مستوى دول مجلس 
دبي  مؤسسة  وبحسب  الخليجي.  التعاون 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحتل  للمرأة، 

للعام الخامس على التوالي المركز األول إقليمياً 
في مجال إغالق الفجوة المهنية بين الجنسين، 
إغالق  في  عالمياً  األول  المركز  أنها تحتل  كما 
وبالنسبة  التعليمي.  المستوى  على  الفجوة 
فقد  العسكري  العمل  في  المرأة  إلنجازات 
انخرطت المرأة اإلماراتية بشكل واضح وفاعل 
رتب  إلى  وصلت  حيث  العسكري  العمل  في 

متقدمة بالقوات المسلحة. 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اختيار  وتم 
كمقر إقليمي للشرطة النسائية العربية من قبل 
ومقرها  النسائية  للشرطة  العالمية  الجمعية 
على  وحصولها  األمريكية  المتحدة  الواليات 
العضوية العالمية في الجمعية العالمية للشرطة 

النسائية كأول دولة عربية تنضم إليها. 

موؤ�شرات عاملية 

معدل  مؤشر  في  عالمياً  األولى  -اإلمارات 
التحاق المرأة بالتعليم العالي. 

في  عالمياً  األول  المركز  المرأة  حققت   -
مؤشر إلمام المرأة بالقراءة والكتابة ومؤشري 
والتعليم  اإلعدادي  التعليم  في  المرأة  مشاركة 

الثانوي. 
االمارات  دولة  تصدرت   2014 عام  في   -
عالمياً  المرأة  احترام  مؤشر  المتحدة  العربية 
الحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، كما  في 
المرأة  تمكين  في  عربياً  األولى  المرتبة  احتلت 

قيادياً وبرلمانياً. 
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الغالف

باتت دولة اإلمارات تأتي في صدارة بلدان العالم في مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ليس فقط على 
صعيد تبني تقنيات الذكاء االصطناعي، وإنما أيضاً على صعيد تهيئة البنية التحتية التشريعية الالزمة لدعم 
تقنيات المستقبل. وتعد الدولة بين البلدان القليلة في العالم التي تعمل على تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية 
والتطبيقية لالستعداد لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وسبقت الجميع في االهتمام بهذا المجال من خالل 

تعيين أول وزير في العالم للذكاء االصطناعي.
وكانت حكومة دولة اإلمارات أطلقت قبل عامين استراتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة والتي تهدف 
اقتصاد  تحقيق  في  والمساهمة  الرابعة،  الصناعية  للثورة  عالمي  كمركز  اإلمارات  دولة  مكانة  تعزيز  إلى 
وطني تنافسي قائم على المعرفة واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية 

والرقمية والحيوية.
إنسان  فيها  بمن  األساسية،  المحاور  من  عدد  على  الرابعة  الصناعية  للثورة  اإلمارات  استراتيجية  وتركز 
التعليم بما  المستقبل، وذلك من خالل تطوير تجربة تعليم معّززة ذكية تسهم في تحسين مخرجات قطاع 
ومنها  المتقدمة،  والعلوم  التكنولوجيا  على  التركيز  عبر  الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات  مع  يتناسب 
الهندسة الحيوية، تكنولوجيا النانو، والذكاء االصطناعي وغيرها. وفي غالف هذا العدد نتناول بعض مالمح 

التحوالت التقنية المتقدمة التي تشهدها اإلمارات.

اإلمارات في قلب
الثورة الصناعية الرابعة
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صناعة مستقبل
ا�سرتاتيجية طموحة  تهدف اإىل اأن تكون الإمارات الأوىل يف العامل 

يف ا�ستثمار الذكاء ال�سطناعي

الشيخ  السمو  صاحب  أطلق   2017 أكتوبر  في 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
أول  االصطناعي،  للذكاء  اإلمارات  استراتيجية 
مشروع ضخم ضمن مئوية اإلمارات 2071، الذي 
يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والذي 
ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية 

المستقبلية في الدولة..
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
بإطالق  اآلن  تبدأ  اإلمارات  »مئوية  إن  مكتوم،  آل 
االصطناعي  الذكاء  مثل  ضخمة،  مشروعات 
أن  سموه  مؤكداً  المقبلة«،  للمرحلة  للتأسيس 
بعد  الجديدة  الموجة  هو  االصطناعي  »الذكاء 
خدماتنا  عليها  ستعتمد  التي  الذكية،  الحكومة 

وقطاعاتنا وبنيتنا التحتية المستقبلية«.
للذكاء  اإلمارات  استراتيجية  وتهدف 
االصطناعي إلى أن تكون حكومة اإلمارات األولى 
في العالم، في استثمار الذكاء االصطناعي بمختلف 

واعدة في  الحيوية، وخلق سوق جديدة  قطاعاتها 
المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات 
إلى  باإلضافة  اإلنتاجية،  وزيادة  الخاص  القطاع 
وأن  والتطوير،  البحث  قوية في مجال  قاعدة  بناء 
يتم االعتماد على الذكاء االصطناعي في الخدمات 
 ،2031 عام  بحلول   %100 بمعدل  البيانات  وتحليل 
في  الحكومية  الجهات  جميع  على  يتعين  بحيث 
الدولة اعتماد الذكاء االصطناعي، وذلك بما ينسجم 
ومئوية اإلمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة 

اإلمارات األفضل بالعالم في المجاالت كافة.

مواكبة القفزات

الذكاء  قطاع  شهد  الحالي  العام  وخالل 
الفعاليات واألنشطة، وأكد  العديد من  االصطناعي 
للذكاء  الدولة  وزير  العلماء  سلطان  عمر  معالي 
االصطناعي خالل لقائه مع براندون كاير الرئيس 
شركة  في  التكنولوجيا  لقطاع  العالمي  التنفيذي 
»دل إي إم سي« بهدف تعزيز التعاون في مجال 

وبالتحديد  الحديثة،  التكنولوجيات  على  االعتماد 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي الذي يسهم بتشكيل 

مستقبل أهم القطاعات الحيوية بالدولة والعالم.
على أن دولة اإلمارات تعمل على مواكبة القفزات 
التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتي 
تشبه ثورة اإلنترنت التي شهدها العالم قبل بضعة 

عقود.
بعقد  اإلمارات  دولة  حكومة  »نجحت  وقال: 
التكنولوجيا  شركات  كبرى  مع  متميّزة  شراكات 
والناشئة  الحديثة  التقنيات  تبني  بهدف  العالمية 
وتطوير مهارات الشباب اإلماراتي في مجال الذكاء 
ليسهموا  للخريجين  الفرصة  وتوفير  االصطناعي 

في مسيرة بناء المستقبل«.
وأكد وزير الدولة للذكاء االصطناعي أهمية 
مهارات جديدة  تطوير  على  الشباب  تشجيع 
بيئة  وخلق  المستقبل  تحديات  لمواجهة 
محفزة لدعم المواهب المحلية وإعدادها لقيادة 
والتقنيات  التكنولوجيا  قطاع  في  المستقبل 

حتقيق: عاطف ح�سن
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الناشئة ورفده بالكفاءات المؤهلة.

تبادل اخلربات

على  العالمية  سي«  إم  إي  »دل  شركة  وتعمل 
الذكاء  تقنية  للتدريب على  اإلمارات  برنامج  تنفيذ 
»التي  الرّواد  جلسات”سلسلة  ضمن  االصطناعي 
مع  يتماشى  بما  للمستقبل  دبي  أكاديمية  تعقدها 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رؤية 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
مركز  إلى  دبي  لتحويل  الله«  »رعاه  دبي  حاكم 
تقنيات  وتطوير  واختبار  لتجربة  عالمي  ابتكار 

المستقبل.

تدريب 500 طالب

اتفاقية  الماضي  قد وقع سبتمبر  العلماء  وكان 
األول  النائب  أمين،  مع محمد  استراتيجية  شراكة 
وإفريقيا  وتركيا  األوسط  الشرق  لمنطقة  للرئيس 
لدى شركة »دل إي إم سي«، لتدريب 500 طالب من 
متخصص  برنامج  ضمن  اإلمارات  دولة  مواطني 
في الذكاء االصطناعي لمدة ثالث سنوات يشرف 

عليه فريق متخصص في الحلول التكنولوجية.
تكنولوجيو«  »دل  شركة  استثمارات  أن  ُيذكر 
العالمية في مجال البحوث والتطوير تجاوزت 12.8 
الثالث  السنوات  مدار  على  أمريكي  دوالر  مليار 
الماضية، كما تخطط الشركة لتخصيص 5.8 مليار 

دوالر سنوياً لالستثمار في هذا المجال.
كما أكد وزير الدولة للذكاء االصطناعي، خالل 
جامعة  استضافتها  حوارية  جلسة  في  مشاركته 
استشراف  محاضرات  سلسلة  ضمن  عجمان 
استخدام  »آفاق  حول  للحديث  المستقبل، 
أن  على  االصطناعي  والذكاء  الحديثة  التكنولوجيا 
تكنولوجيا وأدوات الذكاء االصطناعي تمثل مفتاحاً 
لتطور البشرية في العصر الحالي والمستقبل، ما 
يتطلب تبني هذه األدوات وتطويرها وتمكينها من 
خالل تشريعات مرنة تنظم آلية االستفادة من هذه 

التكنولوجيا المتقدمة«.
الكثير  فيه  تصّدت  الذي  الوقت  »في  وقال: 
كانت  االصطناعي،  الذكاء  لمفهوم  الدول  من 
مواكبة  على  وحرصت  به،  ُمرّحبة  اإلمارات  دولة 
المتغيرات السريعة التي من شأنها تطوير جوانب 
المستقبل  تستشرف  دولة  كونها  كافة،  الحياة 
إيجاد  على  قادر  االصطناعي  الذكاء  أن  وتؤمن 

حلول للتحديات التي قد تواجهنا مستقبالً«.
وأكد على أهداف واستراتيجيات دولة اإلمارات 
في  تتمثل  والتي  االصطناعي،  الذكاء  مجال  في 
تمكين المواهب الوطنية واستقطاب أفضل العقول 
من حول العالم، وقيادة الحراك العالمي في تبني 

وتوظيف أدوات الذكاء االصطناعي.

برنامج حا�شوبي

رئيس  البستكي  عيسى  د.  أوضح  جانبه  من 
 »999« لـ  المهندسين  جمعية  وعضو  دبي  جامعة 
أن الذكاء االصطناعي هو برنامج حاسوبي يتفاعل 
مما  تغذيته  يتم  التي  المعطيات  على  بناًء  ويتغير 

يجعله يحاكي قدرات البشر الذهنية خاصة القدرة 
على االستنتاج والتعلم، وهو يدخل في قطاعات عدة 
على  البحث  ، ومحركات  الصحة  أو  التعليم  سواء 
السيارات  مثل  النقل  وقطاع  والقانون،  اإلنترنت، 
المواقف  الحركة” والتي تتعامل مع  “ذاتية  الذكية 
طبقاً لخطورتها ، الطائرات بدون طيار والتي يمكن 
لها تحديد وجهتها وأماكن هبوطها وكيفية التعامل 
مع الحقول المعناطسية غير المرئية والتي تتسبب 
بمشاكل لتلك الطائرات لكن من خالل برامج الذكاء 
االصطناعي يمكن لها تعديل مسارها للوصول إلى 

الهدف. 
من  الصحة  قطاع  أن  البستكي  د.  وأضاف 
النانو  بنظام  يعرف  ما  تستخدم  التي  القطاعات 
المرض  تحديد  يتولى  والذي  ميكانيكي  الكهرو- 
واألسباب العضوية، وجرعة العالج كما في حاالت 
إجراء  عند  أو  الكوليسترول،  أو  السكري  مرضى 
العمليات الجراحية، وأيضاً في مجال التعليم هناك 
برامج تحدد مستوى الدارس أو الطالب وبناًء عليها 
تدريسها،  يتم  التي  والمواد  المستوى  تحديد  يتم 
كيفية  تحديد  يتم  المتجددة  الطاقة  قطاع  وفي 
كما  الصيانة  وعمليات  المتجددة  الطاقة  استغالل 

في حاالت األلواح الشمسية. 

وادي ال�سليكون 

المتحدة  الواليات  أن  عن  البستكي  د.  وكشف 
متقدمة بعشرات السنين في عالم الذكاء االصطناعي 
والذي  المجال،  هذا  في  المتقدمة  الدول  عن  حتى 
الحاضر فإن  الوقت  بدأ فيها في عام 1957، وفي 
منطقة  من  الجنوبية  المنطقة  في  السليكون  وادي 
بالواليات  خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا 
المتحدة األمريكية تخّرج منه معظم ابتكارات الذكاء 
االصطناعي من البرامج، والتي تستخدم في أتمتة 
السيارات والطائرات بدون طيار، فهناك حاضنات 
يستخدمها  التي  البرامج  تفّرخ  التي  هي  ابتكاريه 
العالم، وكذلك الشركات الناشئة التي تنمو لتصبح 
شركات عمالقة عالمياً، وفي اإلمارات فإن المطلوب 
هو أن ننتج منتجات إماراتية من البرامج الحاسوبية 

المبنية على الذكاء االصطناعي ونسوقها عالمياً.

بيئة حا�شنة 

ويتساءل د. عيسى البستكي عن كيفية تحقيق 
حاضنة  بيئة  توفير  من  البد  إنه  يقول:  هذا؟! 
للبحث العلمي وللتطوير التجاري وإيجاد حاضنات 
خاصة  أو  حكومية  مؤسسة  كل  في  تكنولوجية 
وكل جامعة من خالل استقطاب الشباب أصحاب 
األفكار أالبتكاريه والتي ستقوم بتفريخ العشرات 
في  سيسهمون  الذين  والعلماء  المخترعين  من 
التنمية االقتصادية المستدامة، وهي رؤية المغفور 
»ال نريد بناء  له الشيخ زايد الذي كان يردد دائماً 

مصانع ولكن نريد بناء رجال يبنون المصانع«.
اقتصاد  لبناء  والمهم  األول  العنصر  فإن  لذا 
وتخطط  الرؤية  تمتلك  التي  القيادة  هو  مستدام 
لتنفيذها وتوفر عناصرها وتعطي السلطة للمنفذين 
هذه  لتحقيق  الالزمة  األدوات  بتوفير  وتمّكنهم 
الرؤية، ومن دون شك فإن جميع عناصرها تتوفر 
في قيادتنا الرشيدة والتي تملك كل مقومات النجاح 

القتصاد مستدام.
يضيف أن العنصر الثاني هو التعليم ذو الجودة 
الرؤية  تحقيق  على  تساعد  مخرجات  يعطي  الذي 
االصطناعي  بالذكاء  يتعلق  فيما  سواء  المطلوبة 
التعليم  يحقق  أن  بمعنى  له،  الرافدة  العناصر  أو 
العلمي  البحث  هو  الثالث  والعنصر  القيادة.  رؤية 
والتطوير التجاري اللذين هما عصب التقدم العلمي 

المستدام.
وأضاف: أن التخصصات التي يجب التركيز 
عليها هي إدارة األعمال، المحاسبة واالستثمار 
ذلك  كل  التخصصات،  من  وغيرها  والقانون 
الـ»فاينتك«،  إلى جوار  يجب أن يكون موجوداً 
يقوم  الذي  العلم  وهو  المال  تكنولوجيا  أي 
بالمال  يتعلق  فيما  التكنولوجيا  باستخدام 

واالستثمار والتسويق.
تحتية  بنية  وجود  من  البد  أيضاً  أضاف 
عالية،  عاٍل وذات جودة  على مستوى  لالتصاالت 

وفائقة السرعة، وآمنة ومعتمدة. 

د. عيسى البستكي عمر سلطان العلماء
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وظائف امل�ستقبل

الذكاء  عصر  وظائف  أن  البستكي  د.  ويكمل 
االصطناعي ستزيد ولن تقل ولكن البد من التطوير 
التقدم  لمسايرة  أدواتها  وامتالك  والتقني  المهني 
التقني العالمي، فالطبيب مثالً البد أن يكون طبيباً 
تكنولوجيا  مع  التعامل  من  يتمكن  حتى  مهندساً 
التقنيات  تلك  على  والمثال  العالجية  اآلالت 
بإعطاء  للقيام  اإلنسان  يبتلعها  التي  »الكبسولة« 

جرعات محددة لمرض معين. 
مثل  تختفي  سوف  وظائف  هناك  أن  وأوضح 
والسائقين  والسكرتارية  العمالء  خدمة  وظائف 
والطيارين، وحتى في مجال التعليم سينحصر دور 
المعلم في برامج التعليم وتطويرها. وكمثال هناك 
مسابقة في دبي هي مسابقة »10X« تتسابق فيها 
كل مؤسسات دبي الحكومية من خالل مشاريعها 
10 سنوات  متقدمة  تكون  أن  البد  والتي  الخاصة 
عالمياً عن الحاضر، فنحن نريد مخططين لـ 2030 
فإذا  المستقبلية،  التوقعات  ينجزوا  أن  لهم  يمكن 
نجحنا في هذه الجهود فإن هذا سيعني أننا سنعيش 

في مدن ذكية مستدامة، مع اقتصاد مستدام. 

البحث العلمي

وأكد د. البستكي على أهمية اإلنفاق على البحث 
العلمي الذي هو أساس التقدم في تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي أو غيرها مؤكداً على أن كل دول العالم 
البحث  على  الدوالرات  مليارات  تنفق  المتقدمة 
العلمي، فالواليات المتحدة تنفق 514 مليار دوالر 
وتأتي في المرتبة األولى، والصين تحل ثانية بـ396 
،والهند   77 وكوريا   ،109 وألمانيا   ،166 واليابان   ،
المتحدة  والمملكة   ،50 وروسيا   ،60 وفرنسا   ،71
»بريطانيا« 45، واستراليا 27، وإيطاليا 26، وتايوان 
25، وإسبانيا 20، وهولندا 17، والسويد 15، وتركيا 
14، وسويسرا 13، وسنغافورة 12 ملياراً ، وإيران 

11 ملياراً. 

وبالنسبة للعالم العربي فإن األنفاق على البحث 
العلمي متواضع جداً، فالسعودية األولى ويقدر ما 
دوالر،  مليار   6.840 بــ  العلمي  البحث  على  تنفقه 

وتحل مصر ثانياً بــ 4.410 مليار. 

معدالت منو مرتفعة

إدارة  أعدتها  دراسة  كشفت  أخرى  ناحية  من 
العام  االقتصاد  وزارة  في  والسياسات  الدراسات 
للذكاء  اإلمارات  استراتيجية  أن  عن  الماضي 
تحقيق  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  االصطناعي 
لتقديرات  وطبقاً  مرتفعة  اقتصادي  نمو  معدالت 
تقنيات  فإن  العالمية  االقتصادية  الدراسات  بعض 
الذكاء االصطناعي ستكون قادرة على تحفيز النمو 
في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة بواقع 35% حتى 
 %50 بنسبة  الحكومية  النفقات  وخفض  عام2031، 
المعامالت  الهدر في عدد  سواء ما يتعلق بخفض 
يتم  التي  الساعات  ماليين  توفير  أو  الورقية، 

إهدارها سنوياً في إنجاز المعامالت.
اإلمارات  استراتيجية  تحقق  أن  المتوقع  ومن 
عائدات  للتقديرات  طبقاً  االصطناعي  للذكاء 
تصل  القطاعات  من  العديد  في  سنوية  اقتصادية 
إنتاجية  رفع  طريق  عن  درهم  مليار   22 نحو  إلى 
األفراد بنسبة 13%، وتجنب هدر 396 مليون ساعة 
في وسائل النقل التقليدية، وعلى الطرقات سنوياً، 
وخفض تكاليف النقل العام بنسبة 44% وبما يوازي 
الكربون  انبعاثات  من  والحد  درهم،  مليون   900
 1.5 يوازي  وبما    %12 بنسبة  البيئي  والتلوث 
واإلصابات  الحوادث  من  الحد  أيضاً  درهم،  مليار 
المرورية بنسبة 12% وهو ما يحقق وفراً قدره 2 
المواقف  إلى  الحاجة  وتقليل  سنوياً،  درهم  مليار 

بنسبة تصل إلى %20.
الذكاء  في  اإلماراتي  االستثمار  شهد  وقد  هذا 
االصطناعي والتي تعد محركاً رئيساَ للنمو والتنوع 
السنوات  خالل   %70 بنحو  نمواً  االقتصادي 

الثالث الماضية ومنذ عام 2015، ويتوقع أن تصل 
مليار   33 إلى  المجال  هذا  في  الدولة  استثمارات 

دوالر. 
من ناحية أخرى توقعت شركة ماكينزي العالمية 
سبتمبر  في  لها  تقرير  في  اإلدارية  لالستشارات 
تريليون   13 االصطناعي سيضخ  الذكاء  أن   2018
 ،2030 عام  بحلول  العالمي  االقتصاد  في  دوالر 
الناتج  من   %1.2 من  يقرب  ما  أن  التقرير  وأشار 
المحلي اإلجمالي العالمي سيأتي من هذا المجال، 
االقتصادي  العمل  أتمتة  أن  التقرير  وأضاف 
ستضيف 9 تريليونات إلى الناتج المحلي اإلجمالي. 
الذكاء االصطناعي سيلغي  أن  التقرير  وأوضح 
الذكاء  في  االستثمار  أن  غير  الوظائف  بعض 
االصطناعي سيعزز االحتياج للعمالة بنسبة تصل 
على  العمالة  تدريب  يتم  أن  على  لكن    %5 إلى 
الوظائف الجديدة للتكيف مع فكرة القوى العاملة 

المتغيرة.
وفرت  التي  الدول  أن  إلى  التقرير  أشار  كما 
االصطناعي  الذكاء  عالم  إلى  للدخول  اإلمكانيات 
يمكن أن تشهد دفعة اقتصادية بنسب تتراوح ما 

بين 20 إلى %25. 
المرور،  حركة  وإدارة  اآللي،  التعليم  أن  كما 
أفضل  إدارة  إلى  باإلضافة  التلوث،  من  والحد 
ويرى  الذكية،  المدن  استثمار  سيدعم  للبيانات 
 6 نحو  أن   2030 عام  بحلول  أنه  ماكينزي  تقرير 
منتجات  من خالل  تأتي  دوالر سوف  تريليونات 
بين  ما  تتراوح  مجاالت  في  جديدة  وخدمات 
الخدمات الصحية، ومجال النقل الذي سيكون األهم 
في هذا المجال حيث تتطلع شركة مثل فورد إلى 
باستثمارات  الحركة  ذاتية  السيارات  تعزيز مجال 
مدار خمس سنوات،  على  دوالر  مليار  إلى  تصل 
وأكد التقرير ان الدول التي ستسبق في هذا المجال 
سيكون لها السبق على المدى الطويل في االستفادة 

من الذكاء االصطناعي لتصبح الدول األكثر ثراء. 
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الغالف

حتقيق: اأحمد عادل

تنقل ذكّي
حكومة دولة الإمارات ت�سجع الأفراد على ا�ستخدام ال�سيارات ال�سديقة للبيئة 

ومنها ال�سيارات الكهربائية

يوم  أنه سيأتي  منا،  بعضهم  بال  في  يخطر  لم 
دون  من  فقط،  بالبطارية  تعمل  مركبة،  فيه  ويقود 
»تاكسياً  يستقل  أن  أو  المنزل،  من  وقود، وتشحن 
لكن  بال سائق..  آلياً  يسير  عمله،  إلى وجهة  ذكياً« 
األمر أصبح حقيقة واقعة، مع تطوير سيارات تعمل 
توجهات  وسط  االصطناعي،  والذكاء  بالكهرباء 
هذه  استخدام  نحو  ألفرادها  الحكومات  وتشجيع 

المركبات الصديقة للبيئة.. 
في هذا التحقيق نسلط الضوء على مميزات هذه 
على  وانتشارها  استخدامها  ومستقبل  السيارات 

طرق دولة اإلمارات العربية  المتحدة.
قطار البشرية في رحلة المستقبل

العالمية  القمة  أروقة  في  سريعة  جولة  في 
للحكومات 2019 رأينا الكثير من األفكار والمشاريع 
الجريئة في عالم النقل والتنقل، من أبرزها وحدات 
تدرس  للتنقل  مستقبلي  نظام  وهي  المعلقة  النقل 
دبي  في  والمواصالت  الطرق  هيئة  استخدامه 
بالتعاون مع شركة »سكاي وي جرينتيك«، ويتميز 
مقارنة  مرات  بعدة  أقل  أرض  مساحة  يشغل  بأنه 
وكفاءة  نفسها،  السعة  ذات  التقليدية  باألنظمة 
استخدام الطاقة، الذي يقل بمقدار خمس مرات عن 
بالكامل  وأول طراز كهربائي  الكهربائية،  المركبات 
أطلقت  والتي  -بيس«،  »آي  جاغوار  سيارة  من 
مؤخراً في أحد معارض السيارات العالمية، وستصل 

اإلمارات قبل نهاية العام الحالي.

م�ستقبل النقل

أحد أبرز العناوين في مجال التنقل يتعلق بأحد 
المبادئ السبعة لمدن المستقبل التي وضعها سمو 
ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  بن محمد  الشيخ حمدان 
عهد دبي، وحدد هذا المبدأ المختص بالنقل معايير 
مستقبلية لما يجب أن يكون عليه التنقل في مدينة 
داخل  للتنقل  الوقت  متوسط  حدد  حيث  المستقبل، 
يجب  والذي  العمل  إلى  السكن  مكان  من  المدينة 
وصعوبة  فاالزدحام  دقيقة،   60 يتجاوز  ال  أن 
فإن  لذا  السعادة،  معدل  انخفاض  يسببان  التنقل 

مدن المستقبل ستركز على ابتكار مسارات جديدة 
من   %5 تحويل  أن  كما  األرض،  وتحت  الجو  في 
وسائل النقل من تقليدية إلى ذاتية القيادة سيخفض 

االزدحام %40.

الثورة ال�سناعية الرابعة

في  التنقل  »مستقبل  بعنوان:  جلسة  تطرقت 
الثورة الصناعية الرابعة« إلى مستقبل التنقل، والذي 
في  جديدة  ووسائل  عمل  ونماذج  تقنيات  سيشهد 
القطاعات  أدوار  في  كبيرة  وتغيرات  النقل  مجال 
وتنظيم  بتقديم  يتعلق  فيما  والخاصة  الحكومية 
منظومات  وجود  يتطلب  ما  وهو  النقل،  خدمات 
والسالمة  األمن  على  للمحافظة  متكاملة  تشريعية 
الخاص  القطاع  مع  العالقة  وتنظيم  والخصوصية، 
فيما يتعلق باختبار وتشغيل التقنيات وتطبيق نماذج 

العمل الجديدة.
واستعرضت الجلسة ما حققته حكومة دبي التي 
استشرفت المستقبل مبكراً فكان لديها أطول مترو 
من دون سائق في العالم منذ عام 2009 وقد وصل 
كما   ،2017 عام  بنهاية  راكب  مليار  إلى  ركابه  عدد 
تم تأسيس »مجلس دبي لمستقبل النقل«، ومبادرة 
تسجيل الوصول السلس لألفراد المسافرين برحالت 
الطيران قبل وصولهم للمطار عبر المترو، كما أطلقت 
دبي منذ 2016 استراتيجية متكاملة للمركبات ذاتية 
القيادة تهدف إلى خدمة 25% على األقل من الرحالت 
بحلول عام 2030 لتكون بوسائل ذاتية القيادة، كما 
تجارب  ممارسة  »دليل   2018 عام  دبي  أصدرت 
المركبات  القيادة« لتنظيم اختبارات  المركبات ذاتية 
ذاتية القيادة وهو األول من نوعه في العالم، وشهدت 
القمة العالمية للحكومات قبل عامين إطالق »مبادرة 
تحدي  أطلق  كما  القيادة«،  ذاتية  الجوية  المركبة 
دبي العالمي للمركبات ذاتية القيادية، وشاركت فيه 
شركات عالمية كبيرة، وتم تنظيم العالقة مع شركات 
الحجز اإللكتروني للمركبات )أوبر وكريم( منذ عام 
2016، وفي أكتوبر القادم من العام الجاري سينظم 
وقد  القيادة،  ذاتية  للمركبات  العالمي  دبي  مؤتمر 

نشهد إطالق مختبر التنقل الذكي. 
الحكومات  مهمة  إلى  الجلسة  في  التطرق  وتم 
في  لها  الرئيسة  واألدوار  النقل  قطاع  تطوير  في 
المستقبل،  باستشراف  تتمثل  والتي  المجال  هذا 
والحوكمة والتشريعات، وتطوير العالقة مع القطاع 
الخاص، وتطوير منظومة العمل الخاصة بالمستقبل، 

وتشجيع البحث والتطوير.

�سيارات كهربائية

على  األفراد  اإلمارات  دولة  حكومة  وتشجع 
استخدام السيارات الصديقة للبيئة ومنها السيارات 
الكهربائية، من خالل توفير الحوافز والبنية التحتية 
وهي  وغيره،  للشحن  كافية  محطات  من  المناسبة 
التجارية  المراكز  من  العديد  في  حاليا  متوفرة 
وسائل  استخدام  على  التشجيع  وكذلك  والفنادق، 

النقل النظيفة.
الكهربائية  السيارات  استخدام  نحو  والتحول 
يحقق تطلعات الدولة بتنويع مصادر الطاقة وخفض 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة 
الهواء  ومؤشر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
للفرد، ما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وتحقيق 
التنمية  مفاهيم  وانتهاج  المجتمع  سعادة  مؤشر 

المستدامة.
وموردون  ومصنعون  حكومية  جهات  وكشفت 
عن مبادرات ومنتجات في مجال التنقل الذكي، من 
وطرح  القيادة،  وذاتية  وهجينة  كهربائية  سيارات 
أسواق  في  السيارات  هذه  من  حديثة  موديالت 

اإلمارات خالل األعوام المقبلة.
في إطار جهودها المتواصلة للحد من تلوث الهواء، 
تسعى حكومة أبوظبي إلى تطوير قطاع نقل خال من 
االستثمار  مواصلة  خالل  من  الكربونية  االنبعاثات 
وضمان  النظيفة  للطاقة  التحتية  البنية  قطاع  في 
جودتها وقدرتها على تلبية احتياجات اإلمارة الحالية 

والمستقبلية. 
بتنفيذ  مكلفة  فنية  لجنة  أبوظبي  وشكلت 
الكربونية  االنبعاثات  ذات  للمركبات  استراتيجيتها 
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ومن  النقل.  دائرة  إشراف  تحت  وذلك  المنخفضة 
السيارات  على  اإلقبال  زيادة  تؤدي  أن  المتوقع 
الكهربائية في إمارة أبوظبي خاصة ودولة اإلمارات 
عامة إلى تحقيق العديد من الفوائد البيئية وتحسين 

نوعية الهواء ألفراد المجتمع.
وأطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة برنامج 
شهادة المطابقة ألجهزة شحن السيارات الكهربائية 
في يونيو 2017 وذلك دعماً لإلطار التنظيمي لمحطات 
مكتب  أصدره  والذي  الكهربائية  السيارات  شحن 

التنظيم والرقابة. 
ويسعى البرنامج إلى ضمان التزام أنظمة الشحن 
وقدرتها  الدولية  السالمة  بمعايير  والخاصة  العامة 

على تحمل الظروف الجوية المحلية.
استراتيجيتها   2016 في  دبي،  حكومة  وأطلقت 
تحويل  إلى  تهدف  التي  القيادة،  ذاتي  الذكي  للتنقل 
25% من إجمالي رحالت التنقل في دبي إلى رحالت 
وسائل  خالل  من  سائق،  دون  من  القيادة  ذاتية 
المواصالت المختلفة، بحلول عام 2030، حيث يتوقع 
السنوية  االقتصادية  والعوائد  الوفورات  تصل  أن 

لهذه االستراتيجية إلى 22 مليار درهم.
وفي هذا اإلطار، بدأت هيئة الطرق والمواصالت 
مشروع  من  الرابعة  للمرحلة  التجريبي  التشغيل 
المستدامة  المدينة  داخل  القيادة  ذاتية  المركبات 
الواقعة في منطقة »دبي الند« بشارع القدرة، وذلك 

بمسار يبلغ طوله 1250 متراً.
ويأتي تصميم المركبة الذكية التي أنتجتها »شركة 
إيزي مايل«، بحيث تتسع لـ 8 رّكاب، ولقطع مسافات 
قصيرة ومسارات مبرمجة سلفاً وفي بيئات متعددة 
افتراضية  مسارات  على  تسير  وهي  االستخدامات، 
مفاجئة  انتقاالت  إلجراء  بسهولة  برمجتها  يمكن 

 ،2021 عام  بحلول  هجينة  مركبات  إلى  دبي  في 
الهجينة  األجرة  رفع عدد مركبات  الخطة  وتتضمن 
في دبي من 791 مركبة عام 2016، إلى 4750 مركبة 

وضوابط  متطلبات  بجميع  ومجّهزة  الطلب،  حسب 
له،  مخطط  هو  ما  مسارها حسب  لتحديد  السالمة 
للمركبة  الذكي  والنظام  االستشعار  لنظام  ويمكن 
التعامل مع أي عوائق في طريقها ويجنبها التصادم.

وتعد المركبة الذكية صديقة للبيئة بنسبة %100، 
وتسير بالطاقة الكهربائية لمدة زمنية تقدر بثماني 
ومكانين  للجلوس  مقاعد   6« رّكاب  و8  ساعات، 
للوقوف« وبمتوسط سرعة 20 كيلو متراً في الساعة.
دبي  في  والمواصالت  الطرق  هيئة  دشنت  كما 
مركبة الشحن الكهربائية المتنقلة، لدعم استراتيجية 
طويلة  وطنية  كمبادرة  الخضراء  للتنمية  اإلمارات 
الدولة تحت شعار  اقتصاد أخضر في  لبناء  المدى 
»اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة«، وتشجيع السكان 
للبيئة،  الصديقة  الكهربائية  المركبات  اقتناء  على 
حيث تنتقل المركبة إلى موقع العميل لتزويد مركبته 
بالطاقة الالزمة لتمّكنه من الوصول إلى وجهته أو 
أقرب محطة شحن كهربائية، كما تسهم المبادرة في 
تعزيز ثقة الجمهور باستخدام المركبات الكهربائية 
كخيار يمكن االعتماد عليه، وبديل للمركبات العاملة 

بالوقود. 
مركبة  ألول  التجريبي  التشغيل  الهيئة،  ودشنت 
أجرة كهربائية تعمل بخاليا وقود الهيدروجين، من 
نوع تويوتا ميراي، ضمن أسطول مركبات مؤسسة 
الفطيم  شركة  مع  بالتعاون  وذلك  دبي،  تاكسي 
للسيارات، وتمتاز المركبة الكهربائية الهيدروجينية 
وتقتصر  الكربونية،  االنبعاثات  منعدمة  بأنها 
أي  تصدر  ال  أنها  كما  فقط،  الماء  على  انبعاثاتها 
ضجيج، وتقطع مسافة تتجاوز الـ 500 كلم للخزان 

الواحد، وزمن إعادة تعبئة ال يتجاوز خمس دقائق.
وتسعى الهيئة لتحويل 50%  من مركبات األجرة 

»الداخلية«  تد�سن مركبات 
كهربائية للعمل كدوريات 

 دّشنت وزارة الداخلية عدداً من المركبات 
الكهربائية الجديدة الصديقة للبيئة، لتنضم إلى 
أسطول المركبات في الوزارة، للعمل كدوريات 
شرطة، ويأتي ذلك تماشياً مع جهود الوزارة 

الرامية لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
وقال العميد جمعة أحمد القبيسي مدير عام 
»إن  الداخلية،  وزارة  في  المروري   التنسيق  
للبيئة  الصديقة  الكهربائية  المركبات  إدخال 
والمرورية  الشرطية  الدوريات  في  للخدمة 
واالستخدام  االعتماد  أهمية  من  انطالقاً  يأتي 
المتجددة،  الطاقة  أشكال  لجميع  المستدام 
وجميع  الكربونية  االنبعاثات  نسبة  وخفض 

المخلفات السامة والضارة بالبيئة«.
تفعيل  على  تركز  الوزارة  إن  وأضاف: 
التطبيقات  في  والتوسع  البيئية  المبادرات  
على  للحفاظ  عالمية  معايير  وفق  الخضراء، 
الكهربائية  المركبات  »مبادرة  وأن  البيئة”«، 
على  الوزارة  حرص  تعكس  للبيئة  الصديقة 
مواصلة تنفيذ مبادراتها للمسؤولية االجتماعية 
الذي  األمر  المحلي،  المجتمع  نطاق  ضمن 
وتحقيق  البيئة،  حماية  في  بدوره  سيسهم 

التنمية البيئية المستدامة«.
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هجينة كهربائية عام 2021.

موا�سفات ومقايي�س 

اإلمارات  هيئة  عام  مدير  المعيني  عبدالله  وقال 
للمواصفات والمقاييس »مواصفات«، إن »مواصفات« 
تعمل حالياً على إنجاز أول منظومة شاملة لمواصفات 
سيارات المستقبل، تتضمن أربع مواصفات وأنظمة 
والسيارات  القيادة«،  »ذاتية  السيارات  على  للرقابة 
والهجينة،  الكهربائية،  والسيارات  الهيدروجينية، 
حيث بدأت العمل على إعداد أول مواصفتين ونظامين 
تعمل  التي  القيادة،  ذاتية  السيارات  على  للرقابة 
بالذكاء االصطناعي، والسيارات الهيدروجينية، بينما 
انتهت الهيئة بالفعل من إعداد مواصفتين ونظامين 

للرقابة على السيارات الكهربائية والهجينة.
وذكر المعيني، أن مواصفة السيارات ذاتية القيادة 
العالم، وتركز على توفر  تعد األولى من نوعها في 
متطلبات السالمة واألمان في السيارات ذاتية القيادة 
آمنة  آليات  االصطناعي، ووضع  بالذكاء  تعمل  التي 
السيارات،  هذه  لها  تتعرض  قد  التي  القرصنة  ضد 
خصوصاً أنها سيارات متصلة باإلنترنت، فضالً عن 
بينها  تخاطب  حدوث  هي  حديثة،  بخاصية  تمتعها 

وبين السيارات األخرى.
للسيارات  وطنية  لجنة  تشكيل  تم  أنه  وأضاف 
ذاتية القيادة، تضم جميع الجهات الحكومية الفاعلة، 

وضع  في  لإلسهام  والنقل  الداخلية  وزارَتي  مثل 
النظام الجديد، وتحديد استراتيجية التعامل مع هذه 
السيارات، بناء على االحتياجات والمتطلبات المقدمة 
من كل جهة من هذه الجهات،  وأنه ال توجد دولة 
للسيارات  مواصفة  اآلن  حتى  وضعت  العالم  في 
ذاتية القيادة التي تعمل بالذكاء االصطناعي، نتيجة 
دولة  فإن  ولذا  السيارات،  بهذه  المرتبطة  التحديات 

لوضع  الدولي  الصعيد  على  مبادرة  تقود  اإلمارات 
أول مواصفة لهذه السيارات على مستوى العالم.

في  كبيراً  شوطاً  قطعت  »مواصفات«  أن  وذكر 
على  للرقابة  إماراتي  ونظام  مواصفة  أول  إنجاز 
السيارات التي تعمل بـ»الخاليا الهيدروجينية« بدالً 
السالمة  متطلبات  توافر  من  للتحقق  الوقود،  من 
النهائية  المسودة  إعداد  سيتم  وأنه  واألمان،  

60%  من ال�شكان يوؤيد�ن 
ا�ستخدام مركبات ذاتية القيادة 

أوصت دراسة أعدتها اإلدارة العامة للتنسيق 
البنية  بتهيئة  الداخلية،  وزارة  في  المروري 
التجارب  بإجراء  للسماح  بالدولة  التشريعية  
على  القيادة  ذاتية  المركبات  وتسجيل وسير  
طرق الدولة وإجراء التعديالت الالزمة لقانون 
السير والمرور االتحادي من أجل استيعاب هذا 
المركبات، وكذلك بخصوص  القادم من  الجيل 
إجراءات الحصول على رخصة القيادة الخاصة 

لهذه المركبات.
وأظهرت الدراسة التي قدمها كل من العقيد 
الكعبي نائب مدير عام  الدكتور عبدالله محمد 
التنسيق المروري في وزارة الداخلية والنقيب 
بعنوان:  الداخلية  وزارة  من  السعدي  آمنة 
)معرفة رأي الجمهور في دولة اإلمارات حول 
المركبات ذاتية القيادة(، وعرضت نتائجها في 
الندوة الدولية للسالمة المرورية في أبوظبي ، 
أن 60% من  مجتمع اإلمارات يؤيدون استخدام 

المركبات ذاتية القيادة في طرق الدولة.
استراتيجية  باستحداث  الدراسة  وأوصت 
بتكنولوجيا  الجمهور  وتوعية  لتثقيف  وطنية 
تمهيداً  عملها  وآلية  القيادة  ذاتية  المركبات 
المركبات،  من  الجيل  هذا  الستقبال  لتهيئتهم 
الجمهور  من  عالية  نسبة  لوجود  نظراً  وذلك 

قلقة بشأن ركوب المركبات ذاتية القيادة.

فرانسيسكو بافونيعبدالله  المعيني

الغالف
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للمواصفة، ورفعها لمجلس إدارة هيئة »مواصفات«، 
العالمية،  التجارة  لمنظمة  وتقديمها  عليها  للموافقة 

لضمان عدم وجود أي عوائق فنية خاصة بها.
أول  إنجاز  من  انتهت  »مواصفات«  أن  وأكد 
السيارات  على  للرقابة  إماراتي  ونظام  مواصفة 
فترة،  منذ  الوزراء،  لمجلس  رفعها  وتم  الكهربائية، 
وتتضمن المواصفة توافر معايير السالمة واألمان، 
البطارية،  على  والرقابة  الشحن  ومتطلبات  ومعايير 
الوزراء  بعد موافقة مجلس  المواصفة،  وأن صدور 
السيارات  استيراد  منع  عليه  سيترتب  عليها، 
الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، وعدم السماح 

بدخولها اإلمارات.

ال�سحن والبطارية

وشدد المعيني على أن المواصفة تتضمن متطلبات 
الشحن ومتطلبات  المركبات ومتطلبات  ومواصفات 
الشحن،  عمليات  سالمة  لضمان  نفسه،  الشاحن 
حيث تشترط الهيئة أال تقل مسافة السير بالسيارة 
حداً  األقل  على  كيلومتر   200 عن  الواحدة  للشحنة 
أدنى للحصول على شهادة مطابقة من الهيئة، وأن 
يدرج أداء البطارية في بيانات المنتج التصنيعية، كما 
بسهولة  األبواب  فتح  يتم  أن  على  المواصفة  تنّص 

أثناء الحاالت الطارئة لتسهيل الخروج منها بأمان.
من  التحقق  على  ستعمل  الهيئة  أن  وأضاف: 
توفر البنية التحتية الخاصة بهذه المركبات، وتوفر 
الشواحن الخاصة بها، واألماكن المخصصة كمواقف 
لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن أربع شركات 
مصنّعة للسيارات الكهربائية، قد حصلت بالفعل على 
شهادات مطابقة للسيارات الكهربائية، بينما تقدمت 
ست شركات مصنعة أخرى للحصول على شهادة 

المطابقة.

تاأمني 

ستوفر  التأمين  »شركات  أن  المعيني  وأوضح  
وثائق لتأمين هذه السيارات وفق شهادات المطابقة 
التأمين  هيئة  مع  تنسيقاً  هناك  وأن  الممنوحة، 
والشركات في هذا الصدد«،  وأنه لن يتم ترخيص 
أي سيارة من سيارات المستقبل محلياً إال بالحصول 
للتحقق من وجود  الهيئة  المطابقة من  على شهادة 

مواصفات األمن والسالمة بها.
وأضاف: أن اإلمارات تقود التحرك على المستوى 
الخليجي في ما يتعلق بمواصفات سيارات المستقبل 
بصفة عامة، ألن ذلك يضمن وجود سعر أقل لهذا 
السيارات، باعتبار أن التصنيع سيتم وفقاً لمواصفات 

دول الخليج ككل.
الكفاءة  متطلبات  مراجعة  تتم  أنه  إلى  وأشار 
للسيارات بصفة عامة كل فترة، لضمان المطابقة مع 

أعلى معايير السالمة.

توفري املال

إحدى  في  مبيعات  مسؤول  هالل  محمد  يؤكد 
وكاالت السيارات، أن مبيعات السيارات الكهربائية، 
شهدت زيادة ملحوظة خالل الخمس سنوات األخيرة، 
في ضوء الجدوى االقتصادية والبيئية التي توفرها 

هذه السيارات للزبائن حول العالم، وأن هناك إقباالً 
اقتناء  على  اإلمارات،  دولة  في  الزبائن  من  متنامياً 
مثل هذه السيارات، مع تشجيع حكومي على قيادتها 
من خالل إعفائها من الرسوم وتوفير عدد كبير من 

محطات الشحن الكهربائي في مناطق عدة بالدولة.
وأضاف: أن المركبة الكهربائية باتت تحظى 
السيارات  مصنعي  كبار  من  كبير  باهتمام 
حول العالم، وقد بدأت وكاالت سيارات عالمية 
مسبوقة  غير  امتيازات  موفرة  بتصنيعها،  عدة 
لزبائنها، ومن المتوقع أن تسيطر هذه السيارات 
إلى  .ولفت  مستقبالً  السيارات  صناعة  على 
المركبات،  من  النوع  هذا  اقتناء  تشجيع  أهمية 
حفاظاً على البيئة والحد من التلوث الذي تسببه 

المركبات العادية.
األولى  المركبات  من  نوعين  هناك  أن  وشرح 
بالوقود  وتعمل  كهربائية  نصف  الهجينة  المركبة 
الكهربائية  المركبة  الكهربائية، والثانية هي  والطاقة 
على  تصنيعها  في  أساس  بشكل  وتعتمد  كاملة 
محركات تعمل بالطاقة الكهربائية من خالل بطارية 

يتم شحنها بعد قطع عدد معين من الكيلومترات.
وذكر أن من أهم مميزات السيارة الكهربائية 
خفض  خالل  من  االقتصادية،  الكلفة  تقليل 
السيارات  شحن  يتم  حيث  الوقود،  استهالك 
تغيير  وكلفة  الوقود  كلفة  يوفر  ما  بالكهرباء، 
في  الوقوف  عناء  وتوفير  فترة،  كل  الزيوت 
المنزل  من  يمكن شحنها  إذ  البترول،  محطات 

أو من خالل إحدى محطات الشحن المنتشرة.
انتشار  تواجه  قد  تحديثات  هناك  أن  إلى  ولفت 
السيارات الكهربائية،  ومنها مسألة تطوير بطاريات 
أن  العلم  مع  طويلة،  لمسافات  السير  على  قادرة 
بالمركبة  السير  على  قدرة  لديها  الحالية  البطاريات 
قطع  توفير  وكذلك  متر،  كيلو   200 تتجاوز  لمسافة 
ووضع  وصيانتها،  السيارات  هذه  لمثل  غيار 
مواصفات بشأنها بما يتناسب مع التشريعات حسب 

كل دولة.

