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اللــــه بــــإذن لــــه المغفــــور تجــــاوز الحصــــن، قصــــر فــــي مقــــره مــــن
ا�تحـاد حلـم» حلـم» حلـم ثـراه اللـه نهيـان «طيـب آل ســـلطان بـــن زايـــد الشــــيخ
مــــن عشــــر الثانــــي فــــي التقــــى الســــماء.. لمــــا معانقــــة حلـــم إلـــى
البطيــــن منطقــــة فــــي بقصــــره ١٩٧٦ عــــام مــــن فبرايــــر شــــهر
رواد ــة ثالثـ ــم ضـ ــذي الـ ــي ا�ميركـ

فــــي
ــي ا�ميركـ

فــــي
ــاء الفضـ ــال رجــ ــد وفــ ــي، بأبوظبــ

ودونالــد برانــد وفانــس ســــتافورد تومـاس هـــم أمريكييـــن
ــي، بأبوظبــ

أمريكييـــن
ــي، بأبوظبــ

فضـــاء
الذيـن البـاز، فـاروق الدكتـور الفضـاء عالــم إلــى با�ضافــة ســايتون،

المتحــدة. العربيــة ا�مــارات دولــة حكومـة مـن بدعـوة أبوظبـي زاروا
فـــي مســـتحضر� العلـــوم، توطيـــن إعـــادة هـــي زايـــد رســـالة كانـــت
تصنــــع الســــمحة الــــروح أن العربــــي العلمــــي التاريــــخ وجدانـــه
بحـــق ــارات ا�مـ ــت فكانـ ــماء، السـ ــان عنـ إلـــى ــه بـ ــق وتنطلــ ــاد ا�تحــ
ال وحســــب، وا�تحــــاد الوحــــدة فــــي ليــــس الوحيـــد العربـــي المثـــال
القــرن دخــول إلــــى يتطلــع متميــــز دولــــة نمــــوذج إنتــــاج وفــــي بــــل

وثقــة. اقتــدار ــل بكـــ ــرين والعشــ ــادي الحــ

`s

2021

`s

 

YEAR OF TOLERANCE

مجسم (حلم زايد 2021)
ســيتم الكشــف عــن مجســم (حلــم زايــد 
ــة  ــكل مركب ــى ش ــيكون عل ــذي س 2021) ال
ــس :  ــوعة جين ــيدخل موس ــذي س ــاء وال فض
كأكبــر مجســم مكــون مــن بصمــات أطفــال 
ــمبر 2019  ــخ 2 / ديس ــة بتاري ــدارس الدول م
بمناســبة اليــوم الوطنــي الثامــن وا�ربعيــن.

رسائل رواد الغد
علــى  مغلــف  آالف  عشــرة  توزيــع  ســيتم 
مــدارس الدولــة، حيــث يقــوم ا�طفــال بتــرك 
بصمــة يدهــم علــى بطاقــة (عــام التســامح) 
ومــن ثــم يتــم تجميــع هــذه البطاقــات علــى 
ــم  ــة (حل ــوذج مركب ــي لنم ــم الخارج المجس
زايــد 2021) كرســائل ســالم وتســامح مــن 
جيــل الــرواد القــادم بــإذن ا� ســيصار إلــى 
تجميــع هــذه البصمــات علــى مجســم (حلــم 
زايــد 2021) ومــن ثــم إدراج المجســم فــي 
موســوعة جينيــس ل رقــام القياســية كأكبر 

مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.





مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

توا�صل الدولة ت�صجيل الإجناز تلو الإجناز على ال�صعد كافة واآخرها اختيار دبي عا�صمة 

الإعالم، وهو  والتقدم ملدينة دبي يف عامل  الريادة والطموح  2020 تعبريًا عن  العربي  لالإعالم 

اختيار م�صتحق ملا تتمتع به دبي من مزايا فريدة. 

هذا التقدير العربي املتج�صد يف القرار ال�صادر عن جمل�س وزراء الإعالم العرب اعرتاف علني 

بتمكن دبي خالل �صنوات من اإحداث نقلة نوعية يف جمال الإعالم، وتتويج مل�صرية حافلة خا�صتها 

املدينة على مدار نحو عقدين من الزمان.

اإمكانيات  من  دبي  متلكه  ملا  موفقًا  اختيارًا  العربي  الإعللالم  عا�صمة  دبي  اختيار  جاء  وقد 

جعلتها قبلة للكثري من و�صائل الإعالم ووكالت الأنباء حول العامل، فدبي جنحت يف احت�صان 

ما يزيد على 4000 موؤ�ص�صة اإعالمية متار�س خمتلف الأن�صطة الإعالمية، كذلك ميم الكثري من 

رجال الإعالم العربي والعاملي وجوههم نحو دبي التي منحتهم الفر�س والمكانيات كافة لإبراز 

قدراتهم املهنية بف�صل ما تتمتع به من خدمات قلما توجد يف مكان اآخر.

ول �صك اأن ملنظومة الإعالم العربي املك�صب الأول باإعالن دبي عا�صمة لالإعالم العربي، وهذا 

التتويج جاء تعبريًا عن الروؤية الطموحة لدبي عرب الروؤيا الإعالمية لالإعالم العربي وكيفية 

ا�صت�صراف  عن  ف�صاًل  الكراهية،  ونبذ  ال�صماحة  لن�صر  توا�صل  طريقة  الإعالم  وجعل  حت�صينها 

امل�صتقبل وتبني الأفكار التكنولوجية والرقمية كافة، وحتقيق التوازن بني ما هو تقليدي وحديث 

واإعادة الإعالم اإىل هويته احلقيقية ور�صالته التي وجد من اأجلها لت�صليط ال�صوء على التنمية 

التاريخي  باإرثها  الغنية  ملنطقتنا  والإن�صانية  احل�صارية  بالر�صالة  والعتزاز  العربي  العامل  يف 

والثقايف.

اإن اختيار دبي عا�صمة لالإعالم العربي هو مك�صب اإعالمي وتنموي للمنطقة العربية قاطبة، 

خا�صة واأن الإعالم هذا اليوم يعترب حمركًا رئي�صًا للتنمية واأداة موؤثرة يف التغيري الإيجابي لأي 

دولة تتطلع لرت�صيخ مكانة عاملية حقيقية.

اإن القرار العربي باختيار دبي �صهادة عظيمة لالإمارات وما متتلكه من بنية حتتية اإعالمية 

متطورة، وهو اعرتاف كبري بريادة دبي كحا�صنة لالإعالم العربي، فهي حتت�صن اآلف الإعالميني 

العرب كل عام يف منتدى الإعالم العربي، وكذلك جائزة ال�صحافة العربية، وملتقى رواد التوا�صل 

الجتماعي، اإ�صافة اإىل العديد من الفعاليات التي ت�صت�صيفها اإمارات الدولة يف الإعالم.

واأكرث من ذلك، فالإمارات ودبي، ت�صري على نهج ثابت يف ن�صر قيم الأخوة والتعاي�س والنفتاح 

واإعالء قيمة الإن�صان ومتكينه وتنميته، وتقود اليوم دورًا تاريخيًا غري م�صبوق، يف تر�صيخ هذه 

القيم عامليًا عرب كل الو�صائل وعلى راأ�صها الإعالم، اإذ يقوم اإعالمها الوطني بدور حموري يف ن�صر 

هذه القيم.

وحياكم اهلل.
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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.

اليوم  إلى  اإليمان  بكل  نتطلع  إننا 
بين  التضامن  فيه  يتحقق  الذي 
وأن  قاطبة،  المسلمين  شعوب 
للحاضر  ننظر  أن  إلى  يدعونا  هذا 
تهدف  واعية  بعقول  والمستقبل 
إلى  تدعو  التي  مبادئنا  تحقيق  إلى 
الدول  إن  والسالم.  واإلخاء  المحبة 
اإلسالمية قوية بإيمانها وتضامنها 
ووحدة صفوفها، وستظل قوية ما 
دامت متمسكة بهذه األسس، ألن 

فيها تقدمها ورفاهية شعوبها.

صورة مركبة تظهر لقاء الشيخ 
زايد بن سلطان مع الرئيس 
الجزائري هواري بومدين في 
1 مارس 1975 خالل قمة األوبك 
وفي األعلى مشاركة الشيخ زايد 
احتفاالت الجماهير باالتحاد في 
ديسمبر 1971
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المباشر  العربي  اللقاء  بأهمية  أؤمن  إنني 
ينقطع  ال  دائم  حوار  إليجاد  والمستمر 
مشاكل  من  يواجهنا  ما  فيه  نتدارس 
لها  مواقف  متحدين  لنتخذ  ومواقف، 
العالمي،  المجال  في  وتأثيرها  فعاليتها 
ولها القدرة على إبراز الحقيقة التي ندعو 
القائم على  لها من أجل تحقيق السالم 
إلى  الشرعية  الحقوق  وإعادة  العدل 

أصحابها الشرعيين. 

 الشيخ زايد بن سلطان يستقبله 
الملك األردني الحسين بن طالل في 
مطار ماركا قرب العاصمة عمان في 
7 نوفمبر 1987 للمشاركة في مؤتمر 
القمة العربي الطارئ
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد ي�صدر قانونني ومر�صوماً
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، بصفته حاكماً 
أحكام  بعض  بتعديل  قانوناً  أبوظبي،  إلمارة 
معاشات  بشأن   2000 لسنة   »2« رقم  القانون 
أبوظبي،  إلمارة  المدنية  التقاعد  ومكافآت 
المؤّمن عليهم من ضم  المواطنين  ُيمّكن  والذي 
لدى منشآت  عملهم  السابقة عن  مدد خدماتهم 
ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة 
السابقة على  الخدمة  أبوظبي، وكذلك ضم مدد 

حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.
بن  خليفة  الشيخ  السمو  أصدر صاحب  كما 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، بصفته 
هيئة  بإنشاء  قانوناً  أبوظبي،  إلمارة  حاكماً 
أبوظبي للطفولة المبكرة تتبع المجلس التنفيذي 

إلمارة أبوظبي.
أبوظبي  لهيئة  تكون  أن  على  القانون  ونص 
مستقلة،  اعتبارية  شخصية  المبكرة  للطفولة 
للتصرف،  الكاملة  القانونية  باألهلية  وتتمتع 
لتطوير  شاملة  استراتيجية  بوضع  وتختص 
ومراجعة  أبوظبي،  إمارة  في  المبكرة  الطفولة 
المبكرة  بالطفولة  المتعلقة  والبرامج  السياسات 
وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، باإلضافة 
واألنظمة  والسياسات  التشريعات  اقتراح  إلى 
المتعلقة بالطفولة المبكرة ورفعها لالعتماد وفقاً 

للتشريعات السارية.
أنها  على  المبكرة  الطفولة  مرحلة  وتعرف 
المرحلة من بداية الحمل إلى سن ثماني سنوات.