حتوالت  

فرانسيسكو بافوني المدير التنفيذي لشركة 
بي إيه لالستشارات النشطة  في قطاع النقل 
في  تعد  المتحدة  العربية  اإلمارات  إن  يقول، 
قطاع  في  والمتطورة  المبتكرة  الدول  طليعة 
جميع  دمج  سيتم  حيث  والمواصالت.  النقل 
وسائل النقل في دبي )باستثناء الجوية( تحت 
منظومة واحدة متكاملة للتحكم فيها وإدارتها 
كما  رئيس.  ومراقبة  قيادة  مركز  قبل  من 
تشمل هذه المنظومة على تطوير االستراتيجية 
الطرق  هيئة  عليها  تعمل  التي  الجديدة 
والمواصالت في دبي والتي تقوم على مراقبة 
وتطوير  التقنيات  وأحدث  العالمية  االتجاهات 
أفضل،  التنقل بشكل  دبي في مستقبل  مسار 
بهدف إدخال أنظمة التنقل الذكي ذاتي القيادة 

وعالي التطور في السيارات تدريجياً.
الحديثة  التقنيات  استغالل  كيفية  وحول 
منظومات  في  واألتمتة  االصطناعي  كالذكاء 
االستراتيجية  إن  يقول  والمواصالت  الطرق 
المتبعة في دبي تتمثل في أن تكون 25% من 
وسائل النقل في دبي ستكون آلية ذاتية القيادة 
على  بالفعل  يعملون  وهم   2030 عام  بحلول 
تحقيق هذا الهدف  حيث بدأت دبي تجربة أول 
خدمة سيارات أجرة آلية في المدينة في بداية 

عام 2018. 
الذكاء  مشاريع  تدعم  شركته  أن  ويتابع 
االصطناعي حيث تعد واحدة من أهم أعمالها 
مدار  على  بتنفيذها  تقوم  التي  األساسية 
السنوات السابقة والقادمة. ويتم تطوير الذكاء 
االصطناعي بوتيرة سريعة ونتائج إيجابية مع 
الصناعات  في  ومتطورة  حديثة  حلول  ابتكار 
والتكنولوجيا وبروزها ضمن مجاالت متعددة 
إلى  الحاجة  بوقت  الذاتي  الذكي  التنبؤ  مثل 

القيام بأعمال صيانة الطرق. 
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تحقيق

حتقيق: عبدالرحمن اإ�سماعيل- القاهرة

اقتصاد الظل 
احلكومات العربية تكت�سف  »الكنز املدفون« يف القت�ساد غري الر�سمي

افتراش  على  »نبوية«  اعتادت  طويلة  لسنوات 
مساحة من أرضية أحد أسواق الخضار والفاكهة في 
مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، أحد أكبر األسواق الشعبية 
غير  البائعين  من  مئات  تضم  التي  المرخصة  غير 
من  قانوني  بشكل  النشاط  بمزاولة  لهم  المرخص 
جانب السلطات المحلية التي كثيراً ما تشن حمالت 
لمطاردة »نبوية«، وغيرها من الباعة الجائلين الذين 
مكاناً  ونواصيها  الشوارع  أرصفة  من  يتخذون 

للتجارة.
هذا النشاط واحد من آالف األنشطة االقتصادية 
 8 من  أكثر  بها  يعمل  التي  في مصر  الرسمية  غير 
ماليين شخص، ويقدر حجمه بحسب رئيس الوزراء 
المصري السابق شريف إسماعيل بنحو 1.8 تريليون 
مصر(،  اقتصاد  حجم  جنيه  تريليون   4.8  ( جنيه، 
ذلك  من  بأكبر  اقتصادية  دراسات  تقدره  حين  في 
بكثير، إذ يشكل 65%  من حجم االقتصاد الرسمي، 

فيما تقترب هذه النسبة في اقتصاد بلد مثل الجزائر 
من نصف االقتصاد الرسمي، وفي المتوسط ال يقل 
االقتصاد  ربع  عن  الرسمي  غير  االقتصاد  حجم 
الرسمي في كل دولة عربية في المشرق أو المغرب.
الخمسين عاماً،  التي يتجاوز عمرها  تقول نبوية 
لـ»999«، إنها تبيع الخضراوات في هذه المنطقة منذ 
األبناء،  من  أربعة  تعول  وهي  10سنوات،  من  أكثر 
وليس لها مصدر دخل سوى هذا النوع من التجارة 
غير المرخصة، إذ إنها ال تمتلك أمواالً كافية تمكنها 
بسبب  النظامية،  األسواق  داخل  استئجار محل  من 
ارتفاع أسعار اإليجارات، فضالً عن أن تجارتها ليس 
من الضخامة كي تلبي متطلبات التراخيص والرسوم 

الحكومية«.
المحليات  أجهزة  تطاردنا  ما  »كثيراً  وتضيف: 
والبلديات والصحة، ولكن ليس لنا مصدر آخر للدخل 
سوى هذا النوع من النشاط البسيط الذي يكاد يكفي 

دخله إلعاشة األسرة«.

اأ�سكال االقت�ساد غري الر�سمي

وبحسب وزارة التنمية المحلية، يوجد في مصر 
في محافظات  مدينة   230 في  عشوائياً  1999 سوقاً 
وتشكل  العاصمة،  في  سوقاً   134 منها  الجمهورية 
األسواق اليومية منها 74%، وتقوم هذه األسواق على 
والفاكهة،  الخضار،  بيع  على  القائمة  األسواق  بيع 
منها  أن  كما  األلبان،  ومنتجات  والطيور  والحبوب، 
أسواق تبيع أنواع مواد البناء كافة والحرف اليدوية 

والمنزلية.
الظل«  »اقتصاد  أو  الرسمي  غير  واالقتصاد 
النقد  صندوق  يعرفه  كما  الخفي«  »االقتصاد  أو 
خبراء  يعرفه  كما  الرمادية«  »األسواق  أو  الدولي، 
ال  التي  كافة  االقتصادية  األنشطة  يضم  االقتصاد، 
تبلغ عنها السلطات وال تخضغ إيراداتها للضرائب، 
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كما ال يخضع العاملون في هذه األنشطة ألي حماية 
تأمينية أو صحية، وينتعش هذا النوع من االقتصاد 
في الدول التي تتفشى فيها البطالة والفقر والتهميش 
للفئات  العمل  فرص  تتوفر  إذ  الفقيرة،  للفئات 

المحرومة والفقيرة.
غير  االقتصاد  يضم  التوصيف،  هذا  وبحسب 
األرصفة  وباعة  الجائلين،  الباعة  أنشطة  الرسمي، 
في الشوارع والحارات واألزقة، والتي ال تخلو منها 
التجارية  األنشطة  وكذلك  عربية،  مدينة  أو  عاصمة 
التي تقام في اآلالف من األسواق الشعبية وأسواق 
الخضار والفاكهة غير المرخصة، إلى جانب الخدمات 
التي يقدمها الحمالون في األسواق والفرق الشعبية 
النظافة  وعامالت  والخدم  والحفالت،  األعراس  في 
في البيوت، وعمال الحدائق المنزلية، وجامعو القمامة 
التي يمتهنها  المهن والحرف  والخردة، وغيرها من 
ماليين العاملين في العالم العربي وال تخضع لرقابة 

السلطات.
وشهدت السنوات األخيرة توسعاً وانتشاراً كبيراً 
لالقتصاد غير الرسمي في الدول العربية كافة، على 
اقتصاديون  خبراء  يرجعه  الرسمي،  نظيره  حساب 
معدالت  وارتفاع  االقتصادية،  األوضاع  تدهور  إلى 
البطالة والتضخم، األمر الذي يدفع بالماليين للعمل 
في االقتصاد غير الرسمي، بسبب عدم توفر فرص 

توظيف أمامهم في القطاعين الحكومي والعام.
مؤخراً  أدركت  العربية  الحكومات  أن  يبدو  لكن 
»الكنز المدفون« في االقتصاد غير الرسمي، والذي 
لذلك  الرسمي،  االقتصاد  يحققه  ما  إيراداته  تفوق 
بدأت الصيحات تتعالى عربياً بالسعي نحو دمج هذا 
بغرض  الرسمي  االقتصاد  في  االقتصاد  من  النوع 
جانب،  من  الحكومية  الضرائب  لحصيلة  إخضاعه 
الموازنات  في  العجز  لسد  مالي  مصدر  وإيجاد 

الحكومية.
المساعي  من  كثيرون  يتخوف  المقابل،  في  لكن 
الحكومية إلخضاع القطاع غير الرسمي إلى المظلة 
أن  إلى  للدمج،  رفضهم  على  ويدللون  الرسمية، 
أمان  شبكة  يشكل  يزال  ال  الرسمي  غير  االقتصاد 
اقتصادي للفقراء خالل فترات االنكماش االقتصادي، 
فضالً عن أن معظم الحكومات العربية تنظر لعملية 
إيرادات  لتدعيم  الرسمي، كوسيلة  القطاع غير  دمج 
ألرباب  تذكر  مكاسب  توفير  دون  من  فقط،  الدولة 

العمل في القطاع غير الرسمي.

�سفقة مفيدة للجميع

االقتصاد  خبراء  من  عدد  على  طرحت   »999«
ظاهرة  توسع  أسباب  ما  منها:  عدة  تساؤالت 
وما  الرمادية؟  األسواق  أو  الرسمي  غير  االقتصاد 
الحكومات وأصحاب  على  التي ستعود  الفوائد  هي 
األنشطة االقتصادية غير الرسمية من دمج أعمالهم 
التي  المقترحات  وماهي  الرسمي؟  االقتصاد  في 
يتعين على السلطات اتخاذها لضمان نجاح قرارات 

دمج االقتصاد غير الرسمي؟
والمدير  االقتصادي  الخبير  الديواني  شريف 
االقتصادية،  للدراسات  المصري  للمركز  السابق 
في  الرسمي  غير  االقتصاد  ظاهرة  انتشار  يرجع 

الدول  من  والعديد  مصر  في  األخيرة  السنوات 
المنظمة  القوانين  أن  منها،  إلى عوامل عدة  العربية، 
مسافات  توجد  إذ  االندماج،  على  القطاع  تساعد  ال 
األنشطة  وممارسة  الحالية  القوانين  بين  واسعة 
يسمح  ال  الذي  األمر  الرسمية،  غير  االقتصادية 
الفجوة  تزيد  بل  الدولة  مظلة  تحت  القطاع  بتطويع 

بينه وبين القطاع الرسمي.
حجم  عن  أجريناها  التي  »الدراسة  ويضيف: 
االقتصاد غير الرسمي في مصر أظهرت أنه يعادل 
 2.7 تنتجها  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %40 نحو 
التي  العقارية  الممتلكات  أن  كما  منشأة،  مليون 
وتبلغ  مسجلة،  غير  المصريين  من   %92 يمتلكها 
قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه حسب تقديرات 
عام 2014 وتتركز ملكية 70% منها في أيدي أصحاب 

الدخل المنخفض«.
غير  االقتصاد  تصنيف  عدم  ينبغي  أنه  ويتابع 
قطاعات  أغنى  فهو  فقير،  قطاع  بأنه  الرسمي 
 4 العالمية، فإنه يعمل  الدراسات  االقتصاد، فحسب 
من أصل 7 مليارات من سكان العالم في القطاع غير 
8.2 مليون  الرسمي، وفي مصر وحدها يعمل نحو 
في  يعملون  منهم   %68 غير رسمي  شخص بشكل 
منشآت غير رسمية مقابل 22% في منشأت رسمية 

و10% يشتغلون بأنشطة البيع الجائل.
وشهد القطاع غير الرسمي في السنوات األخيرة 
استمرار  بسبب  كبيراً،  توسعاً  الديواني،  يتابع  كما 
التعقيدات  من  المزيد  فرض  في  الحكومية  الجهات 
أمام عمل القطاع الرسمي من خالل المزيد من األعباء 
المالية، مثل التأمينات، والضرائب، أو فرض إجراءات 
مما  االستثماري،  النشاط  توسع  تمنع  بيروقراطية 
يدفع االقتصاد غير الرسمي لالستمرار في نشاطه 

من دون التفكير في توفيق أوضاعه القانونية«.
ويؤكد أن تقنين القطاع الضخم المسمى بالقطاع 
غير الرسمي من شأنه أن يؤدي إلى نمو اقتصادي 
إضافي يقدر بنحو 2% سنوياً، األمر الذي سيعمل على 
والهيكلية  المؤسسية  المشاكل  من  العديد  تصحيح 
في  االندماج  برنامج  يعود  وسوف  االقتصادـ  في 

تحديث  ومنها  الفوائد،  من  بالعديد  الرسمي  القطاع 
ونمو االقتصاد بوتيرة سريعة، وحصول العمال على 
مزايا الضمان االجتماعي، وتحقيق إيرادات ضريبية 

جديدة، والتخفيف من حدة الفقر. 
المصري  المالية  وزير  جالل  أحمد  الدكتور  أما 
في  العربية  الحكومات  نجاح  أن  فيرى  السابق 
دمج االقتصاد غير الرسمي في الرسمي، يمكن أن 
يطلق قدرات أصحاب األعمال والعاملين في القطاع، 
ويحسن من إنتاجيتهم، مما يسهم في زيادة معدل 
يتوقع  كما   ،%1.3 عن  يقل  ال  بما  االقتصادي  النمو 
من  لكل  الدخل  على  الضرائب  من  كامل  إعفاء  مع 
يمارس نشاطاً اقتصادياً غير رسمي في حال دمجه 

مع الرسمي.
مصر  في  الحكومة  تسارع  ال  لماذا  ويتساءل: 
هذه  مثل  اغتنام  إلى  العربية،  الدول  في  وغيرها 
الصفقة المفيدة للجميع؟ ولماذا يفضل العاملون في 
القطاع غير الرسمي العمل في الظل؟ وما هي أوجه 
اآلن؟  حتى  للدمج  محاوالت  من  تم  فيما  القصور 

وأخيراً، وهل هناك حلول بديلة؟
يمارس  من  كل  يرفض  »في مصر  بقوله:  ويرد 
نشاطاً في الظل أو في السوق غير الرسمية، أن يظل 
وضعه بعيداً عن رقابة الحكومة، لعدة أسباب منها 
بالقطاع  الرسمي، مقارنة  القطاع  الربحية في  تدني 
اإلدارية  والتعقيدات  الرسوم  بسبب  الرسمي،  غير 
عند العمل في القطاع الرسمي والخروج منه، فضالً 
عن أعباء الضرائب والتأمينات االجتماعية، إلى جانب 
تدني فرص األنشطة متواضعة الحجم في الحصول 
أسواق  في  الدخول  أو  البنوك،  من  قروض  على 

جديدة، أو الحصول على عقود حكومية«.
غير  القطاعات  لظاهرة  الحل  أن  د.جالل  ويرى 
ضرورة  هو  العربية،  االقتصاديات  في  الرسمية 
تحفيزية  إجراءات  حزمة  الحكومية  السلطات  اتخاذ 
تشجع ممارسي األنشطة االقتصادية غير الرسمية 
على االندماج، ومنها إتخاذ ما يكفي من إصالحات 
من  ربحية  أكثر  الرسمي  القطاع  في  العمل  لجعل 
على  العمل  الشأن  هذا  في  ويمكن  الظل.  في  البقاء 

شريف الديوانيفاطيما طيبي
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تحقيق

في  االستثمار  مناخ  تحسين  األول  محاور،  ثالثة 
فيه  يعملون  لمن  فائدة  ذلك  وفي  الرسمي،  القطاع 
تحفيزية  تبني حزمة  وثانياً  إليه.  قادمون  هم  ومن 
مؤثرة لمدة ال تقل عن 10 سنوات، بما في ذلك إعفاء 
في  ومساهمات حكومية  الدخل،  من ضرائب  كامل 
ميسرة،  بشروط  وقروض  االجتماعية،  التأمينات 
ونسبة من العقود الحكومية، والمحور الثالث، إنشاء 

هيئة وظيفتها األساسية تسهيل عملية الدمج.

اإيجابيات و�سلبيات

وتقدر فاطيما طيبي، االقتصادية بمركز الدراسات 
االقتصادية  األنشطة  نسبة  االقتصادية،  واألبحاث 
غير الرسمية في البالد النامية ومنها الدول العربية 
بين 40 - 60%  من الناتج المحلي اإلجمالي، وتضيف 
أنه حسب تقرير لمنظمة العمل الدولية حول االقتصاد 
غير الرسمي، فإن 50 - 75%  من القوى العاملة غير 
الزراعية في البلدان النامية تعمل في االقتصاد غير 
في  تعمل  وظائف  عشر  من  ستاً  أن  كما  الرسمي، 
اقتصاد غير رسمي، مما يعني حرمان الشباب في 

الدول النامية من االستقرار والتطور الوظيفي.
والحقيقة فإن هناك أسباباً عدة تقف وراء تنامي 
االقتصاد غير الرسمي في المنطقة العربية، منها أن 
االقتصاد،  هذا  تنامي  في  كبيرا  دوراً  تلعب  الدولة 
المواطنين  احتياجات  تلبية  قدرتها على  لعدم  وذلك 
النمو  إلى  بالنظر  العمل،  ميدان  في  خاصة  كافة، 
أصحاب  قدرة  عدم  جانب  إلى  للمجتمع،  المتزايد 
األجور الضعيفة الذين يعملون في القطاع الرسمي 
على تلبية حاجاتهم، مما يدفع بهم للعمل في القطاع 

غير الرسمي من أجل الحصول على أجور إضافية.
آثاراً  يحقق  الرسمي  غير  االقتصاد  أن  وتتابع 
اجتماعية تتمثل في توفيره فرص عمل لألفراد الذين 
في  أنه  إال  الرسمي،  االقتصاد  في  عمالً  يجدوا  لم 
المقابل ينطوي على آثار سلبية تتمثل في أنه يخلق 
حالة من عدم المساواة بين عماله وعمال االقتصاد 
العبء  توزيع  في  واضحة  تبدو  فآثاره  الرسمي، 
الرسمي يجبرون  القطاع  إن أصحاب  إذ  الضريبي، 
على دفع الضرائب، في حين أن أصحاب القطاع غير 
الرسمي يتهربون من ذلك، مما ينتج عنه ارتفاع في 
وانخفاضها  الرسمي،  غير  القطاع  مداخيل أصحاب 
من  بالرغم  الرسمي،  القطاع  ألصحاب  بالنسبة 
استفادة كال القطاعين من خدمات الدولة المتمثلة في 

التعليم المجاني، والصحة المجانية.
األطفال  الرسمي يستغل  االقتصاد غير  أن  كما   
والنساء بالعمل داخل محيط تنعدم فيه أدنى حقوق 
وقوانين العمل، ويولد تأثيراً سلبياً على الرغبة قي 
القطاع  هذا  في  العاملين  فأغلب  التعليم،  مواصلة 
به  يعمل  إذ  التعليمي،  مستواهم  بتدني  يتصفون 
الشباب ممن لم يكملوا تعليمهم، إما لتدهور مستوى 
معيشة أسرهم أو من أجل البحث على الربح السريع 
انتشار  إلى  يؤدي  ما  وهذا  ممكن،  وقت  أقصر  في 

األمية والجهل.
تتفق  الرسمي  غير  االقتصاد  ظاهرة  ولمواجهة 
حزمة  تبني  ضرورة  في  جالل  د.أحمد  مع  طيبي 
من اإلجراءات التحفيزية إلقناع العاملين في القطاع 

غير الرسمي على االندماج في األنشطة االقتصادية 
عمل  توفير ظروف  اإلجراءات،  هذه  ومن  الرسمية، 
وتحسين  األسواق،  إلى  الوصول  وتحسين  أفضل، 
فرص الحصول على االئتمان مع ضمانات منخفضة 
الرسمية من  الشركات غير  إعفاء  يتعين  جداً.  كما 
النمو  من  معينة  عتبة  إلى  تصل  حتى  الضرائب 
والربحية، كما يجوز للحكومة أيضاً تسهيل الروابط 
الكبيرة،  الرسمية  والشركات  المؤسسات  تلك  بين 
رخيصة  مواد  من  الرسمية  الشركات  تستفيد  فقد 
مقابل  في  الرسمي،  غير  القطاع  من  وإمدادات 
وأساليب  تقنيات  وتعليمهم  التدريب  على  الحصول 

تنظيمية أفضل لزيادة الربحية والنمو. 
االقتصادية  السياسة  يطالب صناع  كما  واألهم، 
دخول  كلفة  تقليل  على  بالعمل  العربية،  الدول  في 
وشفافية  تسهيل  خالل  من  الرسمي،  االقتصاد 
طويالً  وقتا  تستغرق  التي  البيروقراطية  اإلجراءات 
المشاريع  ألصحاب  األكبر  الحافز  ستكون  والتي 
غير الرسمية في المستقبل إلضفاء الطابع الرسمي 
على مؤسساتهم، فضالً عن تبني سياسات لتحسين 
وضع القطاع غير الرسمي وإضفاء الطابع الرسمي 
عليه بما يسمح له بأن يلعب دوراً كبيراً في التخفيف 
المصريين  من  األغلبية  وتمكين  الفقر  حدة  من 
نمو  استراتيجية  الذاتي، ووضع  بالنشاط  باالرتقاء 
لصالح الفقراء سيسهم قطعاً في عملية توليد وتعظيم 

النمو العام.

خماطر االقت�ساد غري الر�سمي

األهرام  بمركز  العزباوي  الدكتور يسري  ويقول 
للدراسات السياسية واالقتصادية، إن أسباب التوجه 
نحو القطاع غير الرسمي تختلف من دولة إلى أخرى 
حسب السياق الذي توجد فيه، ولكن وبصفة عامة، 
تشير  كما  منها  أساسية،  تكون  قد  أسباباً،  هناك 
الدراسات العلمية التي أجريت على القطاع، صعوبة 
وارتفاع  الرسمية،  األسواق  من  والخروج  الدخول 
االقتصاد  إجراءات  وتعقد  األسواق،  دخول  تكلفة 
والتأمينات  الضريبية،  أعبائه  وزيادة  الرسمي 
والبيئية،  الصحية  الشروط  عن  فضالً  االجتماعية، 
القوانين  على  االعتماد  في  اإلسراف  على  عالوة 

الضمانات  طلب  في  والمغاالة  السيادية،  والقرارات 
المسبقة إلثبات النوايا الحسنة للمتعاملين مع الجهاز 
غير  االقتصاد  زيادة  إلى  أدى  ما  وهو  الحكومي 
الرسمي في دول المنطقة.  ويالحظ أن معظم العمالة 
دول  من  العديد  في  الخاص  بالقطاع  لحقت  التي 
المنطقة وفي مقدمتها مصر، قد انضمت إلى القطاع 
هذا  خطورة  وتكمن  الرسمي،  غير  أو  المنظم  غير 
الوضع أن هذا القطاع قد بدأ يستوعب قطاعات جديدة 
من الشباب خاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا 
ليضافوا إلى قوته األساسية المتمثلة في المنتقلين 
من  العائدين  أو  المدن  إلى  المصري  الريف  من 
الخارج. وهذا يعني كما يضيف العزباوي، أن القطاع 
غير الرسمي لم يعد مجرد احتياطي للقطاع المنظم، 
بل أصبح فاعالً أساسياً باألسواق، وبمعنى آخر فإن 
التي  العمالة اإلضافية  هذا القطاع لم يعد يستوعب 
كان سائداً  كما  النظامية  بالسوق  لها  مكاناً  تجد  ال 
مباشرة  تتجه  العمالة  هذه  أصبحت  بل  قبل،  من 
إذ  خطورة،  يشكل  الذي  األمر  السوق،  هذه  إلى 
الداخلي  إلى عدم االستقرار  القطاع  يؤدي نمو هذا 
سياسات  رسم  أو  وضع  وصعوبة  العمل،  لسوق 
محددة من جانب متخذي القرار، ناهيك عن صعوبة 
يتالءم  ما  مع  السوق  هذه  بداخل  األوضاع  تنظيم 
التعامل  إلى  العزباوي  المجتمع. ويدعو  واحتياجات 
مع القطاع غير الرسمي بإيجابية بحيث ينطلق من 
فرضية مفادها دعم أصحاب األعمال من أجل تطوير 
أعمالهم، مما ينعكس إيجابياً على النمو االقتصادي، 
وعلى أحوال العاملين، وجودة المنتجات والخدمات، 
مع  التعامل  استراتيجية  فإن  إصالح  قضية  وكأي 
مؤسسي  تطوير  إلى  تحتاج  الرسمي  غير  القطاع 
يشمل بناء الثقة بين المستثمر والحكومة، باإلضافة 

إلى تغيير في سلوكيات المستثمر.
يحدد  أن  يجب  المؤسسي  »اإلصالح  ويضيف: 
عن  التنفيذي  الجهاز  قبل  من  المسؤولية  موقع 
مع  اإليجابي  بالتعامل  معنية  جهة  تحديد  طريق 
االستراتيجية  تتضمن  وأن  الرسمي،  غير  القطاع 
إصالحاً تشريعياً متناسقاً بحيث تكون رؤية الفلسفة 
التشريعية للقوانين آخذة في االعتبار تشجيع القطاع 

غير الرسمي على المشاركة في المساحة الرسمية.
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من  حققوه  وما  العلمي  بمجدهم  العرب  ُعرف 
إنجازات علمية بقيت خالدة إلى يومنا هذا، وابتكارهم 
على  وتعينهم  البشرية  تخدم  جديدة  وآليات  لعلوم 
عالية  بأخالق  تميزهم  جانب  إلى  حياتهم،  تيسير 
عصر  في  الغرب   إلى  علومهم  نشر  في  ساعدت 
عربية  نماذج  نجد  أن  عجب  فال  العلمي،  تألقهم 
عصرية تحذو حذوهم وتحيا حياة تسهم فيها بالعلم 
واالبتكار وتبشر بمستقبل زاهر جاعلة من  اإلبداع  
ركناً أساسياً في إنجاز العمل،  وهو ما نجده ُممثالً 
اليمنية  االقتصاد  وعالمة  الدكتورة  شخصية  في 
الدكتورة مناهل ثابت، التي تعتبر رقماً صعباً عالمياً، 
كأول دكتورة في مجال الهندسة المالية في الوطن 
العربي وهي لما تتجاوز الـ 25 من عمرها آنذاك من 

حوار: تقية العامري - دبي

العالم  في  امرأة  وثاني  األمريكية،  ديبولي  جامعة 
تحصل على الدكتوراه في رياضيات الكم،  وهي ال 
تزال في الـ  28  من عمرها آنذاك، كما حازت على 
لقب أذكى امرأة في العالم، وجاء اسمها ضمن قائمة 
أقوى 100 امرأة عربية في العالم في عام 2014، قال 
عنها خبراء  من الغرب بأنها صاحبة مهنية متناهية 
ومؤهالت علمية، وُكتب عنها في صحف عربية بأنها 
الوحيدة  العربية  المرأة  وهي  لها.  شبيه  ال  ظاهرة 
المصرح لها بالتداول في البورصات الدولية، ولقبت 
بملكة البورصة، وأول عربية تترأس جمعية عباقرة 
النادر، كما  للذكاء  العالمية  الجمعية  العالم، ورئيسة 
حازت على الكثير من الجوائز واأللقاب عربياً وعالمياً 
وال ترى في ذلك إال حافزاً وليست قمة، ألن القمة 

والوصول إليها في نظرها  ال تعني أكثر من مجرد 
الوصول إلى مكان البد وأن يكون بداية لقمة أخرى ، 
تحب أن يكون اسمها ضمن خيارات إجابة سؤال من 
أول من؟  حوارنا التالي معها كان ثريا كثراء فكرها 

ومخزونها الثقافي.
المالية،  الهندسة  مجال  في  متخصصة  أنت   <
الوطن  في  التخصصات  هذه  مثل  عن  نسمع  قلما 
العربي، فهل لك اطالعنا على ماهية هذا التخصص؟
- الهندسة المالية هي علم قياس المخاطر، ظهرت 
للوجود في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي 
مواجهة  في  األعمال  منشآت  وخدمة  عون  بهدف 
المخاطر والتخلص من القيود التشريعية والضغوط 
التي يفرضها السوق وبيئة المنشآت. كما يتخصص 

مناهل ثابت: 
نحن ما نفكر فيه وبأفكارنا نصنع عالمنا
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�قت�ساد �ملعرفة ي�سهم يف تعظيم دور �ملر�أة 

وي�سعى �إىل تفعيل دورها وتعزيز مكانتها 

األنظمة  الديون وبناء  إعادة جدولة  المجال في  هذا 
المالية المعقدة. 

ببساطة أكثر، الهندسة المالية هي مجال تستغل 
وأهمها  األخرى  المجاالت  وكفاءات  معارف  فيه 
لدراسة  والمعلومات  واالقتصاد  الرياضيات 
اتخاذ  في  تساعد  عميقة  علمية  بطريقة  المعلومات 
والتعرض  المغامرة  دون  االستثمارية من  القرارات 
نطاقان  وهنالك  البورصة.  أسواق  تقلبات  ألخطار 
أحدهما  المالية  الهندسة  فيهما  تستغل  رئيسان 
واآلخر  والبنوك(  )البورصة،  المال  سوق  دراسة 
المعرفة  اقتصاد  للشركات.  المالي  التوازن  دراسة 
بحاجة لمهندسين ماليين يدرسون كيفية التحول من 

االقتصاد النمطي القتصاد المعرفة. 

حتدٍ � اإبداع 

> ما الدافع وراء اختيارك هذا المجال تحديداً؟
أكثر  وأحب  عشقي،  وهي  الرياضيات  أحب   -
التميز والتفرد في كل شيء، وقلّما يرضيني شيء، 
سؤال  إجابة  خيارات  ضمن  اسمي  يكون  أن  أحب 
من أول من؟  تلك العوالم التي لم تطأها قدم،  كنت 
شغوفة دائما بأن أكون أول شخص يرفع رايته فيها. 
ولذلك اخترت مجال الهندسة المالية. هناك العديد من 

المتخصصين فيها لكن القليل جداً من النساء. 
من  البد  عقبات  هناك  اإلبداع  إلى  للوصول   <
تخطيها، كيف كانت استجابتك للتحديات وتخطيك 

لها بنجاح؟
تحديات  مواجهة  من  ناجح  إنسان  ألي  البد   -
والمهنية  العلمية  حياته  مسيرة  في  كثيرة  وعقبات 
على السواء لكن بفارق أن العالم لن يتحدث إطالقاً 
إن  العبقرية  من  بلغ صاحبها  مهما  تجربة  أي  عن 
كان هذا الشخص قد واجه عراقيل وتحديات استسلم 
بلغ هذا  إن  لها وتخلى عن مشروعه وهدفه، ولكن 
اإلنسان هدفه وحقق ما طمح إليه فستكون تفاصيل 
تجربته بما تحتويه من صعوبات وتحديات حيثيات 
مناسبة مهدت الستحقاقه ما وصل إليه وما تبوأه من 
المجد، بل إنها قصص عظيمة ُتروى لألجيال دائماً 
والعجز  الفشل  ومكافحة  الذات  تحفيز  سياق  في 
واإلصرار على الوصول والتغلب على كل الصعوبات 

والعوائق مهما كانت.
خالل  من  الشخص  يكتسبها  العالم  صفة   <
إلبداعه،  اعتبار  كرد  إبداعه،  يمثلها  التي  القيمة 
ماذا أضفت  بل  األلقاب،  لك  لن نسألك عما أضافته 

لأللقاب والصفات التي توجت بها؟
- القيم التي يحملها أي تكريم أو لقب وأقصد هنا 
القيم اإلنسانية هي ما يمنح أي عمل قيمة وأما ما 
يمكنني قوله بأني أضفته إلى تلك األلقاب واالمتيازات 
التي صاحبت  اإلنسانية  القيم  فهو  بها  التي توجت 
التكريمات  وأغلب  خطاي.  بها  واتسمت  مسيرتي 
عندما  كبيرة  والمسؤولية  كما هي تشريف،  تكليف 
يحمل أحدنا لقباً أو صفة معينة،  وأتشرف أني حزت 
على العديد من األلقاب على مستوى عربي وإقليمي 
وعالمي.  ومازلت كل يوم كما أنا منذ البدايات أتقدم 
بخطى واثقة وغير متسارعة، وأما األلقاب والشهرة 
فليست سوى حافز وليست قمة، فالقمة والوصول 

مكان  إلى  الوصول  مجرد  من  أكثر  تعني  ال  إليها 
البد وأن يكون بداية لقمة أخرى. أنا متفائلة دائماً، 
تفاؤل  بكل  أقولها  لذلك  ذلك،  عني  يعرف  والجميع 

القادم أكثر، القادم أجمل إن شاء الله.

هجرة العقول العربية 

>  كيف بدأت حكاية هجرتك إلى الغرب؟
لم  أظافري  نعومة  منذ  كانت  للغرب  هجرتي   -
هجرتي  وكانت  األمر،  بداية  في  مشاكل  أي  أواجه 
طبيعية مثل هجرة أي إنسان مع أسرته،  ولكن بعد 
الدراسة, وكأي عقل متفتح يبحث عن منبع ينهل منه 

العلم ويشبع شغفه ورغبته في التعلم تبدلت األحوال 
تماماً حين وجدت مدناً تشبهني، بل إنها احتضنتني 
بدفء ورحبت بي كثيراً فطاب لي المقام فيها. مثل 

مدينتي دبي ولندن. 
> بعضهم يعترض على هجرة العقول العربية 
إلى الغرب، معللين ذلك بأنهم يضيفون علمهم إلى 
رصيد الغرب المتقدم، في الوقت الذي أوطانهم األم 

هي أحوج ما تكون إليهم،. ماهي وجهة نظرك؟
وعالًة  العيش مستهلكاً  العرب  يفضل  - لألسف 
على الغرب وعلى العالم بأكمله، وال يناسبه أن يشجع 
عالماً أو باحثاً أو مبدعاً من بني قومه، بل وحتى إنه 
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ال يؤمن بنفسه وقدراته في أفضل الحاالت.
ولعل ما يفترض بنا هو أن نبصر هؤالء المبدعين 
العرب في الغرب هروباً من كساد العلم لدى العرب 
فبأمثالهم ستقوم حضارة العرب التي ِكلنا لها ما ال 
تحتمله من النقد والعويل. نعم فبدالً من أن نصدق 
أن لدينا ثروات حقيقية هم الشباب والمبدعون في 
الغرب أو الشرق، أصررنا على  أي مكاٍن كانوا في 
الثاني  القرن  في  ماتت  قد  العربية  الحضارة  أن 
عشر  ميالدي، وأن اللحاق بالحضارات األخرى هو 
المستحيل ويحتاج إلى جهود جبارة وأموال طائلة، 
وأعمينا أبصارنا عن المبدعين من العرب ولم نصدق 
لوهلة أن قدراتهم وإمكانياتهم قد تحل كل مشاكلنا 
التي  العربية  الحضارة  عن  المزعومة  الحكاية  مع 
نقتل  إننا  يوم،  كل  والضوء  الفجر  نقتل  إننا  ماتت. 
أنفسنا ونحارب أنفسنا، وهذا هو حال من يعبدون 
وعاطلين  الحاضر  عن  اغتراباً  فيعيشون  الماضي 
عن المستقبل، إن الحاضر هو فعالية، لكن العرب لم 
كل  ولعل  الفعالية،  هذه  يعيشون  كيف  بعد  يتعلموا 
شواهد  العرب  المبدعين  من  المهاجرة  العقول  تلك 
وجب  الذي  الحاضر  لفعالية  االستيعاب  ذلك  على 
يصرون  زالوا  فيها.  فما  العيش  تعلم  العرب  على 
على الماضي ونموذجه ناسين أن لكل عصر أسبابه 
آخر  وحيناً  وآلياته  ومظاهره  وطريقته  وأدواته 
تجدهم مصرين على النموذج األجنبي الذي أصاب 
كل شيء في حياتنا وفي كل المجاالت بحالة ركود.

صدقوني لم تكن تلك العقول المهاجرة بحاجة إلى 
دعم بني جنسهم من العرب بقدر ما كانوا في أمس 
الحاجة إلى أن نكف أذاناً عنهم، ومع ذلك ورغم كل 
إثباتهم لذواتهم نابع الحترامهم  ما القوه أثبتوا أن 
لذواتهم وإيمانهم بقدراتهم وإمكانياتهم واأليام تثبت 
أن ما يبقى فقط هو ما ينفع الناس أما الزبد فيذهب 

جفاء.
يكرس  أن  بد  ال  الذي  باالهتمام  تحِظ  لم   <
للمبدعين، كيف أوجدِت البيئة التي تنصت إلبداعك 

وتمنحه ما يستحقه؟
- نحن ما نفكر فيه،  وكل مافينا ينبع من أفكارنا 
وبأفكارنا نصنع عالمنا. لم أنتظر في أي يوم شكراً 
من أحد وال تقديراً من أحد, عندما كنت أنجح وأتفوق 
احتفل  ومازلت  لنفسي  والهدايا  الزهور  أقدم  كنت 
بنفسي في كل مرة أحقق نجاحاً فيها. تعرفين ماذا 
يفعل بنا اآلخرون إنهم يقودوننا كما يقاد األعمى إلى 
حيث يشاؤون، تارة إلى القمم وتارًة إلى الحفر. إن 
ما ينشده اإلنسان السامي يجده في نفسه وأما ما 
ينشده اإلنسان العادي فيجده في اآلخرين. إن وعيي 
هو الذي وفر لي البيئة التي تالئمه مثلما كانت هذه 

البيئة ذات يوم وراء صناعة وعي.

اقت�ساد املعرفة 

المنظمات  في  التعليمي  الحراك  ترين  كيف    <
التعليمية اليوم في الوطن العربي في ظل مواكبتها 

لمتغيرات العصر التكنولوجية؟
أغلبها  العربية  التعليمية  المناهج  األسف  مع   -
مازالت هي هي منذ 20 سنة على األقل إن لم أكن 
مع  التعليمية  المناهج  مواءمة  من  بد  وال  مخطئة،  

متغيرات الثورة الرابعة ثورة اقتصاد المعرفة.
من  بدالً  المستقبل  في  ستعمل  الربوتات    <
اإلنسان، برأيك إلى أي مدى تهدد حياة البشرية في 

المستقبل؟ 
في  المهمة  النقطة  هذه  عن  الكثير  كتبت  لقد   -
والجواب  االصطناعي  والذكاء  األتمتة  مستقبل 
ستستبدل  التي  الوظائف  من  الكثير  هناك  نعم  هو 
بالروبوتات أو الذكاء االصطناعي وبعض الوظائف 
ستندثر تماماً مثل موظفي البدالة واألرشيف، ولكن 
بعض  أن  وهو  للتحول  إيجابياً  جانباً  أيضاً  هناك 
وأكثر  دقة  أكثر  أداؤها  سيكون  المؤتمتة  الوظائف 
هذا  في  المتفائلين  شعبة  من  كنّا  واذا  إنتاجية. 
أكثر  أشياء  لعمل  الموظف  تفرغ  إن  نقول  التحول، 
جديدة  تطبيقات  أو  خدمات  ابتكار  وتحفيز  إبداعاً 
سيحسن من مستوى الخدمة وإسعاد المتعاملين أما 
الوظائف  الذين يقلقون من زوال بعض  إذا كنّا من 
وهذا  يسمن،  أو  يغني  لن  القلق  أن  هي  فنصيحتي 
واقع جديد علينا التعايش معه. وفي األخير، الدقة في 
اإلنتاج وتقليل األخطاء البشرية في بعض المجاالت 

هو شيء إيجابي وعلينا التوجه نحوه.
وتوسعت  المصطلحات  من  كثير  تغيرت   <
مازال  هل  والعشرين،  الحادي  القرن  في  مفاهيمها 

مصطلح األمي هو من ال يعرف القراءة والكتابة؟
األمية  كانت  البسيطة  البدائية  الُمجتمعات  في   -
النامية  الدول  غالبية  مثل  والكتابة  بالقراءة  تتعلق 
وفي  الحاضر  الوقت  في  أما  الثالث،  العالم  ودول 
تعددت،  األمية  مقاييس  فإّن  المتقدمة،  المجتمعات 
أمية،  فقدانها  يعتبر  مهاراَت  عدة  هناك  وأصبحت 
على  القدرة  وأهمها  الحديثة،  األمية  عليها  ويطلق 
الوصول إلى البيانات واستخدامها بواسطة مصادر 

المعرفة المختلفة أو ما يسمى بالثقافة المعلوماتية، 
والتي تَعنى بتطوير مجموعة مهارات معقدة تسمح 

لألفراد باختبار وتجربة وفهم البيئة التكنولوجية.
القرن  في  العربية  المرأة  صورة  هي  كيف   <
لمحو  المناصرة  وحمالت  الشعارات  ظل  في   21
الصورة النمطية التي أظهرت ضعفها  في القرون 

السابقة؟
- يسهم اقتصاد المعرفة الذي نعيشه في تعظيم 
دور المرأة ويسعى هذا النظام إلى تفعيل دور المرأة 
وتعزيز مكانتها بشكل تدريجي بين الجهات الفاعلة 
االقتصادية واالجتماعية، وسيؤدي التدريب المتوافق 
مع احتياجات سوق العمل إلى تعزيز برامج العمل 
أجل  من  المرأة  لصالح  تنفيذها  يتم  التي  اإليجابية 
تكافؤ الفرص.  كل هذا يجب أن يؤخذ بعين االعتبار 
ويجعلنا نطمئن ونتفاءل أكثر بأن القادم الذي ينتظر 
حقوقها  كل  تنال  أن  كبير  أمل  وعلى  أجمل،  المرأة 

بدون تمييز أو اعتبارات ضيقة.
> ماذا عن تعاونك مع جهات حكومية إماراتية 
منذ  واإلبداع  االبتكار  وتشجيع  دعم  أجل  من 

سنوات، وماذا أثمرت هذه التجربة؟
تم  التي  البرامج  في  سواء  كثيرة  مشاركتي   -
تنفيذها أو في المسودات التي شاركت في صياغتها 
واالبتكار  اإلبداع  بسياق  تختص  مشاريع  حول 
والموهوبين وتشجيعهم.وباألخير اإلمارات أصبحت 
ان  جلياً  وصار  واالبتكار  لإلبداع  انطالق  منصة 
علينا  تحتم  المجالين  هذين  في  العالمية  التنافسية 
الفكرية  الملكية  حقوق  عدد  زيادة  على  التركيز 
وبراءات االختراع واالهتمام بالموهوبين والمبتكرين 
وأصحاب المشاريع الناشئة النادرة. وأنا على ثقة ان 

اإلمارات ستتصدر كما هي متصدرة اآلن.
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والنصف  التاسعة  إلى  تشير  الساعة  كانت 
مدينة  شوارع  في  أحد  الجمعة  يوم  مساء  من 
األمريكية  كاليفورنيا  بوالية  الواقعة  آنا«  »سانتا 
يجلس  دونغ،  وهو  باك  يدعى  رجل  عندما  خاطب 
األجرة  السائق  سيارة  المقعد  األمامي  في  على 
العجوز »لونغ ما« باللغة الفيتنامية »خذني مع رفاقي 

إلى متجر« وول مارت.
ما إن تحركت السيارة حتى قال الراكب الذي يزين 
وجهه لحية قصيرة إنه يرغب في الذهاب للتسوق، 
بينما لم يجب السائق الذي كان قصير القامة ويبلغ 

السبعين من العمر وأشيب شعر الرأس والشارب.
 ومن المرآة التي أمامه شاهد السائق زميلي دونغ 
تيو«  »جوناثان  وهما  المقعد الخلفي  الجالسين  في 
وهو  و»حسين  نايري«،  العمر  من  العشرين  البالغ 

رياضي إيراني.
إذ  رغباتهم  كل  يلب  لم  المتجر  ذلك  أن   ويبدو 
التوجه إلى متجر آخر يبعد نحو  طلبوا من السائق 
حيث  ومالبس،  خلوية  هواتف  لشراء  ميالً  ثالثين 

ترجمة: د. ح�سن الغول

إدعى دونغ أن والدته تمتلك منزالً هناك.
أمام  الوقوف  السائق  دقائق طلب دونغ من  بعد 
السيارة شهر مسدساً  مركز تسوق وعندما وقفت 
في وجه العجوز السائق وأمره بالجلوس في المقعد 
القيادة وانطلق بالسيارة  الخلفي بينما تولى نايري 

إلى أقرب فندق.
كان السائق يشعر بدنو أجله،  حيث راقب نايري 
المجموعة ولدى وصولهم  أنه قائد  الذي كان يبدو 
إلى الفندق استأجروا غرفة بسريرين  وذهبوا جميعاً 

في نوم عميق.
التالي شاهد دونغ على شاشة  اليوم  في صباح 
التلفاز خبراً عن  هروب مساجين من سجن مقاطعة 

أورانج، حيث صرخ قائالً: »إنهم نحن«.
كانت عملية الهروب قد جرت في الثاني والعشرين 
من يناير 2016 أي قبل يوم واحد من اختطاف السائق 
الشبان  استخدم  حيث  السجن،  ذلك  من  العجوز 
بحوزتهم  التي  الحديدية  واألدوات  المعاول،  الثالثة 
في حفر ثغرة أوصلتهم إلى ممر ممتلىء باألنابيب 

المبنى  من  الرابع  الدور  إلى سطح  يؤدي  الضخمة 
المخصص لنوم المساجين.

وفي نهاية األمر تمكنوا من الصعود إلى السطح 
وعندما وطأت  النزول،  في  واستخدموا حبالً  هناك 
هنالك  تكن  لم  إذ  بسهولة  غادروا  األرض  أقدامهم 

أجراس إنذار أو مصابيح إنارة.
لدى ابتعادهم عن منطقة السجن توجهوا  لزيارة 
المال،  بعض  على  منهم  وحصلوا  األصدقاء  بعض 
وفي صباح اليوم التالي كانوا في المدينة في انتظار 
صحيفة  في  دونغ  وجد  حيث  بعيداً،  وسيلة تقلهم 
محلية تصدر باللغة الفيتنامية عنوان مكتب لسيارات 
األجرة وكان السائق »ما« هو الذي رد على المكالمة.
خالل وجوده في غرفة الفندق شاهد السائق نشرة 
األخبار على شاشة التلفاز التي تحدثت عن هروب 
المساجين وسأل دونغ ورفيقيه عن سبب دخولهم 
السجن، حيث قال تيو إنه قتل شاباً بالرصاص، بينما 
نايري  أما  وقتله،  مع رجل  تشاجر  أنه  دونغ  أشار 

فاعترف بأنه ارتكب العديد  من الجرائم.

الفاّرون

الجريمة و العقاب
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مزرعة  في  نايري  يعمل  كان  أعوام  أربعة  قبل 
الماريجوانا  نبات  فيها  يزرع  مالكها  كان  والتي 
المخدر، حيث وصلته معلومات بأنه باع كمية منها 
موجاي.  صحراء  في  وأخفاه  دوالر  مليون  بمبلغ 
الحجرة  في  زميله  مع  نايري  قام  الفور  وعلى 
الذي  المكان  إلى  بالسيارة  ونقله  الرجل  باختطاف 
توقع أن يكون المال مخبأ فيه، وهناك قام بصعقه 
على  إلجباره  حارقة  مادة  عليه  ألقى  ثم  بالكهرباء 
أي  المالك وجود  نفي  المال. ومع  بمكان  االعتراف 
أموال مدفونة قرر  نايري تركه، حتى يموت إال أن 

زميله عاد وأنقذه من موت محقق.
وبسبب خشية دونغ ورفاقه من أن يكتشف أحد 
الحصول على سيارة أخرى،  السائق قرروا  اختفاء 
شاحنة  على  التالي  اليوم  صباح  في  عثروا  حيث 
معروضة للبيع وقام دونغ بقيادتها بهدف فحصها، 
إال أنه انطلق بها بعيداً. إثر ذلك ذهب مع رفاقه إلى 
وصبغ  ولحيته  شاربه  أزال  حيث  حالقة  صالون 

شعره باللون األسود.
عندما غادر الشبان الصالون استقل نايري وتيو 
الشاحنة وخلفهما قاد السائق العجوز سيارته وإلى 
جانبه  دونغ الذي كان منشرح الصدر وتحدث مع 

السائق بلطف و مودة.
العام  في  كاليفورنيا  إلى  وصل  قد  »ما«   كان 
1992 مع زوجته وأبنائه األربعة، حيث كان  ضابطاً 
في جيش فيتنام الجنوبية خالل الحرب الفيتنامية. 
وعانى الكثير نتيجة احتجازه لسبع سنوات في أحد 

معسكرات االعتقال التابعة للنظام الشيوعي.
قرر  الجيش  من  تسريحه  من  عاماً  بعد عشرين 
الهجرة إلى الواليات المتحدة بحثاً عن حياة جديدة. 
ولدى وصوله انخرط في العديد من المهن الصغيرة.
خالف  نشوب  إلى  لديه  المال  شح  وأدى 

يعد موضع  لم  أنه  وبدأ يشعر  مستمر  مع زوجته 
عودة  بال  بيته  غادر  يوم  وذات  لديها.  احترام 
واستأجر غرفة في إحدى ضواحي »سانتا آنا«، وبدأ 
العمل كسائق أجرة وهو ما أوقعه في هذا المأزق.  

قاد دونغ السيارة بنفسه متجهاً إلى فندق جديد 
رفيقيه  وفي  لمقابلة  إن«  »فالمينغو  باسم  يعرف 
على  األخبار  نشرة  يشاهدون  الرفاق  كان  المساء 
مكافأة  قيمة  زيادة  عن  تعلن  وهى  التلفاز  شاشة 

اإلدالء بأي معلومات عن السجناء الهاربين.
مصير  حول  بينهم  جدال  نشب  الصباح  وفي 
السائق وجدوى بقائه حياً، إال أنهم قرروا أن األولوية 
تتمثل في مواصلة الهروب بعيداً، وفي اليوم الرابع 
»سان  مدينة  إلى  بسيارتهم  تحركوا  هروبهم  من 

هوسيه« وتوجهوا إلى فندق هناك.
في اليوم التالي قال نايري إنه سيقوم مع تيو 
باصطحاب السائق العجوز على متن الشاحنة في 
المحيط  قرب  السيارة  أوقفا  حيث  قصيرة  رحلة 
بأنه سيلقى  يشعر  »ما«  وكان  كروز،  في سانتا 
إلى  الجميع  عاد  فترة قصيرة  بعد  أنه  إال  حتفه. 
نشبت  األخبار  لنشرة  متابعتهم  وخالل  الفندق. 
إلى  تطورت  ودونغ  نايري  بين  حامية  مشادة 

اشتباك باأليدي واللكمات.
وفي اليوم السابع من هروبهم علموا أن الشرطة 
تلقت معلومات حول الشاحنة المسروقة مما جعلهم 
يقررون تعتيم نوافذ الشاحنة وتغيير لوحة أرقامها.    
تحدث دونغ إلى السائق العجوز باللغة الفيتنامية 
استقال  حيث  المكان،  سيغادران  أنهما  وأخبره 
السيارة واتجها جنوباً، وطمأنه على حياته، وصمت 
العام  في  أدين  حيث  ماضيه،  يسترجع  كأنه  قليالً 
ذلك  وبعد  دييجو،  في سان  عملية سطو  في   1995
سجنه  وتم  أمريكياً،  مواطناً  أصبح  أعوام  بأربعة 

أتهم   2015 نوفمبر  وفي  المخدرات.  ببيع  لقيامه 
بمحاولة قتل رجل إثر جدل نشب بينهما.

كان  أنه  إال  اإلجرامي  ماضيه  ورغم 
داخله  صراع  من  يعاني  كان  عطوفاً،  وإن 
بسبب تعاطيه المخدرات وسقوطه في مستنقع 
الجريمة. ونظر إلى العجوز وقال والدموع تمأل 
والتي  ارتكبها،  التي  الجرائم  يمقت  إنه  عينيه 
المجتمع  داخل  منبوذاً  شخصاً  منه  جعلت 
مضيفاً أنه أنجب طفلين وأن والديه ال يتحدثان 

إليه رغم ندمه على ما اقترفت يداه.
طي  منه  طلب  دونغ  بحديث  تأثر  الذي  السائق 
وهو  ما  سلوكه،  من  يغير  وأن  الماضي  صفحة 
أثلج  صدر دونغ الذي طلب منه أن يعتبره مثل ابنه.
بعد رحلة استغرقت ساعات وقفت السيارة قرب 

محل إلصالح السيارات في »سانتا آنا«.
وهناك طلب دونغ من العجوز أن يستقل سيارته 
ويغادر بعيداً مشيراً إلى أنه سيسلم نفسه للشرطة 
بعد أن سئم من الهروب. أما تيو ونايري فقد ألقي 
القبض عليهما في أحد شوارع سان فرانسيسكو بعد 

أن تعرفت الشرطة على الشاحنة المسروقة.
إال  ثانية،  القضبان  خلف  أصبح  دونغ  أن  ورغم 
أنه كان يشعر براحة نفسية إذ أصبح على تواصل 
مع السائق العجوز الذي رغم وضعه المالي السيئ 
كان يودع بعض المال في حساب دونغ في السجن، 
كما قام بزيارته، والتي خاللها بكى الرجالن وتحدثا 
عن الظروف التي جمعتهما.  وقال العجوز إن عملية 
تعرف  إذ  جديد  من  الحياة  إليه  أعادت  االختطاف 
إلى دونغ الذي أصبح ابناً وصديقاً له وعوضه عن 
خسارته ألفراد أسرته. وتعهد بأن يبقى إلى جانبه 
حتى تنتهي محنته ويرى شمس الحرية ويبدأ حياة 

جديدة.
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جاءت صرخات االبن »صقر«، خافتة ُمبّطنة أمام 
الّصرخات  تلك  مواِجع  يسمع  َمْن  »عزيز«،  والده 
وآهاتها، يخاُل صاحبَها متأْرجحاً بين سندان الحياة، 

ومطرقة الموت، بآٍن معاً:
اْرحمنِي يا أبي، أرجوك، َدْعني على قيد الحياة، أنا 

واحد من أبنائك الخمسة!
سأرّبيك يا ولد، سأجعلك ِعبرة لَِمْن يعتبر.. أنت 
والعقوبات  أّوالً،  الّضرب  جزاؤه  والّسارق  سارق، 

اإعداد: �جيه ح�شن

الّرادعة تالياً..
قاسياً  تكْن  ال  ارحمنِي،  يديك،  أقبل  أعيدها..  لن 

علّي، أنا ولدك، وفلذة كبدك، والله لن أعيدها..
أْن  أْن يعفو عن ولده،  للوالد،  القسوة  لم تسمح 
يسامحه، خاّصة وأّن االبن قد اعترف لوالده بالخطأ 
الذي ارتكبه، وأقسم بأغلظ األيمان، أنه لن يفعل هذا 

الفعل النّاقص مّرة أخرى!
لكّن األب، الذي كانت القسوة تعشعُش في قلبه 

أن  )بعد  الموت،  َسَكرات  يعاني  ابنه  ترك  وكيانه، 
أوثقه بالجنزير، وَصَعقه بالكهرباء(..

السبب: أّن الولد امتّدت يده إلى جيب والده مرة 
جديدة، وأخذ قطعة ورقية، من فئة الخمسمئة درهم، 
علب  ثالث  ويشتري  »النّرجيلة«،  الّشيشة  ليتعاطى 
»الكيك«  من  قطع  وثالث  الممتاز،  النوع  من  دخان 
الفاخر، وثالث كؤوس عصير، له ولصديقيه »خالد، 

وخلدون«..

 صرخات خافتة! 
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الّصعق  »جريمة  الجريمة  هذه  تكن  لم  ولو 
بالكهرباء”، قد وقعت بالفعل ووصلت الى الشرطة 
والمحاكم، فإّن أحداً، رّبما سيقول عنها: إّنها ضْربٌ 
المنطق،  تخالف  ألنها  و»الفانتازيا«،  الخيال  من 
تجافي الواقع، فهل مثل هذه الواقعة، يمكن أْن تحدث 
في حياتنا العاّمة، أو الخاّصة، ومن أٍب تجاه ولده، 

والولد قطعة من َعَصب الّروح؟! 
كواحدة  ُسّجلت  »عزيز«،  الُمتّهم  اعترافات  لكّن 
مْن أغرب جرائم العنف األسري وأبشعها، وأكثرها 

شناعًة وسواداً وندماً!
إليها  نقل  التي  المستشفى  شرطة  مركز  وفي 
الحياة  بين  وهو  خطرة،  صحية  حالة  في  »صقر« 
ضابط  أمام  »عزيز«،  المتّهم  األب  وقف  والموت، 
أفكارٌ  تدور  المركز، مثل صنم، وفي مخيلته كانت 
شتّى، ووساوس مضطربة، كموٍج متالطٍم، في يوٍم 

شديد العواصف!
لم أكن أنوي إيذاءه سيّدي، يشهد الله.. هو ولدي، 
فلذة كبدي.. كان جّل هدفي تربيته، وتنبيهه لخطأ 
المستقبل،  في  به،  قام  ما  تكرار  عدم  بغية  ارتكبه، 
سيّدي،  يا  شقي  ولد  هو  األولى..  المّرة  وليست 
منذ نعومة أظفاره، وكثيراً ما صبرت على حركاته 
وسكناته وسرقاته، أّما اآلن، فقد »بلَغ الّسيُل الّزبى«، 
وَزْجره،  تأديبه،  علّي  لزاماً  فكان  الِكيل،  وطفَح 
ومحاولة إعادته لجاّدة الّصواب والّصحو، ليس إاّل..
ألم تضع في الُحسبان، أّن الضرب ليس أسلوباً 
حضارياً، لتربية األبناء من الجنسين، وأّن العواقب 

ستكون جّد وخيمة، والنتائج رّبما تكون سلبيّة؟!
قد حّذرته يا سيّدي مّرات ومّرات،

 »لقد أسَمْعَت لْو نادْيَت حيَّاً 
        ولكْن ال حياَة لَِمْن ُتناِدي«!!..

هو  رأسه،  يركب  أذنيه،  يصّم  كان  مرة  كّل  في 
عنيد تماماً، دماغه ناشف لحدٍّ بعيد، وقد اعتاد سرقة 
النقود مْن محفظتي، أو مْن جيوبي، وفي كّل موقف، 
أْن تمتّد  الّسارقة،  كان يِعُدني، بأنه لن يسمح ليده 
إلى جيوبي أو محفظتي مّرة أخرى، أو إلى جيوب 
المحال  إلى   المستقبل  في  وربما  ووالدته،  إخوته 

التجارية، وبيوت اآلخرين!
عميَقين، كأنه  وزفيراً  »عزيز« شهيقاً  الوالد  أخذ 
أنا  أضاف:   الُمرتجفة،  الُمتقّطعة  أنفاَسه  يلتقط 
عندي  العال..  عال  تربية  األوالد  رّبينا  وزوجتي 
ولدي  بينهم  وبنتان..  ذكور  ثالثة  أبناء:  خمسة 
الَحَرامي »صقر«.. وأوالدي كلّهم مْن أوائل التالميذ 
في دراستهم، إاّل هذا الولد المغضوب.. ويشهد الله 
وتنصحه،  تراعيه،  كانت  الوقت  طوال  والدته  أّن  
وتهتّم بشؤونه، فهو ولدها، وفلذة كبدها، هذه حقائق 

كنت ألمسها على أرض الواقع..
زبدة  أريد  التفاصيل،  َسْرد  أكمْل  بعد؟  وماذا 

القصة، ال أريد كالماً خارج النّص والّسياق..
ُيَرام،  ما  أحسن  على  تربيته،  أريد  كأٍب،  كنُت 
اّتبعُت معه كّل الوسائل السلمية، والتوجيهات  وقد 
الضرورية، لكنّه – مع األسٍف - كان يعتبر كالمي 

سحابة صيف، َسْرعان ما تضمحل وتزول..

  شرود.. شهيق.. تأّمل.. شهيق.. زفير..
أكمْل، لماذا الّشرود والغفلة والّصمت، نريد سْرد 
أو نقصان، ال  الحادثة كما وقعت، مْن دون زيادة، 

تراِوغ!
الُمخاتلة..  نهج  واتباع  جريمتي،  إخفاء  حاولُت 
قلت في سّري: »اذهب يا عزيز لمركز الشرطة في 
المستشفى، وضْعهم بصورة )أّن ولدي »صقر«، قد 
تعرض لصْعِقة بالكهرباء من »فيش« الثالجة، ونقل 
إلى المستشفى في حالة خطرة بين الحياة والموت.. 

»وكفى الله المؤمنين شرَّ القتال«..
المركز،  ضابط  يقتنع  لم  والّصراحة،  والحّق 
أمامه،  الُمتهم  األب  مثّلها  التي  المسرحية  بفصول 
وحنكته  الطويلة،  بخبرته  شعر  للياء..  ألفها  من 
المشهودة، أّن هناك أمراً جلالً يخفيه الوالد، ويتحّفظ 

عليه، كأّنه سّرٌ عميقٌ ال يرغب البوح به..
الشرعيّة،  الطبابة  على  “صقر”  االبن  وبعرض 
تبيّن لها آثار حرٍق في الجسد، وهذا ال يمكن حدوثه 

نع.. ولّما  الصُّ ُمتعمَّدة، ُمسبقة  بناًء على جريمٍة  إاّل 
حياته  وتعريض  ابنه  تعذيب  بجريمة  األب  ُوْوِجه 
بادىء  حاول  وترّصد،  إصرار  سابق  عْن  للخطر، 
ذي بدء إنكار التّهمة، الُموّجهة إليه.. لكنه بعد بضعة 
أسئلة ُمرّكزة، انهار أمام التحقيق، واعترف بعظمة 
لسانه، دونما إكراه، بما قام به تجاه ولده القابع في 
غرفة العناية الفائقة  بالمستشفى بعدما أنقذ األطباء 

حياته.
وبعد االعتراف – واالعتراف سيّد األدلّة – ذرف 

»عزيز« دمعاً كاوياً، لكأّنه نابعٌ من ِشغاف قلبه.. 
أما الولد الكبير »سالم« الشاهد على الجريمة، فقد 

قال أمام التحقيق ثم أمام المحكمة، ُمدلياً بشهادته:
لم أكن أتصّور، أّن العقاب سيصل منسوُبه إلى 
هذا الحّد، حّد إيذاء شقيقي »صقر«، وتعريض حياته 
للخطر بحجة تأديبه على ُمجمل سرقاته الموصوفة.. 
واعتقَد والدي أّن الكهرباء لن تؤّثر كثيراً في جسد 
شقيقي، وأنها لن تعرض حياته للخطر.. لكّن الذي 
حصل، أّن شقيقي »صقر«، قد أدخل إلى المستشفى 
سببها  التي  والنفسية  الجسدية  األضرار  بسبب 
وال  والدتي،  لدموع  يستجب  لم  والذي  والدي،  له 
كان.  ما  فكان  الباقين،  أبنائه  لتوّسالتي وتوسالت 
وال أستطيع وصف الحزن الذي كان ينتابنا، صباح 
على  نبكي  ونحن  وأشقائي،  ووالدتي  أنا  مساء 
»صقر« كلما تعرض للضرب والتعذيب من والدي، 
إلى  وإخوته،  لوالده  ُمحّب  القلب،  طيّب  ف»صقر« 
أقصى درجات الحّب، والميزة التي يفترق بها عنا، 
أّن يده كانت خفيفة، وليس بين العائلة َمْن يشبهه في 

ذلك، ال من قريب، وال من بعيد«. 
وبعد تحويل الجاني »عزيز« إلى القضاء، أدخل 
العقابية واإلصالحية« في  »المؤّسسات  إحدى  إلى 
ابنه  تعذيب  بجرم  محكوميته  فترة  لقضاء  الدولة 
غبياً  “كنُت  »عزيز«:  قال  للخطر،  حياته  وتعريض 
ِحيال  وقاسياً،  ومْوتوراً،  مجرماً،  كنت  بالفعل.. 
ابني... ال أدري كيف وسوس لي الشيطان، للقيام 
بما قمُت به.. الحق أنا الذي صعقته بالكهرباء، غايتي 
جّو  عْن  إلبعاده  وتهذيبه،  تربيته   - الله  ويشهد   -
السرقة أوالً، وعْن رفقاء الّسوء تالياً، أّما اآلن، فقد 
كّل شيء..  كّل شيء،  انتهى  بالرأس..  الفأس  وقع 
الحسرات تنهشني، األلم يفِري كبدي، يحرق قلبي 
»بعدما  يقّض مضجعي،  الذي  والسؤال  وأعصابي، 
ذهبت الّسْكرة وجاءت الفكرة« هل من المعقول أن 
يقدم أبٌ عاقل، على إيذاء ولده، فلذة كبده، وَصْعقاً 
تضرر  ابني  للخطر؟!  حياته  وتعريض  بالكهرباء 
صحياً ونفسياً من جريمتي بحقه، وأنا ضيّعُت عمري 
وسعادتي، بسبب جريمتي النّكراء هذه، يا لقسوة ما 
أقدمُت عليه.. رحماك رّبي.. نعم أنا المتّهم والمجرم 
والجاني والجاهل والغبي بآٍن معاً!! أيها األبناء، أيها 
األقرباء، أيها الناس، أيها األصدقاء، أطلقوا عليَّ ما 
وقصر  وقسوتي،  لجهلي،  فأنا  النّعوت،  من  شئتم 

نظري، أستحقها جميعاً(..

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

هو محض صدفة.
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أوراق قانونية

مصطلح غسيل األموال أو تبييض األموال كما 
 Money عرفته المصادر بأنه مأخوذ من اإلنجليزّية
laundering وأّنها عمليُّة تحويل كميّات كبيرة من 
األموال التي تَمّ الحصول عليها بُطرٍق غير قانونيّة 
النّشاطات  في  للتّداول  وقابلة  نظيفٍة  أمواٍل  إلى 
الُمرّخصة،  غير  واألسلحة  كالمخدرات،  العاّمة 

واألدوية غير الُمطابقة للمواصفات. 
ُيعاقُب  التي  وُيعتبُر غسيل األموال من الجرائم 
عليها القانون بسبب تأثيرها السلبّي على االقتصاد 
غير  مصادرها  إخفاء  طريق  عن  بالّدول  الخاّص 
المشروعة، كما ُتساعدهم في التوّسِع في أعمالهم 
ِمْن هذه األموال عن  المزيد  القانونيّة وكسب  غير 
طريق االستعانة بمجموعٍة من الُمؤّسسات الماليّة 
بتوفير  األموال  غسيل  عمليّات  تسهيل  في  ُتسهُم 

غطاٍء قانونّي وتتم العملية على مراحل وهي:
األولى من مراحل غسيل  المرحلُة  اإليداع: هي 
غسيل  ُمجرمو  خاللها  من  يعتمُد  والذي  األموال، 
األموال في التخلّص من أموالهم عن طريق تحويلها 

لودائَع مصرفيٍّة.
 التّجميع: جمعها ضمن مجموعٍة من المشروعات 
واالستثمارات الماليّة التي تضمُن لهم تغطيًة كافية 

للعمليّات غير القانونيّة.
غسيل  مراحل  من  األخيرة  المرحلُة  الّدمج: 
األموال، ومن خاللِِها يتُمّ خلُط األموال غير الشرعيّة 
معاً،  األموال  تختلُط  وهكذا  الشرعيّة،  األموال  مع 

ويصعُب التعّرف عليها وللعملية آثار وخيمة من:
الناحية االقتصادّية ُتؤّدي إلى ظهوِر أثٍر سلبّي 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

بسبب  دولٍة  بكل  الخاّص  الوطنّي  االقتصاد  على 
رؤوس  استخدام  تراجِع  في  األموال  غسيل  دور 
قانونيّة  غير  بأمواٍل  واستبدالها  الّسليمة  األموال 
مقارنًة  المحليّة  الُعمالت  قيمة  على  سلباً  وُيؤّثر 

بالُعمالت األجنبيّة.

تهديد اال�ستقرار

بسبب  للّدول  السياسّي  االستقراِر  تهديِد 
استخداِم األموال المغسولة في تمويل عمليّاٍت غير 
قانونيّة وإجراميّة قد ُتؤّدي إلى انتشاِر تهديٍد أمنّي 

وقومّي لدولٍة ما، كما قد ينتشُر الفساد.
ُمجرمو  يسعى  االجتماعيّة:  الناحية  ومن 
التي  كاّفة  التّجارة  أنواع  إلى نشِر  األموال  غسيل 
ُتقّدُم أفضل ُمساعدٍة لهم من أجل غسيل أموالهم 
بسهولة، فيحرصون على نشِر الُمخّدرات بين فئة 
ُتساعُد  التي  الوسائل  إحدى  من  بصفتها  الّشباب 
على زيادِة األموال المغسولة، وينتُج عن ذلك تدميرٌ 

كبيرٌ في البُنية األساسيّة للمجتمع.
 

ُمكافحة غ�سيل االأموال وفقًا لقانون 

الإمارات 

ومنذ  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  حرصت 
البداية على مكافحة هذه الظاهرة بالسبل والطرق 
الرادعة  القوانين  وكانت  التشريعات  فكانت  كافة، 
بيد من حديد على كل  والضرب  المجال،  هذا  في 

عملية تتم ويتم القبض على مرتكبيها.
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر  فقد 

القانون  الله«  الدولة »حفظه  آل نهيان رئيس  زايد 
االتحادي رقم )9( لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام 
في شأن   2002 لسنة   )4( رقم  االتحادي  القانون 
أهم  يأتي  وفيما  األموال،  غسيل  جرائم  مكافحة 

نصوص المواد المعدلة:

املادة )2(

- يعد مرتكباً جريمة غسيل األموال كل من   1
كان عالماً بأن األموال متحصلة من جناية أو جنحة، 

وارتكب عمداً أحد األفعال اآلتية:
أ- حّول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو 
استبدل المتحصالت أو قام بإدارتها بقصد إخفاء 

أو تمويه مصدرها غير المشروع.
أو  المتحصالت،  حقيقة  موه  أو  أخفى  ب- 
أو  فيها  التصرف  طريقة  أو  مكانها  أو  مصدرها، 

حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصالت.

2 - تعتبر جريمة غسيل األموال جريمة مستقلة 
وال تحول معاقبة مرتكب الجرم األصلي من دون 

معاقبته على جريمة غسيل األموال.
اإلدانة  على  الحصول  يشترط  ال   -  3
المشروع  غير  المصدر  إلثبات  الجريمة  بارتكاب 

للمتحصالت.

املادة )5(

1 - مع عدم اإلخالل بما نصت عليه في المادة 
)4( من هذا القانون، ال تتم إقامة الدعوى الجزائية 

جرائم غسيل األموال 
وفقًا لقانون دولة اإلمارات 
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المنصوص عليها في  الجرائم  إحدى  على مرتكب 
هذا القانون إال من النائب العام.

2 - على الجهات المختصة بحفظ األمن بناء على 
طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير 
غسيل  جرائم  في  المتهمين  أو  للشهود  الحماية 
غير  التنظيمات  وتمويل  اإلرهاب  وتمويل  األموال 
المشروعة إذا تطلب األمر ذلك أو كان هناك خوف 
على حياتهم وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا 

الشأن.
والحجز  التحفظ  قرارات  تنفيذ  يتم  ال   -  3
التحفظي على األموال لدى المنشآت المالية إال عن 

طريق المصرف المركزي.

املادة )6(

يجب على أي شخص أن يفصح عندما ُيدخل إلى 
الدولة أو ُيخرج منها عمالت أو أدوات مالية قابلة 
ذات  أحجار  أو  ثمينة  معادن  أو  لحاملها  للتداول 
قيمة، وفقاً لنظام اإلفصاح الذي يصدره المصرف 

المركزي.

املادة )7(

معلومات  وحدة  المركزي  بالمصرف  ُتنشأ   -
مالية لمواجهة غسيل األموال والحاالت المشبوهة 
من  المشبوهة  المعامالت  تقارير  لها  ترسل 
المنشآت المالية كافة والمنشآت األخرى التجارية 

واالقتصادية ذات الصلة. 
البالغات  القانون متابعة  - تتولى جهات تنفيذ 

التي ترد إليها بخصوص المعامالت المشبوهة أو 
المتحصلة من الجريمة وجمع االستدالالت بشأنها.

املادة )8(

دراسة  المالية  المعلومات  وحدة  تتولى   -  1
الحاالت المبلغة إليها وإبالغ النيابة العامة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة.
2 - للنيابة العامة استطالع رأي وحدة المعلومات 
المالية في البالغات الواردة إليها مباشرة بحاالت 
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات 

غير المشروعة.

املادة )13(

األفعال  أحد  يرتكب  من  كل  يعاقب   -  1
المنصوص عليها في البند )1( من المادة )2( من 
تزيد  ال  مدة  بالحبس  فيها  يشرع  أو  القانون  هذا 
على عشر سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مئة 
أو  درهم،  ألف  خمسمائة  تتجاوز  وال  درهم  ألف 

بإحدى هاتين العقوبتين.
بالعقوبات  اإلرهاب  تمويل  على  يعاقب   -  2
الواردة في القانون االتحادي رقم )7( لسنة 2014 

في شأن مكافحة الجرائم اإلرهابية.
حال  في  الجاني  إعفاء  تقدر  أن  للمحكمة   -  3
تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة في البند )1( 
من هذه المادة إذا بادر بإبالغ السلطات المختصة 
علم  قبل  الجناة  وباقي  الجريمة  عن  بمعلومات 
باقي  إلى ضبط  تبليغه  وأدى  المختصة  السلطات 

الجناة أو األموال محل الجريمة.

املادة )14(

ألف  ثالثمائة  عن  تقل  ال  التي  بالغرامة  تعاقب 
درهم وال تزيد على مليون درهم أي منشأة ارتكبت 
جريمة غسيل األموال أو تمويل اإلرهاب أو تمويل 

التنظيمات غير المشروعة.

املادة )15(

عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة  بالحبس  يعاقب 
ألف  ثالثمائة  تتجاوز  وال  درهم  ألف  خمسين 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء 
المالية  المنشآت  وموظفو  ومديرو  إدارة  مجالس 
الذين  واالقتصادية  التجارية  األخرى  والمنشآت 
متصالً  وكان  منشآتهم  في  وقع  فعل  بأي  علموا 
بجريمة غسيل األموال أو تمويل اإلرهاب أو تمويل 
التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن إبالغ وحدة 

المعلومات المالية.

املادة )16(

يعاقب الحبس مدة ال تزيد على سنة وبالغرامة 
التي ال تقل عن عشرة آالف درهم وال تتجاوز مئة 
ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام 
المراجعة  قيد  معامالت  عن  شخص  أي  بإخطار 
السلطات  أن  أو  مشبوهة  بعمليات  القيام  بشأن 
بعمليات  القيام  عن  بالتحري  تقوم  المختصة 

مشبوهة.
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املادة )18(

هاتين  بإحدى  أو  وبالغرامة  بالحبس  يعاقب 
العقوبتين كل من تعمد عدم اإلفصاح أو امتنع عن 
تقديم المعلومات اإلضافية عند الطلب منه، أو أخفى 
قدم عمداً  أو  عنها،  اإلفصاح  معلومات يجب  عمداً 
للنظام  بالمخالفة  وذلك  صحيحة،  غير  معلومات 

المنصوص عليه في المادة )6( من هذا القانون.

املادة )5( مكرر

غسيل  جريمة  ارتكاب  ثبوت  حال  في   -  1
األموال أو تمويل اإلرهاب أو تمويل التنظيمات غير 

المشروعة تتم مصادرة ما يأتي:
أ- األموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة 
تمويل  أو  اإلرهاب  تمويل  أو  األموال  غسيل 
التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل 

قيمته.
أو  األدوات  أو  المعدات  أو  الممتلكات  ب- 

الوسائط التي استخدمت أو كان يراد استخدامها.
2 - إذا حولت األموال والعوائد المنصوص عليها 
في البند )1( من هذه المادة أو بدلت جزئياً أو كلياً 
إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة األموال التي تم 

التحويل أو التبديل إليها.
غسيل  عن  الناتجة  األموال  اختلطت  إذا   -  3
األموال أو تمويل اإلرهاب أو تمويل التنظيمات غير 
المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة 

تتم مصادرة هذه األموال في حدود القيمة المقدرة 
لهذه األموال.

املادة )19( مكرر

1 - ال يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها 
أي  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  القانون  هذا  في 

قانون آخر.
وفي جميع األحوال يحكم بإبعاد األجنبي الذي 
المنصوص  الجرائم  إحدى  باإلدانة في  عليه  حكم 

عليها في هذا القانون.
في  ورد  بما  القانون  هذا  أحكام  تخل  ال   -  2
في شأن   2014 لسنة   )7( رقم  االتحادي  القانون 

مكافحة الجرائم اإلرهابية.
العليا من دون  المحكمة االتحادية  - تختص   3
وقد  اإلرهاب.  تمويل  جريمة  في  بالفصل  غيرها 
بذات  وقرارات  قوانين  التعديالت  هذه  سبقت 
 2002 لسنة   4 رقم  اتحادي  منها:  قانون  الصلة 
بشأن تجريم غسيل األموال، وقرار رئيس مجلس 
اإلمارات  في  والسلع  المالية  االوراق  هيئة  إدارة 
رقم 17/ر بشأن مواجهة غسيل األموال وتمويل 

اإلرهاب.
وتلقى هذه الجرائم عناية فائقة من كل أجهزة 
الدولة في الدولة نظراً الرتباطها بتمويل اإلرهاب 
المعمورة  أركان  يزال يضرب  ال  و  والذي ضرب 

وال يفرق بين دولة وأخرى.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه 

لسنة   /20/ رقم  اتحادي  بقانون  مرسوماً  الله« 
األموال  غسيل  جرائم  مواجهة  شأن  في   2018
غير  التنظيمات  وتمويل  اإلرهاب  تمويل  ومكافحة 

المشروعة.
ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسيل 
األموال كل من كان عالماً بأن األموال متحصلة من 
جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد األفعال اآلتية: 
عملية  أي  أجرى  أو  نقلها  أو  المتحصالت  تحويل 
بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، و/
أو أخفى أو مّوه حقيقة المتحصالت، أو مصدرها، 
أو  التصرف فيها أو حركتها  أو طريقة  أو مكانها 
ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و/أو اكتسب أو 
 / و  تسلمها،  عند  المتحصالت  استخدم  أو  حاز 
اإلفالت  على  األصلية  الجريمة  مرتكب  ساعد  أو 
العقوبة وتعتبر جريمة غسيل األموال جريمة  من 
مستقلة، وال تحول معاقبة مرتكب الجريمة األصلية 
من دون معاقبته على جريمة غسيل األموال، كما ال 
يشترط حصول اإلدانة بارتكاب الجريمة األصلية 

إلثبات المصدر غير المشروع للمتحصالت.
 /20/ رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  وأقر 
على  وبناًء  الوزراء  مجلس  يصدر  أن   2018 لسنة 
اقتراح وزير المالية الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم 
بقانون، وأن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع 
القانون  إلغاء  أحكام هذا المرسوم بقانون، شامالً 
مواجهة  بشأن   2002 لسنة   /4/ رقم  االتحادي 

جرائم غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب. 
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قضايا و أحكام مرجعية

قانونياً  مبدأً  العليا  االتحادية  المحكمة  أرست 
يجوز  وال  األحداث،  محاكمة  سرية  »وجوب  مفاده 
والمعنيون  والشهود  أمرهم  ولي  إال  يحضرها  أن 
ومن تقرره المحكمة، وذلك مراعاة لمقتضيات قدرها 
الشارع تتعلق بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من 

تلقاء نفسها«.
وتتلخص القضية في أن النيابة العامة في إحدى 
إمارات الدولة أسندت إلى المطعون ضدهما المتهمة 
على  المعصية، وحضت  األولى، وهي حدث حسنت 
أرسلت  بأن  المعلوماتية  الشبكة  ارتكابها عن طريق 
طلبه،  على  بناء  الثاني  للمتهم  عارية  شبه  صورها 
األولى  المتهمة  مع  االتفاق  بطريق  اشترك  والذي 
ألحكام  طبقاً  معاقبتها  الجريمة. وطلبت  ارتكاب  في 

الشريعة اإلسالمية الغراء.
بمعاقبة  حضورياً  االبتدائية  المحكمة  فقضت 
المتهمة األولى بالحبس لمدة سنة واحدة عن التهمة 
بالحبس  الثاني  المتهم  وبمعاقبة  إليها،  المسندة 
وخمسين  مائتين  مبلغ  وبتغريمه  واحدة  سنة  لمدة 
ومصادرة  إليه،  المسندة  التهمة  عن  درهم  ألف 
تنفيذ  بعد  الدولة  المتهمين عن  وإبعاد  المضبوطات، 

العقوبة، وإلزامهما بالرسوم المقررة قانوناً. 
لم يرتض المتهمان هذا القضاء، وطعنا عليه أمام 
محكمة االستئناف التي قضت حضورياً بقبول الطعن، 
ولكنها أصرت على سجن المتهمين مدة سنة واإلبعاد 
لهما، واالكتفاء بتغريم المستأنف الثاني بعشرة آالف 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

درهم بدل مائتين وخمسين ألف درهم.
فما كان من النيابة العامة اال أن طعنت هذا الحكم 
أمام المحكمة االتحادية العليا لمخالفته للقانون، حيث 
قانون  أن  من  الرغم  على  عالنية  تمت  المحاكمة  إن 
األحداث نص على أن األحداث يجب أن تتم محاكمتهم 

بجلسات سرية مما يوجب نقض الحكم.
طعن  بقبول  العليا  االتحادية  المحكمة  فقضت 
المتهمين الصرارهما على  بمعاقبة  العامة، و  النيابة 
في  المحكمة  وأكدت  عالنية،  المحاكمة  عقد جلسات 
يجوز  وال  األحداث  محاكمة  سرية  »وجوب  قرارها 
والمعنيون  والشهود  أمرهم  ولي  إال  يحضرها  أن 
ومن تقرره المحكمة، وذلك مراعاة لمقتضيات قدرها 
الشارع تتعلق بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من 

تلقاء نفسها«.
هذا،  العليا  االتحادية  المحكمة  على  التعليق  وفي 
المحكمة  هذه  قرارات  تكون  ما  دائماً  أنه  نوضح 
متفقة  الحيثيات  جاءت  القضية  هذه  وفي  متميزة. 
مع القانون والواقع باالستناد إلى القانون االتحادي 
الجانحين  األحداث  بشأن   1976 لسنة   9 رقم 
العدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  والذي  والمشردين 
42 السنةالسادسة بتاريخ 1976/11/15 وعمل به من 
تاريخ 1977/1/14، والذي تنص المادة 29 على التالي :
»تجرى محاكمة الحدث في غير عالنية، وال يجوز 
والمحامون  والشهود  أمره  متولي  إال  يحضرها  أن 
ومندوبو وزارة الشؤون االجتماعية )تنمية المجتمع 

المحكمة  له  تأذن  ومن  األحداث  ومعاهد  حالياً( 
حضور  من  الحدث  إعفاء  وللمحكمة  بالحضور. 
المحاكمة بنفسه، وأن تقرر سماع الشهود في غير 
حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك. وأنه ال 
يجوز الحكم باإلدانة إال بعد إفهام الحدث بما تم في 
غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في 
جلسة علنية. ويرفع االستئناف بتقرير إلى المحكمة 
المختصة خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدور الحكم 
إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعالن الحكم إذا كان 
السرعة،  وجه  على  المحكمة  فيه  وتفصل  غيابياً. 
ويكون اإلفراج عن المحكوم عليهم باإليداع في تلك 

المعاهد بناء على طلب هذه اللجنة«.
االبتدائية  المحكمتان  القضية،خالفت  هذه  وفي 
بعد  علنية  المحاكمة  بجعل  القانون  واالستئنافية 
الذكر،  سالفة   29 المادة  وأغفلتا  المتهمين.  اصرار 
وبذلك يكون نقض قرارهما من النيابة العامة ثم من 

المحكمة االتحادية العليا في محله تماماً. 
فإذا خرجت  العام،  النظام  من  يعد  اإلجراء  وهذا 
للمحكمة  كان  العام  النظام  عن  القضائية  األحكام 
األعلى درجة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولو لم 

يطلب الخصوم ذلك منها.
بشأن   1976 لسنة   9 رقم  القانون  إلى  واستناداً 
األحداث والجانحين، راعت المحكمة االتحادية العليا 

في قرارها هذا المواد التالية من هذا القانون:
المادة 1:

وجوب سرية محاكمة األحداث 
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لم  من  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  في  حدثاً  يعد 
الفعل  ارتكابه  وقت  عمره  من  الثامنة عشرة  يجاوز 
محل المساءلة أو وجوده في إحدى حاالت التشرد. 
)والمتهمة األولى في هذه القضية هي من األحداث(.

المادة 7:
يبلغ  ولم  السابعة  أتم  الذي  الحدث  ارتكب  إذا 
السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في 
قانون الجزاء أو أي قانون آخر، حكم القاضي باتخاذ 

ما يراه من التدابير.
المادة 8:

من  عشر  السادسة  أتم  الذي  الحدث  ارتكب  إذا 
أي  أو  الجزاء  قانون  في  عليها  معاقباً  عمره جريمة 
يراه  ما  باتخاذ  يحكم  أن  للقاضي  جاز  آخر  قانون، 
من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدالً من 

العقوبات المقررة.
المادة 10:

إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقباً عليها 
بالحبس، ال يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها 

عليه عن نصف الحد األقصى المقرر لها أصالً. 
وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث 
طبقاً لهذه المادة في أماكن خاصة تتوفر فيها وسائل 

الرعاية االجتماعية والتربية والتعليم.
هذا وتولي دولة اإلمارات العربية المتحدة اهتماماً 
والمشردين  وباألحداث  عموماً  باألطفال  كبيراً 
خصوصاً، وهذا االهتمام نابع من السياسة التشريعية 

التي جعلت اإلمارات نموذجاً فريداً في الوطن العربي 
والعالم ألنها التقف عند سقف معين من الطموحات، 
بل تسعى إلى االرتقاء بكل ما يحفظ كرامة اإلنسان 
والحدث خصوصاً. وليس أدل على ذلك من  عموماً 
تنمية  وزارة  أعدته  الذي  لألحداث  الجديد  القانون 
المجتمع، ووافق عليه مجلس الوزراء، ويتضمن إنشاء 
األحداث،  قضايا  في  بالنظر  خاصة  ومحاكم  نيابة 
وتشكيل شرطة خاصة لألحداث سيكون لها تدريب 
خاص وتكوين مهني مختلف يركز على تفهم مراحل 
الطفولة، ويتم تحديد مهام شرطة األحداث وشروط 
العاملين بها والقواعد التي يعملون بموجبها، وتقدير 
سن الحدث من 7 سنوات إلى 9 سنوات، وتصنيف 
مؤسسات  هي  أنواع،   3 إلى  األحداث  إيواء  دور 
الرعاية والتربية والتأهيل وتختص كل واحدة منها 
بدور ومهام محددة. وينص القانون والذي جاء في 
100 مادة قانونية موزعة على 5 أبواب و10 فصول، 
والرعاية  االجتماعية  للمراقبة  مكاتب  إنشاء  على 
التي  األهلية  أو  الحكومية  المكاتب  وهي  الالحقة، 
تختص بإعداد التقارير االجتماعية والنفسية والطبية 
تنفيذ  على  واإلشراف  إليها،  المحالين  األحداث  عن 
التدابير المنصوص عليها، وتقديم التقارير المطلوبة 
وضمان  عنهم،  المفرج  األحداث  ومتابعة  للمحكمة 

استقرارهم وحسن سلوكهم. 
الالحقة،  الرعاية  عملية  القانون  مواد  وفَصلت 
الرعاية  ربط  يتم  بحيث  كبير،  بشكل  عليها  وركزت 

الالحقة بالتدابير التي يمكن أن تصدر بحق الحدث، 
المراقبة  تحت  الحدث  وضع  يمكن  أنه  بمعنى 
التي  المعايير  مع  سلوكياته  من  للتأكد  االجتماعية 

وضعتها النيابة العامة. 
لرعاية  اجتماعياً  مراقباً  القانون  ويخصص 
في  عنه  اإلفراج  بعد  الخارجي  المجتمع  في  الحدث 
األخصائي  بحضور  ويسمح  الالحقة،  الرعاية  إطار 
االجتماعي التحقيقات كافة مع الحدث، ودراسة حالة 
التوصيات  وإبداء  المحكمة  على  عرضه  قبل  الحدث 

التي يراها مناسبة. 
في  لألطفال  نوعها  من  نيابة  أول  إنشاء  تم  كما 
التي  الكبيرة  األهمية  تؤكد  الخطوة  وهذه  أبوظبي، 
توليها قيادة الدولة للقضايا ذات الصلة بحماية وأمن 
الطفل وتوفير السبل كافة لتنشئته بالشكل الصحيح 

وضمن بيئة مثالية.
ويهدف إنشاء نيابة الطفل في أبوظبي إلى توفير 
الحماية للطفل عبر تطبيق قانون وديمة، والمساهمة 
باستخدام  تقليدية  غير  تحقيق  بيئة  توفير  في 
الطفولة،  احتياجات  تناسب  التي  الحديثة  األساليب 
القائمين بخبرة تراكمية متخصصة، وتطوير  وإثراء 
لحماية  المقدمة  والعدلية  القضائية  الخدمات  كفاءة 
الطفل، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول الجرائم التي 
يكون فيها الطفل طرفاً كضحية أو متهم، والمساهمة 
تلك  انتشار  من  للحد  فعالة  توعوية  برامج  بوضع 

الجرائم التي يتعرض لها األطفال.
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آفاق

الدكتور: عادل عبد اجلواد الكردو�سي

خبري بوزارة تنمية املجتمع يف دولة االإمارات

التحكيم في القرن الواحد والعشرين

الواحد  القرن  القول إن  بادئ ذي بدء، يمكن 
إيقاع  وزيادة  بتسارع  اتسم  قد  والعشرين 
في  كبير  دور  الوقت  لعنصر  وأصبح  الحياة، 
حجم  في  زيادة  العالم  وشهد  المعامالت، 
األنشطة والمعامالت بين جميع بلدان العالم في 
جميع المجاالت االقتصادية والتجارية والعقود 
المختلفة... إلخ، لذلك اتجهت غالبية بلدان العالم 
إلدخال  وسعت  التحكيم،  مراكز  إقامة  نحو 
)المساقات(  الدراسية  المواد  كأحد  التحكيم 
)القانون(،  الحقوق  كليات  في  تدرس  التي 
إلعداد الكوادر القادرة على التعامل مع التحكيم 
بطريقة علمية، ولمواجهة تحديات القرن الحادي 

والعشرين.
الخاص  القضاء  أنماط  أحد  التحكيم  ويمثل 
الذي يسعى للفصل في النزاعات والخالفات التي 
تنشأ بين األطراف الذين تربطهم عالقة قانونية 
باختيار  النزاع  أطراف  يقوم  حيث  معلومة، 
أن  المفترض  ومن  خبرة  لهم  آخرين  أشخاص 
والنزاهة،  والعدل  واالستقالل  بالحياد  يتسموا 
محددة  شروط  وضع  خالل  من  ذلك  ويتم 
للفصل في النزاعات الموجودة بين أطراف هذه 
العالقة، وعند إصدار القرار )الحكم( في النزاع 
النزاع  هذا  لحسم  نهائياً  يكون  التحكيم  محل 

)الخصومة(.   
نتعرف على أهم المفاهيم، وماهية التحكيم، ثم 
مزايا التحكيم، وأسباب زيادة االهتمام بالتحكيم 

في الوقت الحالي.

اأهم املفاهيم

عالقة  أطراف  اتفاق  بأنه  التحكيم  ُيعَرّف 
قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم 
الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو 
يتم  أشخاص  عن طريق  تثور،  أن  يحتمل  التي 
اختيارهم كمحكمين، حيث يتولى األطراف تحديد 
أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم، 
أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى تنظيم 
عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة 

بهذه الهيئات أو المراكز.

المصرية  العليا  الدستورية  المحكمة  وعّرفت 
لنزاع معين بين طرفين  بأنه: »عرض  التحكيم 
أو  باختيارهما،  يعين  األغيار  من  محكم  على 
يحددانها،  شروط  ضوء  على  منهما،  بتفويض 
ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون 
التحامل،  من  مجرداً  المماألة،  شبهة  عن  نائياً 
لداء الخصومة في جوانبها، التي أحال  وقاطعاً 
بوجهة  منهما  كل  يدلي  أن  بعد  إليه،  الطرفان 
التقاضي  ضمانات  خالل  من  تفصيالً  نظره 

الرئيسة«.
التحكيم  تعريف  األردني  القانون  ترك  لقد 
»طريق  بأنه:  التمييز  محكمة  فعّرفته  للقضاء، 
ينشأ  ما  لفض  الخصوم  إليه  يلجأ  استثنائي 
بينهم  قائم  إتفاق  بموجب  منازعات  من  بينهم 

بقصد الخروج عن طريق التقاضي العادية«.

ماهية التحكيم

أحد  باعتباره  التحكيم  ماهية  على  نتعرف 
لحل  القضاء  عن  بديالً  تستخدم  التي  الطرق 
الخالفات والنزاعات التي قد تنشأ بين األطراف 
التحكيم  به  يتسم  لما  نظراً  العالقة،  أصحاب 
النزاعات  حجم  زاد  وقد  وسرية،  سرعة  من 
في  فيها  القرارات  إصدار  التحكيم  يتولى  التي 
القرن الواحد والعشرين، نتيجة اتجاه الكثير من 

أطراف المنازعات لتفضيل التحكيم.
فالتحكيم إن كان حديث االنتشار، إال أنه ليس 
بحديث العهد، حيث يعد وجود التحكيم قديماً قدم 
وجود اإلنسان، ولعل أقدم صوره كانت حين قام 
نزاع بين قابيل وهابيل حول الزواج من األخت 
التوأم وكان الحل المقبول منهما هو االحتكام إلى 
السماء ومن الرجوع إلى الكتابات التاريخية نجد 
للتحكيم  نظاماً  عرف  قد  السومري  القانون  أن 
شبيهاً بالقضاء، حيث كان يتوجب عرض النزاع 
اليونانية قد  على محكم عام، كما أن الحضارة 
وكذلك  صولو،  تشريعات  في  التحكيم  عرفت 
عرف التحكيم في القانون الروماني وفي مزايا 
التحكيم قال أرسطو: أطراف النزاع يستطيعون 
المحكم  أن  ذلك  القضاء،  على  التحكيم  تفضيل 

يرى العدالة بينما ال يعتد القاضي إال بالتشريع 
وقد عرف العرب التحكيم عن طريق ما يسمى 
المنافرة، حيث كان الطرفان يحتكمان إلى محكم 
لحسم النزاع بينهما بمسائل كالشرف. كما أن 
اإلسالم أجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق 
الناس، ولعل أبرز صور التحكيم عند المسلمين 
الزوجين  بين  خالف  نشوب  عند  التحكيم  هي 
أيام  حدثت  الذي  التحكيم  حوادث  من  وكذلك 
الحجر  قصه  والسالم  الصالة  عليه  الرسول 
األسود. وهناك من يرى أن التحكيم عدالة راقية، 
عن  يتخلى  ينشدها  من  أن  الرقي  هذا  ومرجع 
والذي  العدالة،  على  للحصول  المألوف  الطريق 
للعدالة  الشعب طلباً  أفراد  العامة من  إليه  يلجأ 
في مناخ متميز تتوافر فيه الكثير من الجوانب 
القضاء  مرفق  في  نفتقدها  والتي  اإليجابية 
التقليدي، ومن هنا يصدق القول في وصف آلية 
التحكيم بأنها عدالة خاصة، وفي نظري جديرة 

بالوصف بأنها عدالة األثرياء.
ويمثل التحكيم طريقاً لحل المنازعات بأسلوب 
مواز للقضاء، ولكنه يختلف عن القضاء من حيث 
ميزة السرعة في حل وتسوية المنازعات، وحرية 
الخصوم في اختيار المحكمين، ووضع شروط 
العالم  بلدان  من  الكثير  اتجهت  حيث  التحكيم، 
ومؤسسات  الدولة  مؤسسات  حيث  من  سواء 
األخذ  نحو  واألفراد  والخاص  العام  القطاع 
والمنازعات  الخالفات  وتسوية  لحل  بالتحكيم 

الناشئة عن العقود واالتفاقات التي تتم بينهم.

مزايا التحكيم

نلقي الضوء على بعض المزايا التي يتسم بها 
التحكيم من حيث سرعة الفصل فيما يتواله من 
خالفات ومنازعات، وما يتسم به من االقتصاد 
بالنفقات، مع وجود السرية لعدم إظهار أن هناك 
خالفاً بين أطراف هذه المعامالت، والمرونة في 
تطبيق القواعد القانونية واألعراف، باإلضافة إلى 
حرية اختيار األشخاص الذين لديهم خبرة في 
الحد من  التحكيم في  مجاالت محددة، ويسهم 

حجم األعباء عن القضاء.
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من ميزات التحكيم االآتي 

والمرونة  المنازعات  في  الفصل  سرعة   .1
واالقتصاد بالنفقات.

2. عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو إجراءات 
معينة.