كما منح القانون هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة 
المسائل  وتنفيذ  إلدارة  الالزمة  الصالحيات 
والتعاون  والتنسيق  المبكرة،  بالطفولة  المتعلقة 
الالزمة  الخطط  لوضع  المعنية  الجهات  مع 
تقديم  وكيفية  المبكرة  الطفولة  برامج  لتطوير 

الخدمات المتعلقة بها. 
ويندرج تحت اختصاصات هيئة أبوظبي للطفولة 

المبكرة إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال تطوير الطفولة 
المبكرة واالطالع على أفضل الممارسات المحلية واإلقليمية والعالمية، 

واقتراح أفضل الحلول والتوصيات.
وأكد عدد من المسؤولين في إمارة أبوظبي أن دولة اإلمارات العربية 
الطفل واألسرة، مشيدين  تنمية  في سبيل دعم  تأل جهداً  لم  المتحدة 
بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي، قانوناً بتأسيس هيئة أبوظبي 
القانون  ذلك  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس  تتبع  المبكرة  للطفولة 
الذي يؤكد األهمية الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة للطفل، وحرصها 
على رعايته، وتهيئة كل الفرص، بهدف توفير بيئة مثالية لتربيته، لينعم 
في حاضره ومستقبله، ويكون صالحاً لقيادة مسيرة التنمية في البالد. 

وكذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
بتعيين   2019 لسنة   95 رقم  االتحادي  المرسوم  الله«  »حفظه  الدولة 
القاضي محمد أحمد عبد الله عبدول العوضي رئيساً في محكمة ابتدائية 
على الفئة الثانية، والقاضي مايد أحمد عبد الله عبدول العوضي رئيساً 

في محكمة ابتدائية على الفئة الثانية.
بن سعيد  معالي سلطان  أمام  القانونية  اليمين  القاضيان  أدى  وقد 

البادي الظاهري وزير العدل.
ورحب معاليه خالل لقائه القاضيين بانضمامهما كحماة للقانون إلى 
منظومة العدل والقضاء، مؤكداً أن السلطة القضائية تأمل من أبناء الدولة 
الكثير في سبيل تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة وإحقاق الحق، 
إلى  داعياً  الدعاوى،  في  الفصل  األحكام وسرعة  يتطلب جودة  والذي 

الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية.
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برئاسة محمد بن راشد  
جمل�س الوزراء يعتمد 122 ن�صاطًا اقت�صاديًا للتملك الأجنبي

السمو  صاحب  برئاسة  الوزراء  مجلس  اعتمد 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
بتملك  األجانب  للمستثمرين  بالسماح  قراراً  الله«، 
التجارية  الشركات  األسهم في  أو  الحصص  كامل 
في الدولة لغاية 100%، وذلك في عدد من األنشطة 

االقتصادية وتحديد القطاعات المعنية بالقرار.
يهدف القرار لدعم البيئة االستثمارية في الدولة، 
على  مكانتها  لتعزيز  الالزمة  األسس  وإرساء 
حيث  لالستثمار،  مفضلة  كوجهة  العالمية  الساحة 
المتميزة  واألنشطة  بالمجاالت  قائمة  القرار  حدد 

لالستثمار واالستثناءات منها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم »رعاه الله« أن دولة اإلمارات أرض الفرص 
وتحقيق الطموح لألفراد من الجنسيات كافة، وأن 
اإلنساني  والتآخي  االقتصادي  االنفتاح  سياسة 
لإلمارات منذ قيام اتحادها مستمرة لجعلها أحد أهم 

أقطاب االستثمار عالمياً.
استثمارية  مزايا  إضافة  نريد  سموه:  وأضاف 

جديدة لوطننا، ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة 
والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، واإلمارات وطن الجميع، نرحب بكل 
من يحمل طموحاً وأفكاراً خالقة على أرضنا، من يبني للمستقبل ويّحسن من 

الواقع.
وتفصيالً، تم اعتماد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين األجانب في الشركات 
اقتصادياً، حيث يضم القرار 13 قطاعاً  التجارية لغاية 100% في 122 نشاطاً 
اقتصادياً مفتوحاً أمام المستثمر للتملك ضمن قطاعات حيوية رئيسة وبقواعد 
واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجاالت الطاقة المتجددة والفضاء 

والزراعة والصناعات التحويلية.
ويمنح القرار فرصاً للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة 
منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومحوالت الطاقة ومراقبة األنظمة اإللكترونية 

في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.

النقل والتخزين، مما يفتح المجال لتملك مشاريع  التملك  وتشمل مجاالت 
في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة اإللكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات 

اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدالنية والتخزين البارد.
اإلقامة  خدمات  أنشطة  ومنها  للتملك،  أخرى  مجاالت  القرار  ويتضمن 
والطعام، والمعلومات واالتصاالت، وكذلك األنشطة المهنية والعلمية والتقنية، 
مما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير في مجال 

التكنولوجيا الحيوية.
وتتضمن القائمة أنشطة الخدمات اإلدارية، وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، 
والترفيه  الفنون  أنشطة  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  مجال صحة  في  واألنشطة 

والتشييد.
وتقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين األجانب ضمن 

هذه األنشطة.

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أكد صاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أن حكومة دولة اإلمارات نجحت 
في تحويل العمل الحكومي من روتين يومي إلى مجال لتطوير، وابتكار الحلول 
القائمة على استشراف المستقبل على أسس علمية وضمن رؤية واضحة، ما 

أسهم بقطع مراحل مهمة في مسيرة صناعة المستقبل.
المنتسبين  من  حكومياً  موظفاً   120 تخريج  خالل  جاء  سموه  كالم 
لبرنامج استشراف المستقبل، حيث قال سموه: »نعي في دولة اإلمارات 
ما تحمله موجة التغيير العالمية التي تشكلها التكنولوجيا الحديثة والعلوم 

العالم، وندرك  المتقدمة والتقلبات االقتصادية من تحديات كبيرة تواجه 
السبل  أفضل  يمثل  فرص  إلى  وتحويلها  المستقبل  تحديات  استباق  أن 

لمواجهتها«.
وأضاف سموه: »نريد ترسيخ وعي الجاهزية للمستقبل في مختلف مجاالت 
العمل الحكومي ليشكل القوة الدافعة لتطوير الحلول االستباقية، وابتكار األدوات 
في  عمل  ثقافة  لتعزيز  ونعمل  اليوم،  يبدأ  المستقبل  بجعل  الكفيلة  والوسائل 
الجهات الحكومية تتمتع بالمرونة وتتبنى أحدث التوجهات العالمية في تصميم 

وصناعة المستقبل«.

..ويكرم 120 من خريجي »استشراف المستقبل«
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أخبار الوطن

محمد بن زايد يقوم بزيارة دولة لل�صني

.. ويلتقي أوائل الثاني عشر للعام الدراسي 2018  - 2019

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قام 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية 
الصديقة. وأتت زيارة سموه إلى بكين بدعوة من 
جمهورية  رئيس  بينغ  جين  شي  الرئيس  فخامة 
الصين الشعبية، وتم خاللها بحث تعزيز العالقات 
الصديقين،  البلدين  بين  الشاملة  االستراتيجية 
وعدداً من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
في  األحداث  وتطورات  والمستجدات  المشترك 
المنطقة. وضم الوفد المرافق لسموه خالل الزيارة 
كالً من: الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو 
الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان صاحب 
السمو ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن 
الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد 
والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس 

مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات.
بن  سلطان  معالي  من:  كالً  الوفد  ضم  كما 
سعيد المنصوري وزير االقتصاد، ومعالي سهيل 

الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن  المزروعي وزير  بن محمد فرج فارس 
إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة 
الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، 
لألمن  األعلى  للمجلس  العام  األمين  نائب  الشامسي  حماد  بن  علي  ومعالي 

الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة 
محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وسعادة 
علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى بكين، وعدد من كبار المسؤولين في 

الدولة.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  التقى 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد 
الصف  في  والطالبات  الطالب  من  األوائل  المسلحة 
وأولياء   ،2019  -  2018 الدراسي  للعام  عشر  الثاني 

أمورهم وعدداً من القيادات التعليمية والتربوية. 
سعادة  وحضره  البطين،  قصر  في  اللقاء  جرى 
اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد 
الوطنية واالحتياطية،  الخدمة  نهيان رئيس هيئة  آل 
التربية  وزير  الحمادي  إبراهيم  بن  حسين  ومعالي 
والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري 

وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.
أمورهم  وأولياء  والطالبات  الطالب  سموه  وهنأ 
يأتي  الذي  التفوق  بهذا  تعليمهم  على  والقائمين 
تعاون  إلى  باإلضافة  ومثابرتهم،  اجتهادهم  ثمرة 
متمنياً  التعليمية،  المؤسسات  مع  األسرة  ومتابعة 
لهم مواصلة التفوق في مسيرتهم الدراسية وحياتهم 

المدخل  بالتعليم ينطلق من كونه  العلمية والمستقبلية. وأكد سموه أن االهتمام 
الرئيس للتنمية الشاملة والمستدامة، والطريق نحو اقتصاد المعرفة، ولهذا تعمل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« على توفير البيئة النموذجية لمنظومة تعليمية 
تأخذ بأرقى المعايير العالمية، بما يخدم األهداف التنموية الطموحة لدولتنا خالل 

السنوات المقبلة. وتوجه سموه للطالب والطالبات بالقول: »إن الدول ال تتطور 
إال بهذه النوعية المتعلمة والمبدعة، وإن تقدمها وتطورها على مدى التاريخ بدأ 
وتحقق بفكرة من أمثالكم المتميزين، وإن رهاننا عليكم اليوم ألننا نريد أن نمضي 
بهذا البلد إلى مصاف الدول المتقدمة دائماً ضعوا نصب أعينكم منافسة أفضل 

دول العالم بغض النظر عن حجم هذه البلدان«.
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.. ويشهد فعاليات أمنية 

سيف بن زايد يقدم واجب  العزاء بالقا�صمي واحلواي

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ترأس 
الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
االجتماع الثاني لمجلس السعادة واإليجابية لوزارة 
الوزارة  مقر  في  عقد  والذي   ،2019 لعام  الداخلية 
العروض  بعض  على  سموه  واطلع  بأبوظبي. 
وعلى  الدولة،  في  الشرطية  القيادات  من  المقدمة 
تستهدف  التي  والمشاريع  المبادرات  من  عدد 
وتعزيز  واألمني،  الشرطي  العمل  منظومة  تطوير 
جودة الخدمات المقدمة، وإنجازات برنامج وزارة 
عمل  نطاق  في  الحياة  وجودة  للسعادة  الداخلية 
الوزارة.  كما اطلع سموه على تقرير حول نتائج 

مؤشرات األداء للربع األول من العام الجاري.
من جهة ثانية، شهد سموه اختتام التمرين األول 
استضافته  الذي   2019 الدولي  األمني  للتحالف 
عن  50 ممثالً  بمشاركة  اإلماراتية  الداخلية  وزارة 
جهات إنفاذ القانون من الدول التي ُتشكل التحالف 
األمني الدولي.  واستمع سموه من رؤساء الفرق 
وتحليل  التمرين،  عن  لملخص  المشاركة  الفنية 

هذا  في  المشاركون  الخبراء  إليها  توصل  التي  والخطط  النتائج  عن  موجز 
التمرين القائم على سيناريو لحدث أمني كبير في دولة افتراضية، حيث عملت 

الفرق المشاركة على التعامل المحترف بروح الفريق الواحد.
الخبراء  به  التمرين، حيث شاهد ما يقوم  اطلع سموه على جانب من  كما 
لمواجهة  للمعلومات  وتحليل  واستدالل  جمع  من  الفنية  والفرق  المجتمعون 

الحدث األمني االفتراضي الذي يقوم عليه أساس التمرين، حيث تتبادل الفرق 
المختصة الخبرات حول أفضل الممارسات المطبقة في التعامل مع السيناريو 

االفتراضي.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمشاركين كافة في هذا التمرين األمني 

الدولي، متمنياً االستفادة القصوى منه.

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  تقبل 
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم 
الشيخ سيف بن  الفريق سمو  التعازي من  الشارقة 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  نجله  بوفاة  الداخلية، 
قصر  في  وذلك  القاسمي،  سلطان  بن  خالد  الشيخ 

البديع بالشارقة.
وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم 
القاسمي  سلطان  بن  أحمد  الشيخ  سمو  الشارقة، 
بن  سلطان  الشيخ  وسمو  الشارقة،  حاكم  نائب 
محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم 
الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان 
القاسمي نائب حاكم الشارقة. وأعرب الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص التعازي 
الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب  إلى  والمواساة 
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  وجل  عز  المولى  داعياً 
رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر 

والسلوان.
 من جهة ثانية، قدم الفريق سمو الشيخ سيف 

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى 
أسرة شهيد الواجب طارق عبدالله علي الحواي الذي استشهد خالل تأدية عمله 
المباني بمنطقة  المدني في إطفاء حريق في أحد  الدفاع  مع زمالئه من فرق 

منطقة  في  الشهيد  عزاء  مجلس  سموه  زار  حيث  دبي،  في  التجاري  الخليج 
الورقاء بدبي، وأعرب عن خالص تعازيه ألسرته، داعياً الله سبحانه وتعالى أن 

يتغمده برحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

.. ويلتقي أوائل الثاني عشر للعام الدراسي 2018  - 2019



تعتبر ظاهرة التسول من الظواهر االجتماعية السلبية 
المنتشرة في أي مجتمع، ولكن الغريب في هذه الظاهرة 
أنها امتدت لتطال مواقع التواصل االجتماعي كـ»تويتر«، 
المتسولون  يطلب  حيث  و»واتساب«،  و»فيسبوك«، 
المساعدة من ماليين الناس مستجدين تعاطفهم، خاصة 
الخير، فيسير  الكثير منهم مجبول على فطرة فعل  أن 
بعضهم خلف عاطفته لتحصيل األجر والثواب، رغم أنه 
قد يقع ضحية أساليب خداع ينتهجها بعض المتسولين.
ويحاول هؤالء المتسولون اإللكترونيون جذب عطف 
الناس وإقناعهم بشتى الطرق للحصول على مبالغ مالية 
إلكترونياً، من خالل إبراز تقارير طبية، قد تكون مزورة 
األهالي  إخبار  منها،  أخرى  أو بطرق  آخر،  أو لشخص 
ذلك،  غير  إلى  بيوتهم  إيجار  دفع  يستطيعون  ال  أنهم 

والطلب منهم تحويل مبالغ مالية لهم للمساعدة.
مواقع  عبر  اإللكتروني  التسول  أشكال  وتختلف 
على  للحصول  يهدف  ما  فمنها  االجتماعي،  التواصل 
مساعدات مالية أو عينية أو تبرعات إلنقاذ حياة مريض 
خطر  فما  مستعارة..  وأسماء  وهمية  حسابات  تحت 
تفشي هذه الظاهرة؟ وما هي تأثيراتها؟ هذا ما تجيب 

عليه قصة العدد الرئيسة لهذا الشهر.

»شحاذو« 
القرن 21
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إذا كنت عزيزي القارئ ممن يعيشون حياة كاملة 
اإلنترنت،  طريق  عن  تعمل  العنكبوتية،  الشبكة  على 
تذاكر  تحجز  اإلنترنت،  طريق  عن  أيضاً  وتسافر 
طائرتك وفندقك وكل احتياجاتك عن طريق الفضاء 
اإللكتروني، إذا كنت من رواد السوشل ميديا – وأنا 
أثق أنك منهم – تتعرف على أصدقاء وتتابع الجديد 
قابلت في حياتك  قد  إذن ستكون حتماً  من هاتفك، 
وطلب  لك  بالدعاء  يبدأ  الذي  اإللكتروني  التسول 
احتياج  أو  القاهرة،  بالظروف  والتحجج  المساعدة 
المتسول لبدء مشروع تجاري ويحتاج أن تساعده 
في إكمال المبلغ، أو تكتشف أنك أمام مرمى األدعية 

والشتائم إذا تجاهلت كل ما سبق. 
هنا أعلم أنك أمام ابتزاز عاطفي إلكتروني يعتمد 
على التسول اإللكتروني، لهذا تفتح )999( هذا الملف 
توضيحياً  ملفاً  وليكون  المختلفة،  جوانبه  لمناقشة 

تثقيفياً للقراء لهذا النوع من الجرائم اإللكترونية.

جترمي اإلكرتوين

يسلط  ومختلفة،  عديدة  وجوهاً  للتسول  وألن 
العقيد الدكتور حمود العفاري مدير إدارة الشرطة 

أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  المجتمعية 
إن  قال:  حيث  التبرعات،  جمع  مسألة  على  الضوء 
المادة  في  اإللكترونية،  الجرائم  مكافحة  قانون 

حتقيق: الرا الظرا�سي 

أنه  على  نصت  القانون  من  والعشرين  السابعة 
مائتين  عن  تقل  ال  التي  والغرامة  بالحبس  »يعاقب 
وخمسين ألف درهم وال تجاوز خمسمائة ألف درهم 
أدار  أو  أنشأ  من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو 
معلومات  نشر  أو  عليه  أشرف  أو  إلكترونياً  موقعاً 
معلومات  تقنية  وسيلة  أو  المعلوماتية  الشبكة  على 
بدون  التبرعات  لجمع  الترويج  أو  للدعوة  أخرى 

ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
جرمت  قائالً:  العفاري  الدكتور  العقيد  وأضاف 
فرد،  أي  يمارسها  إلكترونية  عملية  أي  المادة  هذه 
تبرعات  لجمع  يعلم  لم  أم  القانون  بهذا  علم  سواء 
بدون ترخيص من السلطات المختصة التي تحددها 
الدولة في هذا الصدد، بحيث وقفت السلطة موقف 
قد  الذين  الناس  األمين على مصالح عامة  الحارس 
العواطف  واستغالل  المشاعر  الستثارة  يتعرضون 
باسم مساعدة المحتاجين. وأكد العفاري أن مسألة 
التبرعات تشكل أنموذجاً لالستغالل باسم األخالق 
واإلنسانية يمارسها بعضهم بحسن نية ويمارسها 
األغلبية بسوء نوايا مستغلين طيبة اآلخرين ورغبتهم 
في  المساهمة  خالل  من  والثواب  األجر  كسب  في 
هناك  أن  تجد  بحيث  واإلنسانية،  الخيرية  األعمال 
أو غيره من  المال  متخصصين في جمع  أشخاصاً 
فئة  للمحتاجين من  تقديمها  بغية  المادية  المقتنيات 

المرضى أو المعوزين أو أصحاب الحاجات المختلفة.
أن  إلى  المجتمعية  الشرطة  إدارة  مدير  وأوضح 
من  تطبيقها  نطاق  بزيادة  اتسعت  قد  المسألة  هذه 
خالل مواقع التواصل االجتماعي، حيث يقود بعضهم 
الذكية  التطبيقات  على  محدود  نطاق  ذات  حمالت 
صفحات  على  أو  النصية  الرسائل  أو  كالواتساب 
بوك وتويتر  كالفيس  الشهيرة  االجتماعي  التواصل 
لشخص  التبرعات  جمع  الى  خاللها  من  يدعون 
مريض أو أسرة محتاجة أو سيدة أرملة بغية تقديم 
الدعم ألكثر الفئات احتياجاً في المجتمع غير مدركين 
يعاقب  التي  السلوكيات  هذه  لمثل  القانونية  األبعاد 

عليها القانون.

نظام متكامل

ونوه العفاري أن دولة اإلمارات التي لم تأل جهداً 
لتوفير المساعدات المادية والمعنوية بكافة أنواعها، 
بحيث تكفيهم حاجة سؤال اآلخرين وطلب مساعدتهم 
المساعدات  من  متكامل  نظام  إنشاء  خالل  من 
االختصاصية  بمؤسساتها  الدولة  تقوده  اإلنسانية 
حتى أصبحت دولة اإلمارات علماً يشار إليه بالبنان 

في مجال العمل اإلنساني إقليمياً ودولياً.
األعمال  هذه  ممارسة  من  كافة  األفراد  وحذر 
بأنفسهم من دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة 

مسألة ابتزاز 
الت�صول الإلكرتوين..جرمية اأخرى يف ف�صاء الإنرتنت

الغالف
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في هذا المجال والتي تضمن ممارسة العمل اإلنساني 
ضمن حدود الضوابط القانونية التي قررها المشرع 

في الدولة.