3. صدور الحكم عن خبراء بمجاالت معينة.
4. وجود فرص أكبر لحل الخالفات عن طريق 

الصلح.
بما  السرية  يكفل  بشكل  الخالف  تناول   .5
يحفظ الطرفين من نتائج إعالن الخالف خاصة 

في المعامالت التجارية.
6. تخفيف األعباء عن القضاء.

7. يفسح المجال لألطراف الختيار األشخاص 
الذين سيقومون بالفصل في النزاع.

بظهور  والعشرون  الحادي  القرن  اتسم  لقد 
والمعلومات  االتصاالت  ثورة  مع  العولمة 
)اإلنترنت(،  الدولية  المعلومات  شبكة  وانتشار 
والسياحة،  السفر  حجم  زيادة  بذلك  وارتبط 
وأصبح المجتمع الدولي قرية عالمية، مما عزز 
من التحكيم كآلية لحل المنازعات والخالفات في 

القرن الواحد والعشرين.

اأ�سباب زيادة االهتمام بالتحكيم يف 

الوقت احلايل

نبرز باختصار بعض األسباب التي أدت إلى 
زيادة االهتمام بالتحكيم واالعتماد عليه في حل 

األطراف  بين  تنشأ  التي  والخالفات  النزاعات 
حجم  زيادة  مع  وبخاصة  الحالي،  الوقت  في 
خاص  بوجه  والتجارية  عام  بشكل  المعامالت 
وبعضها  المؤسسات  بين  التعاقدات  وزيادة 
بعضاً أو بين األشخاص على المستوى العالمي 

والمحلي.
فيما يتعلق بأحوال اللجوء للتحكيم؛ الشك أن 
التحكيم قد تبوأ مكانة ساميه في األونة األخيرة 

سواء في الدول المتقدمة أو دول العالم النامية.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أولها وأهمها هو 
الخصومة من طول إجراءات  ما يعانيه أطراف 
التقاضي، وبطء تلك اإلجراءات مما يترتب عليه 
في  كبيرة  قيمة  يكتسب  الذي  الوقت  ضياع 
المعامالت  تلك  أن  خاصة  التجارية  المعامالت 
يجعل  مما  الدولية،  اآلصنفة  أغلبها  اكتسب  قد 
اللجوء إلى التحكيم في حل المنازعات المتعلقة 
إذ  لحلها،  األنسب  الطريق  هو  المعامالت  بتلك 
إن التحكيم قوامه إرادة األطراف أو تهيمن هذه 
اإلرادة على نظام التحكيم بأكمله من االتفاق على 
وتحديد  المحكمين  باختيار  مروراً  ذاته  المبدأ 
عددهم واختصاصهم وتحديد الجهة التي تتولى 
تتبع  التي  واإلجراءات  التحكيم  على  اإلشراف 
النزاع،  هذا  يحكم  الذي  والقانون  األنواع  كل 
مما يشعر األطراف بأنهم يشاركون في عملية 
التحكيم، وذلك على عكس اللجوء للقضاء الذي 
يفرض عليهم إجراءات رسمية تبعية أتباعها وقد 
كما  باهظة،  تكاليف  عليه  تترتب  قد  مما  تطول 

أن مما يزيد من رصيد التحكيم وزيادة األقبال 
عليه سهولة اإلجراءات وبساطتها وسرعتها إذا 
ما قورن بالقضاء الذي يبدو أكثر مشقة وتعقيداً 

وأبطأ.
يمكن القول إن هناك الكثير من األسباب التي 
ودعمت  والعشرين،  الواحد  القرن  في  برزت 
لتسوية  كآلية  بالتحكيم  األخذ  نحو  االتجاه 
الدول  بين  تنشأ  التي  والخالفات  المنازعات 
العالمي  المستوى  على  واألفراد  والمؤسسات 

واإلقليمي والقطري.
خالصة القول إن التحكيم يتسم بما يلي:

• التحكيم يتسم بالسرعة في حل المنازعات.
• التحكيم غير مكلف.

باختيار  األطراف  يقوم  التحكيم  • من خالل 
المحكمين.

ويتسمون  ثقة  محل  أشخاص  اختيار  يتم   •
بالكفاءة والنزاهة والحياد في إصدار قرار حل 

النزاع.
• يقوم األطراف بوضع إجراءات التحكيم.

تستمر  حتى  بالسرية،  التحكيم  يتسم   •
قرار  صدور  بعد  المتنازعين  بين  المعامالت 

التحكيم.
الزمنية  الفترة  بتحديد  المتنازعون  يقوم   •

المقررة لحل النزاع.
ملزماً  يصبح  التحكيم  حكم  إعالن  بعد   •

ألطرافه ونهائياً ال رجوع فيه.
• يسهم حل النزاع في تقليل فترة المنازعات.
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قتلت كريستي ميراك في عام 1992، ولكن لم يتم 
الصف  ُمدرسة  الماضي.  العام  حتى  القضية  حل 
عثر عليها ميتة  25 عاماً  العمر  البالغة من  السادس 
في منزلها بالقرب من النكستر، فيالدلفيا، عارية من 
منطقة أسفل الجسم. لقد تعرضت للضرب والخنق 
واالعتداء الجنسي. الشرطة جمعت عينة سائل منوي 
وأخضعتها للفحص من خالل قاعدة بيانات الحمض 
أغلقت  وهكذا  تطابق،  أي  يوجد  لم  ولكن  النووي، 

القضية ضد مجهول. 
الشرطة  اعتقلت  الماضي  حزيران  يونيو/  في 
رو،  رايموند  واسمه  عاماً،   49 عمره  به  مشتبهاً 
جي  »دي  بلقب  ويشتهر  موسيقياً  منسقاً  ويعمل 
فريز«. لقد عثروا عليه بمساعدة »برابون نانوالبس« 
وهي شركة متخصصة في األدلة الجنائية الوراثية 

ومقرها ريستون، فيرجينيا.
األنساب  مختبر  تترأس  التي  مور  تقول سيسي 
الجيني في الشركة »تم التحقيق مع أكثر من 1000 
شخص في جريمة كريستي لكن رايموند رو لم يكن 

أبداً على تلك القائمة«.  
لجأت السيدة مور، 50 سنة، الى استخدام مزيج 
من التكنولوجيا الوراثية الحديثة واألشجار العائلية 

 999 - خا�س

التقليدية لمساعدة وكاالت إنفاذ القانون على تعقب 
المجرمين المجهولين.

ويقدر أن 18 مليون شخص في الواليات المتحدة 
من  المنزل  في  النووي  الحمض  اختبارات  أخذوا 
شركات مثل AncestryDNA و23andMe. االختبارات 
يمكن أن تساعدك في اكتشاف األقارب البعيدين أو 

معرفة أصولك العرقية.
السناتور اليزابيث وارن الشهيرة أخذت في حادثة 
اختبار  الماضي  األول  أكتوبر/تشرين  في  شهيرة 
الحمض الوراثي لتثبت أن أصولها من الهنود الحمر 
من  سلفاً  لها  أن  وتبين  الشيروكي  قبائل  وتحديداً 
الهنود الحمر قبل ستة إلى عشرة أجيال، لكن التأثير 

السياسي لهذا االكتشاف لم يكن حسب رغبتها.
إجابات  تجد  النووي  الحمض  اختبارات  أن  إال 
األساسية  األسئلة  أكثر  على  األحيان  بعض  في 
حول الهوية. لقد استغلت السيدة مور هذه األسئلة 
لمساعدة البالغين الذين تم تبنيهم للعثور على آبائهم 
يكون  من  ذاكرته  فقد  رجل  وليعرف  البيولوجيين 

وغير ذلك.
الجنائية.  العدالة  الحالي فهو ميدان  أما تركيزها 
الحمض  المحققون  استخدم  الزمن،  من  لعقود 

والميتوكوندريا  واي  كروموسومات  من  النووي 
لتحديد الجناة المحتملين، ولكن كال الطريقتين كان 
لها حدود. الرجال فقط لديهم الكروموسومات واي، 
التي تم تمريرها من دون تغيير من األب لالبن. تقول 
قرابة  مدى  على  يدل  ال  الفحص  »هذا  مور  السيدة 
الشخصين بل يدلك فقط أنهما يشتركان في سلف 
واحد على ذلك الخط. من ناحية أخرى، فإن الحمض 
الخلية -  – محرك طاقة  الميتوكوندريا  النووي من 
يتم تمريره من األم إلى الطفل، وبالتالي يكشف فقط 

المعلومات الجينية من خط األمهات«.
كما اختبرت سلطات فرض تطبيق القانون 20 من 
الجسمية  الصبغيات  من  أكثر  أو  الوراثية  العالمات 
المورثة  بالجنس  المرتبطة  غير  الكروموسومات   -
من كال الوالدين. لكن هذه العالمات لم تقدم سوى 

معلومات محدودة.
حينما  سنوات  عشر  نحو  منذ  كبير  تقدم  حدث 
القدرة  للمستهلك  الوراثي  الفحص  شركات  طورت 
على تحليل أكثر من 500 ألف  عالمة وراثة صبغية 

جنسية.
النووي  الحمض  يرتبط  الحمل  يحدث  عندما 
الصبغي الجمسي لألب واألم بصورة عشوائية لذلك 

األدلة الوراثية 
تكشف ألغاز الجرائم الغامضة 

الشرطة العالمية
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النووي  الحمض  بنصف  األشقاء  األخوة  يشترك 
بربع  األشقاء  غير  األخوة  يشترك  بينما  تقريباً 

الحمض النووي.
األسالف  نسبة  للنصف  يخفض  جيل  كل 
المشتركين وينطوي على خلط آخر، بحيث ينخفض   

حصة   :4 ُمعامل  بواسطة  الشائع  النووي  الحمض 
الحمض  من   )%12.5( الثمن  بمعدل  العمومة  أوالد 
 1/32 العم  أبناء  ثاني  الجسمي،  الصبغي  النووي 
)نحو   1/128 العمومة  أوالد  وثالث   )%3.125(

 .)%0.871
بهذه التطورات أصبح من الممكن تحديد األقارب 
البعيدين بل وحتى االتصال بهم. تقول مور: »يمكن 
أن تحصل على اختبار الحمض النووي الخاص بك، 
الحمض  ومقارنته مع كل األشخاص اآلخرين على 
قائمة  على  وستحصل  الجمسي،  الصبغي  النووي 
الناس الذين تشترك بحمضك النووي معهم ويمكن 
أيضاً أن تستخدم هذه التقنية لتحديد هوية حمض 

نووي وجد في مسرح الجريمة«.
لقد أطلق على السيدة مور لقب »المفتش الجالس 
على الكرسي«، على الرغم من أن الوصف المناسب 
بدروس  استمتعت  لقد  العصامية.  المفتشة  هو  لها 
درست  ولكن  الثانوية  المدرسة  في  الوراثة  علم 
علم  دروس  ألن  الجامعة  في  والفنون  الموسيقى 
»كانت  وتقول:  الغثيان  لها  تسبب  كانت  األحياء 
دروس تشريح الضفادع مقززة دائما بالنسبة لي«.

المسرح  مجال  في  للعمل  تسعى  كانت  وفيما 
بعلم  مهتمة  بقيت  التلفزيوني،  واإلنتاج  الموسيقي 
)تحليل  والوراثة  العائلة(  تاريخ  )دراسة  األنساب 

الحمض النووي(.
فحص  مور  السيدة  قررت  الزمان  من  عقد  قبل 
40 من أفراد عائلتها. تقول »من المتوقع ألبناء العم 
في   %3.125 بنسبة  يشتركوا  أن  الثانية  الدرجة  من 

المتوسط، في الحمض النووي، وأردت أن أرى، مع 
البيانات الحقيقية، إذا كان ذلك يتطابق مع المحاكاة 

الحاسوبية«.
التوزيع كان  الرغم من أن  المتوسط، على  صمد 
واسعاً: أبناء عم مور من الدرجة الثانية اشتركوا بما 

بين 1% و 6% من حمضها النووي.
بعد أن نشرت نتائج دراستها عن الحمض النووي 
عن  باختبارات  القراء  قام  مدونة،  على  لعائلتها  
أنسابهم ما أدى إلى ظهور التجربة الجماعية. أدركت 
أن تسفر  يمكن  المختلفة  العائلية  العالقات  أن  مور 
تشير  قد  ففيما  مماثل،  جيني  رياضي  حساب  عن 
محتملة  عالقة  وجود  إلى  النووي  الحمض  نتائج 
بين شخصين، إال أنها تصبح أقل حسماً كلما كانت 

القرابة بعيدة.
المشترك  النووي  الحمض  ناحية  من  إنه  وتقول 
فابن العم الثاني هو مكافئ وراثي البن العم األول 
غير الشقيق المستبعد مرة والبن عم أول المستبعد 
ما يشترك  مرتين«. فإذا أظهر االختبار أن شخصاً 
التأكد  بذلك  يمكنك  النووي،  حمضك  من   %50 بـ 
بعضهم من خالل  يكتشف  أحياناً  ولكن  أخيك.  أنه 
الفحص أن من يظنونهم أقرباء هم ليسوا كذلك، وهذا 
هو اللغز الذي يتم عندها استدعاء السيدة مور لحله. 
خالل  من  صدفة  زوجان  علم   2012 عام  في   
من  البالغة  آني  ابنتهما  أن  النووي  الحمض  فحص 
باألب.  بيولوجية  عالقة  تربطها  ال  عاماً   19 العمر 

 سيسي مور
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آني  والد  تحديد  على  العائلة  ساعدت  مور  السيدة 
الحقيقي - فني في عيادة الخصوبة التابعة لجامعة 
يوتاه التي ساعدت الزوجين على الحمل، وكان الفني 
الفني  متبرع بالحيوانات المنوية. وقد تبين أن هذا 
-المتوفي اآلن- كان أدين بجريمة خطف وأنه حصل 
خلط بين الحيوانات المنوية لألب والفني في العيادة، 
وال أحد يعرف إلى اآلن لماذا حدث هذا الخطأ وهل 

كان مقصوداً أم عرضياً.
أنه في بعض  إال  أبويها،  قرة عين  آني  تزال   ال 
التي  لألسرار  نتيجة  األسرة  تتشتت  قد  الحاالت 
الحديث  مور  تشأ  لم  الوراثية.  االختبارات  تكشفها 
عن كيفية كشفها للهوية الحقيقية لوالد آني إال أنها 
تصف طريقتها العامة كما يلي: أوالً، تستخدم ساللة 
ابن عم ثالث، ثم  اختبار لتحديد قريب بعيد – مثالً 
من  بمعلومات  الفروع  وتمأل  العائلة،  شجرة  تبني 
والنعوات،  الزفاف  إعالنات  مثل  العامة  السجالت 
وحتى وسائل التواصل االجتماعي. وتواصل قائلة: 
التقاطع  أنت فقط تبني وتبني حتى تعثر على ذلك 
األجداد  معظم  المختلفة.  العائالت  فيه  تلتقي  الذي 
األوائل في ذلك الوقت كانوا عائالت كاثوليكية في 
مزارع كبيرة وفيها ما بين 15 و 20 ولداً، ويستغرق 

األمر الكثير من الوقت لتتبع أحفاد هؤالء«.
 استغرق األمر من بنجامين كايل عامين تقريباً 
من  عانى  لقد  مور.  السيدة  من  المساعدة  ليجد 
الوعي  وفقد  للضرب  تعرضه  بعد  الذاكرة  فقدان 
 .2004 في  جورجيا  في  برجركنغ  مطاعم  أحد  في 
الصبغي  النووي  بالحمض  الخاص  االكتشاف  قبل 
الجسمي، وصلت الجهود لمطابقة الكروموسوم واي 
مع قواعد البيانات العامة إلى طريق مسدود. ولكن 
تمكنت  لألقرباء  الوراثي  الفحص  نتائج  باستخدام 
السيدة مور من العثور على ستة من أقاربه ربطتهم 
لتحديد  الجغرافية  ومواقعهم  العائلية  أسمائهم  مع 

هويته.
علم األنساب يستلزم الكثير من التنقيب والبحث 
المضني، لذلك لم يكن من المستغرب استدعاء السيدة 
الجنائية.  العدالة  مجال  في  مهاراتها  لتطبيق  مور 
حدث تقدم كبير لعلم األنساب الربيع الماضي حينما 
النووي  الحمض  القانون  إنفاذ  سلطات  استخدمت 
الجسدي لتحديد »قاتل الوالية الذهبية« والذي ارتكب 
أكثر من اثني عشرة جريمة قتل و 50 حالة اغتصاب 
والثمانينيات.  السبعينيات  خالل  كاليفورنيا  في 
ألقي  عمره،  من  السبعينيات  في  اآلن  به،  المشتبه 

القبض عليه واتهم بـ 13 جريمة قتل.  
تعرفت عليه الشرطة عن طريق مطابقة الحمض 
النووي المحفوظ من مسرح الجريمة مع عينات في 
بحثية  بيانات  قاعدة  مؤسسة  وهي  الـ»جيدماتش«، 
غير ربحية حيث يمكن للمستخدمين تحميل البيانات 
اندمي،   23 مثل  األنساب  اختبارات  من  الوراثية 
انسستري دي ان ايه، فاميلي تري دي أن إيه، وماي 

هيريتج.
عن  بالبحث  للناس  هذه  البيانات  قاعدة  تسمح 
شركات  من  اختبارات  يأخذون  الذين  األقارب 
مختلفة، على الرغم من أنهم يجب أن يقدموا اقراراً 
معلومات  باستخدام  القانون  إنفاذ  لسلطات  يسمح 

حمضهم النووي.
تطابق  بعيدين  أقارب  على  العثور  خالل  من 
حمضهم النووي مع الجاني، استطاع مطبقو القانون 
من رسم شجرة عائلته عكسياً. مور لم تشارك في 
هذه القضية، لكنها لفتت اهتمام وكاالت أخرى إلنفاذ 
مور  السيدة  وظفت  التي  بارابون  وشركة  القانون 

لتقود وحدة جديدة باسم الطب الشرعي لألنساب.
مسرح  من  المرفوع  النووي  الحمض  أن  إال 
أو  العتقال  كافية  ليست  العائلة  وشجرة  الجريمة 

إدانة شخص أو حتى الحصول على
أن  الشرطة  على  يجب  وبالتالي  تفتيش.  مذكرة 
فيه  المشتبه  من  جديدة  نووي  حمض  عينة  تأخذ 
للتأكيد على المطابقة الجينية. في إحدى القضايا التي 
عملت عليها السيدة مور، التقط رجال الشرطة كوًبا 
سقط من شاحنة المشتبه به. وفي قضية كريستي 
ميراك، كان عناصر شرطة والية بنسلفانيا متخفين 
في مدرسة تستضيف فعالية، حيث كان السيد رو 
يقوم بتقديم فقرات ترفيهية وأخذوا قطعة لبان تركها 
بأنه  رو  السيد  اعترف  الماضي  يناير  وفي  وراءه. 
مذنب في تهم القتل واالغتصاب والسطو وحكم عليه 

بالسجن مدى الحياة.
وكاالت  من  الطلبات  عشرات  بارابون  وتتلقى 
قضايا  لحل  البالد  أنحاء  جميع  في  القانون  تطبيق 
مغلقة، ويحدث الكثير من التقدم مع قيام عدد متزايد 
قاعدة  على  الوراثية  بياناتهم  بتحميل  الناس  من 

البيانات »جيدماتش«. 
لوس  في  الشرطة  اعتقلت  الماضي  يناير  في 
أنجلوس رجالً يبلغ من العمر 39 عاماً متهم بجريمة 
حددت  نفسها  الفترة  وفي   .2006 بالساطور  قتل 
بارابون المشتبه به المتهم باالعتداء على امرأتين في 

ميسيسيبي في عام 1990.

غضون  في  أنه  تفاؤلها  عن  مور  السيدة  تعبر 
بضع سنوات ستكون معظم القضايا المسجلة ضد 
مجهول قابلة للحل بفضل البيانات العامة. وتحتوي 
»جيدماتش« حالياً على بيانات أكثر من 1.2 مليون 
شخص وتستقبل ما بين 1000 إلى 2000 من الملفات 
الجينية كل يوم. ويرى عالم وراثة في شركة ماي 
هيريتج أن ملفات جينية من ثالثة ماليين أمريكي من 
أصل اوروبي يمكنها أن تحدد 90% من الناس ضمن 

هذه الفئة السكانية.  
عن  مخاوف  يثير  »جيدماتش«  توسع  لكن 
قرار  المخاوف  هذه  حدة  من  وزاد  الخصوصية 
الماضي  الخريف  ان أي«  »فاميلي تري دي  شركة 
الفيدرالي بأكثر من مليون  التحقيقات  تزويد مكتب 
تجّرم  قد  األنساب  فحص  بأخذ  إنك  جيني.  ملف 
قريباً لك. تدافع السيدة مور عن الخصوصية الفردية 
وال تريد استخدام الحمض النووي من دون موافقة 
على  النووي  حمضك  بيانات  توفير  أن  إال  الناس، 
قواعد البيانات العامة قد يخرق خصوصية أقاربك. 
وتعبر مور عن قلقها من أن هذه المخاوف قد تجعل 
الناس يعزفون عن أخذ فحوصات األنساب وتجعل 

من الصعب وضع المجرمين وراء القضبان.
يجر  قد  األنساب  علم  بأن  للشكوى  بالنسبة  أما 
فهي  التحقيقات،  إلى  للمجرمين  األبرياء  األقارب 
ترى أن هذا أيضاً قد يبرىء في التحقيقات من هم 
تحت الشبهات وتقول: »هناك المئات أو اآلالف من 
األبرياء الذين يتم التحقيق معهم في الجرائم، وفي 
كل الجرائم التي عملت عليها ما عدا واحدة، لم يظهر 
الجاني المحدد في قائمة الناس المثيرين لالهتمام«. 
فقط  يتمحور  ال  الجنائي  األنساب  علم  إن  وتقول: 
الجرائم  درء  حول  أيضاً  ولكن  العدالة،  تنفيذ  حول 
في المستقبل، ونحن هنا دائماً في سباق مع الزمن«. 
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التقنية أنها حريصة على إزالة المحتوى المؤذي لألطفال، إال أن واقع الحال  رغم كل إدعاءات منصات 
يقول إن هذه االدعاءات غير صحيحة، فقد أكدت أم أمريكية مؤخراً أنها رأت مقاطع فيديو تشرح لألطفال 
»طريقة االنتحار«! وذكرت فري هيس، وهي أم من والية فلوريدا، أنها صادفت في وقت سابق مقطع كرتون 
يقدمه »يوتيوب« المملوك لغوغل على أساس أنه محتوى صديق للعائلة، لكنه يشرح لألطفال كيف يمكنهم 
أن يقوموا بقطع الشرايين على نحو صحيح! وأبلغت األم عن المقطع حتى تتم إزالته من المنصة، وهذا ما 
حدث بالفعل. لكن المحتوى الخطير عاد إلى الظهور وسط عمل كرتوني آخر، ولم يسارع »يوتيوب« إلى 
حذف المقطع رغم توالي التعليقات التي تنبه إلى الخطر الذي يشكله على األطفال. وكتبت األم في مدونتها 
الشخصية، إن المحتوى الذي يحث على إيذاء النفس بات مشكلة كبرى في الوقت الحالي بالنظر إلى انتشار 
األجهزة اإللكترونية واإلنترنت على نطاق واسع. ويعد االنتحار ثاني سبب للوفاة في الواليات المتحدة وسط 
الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و34 سنة. وتنبه هيئات صحية إلى تفاقم الظاهرة بين  األشخاص 

صغار السن.
من جديد تعيدنا هذه األخبار إلى الحديث عن خطورة التكنولوجيا، رغم أهميتها في حياتنا، ورغم أنها تسهل 
لنا الكثير من أمور الحياة، لكنها على الوجه المقابل تمهد ألطفالنا الطريق لمعرفة كيف يمكنهم أن يتخلصوا من 
حياتهم. وإذا كان الكبار يدركون خطر مثل هذه المواد على الشبكة العنكبوتية، رغم أن كثيراً منهم يتجاهلونها، 
إال أن الصغار يبقون هم الحلقة األضعف في هذه السلسلة، نظراً للكم الهائل من مشاهد القتل والعنف التي 
يتعرضون لها خالل ممارستهم لأللعاب اإللكترونية التي يقضون معها جّل أوقاتهم إن لم يكن كلها، نظراً 
ألجهزة الهاتف المحمول المتاحة لهم طوال اليوم، والتي يحملونها معهم إلى مدارسهم، وغالباً ما يبات الكثير 
منها مع األطفال في أسرة نومهم، قبل أن يداهم النعاس عيونهم وهم يلعبون حتى الرمق األخير من ساعات 

صحوهم.
في لعبة »ببجي« على سبيل المثال يحاول الالعب أن يحافظ على حياته داخل اللعبة حتى النهاية، وذلك 
من خالل اتباعه استراتيجية ناجحة في تجميع األسلحة والذخائر والدروع، والحفاظ على نفسه بمواجهة 

الالعبين اآلخرين وقتلهم جميعاً.
عدد الالعبين في لعبة »ببجي« 100 العب، يجدون أنفسهم على خريطة، ثم يبحث كل العب عن األسلحة 
والذخائر وعلب اإلسعاف وحقن األدرينالين وما إلى ذلك من أدوات اللعبة. تبدأ المعركة التي يكون هدف كل 
العب فيها أن يقتل الالعبين جميعاً ويبقى حياً حتى النهاية. تتميز هذه اللعبة بقدر كبير من العنف واستخدام 
األسلحة النارية واألسلحة البيضاء، وتتصف بأنها تنمي جانب الشر لدى الالعب، مثلها مثل بقية ألعاب البقاء 
التي تجعل الالعب يرى في القتل والعنف وسيلة وحيدة للنجاة والفوز، وتلغي جانب الخير واإليثار والتسامح 
عنده. ولهذا سجلت دوائر األمن في دول عدة حوادث قتل قام بها أطفال صغار وشباب مراهقون متأثرين 
باللعبة. كما انتشرت قصص كثيرة عن إدمان كثيرين من مختلف األعمار على هذه اللعبة، وحدوث مشاكل 
بين متزوجين حديثاً نتيجة إدمان أحد الزوجين عليها، وإهماله لمسؤولياته وواجباته الزوجية. وهي قصص 
تبدو أحياناً من نسج الخيال، لكنها موجودة على أرض الواقع لمن أراد أن يطلع عليها، والمواقع اإللكترونية 

زاخرة بالكثير من هذه القصص لمن أراد أن يتعظ منها.
لعبة مثل هذه، وهي واحدة من ألعاب كثيرة تروج لها شركات على الشبكة العنكبوتية، يمكن أن تؤدي إلى 
فقدان طفل لحياته، أو ضياع أسرة، أو هدم عالقة زوجية، وما إلى ذلك من النتائج التي تشكل ضرراً كبيراً 
على األفراد والمجتمع، فلماذا يجد األفراد أنفسهم عاجزين عن كبح جماح رغباتهم في ممارستها، ولماذا تجد 

السلطات نفسها عاجزة عن وضع قوانين ووسائل رادعة مانعة من ممارستها؟
سؤال نطرحه للمرة األلف، إذ ليس من المعقول أن يستطيع اإلنسان إلزام نفسه بنظام غذائي قاس إلنقاص 
بضعة كيلوجرامات زائدة من وزنه، وال يستطيع أن يبعد نفسه عن خطر يهدد حياته. كما أنه ليس من المعقول 
أن تقوم السلطات بوضع قوانين تحمي حياة الحيوانات، وتعجز عن وضع قانون يحول من دون تعليم األطفال 

كيف يقطعون شرايينهم بشكل صحيح وينتحرون.

كيف تقطع شريانك؟
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دمشق وبالد الشام 
في كتابات 
الرحالة العرب واألوروبيين
)1 من 3(

ال يتمارى أحد في مكانة دمشق كواحدة من 
أولى مراكز الحضارة البشرية، ومن أهم مراكز 
صنعت  التي  هي  ودمشق  الثقافي.  اإلشعاع 
بحروف  وكتبت  مجدهم  وللمسلمين  للعرب 
عاصمة  كانت  يوم  إنتاجهم  باكورة  نور  من 
دانت  التي  الكبرى  اإلسالمية  العربية  للدولة 
لها أقطار العالم فانضوت شعوبه تحت لوائها 
الخفاق، وبلغت حدودها في مطلع القرن الثاني 
الهجري من جبال القفقاس شماالً إلى الصحراء 
الصين  سور  ومن  جنوباً.  الكبرى  األفريقية 
إلى مياه األطلسي غرباً. وقامت  العظيم شرقاً 
العمران،  وامتدت مساحة  القصور  المدينة  في 
 750٫ عام  إلى  األموية  الدولة  عاصمة  وبقيت 

بقيام الدولة العباسية.
سحب  وبدأت  دمشق  شمس  غربت  وهكذا 
الثورات  فريسة  وسقطت  عليها،  تخيم  الظالم 
تابعة  أصبحت  868م  عام  نحو  ففي  والفتن. 
للخالفة  الموالية  مصر  في  الطولونية  للدولة 
العباسية في بغداد. وفي عام ٩٣٤م قامت في 
مصر الدولة األخشيدية وحكمت مصر والشام. 
وعندما قامت الدولة الفاطمية عام 968، أصبحت 
وشهدت  الفاطمية.  بالدولة  مرتبطة  دمشق 
وصلت  ثورات  الفاطمي  العهد  خالل  دمشق 
التأخر  من  سيئة  حالة  إلى  المدينة  خاللها 

والفوضى بسبب اإلهمال.
وعندما حكم السالجقة األتراك عادت السيادة 
العباسية  السيادة  ظل  تحت  ولكن  دمشق  إلى 

الضعيفة، إلى أن ظهر »األتابكة« على صفحات 
لبغداد  التاريخ الذين كانوا يعلنون والء اسمياً 
بينما يحكمون دمشق حكماً مستقالً من الناحية 
تحملوا  الذين  هم  األتابكة  وهؤالء  الفعلية. 
الذين  الصليبيين  الغزاة  ضد  الدفاع  مسؤولية 
كانوا قد احتلوا الساحل السوري ومعظم مناطق 
فلسطين. وفي عام ١١٤٩ حوصرت دمشق من 
قبل ملك األلمان »كونارد الثالث« وملك فرنسا 

»لويس السابع«.
وفي عام 1145 دخل نور الدين محمود زنكي 
دمشق وحررها ثم استطاع أن يمد نفوذه إلى 
الدين شيركوة وصالح  أسد  قادته  عبر  مصر 
الدين األيوبي إلنقاذ مصر من الصليبيين الذين 
زنكي  الدين  نور  توفي  ولما  يهددونها.  كانوا 
عام 1174 تولى أمر البالد صالح الدين األيوبي، 
وامتد ملكه من دمشق إلى القاهرة، وتمكن هذا 
القائد من إنزال هزيمة ساحقة بالصليبيين في 
المقدس  معركة حطين عام 1189م وحرر بيت 
منهم. وتوفي صالح الدين عام 1195 وبوفاته 
ضعفت الدولة األيوبية. وفي عام 1250 وقعت 
بيد  دمشق  وقعت  بينما  المماليك،  بيد  مصر 
هوالكو، ومن حسن حظ دمشق وبالد الشام، 
من  جيشاً  قاد  »قطز«  المملوكي  القائد  أن 
معركة  في  هوالكو  من  الشام  وحرر  المماليك 
تشمل  الوحدة  عادت  وهكذا  جالوت«.  »عين 
استعادتها  »تيمورلنك«  والشام. وحاول  مصر 

عام 1400م، لكنه فشل في ذلك.

الذين زاروا دمشق  للرحالة  وفيما يلي ذكر 
والعباسيين  األمويين  وتحدثوا عنها في عهود 
واأليوبيين  واألتابكة  والسالجقة  والفاطميين 
لما  كتبوا وصفاً  وهم رحالة عرب ومسلمون، 
شاهدوه أو سمعوا عنه، نذكرهم بشكل مختصر 

لتعم الفائدة من البحث.
»اليعقوبي«  وصفها  حسبما  دمشق   -  1
وهو صاحب كتاب البلدان وهو رحالة ومؤرخ 
ولد في بغداد، ثم طاف العالم وتوفي عام 905م. 
جليلة  مدينة  »دمشق  دمشق:  واصفاً  وقال 
قديمة، وهي مدينة الشام في الجاهلية واإلسالم 
من  الشام  أجناد  جميع  في  نظير  لها  وليس 
يقال  األعظم  ونهرها  وعماراتها،  أنهارها  كثرة 

له »بردا«.
بن  عمر  خالفة  في  دمشق  مدينة  افتتحت 
باب  من  الجراح  عبيدة  أبو  افتتحها  الخطاب، 
بعد حصار دام  الجابية« صلحاً  له »باب  يقال 
سنة ودخلها خالد بن الوليد من »باب الشرقي«، 
فأجاز أبوعبيدة الصلح في جميعها وكتبوا إلى 
عمر بن الخطاب. ومنازل بني أمية وقصورهم 
دار  وهي  معاوية،  وبها خضراء  منازلها،  أكثر 
اإلمارة، ومسجدها مبني بالرخام والذهب بناه 

الوليد بن عبدالملك بن مروان في خالفته.
2-أبو زيد البلخي، المتوفي عام 934م. قال 
أجمل  من  وهي  دمشق،  مدينة  دمشق،  واصفاً 
مدن الشام، وهي في أرض واسعة بين جبال، 
تحف بها مياه كثيرة وأشجار وزروع متصلة 
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مائها  ومخرج  »الغوطة«.  البقعة  تلك  وتسمى 
أول  »الفيحة«، وهو  لها  يقال  من تحت كنيسة 
باع  في عرض  ذراع  ارتفاع  مقداره  يخرج  ما 
ويظهر عند الخروج بموضع يقال له »النيرب«، 
فيسمى  النهر  عمود  الماء  هذا  من  يبقى  ثم 
دمشق،  مدينة  في وسط  قنطرة  وعليه  »بردا« 
ويمضي الماء إلى »الغوطة« ويجري في عامة 
دمشق  وفي  وحماماتهم.  وسككهم  دورهم 
من  المحراب  فوق  التي  والقبة  الجدار  مسجد 
بناء »الصابئين« ولصالتهم، ثم صار في إيدي 
اليونانيين فكانوا يعظمون فيه دينهم، ثم صار 
إلى اليهود وعبدة األوثان فقتل في ذلك الزمان 
يحيى بن زكريا عليه السالم ونصب رأسه على 
بن  الحسين  رأس  ثم نصب  المسجد  هذا  باب 
علي بن أبي طالب. فلما كان الوليد بن عبدالملك 
عمرَّه، فجعل أرضه رخاماً مفروشاً، وجعل وجه 
جدرانه رخاماً ومحرابه ذهباً مرصعاً بالجواهر 

ودور السقف كلها ذهب.
3-قدامة بن جعفر المتوفي عام 984م

الكتابة«،  وصبغة  »الخراج  اسمه  كتاباً  ألّف 
وهو ليس مصنفاً جغرافياً بالمعنى الدقيق، وإنما 
أعده ليكون عوناً للكتاب في الدواوين العباسية، 
وقد ضمنه معلومات جغرافية واقتصادية مهمة 
عن العالم اإلسالمي في القرن الثالث الهجري. 
وفي كتابه ترك لنا وصفاً عن فتح مدينة دمشق. 
إلى  الوليد  بن  خالد  رسالة  هو  فيه  جاء  ومما 
أسقف الشام عندما فتحها، وهذا نص الرسالة:

أعطى  ما  هذا  الرحيم،  الرحمن  الله  »بسم 
خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها، أعطاهم 
على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور  أماناً 
مدينتهم ال يهدم وال يسكن شيء من دورهم، 
عليه  صلىالله  رسوله،  وذمة  الله  عهد  وبذلك 
إال  لهم  يعرض  ال  والمؤمنين،  والخلفاء  وسلم 

بخير إذا أعطوا الجزية«.
4-األصبهاني المتوفي عام 973م

كتاب  صاحب  األصبهاني  الفرج  أبو  هو 
التراث  في  مفخرة  بحق  يعد  الذي  »األغاني« 
ومروياتها  وأشعارها  بآدابها  العربي  األدبي 

وموسيقاها.
في  األديرة  أخبار  جمع  الكتاب  هذا  وفي 
إنه  وقال  »دير سمعان«  عن  فتحدث  الشام، 
يقبع بنواحي دمشق بالقرب من الغوطة على 
بساتين  وحوله  عليها  يطل  الجبل  من  قطعة 
دفن  وعنده  جداً،  حسن  وموضعه  وأنهار 
عمر بن عبدالعزيز وتحدث عن »دير صليبا«، 
»دير  اسم  ذكر  كما  اآلن،  موجود  غير  وهو 
المطارون«،  و»دير  بولس«،  و»دير  فطرس«، 

المصدر: كتاب »رحالت في بر الشام«
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و»دير مروان«.
5-اإلدريسي المتوفي عام 1165م

اختراق  في  المشتاق  »نزهة  كتاب  مؤلف 
اآلفاق«، تحدث عن مدينة دمشق فقال: »مدينة 
دمشق جامعة لصفوف من المحاسن، وضروب 
كالخز  الحرير،  من  وأنواع  الصناعات  من 
ويتجهز  صنعه  في  الثمين  النفيس  والديباج 
في  ومصانعها  واألمصار.  اآلفاق  كل  إلى  به 
كثيرة،  أودية  داخلها  في  ولدمشق  ذلك عجيبة 
فمنها  الحالوات  أما  جداً،  كثيرة  فيها  والحنطة 
ما اليوجد في غيرها، وأهلها في خصب العيش 
أعز  من  وهي  رابحة،  وتجاراتها  أمن  واتصال 

البالد الشامية وأكملها حسناً«.
6-األندلسي، المتوفي عام 1217م:

أصالً  وهو  جبير«  ابن  »رحلة  كتاب  مؤلف 
من المغرب العربي، غادر مدينة »سبتة« وذهب 
»580هجرية«  سنة  الشام  ودخل  الحجاز،  إلى 
أي عام 1185 الميالدي، وترك لنا وصفاً جميالً، 

وتفصيالت أكثر عن المدينة، نقتطف بعضها.
الشرقي وفيه  باب  أبواب.  البلد خمسة  لهذا 
منارة بيضاء يقال إن عيسى عليه السالم نزل 
فيها، يلي هذا الباب باب توما، ثم باب الفراديس، 
ثم باب الفرج، ثم باب النصر، ثم باب الجابية، 
عشرين  نحو  البلدة  وبهذه  الصغير،  باب  ثم 
مدرسة، وبها مارستانان »يقصد مستشفيان« 
الزمة  بأيديهم  قوامون  وله  وحديث  قديم 
المرضى  أسماء  على  تحتوي  قائمة«  »يقصد 
األدوية  من  يحتاجونها  التي  النفقات  وعلى 
واألغذية وغير ذلك وللمجانين المعتقلين أيضاً 
موثقون.  سالسل  في  وهم  العالج،  من  نوع 
مفخرة  »المستشفيات«  المارستانات  وهذه 
كذلك،  والمدارس  اإلسالم  مفاخر  من  عظيمة 
الدين  نور  مدرسة  المدارس،  أحسن  ومن 
رحمه الله وبها قبره، ومرافق البلد أكثر من أن 
يأخذها اإلحصاء وال سيما لحفاظ كتاب الله عز 
وجل والمنتمين لطلب العلم. ولهذه البلدة قلعة 
من  الفرج  باب  بأزاء  وهي  السلطان،  يسكنها 
السلطان، وعلى مقربة  البلد. وبه جامع  أبواب 
فيهما  ويلعب  السلطان  يخرج  ميدانان  منهما 
فيهما، وفي  الخيل  بين  »بالصوالجة« ويسابق 
كل ليلة يخرج أبناء السلطان للرماية والمسابقة 
البلدة مايقارب مئة  بالصولجة. وبهذه  واللعب 
حمام، وفيها نحو أربعين داراً للوضوء يجري 
أحفل  من  البلد  هذا  وأسواق  كلها.  فيها  الماء 
أسواق البالد وأحسنها انتظاماً وأبدعها وضعاً، 
الكبير. ومن  بالسوق  يعرف  أيضاً سوق  ولها 
عادة أهل دمشق وسائر تلك البالد المستحسنة، 
أنهم في كل سنة يتوخون الوقوف بجوامعهم 
متضرعين  داعين  واقفين  العصر،  صالة  إثر 
الله عز وجل. وألهل دمشق في جنائزهم  إلى 
القرآن  يقرؤون  وقراء  الجنازة  أمام  يمشون 
بأصوات شجية وتالحين مبكية تكاد تنخلع لها 

النفوس شجواً وحناناً، وجنائزهم تصلى عليها 
في الجامع مقابل القصر.

نختتم بحث دمشق ووصف الرحالين العرب 
لهذه المدينة باألبيات التالية:

عنيت بشرق األرض قدماً وغربها
         أجوب في آفاقها وأسيرها

فلم أر مثل الشام دار إقامة
         لراٍح أغاديها وكأس أديرها

مصحة أبدان ونزهة أعين
       ولهو نفوس دائم وسرورها

مقدسة جاد الربيع بالدها
     ففي كل أرٍض روضة وغديرها

المصدر: كتاب »رحالت في بر الشام«
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د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

تطبع  ماتزال  التي  األندلسية  الكتب 
الدروس  في  ومقامها  مكانها  وتأخذ  وتتداول 
جداً،  كثيرة  الحديثة  والمؤلفات  والمحاضرات 
والفنون  واآلداب  العلوم  على  موزعة  وهي 

وعلوم الشريعة والنحو واللغة وغير ذلك.
في  المحيط  »البحر  الكتب:  هذه  ومن 
التفسير« و»ارتشاف الضرب من لسان العرب« 
في النحو، وهما مطبوعان، ومؤلفهما - مع كتب 

كثيرة أخرى-: أبو حيان األندلسي الغرناطي.
المدرسين  أحد  حيان  أبو  كان  وقد 
قصد  ثم  غرناطة،  في  البارزين  والمحاضرين 
إلى الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس، واستقر 

في القاهرة، وكان نزوله بها سنة.
)١(

هو أبو حيان، أثير الدين، بن يوسف بن علي 
النفزي الغرناطي األندلسي، وقد ولد في قرية 
قريبة من غرناطة »سنة 654هـ - 1257م(. وأخذ 
علومه في غرناطة ومالقة من مدن األندلس وفي 
سبتة في المغرب األقصى. وكان في أساتذته 
والمؤلفين،  والرواة  العلماء  مشهوري  من  عدد 
المرحل  بن  ومالك  الزبير  بن  جعفر  أبو  فيهم 

وأبي العباس العزفي.
وخرج عن األندلس، وطاف في بلدان كثيرة، 
)مصر، والسودان والحبشة والحجاز والعراق 
البالد،  هذه  في  علماء  عن  وروى  والشام(، 

وجلس لإلقراء والتدريس في بعضها.
والحديث  التفسير  درس  أنه  أخباره  وفي 
والنحو في الجامع األحمر في القاهرة، وخلف 
أستاذه ابن النحاس »المصري« في تدريس هذه 
القاهرة،  في  المنصورية  المدرسة  في  الفنون 
ودرس أيضاً في المدرسة الصالحية في دمشق 

سنة 735هـ )1335م(.
من  بجملة  صغره  من  حيان  أبو  اهتم  لقد 
القرآن،  علوم  على  وعكف  والفنون  العلوم 
والصرف،  النحو  من  اللغة  وعلوم  والحديث 
وأتقن البالغة وألوان األدب المختلفة، وقد حفظ 
)وقد  السنة  العرب  الشعراء  مشاهير  دواوين 

القيس  امرؤ  وهم  بشرحها(  األندلسيون  اهتم 
والنابغة وعلقمة وطرفة بن العبد، وزهير وعنترة 
ودواوين أخرى مثل ديوان األفوه األودي، وثلث 
حماسة أبي تمام، وقصائد مختارة من شعراء 
العصور التالية: األموي والعباسي، ومن أشعار 
أهل األندلس. وقد رجع أبو جيان في كتبه التي 
ألفها إلى شيوخه الذين أخذ عنهم وإلى مصادر 
يذكر  فيها، وكان  ألف  التي  الفنون  رئيسة في 
في  الكتب  من  ومراجعه  ومصادره  شيوخه 

مقدمات كتبه، أو في أثناء تحريرها.

)2(
كان أبو حيان إضافة إلى علمه باللغة والنحو 
شاعراً  والفقه  والحديث  والتفسير  والصرف 
عاد  الذي  التوشيح  لفن  متقناً  مكثراً، ووشاحاً 
دولة  عصر  في  القديم  مجده  من  شيء  إلى 
أبي جيان( وفنون شعره  غرناطة )على زمان 
كثيرة كالوصف والمدح والغزل واالجتماعيات، 
على  والقصيدة  المقطوعة  نظم  يستطيع  وكان 

البديهة، وكان كاتباً مترسالً أيضاً.
ومن شعره من فن الحكمة قطعة بارعة في 

األصدقاء واألعداء، قال: 
عداتي لهم فضلٌ علّي ومنة

          فال أذهب الرحمن عني األعاديا
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها

        وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا!
الدراهم  الشعبي:  المثل  معنى  في  وقال 

كالمراهم على سبيل الدعابة
أتى بشفيع ليس يمكن رّده

        دراهم بيض للجروح مراهم!
تصير صعب األمر أهون ما يرى

         وتقضي لبانات الفتى وهو نائم
والمقصد  المطلب  اللبانة:  جمع  )واللبانات 

والمراد(
وقال في معنى إباء النفس وعزتها:

وقصر آمالي مآلي إلى الردى
        وأني - وإن طال المدى- سوف أهلك

فضنت بماء الوجه نفس أبية
        وجادت بيني بالذي كنت أملك

والجاه  المال  من  الكثير  إلى  اليتطلع  فهو 
وغيرهما ألنه يعلم أن المآل ترك ذلك كله في 
وماء  كرامته  على  يحافظ  فهو  ولهذا  النهاية، 
وجهه )ال يمتهن نفسه لطلب من مطال الدنيا(، 
يتأخر عن ذلك، ومن  وهو يجود من ماله وال 

مطلع أحد موشحاته:
إن كان ليل داج 

    وخاننا اإلصباح
فنورها الوهاج

     يغني عن المصباح
ومن شعره الذائع أيضاً قطعة يقول فيها:

لقد زادني بالناس علماً تجاربي
         ومن جرب األيام مثلي تعلما!

قال  قطعة  تفسيره  مقدمة  في  أنشده  ومما 
فيها ممهداً

نعم السير كتاب الله إن له 
       حالوة هي أحلى من جنى الضرب

به فنون المعاني قد جمعن فما
          يفتن من عجب إال إلى عجب

وهو يستفيد هنا من األثر المشهور عن القرآن 
الكريم: إنه ال تنقضي »ال تنتهي« عجائبه.

)3(
بالد  بعض  إلى  رحلة  حيان  ألبي  كانت 
كما  وصنع  المشرق،  إلى  وقصد  المغرب، 
من  األندلسيين  العلم  أهل  من  أمثاله  يصنع 
العلماء،  عن  واألخذ  الرواية  من  االستزادة 
جديد.  علمي  بمحصول  األندلس  إلى  والعودة 
القاهرة  وسكن  مصر،  نزل  حيان  أبا  ولكن 
على نية االستمرار في اإلقامة وجعل المشرق 
بعد  ذلك  إلى  عمد  أنه  ويظهر  له.  جديداً  وطناً 
منافسة جرت له في غرناطة مع بعض العلماء، 
ونفر من دراسة الفلسفة والمنطق مع عدد من 
هنا  ومن  لذلك،  رشحوا  قد  كانوا  العلم  طلبة 
فسكن  مشرقي،  بلد  استيطان  في  نيته  كانت 

النفزي.. 
كبيُر النحويين والمفسرين 

في األندلس
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وكان  واسعة.  شهرة  فيها  له  وظهر  القاهرة، 
واكتساب  للظهور  مؤهالً  األندلسي  حيان  أبو 
علومه،  لغزارة  نظراً  العالية  العلمية  السمعة 
يجمع  ولكونه  والتدريس،  التعليم  فن  وإتقانه 
وآدابها،  اللغة  بعلوم  المعرفة  من  العالي  القدر 
إضافة  فروعها،  اختالف  على  الشريعة  وعلوم 
إلى مزايا علمية أخرى في جوانب مختلفة، وقال 
تلميذه الصفدي: »لم أره إال يسمع أو يشتغل أو 
يكتب، ولم أره على غير ذلك«. وكان ألبي حيان 
إقبال على الطلبة األذكياء )اهتمام شديد بهم( 
وعنده تعظيم لهم، وجلس إلقراء التفسير وعلوم 
العربية في الجامع األحمر، ثم في قبة السلطان 
المنصور سنة 710هـ. وأقبل الطلبة على حلقته 
يفيدون منه حتى صار عدد منهم من أعالم ذلك 
العصر، وعلمائه، وكان في طلبته ابنته فضاء: 
أم العز، وكانت محدثة فصيحة، وصنفت جزءاً 
عنها  والدها  وألف  شابة،  توفيت  الحديث،  في 
»النضار في المسالة عن نضار«: جعله سيرة 
عناية  يؤكد  الخبر  وهذا  لها.  علمية وشخصية 

المرأة األندلسية بالعلم في العصور المختلفة.
ومن تالمذته الذين نبغوا واشتهروا وألفوا: 
هـ(   749 )توفي  المرادي  قاسم  بن  الحسن 
التآليف  صاحب  الصفدي  أيبك  بن  وخليل 
محمد  الجيش  وناظر  764هـ(  )توفي  الكثيرة 
بن يوسف )توفي 778( وعبد الرحيم األسنوي 
 )769 النحوي )توفي  772( وابن عقيل  )توفي 
)توفي  لغوي  نحوي  وهو  الحلبي،  والسمين 
756( صاحب المصنف الكبير »الدر المصون« 

وغيرهم كثير.

)4(
بدأ أبو حيان تأليف تفسيره )البحر المحيط( 
سنة 710هـ، وكان قد اكتملت له أدواته العلمية 
المختلفة، واتضح له منهجه في كتابته، واعتمد 
وعلى  ومشرقية،  أندلسية  مختلفة  كتب  على 
تفسير  وهو  الوجيز«،  »المحرر  كتاب:  رأسها 
وهو  وكتاب»الكشاف«،  األندلسي،  عطية  ابن 
تفسير الزمخشري من كبار علماء المشرق في 

التفسير واللغة.
ووظف أبو حيان محفوظه وسائر معلوماته 
الكبير  الكتاب  هذا  لتأليف  وسماعاته  وقراءاته 
الذي طبع أكثر من مرة، وهو مايزال من مصادر 

الباحثين والدارسين الرئيسة.
ووضع أبو حيان لكتابه مقدمة نفيسة، قبل 
الشروع بتفسير آيات الكتاب الكريم، تكلم فيها 
المفسر  بها  يحيط  أن  ينبغي  التي  العلوم  على 
والحديث،  البالغة،  وعلوم  والنحو  اللغة  وهي: 
وأصول الفقه، وعلم الكالم والقراءات القرآنية. 

وسرد عدداً من أمهات الكتب في هذه الفنون.
أنه  المحيط«  »البحر  كتابه  في  منهجه  ومن 
اآلية لفظة لفظة، ثم  بالكالم على مفردات  يبدأ 
يذكر سبب نزولها إن كان لها سبب، ومناسبتها 
لما قبلها ثم يذكر قراءاتها، ويوجه القراءات في 
علم العربية، ثم ينقل ما قاله السلف والخلف في 
فهم معانيها، وإذا كانت اآلية من آيات األحكام 
القارئ على  األربعة، وأحال  الفقهاء  أقوال  نقل 
المسألة،  في  القول  بسطت  التي  الفقه  كتب 
علم  في  فوائد  اآلية  تفسير  آخر  في  يذكر  ثم 
المعاني، والبيان والبديع. وُعني أبو حيان بالرد 

على بعض من نقل عنهم إن اقتضى األمر الرد 
عبدالله  وأبي  عطية  وابن  كالزمخشري  عليهم 

المرسي وغيرهم.
وقد أثنى القدماء والمعاصرون على تفسير 
تحقيق  مقدمة  في  كما  فيه-  وقيل  حيان،  أبي 
اللغة  في  مدرسة  بأنه   )1،1( المحيط  البحر 

والنحو.. وهو تفسير ليس له نظير في بابه«.
)5(

حيان  أبي  تأليف  في  المهم  اآلخر  والجانب 
بكتاب  اهتم  فقد  والصرف.  النحو  قضايا 
والثاني:  مستقل،  كتاب  في  فشرحه  سيبويه، 

التجريد ألحكام سيبويه.
في  والتكميل  التذييل  النحو:  في  كتبه  ومن 
»ارتشاف  ومختصره  »التسهيل«  كتاب  شرح 
هذين  في  وقيل  العرب«.  لسان  من  الضرب 
من  أعظم  العربية  في  يؤلف  لم  إنه  الكتابين 
الكتابين، وال أجمع وال أحصى للخالف  هذين 

واألهوال.
وقد شارك أبو حيان في فنون شتى، ونذكر 
»الندس  التراجم:  في  كتبه  من  اإليجاز:  على 
في نحاة األندلس«، و»مجاني العصر في آداب 
»الوهاج  الفقه  في  وله  العصر«،  أهل  وتواريخ 
للنووي، و»األنور األعلى  المنهاج  في اختصار 
كتب  إلى  حزم«  البن  المحلى  اختصار  في 

أخرى..
الفكر  ثمرات  من  ثمرة  حيان  أبو  كان  لقد 
في  نبغ  األندلس:  في  واألداب  والثقافة  والعلم 
المشرق،  في  العلمية  مهامه  واتم  األندلس، 

وجعل القاهرة مستقره األخير.

النفزي.. 
كبيُر النحويين والمفسرين 
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منذ تسع سنوات ونحن نعيش 
مع فكرة أسبوع املرور في كل 

عام.. فالتجربة التي جنحت على 
مدى عامني في إمارة أبوظبي، 

كانت جديرة بأن تعمم على 
مستوى شعوب الدولة، لتتكرر 

على مدى سبعة أعوام.
واجلهد الذي يبذل من أجل 

تنظيم املرور هو جهد كبير، 
ليس من جانب وزارة الداخلية 

وحدها، وإمنا أيضاً من جانب 
جميع األجهزة األخرى التي 

تسهم بدورها في هذه 
املناسبة.. ومع هذا فنحن 

حريصون على االستمرار إدراكاً 
بأنه جهد في محله وإمياناً بأن 

الهدف الذي نسعى إلى حتقيقه 
جدير بكل االهتمام.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

عقد سعادة العقيد خلفان خميس وكيل وزارة الداخلية 
للشرطة  العامة  المديريات  مدراء  ضم  موسعاً  اجتماعاً 
بالوزارة  العامة  اإلدارة  مدراء  من  وعدداً  باإلمارات 
ومدراء المرور باإلمارات. وصرح سعادة وكيل الوزارة 
عقب االجتماع بأنه قد استعرض األوضاع األمنية على 
لتدعيم  المطلوبة  والوسائل  عام،  بوجه  الدولة  مستوى 
اإلمارات.  مختلف  في  األمن  لتدعيم  المبذولة  الجهود 
وقال سعادة العقيد خلفان خميس بأنه قد تم أيضاً خالل 

االتحادي  المرور  قانون  مشروع  استعراض  االجتماع 
الذي أعده مدراء المرور باإلمارات، وذلك الستطالع آراء 
مواد،  من  تضمنه  ما  حول  الشرطة  مدراء  ومالحظات 
وتقرر إحالة مشروع القانون إلى مدراء الشرطة لدراسته 
من  عليه  إدخال  يرون  ما  وعرض  فيه  الرأي  وإبداء 
الموضوع  تقاريرهم حول هذا  إضافات وتعديله، ورفع 
إلى الوزارة، وذلك لوضع المشروع في صيغته القانونية 

تمهيداً التخاذ اإلجراءات الالزمة إلصداره.

تخريج دورة جديدة من املدنيني املحولني للمالك العسكري

تحت رعاية سمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب 
حاكم الفجيرة أقيم حفل تخريج للعاملين المدنيين الذين 
تقرر تحويلهم إلى عسكريين والذين تم إلحاقهم بدورة 

عسكرية لتأهيلهم لذلك.
من   ٤١ الدورة  هذه  في  اشتركوا  الذين  عدد  ويبلغ 
مختلف الرتب، وهم من العاملين في إدارة حرس الحدود 
المدني  الدفاع  وإدارة  االتصاالت  وإدارة  والسواحل 
الدفاع  وإدارة  بكلبا،  المدني  الدفاع  وإدارة  بخورفكان 

المدني وإدارة الجنسية والهجرة بالفجيرة.
الشرطة  عام  مدير  سمسوم  سعيد  المقدم  وألقى 
خالص  فيها  وجه  التخريج،  حفل  في  كلمة  بالفجيرة 
نائب  الشرقي  بن سيف  حمد  الشيخ  إلى سمو  الشكر 
هي  الحفل  لهذا  سموه  رعاية  إن  وقال  الفجيرة،  حاكم 
بمشاركة  واالهتمام  الحرص  مدى  على  واضح  دليل 
ستبقى  اللفتة  هذه  وإن  المناسبة،  هذه  في  الخريجين 

موضع اعتزاز دائم

اجتامع موسع للعقيد خلفان خميس مع املسؤولني بالوزارة
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محاضرة حول أخطار المخدرات

شهد سعادة العميد خلفان خميس وكيل وزارة الداخلية 
وجمع كبير من ضباط الشرطة المحاضرة التي ألقيت في 
قاعة المحاضرات بوزارة الداخلية حول أخطار المخدرات 
للدراسات  العربي  المركز  نظمها  والتي  اإلنسان،  على 
األمنية والتدريب بالرياض في إطار برنامج الخطة األمنية 
إلقاء عدد من المحاضرات العلمية  العربية والذي يشمل 
فاروق  الدكتور  وألقى  البارزة.  األمنية  الموضوعات  في 

عبدالرحمن مراد مدير المركز كلمة في بداية المحاضرة 
عرض فيها المهام التي ينهض بها المركز لخدمة األجهزة 
محمد  الدكتور  القى  ثم  العربي  المستوى  على  األمنية 
حجار الخبير في علم النفس السلوكي المحاضرة، وتناول 
فيها مختلف أنواع المخدرات وتأثيرها الجسمي والنفسي 
على اإلنسان. كما عرض دوافع اإلدمان على المخدرات 

والوسائل الحديثة المستخدمة لعالج المدمنين.

تخريج الدورة الثالثة للتحقيق واألدلة الجنائية

شهد معالي اللواء حمودة بن علي وزير الدولة للشؤون 
الجنائي  للتحقيق  الثالثة  الدورة  تخريج  حفل  الداخلية 
واألدلة الجنائية والذي أقيم بمعهد العلوم الفنية الجنائية 
باإلدارة العامة للشرطة بأبوظبي، وحضره سعادة العميد 
حمد سعيد مدير عام الشرطة بأبوظبي، والمدراء العامون 
بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين والضباط بوزارة 

الداخلية واإلدارة العامة للشرطة بأبوظبي.
الفنية  العلوم  بمعهد  تدريبها  الدورة  هذه  تلقت  وقد 
الجنائية باإلدارة العامة للشرطة بأبوظبي، وشارك فيها 

الشرطة،  بكلية  األولى  الدفعة  خريجي  من  ضابطاً   31
التحقيق  مجال  في  التخصص  مستوى  على  لتأهيلهم 

واألدلة الجنائية.
الدارسون  تلقى  شهور،  ثالثة  الدورة  واستمرت 
اإلسالمي  الجنائي  التشريع  في  محاضرات  خاللها 
والتحقيق  الجنائي،  اإلثبات  وقانون  العقوبات،  وقانون 
الجنائي العام، والتحقيق الجنائي الخاص بجرائم اإلرهاب 
الدولي والمخدرات والقتل والتزييف والتزوير والظواهر 

اإلجرامية الحديثة.

ال يخفى علينا جميعاً مدى 
ما متثله حوادث املرور من 

خطورة، وما تلقيه علينا من 
أعباء خاصة وأننا مع إخواننا 

في دول مجلس التعاون 
حريصون على كل ما يحفظ 

ثروتنا البشرية التي متثل 
أغلى ما منتلك، والتي تعتبر 

حمايتها واجباً البد أن ينهض 
به اجلميع.

واعتقد أننا نلمس جميعاً 
مدى فداحة اخلسائر الناجمة 

من حوادث املرور، وخاصة 
اخلسائر البشرية، التي تتمثل 

في الذين يفقدون حياتهم 
بسبب هذه احلوادث، أو الذين 

يتعرضون لإلصابة نتيجة لها.
فحوادث املرور مبا ينتج عنها 

من ضحايا تشكل مأساة 
جتلب األحزان واملعاناة، سواء 

في حالة التعرض للوفاة التي 
حترم األسرة من عائلها أو من 

عزيز لديها.
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إن مظاهر العنف التي في 
عاملنا املتحضر والتي تعكسها 

وسائل اإلعالم بشكل يومي 
تؤكد أن غول اإلرهاب بدأ ميتد 

رويداً رويداً للبيوت والبلدان 
اآلمنة، ومن املسلم به أن 

النشاط اإلرهابي ال يختلف 
في ركنه املادي عن أي جرمية 

عادية إن لم نقل إنه يتعداها 
من حيث اخلطورة ألنه يأتي في 

إطار االستخدام العبثي واملدمر 
للعنف.

إن اإلرهاب العاملي يبقى 
حقيقياً وجاداً في هذا العصر 
أكثر من أي عصر مضى، وهو 
ال يفرق بني عنصري الفردانية 
والدوالنية، وخاصة أن الفقه 

اجلنائي الدولي أشار إلى أن 
ظاهرة اإلرهاب من الصعب 
تعريفها، كما أنه ليس من 
السهل وصفها، ومن هنا 

فإن املفاهيم األمنية احلديثة 
تستوجب التعاون ما بني 

املواطن واملنظومة األمنية.

2
0
0
5

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
والجامعيين  المرشحين  دفعتي  تخريج  بمناسبة  الوزراء 
الدفعة  هذه  تخريج  أن  الشرطة  بكلية  عشرة  الخامسة 
الكوادر  وتأهيل  لبناء  الدولة  توليه  الذي  االهتمام  يجسد 
الالزمة  الخبرات  وأوسع  المعارف  أحدث  وإكسابها  األمنية 
الوطن وإعالء مكتسباته.  لالضطالع بدور فاعل في خدمة 
منوهاً بالرعاية الكاملة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو 
الله«  الدولة »حفظه  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
وارتكازاً على رؤيته الحكيمة لما يحققه األمن واالستقرار من 
تقدم ورفعة، وأضاف سموه أن توثيق األمن هو القاعدة 

األساسية لبناء االستقرار وحماية مكاسبنا الوطنية.
وقال سمو الشيخ سلطان بن زايد إن دولة اإلمارات ستظل 

قلعة وطيدة األركان يتمتع مواطنوها والوافدون إليها باألمن 
السمو  لصاحب  الكريمة  والرعاية  الله  من  بفضل  واألمان 
رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  وإخوانهما أصحاب 
المشترك  اإليمان  أن  إلى  سموه  وأشار  اإلمارات.  حكام 
إنجازات  المدرك لحجم مسؤوليات رعاية وصيانة  والوعي 
على  يستوجب  بها  المتواصل  واالرتقاء  الوطن  ومكتسبات 
ألمانة  والوفاء  اإلخالص  ومستقبلها  حاضرها  في  األجيال 
اآلباء سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان بما يتطلبه ذلك من عميق الصدق وقوى اإلرادة وعظيم 

الوالء لهذه األرض وغرسها النبيل الطيب.

وكيل  الشعفار  عبدالله  سيف  اللواء  سعادة  بحث 
وزارة الداخلية مع معالي توماس ماكدر موت المدير 
وشمال  األوسط  الشرق  في  لليونيسف  اإلقليمي 
منظمة  ممثلة  كونوجي  جون  وسعادة  أفريقيا، 

اليونيسف لدى الدول العربية ومنطقة الخليج العربية 
بين  الخبرات  وتبادل  التعاون  تعزيز  سبل  بالنيابة 
اليونيسف  ومنظمة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

في مختلف المجاالت.

سلطان بن زايد: األمن قاعدة حلامية الوطن

بحث سبل تعزيز التعاون مع األمم املتحدة
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نساء في الميدان

فاطمة العليلي:
 إذا أراد اإلنسان شيئًا فليكن ذا إرادة قوية

النقيب فاطمة فرج سليمان العليلي مدير فرع 
الخدمات المساندة بإدارة العمليات في القيادة 
العامة لشرطة عجمان، التحقت بالعمل الشرطي 
في عام 1997، وعائلتها شجعتها لدخول معترك 
الحياة العسكرية، في هذا العدد سنتعرف على 

مشوارها. 
تحمل النقيب فاطمة العليلي شهادة ماجستير 
الجامعية  األفق  كلية  )التسويق(  أعمال  إدارة 
على  الحصول  من  تمكنت  وأيضاً  الشارقة، 
 UCL البشرية جامعة  الموارد  إدارة  ماجستير 
الواليات  في  بكاليفورنيا  ايه(  ال  سي  )يو 

المتحدة.
في  العسكرية  الوظيفية  حياتها  وعن 
النقيب  تقول  عجمان،  لشرطة  العامة  القيادة 
عريف  برتبة  الشرطية  حياتي  بدأت  فاطمة: 
دراستي  واستكملت  عامة  ثانويه  بشهادة 
برمجة  في  هندسه  عاٍل  دبلوم  على  وحصلت 
األجهزة، وبعد ذلك انتقلت للعمل في قلم إدارة 
عملت  وبعدها  والعقابية  اإلصالحية  المنشآت 
قلم  إلى  انتقلت  ثم  الجنائي  البحث  إدارة  بقلم 
الجامعية  دراستي  واستكملت  العمليات  إداره 
وحصلت على بكالوريوس في نظم المعلومات، 
وبعدها ماجستير في إدارة األعمال )التسويق(، 

التنسيقية  اللجنة  وعملت كسكرتير ومقرر في 
إلى  باإلضافة  العمليات  لغرف  التخصصية 

مهامي الوظيفية.
في  بأنني  الفخر  لي  قائلة:  العليلي  وتتابع 
عام 2015 نلت مكرمة من الفريق سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الوزراء وزير الداخلية بمنحة دراسية الستكمال 
إدارة  في  ماجستير  على  وحصلت  دراستي 
الموارد البشرية من إحدى الجامعات األمريكية–

وتخرجت بتقدير امتياز.
فرع  كمدير  حالياً  أعمل  قائلة:  وتضيف 
بالقيادة  العمليات  بإدارة  المساندة  للخدمات 
تتطلب  عملي  وطبيعة  عجمان،  لشرطة  العامة 
متابعة المراسالت والشؤون القانونية والمالية 
االستراتيجية  واألمور  اللوجستي  والتنسيق 
باإلدارة ومسؤولة عن مكتب االتصال والبدالة 
مركز  وحدة  عن  ومسؤوله  بالقيادة  الخاصة 

االتصال 901 باإلضافة إلى مهامي الوظيفية.
تقول:  عليها،  حصلت  التي  الجوائز  وعن 
تشرفت بحصولي على عدد من األوسمة مثل:  
الطويلة  الخدمة  وميدالية  زايد،  مئوية  وسام 
سنة   20 المخلصة  الخدمة  وميدالية  الممتازة، 

ووسام التميز، وميدالية التقدير.

شهادات  من  العديد  على  حصلت  كما 
الداخلية  الجهات  من  والتكريمات  المشاركة 
والخارجية مثل حصولي على ميداليات التميز 
الداخلية  وزير  سمو  قبل  من  منحت  الوظيفي 
لشرطة  العامة  القيادة  من  التميز  وشارات 

عجمان.
على  ساعدتها  التي  التطوير  مهارات  وحول 
التميز تقول: التحقت بالعديد من الدورات خالل 
سنوات العمل والتي أسهمت في تطوير مهاراتي 
في الحس األمني وصقل معرفتي في النواحي 
العملية واالستراتيجية والجودة. وهذا ساعدني 
كثيراً في تطوير مهاراتي في تقديم دورات في 

المجاالت اإلدارية كمحاضر.
تقول: واجهت  والحياة  العمل  تحديات  وعن 
العديد من التحديات في الحياة ولكن بفضل الله 
وعونه تغلبت عليها، ألنني أؤمن بأن اإلنسان إذا 
أراد شيئاً فعليه أن يتحلى بإرادة قوية ويعمل 
طاقته،  من   %100 ويعطي  والجهد  باإلخالص 
والتوفيق  سبحانه  الله  على  يتوكل  ثم  ومن 
إنك  لك  يقول  أحداً  تدع  وال  العالمين،  رب  من 
ال تستطيع أن تنجح، فإذا أردت أن تصل إلى 
هدف معين اسع لتحقيقه. وعن أحالمها، تشير 
النقيب فاطمة إلى أن حلمها هو استكمال دراسة 
الدولية،  المحافل  في  الدولة  لتمثل  الدكتوراة، 

لتكون إضافة إيجابية.
على  للمقبالت  تقدمها  التي  النصيحة  وعن 
العمل الشرطي، تقول: أنصح أخواتي المقبالت 
بالصبر  يتحلين  بأن  الشرطي  العمل  على 
واإلصرار والعزم والتركيز على أهدافهن، وأن 
األداء  على  والقدرة  الذاتي  باالنضباط  يلتزمن 
متطلبات  فهذه  الحياة،  جدولة  على  والقدرة 
أن  الموظفة  على  ويجب  للنجاح،  ضرورية 
تضع نصب عينيها الهدف الرئيس أال هو خدمة 

الوطن.

 �لتحقت بالعديد من �لدور�ت �لتي �أ�سهمت 

يف تطوير مهار�تي

اإعداد: لرا الظرا�شي
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المتميزون

منتسبي  أحد  على  العدد  هذا  في  الضوء  نسلط 
فعال  كعنصر  نفسه  أثبت  الذي  أبوظبي  شرطة 
الزعابي  جاسم  عثمان  أول  المساعد  وهو  ومتميز 
المالية  بقطاع  العامة  والعالقات  المراسم  إدارة  من 
والخدمات، الذي تم اختياره سفيراً لحفظ النعمة لدى 
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، فكان لنا هذا الحوار 

معه. 
< نبذة عن سيرتك الذاتية.

• االسم: عثمان جاسم خميس الزعابي.
• مكان وتاريخ الوالدة: أبوظبي 14/فبراير/1972.
• الحالة االجتماعية: متزوج وأب لـ )5( أبناء،ميثاء 

وعائشة وعلياء والغال وأحمد.
• المؤهل التعليمي: بكالوريوس في اآلداب - قسم 

تاريخ - عام 1997م )جامعة بيروت العربية(.
• تاريخ التعيين: 21 /مارس/ 1993م.

• مكان العمل: إدارة المراسم والعالقات العامة- 
قسم العالقات االجتماعية والتوجيه.

هي  وما  أبوظبي،  شرطة  إلى  انتسبت  متى   >
اإلدارات التي عملت بها؟ 

 )6( منها   ،1993 21/مارس/  في  انتسبت   -
بإدارة  سنة  و)20(  البشرية،  بالموارد  سنوات 
سابقاً،  النوادي(  )إدارة  العامة  والعالقات  المراسم 
وأيضاً العب كرة طائرة سابق بفريق شرطة أبوظبي. 

اإعداد: اأماين اليافعي

< ما هو شعورك بمناسبة تكريمك من أمين عام 
الهالل األحمر لمشروع حفظ النعمة »كسفير حفظ 

النعمة«؟ ما هي األعمال التي قمت بها؟
- إن اللقب تكليف وليس تشريفاً، وسفير لحفظ 
في  لقبه  توظيف  على  قادراً  يكون  أن  يجب  النعمة 
عمل إنساني، فمن واجبي كإنسان أوالً وموظف ثانياً 
ان أخدم مجتمعي واإلنسانية سواء بأعمال شخصية 
أن  يتم تنصيبي كسفير يجب  أن  أو تطوعية، فقبل 
تتوفر شروط عدة أهمها اإلنجازات التي قدمتها في 
أعمال  في  قدمتها  التي  اإلنجازات  ثم  عملي،  مجال 
بين  الطيبة  الشخصية  لسمعتي  باإلضافة  الخير، 
نقاش  جلسات  عقد  جانب  إلى  المتطوعين،  زمالئي 
خططه  حول  معه  للتحدث  سفير  لقب  المرشح  مع 
مبادراته  هي  وما  المجتمع،  لخدمة  المستقبلية 
المبدئية للبدء في تفعيل اللقب، حيُث شاركُت في أكثر 
القيادة  مستوى  فعلى  تطوعية،  ساعة   )1000( من 
قمُت بتشجيع ونشر ثقافة التبرع باألطعمة والكساء 
واألثاث وذلك عن طريق توزيع أكثر من )10.000( 
موظفي  معظم  تجاوب  عنه  نتج  مما  للتبرع،  كتيب 
أغطية  جمعنا  حيُث  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
المستوى  على  الالجئين  لدعم  باألطنان  ومالبس 
العربي والعالمي، مما وضعني بأن أكون أول عنصر 

من شرطة أبوظبي يتم اختياري لهذا المنصب.

حصلت  التي  والجوائز  الشهادات  هي  ما   >
عليها؟

 )23( منها  تقديرية،  )28( جائزة  على  - حصلُت 
و)4(  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  من  جائزة 
من  واحدة  وجائزة  التطوعية،  الجهات  من  جوائز 

الدورة التدريبية.
< كيف تستطيع الموازنة بين طبيعة وظيفتك 

وحياتك الشخصية؟
التوازن بين طبيعة العمل والحياة الشخصية،   -
هو مقدار الوقت الذي يمنحه اإلنسان لحياته المهنية 
الحفاظ  هو  منه  والهدف  التوالي،  على  والشخصية 
الحتياجات  والوفاء  العمل  مكان  في  الرضا  على 
الحياة خارج العمل، مما يساعد على الحد من التوتر، 
كال  في  األهداف  وتحقيق  اإلجهاد  تجنبُت  كذلك 

المجالين.
الشرطة  لمنتسبي  تقدمها  التي  النصائح  ما   >

للتميز في أعمالهم؟
- تحديد األهداف ألنه ال يمكن الوصول للنجاح 
أو تحقيق أي شيء في الحياة من دون أهداف يتم 
مهارات  وتحسين  الدائم  والتعليم  مسبقاً،  تحديدها 
الذي  هو  الناجح  والشخص  االخرين،  مع  التواصل 
يعرف نفسه جيداً، بنقاط قوته وتوظيفها لمصلحته 

ونقاط ضعفه لتحسينها.

الزعابي: ال نجاح من دون أهداف
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خارج المهنة

في حلقة خارج المهنة لهذا العدد سيكون معنا 
الذي  الدرمكي  أحمد سالم سعيد  أول  المساعد 
للدفاع  العامة  القيادة  يعمل كمدرب رياضة في 

المدني في إدارة الدفاع المدني- الفجيرة. 
اإلماراتي  الشباب  كل  مثل  الدرمكي  وأحمد 
كهواية  القدم  كرة  بلعبة  بداياته  في  تعلق 
الفريج  اليفارقها، فالكرة كانت رفيقة أحمد في 
وزارة  في  توظف  أن  إلى  الصبا،  فترة  وحتى 

الداخلية، ومن هنا تغيرت حياته بالكامل.
يشارك  كان  الداخلية  وزارة  في  عمله  فأثناء 
في العديد من المسابقات الرياضية على مستوى 
الوزارة، ومن هناك تعرف وتعلق بلعبة اختراق 
نشاطة  فغير  )الماراثون(،  الضاحية  سباق 

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

الرياضي، وترك كرة القدم ومارس لعبة سباق 
وأخلص  أسرارها  وعرف  بها،  وتميز  الضاحية 
بهذه  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطاً  اسمه  وأصبح  لها، 
اللعبة بين أصدقائه وزمالئه في العمل، وكنتيجة 
الدرمكي  أصبح  الرياضة  بهذه  لتعلقه  طبيعية 
األخرى،  تلو  واحدة  المتتالية  البطوالت  يحصد 
وفي كل بطولة ترتفع مهارة أحمد ويرتفع سهم 

نجاحه، لهذا انضم إلى نادي النصر الرياضي.
وللحفاظ على مستواه العالي يقول الدرمكي 
ونصف  ساعة  لمدة  يومي  بشكل  يتدرب  إنه 

للحفاظ على اللياقة والتحمل و الصبر.
تم  اللعبة  هذه  في  لتميزي  قائالً:  ويتابع 
اتحاد  في  األساسيين  الالعبين  كأحد  اختياري 

في  اإلمارات  منتخب  ألمثل  القوى  ألعاب 
كابتن  اختياري  تم  وكما  الخارجية،  المسابقات 
اختياري  تم  حيث  الداخلية،  وزارة  لمنتحب 
كممثل لدولة اإلمارات لحضور مراسم واحضار 
شعلة األولمبياد الخاص التي احتضنتها أبوظبي 
الشهر الماضي فكنت أول إماراتي يشعل شعلة 

األولمبياد الخاص.
يضيف أحمد الدرمكي أنه متزوج ولديه ثالثة 

أبناء، وكل أبنائه على نهج والدهم، 
فجميعهم من محبي لعبة الجري.

ممثالً  أكون  أن  حلمي  يقول:  أحالمه،  وعن 
لبلدي في البطوالت العالمية، وأن أرفع علم دولتي 

عالياً في جميع المحافل الرياضية العالمية. 

أحمد الدرمكي.. 

من كرة القدم إلى الماراثون  
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أصحاب الهمم

أم  مواليد  من  الهرمودي  عبدالعزيز  محمود 
سواحل  على  الساكنة  الهادئة  اإلمارة  القيوين، 
عام  مايو  الخامس عشر من  ففي  العربي،  الخليج 
1989 ولد الهرمودي في أسرة كريمة تحفها مظاهر 

الحنان والرحمة من كل الجهات.
في عام 2013 تعرض الهرمودي لحادث سير، نقل 
أثره إلى المستشفى أجريت له الفحوصات كافة، إال 
أنه منذ ذلك الحادث بدأ يعاني من مشكالت عديدة، 
اتضح  الكشف  العصبي، وبعد  النظر والجهاز  في 
أنه يعاني من مرض التصلب اللويحي، وهو مرض 
المركزي  العصبي  الجهاز  يصيب  مزمن  عصبي 
تلًفا  الشوكي، ويسبب  والحبل  الدماغ  ويؤثر على 
في الغشاء المحيط بالخاليا العصبية والذي يدعى 
المايلين، مما يؤدي إلى تصلب في الخاليا، وبالتالي  
المتنقلة  العصبية  السياالت  سير  توقف  أو  بطء 
أعراض  وتظهر  الجسم،  وأعضاء  الدماغ  بين 
ومن  للمريض  مفاجئ  بشكل  اللويحي  التصلب 
األعراض في حدتها حسب درجة  حوله وتختلف 
اإلصابة ومكانها وتشمل الشعور بوخز أو تنميل 
في األطراف، خلل في التوازن، ضعف أو تشنج في 
العضالت، تشوش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجية أو 
عدم تمييز األلوان، ضعف وإجهاد سريع، صعوبة 

اإعداد: خالد الظنحاين

في الكالم، وأخيراً تأثر الذاكرة والقدرة على اتخاذ 
القرار.

واالهتمام  الرعاية  أنواع  كل  الهرمودي  وجد 
والمحيطين  وأقاربه  وإخوته  أسرته  من  والتقدير 
به، وقد امتألت روحه بالطاقة اإليجابية التي مكنته 
التي  النصفي  الشلل  إلعاقة  التصدي  من  الحقاً 
وقد  اللويحي،  التصلب  مرض  بسبب  لها  تعرض 
التحق بشرطة دبي، ثم أكمل دراسته الجامعية في 
كليات التقنية العليا بإمارة الشارقة، وتخرج منها 
وظيفة  في  اآلن  يعمل  وهو  أعمال،  إدارة  بشهادة 
محاسب رئيسي بقسم اإلجازات في إدارة الرواتب 
في  البشرية  للموارد  العامة  اإلدارة  إلى  التابعة 

القيادة العامة لشرطة دبي.
منذ  عمل  فرصة  عن  »بحثت  الهرمودي:  يتابع 
القيادة  في  ذلك  ووجدت  سنة،   19 عمري  كان 
العامة لشرطة دبي والحمد لله تم تعييني بوظيفة 
ألوان  العمل  هذا  في  ووجدت  رئيسي  محاسب 
الضباط  من  سواء  والتقدير  والتشجيع  الحفاوة 
البيئة  العمل، هذه  أو من زمالئي في  المسؤولين، 
اإلبداع، جعلتني  على  والمشجعة  الصحية  العملية 
إبداعاً  بوسعي  ما  كل  وأبذل  بالمسؤولية  أشعر 

وابتكاراً  لخدمة وطني«.

يحب الهرمودي القراءة التي يعتبرها غذاء للعقل 
على  تعمل  التي  والمعرفة،  العلم  ومفتاح  والروح 
الفكرية  المدارك  وتوسيع  العقلية  المهارات  تنمية 
السحاب،  يعانق  طموحاً  يملك  كما  يقرأ،  من  لكل 
حيث يسعى اآلن إلى مواصلة الدراسة للماجستير 

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

بأنفسهم، فشكراً للقيادة الرشيدة«.

الهرمودي.. طموح يعانق السحاب
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شخصيات

المتمول الماليزي جاو لو هارب من العدالة حيث 
تتعلق  تهم  بعدة  وماليزيا  المتحدة  الواليات  اتهمته 
من  الدوالرات  مليارات  جمع  أموال  غسيل  بمخطط 
وول  من  صحافيان  قام  أثرياء.  ومستثمرين  بنوك 
هوب  وبرادلي  رايت  توم  هكا  جورنال  ستريت 
كتابهما  في  والبذخ  الجشع  حكاية  عن  بالكشف 
الجديد »حوت المليار دوالر: الرجل الذي خدع وول 
الحياة  يفّصل  والذي  والعالم«،  وهوليوود  ستريت 

الباذخة لهذا الرجل الذي كان وراء تلك المؤامرة. 
إضافة إلى لو، وجهت االتهامات إلى رئيس وزراء 
ماليزيا السابق مجيد رزاق ومصرفيين من غولدمان 
ساكس ووالد لو نفسه لضلوعهما في تلك المؤامرة 

والتي شملت االستثمار في إنتاج أفالم هوليوود. 

فمن هو هذا ال�سخ�س؟

اسمه الكامل جاو تيك لو من مواليد 4 نوفمبر 1981 

 999 - خا�س

وهو فار من وجه العدالة، فهو مطلوب من السلطات 
الثروة  صندوق  بفضيحة  تتعلق  بقضايا  الماليزية 
األصول  من  للعديد  مالك  وهو  الماليزي،  السيادي 
التي تم شراؤها وفقاً لتحقيقات الحكومة األمريكية 
من  العديد  في  ضالعاً  وكان  الصندوق،  أموال  من 
فخمة  وعقارات  شركات  لشراء  الضخمة  الصفقات 
الخيرية، ويعتقد على  وأعمال فنية، إضافة لألعمال 

نطاق واسع أنه مختبئ في الصين. 
نشأ لو في جورج تاون بجزيرة بينانغ الماليزية، 
وكان جده رجل أعمال من مواليد الصين عمل في 
الستينيات  في  تايلند  في  والتقطير  الحديد  مناجم 
وماليزيا  تايلند  في  العقارات  وفي  والسبعينيات، 
شركة  أسس  فقد  لو  الري  أبوه  أما  كونغ،  وهونغ 
الثالثة،  لو اصغر أشقائه  استثمارات خاصة.  كان 
يرسل  أن  قبل  ماليزيا  في  األولى  المراحل  ودرس 
التقى  حيث  لندن،  في  النخبوية  هارو  مدرسة  إلى 

فكون  المتنفذة  العائالت  من  العديد  بأوالد  هناك 
لرئيس  الربيب  االبن  عزيز  مع رضا  عالقة خاصة 
في  درس  ثم  رزاق،  نجيب  السابق  ماليزيا  وزراء 
بنسلفانيا  لجامعة  التابعة  لألعمال  وارتون  مدرسة 
واإلنجليزية  بالمالوية  لو  ويتحدث  األمريكية. 
والكنتونية والهوكنية والتوتشوية.  تمت أول صفقة 
كبيرة لـ)لو( عام 2006 لشراء ناطحة سحاب فخمة 
في كوااللمبور بقيمة 87 مليون دوالر لصالح شركة 
استثمار خليجية بعد أن أسس شركة استثمارية مع 
شخصيات دولية نافذة. تمكنت هذه الشركة )جينويل 
كابيتال( بعالقاتها الواسعة من تنفيذ صفقات كبيرة 
نيويورك  لين في  بارك  منها االستحواذ على فندق 
بقيمة 600 مليون دوالر عام 2013 واالستحواذ على 
2.2 مليار دوالر  بقيمة   2014 انيرجي عام  كوستال 
إيمي في  الموسيقي في شركة  النشر  فرع  وشراء 

2012 بقيمة 2.2 مليار دوالر. 

حوت 
المليار دوالر
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�سخ�سية عجيبة

يصف الصحفي برادلي هوب  لو بأنه شخصية 
متموالً  كان  االحتيالية  قصته  بدأت  فعندما  عجيبة 
يبلغ العشرين من العمر، ولم يكن قد عمل في وظيفة 
شركته  وأسس  وارتون  كلية  من  تخرج  قبل.  من 
المتخصصة في االستثمار الخاص وأصبح من كبار 
المستثمرين المؤثرين في ماليزيا. وكانت من األشياء 
التي استعرت اهتمامه في بداياته صناديق الثروات 
السيادية وعرف من العاملين فيها كيف تؤثر مليارات 
الدوالرات على االستثمارات وكل شيء آخر. وهكذا 
جمع قدراته في عقد الصفقات مع عالقاته الواسعة 
فتمكن من التقرب من عائلة رئيس الوزراء الماليزي 
نجيب رزاق )الذي لم يكن قد أصبح بعد في منصبه 
بتأسيس  واقنعها  بالعائلة  اتصل  أنه  إال  وقتها( 
يكن هذا صندوق  لم  صندوق ثروة سيادي جديد. 
صندوق  بل  التوفير  بحسابات  مليئاً  سيادياً  ثروة 
لقد  مشروعاته.  لتنفيذ  المال  اقترض  سيادياً  ثروة 
السيادي وسيطر  الثروة  بتأسيس صندوق  اقنعهم 

عليه سراً من وراء الكواليس.
مقامراً  وكان  والبذخ  اإلسراف  حياة  لو  عاش 
ماليين  الكازينو  في  سهولة  بكل  ينفق  فكان  كبيراً 
الدوالرات في ليلة واحدة، كما أحب النوادي الليلية 
الشمبانيا  لشراء  المال  من  الكثير  ينفق  كان  حيث 
وكان يحب تقديم الهدايا للناس. كان اصحاب هذه 
النوادي يطلقون عليه لقب »الحوت« لكثرة ما ينفق 
من مال فيها فكانوا يعملون كل ما يمكن إلرضائه 

وإبقائه أطول وقت ممكن.
كان يعرف عن لو ولعه بتنظيم الحفالت الباذخة 
أكثر من ولعه بحضورها فقد كان شخصاً يهتم بأدق 
التفاصيل عن الحفل الذي يقيمه حتى الزهور وأنواع 
الكؤوس الموضوعه على الطاوالت ونوع المشروبات 
التي تقدم. وهذا كما يقول مؤلفا الكتاب كان له بعد 
استراتيجي، فشخصيته »الساحرة« إن جاز التعبير 
تكمن في انه الشخص القادر على تغيير حياتك سواء 
بأمور صغيرة أو كبيرة. والصغيرة تتم معه بتجارب 

حياة لم تكن لتتخيلها. وعلى سبيل المثال، في إحدى 
المشاهير وسافروا  نظمها، جمع كل  التي  الحفالت 
إلى  مستأجرة   747 بوينغ  طائرة  متن  على  جميعاً 
هناك في صاالت  جميالً  أسبوعاً  استراليا وامضوا 
القمار ،وعلى اليخت وغير ذلك ثم بدأ العد التنازلي 
النارية  األلعاب  الجديدة وشاهدوا  لالحتفال بالسنة 
ثم عادوا بالطائرة قاطعين نصف األرض إلى الس 
الليلة  في  الجديدة  السنة  برأس  ليحتفلوا  فيغاس 
نفسها في الس فيغاس فقط لتكون حفلة أسطورية 
ال مثيل لها! لقد كان حاتمي الكرم بأموال اآلخرين، 
فلو كنت مشتركاً في هذه المؤامرة فستنقلب حياتك 
مليونيراً  كنت  وإذا  مليونير  إلى  براتب  موظف  من 

فستتضاعف ماليينك عشرات المرات.

مطلوب دوليًا

بدأ  بينما  لو زمن طويل  مضى على قضية جاو 
فتح  حينما   2015 منذ  أخباره  تغطية  الكتاب  مؤلفا 
حوله،  كبيراً  تحقيقاً  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
السنة  أن  إال  كثيرة،  أمور  وقعت  الوقت  ذلك  ومنذ 
تغيرت  الماليزية  فالحكومة  الذروة.  كانت  الماضية 
التغييرات  كل  أطلق  ما  وهذا  مفاجئة  انتخابات  في 
يتم  كان  السابق  الوزراء  رئيس  عهد  ففي  األخرى. 
التغطية على كل شيء ألن جاو لو كان مقرباً منه، 
ينكر  وكان  التحقيقات،  إجراء  يمنع  كان  وبالتالي 
كل  فتح  تم  الحكم  تغير  وعندما  شيء.  أي  حدوث 
األجانب  المستثمرين  مع  التعاون  وبدؤوا  الملفات 

وتسارعت األمور في هذه القضية من وقتها.
من  بالعديد  السابق  الوزراء  رئيس  اتهام  وتم 
الجرائم، وكذلك اتهمت زوجته وعثروا في منزله على 
ماليين الدوالرات نقداً ومجوهرات وحقائب وساعات 

وغيرها تقدر قيمتها بعشرات ماليين الدوالرات.
ومؤخراً تم توجيه االتهام إلى جاو لو في الواليات 
المتحدة وكان اتهم أيضاً في ماليزيا وهو مطلوب من 
اإلنتربول. واعترف شريكه المصرفي في غولدمان 
ساكس بذنبه في نيويورك لدوره وأن المؤامرة كانت 
حقيقية. وتم اعتقال شريك له في غولدمان ساكس 

الواليات  من  توقيف  مذكرة  على  بناء  ماليزيا  في 
المتحدة. كما حدث تطور آخر باعتراف موظف سابق 
في وزارة العدل األمريكية بدوره في المؤامرة أيضاً، 
حيث كان عمله في الوزارة يساعد في إدخال ماليين 
من  الستخدامها  المتحدة  الواليات  إلى  الدوالرات 
أجل الضغط على الحكومة األمريكية إللغاء التحقيق 
برمته. لعب مصرف غودامان ساكس دوراً مهماً في 
قضية الصندوق السيادي الماليزي، فهذا الصندوق 
الذي ابتكره جاو لو وأداره من خلف الكواليس في 
ماليزيا لم تكن فيه مدخرات بل ببساطة جمع األموال 
تظن  ألنها  تقرضه  البنوك  فكانت  السيادية،  لصفته 
هناك  تكون  ولن  وراءه  تقف  الماليزية  الحكومة  أن 
ساكس  غولدمان  جمعها  القروض  أكبر  مخاطر. 
وكانت عبارة عن ثالثة سندات بقيمة 6.5 مليار دوالر 
وربما بلغ إجمالي ما جمعه البنك لصالح الصندوق 
خالل فترة عمله نحو 13 مليار دوالر أي نحو نصف 
حجمه. حصل البنك لقاء عمله في ترتيب ذلك القرض 
على مبلغ 650 مليون دوالر كرسوم وعموالت وهو 
مبلغ ضخم للغاية حسب مؤلفا الكتاب. ففي األحوال 
البنك على نسبة 1% بينما في هذه  العادية يحصل 
الحالة حصل على 10% وكان مبرر غولدمان ساكس 

أن »العميل أراد األمر بسرعة وسرية«.

هوليو�د

هوليوود  في  االستثمار  مجال  لي  جاي  دخل 
وول  »ذئب  الشهير  الفيلم  إنتاج  في  واستثمر 
انطلقت قضية  2009، حينما  بدأ ذلك عام  ستريت«. 
صندوق الثروة السيادي الماليزي واختفت منه أول 
700 مليون دوالر. بعد أسابيع من حصوله على ذلك 
المال كان جاي لو في الس فيغاس مع ليوناردو دي 
الوقت مع بنات البالي بوي ويلعب  كابريو ممضياً 
القمار. لم يكن يخفي شغفه بالتعرف على المشاهير 
أوساط  في  معروفاً  أصبح  وهكذا  الفور،  على 
األزياء، وبعض  الراب وعارضات  المشاهير كمغني 
أما  العالميين مثل أشر وباريس هيلتون.  المشاهير 
فهو  آلخر  من شخص  فيختلف  عنه  الناس  انطباع 
يمكن  »صديق عظيم  لباريس هيلتون مثالً  بالنسبة 
يدفع  أيضاً  كان  لكنه  رائعاً«.  وقتا  معه  تمضي  أن 
المال لقاء ظهور المشاهير معه أو لتلبية دعوته إلى 
الحفالت فبعضهم كان يجني 100 ألف دوالر في الليلة 
لقاء الظهور. وألشخاص مثل ليوناردو دي كابريو 
كان جاو لي مصدراً محتمالً لالستثمار السينمائي. 
قد كان دي كابريو ومارتن سكورسيس مهووسين 
لوقت طويل بفكرة تحويل مذكرات جوردان بلفورت 
الملقب »ذئب وول ستريت« إلى فيلم سينمائي إال أن 
دور اإلنتاج في هوليوود لم تكن متشجعة. أما جاو 
لو فقال له إنه سيحرر له شيكاً على بياض لتمويل 
التفاصيل الصغيرة  الفيلم كامالً. وهناك العديد من 
سكورسيس،  أراد  المثال  سبيل  على  هنا.  الغريبة 
سيارة  يحطم  أن  المخرجين،  كبار  من  واحد  وهو 
المبورغيني حقيقية وهو أمر ال يحدث في الكثير من 
األفالم بل يتجنبونه بالبحث عن المبورغيني معطلة 
أو أي بديل آخر، إال أنه أقنعه بضرورة ذلك فقال له 

»ال مانع!«.

حوت 
المليار دوالر
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د. �سمر ال�سام�سي

عناق 
الفكرة

النفس من  بينما كسر  العظام،  العظام فحسب، فأهونه كسر  بالكسر ال يعني كسر  اإلحساس 
أبشعها وأوجعها، كثير منا ال يبالي بشخص يسير مطأطئ رأسه وعيناه تفوحان بالحزن، برغم ما 
يتملكه من سبل الحياة ورفاهيتها، تسمع لصوته شجناً وأنيناً ، ولم نحدث أنفسنا يوماً عن السبب، 
فنضرب مثالً بكسر العظام الذي ال يظهر منه سوى األلم وهكذا كسر النفس الذي ال يشعر به إال 

مصابه. 
كثيراً ما نختلي بأنفسنا بحديث نحن السائلين فيه والمجيبين، كيف تجمدت مشاعر الناس فنرى 
المهموم مكتئباً من دون أن ندرك ما أصابه؟؟ كيف جافانا الشعور بغيرنا وخاصمنا التكافل؟؟ حتى 
امتد الموات إلى ذاتنا فأصبحنا ال نشعر بألمنا أو نستشعر السبب مسبقاً، تحاورنا خواطرنا بين 
القلب والعين، فأنين القلب ال يشعر به غيرنا، وإن فضحتنا عيوننا فال تتعدى سوى إثارة السؤال 

أو الشفقة ممن يعيننا..
آملين  الماضي بأحداثه وأيامه، كنا  يراودنا  المؤقتة،  إلى غربتنا  الحتمي  عندما نفر من واقعنا 
حالمين كسائر البشر، يشتاق لأللفة والمودة ويشجيه العطف والحنين، بين آهات الليل في المناجاة 
أياً كانت، وبين آنات القلوب، ننظر في مرآتنا فنجد ألعيننا بريقاً بين الدفء واللهيب، لكننا نسمع 
صرخات لصوتنا المحبوس فأرانا نعود إلى طفولتنا، كم كانت بريئة هادئة رغم احتجاجنا كنظرائنا 
من األطفال، كنا في عجلة لفقدان براءتنا ونحلم يوماً بعد يوٍم ونستعجل صبانا وشبابنا، لم ندرك 
حينها قيمة الطفولة البريئة، وكم كنا مدللين حتى ممن ال نعنيهم في شيء وإن كانت على سبيل 
مجاملة أهلنا، أدركنا حينها كم كانت الدنيا رحبة واسعة ال حدود لها وال سياج أو بوابة تحبسنا 

عما تتمناه نفسنا.
الصاحب  جفانا  وقد  أما  براءتنا،  وأفقدوننا  أعيننا  في  واألشخاص  الدنيا  بريق  بهت  وقد  أما 
والصديق، وخاننا من ظننا يوماً أنه الحبيب، فال جدوى من الدواء أو مسايرة طبيب، فكسرة النفس 
ال يدانيها ألم وال يشعر بها قريب، فهي ألم ذاتي يكتوي بها الوجدان وتالصق القلب من دون مفارق، 

فأيقنا أن الوحيد هو من يالقي تبعات وأزمة األيام فعجباً لهذا الزمان.