جرائم عابرة للقارات 

وقال عادل عبدالله الباحث في علم التكنولوجيا إن 
اإللكتروني تستوجب وقفة وتكاتفاً  التسول  ظاهرة 
وتوعية من قبل جهات االختصاص، ذلك ألنها تسبب 
تكمن  ضحيتها،  يقع  لمن  ومعنوية  مادية  أضراراً 
يقف  حيث  وأشكالها  صورها  تعدد  في  خطورتها 
خلفها جهات مجهولة إجرامية أو إرهابية هدفها سلب 
استثارة  عبر  وذلك  الشخصية،  لمصلحتها  األموال 
التعاطف من خالل إرسال روابط  المشاعر وكسب 
الوسائل  عبر  أو  اإللكتروني  البريد  في  إلكترونية 
االجتماعية للتواصل فحواها الظاهري صور لألطفال 
المشردين أو األسر المحتاجة الفقيرة أو من خالل 
الصور التي سنذكرها الحقاً، وما أن تفتح هذا الرابط 
المبلغ بالبطاقة االئتمانية فاعلم  وبعدها تقوم بدفع 
أخذ  قد  الذي  الجاني  عن  البحث  رحلة  بدأت  أنك 
االئتمانية، وهو  بطاقتك  في  أموال  من  لديك  ما  كل 
الجاني الذي قد ال تعرف هويته أو مكان إقامته أو 
اإللكترونية من خصائصها  فالجرائم  دولة،  أي  من 
أنها عابرة للقارات. ونصح عبدالله الجمهور بالتحقق 
الدولة  لدى  المعتمدة  الخيرية  الجمعيات  أسماء  من 
والتأكد من الجهات المعنية، كما يجب توعية المجتمع 
من مخاطر التسول اإللكتروني ومن أضراره المادية 

والمعنوية والنفسية. 

م�سوؤولية جزائية

أما الجانب القانوني في هذه القضية، فقد تناولها 

الجنائي  القانون  أستاذ  دقاني  محمد  خالد  الدكتور 
المساعد في كلية القانون في جامعة الشارقة، الذي 
تحدث عن المسؤولية الجزائية للتسول اإللكتروني 

في التشريع اإلماراتي. 
اإللكتروني  التسول  ظاهرة  إن  دقاني:  وقال 
عبر  واسعة  بصورة  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
المعلوماتية  والشبكات  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الظاهرة  هذه  تعد  حيث  المعلومات،  تقنية  ووسائل 
المجتمع، لما لها من تأثير  الظواهر على  من أخطر 
فيه  ترتكب  التي  للمجتمع  الحضارية  الصورة  على 
وقد  إلكترونية،  أو  تقليدية  بصورة  ارتكبت  سواء 
تؤرق  التي  الظواهر  من  الظاهرة  هذه  أصبحت 
اإلمارات  دولة  في  والتشريعية  األمنية  الجهات 
المتحدة، وللحفاظ على الصورة الحضارية  العربية 
المرتبطة  للمجتمع اإلماراتي، ولحمايته من الجرائم 
التسول  جريمتي  مكافحة  إلى  باإلضافة  بالتسول، 
أو  تقليدية  ارتكبت بصورة  المنظم سواء  والتسول 
إلكترونية، ذهب المشرع في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة إلى إصدار التشريعات لمواجهة هذا النوع 
من الجرائم، حيث أصدر المشرع االتحادي القانون 
رقم 9 لسنة 2018 بشأن مكافحة ظاهرة التسول، كما 
أصدر والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن 

مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
العقوبة  حيث  من  أنه  القانون  أستاذ  وأضاف 
على جرائم التسول، فقد جرمت المادة الخامسة من 
التسول،  2018 بشأن مكافحة  9 لسنة  القانون رقم 
وعاقبت  الجنحة،  بوصف  التسول  جريمة  مرتكب 
عليها بالحبس والغرامة كعقوبة أصلية باإلضافة إلى 

العقوبات التكميلية وهي المصادرة واإلبعاد.
وأوضح الدكتور الدقاني إلى أن النص القانوني 

سالبة  كعقوبة  بالحبس  يحكم  أن  للقاضي  أجاز 
للحرية، إال أنه قيد الحد األدنى للحبس بحيث ال تقل 
ثالث سنوات  على  تزيد  وال  أشهر  ثالثة  عن  مدته 
باإلضافة إلى الغرامة التي ال تقل عن 5000 درهم وال 

تزيد على ثالثمائة ألف درهم.
وأضاف الدكتور دقاني إلى أن العقوبات السابقة 
له مورد  أو  البنية  المتسول صحيح  كان  إذا  تشدد 
ظاهر للعيش أو إذا كان المتسول قد اصطنع اإلصابة 
بأداء خدمة  تظاهر  أو  عاهات مستديمة  أو  بجروح 
للغير أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع 
الستدرار  اآلخرين  على  التأثير  بقصد  والتغرير 

عطفهم.
أحد  باستخدام  التسول  جريمة  وقعت  إذا  أما 
مواقع التواصل االجتماعي أو وسيلة تقنية معلومات 
السابقة  العقوبات  ذات  تطبق  معلوماتية  شبكة  أو 
الوسائل  ولكن في صورة مشددة بسبب استخدام 
السابقة، وهو ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة 
بشأن   2012 لسنة   5 رقم  بقانون  المرسوم  من   46
إلى  ذهبت  حيث  المعلومات،  تقنية  جرائم  مكافحة 
المعلومات  شبكة  استخدام  مشدداً  ظرفاً  )يعد  أنه: 
أو اإلنترنت أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع 
إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي 
جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون... إلخ(.

تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  أن  وباعتبار  وقال: 
المعلومات لم ينص على جريمة التسول اإللكتروني 
فإننا في هذه الحالة نطبق العقوبة السابقة الواردة 
في نص المادة 5 من القانون رقم )9( بشأن مكافحة 
التسول، مع تشديد العقوبة وفقاً لنص المادة 46 من 
المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة 

جرائم تقنية المعلومات.

عبداهلل: الت�سول 

الإلكرتوين جرمية

 عابرة للقارات

العفاري: القانون الإماراتي 

يجرم جمع التربعات من 

دون ترخي�ص

الدقاين: امل�سّرع الإماراتي 

باملر�ساد جلرمية الت�سول 

الإلكرتوين
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باتت  اإللكتروني  الفضاء  عبر  التسول  ظاهرة 
هاجساً ينتاب الكثيرين من شرائح المجتمع الكويتي 
خشية تفاقمها من دون رقيب أو حسيب خاصة في 
النشاط  هذا  تضبط  رادعة  قوانين  وجود  عدم  ظل 
الذي يلجأ إليه ضعاف النفوس مستغلين طيبة الناس 

وحبهم لتقديم الخير.
الداخلية  أن وزارة  لـ»999«  أمني  وكشف مصدر 
يستخدمها  التي  الحسابات  بمراقبة  تقوم  الكويتية 
أشخاص لكسب المال باالدعاء بأنهم أصحاب حاجة 
»متسولين« من قبل قطاع المباحث الجنائية وتحديداً 

قسم الجرائم اإللكترونية. 
إلى  اتجهوا  األشخاص  بأن  المصدر  وأضاف 
التسول عبر برامج »السوشل ميديا« من أجل عدم 
ال  يجعلهم  الذي  األمر  أنفسهم  وإظهار  معرفتهم 
على  بالتعرف  أصدقائهم  أو  أقاربهم  من  يخشون 

حتقيق: هاين العريفي - الكويت

هوياتهم والفعل الذي يقدمون عليه.

ظاهرة �سلبية

التسول  إن  العمار:  منيف  المحامي  وقال 
اإللكتروني هو مصطلح حديث نشأ من خالل الشبكة 
خالل  من  تتمثل  ظاهرة  أصبحت  حيث  العنكبوتية، 
حسابات وهمية وأيضاً حسابات ألشخاص، وحيث 
إن هذه الظاهرة انتشرت كثيراً، وقد تم رصدها من 
الرغم من  على  فترة طويلة  منذ  لها  متابعتنا  خالل 
أن هذه الظاهرة في حقيقة األمر تعد ظاهرة سلبية 
في  وراءها  كان  من  نجح  حيث  خطيرة،  وأيضاً 
التكسب المادي في ظل عدم وجود قانون يقنن مثل 
تلك العمليات، سواء من خالل عدم تجريمها أو عدم 

وجود آلية معينة تخضع لها.
قانوني  غطاء  وجود  عدم  وبمجرد  أنه  وأضاف: 

لها فإن هذا األمر يعتبر أمراً خطيراً، حيث يقع من 
لها  يتعرض  نصب  عمليات  في  الناس  عامة  خالله 
فقد ينجح المتسول من خالل إيهام الجمهور بوجود 
مشروع يرغب الجميع من ورائه الكسب المادي، إال 
أنهم اليعلمون أنهم تعرضوا لعملية استخدمت فيها 
وسائل تدليسية ونصب، وقد جرمها قانون الجزاء 
خالل  من  الرادعة  العقوبات  لها  ووضع  الكويتي 

مواده.
وتابع قائالً: أما من خالل القاعدة القانونية التي 
الدولية  القوانين  وأيضاً  الكويتي  الدستور  أرساها 
العالمية بأن ال جريمة وال عقوبة إال بناء على نص في 
القانون، وما دام أصحاب تلك الحسابات اإللكترونية 
في الشبكة العنكبوتية وفي جميع البرامج اإللكترونية 
بشكل عام يستجدون الجمهور أو المتابعين لهم في 
تلك  لم يجرم  القانون  إنسانية،  فإن  طلب مساعدة 

»طرارة« إلكترونية
مطالبات بتقنني ظاهرة الت�صول عرب و�صائط التوا�صل الجتماعي 

الغالف
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المسائل كون أن هذه الظاهرة هي حديثة، ولم يضع 
المشرع لها أي اعتبار على الرغم من خطورتها على 
المجتمع، وهي استنزاف موارد مالية من دون التأكد 
وهذا  التسول،  ذلك  وراء  من  والقصد  من صحتها، 
األمر كالذين يمارسون السحر، حيث ال يوجد قانون 
الغاية  كانت  إذا  حال  في  فقط  األفعال  هذه  يجرم 
من خالله  قصد  وهمي  مشروع  في  المتلقي  إقناع 
إيقاع عامة الناس من خالل ممارسة واستعمال طرق 
احتيالية وتدليسيه بإيهام العموم بوجود واقعة غير 
موجودة أصالً، وهذا ما نصت عليه المادة ٢٣١ من 
جريمة  أركان  تتحقق  حيث  الكويتي،  الجزاء  قانون 
التسول  إن  وحيث  القانوني.  بالمفهوم  النصب 
اإللكتروني اليقع تحت أقليم معين، إنما هي ظاهرة 
دول  فهناك  العالم،  دول  في جميع  منتشرة  عالمية 
ففي  اإللكتروني،  التسول  ذلك  بتقنين  قامت  قليلة 
حال إذا رغب شخص باالستجداء من خالل الشبكة 
مستندات  المعينة  للجهة  يقدم  أن  يجب  العنكبوتية، 
تدل على حاجته لذلك المال ومنها على سبيل المثال 
ال الحصر دولة المكسيك،  حيث قننت عملية التسول 
اإللكتروني من خالل ضبط آلية معينة يتم العمل بها.  
أما على مستوى إقليم دولة الكويت فال توجد آلية يتم 
العمل بها أمام التسول اإللكتروني، إنما توجد بعض 
القيود التي تفرضها الجهات الرسمية من خالل أخذ 
المبرات  إليها  تدعو  التي  التبرعات  على  تصاريح 
الداخلية،  ووزارة  الشؤون  وزارة  قبل  من  الخيرية 
من  حول  جنائية  عقوبة  يوجد  فال  عام  بشكل  أما 

يستجدي مبلغاً لسداد دين أو لبناء مشروع خيري 
على المستوى الشخصي إنما في حال توافر القصد 
المناشدات،  بتلك  المتلقي  الجمهور  وإيقاع  الجنائي 
فإن  لهم  العائد  المادي  الربح  منها  الهدف  وكان 
وبناء  تتحقق.  التي  فقط  النصب هي  أركان جريمة 
على ما سبق نناشد الجهة التشريعية في الدولة لسن 
قوانين رادعة لتلك الحسابات التي تمارس التسول 

اإللكتروني في ظل عدم وجود مظلة قانونية تحمي 
المجتمع من تلك الممارسات التي تحدث تحت غطاء 
الناس  تحت  مساعدات خيرية وإنسانية كي اليقع 

طائلة النصب والتدليس.

بيئة حا�سنة

من جانبه قال اإلعالمي حمود الرباح الشك في أن 
لكل شيء سلبياته، هذا إذا سلمنا أن هذا الشيء وجد 
إيجابياته، ولعل وسائل التواصل شاغلة الدنيا وأحد 
أهم أماكن التقاء البشر من كل الجنسيات والديانات 
وهذا  ميديا«،  »السوشل  عالم  هو  واحد  فضاء  في 
الفضاء الواسع من المعرفة وتبادل الرأي واألفكار، 
بل وحتى المشاريع االجتماعية والثقافية والسياسية 
وبيئة  خصباً  مكاناً  جعله  الذي  األمر  والتجارية، 
ابتدعوا  والذي  والنصابين  »الطرارين«  لـ  حاضنة 
قد  التي  المأساوية  والقصص  الروايات  أنواع  كل 
في  لهم  وأداة  عوناً  وتكون  بل  تتعاطف،  تجعلك 
نشر قصصهم المأساوية الوهمية والتي من خاللها 
أحد  إصابة  أو  إصابته  يّدعي  فهذا  المال،  يجمعون 
أفراد أسرته بمرض واليملك المال للعالج، وذاك يثير 
والعوز،  الحاجة  ادعائه  الناس من خالل  استعطاف 
وتلك تستنجد بالخيرين لسداد دينها وهلم جرا من 
القصص التي ُتؤلف لجني المال من دون تعب من 
الجانب  على  والعزف  الناس  بمشاعر  اللعب  خالل 

اإلنساني.
اآلونة  في  انتشر  األمر  هذا  أن  الرباح  وأردف 
بات  حتى  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  األخيرة 
من  الكثير  وبها  الجوانب  من  العديد  لها  ظاهرة 
قصصاً  يكون  قد  منها  كثيراً  أن  رغم  التفاصيل 
حتى  بالنابل  الحابل  اختلط  لكن  حقيقية،  مأساوية 
المحتاج،  من  الحاجة  مدعي  نعرف  ال  أصبحنا 
هناك  لذا  والمحتال،  المعوز  بين  النفرق  وأصبحنا 
سد  يتم  حتى  االثنين  بين  للتفريق  حقيقية  حاجة 
المتسول  كرامته ومعاقبة  المحتاج مع حفظ  حاجة 
من  البد  لذا  المال،  عن  الباحث  والنصاب  الوهمي 
تشريعات حقيقية تعاقب من يتم كشف عدم حاجته، 
وقبل إيجاد هذا النوع من التشريعات القانونية البد 
أوالً من توعية المجتمع بخطورة هذا األمر وتأثيره 
الناس  من  كثيراً  ولعل  نفسه،   المحتاج  على  حتى 
لكن  أعرفها شخصياً  كثيرة  اكتشفوا حاالت نصب 
بقي األمر من دون محاسبة، وفي هذا األمر المتضرر 

األول هو المحتاج الحقيقي.

ربح �شريع 

هي  التسول  إن  قال  فريدون  حسين  الكاتب 
حرفة وتجارة تجني الربح بها بطريقة سريعة، وإن 
طرق التسول أصبحت تواكب التطور، فقد دخل بها 
المتسولون عالم السوشل ميديا واخترعوا قصصاً 
وطرقاً خدعوا بها العديد من األشخاص، لذلك ظاهرة 

التسول جريمة يعاقب عليها القانون.
ظاهرة  وتجرم  تمنع  الكويت  إن  قائالً:  وأردف   
بترخيص  وقامت  قانونياً،  أشكالها  بجميع  التسول 
للمحتاجين  المساعدة  لتقديم  اللجان  من  العديد 

بطريقة حضارية وفق ضوابط وأصول.

حمود الرباح: 

اختلط احلابل 

بالنابل واأ�سبحنا 

ل نفرق بني املعوز 

واملحتال
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حتقيق: رمي حممد - م�سر 

استجداء من خلف الشاشات 
الت�صول الإلكرتوين.. مافيا ل�صلب اأموال امل�صريني بلغة الع�صر

غير  آخر  منحنى  التسول  ظاهرة  أخذت 
تقليدي وغير متعارف عليه فتحول التسول من 
الديجيتال«  »التسول  إلى  والطرقات  الشوارع 
التسول  مهنة  لتتطور  اإللكتروني  التسول  أو 

بحسب مجريات العصر.
هي وسيلة جديدة تختلف عن تلك التي يقوم 
بها بعض المتسولين في الشوارع والحافالت، 
فميزة التسول عبر اإلنترنت أنها وسيلة آمنة 
أي  معرفة  يمكن  ال  الهوية،  مجهول  للمتسول 

معلومات عنه.
البداية  في  اإلنترنت  عبر  التسول  ظهر 
عن  ما  أشخاص  يسردها  شخصية  كمطالب 
احتياجاتهم، ما بين نقص في األموال والطعام 
والمالبس، لكن مع تطور األمر أصبحت مطالب 
اإللكترونية  التواصل  وسائل  عبر  المساعدة 
في تزايد، وتحول األمر من حاجة شخص إلى 

ظهور منظمات للعمل الخيري تستفيد من تقنية 
اإلنترنت لجمع األموال والتبرعات عبر التحويل 

المالي أو إرسال مندوب.
مواقع  عبر  التسول  حوادث  وتفاقمت 
أصحابها  يستطيع  حيث  االجتماعي  التواصل 
مصر  داخل  الناس  ماليين  إلى  الوصول 
وخارجها مستغلين التعاطف الكبير من أوساط 

مجتمعية مختلفة باحترافية.
للبحوث  القومي  للمركز  دراسة  وحسب 
فإن  مصر،  في  الجريمة  وكشف  االجتماعية 
اإلحصائيات تشير أن عدد المتسولين في مصر 
يختص  وهذا  ألفاً،  و220  مليونين  إلى  يصل 
»وال  التقليدي في الشارع المصري،  بالتسول 
اإللكتروني  التسول  حول  إحصائيات  توجد 
حيث إن مرتكبيه مجهولو الهوية وربما تكون 
عصابات إلكترونية تحاول استجداء المواطنين 

ماليين  على  لتحصل  الشاشات  خلف  من 
الجنيهات«.

وهذه الظاهرة في حكم القانون المصري تعد 
وسيلة جديدة للنصب على المواطنين.