عجبًا للزمان

/JAresortshotels @JAresorts @JAresorts

 استمتع بإجازة مميزة
 ستبقى في 

ذاكرتك 

jaresortshotels.com

أوقات رائعة بانتظاركم!
 انعم بإجازة ممتعة وِعش لحظات عائلية مليئة بالسعادة في أي من
 منتجعاتنا في دبي أو جزر السيشيل أو المالديف. تذّوق أطيب المأكوالت الشهية 
 واستمتع بالعديد من األنشطة الترفيهية المشوقة وغيرها الكثير. 
فمعنا ستعيش تجربة رائعة وذكريات ستبقى في ذاكرتك دائمًا.
 للحجوزات أو للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على 5500 814 4 971+ 
    reservations@jaresorts.com  أو
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ْسَياْن ْة النِّ ِنيَّ

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

والنصوص  والتراث  الفولكلور 
باللهجة  والشعر  واألهازيج  الشعبية 
كل  في  حظوة  ذات  تبقى  الدارجة 
على  القائمون  دام  وما  المجتمعات، 
والمجالت  والجرائد  المنشورات 
وال  نوع  كل  ينصفون  الثقافية 
آخر،  على  صنف  بطغيان  يسمحون 
فإن األمور تبقى في نصابها، وتسهم 

النصوص جميعها في إثراء الساحة.

علي الشعالي
شاعر إماراتي

شعر: عايض الظفيري

ــْر ــِسـ ــــَظــــْة ِعـ ــر َلْ ــمـ ــِعـ ــْرت ِلـــــْك يـــا ِصــــِدْيــــق اْلـ ــ ــِتـ ــ اْخـ

ــْر ــِسـ ــا ْوَجــــْهــــلِــــْك ِجـ ــ ــَي ــ ْن ــدِّ ــ ــْر ال ــ ــِب ــ ــْع ــ ــى َت ــ ــَت ــ اْلــــَيــــا ِم

ــْر ــِسـ ــى ِخـ ــ ــَض ــ ــْل ْلـــَيـــا اْغ ــ ــ ــاِه ــ ــ ــْك أْغـــَضـــْيـــت واْلَ ـ ــنِّ ــِكـ لـ

ــْر ــ ــِس ــ ــــــْن اْلِــــــــَفــــــــاَرْق ِي ـــــْك، ْوَكــــــفَّ ْيـــــت َكـــــفِّ َمـــــدَّ

ْم ِلـــــلْـــــِمـــــَفـــــاَرْق.. ْوِســــــْر هــــــذاك َدْرِبـــــــــــــْك.. حَتــــــــزَّ

ــّر ــ ــِس ــ ــد افـــتـــرقـــنـــا ِت ــ ــْعـ ــ ــا َبـ ــ ــَنـ ــ ــاْلـ ــ ـــــــــِرْك َحـ َواَبـــــــــشِّ

ــان ِضــــــّد اْلـــَكـــِســـْر ــ ــَسـ ــ ــت.. ِصـــــــْرت اْنـ ــ ــْم ــ ــلَّ ــ ــَع ــ أَنــــــا َت

ـــــــــــــــــــــْذالَْن.. َســــاَمــــْحــــِتــــْك ــــــْد ِلــــــــْي اْلِ ــــــــَظــــــــْة تــــــأكَّ ْوَلْ

ــْك ــ ــِتـ ــ ــْحـ ــ ــاِيـ ــ َنـ ْتـــــــُنـــــــْوح  َقـــــْبـــــل  ـــــْيـــــك  أَصـــــحِّ َحــــــــاَوْلــــــــت   

َبــــــاِرْحــــــِتــــــْك َغـــــْيـــــر  ِعــــــُيــــــوِنــــــْي  ِفـــــــــْي  ِواْلـــــــَبـــــــارحـــــــه   

َصـــــــاِرْحـــــــِتـــــــْك ــــــْســــــَيــــــاْن  الــــــنِّ ـــــــْة  ِنـــــــيَّ َعــــــلَــــــى   وانــــــــــا 

ــــــــــــــــْذالْن َســــاَمــــْحــــِتــــْك اْلِ َقــــــــْســــــــَوْة  ِمــــــــْن  ــم  ــ ــ ْغ ــرَّ ــ ــ ــال ــ ــ ِب  

َذاِبــــــْحــــــِتــــــْك َفـــــــــْرَقـــــــــاْي  ْوالَ  َبـــــــــْعـــــــــِدْك..  ِمـــــــــّت  َمـــــــا   

ـــــْحـــــِتـــــْك ـــــــْك.. ْوَنـــــــْفـــــــس اْلـــــــَوْقـــــــت َريَّ ــــــــــــــــت ِمـــــــنِّ ِواْرحِتْ
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شعر: ميسون أبوبكر ـ فلسطن انتــــظار..
لل�ساعرات فقط:

شعر:  د. عبدالعزيز السلم

زهور الشباب

امهلني ثانية من عمر الكلمات..

امنحني ساعة عشق

أتهيأ فيها كي ألقاك..

ألعطر روحي بماء الزهر وماء الورد

وشيء من رقيا الجّدات..

يترّنح هذا الجسد المتعُب

فوق الّدرب الموصِل لألحالم..

ينتظــر قطار الحّب

ليغادر أضرحة اآلهـــات..

أبكي.. تنزف فّي سنين العمر..

وتقرع أجراس الكلمات..

أوشك تاريخي أن يبدأَ 

ألقطف كــّل زهــور الحّب

وأنسج من كلماتي بلسم عشق ٍ لجراحي..

إّنــي أنتظر العمر لكي ألقاك..

وتسبـّح روحــي.. تسأل موالي

ليمنحني من عمر الحب وأسر الشوق 

ولهيب اللقيا ..لو لحظـــات...

أنتظر ..والحلم على مـــوعد..

لحظات ٍ تمضي كالسنوات..

أنتظر الحّب ولكن

قد عاد بقبض الّريح

محموال بالوهم وباآلهات..

مأسورا لقوافي الكلمات.....

ـــــَبـــــاْب ْع ِزُهــــــــــــــْور الـــــَشّ ِســـــِنـــــْيـــــِنـــــْي ِتـــــــــــــــَودِّ

َعــــــــاْب اْس  ِلـــــــــلـــــــــرَّ ـــــْيـــــب  ِبـــــالـــــشَّ اِظـــــــــــّن  وال 

ــاْب ــ ــ ــَتـ ــ ــ ــــــا ِعـ ِرَســـــــــْمـــــــــت األَمـــــــــــاِنـــــــــــْي ِبــــــلَــــــيَّ

ِصـــــِدْيـــــق اْلـــــَقـــــلَـــــْم.. ِواْلـــــــــــــــَوَرْق ِلــــــْي ِصــــَحــــاْب

ِكــــــَتــــــاْب ْي  ِودِّ ــت  ــ ــ ــْي ــ ــ ــطَّ ــ ــ َخ ـــــــــــّد  ْوِبـــــــــــاْلِ

ْوَبـــــــْيـــــــِتـــــــْي ِكــــــــــــــِرْي ْوِلــــــلْــــــَخــــــْيــــــر َبــــــــاْب

ـــــى ْوَطـــــــــــاْب ــــــّر ِعــــــــْمــــــــِرْي ِتـــــَنـــــحَّ َعـــــــــْن الــــــشَّ

ــْق ِفــــــــــــــــــَواِدْي ِبــــــــــــــُدْون اْغــــــــِتــــــــَراْب ــ ــ ــلَّ ــ ــ ــَع ــ ــ َت

َذاْب اْلـــــَقـــــلْـــــب  ِبــــــــْك  الــــــــِهــــــــْي..  ــْي  ــ ــِبـ ــ ــْيـ ــ ــِبـ ــ َحـ

َواَنــــــــــــــا ِفــــــــــْي ِبـــــــَســـــــاِتـــــــْن َقــــــلْــــــِبــــــْي ِزُهــــــــــــــــــــْور..!!

ــــــــُضــــــــْور ِبــــــــاْلِ األَمــــــــــــــــْل  َزاْد  اْلــــــــــَوْقــــــــــت  َمـــــــــــْع 

ـــــــــــُرْور ــــــــْقــــــــت َمــــــــــا َرْيـــــــــــــــت ِفــــــــْيــــــــه اْلـــــــــــسِّ ْوَحــــــــقَّ

أُدْور ْبـــــــِفـــــــَضـــــــاَهـــــــا  ــــــــــــــــــــــــــُرْوف  اْلِ ِلــــــــــــــــــِزْي 

ِطـــــــــِرْيـــــــــِقـــــــــْي ِمـــــــَشـــــــْيـــــــِتـــــــْه بـــــــَقـــــــلْـــــــٍب ِطــــــــُهــــــــْور

ــــــــُبــــــــْور ِبــــــــاْلِ َضـــــــــا  الـــــــــرِّ ِيـــــــــُجـــــــــْود  ْو  ــــــــــــــــْود  ِنُ

ـــــــــــَنـــــــــــا ِواْلــــــــــــِغــــــــــــُرْور َلــــــــــْل ِواْلَ ِخــــــِصــــــْيــــــم الــــــــــزَّ

ِبـــــــــــِحـــــــــــٍب أِصــــــــــــْيــــــــــــل  ِبـــــــــــــــْه اِلــــــــــــــــــّب ُنــــــــــــْور

ــــــــــــــــــْي ِفــــــــُخــــــــْور ــك َربِّ ــ ــ ــْتـ ــ ــ ـ ــبَّ ــ ــ ــَحـ ــ ــ َواَنــــــــــــــــــا ِفـــــــــــــْي َمـ
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 
يانغ ليان

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

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

مجموعة متواترة من الصور الشعرية غير المتوقعة في كثير من األحيان.
الكالسيكي،  الصيني  الشعر  مع  الوثيق  بارتباطه  ليان  يايغ  الشاعر  هذا  وُيعرف 
العديد من األعمال األدبية: “تحويل الروح طقساً” )1985(، »روح مهجورة«  وصدر له 
المنفى« )1990(،  »الميت في  الذاتية« )1989(،  الكائن  »يقظة  »أصفر« )1989(،   ،)1986(
»األقنعة والتمساح« )1990(، »الشمس والناس« )1991(، »منظر بشري« )1994(، »مفرد 
الفرنسية  إلى  قصائده  وترجمت   .)1995( ساكن«  البحر  »حيث   ،)1994( ال شخصي« 

واإلنجليزية ولغات عدة. 

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

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

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

هذا األهم البدء من جديد.. 

)سيرة ذاتية( 
الموت وحده يورث، يسقط الثلج في اللغة

آب يمتلئ في األخضر بموتى متورمين
حين يتزاحم الجميع في جسد واحد تتضاعف الوحدة

تجعلك تشيخ قبل األجل
قصيدة تنام في النسيان تنام في الظل.

 )ضفة الزمن(
ما اعتقدنا فهمه منذ زمن ضاع منذ زمن

ال تقدر أن تدير ظهرك للبحر
لتشهد على وقوفك عند جرف الضفة

والزمن الذي يتنقل فيه الزمن نحو الدفن
مثل ظالل مقشورة من جذع تضيئه الشمس 

الظل موجود وإن لم يوجد أحد.

أعالم عربية
عريان السيد خلف

في  قار  ذي  محافظة  في  خلف،  السيد  عريان  الراحل  العراقي  الشاعر  ولد 
نشر  وبدأ  الفرات،  نهر  ضفاف  على  سكر،  بقلعة  العشرين  القرن  أربعينيات 
قصائده مطلع الستينيات من القرن العشرين. عمل في الصحافة العراقية وفي 
التلفزيون وفي اإلذاعة أيضاً، وحصل على جوائز وشهادات منها، وحصل على 
على  الراحل حاصل  والشاعر  األردن.  في  اليرموك  جامعة  من  اليرموك  وسام 
دبلوم في الصحافة، وعمل في التلفزيون واإلذاعة وحصل على جوائز وشهادات 
منها، وحصل خلف على وسام من جامعة اليرموك األردنية، وهو عضو نقابة 
الصحفيين العراقيين واتحاد الصحفيين العرب، كما أنه عضو في جمعية الشعراء 

الشعبيين العراقية.
يعتبر عريان السيد خلف من الرموز الثقافية الوطنية العراقية التي يراها الكثير 
التي  إلى مكانته الشعرية  العالية، إضافة  للوطنية والمبدئية  العراقيين رمزاً  من 
وتقلباته،  الشعر  مع  فريدة  تجربة  من  عاماً   50 مدى  على  ترسيخها  في  نجح 

وأصدر 6 مجاميع شعرية من بينها »تل الورد« و»صياد الهموم«.
استطاع أن يتواصل مع حركة األدب الشعبي عن طريق طبع الدواوين أو إعادة 
نسخ ما طبع، ونشر عدة قصائد، كما نشر قصائد سياسية في السبعينيات كشفت 
عن هويته الفكرية مثل: قصيدة نذر وقصيدة الشاهد، كتب للعديد من الفنانين 
العراقيين، ومنهم فؤاد سالم وقحطان العطار وسعدون جابر ورياض أحمد وأمل 

خضير وعبد فلك.
شكل خلف ظاهرة شعرية مع الشاعر كاظم إسماعيل الكاطع من خالل بعض 
السجاالت بين الشاعرين، كان آخرها قصيدة »ما ترتاح« التي يشير بعضهم إلى 
أنها جاءت رداً على قصيدة األخير المعنونة »ما مرتاح«، غير أن عريان السيد 
خلف نفى هذا، قائالً: إنه ال رابط بين القصيدتين. وربما تعتبر قصيدته »بالية 
وداع« من أشهر ما كتب، ولحنها محمد جواد أموري وغناها صباح السهل، وظلت 
فارق  قد  الشاعر  وكان  تعويذة.  وكأنها  المكلومين  العشاق  تتابع  الكلمات  هذه 
الحياة بعد إصابته في حادث سير أدى النقالب سيارته وفقدان النطق والذاكرة 

وارتجاج بالدماغ، وذلك يوم األربعاء 5 ديسمبر 2018.

من قصيدة نذر:
ادك روحي .. نذر للجايب 

ابشاره 
واورجه اعله الجروح ، المالهن 

جاره 
جرح ينزف .. جرح باني .. اعله 

بسماره 
- خجل .. والمايخاف اللوم.. يرضه 

ابذلته وعاره 
يالمبشر .. مته المَكصوص جنحه 

ايطولن اَكصاره؟ 
ومتى الوكت التراده ، ايبدل 

اطواره 
ومتى العايش غريب ، ايأمن 

ابداره ...؟ 
َدفك عينك، زمانك ليل .. 

ليل .. ايريدله انطاره 
وال كلشي الجليته ايطيح زنجاره 

وال كلمن يموت ايضيع تذكاره 
هلبت .. مات 

)جيــــفاره .. ؟( 



81 العدد 580 أبريل 2019

 اأمثال �سعبية:

• يوْم َشافت أْهلَها ظاعنين قالت ِحلو يوِّزوني َرِجْل
يضرب المثل باإلنسان الذي يطلب شيئاً في غير أوانه.

• ما َعلِيه، َبْرَبر ِجدَّاْم
بربر: غرغره
جدام : أمام

يضرب المثل باإلنسان الذي يتوعد بالشر، ويتكلم ويحذر، ويتوعد 
أنه سيحصل لك كذا وكذا، ولكنه ال ينِّفذ وال يقوى على التنفيذ.

 كلمة ومعنى

َهَزع
قال شاعرنا عبدالله بن سليم:

شرتا المغيب الالّيب
       المبرد بالسموم

َهَزع روس الرقايب
       من مرتفع الحزوم

خذ يا مير الهبايب
        مني عساك تدوم

سالم في كتايب
        بالعنبري مختوم

وقوله )هزعه( في البيت الثاني أي أنه أمال أو اقتلع أو كسر، وهي 
فصيحة، فلقد جاء في لسان العرب:

 . َره فانَهَزَع أي انَكَسر وانَدقَّ َهَزَعه َيهَزعه َهزعاَ وَهزَّعه َتهزيعاَ: َكسَّ
وَهزََّعه َدقَّ ُعنُقه.

َسواَء  وَتهِزيعاً  لَفتاَ  وأنش:   ، وُقدَّ انكسر  إذا  انِهزاعاً  َعظُمه  وانَهَزَع 
اللَّفت أي َسويَّ اللَّفت، ورجل ِمهَزٌع وأسٌد ِمهَزٌع من ذلك.

وَهزَّعُت الشيء: َفرَّقتُُه.
فها  وفي حديث علي، كرم الله وجهه: إياكم وَتهزيَع األخالِق وَتَصرُّ

رُته وَفرَّقتُه. من قولهم َهزَّعُت َتهِزيعاً َكسَّ

 كنايات مالحية

سالية ْجواف
ِسالَّية: شوكة، عظمة وهي سالءة تخففها العامة في النطق فيقولون 

ساله وسالية.
الخليج  مياه  في  شائعة   - السردينيات  من  األسماك  أحد  جواف: 

والجيم تلفظ ماء.
عرفت أسماك الجواف بلذة بلحها إال أن كثيراً من الناس ال يرغبون 
في أكلها فهم يقولون إن بها شوكاً كثيراً يسلب متعة تناولها، أما غير 
الزاهدين بأكلها فيقولون إن لحمها لذيذ وإن شوكها ضعيف حيث يمكن 

قضمه فهو ال يؤثر في تناوله وذلك ألنه لين هش.
والكناية هنا إشارة إلى أن الشوكة غير مضرة أو مؤثرة فهي أشبه 

ما تكون بشوكة الجواف أو عظمة الجواف أو سالءتها.

اِيْح َمْج الطَّ السِّ

السمج: السمك وتلفظ السمش.
الطايح: طاح يطيح طيحاً، بمعنى سقط من أعلى، كما تأتي بمعنى فقد 

أو ضاع أو نزل هاوياً.
يطلق البحارة على األسماك المتدنية سواء كانت كبيرة أو صغيرة 
بالسمك الطايح وهو مفهوم لديهم بأن هذه النوعية ليست ذات قيمة 
اقتصادية، حتى وإن أقبل بعضهم على أكلها سواء كان في موسمها أو 
غير موسمها، وهذه النوعية من األسماك تباع بالكمية ال بالتجزئة، ومن 
هذه األسماك العنافير، القيوم، العماد، الوحر، الحمير، )حمارة النوخزة(، 
اللزاق )الديمورا(، وغيرها وإن البحارة إذا اصطادوا كمية كبيرة منها 
فإنهم يعيدونها إلى البحر وذلك ألن خزنها ونقلها يكون مكلفاً قياساً 

لقيمتها النازلة، ولهذا تضرب الكنية المتقدمة في نزول سعرها.

عبارات

ً مرحباً مرحبا

عندما يقبل أي شخص على جماعة أو فرد يكون الترحيب به بترديد 
كلمة مرحباً مرتين، »مرحباً مرحباً« ويكون الجواب من الشخص القادم: 

»المرحب باجي« أي باق.

هب ريح
ــروة، ونحــن  ــم ث ــا، فالعل ــز به ــرة نعت ــروة كب ــه ث ــاس وتثقيفهــم يف حــد ذات ــم الن »إن تعلي

ــي املســتقبل عــى أســاس علمــي«. نبن

                                                                      املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«
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حتقيق: خالد الظنحاين

»الطرايق«.. 
موروث شعبي يقاوم االندثار

طالب مثقفون إماراتيون بإدراج فن »الطرايق« 
والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  قائمة  على 
والثقافة »اليونسكو«، باعتباره تراثاً إنسانياً حيّاً، 
الثقافي  التمثيلية للتراث  القائمة  وتصنيفه ضمن 

غير المادي للبشرية. 
الصحفي  االستطالع  في  المشاركون  وأكد 
التراث  إحياء  أهمية  على   »999« أجرته  الذي 
تدعم  والتي  الشعبية  والفنون  األصيل  اإلماراتي 
من  العالم  ودول  اإلمارات  بين  الثقافية  الجذور 
خالل عقد الملتقيات التي تهتم بالتراث اإلماراتي 
باالندثار  المهددة  الشعبية  الفنون  وتحيي 
في  مضافة  قيمة  يشكل  ما  وهو  الطرايق،  كفن 

شكلت  التي  الشعبية  اإلماراتية  الفنون  استعادة 
إمارة  تراث  من  أصيالً  جزءاً  تاريخية  حقبة  في 
الفجيرة والساحل الشرقي، وكذلك ذاكرة جمعية 
وعاداتها  الثقافية  وقيمها  التاريخية  دالالتها  لها 
والمعنية  المسؤولة  الجهات  داعين  االجتماعية، 
وتكريسها  الشعبية  الفنون  إرساء  إلى  بالتراث 
ضمن المهرجانات الفنية، بهدف تعريف األجيال 
الصاعدة على إرث اآلباء واألجداد، والمساهمة في 

نشر هذه الفنون للحفاظ عليها. 
خلفان  عبدالله  الوطني  التراث  خبير  أوضح 
الهامور أن فن الطرايق هو عبارة عن لون شعري 
يتداخل مع فن الدان أو الويلية. وتتكون الطرايق 

منه  والشطر  )مسبّع(  ويسمى  أشطر  من سبعة 
يسمى )طريقة( وقد يكون من ستة أشطر ومن 
في  ومتمركز  منتشر  والطرايق  أشطر.  خمسة 
إمارة الفجيرة والساحل الشرقي لدولة اإلمارات، 
الخيمة  رأس  مناطق  بعض  في  وجود  له  كما 

وسلطنة عمان. 
جميالً  شعرياً  أسلوباً  يعد  الطرايق  أن  وذكر 
وراقياً، يحتاج إلى ثقافة لغوية لدى الشاعر، كذلك 
عن  تتكلم  بحيث  واحدة  وحدة  تكون  )الطريقة( 
وتكتب  به..  الشاعر  ويلتزم  فقط  واحد  موضوع 
األخير  البيت  إن  بحيث   3+3+1 بشكل  الطريقة 
الذي يسمى بيت الكسرة أو القفلة، ويجب أن تعود 
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�لطر�يق  �لهامور: 

�سعري  �أ�سلوب 

ثقافة  �إىل  يحتاج 

عالية  لغوية 

ن�سعى  �حلد�د: 

بفن  لالعرت�ف 

�سمن  �لطر�يق 

�لرت�ث  قائمة 

لليون�سكو �لعاملي 

أن  حين  في  األولى.  الثالثة  األبيات  إلى  قافيته 
فن »الدان«، الذي يقّدم عادة عبر صّفين ينشدان 
الشعر برفقة الطبول، وبعضهم ينعته بـ»الويلية«، 
وسمي هذا الفن بالدان ألنه أشبه بـ»الدندنة« بكل 
ما فيها من شجن، وهو تفسير يعضده المصطلح 
نظراً  »الويل«،  إلى  ينسب  الذي  »الويلية«،  اآلخر 
ألن المحتوى الغالب للقصائد التي تنسج في إطار 
»الدان« ذات شجن، كأنها »ويل« واكتواء من شدة 
التي  القصائد  يتم وصف  وال  لصاحبها.  الشوق 
يستعان بها في »الدان« بأنها شعر، بل »ِطريقة«، 
الغالب  التفسير  على  الطاء(، وهي  )بكسر حرف 
من فعل »الطرق«، وبعضهم يرى أنها تشير إلى 

أنها »أسلوب« أو طريقة قائمة بذاتها.
للفن،  وافياً  شرحاً  جانبه  من  الهامور  وقدم 
إياه حسب عدد  »الطرايق« مقسماً  بدأ بفن  حيث 
»مسبع« وهو أشهرها، و»مسدوس«  األبيات من 

و»مخموس«، وقرأ من المسدوس:
مسيت بحيي وال رد شيماله

   مدري سمعني وال واحد وشاله
ومنه أيضاً:

موصوف في الدار بشر من بني مالك
     عثره على الوصف يو ستا يو مالك

تبريقته تبري الميهود لي هالك
    لي من مسني بالقدم ع األرض ما رسم

ولي من تبسم تراه صم الحصى رسم
عندي يساوي الحسا وبره بني مالك

غزل  »الطرايق«  معظم  أن  إلى  الهامور  وأشار 
الترحيب  أغراضه  ومن  وعشق،  ووله  حزين 
والتحسيف، موضحاً  والغطاوي  والهلي  والمديح 
التصريح  عدم  هو  بالغطاوي  المقصود  أن 
فهو  التحسيف  أما  األلغاز،  إلى  األقرب  والترميز 
من الحسرة واأللم. ولفت الهامور بصفة خاصة 
الحروف  مع  التعامل  وهي  الدرسعي،  فن  إلى 
األبجدية في إطار مجموعتين، بمعادالت رمزية، ال 
يتم تعلمها إال من خالل توارثها من اآلباء واألجداد 
إلى األبناء، وتدخل فيها في الغالب أسرار كثيرة 

ُيضن بها.

تراث عاملي

هناك  أن  الحداد،  سعيد  الدكتور  كشف  فيما 
بهذا  لالعتراف  الساعية  الجهود  لتتويج  اتجاهاً 
من  لليونسكو،  العالمي  التراث  قائمة  الفن ضمن 
خالل ملف إماراتي عماني مشترك، السيما أن هذا 

الفن منتشر بشكل كبير أيضاً في سلطنة عمان.
مستشار  أنه  إلى  أشار  الذي  الحداد  وأضاف 
للمنظمة الدولية في ما يتعلق بالعديد من الفنون 
التراثية المحلية خصوصاً، أن الفن سيتم اإلعالن 
عن انضمامه للعديد من الفنون الشعبية اإلماراتية 
العالمي  التراث  قائمة  اعتمادها ضمن  التي سبق 
قريباً، وتابع: »ال يتم وصف القصائد التي يستعان 
»ِطريقة«،  بل  شعر،  بأنها  »الدان«  فن  في  بها 
إلى أن هناك جانباً  الطاء(، مشيراً  )بكسر حرف 
غير تقليدي في شعر »الدان« يجعل الوصول إلى 
عمق معناها غير يسير، كما أنها تعتمد على اإليغال 

في الغموض والرمزية، وأنها كثيراً ما تكون من 
خالل تحدٍّ بين شخصين.

اختالف فن  إلى بعض مظاهر  الحداد  وتطرق 
منها  عمان،  سلطنة  في  عنه  اإلمارات  في  الدان 
السلطنة  في  أن  في حين  الرجال،  على  اقتصاره 
رجال،  أحدهما  صفين  خالل  من  يكون  أحياناً 
نساء،  الصفين  كال  يكون  وأحياناً  نساء،  واآلخر 
الفتاً إلى أن هناك شروطاً معقدة للولوج إلى هذا 
الفن، أهمها ما يرتبط بمقدرة الشخص على سبر 
األول،  الطرف  يلقيها  التي  األبيات  معنى  أغوار 
السيما أنها تحتوي على الكثير من الرموز وأحياناً 

األلغاز، والتورية.
الفن  هذا  آداب  ضمن  من  إنه  الحداد:  وقال 
وتقاليده، هو أن الضيف عليه أن ينتظر حتى يفرغ 
وينتظر  مهاراتهم،  استعراض  من  »الدان«  مؤدو 
في  موقعهم،  من  الدفوف  بتقريب  يقوموا  حتى 
إشارة إلى قبولهم أن يمارسوا هم أيضاً هذا الفن 

التراثي األصيل.

اأهمية املور�ث

وحول التراث وأهمية الموروث الشعبي، الذي 
الدكتور  قال  الوطنية  الهوية  ركائز  إحدى  يعد 

قسم  في  المشارك  األستاذ  صراي،  بن  حمد 
أمر  التراث  إن  اإلمارات:  واآلثار بجامعة  التاريخ 
والتفسير،  والحماية،  الهوية،  لتحديد  عنه  ال غنى 
والحفاظ على المكونات المادية المنقولة، والمباني 
الطبيعية  والمظاهر  اآلثارية،  والمواقع  التاريخية، 
إلى أن التراث يمتلك آلية دفاعية  الثقافية، مشيراً 
تجعله قادراً على استنفار الشعوب وحشد طاقاتها 

وتأمين تكاتفها، ودورها في عملية البناء.
دفع  قّوة  يمثّل  التراث  أن  صراي  بن  وأكد 
ُمَقْولَباً،  أو  جامداً  نموذجاً  وليس  ثقة،  ومصدر 
والحياة  الّزمن  رواسب  »أنه يضّم  أضاف:  حيث 
قّدمه  وما  واآلثار،  المباني  ويضّم  والّسلوك 
تراث  ِمن  اإلنسان  أنتجه  وما  والكتّاب،  الشعراء 
والعادات  والحكايات  كاألمثال  حياتي  اجتماعي 
االجتماعيّة وغيرها، وأن الموروث الّشعبي يحمل 
رؤية الّشعوب ألصولها وألحداث تاريخها، ولذلك 
بالحاجات  يفي  الذي  الشعبي  التاريخ  يحمل 
االجتماعيّة والثّقافيّة للجماعة، ومن هذه المنطلقات 
المهّمة  الركائز  إحدى  الّشعبي  الموروث  يشّكل 
للُهوّية الوطنيّة. موضحاً أن فن الطرايق يعد نوعاً 
الحفاظ  ويجب  للدولة،  الشفاهي  الموروث  من 
منطلق  من  عليه  الضوء  تسليط  وضرورة  عليه 



العدد 580 أبريل 842019

الكلمة و الظل

تشجيع التنوع الثقافي واإلبداع البشري، وتعزيز 
استمرارية الفنون التراثية األصيلة، وهذا يترافق 
الثقافي  االنفتاح  استراتيجيات  مع  الحال  بطبيعة 
له  المغفور  عليه  سار  الذي  النهج  وهو  للدولة، 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

فنون القول

جمعة:  إبراهيم  اإلماراتي  الملحن  قال  بدوره 
لدينا كنوز إماراتية خالصة، متمثلة في الموروثات 
الثقافية والموسيقية واإلنسانية.. تلك التي أسهمت 
الفذة،  اإلماراتي  اإلنسان  شخصية  تشكيل  في 
ومّكنته من التصالح مع ذاته وبالتالي القبض على 
الحقيقة، وفن الطرايق أحد هذه الفنون القولية التي 

تترافق مع الموسيقى والغناء.
وذكر جمعة أثر التراث الموسيقي، كفن الويلية 
في وجدان الناس، الذي يشكل في أدائه، صياغة 
معتدياً، وهجوماً، ودفاعاً، وفلسفة  حربية، تشهد 
عن  متسائالً  الطبل..  رأس  على  تعتمد  حسية 
التراث الموسيقي في اإلمارات، والمصير البحثي 
الفنية  بموضوعاته  الغني  التراث  لهذا  والتوثيقي 
المتنوعة.. وأضاف: يجب أن يكون لدينا مشروع 
الذي  المحلي  اإلماراتي  التراث  لتوثيق  متكامل 
وباحثين  فيه من جهود خبراء  أن نستفيد  يمكن 
خليجيين يمتلكون دراية واسعة في هذا المجال، 
كما أننا في حاجة إماراتية ملحة للتجاوب مع مثل 
الكنوز  من  الكثير  سيحفظ  الذي  المشروع  هذا 

التراثية من الضياع أو التحريف.
األجيال  معرفة  عدم  على  أمثلة  جمعة  وساق 
الجديدة لموروثاتنا األصيلة، مثل رحالت الغوص 
التي كانت تشهد ألواناً من الغناء الفلكلوري، بداية 
السفينة،  سطح  فوق  األشرعة  رفع  أغنيات  من 
ودور  المجاذيف  بدفع  الخاص  بالغناء  ومروراً 

المحور  هو  السفن  أهل  يعتبره  الذي  النهام، 
بقية  وأداء  الغناء  عليها  يقوم  التي  والركيزة 
بمفهوم  الكورال  السفينة، فهم  البحارة على متن 
أنه  في  تكمن  األساسية  ووظيفته  العصر  هذا 
يحثهم ويشجعهم على مواصلة رحالتهم الطويلة. 

�سر�ي:  بن 

قّوة  �لرت�ث ميّثل 

ثقة وم�سدر  دفع 

نطالب  جمعة: 

متكامل  مب�سروع 

�لرت�ث  لتوثيق 

�ملحلي �لإمار�تي 

وشّدد، في ختام حديثه، على أهمية إحياء هذه 
مطالباً  االندثار،  أو  للضياع  تركها  وعدم  الفنون 
أجل  من  معاً  للعمل  واألهلية  الحكومية  الجهات 
استمراريتها  على  والمحافظة  إليها  الوهج  إعادة 

ألنها في النهاية تشكل ذاكرة أمة.
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ستوب!

يجب أن اعترف لكم أن عالقتي بهذا الشريط 
عاملين  في  إيجازها  استطيع  حب(  )قصة 
انحزت  عاطفياً  أنني  هو  األول  متناقضين، 
يجبرني  لقطاته  من  العديد  في  وضبطته  إليه 
أكن وحدي  ولم  بطليه،  مع  تعاطفاً  البكاء  على 
الدموع،  أيضاً  يشاركني  الجمهور  أن  الحظت 
الوجه اآلخر للصورة هو أنني بعد أن استغرق، 
في  ثغرات  بسبب  وجدانياً  أيضاً  استيقظ 
من  الكثير  في  المنطق  يعوزه  الذي  السيناريو 
المالمح  تلك  من  نقترب  أوالً  دعونا  مشاهده، 
اإليجابية التي قدمها الفيلم وال يمكن أن نغض 

الطرف عنها.
الدفع بوجهين جديدين للبطولة، )أحمد حاتم 
لصالح  ورقة  نعتبرها  أن  يجب  الزاهد(  وهنا 
اإلنتاج،  لشركة  وأيضاً  أبولبن  عثمان  المخرج 
وتحمل  بالتجربة  الحماس  في  تتردد  لم  التي 
النتائج، في ظل سينما قانونها الصارم، عنوانه 
هو )النجم قبل الفيلم دائماً(، حيث إن الجمهور 
قاطع التذكرة تعود على أن العالقة بينه والعمل 
األسبوع  األقل،  على  النجم،  باسم  تبدأ  الفني 
األول، يحسب بقدرة أبطاله على جذب الجمهور 
إلى الشباك، وأي خروج عن هذا االتفاق المسبق 
جاء  وهكذا  بالمخاطر.  محفوًفا والشك  ُيصبح 
لما  مغايراً  شيئاً  يدعي  ال  وهو  حب(  )قصة 
شاهدنا في العديد من قصص الحب الرومانسية 
في دموعها، وأشهرها  المغرقة والغارقة أيضاً 
بطولة   1970 عام  حب(  )قصة  فيلم  عالمياً 
موسيقاه  تزال  وال  ماكغرو،  والي  اونيل  ريان 

في  الفنية  األعمال  أهم  من  واحدة  التصويرية 
العالم ولها رنين ُتخفق له دائماً القلوب، وأدى 
السينمائي،  الشريط  حققه  الذي  النجاح  فرط 
إلى أنه وبعد سنوات قالئل من إنتاجه، نشاهد 
نور  بطولة  دائماً(،  )حبيبي  المصرية  النسخة 
الشريف وبوسي. الفيلمان -عالمياً ومصرياً - 
حققا إيرادات ضخمة، وعلى الفضائيات ما زاال 

ينبضان بالحياة بدرجة كثافة مشاهدة عالية.
لم يستطع فيلمنا األخير )قصة حب( قطعاً 
تحقيق الحالة  نفسها من النجاح على مستوى 
شباك التذاكر، مصرياً أو عربياً، حيث إن عرضه 
في أكثر من دولة عربية وبينها )دولة اإلمارات 
التذاكر  شباك  على  اإلقبال  كان  العربية(، 
متوسطاً، إال أنه أيضاً تمكن في تحقيق مفاجأة 
داخل السوق السينمائي، أظن أنها ستدفع أكثر 
منح  تجربة  لتكرار  إنتاج  وشركة  مخرج  من 

الفرص لنجم جديد، في دور البطولة.
العرض  يوافق  أن  هو  المبدئي  الرهان  كان 
الجماهيري عيد الحب )14 فبراير(، وال أتصور 
من  نفسه  المردود  له  العالمي  العيد  هذا  أن 
االهتمام في عالمنا العربي، إال أن الورقة التي 
العمرية  الشريحة  هو  الفيلم،  لصالح  تصب 
األكثر في التعامل مع دور العرض وهم الشباب 
في العشرينيات، حيث إنهم يشكلون نسبة %80 
من الجمهور السينمائي، ونجح الفيلم في حدود 
تواضع ميزانيته التي ال يمكن ألحد انكارها، في 
األرقام،  إليه  أشارت  النجاح،  من  جزء  تحقيق 
إال أن المهم أنه ظلت تحسب له قيمة المغامرة، 

»قصة حب«.. 
الميلودراما وصفة مضمونة للنجاح ولكن!

وهو  )يوسف(،  حول  األحداث  تدور 
هو  جاهًدا  يسعى  أخ  ولديه  مهندس، 
يتزوج،  )يوسف(  جعل  أجل  من  وزوجته 
وأثناء ذلك يقع حادث لـ)يوسف( مما يفقده 
األيام يصطدم  أحد  في  وبالصدفة  بصره، 
بفتاة اسمها )جميلة(، والتي تهتم به وترعاه 
فيما بعد، ويبدو أنها أحبته، لكن يبدو أنهما 
سيتعرضان الختبار صعب، عندما يصبح 

على كل منهما أن يثبت حبه لآلخر.
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مايكل جاك�سون االإدانة تالحقه    

أثار الفيلم الوثائقي )ليفنج نيفرالند( منذ عرضه الشهر الماضي في مهرجان صاندانس 
بالنجم  أحاطت  التي  االستفهام،  عالمات  من  العديد  العرض  دور  إلى  بعدها  وانتقاله 
الفيلم مقابالت يتم إجراؤها مع عدد ممن يتهمون  األسطوري مايكل جاكسون، يتضمن 

مايكل بأنه اعتدى عليهم جنسياً في مرحلة الطفولة .
هذه االتهامات ليست جديدة، بل نال مايكل عشرات منها قبل رحيله بنحو عشر سنوات، 
عشاق مايكل اليزالوا مصرين على أنها مجرد وشايات ال تستند إلى حقيقة، الغريب في 
األمر، أن أغانيه تحقق األرقام األعلى عالمياً، بل إن هناك هامشاً من الزيادة، برغم أن هناك 
قدراً من االستهجان الجماهيري، ال يمكن إنكاره، الواضح أن األمر يدخل في إطار صراع 
بين من يؤيد أو يعارض فتؤدي هذه الحالة من االستقتطاب إلى رواج أغاني المطرب مجدداً.

على الجانب اآلخر فإن مثل هذه االتهامات نالت مثالً من المخرج رومان بوالنسكي الذي 
وصل إلى شاطئ الـ 85 من عمره، حقق نجاحاً عالمياً مشهوداً له، ورغم ذلك فهو موصوم 
بالمغتصب، لم يغفر له الرأي العام اعتداءه على فتاة قاصر قبل 42 عاماً فهو بولندي األصل، 
هوليوودي الهوى، يحمل الهوية الفرنسية، ويقيم في أكثر من دولة، خوفاً من المطاردة، التي 
ربما تؤدي به للسجن، إنه مبدع أفالم )عازف البيانو(و)الحي الصيني( و)فينوس في الفراء 
( وغيرها، نال )االوسكار( األمريكي و)دب( مهرجان برلين و)سعفة( كان وأيضاً )سيزار( 
الفرنسي التي تماثل األوسكار، إال أنه لم ينل أهم وسام يسعى إليه الناس، وهو االحترام، 
على مدى أربعة عقود من الزمان وهو محروم من هذا الوسام، وكثيراً ما انتهى األمر بمنع 

تكريمه في العديد من المهرجانات، بسبب االستهجان الشعبي الذي يالحقه.
قدم اعتذاره أمام عدسات المصورين مخاطباً كل الفضائيات بأنه أخطأ عام 77 عندما 
مارس الجنس مع فتاة قاصر في أمريكا، ورغم ذلك فإن الناس رفضت أن تسامحه، وعندما 
يتواجد في أي تجمع سينمائي يتعمد أن يتوارى عن األنظار، خوفاً من أسئلة الصحفيين، 
التي من المؤكد لن تخلو من سؤال عن حادث اغتصاب الفتاة القاصر، التي صارت زوجة 
وأماً وحالياً في السادسة والخمسين من عمرها، ولكنها لم تنس، والمجتمع لم يغلق الملف 

بعد!
يعتقد بعضهم أن تقييم الفنان في الغرب يختلف عنه في الشرق، أي أنهم قد يتجاوزون 
عن أخطائه الشخصية كإنسان وال يتبقى سوى اإلبداع. هذا الرأي ال يمكن االرتكان إليه، 
الجرائم من هذا النوع ال يتسامح معها المجتمع، الجميع ملتزمون وسواسية أمام القانون، 
وكل محاوالت ترحيل بوالنسكي ألمريكا لكي ينال عقابه المستحق ال يتم تنفيذها ألسباب 
ثغرات تحول من دون  الذي يعمل لصالحه يجد دائماً  المحامين  إن فريق  قانونية، حيث 

تنفيذ القرار.
الفارق في التعاطي الشعبي بين الملفين رومان بوالنسكي ومايكل جاكسون، أن األول 
اعترف بجريمته، ولهذا بات من الصعب التسامح معه، بينما مايكل كان ينكر ذلك تماماً، 
وال يزال بين جمهوره من يتشبث ببراءته، بل إن عائلته قررت مطاردة الشركة التي انتجت 

الفيلم المسيء له.
اإلدانة  بين  تقف  والتي  جاكسون  بمايكل  ارتبطت  التي  االستفهام  عالمة  أن  أتصور 
والبراءة هي التي تلعب لصالحة دعائياً، عشاق أغانية، يصرون على براءته، ومن بين أسلحة 

إثبات البراءة زيادة اإلقبال على أغانيه!

أكشن في  الغائبة  الفضيلة  بمثابة  صارت  والتي 
السنوات األخيرة عن السينما المصرية في ظل 
تخوف واضح يجعل الدفع بأسماء جديدة على 
»األفيش« يعتبر نوعاً من التهور غير المحسوب!

تتابعه  في  تقليدي  وكسيناريو  كبناء  الفيلم 
التونسي  أماني  للكاتبة  ويحسب  مفاجآت،  بال 
-والتي أتصور أن هذا الفيلم هو أول تجاربها 
عن قصة لمنتج الفيلم ياسر صالح- أنها التقطت 
اللمحة  تمسك  حساسة  بعين  التفاصيل  بعض 

الموحية ووضعتها في قالب )الميلودراما(. 
»الميلودي«  بينما  المزج  تعني  الكلمة  علمياً، 
أن  ينبغي  التي  )الحبكة(،  و»الدراما«  )النغمة( 
والضحكات.  الدموع  النقيضين  بين  تنطلق 
ما  كثيراً  التي  القوالب  من  واحدة  الميلودراما 
أي  لدي  وليس  النقاد،   من  للهجوم  تعرضت 
اعتراض مسبق على النوع ولكن المحتوى هو 

الذي ينبغي أن ُنطيل إليه النظر.
بين  العالقات،  رسم  في  التقليدي  اإلطار 
الشخصيات الرئيسة والثانوية في العمل الفني، 
مثل  صديق البطل خفيف الظل  ياسر الطوبجي 
وزوجته عال رشدي حيث يلعبان دوراً في البحث 
عن زوجة للبطل، أو بواب العمارة )الحشري( 
لقطات  في  حاتم  أحمد  نشاهد  وهكذا  الثرثار، 
في بداية األحداث في منزل ياسر وزوجته عال، 
يوسف،  فرح  دورها  تؤدي  فتاة  على  ليتعرف 
الذي  اإلحساس  وبداية  الفرح  ذروة  في  ولكن 
المؤجل  الزواج  حلم  تحقيق  بإمكانية  ينتابه 
يفقد بصره في حادث عبثي بينما كان يرد على 
الموبايل، ويتعرف وهو ضرير، على هناء الزاهد 
تعمل  والتي  األحداث،  في  له  الموازية  البطلة 
مدرسة في دار أطفال، ويقدم السيناريو لحظات 
بينها  الظل  وخفة  العاطفة  بين  تجمع  مشبعة 
وحاتم الذي يتقدم مباشرة للزواج منها، وبعد 
أن يسترد بصره، ويعلم أنها مريضة في مرحلة 

متأخرة من السرطان يتعمد عدم أخبارها .
 وتخرج من الفيلم ببطل وبطلة قادمين، هنا 
مشاهدها  من  جزء  في  تخلصت  التي  الزاهد، 
التي وضعت فيها منذ بداية  التنميط  من حالة 
انطالقها، وبقدر من التدريب ستتمكن أكثر في 
التعبير، أما أحمد حاتم الذي عرفناه كمشروع 
بطل قبل 13 عاماً في فيلم )أوقات فراغ(، فإنه 

هذه المرة يتقدم خطوات أبعد.
يمكن  ال  السيناريو  في  عيوب  بالفيلم  نعم 
أضاف  أنه  ينفي  ال  هذا  ولكن  عنها  التغاضي 
بعد  أبولبن  عثمان  لمخرجه  وأيضاً  لبطليه 

تجاربة السابقة في السينما والتليفزيون..
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اإعداد: �سايل اأبوفار�س 

المغاور والكهوف..
سياحة في أعماق الطبيعة
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تنتشر المغاور والكهوف حول العالم، وهي تقع 
إما في باطن األرض أو في جوف الجبال.

والكهوف  المغاور  هذه  من  الكثير  تزويد  وبعد 
العامة،  والسالمة  والتنقل  اإلنارة  بمستلزمات 
تحولت إلى وجهات سياحية يقصدها السياح من 
العالم، من الذين تستهويهم المناظر  مختلف دول 
واالسترخاء  الهدوء  وأجواء  الجميلة  الطبيعية 

والصفاء والسالم في أعماق الطبيعة. 
في  السياحية  والكهوف  المغاور  أشهر  ومن 
الوطن العربي والعالم، والتي سجل عدد منها في 
التراث  لمواقع  الدولية  اليونسكو  منظمة  الئحة 

العالمي الطبيعي، هناك:

مغارة جعيتا- لبنان:

في  منفصلين  قسمين  من  يتكون  كهف  وهي 
نقاط، ومرتبطين في نقاط أخرى، يسميان المغارة 
جعيتا  مغارة  كانت  وقد  السفلى.  والمغارة  العليا 
مأهولة بعدد من سكان في العصور القديمة، وتم 
اكتشاف المغارة السفلى عام 1836، والمغارة العليا 

عام 1958، ويصل طولهما معاً إلى 9 كيلومترات.
جبل  في  الكلب  نهر  بوادي  جعيتا  مغارة  تقع 
العاصمة  من  متراً  كيلو   16 نحو  بعد  على  لبنان، 
اللبنانية بيروت، وعلى ارتفاع نحو 300 متر فوق 
مستوى سطح البحر، وفيها نفق يوصل إلى مجرى 

نهر الكلب. 
اإلنارة  بمستلزمات  جعيتا  مغارة  تزويد  وبعد 
والتنقل والسالمة العامة، افتتحت لزيارات السياح 
من مختلف أنحاء العالم عام 1969، ويمكن زيارتها 
ووسط  داخلها،  صغير  نهر  في  تسير  بقوارب 
قاعات وممرات صخرية جميلة نحتتها الطبيعة على 

مدار ماليين السنين. 
تمثال يسمى  المغارة  عند مدخل   وقد وضع  
»حارس الزمن« في داللة على التاريخ الموغل في 
 6 التمثال  هذا  ارتفاع  ويبلغ  لمغارة جعيتا،  الزمن 
التقاط  من  السياح  ويكثر  سنتمتراً،  و60  أمتار 

الصور التذكارية معه. 