ثقافة متف�سية

علم  أستاذ  إلياس  إكرام  الدكتورة  تقول 
في  الجريمة  بحوث  بقسم  وخبيرة  االجتماع 
ثقافة  إن  الجنائية  للبحوث  القومي  المركز 
التسول انتشرت بشكل كبير جداً في المجتمع 
العالم  إلى  وصلت  حتى  وتفشت  المصري، 
يريد  شخص  كل  أصبح  حيث  اإللكتروني، 
ومن  وسيلة  بأسرع  المال  على  الحصول 
الستعطاف  األسلوب  هذا  يستخدم  عناء  دون 

المواطنين وسلب أموالهم.
ابتكار  في  المتسولون  يتفنن  وأضافت: 
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اأحمد بدوي: هناك 

جهات غري معلومة 

ت�ستحوذ على 

اأموال املواطنني 

وت�ستخدمها يف 

اأعمال تخريبية

 اإكرام اإليا�ص: 

ا�ستهداف املواطنني 

من مت�سويل 

»الإنرتنت« يعترب اأمرًا 

طبيعيًا وذكيًا بابتزاز 

عطف النا�ص وحتقيق 

الك�سب ال�سريع 

 م�سطفى البنان: 

الت�سول الإلكرتوين 

يندرج حتت قوانني 

مكافحة جرائم 

تقنية املعلومات

سرد  عبر  األموال،  على  للحصول  األساليب 
مزيفة،  طبية  تقارير  عرض  أو  وهمية  وقائع 
يعانون  أو  كبيرة،  أسراً  يعيلون  إنهم  والقول 

أمراضاً تتطلب نفقات كبيرة وغيرها...
وتابعت أن التسّول اإللكتروني هو انحراف 
على  للحصول  وتحايل  وابتزاز  سلوكي 
غير  أموال. والمتسّول عبر اإلنترنت هو غالباً 
للمساعدة، لكنه يجد في التسول  محتاج فعلياً 
اإللكتروني فرصة للتخفي ويمارس التحايل ما 
دامت عوائده كبيرة. واستهداف المواطنين من 
متسولي اإلنترنت يعتبر أمراً طبيعياً وذكياً، فمن 
خالله يستطيع المتسول أن يبتز عطف الناس 
ويلهث وراء الكسب السريع والسهل. والتسّول 
لكنه  اإللكتروني  القمار  مثل  مثله  اإللكتروني 
أكثر ضماناً، ألن الغاية تتحقق بسهولة باعتبار 
المتسّول يستغل العاطفة اإلنسانية المحبة لفعل 

الخير.
وطالبت إلياس بضرورة حظر التسول نظراً 
لما يتركه من آثار سلبية وأضرار على المجتمع 
وسلوكي  أخالقي  فساد  من  والمواطنين 

أن  من شبهة  أيضاً  له  واجتماعي وأمني ولما 
يكون ستاراً وتمويالً لمافيا اإلرهاب مما يؤدي 

إلى تهديد األمن القومي. 
ورأت أنه للقضاء على هذه الظاهرة ال بد من 
نشر ثقافة العمل في المجتمع، وتوفير فرص 
عمل ألن التسول أصبح مهنة لمن ليس له مهنة، 
ويجب التصدي له واألخذ باالعتبار أن التسول 
عبر اإلنترنت يعد من الجرائم اإللكترونية التي 

يعاقب عليها القانون. 

جرمية منظمة

النائب أحمد بدوي وكيل لجنة االتصاالت في 
التسول  ظاهرة  أن  أوضح  المصري  البرلمان 
األمنية  الناحية  من  المجتمع  على  خطراً  تعد 
بجرائم  الرتباطها  والمجتمعية،  واالقتصادية 
معلومة  غير  جهات  هناك  أن  وهي  أخرى، 
وتستخدمها  المواطنين  أموال  على  تستحوذ 
في أعمال تخريبية، ويندرج تحت إطار الجريمة 
المالية تكون مع  التحويالت  المنظمة حول أن 

شخصيات وهمية وغير معلومة.

التسول  ظاهرة  انتشار  أن  وأضاف: 
للنصب  جديدة  وسيلة  تعتبر  اإلنترنت  عبر 
كلمات  استخدام  خالل  من  المواطنين،  على 
استعطافية، ونشرها في المجموعات المختلفة 
المال  لجلب  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
مواقع  عبر  والتسول  حق.  وجه  دون  من 
التواصل االجتماعي ال يقل خطراً كظاهرة عن 
التسول بالشوارع، ليس فقط من حيث النصب 
واستغالل المواطنين، بل من حيث التأثير على 
المواطن  وكرامة  لمصر  الحضاري  المظهر 

المصري.
الظاهرة،  هذه  مواجهة  من  بد  ال  أنه  وتابع 
حيث إن معظم المتسولين هم عصابات محترفة 
وغير مستحقين للدعم، وإنه من المفترض أن 
التضامن  لوزارة  تتقدم  احتياجاً  األكثر  الفئات 
االجتماعي، وبناء عليه تحصل هذه الفئات على 

الدعم الالزم من الوزارة.
ورأى أن »التسول اإللكتروني« الذي يعادل 
والتكاسل  البطالة  لمبدأ  يكرس  السريع  الربح 
يفضلون  األشخاص  وبعض  الشباب،  بين 
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الراحة على العمل، فيتجهون إلى التسول الذي 
يعتبرونه تجارة مربحة، مما ينعكس سلباً على 
المستثمر  وتراجع  في مصر،  االستثمار  واقع 
األجنبي عن ضخ أمواله نتيجة الرتفاع نسب 
التسول العالية، والتي تبرز تراجع قيمة العمل 
بالدولة.  في ظل استعداد مصر لدخول مرحلة 
قانون  لدينا  يكون  أّن  ويجب  الرقمي،  التحول 
لحماية البيانات الشخصية، كي يسهم في زيادة 

معدل المستثمرين بمصر.
هو  القوانين  هذه  من  الهدف  أن  وأوضح 
بالغ  اهتمام  ولدينا  المواطنين،  بيانات  حماية 
بالتجارة اإللكترونية، ونسقنا مع اإلدارة العامة 
لتكنولوجيا المعلومات لتوعية المواطنين بعدم 
وخاصة  الوهمية،  اإلعالنات  وراء  االنسياق 
غير  والتجارة  اإللكتروني  والتسول  العالجية، 
واسع  نطاق  على  لها  الترويج  ويتم  المعلومة 
ادراك  دون  من  وراءها  ينساق  والمواطن 
لمخاطرها، وقد ناقش البرلمان المصري بعض 
الجرائم  التشريعات ووضع ضوابط للحد من 
صفحات  على  الرقابة  وفرض  اإللكترونية 
مواقع التواصل االجتماعي التي تروج لمثل هذه 
األمور للحد من تعرض المواطنين لالستغالل 

والنصب عليه.

بني ال�سرع والقانون

محمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  وتحدث 
جامعة  في  اإلسالمية  الدراسات  أستاذ  شامة 
التسول  ظاهرة  في  الدين  حكم  حول  األزهر 
بشقيه التقليدي واإللكتروني، فذكر أنه اختلف 
الحكم الشرعي في سؤال الناس حول العوزة 
كان  إذا  حراماً  فيكون  األحوال:  بأختالف 
صاحب السؤال غنياً أو لديه ما يكفيه، ألن فيه 
مذلَّة بغير وجه حق، ويكون مباحاً له إن كان 
فقيراً ال يقدر على الكسب لضرر وقع به، وقد 
يكون واجباً إن عجز مطلقاً عن الكسب وحياته 
مرهونة بالسؤال، مع األخذ في االعتبار أن هذا 
المسألُة  ُتتخذ  وأال  الحاجة،  بقدر  إال  يكون  ال 

مهنة ألنها في األصل مذمومة شرعاً.
وأضاف: أنه يجوز إعطاء السائل في الشارع 
حرص  فقد  محتاج  أنه  الظنِّ  على  غلب  إذا 
وصون  اإلنسان،  كرامة  حفظ  على  اإلسالم 
نفسه عن االبتذال والتعرض لإلهانة والوقوف 
التعرض  من  فحّذر  والهوان،  الذل  بمواقف 
للتسول الذي يتنافى مع الكرامة اإلنسانية التي 

تعالى:  قوله  في  لإلنسان،  تعالى  الله  خصها 
ْمنَا َبنِي آَدَم(، وأن اإلسالم شدد على  )َولََقْد َكرَّ
أنه يتعين على المسلم أن يتحقق من ظروف من 

يعطيهم صدقات.
وأوضح المستشار القانوني مصطفى البنان 
عضو مجلس النقابة العامة للمحامين في مصر 
قوانين  تحت  يندرج  اإللكتروني  التسول  أن 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات طبقاً، القانون 
رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية 
عليها  يعاقب  جريمة  التسول  وألن  المعلومات 

القانون المصري. 
تقنية  جرائم  مكافحة  مراحل  أن  وأضاف: 
الوسيلة  إلى  للوصول  بالتتبع  تبدأ  المعلومات 
وقوع  في  استخدامها  تم  التي  اإللكترونية 
الجريمة، وبالتالي تحديد مكان وقوع الجريمة 
داخل مصر أو خارجها بشكل قانوني، ثم إقرار 
اإلجراءات  من  وغيرها  والغرامات  العقوبات 
المشرع  بأن  علماً  عليها،  المتعارف  القانونية 
»باألماكن  التقليدي  التسول  يجرم  المصري 
من  يجعل  ومن  القانون  طائلة  تحت  العامة« 
التسول مهنة استناداً إلى نص القانون 49 لسنة 

1933، وتشمل 8 مواد لمعاقبة مرتكبيها.
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حتقيق: فاطمة موهمو -املغرب

تواكل ال توكل
الت�صول الإلكرتوين يف املغرب يجتاح الف�صاء الأزرق والقانون غائب

يلفت انتباه المتجول في شوارع الرباط وأزقتها 
وجود متسولين في كل مكان، رجاالً ونساء، كباراً 
مشيهم  وطرائق  أشكالهم  في  مختلفين  وصغاراً. 
وشكل لباسهم وكيفيات كالمهم. ويجمعهم هدف 
واحد هو جمع المال عن طريق االستجداء، معتبرين 
أنها صدقة في سبيل الله. تجدهم في حافلة نقل ال 
يزال موعد انطالقها بعيداً، أو في مقهى مطل على 
شارع جميل، أو حتى وأنت جالس في منزلك البد 
أن تسمع صوت أحدهم ينادي طالبا خبزاً أو أثاثاً 

غير صالح.
الذي  األمر  وهو  مهول،  بشكل  تزداد  أعداد 
يجعل الظاهرة مزعجة ومثيرة للقلق، حيت تعتبر 
معدالت التسول في المملكة المغربية من بين أعلى 

المعدالت في الوطن العربي، وهذا ما أكدته العديد 
إلحصاءات  تام  غياب  في  الصحفية  التقارير  من 
رسمية للسنوات األخيرة. حيث يعود آخر إحصاء 
للمتسولين في المغرب إلى عام 2007، ويفيد بوجود 
أكثر من 195 ألف متسول في تقرير صدر عن وزارة 
التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن في المغرب، 
منهم  و%62.4  نساء،  و%51.1  ذكوراً،   %48.9 منهم 
التقارير  وصنفت  االحترافي.  التسول  يمارسون 
التي  مصر  بذلك  متجاوزاً  عربياً،  األول  المغرب 
الثانية رغم أنها تفوق المغرب من  احتلت المرتبة 

حيث الكثافة السكانية بـ 60 مليون نسمة.
تغيير  طرأ  بحيث  االهتمام  يثير  الذي  الشيء 
جذري على مفهوم التسول في المغرب، إذ لم يعد 

مهنة  أصبح  وإنما  الكادحة،  الطبقات  على  يقتصر 
المال وجمع  لكسب  وأصبح وسيلة  بذاتها،  قائمة 
أنها جريمة يعاقب  للكثيرين، رغم  الثروة بالنسبة 
نجد  الديني  الرأي  وفي  المغربي.  القانون  عليها 
فالمتسول  التسول،  فعل  يتقدم على  الصدقة  فعل 
نال  الصدقات والزكاة  إذا حصل على نصيبه من 
من الكرامة والحقوق المادية ما يجعله يتراجع عن 
فعل التسول، فال يمكن عقاب ومحاسبة المضطر 

والمريض والعاجز، بل وجب دعمه وإعفافه.
الظواهر  تتطور  التكنولوجي  التطور  ومع 
اإلنسانية وتتغير، وصرنا اليوم نشهد نوعاً جديداً 
وهو  اإللكتروني«،  »التسول  وهو  أال  التسول  من 
ظاهرة منتشرة بشدة في الفضاء األزرق، في غياب 

الغالف
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يو�سف الكليلي: 

يف مو�سوع الت�سول 

الإلكرتوين يوجد فراغ 

قانوين ل يواكب التطور 

التكنولوجي الذي نعي�سه

قانون مغربي خاص يتصدى لهذا النوع من جرائم 
التسول، وفي اآلن ذاته يوازي التطور التكنولوجي 

الحالي والمستقبلي الذي سنعيشه.
ولإلضاءة أكثر على ظاهرة التسول اإللكتروني 
للموضوع  ملف  فتح   »999« قررت  المغرب،  في 
على  وآثارها  الظاهرة  هذه  أبعاد  وفهم  لكشف 

المجتمع في الحاضر والمستقبل.

بعد جديد للوجود االفرتا�سي

بكريم،  طارق  يحدثنا  اجتماعياً  الظاهرة  ولفهم 
الرأي  عن  الفلسفة،  في  وباحث  مبرز  أستاذ 
قائالً:  السيكولوجية  وأبعاده  للموضوع  الفلسفي 
فيها سجالت  تتقاطع  إنسانية  ظاهرة  التسول  إن 

يراه  كما  المختلفة،  وأبعاده  اإلنساني  الوجود 
التسول  أما  البشرية.  للفاعلية  مخصوصاً  تصوراً 
اإللكتروني فيعتبره األستاذ بكريم جيالً جديداً من 
التواصلية  الوسائط  يعتمد  المباشر،  غير  التسول 
في  تحول  وهو  وأدوات.  كحوامل  واالفتراضية 
الجديد  البعد  األساس  بنيتها  إلى  الظاهرة يضيف 
الوجود االفتراضي، وهو بذلك ال  الوجود أي  من 
يستثمر فقط ما تتيحه وسائط التواصل من إمكانات 
تواصل وانتشار وتأثير وإنما أيضاً التفجير الذي 
الغيبية  األنساق  يخص  فيما  الشبكات  هذه  ولدته 
الدينية واألسطورية وما يصاحبها من فكر قيامي 
انتظاري أخروي، باإلضافة إلى أن تحوالت ظاهرة 
تحوالت  تعكس  المغربي  المجتمع  في  التسول 

المجتمع ومنظومة القيم.
ويؤكد أن المتسول هو باألساس شخص ينفي 
منفعل، وهذا  ككيان  ويتمثله  اإلنسان  الفاعلية عن 
المادي ثقافة ريعية غير منتجة  ما يولد في بعده 
مبنية على التكسب الجزافي الذي ال يقابله نشاط 
وال يمكنه خلق قيمة أو ثروة. وسندرك تبعاً لذلك 
- كما يقول - إن الظاهرة تنتشر وتتجذر أكثر في 
والعمل،  الفعل،  لقيم  الطاردة  الكسولة  المجتمعات 
والموجودة على هامش العالم وليس داخله، والتي 
يحتكم أعضاؤها إلى الحيلة والخدعة والبحث عن 

المال السهل.
كأحد  اإللكتروني  التسول  إن  بكريم  ويالحظ 
قاعدة سارية  السهل سيصبح  المال  مظاهر جني 

طارق بكرمي: 

الت�سول الإلكرتوين 

يعتمد الو�سائط 

التوا�سلية 

والفرتا�سية كحوامل 

واأدوات
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في المجتمع بعدما صار ظاهرة.
لمتسول  حالة  أول  تذكر  تأكيد  بكل  يمكننا  ال 
لكن  العربي،  أو  المغربي  المجتمع  في  إلكتروني 
في  اإلنترنت  عبر  متسول  أول  استحضار  يمكن 
عبر  أطلقت  والتي  بوزناك«،  »كارن  وهي  العالم، 
أنقذوا كارن  2003 حملة  اإللكتروني سنة  موقعها 
»كل ما أحتاج إليه هو دوالر واحد فقط من 20 ألف 
منزلي  وإصالح  المريضة  والدتي  إلنقاذ  شخص 
كارن  اعتمدته  الذي  الشعار  كان  للسقوط«  اآليل 
المبلغ  وأن  كذلك  ليس  األمر  أن  بعد  فيما  ليتبين 
فكارن  ذلك  فيه، ورغم  المطلوب هو دين تورطت 

استطاعت جمع 17.000 دوالر وسددت ديونها.
على  للتسول  األولى  الحالة  كارن  كانت  ربما 
الحال،  بطبيعة  األخيرة  تكن  لم  ولكن  اإلنترنت، 
خصوصاً في مجتمع كالمجتمع المغربي. لذا لجأ 
الكثير من المرضى والمعوزين إلى تصوير أشرطة 
صفحاتهم  على  ونشرها  حاالتهم،  حول  فيديو 
وهو  المساعدة،  خاللها  من  يطلبون  الفايسبوكية 
أجل  من  »المحتالين«،  بعض  استغله  الذي  األمر 
»مساكين«،  أيضاً  أنهم  اعتبار  على  المال،  جمع 
مباشرة،  رسائل  خالل  من  للمساعدة  ويحتاجون 
فيسبوك  خالل  من  أو  واتساب،  عبر  ومكررة 
قبل  من  بعناية  أعدت  وطلبات  رسائل  باعتماد 
محترفين يتفوقون على متسولي الشوارع، بتقنيات 
ومثيرة  لإلحسان،  محفزة  وإنسانية  حضارية 
ُتقرن بأدعية  أكلها ألنها  للعطف والشفقة، وتؤتي 
وآيات قرآنية، وبعبارات تفنن مرسلوها في تزييف 
الحقائق وإثارة العواطف، مستغلين مشاعر الناس 
إلى  للوصول  االجتماعي  التواصل  وسائل  وقدرة 

أكبر عدد من األفراد.
اإللكترونية  المواقع  بعض  أسهمت  كما 
في  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  والصفحات 
إلى  بعضهم  يلجأ  حيث  الظاهرة،  هذه  انتشار 
نسب  تحقق  أنها  بدعوى  فيديو  أشرطة  تصوير 
ويستهدفون  وجيز،  ظرف  وفي  قياسية  مشاهدة 
الحصول  أجل  من  الناس  مشاعر  خاللها  من 
بعض  إلى  الولوج  ويكفي  »المساعدات«.  على 
التواصل االجتماعي، لرصد  الصفحات في مواقع 
فيديوهات بعناوين متعددة، مثل »طلب مساعدة«، 
يستعملها  التي  نفسها  الكلمات  يستخدمون  إذ 
المتسولون في الشارع العام، من دون تقديم أدلة 
هم  المساعدات  تلك  من  األول  المستفيد  أن  على 
المحتاجون فعال، معتمدين على النصب واالحتيال 

سائرين على مبدأ التواكل بدل التوكل.

تطور تكنولوجي وفراغ قانوين

وعلى صعيد متصل قابلت »999«  أحد ضحايا 
إيهاب  وهو  اإللكتروني،  التسول  عبر  النصب 
التونسي، ابن الفنان المغربي المشهور عبد الرحيم 
التونسي الملقب بـ »عبد الرؤوف«، حيث حكى لنا 
إيهاب كيف تم استغالل اسمه وسرقة صفحته على 
الفيسبوك للنصب. إذ كان سارقو الصفحة يطلبون 
المساعدة المادية من الناس باسم إيهاب من أجل 
وحب  الناس  تعاطف  بذلك  مستغلين  والده،  عالج 

الجمهور للفنان عبد الرحيم التونسي. روى إيهاب 
أن  عائلته، وكيف  أثر عليه وعلى  الحدث  أن  كيف 
لمنتحلي  األموال  وأرسلوا  تعاطفوا  بالفعل  الناس 
شخصيته، وكيف أن الخبر كان ينتشر بسرعة في 
مواقع التواصل االجتماعي. سألنا إيهاب إذا كان قد 
اتبع السبل القانونية في الموضوع، إال أنه أخبرنا 
أن األمور القانونية فيما يخص الجرائم اإللكترونية 
إجراءاتها  تزال  اإللكتروني( ال  والتسول  )النصب 
تأخذ وقتاً طويالً. والمالحظ، كما يقول إيهاب، أن 
الجميع ينشر الحاالت رغم عدم تيقنهم من صحتها 
أو معرفتهم بها، ومن دون تحٍر، مضيفين فقط لفظ 
أنهم  بذلك  المنشور، ومعتقدين  آخر  »منقول« في 
ساعدوا الحالة المحتاجة. فمشاركة المنشور على 
صفحتهم الفيسبوكية كاٍف نظراً لعدم قدرتهم على 
تقديم المساعدة المادية، من دون أن يدركوا الجهات 
التي تقف وراء هذه الرسائل المتسولة، التي يتنوع 
مرسلوها بين نصابين عاديين، ومتخصصين في 

االبتزاز واللصوصية.