كهف عني هيت - ال�سعودية:

يقع كهف عين هيت في جبال الجبيل على بعد 
المملكة  عاصمة  الرياض  من  متراً  كيلو   40 نحو 
مياه،  بحيرة  داخله  في  وتقع  السعودية،  العربية 
مستوى  كان  متراً.   150 طولها  و  متراً   30 عمقها 
الماضية،  العصور  في  مرتفعاً  الكهف  في  المياه 
وبعد  منه.  بالمياه  تتزود  القوافل  كانت  حيث 
الماضية،  السنوات  في  مياهه  مستوى  انخفاض 
والسالمة  والتنقل  اإلنارة  بمستلزمات  تزويده  تم 

العامة، وتحول إلى وجهة للسياح.

كهوف م�سرية: 

أظهرت  التي  الكهوف  من  العديد  مصر  في 
الرسومات القديمة على جدرانها أنها كانت مأهولة 
القديمة، وأصبحت  العصور  السكان في  بعدد من 

في العصر الحالي مقصداً للسياح، نذكر منها:
سويف  بني  محافظة  في  ويقع  سنور:  كهف 
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على بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة المصرية 
القاهرة، وهو يمتد نحو 700 متر في باطن األرض 
من  تكوينات جميلة  يتضمن  متراً. وهو   15 بعمق 
ورخام  وحجر  الصخرية،  والهوابط  الصواعد 

األلباستر الذي يستخدم في الصناعة والبناء.
تزويده  وبعد   ،1989 عام  الكهف  هذا  اكتشف 
العامة،  والسالمة  والتنقل  اإلنارة  بمستلزمات 
علم  مجال  في  وللباحثين  للسياح،  مقصداً  أصبح 
الجيولوجيا، والذين قدروا عمره ب 45 مليون سنة.
كهف الجارة: ويقع في الصحراء الغربية بالقرب 
الفرافرة.  وواحة  الرملية  محرق  أبو  كثبان  من 
المصرية  الجهات  وأجرت   ،1873 عام  اكتشف 
المختصة مسحاً أثرياً للكهف عام 1990 ودراسات 
2002، سمح  عام  1999 وحتى  من  استمرت  أثرية 
بعدها للسياح بزيارة هذا الكهف، والذين يدخلون 
إليه بواسطة نفق صغير ليستمتعوا بعدها بالمناظر 
جدرانه  على  قديمة  وبرسوم  داخله،  الطبيعية 

ألشخاص وأبقار تعود للعصور القديمة.
كهف الوحوش: ويقع قرب الحدود الدولية بين 
عليه هذا  وأطلق   ،2002 عام  اكتشف  وليبيا،  مصر 
االسم لوجود رسومات قديمة  على جدرانه تمثل 

آالف   8 من  ألكثر  تعود  والتي  البرية،  الوحوش 
عام، باإلضافة لبصمات محفورة ورسوم ألجسام 

بشرية راقصة وحيوانات بال رؤوس. 
كهف األبيض: وهو من الكهوف السياحية التي 
يقصدها السياح، ويقع داخل أحد الجبال البيضاء 

تاريخه  ويرجع  المصرية،  الغربية  الصحراء  في 
ألكثر من 30 مليون عام، وتظهر على جدرانه بصمة 
ليد إنسان والعديد من الحفريات التي تعود ألكثر 

من 8 آالف عام.
كهف السباحين: واكتشف عام 1933، ويقع في 
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الليبية،  المصرية  الحدود  على  الغربية  الصحراء 
ويحتوي على رسومات قديمة تعود ألكثر من 10 
العصر  يسبحون خالل  أشخاصاً  تمثل  عام  آالف 

الجليدي.

كهف هرقل – املغرب:

المغربية، وسمي  بالقرب من مدينة طنجة  يقع 
بهذا االسم ألن األسطورة القديمة تقول: »إن القائد 
هرقل كان يعيش وينام في هذا الكهف”. ويمتد هذا 
كهف  وهو  جبل،  باطن  في  متراً   30 نحو  الكهف 
في  تعيش  كانت  التي  الناس  ألن  جزئياً   طبيعي 
أقسامه  بعض  لتشكيل  عمدت  القديمة  العصور 
يزورون  الذين  السياح  ومعظم  والنقش.  بالحفر 

طنجة  يقصدون هذا الكهف لالطالع عليه«.

كهوف اأوروبية:

كهوف  وهي  النمسا:  في  إيزرايسنفلت  كهوف 
جليدية كبيرة، تقع في أعالي جبال األلب النمساوية 
وعلى سفوحها، وتوجد داخلها شالالت وتشكيالت 
جليدية جميلة، وجدران من الحجر الجيري، وممرات 
ضيقة، ويمكن للسياح زيارتها بعد الحصول على 
إذن خاص من الجهات السياحية النمساوية، وذلك 
وبالتالي  الزائرين،  السياح  بعدد  التحكم  بهدف 
الكهوف  هذه  في  البيئي  التوازن  على  المحافظة 
لفترة أطول من الزمن. وهذه الكهوف باردة جداً، 

لذا يقوم السياح بارتداء مالبس واقية من البرد.

إيطاليا:  في  »أزارو«  مغارة  أو  األزرق  الكهف 
كهف  وهو  اإليطالية،  »كابري«  مدينة  قرب  ويقع 
نصف مغمور بالمياه ومضاء بضوء أزرق طبيعي، 
ويبلغ طوله  نحو 50 متراً وعرضه 30 متراً، ومدخله 
متران.  مساحتها  الشكل  مربعة  فتحة  عن  عبارة 
»الدومو  الداخلي منه، فيطلق عليه اسم  الجزء  أما 
والكاتدرائية«، ويبلغ ارتفاعه نحو 144 متراً، بينما 

يصل عمق المياه في الكهف إلى 133.
الذي  فازيكا  كهف  وأشهرها  كهوف سلوفينيا: 
سطح  مستوى  فوق  متراً   748 ارتفاع  على  يقع 
متراً   530 طوله  ويبلغ   ،1922 عام  اكتشف  البحر، 
بزيارتها،  للسياح  مسموح  فقط  متراً   230 منها 

وتوجد فيه تكوينات صخرية طبيعية جميلة تشبه 
إلى حد بعيد أشكال التماثيل والحيوانات. 

بيستريانسكا، وهو  وهناك في سلوفينيا كهف 
كهف من الحجر الجيري اكتشف عام 1926، طوله 
2637 متراً وعمقه 95 متراً، تم تزويده بمستلزمات 
اإلنارة والتنقل والسالمة العامة، وتحول إلى مقصد 

للسياح منذ عام 1968.
سكوكجان،  كهوف  هناك  سلوفينيا  في  وكذلك 
والتي تعود إلى القرن الثاني قبل الميالد، ويوجد 
الكهوف الئحة  هذه  وقد دخلت  ريكا،  نهر  داخلها 
العالمي  التراث  لمواقع  الدولية  اليونسكو  منظمة 
الطبيعي عام 1986، حيث زاد بعدها إقبال السياح 
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سياحة

على زيارتها من مختلف دول العالم، حيث يسيرون 
داخل ممر ضخم تحت األرض تحيط به الشالالت 

والكثير من التكوينات الصخرية الجميلة.

كهوف اآ�سيوية: 

وهو  الفلبين:  في  برينسيسا  بورتو  نهر  كهف 
يمر  األرض  الحجم تحت  كبيرة  مغارة  عبارة عن 
فيها نهر بورتو برينسيسا، وتشكل هذا الكهف منذ 
30 مليون عام، ويبلغ طوله 8.2 كيلومتر، ويقع على 
برنسيسا،  بورتو  مدينة  شمال  كيلومتراً   50 ُبعد 
واختارته منظمة اليونسكو الدولية عام 1999 ضمن 
الطبيعي، واعتبر من  العالمي  التراث  الئحة مواقع 
عجائب الدنيا الطبيعية. وتقع بالقرب من هذا الكهف 
باألشجار  لغناها  السياح  يزورها  وطنية،  حديقة 

والنباتات والزهور والكائنات.
كهف الحظ السعيد في ماليزيا : ويقع في إقليم 
ساراواك الماليزي، وتحديداً داخل حديقة جونونج 
مولو الوطنية في جزيرة بورنيو، ويبلغ طوله 600 

متر، وعرضه 415 متراً، وارتفاعه نحو 80 متراً.
كهف ريد فلوت في الصين: وهو كهف طبيعي 
معدنية  تشكيالت  وفيه  األلوان،  متعدد  حجري 
غويلين  مدينة  قرب  يقع  كربونية،  ورواسب 
180 مليون عام،  بأكثر من  الصينية، ويقدر عمره 
وتوجد به آثار بشرية تعود ألكثر من 1200 عام، 
وأكثر من 70 نفشاً تعود لعام 792 ميالدي، أي لعهد 

أسرة تانغ الملكية الصينية.اكتشف في أربعينيات 
القرن العشرين على يد عدد من الصينيين الفارين 
أراضي  تحتل  كانت  التي  اليابانية  القوات  من 
»الناي  أو  فلوت«  »ريد  اسم  عليه  وأطلق  صينية، 
وهو  داخله،  بكثرة  القصب  نبات  لوجود  األحمر« 
وبعد  الناي.  أي  »الفلوت«  لصنع  يستخدم  قصب 
تحرر الصين من االحتالل الياباني، وانفتاحها على 
السياحة العالمية، تم تزويد هذا الكهف بمستلزمات 
السياح  ليستقبل  العامة  والسالمة  والتنقل  اإلنارة 

من مختلف دول العالم.
كهوف فيتنام : وأشهرها كهف فونج نها، والذي 
يبلغ طوله 7729 متراً، ولكن يسمح للسياح بزيارة 
فقط  المزودة  المساحة  ألنها  منه  فقط  متر   1500

بمستلزمات اإلنارة والتنقل والسالمة العامة.
وفي فيتنام هناك كهف شاندونغ، والذي اكتشفه 
السكان  كان  بعدما   1991 عام  محليون  سكان 
صوت  بسبب  قرون  مدى  على  دخوله  يخافون 
علماء  دخله   ،2009 عام  وفي  مدخله.  عند  الصفير 
يتدفق  نهراً  فيه  واكتشفوا  بريطانيون،  جيولوجيا 
السياحية  السلطات  سمحت  ذلك،  وبعد  بسرعة. 
الفيتنامية للسياح بزيارة هذا الكهف، وأنشات حوله 

حديقة عامة كبيرة. 

كهوف اأمريكية: 

العمالق  الكريستال  كهف  أو  البلورات  كهف 

في  عمال   2000 عام  اكتشفه  وقد  المكسيك:  في 
منجم نيكا في منطقة تشيهواهوا المكسيكية، ويقع 
األرض،  تحت مستوى سطح  متر   300 عمق  على 
كبيرة  بلورات  على  فيه  الرئيسة  القاعة  وتحتوي 
الحجم، والكهف حار جداً، لذا يقوم السياح بارتداء 

مالبس واقية من الحرارة.
كهف الماموث في الواليات المتحدة األمريكية:

بوالية  الوطني  الماموث  كهف  حديقة  في  يقع 
 630 ممراته  طول  ويبلغ  األمريكية،  كنتاكي 
عدد  ِقبل  من  الكهف  هذا  اكتشاف  وتم  كيلومتراً. 
القرن  أواخر  في  األمريكيين  المستوطنين  من 
الثامن عشر بعدما كان الهنود الحمر سكان أمريكا 
 ،1941 عام  وفي  قبل.  من  اكتشفوه  قد  األصليون 
أسست حديقة وطنية قرب الكهف، وسمح للسياح 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  وهناك  بزيارته. 
فرجينيا  والية  في  تقع  والتي  لوراي،  كهوف 
هذه  ربط  وتم   .1878 عام  واكتشفت  األمريكية، 
حتى  معبدة  بمسارات  بعضاً  ببعضها  الكهوف 
يسهل تنقل السياح بين كهف وآخر، والتمتع بمناظر 
برك المياه والتشكيالت الصخرية الجميلة في هذه 
الكهوف.  وهناك كهف كارلسباد، والذي يقع في 
نيو  بوالية  كارلسباد  منطقة  في  الوطنية  الحديقة 
مكسيكو األمريكية، وهو عبارة غرفة كبيرة مكونة 
من الحجر الجيري الطبيعي، والتي تتميز بأشكال 

جميلة، تلفت نظر السياح الزائرين للكهف.
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من هنا وهناك

 صورة مركبة 
تظهر طريقة جديدة 
لقياس نسبة 
الدهون في جسم 
اإلنسان بدقة تصل 
إلى الغرام الواحد 
باستخدام جهاز 
المسح »ديكسا«. 

جون ايفرارد 
السفير البريطاني 
السابق في كوريا 

الشمالية يتحدث في 
منتدى في سيئول 

عاصمة كوريا 
الجنوبية حول جهود 

توحيد الكوريتين.

 شرطية من 
شرطة الخيالة الملكية 

الكندية أثناء إحدى 
الفعاليات الخيرية لدعم 

المشردين.
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خالل مراسم إضاءة الشعلة في افتتاح األولمبياد الخاص في 
أبوظبي.

جانب من فعاليات »عالم البادية«، الذي أقيم في الرياض على 
هامش مهرجان الملك عبد العزيز لإلبل. 

  لوحة فنية لألمريكية فاليري دو بعنوان المحيط في 
500 سنة يمثل سلحفاة بحرية تسبح في بيئة الحيود 
المرجانية عرضت في احتفالية في مقر األمم المتحدة 

بنيويورك في اليوم العالمي للمحيطات.
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 نهر تشاوباريا 
في بانكوك أصبح 

معلماً سياحياً 
جديداً بإضافة 
تقنيات الضوء 

والصوت بهدف 
تعزيز السياحة.

إحدى فعاليات 
معرض »هوتلكس 
شنغهاي« 
في الصين 
المتخصص بقطاع 
الفنادق.

لوحة لفنان النهضة 
اإليطالي كارافاجيو  
بعنوان: »يهوديت 
وأليفانا«، والتي من 
المقرر طرحها للبيع 
في مزاد علني في لندن 
أواخر يونيو المقبل.
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نزهة

السداسيات
< تكتب مرادف ومعاني الكلمات حسب دوران السهم والتي تشترك فيما بينها.

1- مؤلف موسيقي نمساوي راحل.
2- إنجاز لفظ أو فعل عفوي مباشر.

3- جمهورية أفريقية عاصمتها لوساكا.
4-طلبن األمر بشكل آمر.

5- الفدية. 
6- شركة صينية عمالقة لالتصاالت.

7- يزوران المريض.

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

وعمودي.

تراثيات 
ُيحكى أّنه حدثت مجاعة في قرية، فطلب الوالي من أهل القرية طلباً غريباً في محاولة منه لمواجهة خطر 
القحط والجوع وأخبرهم بأّنه سيضع ِقدراً كبيراً في وسط القرية وأّنه على كّل رجل وامرأة أن يضع 
في الِقدر كوباً من اللبن بشرط أن يضع كّل واحد الكوب لوحده من غير أن يشاهده أحد. هرع النّاس 
لتلبية طلب الوالي وتخّفى كّل منهم بالليل وسكب ما في الكوب الذي يخّصه. وفي الّصباح فتح الوالي 
القدر فشاهد القدر وقد امتأل بالماء! فسأل النّاس أين اللبن؟ ولماذا وضع كّل واحد من الّرعية الماء 
بدالً من اللبن؟ كّل واحد من الّرعية قال في نفسه: إّن وضعي لكوب واحد من الماء لن يؤثر على كّمية 
اللبن الكبيرة التي سيضعها أهل القرية. وكّل منهم اعتمد على غيره وكّل منهم فّكر بالّطريقة نفسها 
التي فّكر بها غيره وظّن أّنه هو الوحيد الذي سكب ماًء بدالً من اللبن والنّتيجة التي حدثت أّن الجوع 

عّم هذه القرية ومات الكثيرون منهم ولم يجدوا ما ُيعينهم وقت األزمات.

حكم وأقوال
- إذا كنت ال ترى غير ما يكشف عنه الضوء وال تسمع غير ما يعلن عنه الصوت، فأنت في الحق 

ال تبصر وال تسمع.
-هناك من يتذمر ألن للورد شوكاً، وهناك من يتفاءل ألن فوق الشوك وردة .

ابتسامات 
- بخيل جاب شغالة وسألها: كم كان أجرك عند من سبقونا؟

قالت: كنت أعمل فقط بمأكلي ومشربي 
قال لها: أطلب مراعاتنا قليالً.. وبعد جدل ومفاوضات تم االنفاق

أن تصوم كل اثنين وخميس!!
- في الصين تمت سرقة محفظة سائح عربي فذهب شاكياً للشرطة

فقال له الضابط: هل تستطيع أن تصف لنا شكل الرجل؟
المشتكي: إذا الله ما كذبني يا أنت يا أما اللي قاعد جنبك!!
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الكلمات المتقاطعة
أفقياً:

1- من دواوين نزار قباني.
2- نهر في أمريكا الجنوبية.

3- كل ما له طول وعرض وعمق - من الحيوانات.
4- اسم مؤنث- أثقل منتجات النفط

5- نجدها في الحبس- عاصمة آسيوية. 
6- وزن - طازج- عسى.

7- متشابهان- للنفي- نهر أفريقي.
8- أداة حياكة قديمة- قصيدة لسعيد عقل غنتها فيروز.

9- من مؤلفات الشاعر سميح القاسم.
10- للندبة- من العصور البائدة.

١١-من ملوك الفراعنة-وهبة.

عمودياً:
1- اسم موصول- فيلم مصري عن قصة لنجيب محفوظ.

2- وجع - عاصمة عربية.
3- من عجائب الدنيا السبع - من الشهور الهجرية )م(.

4-من ملوك الفراعنة- مدخل.
5- اسم مذكر -وكالة البحوث الفضائية األمريكية.

6- صوت الرصاص-من معالم الوجه- المناخ.
7-اطوف حول المكان)م(.-اختيار من دون اكراه.

8- تنتج عن - يغنجهن )م(.
9- عثر على الشيء - مدينة كندية في مقاطعة ألبرتا)م(.

10- من الحبوب- مدينة إماراتية- عملة آسيوية.

11- من دواوين الشاعر الراحل محمود درويش.

من خالل التدقيق جيداً باإلمكان العثور على 12 فارقاً  صغيراً بين كال الصورتين.الفوارق
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صحة

الدرقية  الغّدة  أو نشاط في  إّن حدوث قصور 
للهرمونات  إفرازها  على  مباشر  بشكل  يؤّثر 
بكميات ال تكفي لحاجة الجسم، فالغّدة الدرقية هي 
الرقبة  من  األمامي  الجزء  في  الواقعة  الغّدة  تلك 
بالهرمون  تسّمى  مادة  وتفرز  آدم،  تفاحة  تحت 
مثل  الجسم،  في  األيض  عمليات  بسرعة  يتحّكم 
العمل  على  وقدرته  القلب  نبض  سرعة  معّدل 
بنشاط وحيوية، ويقّل نشاط هذه الغّدة بالمراحل 
ألم  السمنة،  الحياة، ويمكن لكل من  المتقدمة من 
المفاصل، العقم وأمراض القلب أن تتسبب بخمول 
الغّدة الدرقية، ويعتبر مرض المناعة الذاتية السبب 
المباشر والرئيس إلصابة الغّدة الدرقية بالخمول، 
تعمل على محاربة  أجسام مضادة  نتيجة إلفراز 
التي  الهرمونات  كمية  من  وتحد  الدرقية  الغّدة 

تنتجها. 

د.جميلة الظهوري

اإعداد: د.جميلة الظهوري 

ا�ست�ساري اأمرا�س باطنية - غدد �سماء و�سكري يف اخلدمات الطبية

الغدة الدرقية

20 جم  الطبيعي نحو  هي غدة صغيرة وزنها 
تقع في القســم األمامــي مــن الرقبة، وتتكون من 

جزءين »فصي« أيمن وأيســر، وتقــوم بتصنيــع 
وإفــراز هرمونــي الغــدة الدرقيــة تي 3 وتي 4 
الضروريين للمحافظة على توازن وعمل كل خلية 

من خاليا الجســم بشــكل جيــد.
الغدة  عمل  بــين  وتناســق  ارتباط  وهناك 
قاعدة  في  الموجودة  النخامية  والغــدة  الدرقية 
المنشط  الهرمون  بإفراز  تقوم   والتي  الرأس، 
دور  الهرمون  ولهــذا  اتش«،  اس  »تي  للدرقيــة 
مهم في ضبط عمل الغدة الدرقية والسيطرة عليها.

اأرقام

 200 من  أكثر  الدرقية  الغدة  أمراض  تصيب 
الغدة  قصور  وتشمل  العالم،  في  مليون شخص 
الدرقية الذي يعد من األمراض الشائعة المتسببة 
في مشاكل صحية خطيرة ما لم يتم عالجه، ومن 

خمول الغدة الدرقية
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• ما هو مرض الكلى المزمن؟
هو عبارة عن مرض شائع طويل األمد مما يسبب فقداً متزايداً متنامياً لوظائف الكلى. وغالباً ال 
تظهر أعراض مرض الكلى المزمن إطالقاً على المصابين به حتى إنهم ال يدركون أنهم مصابون به.

• ما أسباب مرض الكلى ؟
 يعتبر داء السكري وارتفاع ضغط الدم والتقدم في السن من أهم األسباب المؤدية إلى اإلصابة 

بمرض الكلى المزمن.
كما توجد مسببات أخرى للمرض مثل التهاب الكليتين ووجود تاريخ عائلي لإلصابة بالمرض، 

باإلضافة إلى كون الشخص من أصول عربية أو آسيوية أو إفريقية.

• ما هي الخطوات الواجب اتباعها لمرضى الكلى المزمنة؟
اتبع برنامجاً غذائياً صحياً ومارس الرياضة بشكل منتظم، وتجنب تناول األطعمة السريعة والتي 
عادة تكون غنية باألمالح والسكريات والدهون المشبعة التي تسبب تلف الكليتين والقلب، وتساعد 

الرياضة على تخفيض ضغط الدم والوزن.

• كيف يمكن خفض خطر إصابتي بمرض الكلى المزمن؟
هناك بعض اإلجراءات الوقائية التي يمكنك اتخاذها لخفض احتمالية إصابتك بمرض الكلى المزمن.

- أقلع عن التدخين: يعمل التدخين علىإتالف أوعية الدم ورفع ضغط الدم مما يتسبب في إتالف 
كليتيك وقلبك.

- اتبع برنامجاً غذائياً صحياً: تجنب تناول األطعمة السريعة والتي عادة تكون غنية باألمالح 
والسكريات والدهون المشبعة التي تسبب تلف الكليتين والقلب.

- قلل من تناول الملح: تجنب إضافة الملح أثناء تناول الطعام إذ يزيد الملح ارتفاع ضغط الدم.
لإلصابة  رئيس  والكليتين وهي سبب  للقلب  مؤذية  السمنة  تعتبر  على وزن صحي:  - حافظ 

بمرض سكري الدم.
- تناول جميع أدويتك بانتظام: ال سيما دواء ضغط الدم.

- اضبط نسبة السكر في الدم: إذا كنت مصاباً بمرض السكري حافظ على نسبة السكري في 
الدم ضمن النسب اآلمنة، وذلك باتباع نظام غذائي صحي، والحرص على تناول العالج الموصوف 

)الحبوب/ حقن األنسولين( وفق تعليمات الطبيب.
- تفادى استعمال األدوية المسكنة قبل استشارة الطبيب.

• كيف يعرف المريض أنه مصاب بمرض الكلى المزمن أم ال؟
ال تظهر أي أعراض لدى غالبية األشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن في مراحله الطفيفة 
والمتوسطة، إال أن ذلك ال يعني أنهم يتمتعون بكلى طبيعية والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت 

كليتاك طبيعيتين هي إجراء تحليل الدم الذي يفضل إجراؤه بالتزامن مع تحليل البول.

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

alyafi3@gmail.com

مرض الكلى المزمن

ب
جوا

 و
ال

سؤ

وضعف  المفاصل  وآالم  السمنة  المشاكل  هذه 
الغدة  ومرض قصور  القلب،  وأمراض  الخصوبة 
تزيد  الالئي  السيدات  بين  شيوعاً  أكثر  الدرقية 

أعمارهن على 60 عاماً.

اأعرا�س ق�سور الغدة الدرقية

المفرطة  والحساسية  باإلعياء،  الشعور 
وزيادة  الجلد،  وجفاف  الباردة،  األجواء  تجاه 
مستويات  وارتفاع  العضالت،  وضعف  الوزن، 
بالعضالت  وشد  وآالم  بالدم،  الكوليسترول 
وانخفاض  بالعضالت«،  وتورم  بألم  »الشعور 
بالذاكرة،  وخلل  االكتئاب،  القلب،  ضربات  معدل 
وتقصف الشعر، وظهور بحة في الصوت، وانتفاخ 
وأعراض  الشهرية«،  »الدورة  واضطراب  الوجه، 
إذا  خطورة  أكثر  تصبح  الدرقية  الغدة  قصور 
تحفيزها  استمرار  ومع  المرض،  عالج  يتم  لم 
الهرمونات تفوق طاقتها،  أكبر من  إلفراز كميات 
األطفال  أما  الغدة،  بتضخم  اإلصابة  يرتفع خطر 
الغدة  قصور  من  يعانون  الذين  والمراهقون 
)قصر  النمو  في  خلل  من  يعانون  فقد  الدرقية 
العقلية  قدراتهم  تأخر  مع  متأخر  وبلوغ  القامة( 

ونموهم بشكل عام.

خماطر

خطر  تزيد  التي  الخطورة  عوامل  أهم  ومن 
الالئي  السيدات  الدرقية:  الغدة  بقصور  اإلصابة 
بأمراض  واإلصابة  عاماً،   60 على  أعمارهن  تزيد 
المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي 
ألمراض  وراثي  تاريخ  ووجود  الحمراء،  والذئبة 
الغدة، والخضوع للعالج باليود المشع أو األدوية 
المختلفة التي تتسبب في قصور الغدة، والخضوع 
والجزء  الرقبة  على  وعالجية  تشخيصية  ألشعة 
العلوي من الصدر، والخضوع لعملية جراحية في 
الغدة، والحوامل وحتى مرور 6 شهور بعد الوالدة 

معرضات لخطر اإلصابة بقصور الغدة الدرقية.
 

الوقاية والعالج 

الثيروكسين  عالج  أن  على  إجماع  ثمة  هناك 
بشكله المركب صناعياً من »تي 4«، أي ما يسمى 
عندما  مناسباً  يكون  الصوديوم،  ليفوثاركسين 
يصبح مستوى الهرمون المنبه للغدة الدرقية أعلى 

من 10 »ملي - وحدة دولية« لكل لتر.
وفي حال كان ذلك المستوى يتراوح بين 4 و10، 
إذا  التالية:  الحاالت  في  مكفوالً  العالج  يظل  فقد 
كانت المستويات الفعلية لهرمونات الغدة الدرقية 
أجسام  على  الدم  واحتواء  طبيعية،  غير  الدم  في 
مضادة تهاجم الغدة الدرقية، وهو مؤشر تقليدي 
على التهاب )هاشيموتو( للغدة الدرقية مما يزيد 
من فرص اإلصابة بقصور الغدة الدرقية مع مرور 
الوقت، وظهور أدلة على اإلصابة بأمراض القلب 
أو خطر اإلصابة بها، ووجود عقد على الغدة المرأة 

في مراحل الوالدة والرضاعة.
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تغذية

التهاب وتهيج للجلد  مرض األكزيما هو حالة 
وظهور البثور والطفح الجلدي والشعور بالحكة، 
مر  على  تظهر  التي  الجلد  تبقع  إلى  يؤدي  وقد 
األطفال  في  أكثر شيوعاً  المرض  الزمن. ويعتبر 
الذين تقل أعمارهم عن عامين ولكن يمكن أن يؤثر 

أيضاً على األطفال األكبر سناً والبالغين.
ُتشير اإلحصاءات إلى أّنه من )10 – 20%( من 
ع، ونحو 3%  من البالغين ُمصابون  األطفال الُرَّضّ
ُمعظم  إّن  حيث  المتّحدة،  الواليات  في  باألكزيما 
قبل  األكزيما  من  سيتخلّصون  ع  الُرَّضّ هؤالء 
بالُمعاناة  بعضهم  يستمر  بينما  العاشرة،  سّن 
الحياة، ويمكن  أعراضها بشكل متقّطع مدى  من 

السيطرة عليها بالعالج المناسب.
 

اأعرا�س االأكزميا 

• جلد جاف وحّساس. 

اإعداد: اإميان احلمريي 

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

• حَكّة شديدة.
• احمرار وتهيّج الجلد.

• طفح جلدي متكرر الحدوث.
• تقّشر الجلد وخشونة ملمسه.

المناطق المصابة واحتمال ظهور  • توّرم في 
تقيّحات فيها.

• ظهور مناطق ذات لون داكن.

اأ�سباب االأكزميا 

• العامل الوراثي، حيث يكون هناك أقارب من 
الدرجة األولى كاألبوين واإلخوان مصابين بها.

• العامل المناعي للمصابين، يتميز باستجابته 
المحيطة،  البيئة  في  األشياء  من  للكثير  المفرطة 
وهذا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة مسبباً كثرة 

االستجابة للمؤثرات البيئية.

اأهم املثريات اخلارجية املوؤدية اإىل 

تفاقم احل�سا�سية وانتكا�سها

التنظيف  مواد  تشمل  المهيّجة:  المواد   •
والمطّهرات. 

المنزل  غبار  للحساسيّة:  المثيرة  المواد   •
اللقاح،  حبوب  الكالب(،  )القطط،  الحيوانات 
الصناعية،  األلياف  ذات  أو  الصوفية  المالبس 

تلوث أدوات التصنيع بمهيجات الحساسية.
• الميكروبات: كبعض أنواع من البكتيريا مثل 

البكتيريا العقدّية، أو الفيروسات، أو الفطرّيات.
• درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.

والبيض،  األلبان،  كمنتجات  األطعمة:  بعض   •
والبندق، ومنتجات الصويا، والقمح.

• التوّتر والحالة النفسية.
نقص  أو  زيادة  تسبب  قد  الهرمونات:   •

األكزيما والتغذية
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مستويات بعض الهرمونات نوبات لألكزيما عند 
بعض النّساء.

األبقار،  حليب  لألكزيما:  المسببة  األطعمة 
المكسرات،  الجلوتين،  الصويا،  منتجات  البيض، 

األسماك، المحار. 
• إزالة الطعام المسبب للحساسية 

للحساسية  المسبب  الطعام  معرفة  حالة  في 
لتفادي  المريض  قبل  من  تناوله  تجنب  من  البد 
منع  في  الصعوبة  وتكمن  ثانية،  الحالة  ظهور  
درجة  وعلى  معين  طعام  تناول  من  المريض 
كان  إذا  مثال:  عليه  غذائه  في  المريض  اعتماد 
بصورة  يستهلك  ال  للحساسية  المسبب  الطعام 
منتظمة أو مستديمة لدى الشخص مثل الصدفيات 
البحرية، فيمكن للمريض تجنب ذلك الطعام ولكن 
في حالة كون هذا الطعام حليباً أو قمحاً أو بيضاً، 
عندئذ تكمن صعوبة المنع حيث يغلب عدم خلو 

الوجبة من معظم هذه المواد.

بع�س اأنواع احل�سا�سية الغذائية  

ح�سا�سية البي�س.

التحسس،  مسببات  أكثر  ضمن  البيض  يعد 
وتظهر أعراض الحساسية بعد دقائق إلى ساعات 
قليلة من تناوله أو تناول المأكوالت التي تحتويه. 
التوقف  أكثر  البيض بسهولة  ولتجنب حساسية 

عن أكل البيض، ولكن المشكلة تظهر في وجود 
الكيك،  المعجنات،  بعض  في  البيض  مشتقات 
أن  البد  لذلك  وغيرها  والصلصات  كريم  األيس 
يعرف المريض األطعمة التي تحتوي على البيض 

أو مشتقاته ليتجنبها.

• ح�سا�سية احلليب:

من  والبد  الرَضع  األطفال  عند  واضحة  تبدو 
إرضاع الطفل من حليب أمه، وفي حالة عدم تحُمل 
الطفل لحليب األم على تجنب األطعمة التي تحدث 
المحدثة  الجزيئات  بعض  تنقل  فقد  حساسية، 
فتحدث  للرضيع،  حليبها  طريق  عن  للحساسية 
الحليب  نوع  فإن  للبالغين  بالنسبة  حساسية. 
للحساسية ويجب  المحدث  السبب  يكون هو  قد 
التقليل من الحليب الحيواني واستبدالة بمنتجات 
بديلة مثل:حليب الصويا ومنتجاتها، حليب األرز 

أو حليب الشوفان... الخ.

• ح�سا�سية القمح:

الكبار  لألطفال،  بوضوح  المشكلة  تظهر 
والحبوب  الخبز  احتواء  بسبب  وذلك  والبالغين 
مساحيق  وبعض  المكرونة  مثل  أخرى  وأطعمة 
للمريض  البد  ولذلك  القمح،  على  الكريمات 
أو  القمح  على  تحتوي  التي  األطعمة  معرفة  من 

منتجاته ويستبدلها بمنتجات األرز أو الشعير أو 
الشوفان. 

• ح�سا�سية االأ�سماك واالأ�سداف 
البحرية:

غالباً تصيب هذه حساسية األطفال والبالغين 
اإلصابة  فرص  وتزداد  الحياة  مدى  وتستمر 
تحديداً،  األسماك  أنواع  بعض  من  بالحساسية 
الكابوريا والمحار،  والتونة،  السلمون  مثل سمك 
وتكمن المشكلة في قيام الجهاز المناعي بالتعامل 
أنها  على  باألسماك  الموجودة  البروتينات  مع 
إلى  تدخل  مرة  كل  في  فيقاومها  أجسام ضارة 

الجسم.

• ح�شا�شية املك�شرات:

وهي  الحياة،  مدى  تستمر  التي  األنواع  أحد 
ناتجة عن تفاعل البروتين الموجود في المكسرات 
مع الجهاز المناعي، هذا النوع من الحساسية قد 
المكسرات  بحساسية  المصابون  مميتاً.  يكون 
أيضاً  لديهم  يكون  قد  السوداني(  )كالفول 
حساسية من البقول )الفول والفاصوليا والعدس( 

والحبوب كالبازيالء الخضراء والصويا.
للوقاية من الحساسية وتجنب مضاعفاتها:

إن معرفة نوع األكزيما ومهيجاتها هي أفضل 
تعوق  ال  لكي  بها  والتحكم  العالج  لبدء  وسيلة 
لتجربة  المحاوالت  تتطلب  وقد  الطبيعية،  الحياة 
وسائل مختلفة عدة أشهر أو سنوات، ومع ذلك 
على المريض العناية و االهتمام بالطرق الوقائية 

مثل :
وعدم  غذائها  في  التنويع  الحامل  األم  على   •
التركيز على نوع معين من األغذية حتى ال يصاب 

الجنين بالحساسية.
وعدم  للمولود  الطبيعية  بالرضاعة  االكتفاء   •

إعطائه الغذاء الصلب قبل أن يتم 6 أشهر.
عن  باإلبتعاد  للحساسية  األساسي  العالج   •

الغذاء المسبب للحساسية وتناول البديل له.
• يفضل عمل اختبارات وتحاليل حول األغذية 

المسببة للحساسية.
الغذائية  البطاقة  قراءة  منتج  أي  شراء  عند   •
والمحتويات للتأكد من خلوه من األغذية المسببة 

للحساسية.
• استخدام الكريمات التي تسيطر على الحكة 

وااللتهابات.
• استخدام أدوية مكافحة العدوى )مثل مراهم 

المضادات الحيوية(.
• استخدام العقاقير الدوائية الطبية.

بعض  )مثل:  الجلد  مهيجات  بعض  تجنب   •
أنواع الصابون، بعض األقمشة، الكريمات(.

• السيطرة على الضغوط النفسية.
المصاب  منها  يتحسس  التي  المواد  تجنب   •

)مثل: بعض األطعمة، الحيوانات، حبوب اللقاح(.
• تجنب شدة الحرارة وشدة البرودة.

بكريمات  المستمر  الترطيب  على  الحرص   •
مناسبة وخالية من العطور.
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قراءات

تفوح من هذا الكتاب رائحة القهوة بما لها من مكانة مميزة في التّراث العربّي الثّقافّي الممتّد في جذوره 
عبر العصور الموغلة في القدم عابرًة إلى المستقبل بعبيرها وعبقها. 

وينطلق الكتاب من المكانة المتميزة للقهوة في الثقافة العربية واإلماراتية، فال يوجد ما هو أفخر في 
الّضيافة اإلماراتية األصيلة من فنجان قهوة مزج بالهيل والّزعفران. والقهوة عند العرب عنوان لألصالة 
حلّه  في  العربّي  باإلنسان  المرتبط  العميق  والمعنوّي  المادّي  وتراثهم  وتقاليدهم  عاداتهم  في  والكرم 

وترحاله، وغناه وفقره، وأفراحه وأتراحه. 
ويعرف الكتاب قراءه برحلة القهوة عبر التاريخ وبطقوسها منذ بداية معرفة العرب بها، إذ تعّرف عليها 
صوفية اليمن في موطنها األصلي إثيوبيا، والذين يعود لهم الفضل في احتضان ثمار البّن ونشر شراب 
القهوة في العالم، حسبما جاء في أقدم توثيق مدّون لذلك الحدث في مخطوط عثر عليه في طور سيناء 
المصرية، كتبه الّشيخ شهاب الّدين أحمد عبد الغفار المالكي، ويعود تاريخ ذلك المخطوط إلى عام 1497م. 
ويتوقف الكتاب أمام االحتفاء بالقهوة اإلماراتية والذي ُتوج باعتراف من منظمة »اليونسكو« في ديسمبر 
2015، لتزف أدبيات »سنع القهوة في دولة اإلمارات العربية المتحدة« إلى القائمة التمثيل ية للتراث الثقافي 

غير المادي للمنظمة. 
وتؤكد المؤلفة في كتابها أّن شعب دولة اإلمارات لديه الكثير الغني والمتنوع؛ ليقّدمه إلى العالم في رحلة 
التقدم واالزدهار، وإن كنا نريد أن نشارك العالم ثقافتنا فال بد من االنفتاح على جميع الثقافات، وتسليط 
الضوء على أدبيات »سنع القهوة« الذي هو جزء ال يتجزأ من الثقافة التراثية لمجتمع اإلمارات، حيث يقّدم 
فنجان القهوة ممزوجاً بقيم الكرم والضيافة النابعة من مكارم األخالق العربية األصيلة تحيًة وسالماً إلى 

العالم.

يتألف الكتاب من ثالثة فصول، دار األول حول السيرة الذاتية والفنية للمطرب اإلماراتي الكبير حارب 
حسن »1938 - 2008«، بدءاً من أدائه الشالت في محله التجاري في دبي، إلى لقائه مع الشاعر الكبير سالم 
الجمري، إلى انقطاعه عن الشالت وتركيزه على طلب الرزق، ثم االنتقال للعمل على سفينة تجارية، وعلى 
متنها شاءت المصادفات أن تعلّم العزف على العود، ثم التقى الفنان البحريني محمد راشد الرفاعي الذي 

ساعده على تسجيل أولى أغانيه التي سرعان ما شاعت في منطقة الخليج.
وتناول الفصل الثاني المسار الذاتي والفني للفنان اإلماراتي محمد سهيل »1931 - 1978«، الذي أسهم 
في وضع اللبنات األولى لظهور األغنية اإلماراتية الحديثة، وانتقل بها من مسارح الطرب في الخليج العربي 

إلى مسارح الطرب في سوريا ولبنان وغيرهما.
وفّصل المؤلف مسار المطرب في العناوين التالية: »الوالدة والنشأة«، »الهجرة إلى البحرين«، »السفر 
بريد  »مدير  الوطن«،  إلى  »العودة  الخليج«،  صوت  »تسجيالت  فون«،  وسهيل  الفن  »دنيا  الدمام«،  إلى 

الخالدية«.
ونبّه المؤلف إلى أن بعض المهتمين بالطرب يعتقدون أن محمد سهيل مطرب سعودي لطول مكوثه في 
الدمام، كما نّوه الكتاب إلى أنه شاعر فصيح ونبطي، غنى قصائده كما لحن الفنانون كلماته وغنوها، ومن 

أبرزهم علي بروغة. وقد وثق الكتاب 21 قصيدة لهذا الفنان المؤسس. 
أما الفصل الثالث واألخير فقد وثق »بدايات محال التسجيالت في اإلمارات«، و»أسماء في ذاكرة األغنية 
اإلماراتية«، ثم حلل دور األغنية في المجتمع باعتبارها »وثيقة تاريخية عبر العصور«، وضّم الكتاب بعض 
الصور لألشخاص الذين اهتموا بالغناء ووثق الكتاب سيرهم، وأشار الكتاب إلى المطرب اإلماراتي محمد 
عبد السالم المولود بدبي في حوالي منتصف العقد الثاني من القرن الماضي، ويعتبره مؤرخو الغناء أول 

مطرب إماراتي بدأ الغناء في الخمسينيات وقدم عدداً قليالً من األغاني ثم توقف نهائياً.

 األغنية اإلماراتية.. نشأتها وتطورها

الناشر: أكاديمية الشعر، أبوظبي، 2018، 241صفحة.
تاأليف: موؤيد ال�سيباين

 صوت الرشاد

الناشر: دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي، 2018، الطبعة الثانية، 247 صفحة.
تاأليف: غاية خلفان الظاهري
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صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة محاضرات اإلمارات التي ينظمها مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 
في أبوظبي، ويؤكد مؤلف هذا الكتاب أنه لم يتم اإلبالغ عن أي حالة تعّرض فيها شخص لألذى الجسدي أو القتل 
بسبب اإلرهاب اإللكتروني، ويشبِّه سينجر اإلرهاب اإللكتروني بالبرامج التلفزيونية التي تتناول هجمات أسماك 
القرش؛ حيث تقود هذه البرامج التلفزيونية المشاهدين لكي يصبحوا مهووسين بهجمات أسماك القرش، على الرغم 
من أن األبقار تقتل من البشر سنوياً 22 ضعفاً مما تقتله أسماك القرش منهم. وألنه يوجد هنالك الكثير من القضايا 

حول اإلرهاب اإللكتروني فإنه غالباً ما يتم الخلط بين األمور الحقيقية واألمور التي ُيخشى حدوثها.
إن المخاوف المتعلقة باإلرهاب اإللكتروني الفعلي واحتمالية حدوث خسائر مادية هي مخاوف حقيقية، ولذلك فإن 
التسبب بأضرار حقيقية من خالل الفضاء اإللكتروني ال يحتاج إلى مجرد فهم الشبكة، بل يحتاج إلى فهم األجهزة 
واألنظمة الحقيقية التي سوف تتعرض للهجوم. وَيتِخُذ الكتاب حالة فيروس ستوكسنت – وهو برنامج حاسب آلي 
خبيث متطور- كمثال يسلط الضوء به على الفرق بين فكرة سهولة القيام بالهجمات اإلرهابية اإللكترونية والتعقيدات 

الفعلية التي تواجه القيام بمثل هذه الهجمات.
ويشرح الكتاب آلية استخدام اإلرهابيين لشبكة اإلنترنت في الوقت الذي أضحت فيه وسائل التواصل االجتماعي 
قوة جديدة ال يستهان بها في مسائل الحرب الحديثة، ويتناول الكتاب العالقة بين الفضاء اإللكتروني والجماعات 

اإلرهابية، ويتساءل أيضاً عما يضمره المستقبل لإلرهاب اإللكتروني، وعن سبل مكافحته.
ويخلُص الكتاب إلى أن اإلنترنت من أهم أدوات التكنولوجيا في التاريخ البشري، إذ أعاد رسم بنية مجاالت كبرى 
مثل األعمال والترفيه والسياسة، والتغيير الحقيقي الذي أحدثته اإلنترنت على مستوى اإلرهاب ربما كان هو نفسه 

في مختلف المجاالت. 

بالحاضر،  الماضي  تربط  محطات  وهي  والشخصيات،  والتاريخ  والتراث  البيئة  مكونات  أهم  الكتاب  يرصد 
وتستشرف المستقبل لمسيرة اإلمارات الحافلة بالقيم والعادات، والموروث والتراث، والشخصيات المؤثرة.

ويتطرق الكتاب إلى األحداث والتحوالت، والشخصيات التي قادت تأسيس اإلمارات، وعلى رأسها الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه- والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم – رحمه الله- إلى جانب شخصيات أخرى، 
وألهمية التراث في ربط الحاضر بالماضي الستشراف المستقبل، يرى المؤلف أن البيئة التراثية بمكوناتها شّكلت 
الحياة، إلى جانب التاريخ الذي كان له الدور األكبر، ويتطرق الكتاب إلى أكذوبة ساحل القرصنة، التي ألصقت 
بالمنطقة، وكيف كانت العالقة مع الدولة العثمانية وإمارات الساحل المتصالح، إلى جانب إبراز دور المقيم السياسي 
العربي، وعلى وجه الخصوص في اإلمارات، وإبراز قصة نشأة قوة ساحل ُعمان وتنظيمها  الخليج  في منطقة 

وأدوارها، وحكاية البحث عن النفط في الدولة، وكيف أُنشئ مجلس حكام اإلمارات المتصالحة.
وتطرق الكتاب إلى البنوك والعمالت التي تم تداولها في اإلمارات عبر العصور، وظهور المطارات وتاريخها 
بموسوعة عن منطقة  الكتاب  المؤلف  البريد وتطوره، ويختتم  بدايات خدمة  إبراز  إلى  إضافة  إنشائها،  وأسباب 

الخليج العربي.

محطات من اإلمارات العربية المتحدة

الناشر: معهد الشارقة للتراث، الشارقة، 2018، الطبعة الثانية، 444 صفحة
تاأليف: خليفة �سيف الطنيجي

 اإلرهاب اإللكتروني: خرافات، وحقائق، وفيروس ستوكسنت، وتنظيم داعش، 
ووسائل اإلعالم االجتماعي، ومسرح المواجهة.

الناشر: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبوظبي، 2018، الطبعة األولى، 66 صفحة.
تاأليف: بيرت �سينجر
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علوم و تكنولوجيا

المصابين  األشخاص  من  للعديد  بالنسبة 
بالشلل وعدم القدرة على الكالم، فإن اإلشارات 
عنها  الحديث  يريدون  التي  باألشياء  المتعلقة 
تكون مختبئة داخل أدمغتهم. وعادة ال يستطيع 
اإلشارات  تلك  معاني  عن  الكشف  أي شخص 

بشكل مباشر.
إال أن ثالثة فرق من الباحثين تمكنت مؤخراً 

ترجمة: د.ح�سن الغول 

من  البيانات  تحويل  في  تقدم  تحقيق  من 
تم  التي  الكهربائية  األقطاب  اإللكترودات وهي 
وضعها جراحياً في الدماغ إلى كالم يتم إعداده 

بواسطة الكومبيوتر.
المعروفة  الحاسوبية  النماذج  وباستخدام 
بإعادة  الفريق  أعضاء  قام  العصبية  بالشبكات 
تركيب الكلمات والسيناريوهات التي كانت في 

للمستمعين  وواضحة  مفهومة  الحاالت  بعض 
من الناس.

ولم يتم وضع نتائج الجهود التي بذلت في 
الكومبيوترفي  سيرفر  على  األخيرة  األشهر 
تحويلها  أجل  من  الطباعة  عملية  تسبق  خطوة 
من  وبدالً  الناس.  تخيله  الذي  الكالم  إلى 
حيث  الدماغ،  من  أجزاء  الباحثون  راقب  ذلك 

استنطاق األدمغة
اأبحاث حا�سوبية متقدمة مل�ساعدة العاجزين عن النطق
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أو  منخفض  أو  عاٍل  بصوت  األشخاص  يقرأ 
ستيفاني  وتقول  التسجيالت.  إلى  يستمعون 
مارتن مهندسة األعصاب في جامعة جنيف في 
سويسرا التي لم تشارك في المشاريع الجديدة 
بشكل  يتم  إعداده  تم  الذي  الكالم  عرض  »إن 

مفهوم«.
على  القدرة  فقدوا  الذين  ويمكن لألشخاص 
الكالم إثر اإلصابة بسكتة دماغية أو أي مرض 
آخر استخدام عيونهم أو القيام ببعض الحركات 
الصغيرة للتحكم في المؤشر أو اختيار الحروف 
هوكينغ  ستيفن  الكونيات  )عالم  الشاشة  على 
كان مثالً يشد على خديه بهدف تشغيل مفتاح 
مثبت على نظارته(. ولكن إذا استطاع السطح 

الواقع بين الكومبيوتر والدماغ 
إعادة إنتاج الكالم مباشرة فإنه قد يستطيع 
الصوت  النغمة وتغيير مقام  التحكم في  إعادة 
الدخول  على  القدرة  كذلك  المثال،  سبيل  على 
في أي مناقشة سريعة. وتقول نيما ميسغراني 
»إننا  كولومبيا  جامعة  في  الكومبيوتر  عالمة 
نحاول إنتاج نموذج من الخاليا العصبية التي 
يتم تشغيلها وإبطالها في نقاط زمنية مختلفة، 
إعداد  أن  كما  الكالم،  صوت  تظهر  والتي 
يتم بشكل  ال  أخرى  إلى  واحدة  التفاصيل من 

دقيق ومستقيم.
ويستطيع الباحثون القيام بمثل هذا التسجيل 
الشامل فقط في الحاالت النادرة، والتي تتمثل 
الدماغ  في  ورم  أي  إزالة  عملية  في  إحداها 
عندما تقوم أدوات الفصل الكهربائية من الدماغ 
المعرض للخطر بتقديم المساعدة للجراحين في 

تحديد مكان وتفادي مناطق الكالم الرسمية.
أما الحالة األخرى فتتمثل في خضوع شخص 
مصاب بالصرع لزرع الكترودات لعدة أيام من 
المرضية قبل  النوبات  أجل تحديد مكان أصل 

إجراء العملية الجراحية.
تقدير  أقصى  على  »لدينا  مارتن:  وتقول 
البيانات،  لجمع  ثالثون  وربما  دقيقة  عشرون 

والزالت األمور محدودة«. 
من جهة أخرى تم جمع الكثير من البيانات 
العصبية  الشبكات  تغذية  طريق  عن  الثمينة 
عبر  نماذج  خلق  إلى  تؤدي  التي  بالمعلومات 
النقاط  من  طبقات  خالل  من  معلومات  تمرير 
وتفعيل  تحديد  يتم  كما  والتخمينية،  الحسابية 
الشبكات عن طريق الروابط المعدلة بين النقاط.

وخالل إجراء التجارب تقوم الشبكات بعرض 
تسجيل الكالم الذي أنتجه الشخص أو سمعه 
كذلك البيانات من خالل النشاط الذي يمارسه 

الدماغ بشكل متزامن.
بيانات  على  ميسغراني  فريق  اعتمد  وقد 
بالصرع.  مصابين  أشخاص  بخمسة  خاصة 
حيث قامت شبكة كل منهم بتحليل التسجيالت 
من الغطاء الخارجي للعصب السمعي الذي يكون 
سمع  حيث  واالستماع،  الحديث  خالل  نشطاً 

المرضى تسجيالت لقصص وأشخاص  هؤالء 
تم منحهم أرقاماً من الصفر إلى تسعة.

تركيب  بإعادة  الكومبيوتر  قام  ذلك  بعد 
األرقام المنطوقة من البيانات العصبية وحدها، 
قامت  األرقام  الكومبيوتر  »نطق«  وعندما 
بدقة  األرقام  بتسمية  المستمعين  مجموعة من 

وصلت إلى %75.
األعصاب  عالما  يقوده  آخر  فريق  وهناك 
ميجويل أنغريك من جامعة بريمين في ألمانيا 
في  ماسترخت  جامعة  من  هيرف  وكريستيان 
ستة  بيانات  على  الفريق  اعتمد  حيث  هولندا 
مرضى كانوا يخضعون لعملية جراحية إلزالة 

ورم في الدماغ.
أصواتهم  التقاط  من  ميكروفون  تمكن  وقد 
مقطع  ذات  لكلمات  عاٍل  بصوت  قراءتهم  أثناء 
اإللكترودات  قامت  نفسه  الوقت  وفي  واحد. 
بالتسجيل من مناطق التخطيط في الدماغ والتي 
قامت بإرسال أوامر إلى الجهاز الصوتي بهدف 

أن يلفظ الكالم بوضوح. 
لمناطق  خريطة  برسم  الشبكة  تقوم  كما 
اإلكترودات بهدف التسجيل السمعي ثم إعادة 
تركيب الكلمات من بيانات دماغية لم تشاهد من 

قبل.
ووفقاً لنظام اإلحصاء الكومبيوتري فإن نحو 
40% من الكلمات التي ينتجها الكومبيوتر كانت 

غير واضحة أو مفهومة.
وفي نهاية األمر قام عالم األعصاب إدوارد 
بإعادة  كاليفورنيا  جامعة  من  وفريقه  تشانغ 
والتي  الدماغي  النشاط  من  الجمل  كل  تركيب 
في  والحركة  الحديث  مناطق  من  التقاطها  يتم 
الوقت الذي كان فيه ثالثة من مرضى الصرع 

يقرؤون بصوت عاٍل.

وفي اختبار على األونالين سمع 166 شخصاً 
بين  من  اختيارها  عليهم  وكان  الجمل  إحدى 
هذه  تحديد  تم  وقد  مكتوبة.  اختيارات  عشرة 
الوقت  من   %80 بنسبة  صحيح  بشكل  الجمل 

المسموح بذلك.
مهمة  كانت  النتيجة  »إن  هيرف  ويقول 
وشكلت خطوة باتجاه إضافة صوت أو مقطع 

إلى الكالم الذي يوجد في أدمغتنا جميعاً«.
أما ستيفاني رايس، وهي عالمة أعصاب في 
جامعة سان دييجو في كاليفورنيا، والتي درست 
طريقة إنتاج اللغة فتقول: »ومع ذلك فإن الذي 
ينتظرنا في الحقيقة هو كيف لتلك الوسائل أن 
تنفذ المطلوب منها عندما ال يستطيع المرضى 

الحديث«.
الخاص  الخارجي  الصوت  توفر  وبدون 
من  سيكون  فإنه  الدماغ  نشاط  مع  بالتناغم 
الصعب على الكومبيوتر تحديد مكان بدء الكالم 

الداخلي أو معرفة موعد انتهائه.
ويقول جيروين شالك وهو مهندس أعصاب 
في  األعصاب  لتكنولوجيا  الوطني  المركز  في 
إدارة الصحة بنيويورك »إن حل شفرة القدرة 

على الكالم أمر غير واضح على اإلطالق«.
أما هيرف فيشير إلى أن هنالك نهجاً واحداً 
يتمثل في تقديم الدعم إلى مستخدم ذلك السطح 
 . والدماغ  الكومبيوتر  بين  الذي يشكل حدوداً 
الكالم  تفسير  سماع  من  المرضى  تمكن  فإذا 
الحقيقي  الوقت  في  الكومبيوتر  عن  الصادر 
فإنهم قد يكونون قادرين على تعديل أفكارهم 

للحصول على النتيجة التي يريدونها.
شبكتي  من  لكل  كاٍف  تدريب  توفر  ومع 
الدماغ  فإن  والمستخدمين  األعصاب 

والكومبيوتر قد يتقابالن في منتصف الطريق.
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By Kelly Servick

F
or many people who are paralyzed and 

unable to speak, signals of what they’d 

like to say hide in their brains. No one 

has been able to decipher those sig-

nals directly. But three research teams 

recently made progress in turning 

data from electrodes surgically placed on 

the brain into computer-generated speech. 

Using computational models known as neu-

ral networks, they reconstructed words and 

sentences that were, in some cases, intelli-

gible to human listeners.

None of the efforts, described in papers in 

recent months on the preprint server bioRxiv, 

managed to re-create speech that 

people had merely imagined. In-

stead, the researchers monitored 

parts of the brain as people ei-

ther read aloud, silently mouthed 

speech, or listened to recordings. 

But showing the reconstructed 

speech is understandable is “defi-

nitely exciting,” says Stephanie 

Martin, a neural engineer at the 

University of Geneva in Switzer-

land who was not involved in the 

new projects.

People who have lost the abil-

ity to speak after a stroke or 

disease can use their eyes or 

make other small movements 

to control a cursor or select 

on-screen letters. (Cosmologist 

Stephen Hawking tensed his 

cheek to trigger a switch mounted on his 

glasses.) But if a brain-computer interface 

could re-create their speech directly, they 

might regain much more: control over tone 

and inflection, for example, or the ability to 

interject in a fast-moving conversation.

The hurdles are high. “We are trying to 

work out the pattern of … neurons that turn 

on and off at different time points, and infer 

the speech sound,” says Nima Mesgarani, a 

computer scientist at Columbia University. 

“The mapping from one to the other is not 

very straightforward.” How these signals 

translate to speech sounds varies from per-

son to person, so computer models must 

be “trained” on each individual. And the 

models do best with extremely precise data, 

which requires opening the skull.

Researchers can do such invasive record-

ing only in rare cases. One is during the 

removal of a brain tumor, when electrical 

readouts from the exposed brain help sur-

geons locate and avoid key speech and motor 

areas. Another is when a person with epi-

lepsy is implanted with electrodes for several 

days to pinpoint the origin of seizures before 

surgical treatment. “We have, at maximum, 

20 minutes, maybe 30,” for data collection, 

Martin says. “We’re really, really limited.”

The groups behind the new papers made 

the most of precious data by feeding the 

information into neural networks, which 

process complex patterns by passing infor-

mation through layers of computational 

“nodes.” The networks learn by adjusting 

connections between nodes. In the experi-

ments, networks were exposed to recordings 

of speech that a person produced or heard 

and data on simultaneous brain activity.

Mesgarani’s team relied on data from five 

people with epilepsy. Their network analyzed 

recordings from the auditory cortex (which 

is active during both speech and listening) 

as those patients heard recordings of stories 

and people naming digits from zero to nine. 

The computer then reconstructed spoken 

numbers from neural data alone; when the 

computer “spoke” the numbers, a group of 

listeners named them with 75% accuracy.

Another team, led by neuroscientists 

Miguel Angrick of the University of Bremen 

in Germany and Christian Herff at Maas-

tricht University in the Netherlands, relied 

on data from six people undergoing brain 

tumor surgery. A microphone captured 

their voices as they read single-syllable 

words aloud. Meanwhile, electrodes re-

corded from the brain’s speech planning ar-

eas and motor areas, which send commands 

to the vocal tract to articulate words. The 

network mapped electrode readouts to the 

audio recordings, and then reconstructed 

words from previously unseen brain data. 

According to a computerized scoring sys-

tem, about 40% of the computer-generated 

words were understandable.

Finally, neurosurgeon Edward Chang and 

his team at the University of California, 

San Francisco, reconstructed entire sen-

tences from brain activity captured from 

speech and motor areas while three epi-

lepsy patients read aloud. In an online test, 

166 people heard one of the sen-

tences and had to select it from 

among 10 written choices. Some 

sentences were correctly identi-

fied more than 80% of the time. 

The researchers also pushed the 

model further: They used it to 

re-create sentences from data 

recorded while people silently 

mouthed words. That’s an impor-

tant result, Herff says—“one step 

closer to the speech prosthesis 

that we all have in mind.”

However, “What we’re really 

waiting for is how [these meth-

ods] are going to do when the pa-

tients can’t speak,” says Stephanie 

Riès, a neuroscientist at San Diego 

State University in California who 

studies language production. The 

brain signals when a person silently “speaks” 

or “hears” their voice in their head aren’t 

identical to signals of speech or hearing. 

Without external sound to match to brain ac-

tivity, it may be hard for a computer even to 

sort out where inner speech starts and ends.

Decoding imagined speech will require “a 

huge jump,” says Gerwin Schalk, a neuro-

engineer at the National Center for Adap-

tive Neurotechnologies at the New York 

State Department of Health in Albany. “It’s 

really unclear how to do that at all.”

One approach, Herff says, might be to give 

feedback to the user of the brain-computer 

interface: If they can hear the computer’s 

speech interpretation in real time, they may 

be able to adjust their thoughts to get the 

result they want. With enough training of 

both users and neural networks, brain and 

computer might meet in the middle. j

NEUROSCIENCE

Computers turn neural signals into speech
Fed data from invasive brain recordings, algorithms reconstruct heard and spoken sounds

Epilepsy patients with electrode implants have aided efforts to decipher speech.
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أ. طـالب الشـحي

إشراقات إيمانية

بشمائل  البعثة  قبل  وسلم  عليه  الله  صلى  ُعرف 
في  أحمد  روى  وقد  الصفات،  ومكارم  األخالق 
مسنده عن السائب أنه كان فيمن بنى الكعبة في 
الحجر،  موضع  بلغنا  حتى  فبنينا  قال:  الجاهلية، 
فقال بطن من قريش:  نحن نضعه، وقال آخرون: 
فقالوا:  حكماً.  بينكم  اجعلوا  فقالوا:  نضعه.  نحن 
أول رجل يلج من الفج، فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: أتاكم األمين. فقالوا له فوضعه 
في ثوب ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه 

هو صلى الله عليه وسلم.
المقدمات ارهاصات لنبوته ورسالته،  فكانت هذه 
لم  اإلسالم  إلى  بالدعوة  وأمر  إليه  أوحي  فلما 
تستطع العرب حينها أن تتهمه في أمانته وصدقه 
ونزاهته، ولكن قامت بالتشكيك في دعوته بقولهم: 
)إِنَُّه  أو شاعر. قال سبحانه:  أو كاهن  إنه ساحر 
َشاِعٍر  ِبَقْوِل  ُهَو  َوَما   )40( َكِريٍم  َرُسوٍل  لََقْوُل 
َكاِهٍن ،  ِبَقْوِل  َواَل   )41( ُتْؤِمنُوَن  ا  مَّ َقلِياًل   ،
الَْعالَِميَن   رَّبِّ  ن  مِّ َتنِزيلٌ   )42( ُروَن  َتَذكَّ ا  مَّ َقلِياًل 

)الحاقة:40-43(
منه  منة  كانت  بعثته  أن  تعالى  الله  أخبر  وقد 
سبحانه لهم إذ تضمنت هذه النعمة أنه من أنفسهم، 
إلى عبادة  بلغتهم ويدعوهم  ومن أرضهم ويتكلم 
العلم به، وإلى محاسن األخالق،  الله تعالى وإلى 
قال سبحانه: )لََقْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنِيَن إِْذ َبَعَث 
يِهْم  ِفيِهْم َرُسوالً ِمْن أَْنُفِسِهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ
َقبُْل لَِفي  َكاُنوا ِمْن  َوإِْن  َوالِْحْكَمَة  الِْكتَاَب  َوُيَعلُِّمُهُم 
الله  صلى  وقال  عمران:164(  )آل  ُمبِيٍن(  َضالٍل 
األخالق(  مكارم  ألتمم  بعثت  )إنما  وسلم:  عليه 

أحمد رواه 
فأمر الله تعالى الناس باتباع نبيه صلى الله عليه 
وسلم وتصديقه ومحبته ولزوم سنته فما أتى به 
من األوامر والنواهي واألحكام إنما هو مما أوحي 
إليه. قال سبحانه مخاطباً من أعرض عنه : )َوالنَّْجِم 

إَِذا َهَوىٰ )1( َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوىٰ )2( َوَما 
ُيوَحى)4( َوْحيٌ  إاِلَّ  ُهَو  إِْن   )3( الَْهَوىٰ  َعِن  َينِطُق 

قد  تعالى  الله  أن  القرآن  نص  وقد  )النجم:1-4( 
عليه  الله  الرسول صلى  سنة  ومعه  الكتاب  أنزل 
وسلم  قال تعالى: )َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعلَيُْكْم َوَما 
ابن جرير  قال  َوالِْحْكَمِة(  الِْكتَاِب  ِمَن  َعلَيُْكْم  أَْنَزَل 
الطبري: وما أنزل عليكم من الحكمة وهي السنن 
التي علمكموها رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وسنها لكم.
ممن  وال  أفكاره  بنيات  من  ليس  به  جاء  ما  وأن 
الله في كتابه قال سبحانه:  سبقه. وقد بين ذلك 
ِمنُْه  أَلََخْذَنا   * اأْلََقاِويِل  َبْعَض  َعلَيْنَا  َل  َتَقوَّ )َولَْو 
ِبالْيَِميِن* ُثمَّ لََقَطْعنَا ِمنُْه الَْوِتيَن* َفَما ِمنُْكْم ِمْن أََحٍد 

)44-47 )الحاقة:  َحاِجِزيَن(  َعنُْه 
أو  وتركها  السنة  برد  أحد  عن  ُيعرف  يكن  ولم 
التشكيك بها إال من غير مسلم، أومنافق أو متهم 
بالنفاق، ولم يكن المسلمون من الصحابة والتابعين 
والعصور التي أتت بعدهم يتداول بينهم هل يحتج 
بالسنة أم ال يحتج بها! بل خرج الوضاعون الذين 
يكذبون في إيراد األحاديث نصرة لمذهبهم أو طلباً 
كلهم  الناس  انصياع  مدى  لعلمهم  آخر،  لمبتغى 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم واألخذ به. وقد 
الحديث فبينوا الصحيح  تصدى لهم جهابذة علم 

والضعيف. منه 
هذا  من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  حذر  وقد 
الفكر الذي يقتصر في فهم الدين والعمل به على 
كتاب الله فقط بقوله: ) يوشك الرجل متكئاً على 
أريكته ، يحدث بحديث من حديثي فيقول : بيننا 
من  فيه  وجدنا  فما   ، عز وجل  الله  كتاب  وبينكم 
حالل استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه 
عليه  الله  - صلى  الله  ما حرم رسول  وإن  أال   ،
وسلم - مثل ما حرم الله ( رواه ابن ماجة ، وفي 
رواية أبي داود : ) أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه 

القرآن والسنة
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، أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حالل فأحلوه وما 

وجدتم فيه من حرام فحرموه (.
مسعود  بِن  الله  عبد  عن  ومسلم  البخاري  وروى 
رضي الله عنه أن امرأة أتت إليه تستفهمه في قول 
يروي  أنه  عنه  الله  رضي  مسعود  ابن  عن  بلغها 
والمستوشمات  الواشمات  الله  لعن  أن  حديثاً 
للحسن  والمتفلجات  والمتنمصات  والنامصات 
المغيرات خلق الله. فقال: هو في كتاب الله فقالت 
فما  المصحف  لوحي  بين  ما  قرأت  لقد  المرأة: 
وجدته فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله 
َنَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  الرَُّسوُل  آَتاُكُم  )َوَما  عز وجل: 

َفانتَُهوا(. َعنُْه 
أقوال  أن  بعدهم  من  واألخيار  الصحابة  علم  وقد 
الرسول صلى الله عليه وسلم هي لهم ولمن أتى 
بعدهم. ولذا حرصوا على تعلمها وتعليمها والعمل 

بها وفي الحفاظ عليها.
أيوب  أبو  خرج  قال:  رباح  أبي  بن  عطاء  عن 
يسأله  بمصر  عامر وهو  بن  عقبة  إلى  األنصاري 
عليه  الله  الله صلى  عن حديث سمعه من رسول 
مخلد  بن  مسلمة  منزل  أتى  قدم  فلما  وسلم، 
األنصاري وهو أمير مصر، فأخبر به فعجل فخرج 
إليه فعانقه، وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب قال حديث 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن قال: 
نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
)من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة( 
فقال له أبو أيوب: صدقت ثم انصرف أبو أيوب إلى 

المدينة. إلى  راحلته فركبها راجعاً 
ويقول اإلمام مالك، رحمه الله: ليس أحد بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم إال ويؤخذ من قوله ويترك إال 

النبي صل الله عليه وسلم.
المسلمون  الله: أجمع  الشافعي، رحمه  اإلمام  قال 
على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد.
وقال اإلمام أحمد، رحمه الله: من رد حديث رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة.
وقال الحافظ ابن رجب، رحمه الله تعالى :فالواجب 
على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعرفه أن يبينه لألمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع 
أمره ... ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل 
ال  الرد،  في  أغلظوا  وربما  سنة صحيحة  مخالف 
بغضاً له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم 
أمر كل  فوق  وأمره  إليهم  أحب  الله  ولكن رسول 

مخلوق .
مقام  مبينة  النصوص  جاءت  الكريم  القرآن  وفي 
إنما  به  جاء  ما  وأن  وسلم  عليه  الله  النبي صلى 
فمن  سبحانه.  له  طاعة  فطاعته  الله،  عند  من  هو 

السياقات: تلكم 
صلى  نبيه  طاعة  جعل  قد  تعالى  الله  أن  أوالً: 

ُيِطِع  ن  )مَّ قال سبحانه:  له  عليه وسلم طاعة  الله 
الرَُّسوَل َفَقْد أََطاَع اللََّه ، َوَمن َتَولَّىٰ َفَما أَْرَسلْنَاَك 
أبي هريرة، عن  َحِفيًظا( )النساء:80( وعن  َعلَيِْهْم 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: )من أطاعني فقد 
أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع 
األمير فقد أطاعني، ومن يعص األمير فقد عصاني( 

مسلم. رواه 
النبي  باتباع  إال  تنال  ال  اإللهية  المحبة  أن  ثانياً: 
صلى الله عليه وسلم  قال سبحانه: )ُقْل إِْن ُكنْتُْم 
الحسن  قال  اللَُّه(  ُيْحبِبُْكُم  َفاَتّبُِعوِني  اللََّه  ُتِحبُّوَن 
البصرّي، رحمه اللّه: وكان عالمة حبّه إّياهم اّتباع 

اللّه عليه وسلّم.  اللّه صلّى  سنّة رسول 
ثالثاً: أنها جاءت مبينة أن اإلنسان ال يؤمن وال يتم 
له إيمان حتى يسلم لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم وال يعارضه لمجرد هوى أو تعصب لقول أو 
مذهب. قال سبحانه: )َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمنُوَن َحتَّى 
ُموَك ِفيَما َشَجَر َبيْنَُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَْنُفِسِهْم  ُيَحكِّ

ا َقَضيَْت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيما( )النساء:65( َحَرجاً ِممَّ
عند  مطالب  اإلنسان  أن  سبحانه  أخبر  رابعاً: 
وقوع الخالف في فهم مراد الله تعالى أو حصول 
يرجع  أن  النص  من  المقصود  فهم  في  االشتباه 
َها الَِّذيَن آَمنُوا  إلى القرآن والسنة قال تعالى: )َيا أَيُّ
أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِي اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن 
إِْن  َوالرَُّسوِل  اللَِّه  إِلَى  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  ِفي  َتنَاَزْعتُْم 
ُكنْتُْم ُتْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخيْرٌ َوأَْحَسُن 

)النساء:59( َتأِْويالً( 
خامساً: في سورة النور يبين ربنا سبحانه كيف 
عليه  الله  صلى  النبي  أقوال  مع  المؤمن  يتعامل 
وسلم وفيه من معاني التجرد الحقيقي من أهواء 
َقْوَل  َكاَن  )إِنََّما   : سبحانه  قال  ورغباتها  النفس 
الُْمْؤِمنِيَن إَِذا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم َبيْنَُهْم أَْن 
َيُقولُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوأُولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن. َوَمْن 
ُهُم  َفأُولَئَِك  َوَيتَّْقِه  اللََّه  َوَيْخَش  َوَرُسولَُه  اللََّه  ُيِطِع 

)النور:51( الَْفاِئُزوَن( 
في  الفتنة  من  نجاة  بالسنة  التمسك  أن  سادساً: 
الدنيا واآلخرة قال تعالى : )َفلْيَْحَذِر الَِّذيَن ُيَخالُِفوَن 
َعْن أَْمِرِه أَن ُتِصيبَُهْم ِفتْنَةٌ أَْو ُيِصيبَُهْم َعَذابٌ أَلِيمٌ( 

 .) )النور:63 
عنه،  نهيتكم  ما   : وسلم(  عليه  الله  صلى  وقال 
استطعتم،  ما  منه  فأتوا  به  أمرتكم  فاجتنبوه، وما 
مسائلهم  كثرة  قبلكم  من  الذين  أهلك  فإنما 

أنبيائهم(. على  واختالفهم 
الله عليه  سابعاً: أن االقتداء بهدي الرسول صلى 
قال  تعالى  الله  إلى  الطريق  هو  وسنته  وسلم 
سبحانه: )لََّقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ 
لَِّمن َكاَن َيْرُجو اللََّه َوالْيَْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اللََّه َكثِيًرا( 

األحزاب:21(  (
ثامناً: األمر بتعظيم النبي صلى الله عليه وتوقيره 
باتباعه وتعظيمه قال سبحانه:  إال  وال يكون ذلك 
)َفالَِّذيَن آَمنُوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَّبَُعوا النُّوَر 
)األعراف:  الُْمْفلُِحوَن(  ُهُم  أُولَئَِك  َمَعُه  أُْنِزَل  الَِّذي 

.)157
لمن  العظيم  والثواب  الجزيل  األجر  بيان  تاسعاً: 
قال  وسلم  عليه  الله  صلى  ورسوله  الله  أطاع 
َجنَّاٍت  ُيْدِخلُْه  َوَرُسولَُه  اللََّه  ُيِطِع  )َوَمن  سبحانه: 
َوَذٰلَِك  ِفيَها ،  َخالِِديَن  اأْلَْنَهاُر  َتْحتَِها  ِمن  َتْجِري 

)النساء:13( الَْعِظيُم  الَْفْوُز 
الله تعالى  عاشراً: اإلنسان محاسب على معصية 
هو  وكذلك  كتابه،  في  به  الله  أمر  ما  ترك  وعلى 
محاسب على معصية النبي صلى الله عليه وسلم 
ُتَقلَُّب  )َيْوَم   : وعال  جل  قال  أوامره،  ترك  وعلى 
ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َيُقولُوَن َيا لَيْتَنَا أََطْعنَا اللََّه َوأََطْعنَا 
)َوَمن  سبحانه:  وقال  )األحزاب:66(   الرَُّسوال( 
َيْعِص اللََّه َوَرُسولَُه َوَيتََعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه َناًرا َخالًِدا 

))النساء:14( ِهينٌ  مُّ َعَذابٌ  َولَُه  ِفيَها 
الله تعالى بحفظ دينه وبحفظ  وأخيراً.. لقد تكفل 
الله عليه وسلم قيل البن  كتابه وسنة نبيه صلى 
المبارك: هذه األحاديث الموضوعة قال: تعيش لها 
لَُه لََحاِفُظوَن( َوإِنَّا  الذِّْكَر  لْنَا  َنزَّ َنْحُن  الجهابذة )إنَّا 

النبي  سنة  حفظوا  علماء  الله  ر  فسخَّ )الحجر:9( 
بسوء  أرادها  من  كل  من  وسلم  عليه  الله  صلى 

تعطيالً. أو  تشكيكاً 
 ، السماء  حراس  المالئكة  الثوري:  سفيان  قال 
الحافظ  .وذكر  األرض  حراس  الحديث  وأصحاب 
ليقتله،  زنديقاً  أخذ  الرشيد  هارون  أن  الذهبي 
ألف حديث وضعتها،  من  أنت  أين  الزنديق:  فقال 
فقال الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أبى إسحاق 
الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخالنها فيخرجانها 

. حرفاً  حرفاً 
محبته  وإلى  تعالى  الله  إلى  المؤمن  يصل  فكيف 
وكيف يتعبد ربه وكيف يفهم كتابهوكيف يصل إلى 
جنة عرضها السموات واألرض إن تركت السنة أو 

قمنا بالتشكيك بها أو بوصولها إلينا. 
فاللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.

علم �ل�سحابة و�لأخيار 

من بعدهم �أن �أقو�ل 

�لر�سول �سلى �هلل عليه 

و�سلم هي لهم وملن �أتى 

بعدهم 
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 999 - خا�س

رفاهية كهربائية!

واألكثر  األحدث  سيارتها  دبليو  أم  بي  تقدم 
تطوراً من فئة سيارات الرفاهية، النسخة الهجينة 
والتي  السابعة،  الفئة  سيارات  من  للشحن  القابلة 
أخرى  سيارات  مع  األسواق  في  طرحها  يتزامن 
الربيع. وتجمع هذه السيارة  الفئة نفسها هذا  من 
بين الشكل الرياضي واألجواء المريحة التي تميز 
الكفاءة  التجارية مع درجة عالية من  العالمة  هذه 
في األداء، باإلضافة إلى إمكانية القيادة بالتشغيل 
وبال  كربونية  انبعاثات  بدون  الصرف  الكهربائي 
للشحن  القابلة  الهجينة  النسخة  وتعتبر  ضجيج. 

سيارة المستقبل من فئة السيارات الفاخرة وتتوفر 
واإلصدار   745e دبليو  أم  بي  طرازات  ثالثة  في 
 Le 745 745 وبي أم دبليوLe الطويل بي أم دبليو
xDrive مع قاعدة عجالت طويلة ونظام دفع رباعي 
محرك  على  باالعتماد  السيارة  هذه  وتعمل  ذكي. 
عالية  بنزين خطي سداسي اإلسطوانات وبطارية 
مع  وبالمقارنة  موسعة.  ذات سعة  مطورة  الجهد 
الطرازات السابقة تم تحسين القدرة وزيادة عزم 
الدوران، باإلضافة إلى زيادة المسافة القصوى عند 
القيادة بالتشغيل الكهربائي الصرف وتقليل نسبة 

استهالك الوقود ونسبة االنبعاثات الكربونية.
سيارة  تمثل  الحديثة  التقنيات  استخدام  ومع 
 745Le دبليو  أم  بي  وسيارة   745e دبليو  أم  بي 
الشخصية   Le xDrive دبليو  أم  بي  وسيارة 
وقت  أي  من  أكثر  الفاخرة  للسيارة  النموذجية 
بنزين  محرك  من  الهجين  النظام  ويتألف  مضى. 
المحركات  عائلة  من  اإلسطوانات  سداسي  خطي 
بي أم دبليو )افشنت ديانامكس( التي تم تحسينها 
لتصبح قادرة على إنتاج قدرة 210 كيلوواط/286 
بشكل  الدوران  سرعة  زيادة  إمكانية  مع  حصاناً 
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كهربائي  ومحرك  بالتشغيل،  وسالسة  فعال 
دوران  وعزم  حصاناً  كيلوواط/113   83 بقدرة 
بطارية  إلى  باإلضافة  متر،  نيوتن/   265 مقداره 
الخاليا  تقنيات  بأحدث  تتميز  أيون جديدة  ليثيوم 
المستخدمة في البطاريات وسعة تخزين موسعة. 
اإللكترونية  باألجهزة  السيارة  هذه  تتميز  كما 
المتقدمة وبرامج التحكم مثل برنامج إدارة الطاقة 
المحرك  عمل  بين  المزامنة  عملية  أجل  من  الذكي 
نظام  مع   – الداخلي  االحتراق  ومحرك  الكهربائي 
مراقبة نشط – وتحكم دقيق باالنتقال إلى وضع 
الطرق  في  الصرف  الكهربائي  بالتشغيل  القيادة 
كربونية.  انبعاثات  بدون  عليها  السير  التي سيتم 
الكهربائي مع عمل محرك  المحرك  ويتكامل عمل 
االحتراق الداخلي األمر الذي يؤدي إلى تحسن في 
األداء وزيادة في الكفاءة. وعند االنتقال إلى الوضع 
الرياضي أثناء القيادة يرتفع إجمالي قدرة المحرك 
الهجين إلى 290 كيلوواط/394 حصاناً. ويمكن أن 

يصل عزم الدوران إلى 600 نيوتن/ متر.
دبليو  أم  بي  لسيارة  الهجين  النظام  ويوفر 
تتسارع  حيث  مثالية  تسارع  قدرة  السابعة  الفئة 
100 كم/سا  إلى   0 745e من  أم دبليو  سيارة بي 
دبليو  أم  بي  سيارة  تحتاج  فيما  ثانية،   5.2 في 
انطالًقا  100كم/سا  سرعة  إلى  للوصول   745Le
من الوقوف إلى 5.3 ثانية، أما الطراز بي أم دبليو 
745Le xDrive فيحتاج إلى 5.3 ثانية للوصول إلى 

سرعة 100 كم/ساعة انطالًقا من الوقوف. وتصل 
250 كم/ إلى  الثالث  للطرازات  القصوى  السرعة 

سا.
للطراز  العالي  الجهد  بطارية  سعة  زيادة  تم 
الهجين من سيارة بي أم دبليو الفئة السابعة إلى 
في  الزيادة  هذه  وتسمح  ساعي.  كيلوواط   12.0
السعة إلى زيادة االعتماد على التشغيل الكهربائي 
الصرف بدون انبعاثات كربونية وبال ضجيج حتى 
خارج المدن، عند القيادة على الوضع الهجين يمكن 
الثالث  الطرازات  في  السيارة  سرعة  تصل  أن 
 745Le xDrive745 وLe745 وe لسيارة بي أم دبليو
إلى 110 كم/سا بزيادة 20 كم/سا عن الطرازات 
السابقة باالعتماد على التشغيل الكهربائي الصرف، 
زيادة  حال  في  إال  الكهربائي  المحرك  واليعمل 
السرعة عن هذا الحد أو عند الحاجة إلى قدرة أعلى. 
أما عند القيادة على الوضعية الكهربائية تكفي طاقة 
المحرك الكهربائي وحدها للوصول إلى سرعة 140 
كم/سا. ويمكن لسيارة بي أم دبليو 745e أن تقطع 
الكهربائي  بالتشغيل  كيلومتراً   58 إلى   54 مسافة 
 745Le دبليو  أم  بي  لسيارة  يمكن  كما  الصرف، 
بالتشغيل  كيلومتراً   55 إلى   52 مسافة  تقطع  أن 
 745Le الكهربائي الصرف، أما سيارة بي أم دبليو
xDrive فيمكنها أن تقطع مسافة 50 – 54 كيلومتراً 

اعتماًدا على التشغيل الكهربائي الصرف.
كما تم تحسين نسبة استهالك الوقود ومعدالت 

السيارة  في  الكربون  أوكسيد  ثاني  غاز  انبعاث 
فبالنسبة  الفاخرة.  الفئة  من  الجديدة  الهجينة 
للسيارة بي أم دبليو 745e عند االستخدام المشترك 
 –  2.1 الوقود  استهالك  للمحركين أصبحت نسبة 
2.3 لتر/100كم ومعدل استهالك الطاقة الكهربائية 
ومعدل  ساعي/100كم  كيلوواط   15.6  –  15.1
 52  –  48 الكربون  أوكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات 
 745Le غراماً/ كم. وبالنسبة للسيارة بي أم دبليو
أصبحت  للمحركين  المشترك  االستخدام  عند 
لتر/100كم   2.3  –  2.2 الوقود  استهالك  نسبة 
 15.7  –  15.6 الكهربائية  الطاقة  استهالك  ومعدل 
غاز  انبعاثات  ومعدل  ساعي/100كم  كيلوواط 
أما  غراماً/كم.   53  –  50 الكربون  أوكسيد  ثاني 
بالنسبة للسيارة بي أم دبليو 745Le xDrive وعند 
نسبة  فأصبحت  للمحركين  المشترك  االستخدام 
ومعدل  لتر/100كم   2.6  –  2.3 الوقود  استهالك 
استهالك الطاقة الكهربائية 15.8 – 16.3 كيلوواط 
ساعي/100كم ومعدل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد 

الكربون 52 – 59 غراماً/كم.
يتكامل المحرك الكهربائي في السيارة الهجينة 
القابلة للشحن مع ناقل حركة ستيبترونيك متطور 
في  الكهربائي  المحرك  ويعمل  السرعات.  ثماني 
بتغذية  يقوم  كمولد  حركة  بدون  التشغيل  حالة 
البطارية ذات الجهد العالي. وتقوم بطارية الليثيوم 
المؤشرات  لوحة  لتشغيل  الطاقة  بتغذية  أيون 
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األساسي  التكييف  نظام  تشغيل  حتى  ويمكنها 
في السيارة. تتموضع البطارية ذات الجهد العالي 
أسفل المقاعد الخلفية، أما خزان الوقود فيتسع لـ 
46 لتراً ويتوضع فوق المحور الخلفي. وهذا يعني 
أن مقصورة األمتعة أصبحت أصغر، حيث أصبح 
مقدار حجمها يساوي 420 لتراً، ولكن يمكن توسيع 
طريق  عن  الحاجة  عند  األمتعة  مقصورة  حجم 
مساند  بطي  وذلك   40:20:40 القياسي  التقسيم 

الظهر للمقعد الخلفي.
زر  على  بالضغط  العمل  وضعية  اختيار  يمكن 
التحكم  لوحة  على  والموجود  الخاص  التحكم 
باألجهزة الكهربائية في السيارة، حيث يمكن اختيار 
»سبورت«  الرياضي  الوضع  على  النظام  تشغيل 
القصوى  الطاقة  على  بالحصول  يسمح  الذي 
للنظام بالتكامل بين عمل محرك االحتراق الداخلي 
التعديل  وضع  اختيار  أو  الكهربائي  والمحرك 
خاصة  بإعدادات  بالقيام  يسمح  الذي  »ادابتف« 
الثالث هجين  التشغيل  أو االختيار بين وضعيات 
بالبطارية  وتحكم  »الكتريك«  وكهربائي  »هايبرد« 
»باتري كونترول«. عند اختيار التشغيل على وضع 
هجين يعمل النظام على توزيع العمل بين المحرك 
الكهربائي ومحرك االحتراق الداخلي بشكل مثالي 
مرتين  هجين  زر  على  الضغط  وعند  ومتوازن، 
الكفاءة  وضعية  على  التشغيل  وضع  تنشيط  يتم 
نظام  تفعيل  يتم  برو«.  ايكو  »هايبرد  المحسنة 
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الوضعية.  هذه  على  المنخفض  الوقود  استهالك 
كما يتم فصل التعشيق بين المحرك وناقل الحركة 
عند عدم الحاجة الستخدام طاقة حركية وهذا ما 
الوقود علماً  يساعد على تخفيض نسبة استهالك 
السائق.  من  تدخل  بدون  آلياً  يتم  األمر  هذا  أن 
حالة  في  إال  الكهربائي  بالدعم  االستعانة  واليتم 
زيادة السرعة إلى حد كبير وبشكل مفاجئ. ويمكن 
أيضاً تحديد وضع التشغيل على الوضع الكهربائي 
 ،»iDrive« ليصبح هو الوضع األساسي من قائمة
وفي هذا الوضع يتم التشغيل اعتماداً على التشغيل 
الكهربائي الصرف. ويتم استخدام صوت مميز تم 
تصميمه بشكل خاص لسيارات بي أم دبليو التي 
لوجود  وتنبيههم  المشاة  لحماية  كهربائياً  تعمل 
سيارة قادمة ويتم إرسال هذا الصوت عبر مكبر 
للصوت حتى في حالة السرعات المنخفضة ولكن 

بدون التأثير على راحة الركاب.
عند اختيار نظام التشغيل الرياضي ال يستخدم 
المحرك الكهربائي بمفرده ولكن فقط لتقديم الدعم 
وضع  اختيار  عند  أما  الداخلي.  االحتراق  لمحرك 
حالة  على  للحفاظ  النظام  يعمل  بالبطارية  التحكم 
يحدده  مستوى  عند  الجهد  عالية  البطارية  شحن 
السريعة  الطرقات  على  القيادة  عند  مثالً  السائق، 
زيادته  حتى  أو  الطاقة  مخزون  حفظ  يمكن 
الستخدامه الحًقا عند القيادة داخل المدينة بدون 

انبعاثات كربونية.

ويتم عرض وضعيات التشغيل ضمن التصميم 
الجديد للوحة التحكم، وتظهر بشكل واضح وبسيط 
ويمكن  المناسبة.  األلوان  على  االعتماد  من خالل 
من  بوضوح  للقيادة  الكهربائية  العناصر  مالحظة 
عداد  في  األزرق  باللون  البارزة  المناطق  خالل 
السرعة، وعلى شاشة مقياس القدرة وعزم الدوران 
عنده  يبدأ  الذي  الحد  اللوحة  تعرض  كما  أيضاً. 
الداخلي، والقدرة اإلجمالية،  عمل محرك االحتراق 
وحدود السرعة التي تعتمد على القيادة بالتشغيل 
الكهربائي. وعند شحن بطارية الجهد العالي، يمكن 
لوحة  في  الالزمة  المعلومات  يرى  أن  للسائق 
ومستوى  ومدته،  الشحن  مستوى  ومنها  التحكم، 
الشحن الحالي، والمعدل الكهربائي المتوفر حاليًا، 
مستوى  إلى  باإلضافة  التالي،  المغادرة  ووقت 
المعلومات  المحدد. ويمكن مشاهدة هذه  التكييف 

بوضوح من خارج السيارة.
ويعد كل من التصميم الخارجي )بيور اكسلنس( 
في  المتاحة  الخيارات  من  سبورتس(،  )م  وباقة 
أم دبليو  الجديد، وبي   745e أم دبليو  طرازات بي 
745Leالجديد، وبي أم دبليو 745Le xDrive الجديد. 
هو  كما  السائق،  مساعدة  أنظمة  أيضاً  تتوفر  كما 
التجهيزات  من  الكاملة  للمجموعة  أيضاً  الحال 
والمعدات االختيارية التي تسهم في رفع مستوى 
في  التعليق  أنظمة  وجميع  السيارة،  في  الراحة 
باستثناء  السابعة  الفئة  من  دبليو  أم  بي  سيارات 

خيار )اكزيكيوتف درايف برو(.
الخدمات  ستتوفر   ،2019 صيف  من  وابتداًء 
الرقمية الجديدة للطرازات الكهربائية الهجينة ضمن 
فئة السلسلة 7من بي أم دبليو، والتي تجعل شحن 
الطريق،  على  القيادة  أثناء  العالي  الجهد  بطارية 
أكثر انسيابية وفعالية. وعند اختيار محطة الشحن 
العامة، يقدم نظام المالحة أيًضا للسائق قائمة من 
الوجهات القريبة والتي تتضمن الفنادق والمطاعم 
الثقافية.  والمؤسسات  البارزة  والمعالم  والمقاهي 
وإضافة إلى ذلك، يطلع السائق على توقعات حول 
حالة االزدحام في محطات الشحن وتوفرها. وتتيح 
بي أم دبليو خاصية »اشحن اآلن« للزبائن من أجل 
حجز محطة شحن مناسبة لوقت محدود مباشرة 

من السيارة.
المساعدة  نظام  يقدم  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
الطرازات  في  دبليو  أم  بي  الذكي  الشخصي 
الكهربائية الهجينة من الفئة السابعة من سيارات 
تسهيل  أجل  من  الالزمة  المساعدة  دبليو،  أم  بي 
األمور بالنسبة للسائق. ومنها على سبيل المثال، 
اختيار تجربة داخلية متميزة تشمل تعديل حرارة 
الداخلية،  والحرارة  المقعد،  في  والتدليك  المقعد 
التجربة  أوضاع  على  اعتماداً  والتظليل،  والرائحة، 
الشخصية  المساعدة  نظام  يقدم  كما  المختارة. 
من  الالزم  الدعم  دبليو  أم  بي  من  للسائق  الذكي 

أجل إيجاد موقف متاح وخيارات للشحن.
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في األسبوع الثاني من مارس، وفي خضم االستعداد الفتتاح األولمبياد الخاص 2019 في العاصمة أبوظبي، 
انعقدت على هامش األولمبياد خلوة حكومية بحضور صناع القرار في دولة اإلمارات، بدءاً بأصحاب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة مروراً بالوزراء، 
وكان عنوان هذه الخلوة هو »خلوة الهمم المعنية بتدارس وتباحث طموحات وتطلعات أصحاب الهمم في دولة 

اإلمارات«.
اهتمام اإلمارات بهذه الفئة ليس حديثاً، بل إنه قديم بقدم تأسيس الدولة وقيامها، ولم تكن هذه الفئة مهمشة 
في يوم من اإلمارات بل كانت في أعين القادة بما وضعوه من تشريعات، وقوانين، وبما ضمنوه من حقوق 
لهم وبما فرضوه من واجبات تجاههم، لكن االختالف مابين األمس واليوم أن ذوي االحتياجات الخاصة غيروا 
النظرة إليهم، وأصبحوا متواجدين بفكرهم وإنجازاتهم التي استثمروا فيها كل اإلمكانات المتاحة حولهم، ولم 
تعد نظرة الشفقة أو التهميش مرافقة لهم. فمن خاللهم وبواسطة فكرهم وفكر أولياء أمورهم استطاعوا فرض 
أنفسهم في الوطن الذي يتسع للجميع وال يمكن أن يضيق بهم. ربما أقصي المعاق سابقاً بسبب الجهل وتدني 
مستوى الثقافة والوعي لدى كثير من األسر التي كانت تخجل من أبنائها المعاقين فتتعمد إخفاءهم عن أعين 
التي تستطيع تحمل مسؤولية تأهيلهم واالهتمام بهم صحياً  الخدمية  المراكز  الجميع، وربما بسبب نقص 
وعقلياً وثقافياً واجتماعياً ليصبحوا مندمجين مع غيرهم، وربما يعود األمر إلى غياب البنية التحتية في قطاع 
التعليم والصحة التي كان بإمكانها استيعابهم ودمجهم في المجتمع. لكننا اليوم ومع تنامي الوعي ومستوى 
الثقافة على مستوى األفراد والمؤسسات، وما نتج عن ذلك من تشريعات وقوانين تصب في صالح أصحاب 
الهمم، مع تكامل تلك الجهود المتنامية أصبح المعاق متعلماً، مثقفاً، شاعراً، رياضياً، موهوباً، وإعالمياً، واستطاع 
المجتمع،  في  منتجاً، وفاعالً  إنساناً  إعاقته ليصبح  به  الذي تجاوز  أن يبرز نفسه من خالل مواهبه وأدائه 
ولم يبق األمر محصوراً في اإلمارات فحسب، بل في جميع المجتمعات حتى تلك التي سبقتنا برعايتها لهم 
واحتوائهم، وأتاحت لنا كدولة تبادل الخبرات معهم في هذا المجال وغيره من المجاالت لنرتقي بهم ونصل 

بأصحاب الهمم فوق القمم. 
خلوة الهمم طرحت العديد من األفكار والمبادرات وكان أهمها التركيز على التشريعات والقوانين التي تكفل 
حقوقهم وواجباتهم وتضمن لهم عيشاً رغيداً ال يقل عن غيرهم، السيما في قطاعي التعليم والصحة والبنية 

التحتية التي ينبغي أن تطوع لنفعهم في أي مشاريع مستقبلية.
ومن المقترحات المهمة تصميم ووضع برنامج وطني إلشراكهم في السلك الدبلوماسي والنظر في إمكانية 
عضويتهم البرلمانية باعتبار كفاءتهم وإنجازاتهم التي تجاوزت إعاقتهم وغيرها من األفكار التي تثبت للعالم 
اليوم أن اإلمارات كدولة تؤمن بأن األوطان تتسع للجميع ولكل من يعطي ويبذل بال حدود، سواء كان من 

أفرادها األصحاء أو أصحاب الهمم.
دليل  أكبر   ٢٠١٩ مارس   ١٤ في  العالمية  لأللعاب  الخاص  األولمبياد  العالمي  للحدث  أبوظبي  استضافة 
وشهادة على أن االمارات تنظر إليهم على أنهم أصحاب همم، وتسخر جهودها لدعمهم واستيعابهم ليس على 
المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي. لتقول للعالم أجمع، ها هم أصحاب الهمم، وسنصعد بهم 

نحو القمم في بطوالت رياضية أثبتوا أنهم قادرون على اإلنجاز فيها.

وطن يتسع للجميع
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