قوانني غائبة

الحقوقي  الباحث  لنا  يؤكد  الصدد،  هذا  في 
الفيسبوك،  على  قانونية  فسحة  صفحة  وصاحب 
قانوني  فراغ  وجود  وهو  األمر،  الكليلي،  يوسف 
يستلزم التحرك والوقوف ضد مثل هذه العمليات 
التي تعرض لها إيهاب التونسي من نصب واحتيال 
وتسول باسمه أيضاً. ويوضح لنا األستاذ الكليلي 
وهي  جريمة،  المغربي  القانون  في  التسول  أن 

منظمة في باب الجنايات والجنح ضد األمن العام، 
من الفصل 326 إلى الفصل 333 من القانون الجنائي 
المغربي. لكن المشرع لم يعرفه وترك ذلك للفقه 
والقضاء، فيما العقوبة تتراوح، حسب الفصل 326 
أشهر  ستة  إلى  شهر  من  الجنائي،  القانون  من 
حبساً، لكل من كانت لديه وسائل العيش، أو كان 
بوسعه الحصول على عمل لكنه تعود على ممارسة 

التسول.
عقوبات  المتسولين  من  أخرى  فئة  تواجه  كما 
سنة  إلى  أشهر  ثالثة  بين  ما  تتراوح  حبسية 
الظاهرة  ارتبطت  إذا   ،327 الفصل  بموجب  نافذة، 
تكون  كما  عاهة،  أو  بمرض،  التظاهر  أو  بالتهديد، 
العقوبة مشددة في أقصاها إذا تعود المتسول على 
اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو 
الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته من دون إذن 
مالكه أو شاغله، كما يعاقب بالتسول جماعة إال إذا 
كان التجمع مكوناً من الزوج والزوجة أو األب أو 
األم وأوالدهما الصغار أو األعمى والعجوز أو من 

يقودهما.
الكليلي  يرى  القوانين  هذه  كل  ورغم  أنه،  غير 
في  لمتسولين  قضايا  عن  الحديث  يمكن  ال  أنه 
لوجود  اإللكتروني«  »التسول  تحقيقنا  موضوع 
الذي  التكنولوجي  التطور  يواكب  ال  قانوني  فراغ 
نعيشه، وال وجود لقانون على أرض الواقع نظراً 
لشروط يصعب أو يستحيل تحقيقها. ويضيف ال 
يمكن الحديث عن قانون حول التسول اإللكتروني 
ونحن في المغرب ال يزال قانون التسول الموجود 

الغالف
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ال يطبق بحذافيره. وحتى القضايا التي يتم رفعها 
ضد التسول فترفع باسم الشرطة القضائية.

تقرير  على    »999« اطلعت  نفسه  السياق  وفي 
يوضح  التقرير   ،2018 لسنة  العامة  النيابة  رئاسة 
عدد الجنايات والجنح المرتكبة ضد األمن والنظام 
بالنسبة  التسول  جريمة  خانة  في  ويندرج  العام، 
لألطفال 1035 قضية، نتج عنها متابعة 1093 طفالً، 
منهم 759 ذكراً و330 أنثى، وأربعة أجانب )ذكرين 
وانثيين(. وقد عرفت سنة 2018، كذلك، عدداً مهماً 
من المتابعات فيما يخص جريمة التسول بالنسبة 
للراشدين، حيث سجلت 9294 قضية، وتم متابعة 

10215 شخصاً.
فالنصوص  جنائياً،  يساءل  كان  وإن  والتسول 
»عقيمة«  ولدت  تكون  قد  كجريمة،  تنظمه  التي 
في ظل ارتفاع أعداد المتسولين، وانخفاض نسبة 
على  تعرض  التي  بالتسول  الصلة  ذات  القضايا 

القضاء.
ويضيف الكليلي: أن الخطير في األمر هو عدم 
معرفة المتسول والمتسول به أن فعل التسول بذاته 
مجّرم في القانون المغربي. لهذا نجد األمر متفشياً 

على أرض الواقع وفي العالم االفتراضي أيضاً.
واعتبارها  بالحاالت  الناس  وعي  يخص  وفيما 
الشيء  وهذا  للمساعدات  طلبات  مجرد  جميعها 
وأن  الناس  يعي  أن  البد  الموضوع.  في  الخطأ 
التي تقدم لها المساعدات أو  يتحروا عن الحاالت 
االفتراضي، حيث  العالم  في  الصدقات، خصوصاً 
تنتشر المعلومة بشكل سريع من دون التمييز بين 
الجمعيات  يدرج  مما  والمغلوطة.  منها  الصحيحة 
في  اإللكتروني  التسول  خانة  في  أيضاً  الخيرية 
التبرعات  جمع  مبدأ  ويشرح  يسير  قانون  غياب 

واإلحسان العمومي.

»اإح�سان عمومي« بدل »ت�سول اإلكرتوين«

وعالقة بالموضوع وفي رأي الفاعل الجمعوي 
رئيس  الرابطة  الرامي،  العالي  عبد  والحقوقي 
الوطنية للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
التي  االجتماعية  وبالحاالت  بالقضايا  والمهتم 
تنشر على الفيسبوك. يقول إننا ال يمكن أن نصنف 
التسول  خانة  ضمن  نصادفها  التي  الحاالت  كل 
اإللكتروني، وإنما يمكن إدراجه تحت اسم اإلحسان 
العمومي لما له من آثار إيجابية على المجتمع بصفة 
المعوزة  الحاالت  من  العديد  أن  يؤكد  عامة، حيث 
والتي تعاني من أمراض يصعب على الدولة التكفل 
المادية  المساعدات  بفضل  التعافي  استطاعت  بها 
التي تلقتها بعد نشر الحاالت على الفيسبوك. وهذه 
من أحد أهم إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي 

التي تعزز قيم التآزر والتضامن في المجتمع.
عمليات  صادف  قد  كان  إذا  عما  سؤالنا  وفي 
يخبرنا  المحتاجة،  للحاالت  استغالل  أو  نصب 
يتابع حالتها  كان  الرامي عن قصة طفلة مريضة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  بنشرها  ويقوم 
غير أن المسؤول عن حالة الطفلة استغل الوضع 
وأدرج التبرعات في حسابه الشخصي. وقد تمت 
متابعته من لدن الشرطة القضائية. ويضيف الفاعل 

الجمعوي، عبد العالي الرامي، أنه ال يمكن تعميم هذا 
الوضع ألننا نجد بالمقابل استفادة حاالت عديدة 
من دعم ومساعدات، وهناك من تغيرت وتحسنت 
حياته بشكل ملحوظ بفضل نشر حالته في العالم 

الرقمي.
لهذا يؤكد على ضرورة التحري والبحت ومقابلة 
والصحية،  االجتماعية  أوضاعها  ومعرفة  الحالة، 
والتأكد من التحاليل وتتبع جميع اإلجراءات حتى 
تستطيع االستفادة من التبرعات، الشيء الذي يغفل 
محتالين  وجود  متناسين  الناس،  من  العديد  عنه 
يتم  التي  االجتماعية  الحاالت  على ظهور  يقتاتون 
نشرها مما سينتج لنا مجتمعا يبحث عن الحلول 
الخيرية  والمنظمات  الجمعيات  ويعتبر  السهلة 
نوعاً  المجتمع مما يخلق  موجودة لحل معضالت 

من الال توازن.
واعتماد  التوعية  هو  نظره  في  إذن  شيء  أهم 
أن  اعتبار  التحري والمحاسبة، وعدم  لمبدأ  الناس 
كل الحاالت االجتماعية على الفيسبوك تندرج في 

خانة التسول.

ال�سدقة ال جتيز الت�سول

الطراز،  منية  فتحدثنا  الديني  الجانب  في  أما 
المرأة  وقضايا  القرآنية  الدراسات  في  باحثة 
ارتبطت  صفة  وهو  التسول،  أن  والقيم،  واألسرة 
حتى  والمالي،  المادي  العطاء  باستجداء  أساساً 
صار هذا اللفظ َعلَما على ظاهرة معلومة هي التي 
َقاِب..«،  آِئلِيَن َوِفي الرِّ أشار إليها قوله تعالى: »َوالسَّ
ومع أن داللة التسول اختصت بهذا المدلول إال أن 

أصلها هو السؤال لطلب ُمَعيَّنات مخصوصة ممن 
يقدر على تقديمها، سواء كانت مادية كالمال مثالً 
أو المتاع، أو غير مادية، وهو مختلف عن الصدقة، 
بغير  حتى  أو  السؤال  بعد  تعطى  عطية  والصدقة 
يأخذها  يستحقها،  من  هناك  يكون  حين  سؤال 

الفقير من الغني.
لكل  والتصدق  العطاء  على  اإلسالم  حث  وقد 
موسر، لما في ذلك من التعاون والتآزر والتراحم، 
ولكنه حث الفقراء في المقابل على التعفف وعدم 
والمسكنة  فالتسول  السؤال،  لذل  النفس  تعريض 
في القرآن والسنة ذل يحط من الكرامة التي أوجبها 
بني  »ولقد كرمنا  قال:  لإلنسان، حيث  تعالى  الله 
التسول  البر والبحر«. وكراهة  آدم ورفعناهم في 
واستجداء العطاء واضحة في القرآن والسنة معا، 
ولكنها مباحة للضرورة، ومحرمة قطعاً حين تكون 
لغير حاجة، وهذا حين يتعلق باحتراف التسول مع 

عدم االحتياج.
أما حين يستصحب بالكذب والخداع في القول 
والمظهر فذاك احتيال ونصب، ووجوه النصب ال 
أحكامها،  في  تتشدد  والشريعة  تحصى،  وال  تعد 
باعتبارها آفة جمعت كل خصال السوء والموبقات، 
والتدليس وغير ذلك مما  والنفاق والغش  كالكذب 
يقع فيه المحتال من اآلفات، وقد أصبحنا نرى في 
كل يوم طرقاً مبتكرة للخداع صارت تكرس ما ال 
عهد لنا به من ضعف الثقة والشكوك واالستغالل.

وهنا تضيف منية الطراز أن الشريعة تقدم األحكام 
وتترك لإلمام أو القاضي أو من يقوم مقامهما أمر 
من  انطالقاً  الحال  يناسب  بما  والعقوبة  التنفيذ 
أحكام وقوانين مسطورة، تردع االنحرافات وُتقوِّم 
السلوكات. ولذلك ال بد أن تنظر الدولة اليوم في 
وسائل الحد من هذه الظاهرة، سواء باإلباحة مع 
بالمنع حين تستصحب  أو  تقييدها،  الحرص على 
بالخداع واالحتيال، خصوصاً وقد تطورت الوسائل 
التكنولوجية وبات ما يعرف بالتسول اإللكتروني 
ذي  من  أكثر خطورة  االحتيال  أمر  واقعاً، وصار 
في  الحكمة  ولكن  فتكاً.  أشد  أسلحته  وغدت  قبل، 
التعامل مع األوضاع مطلوبة في كل األحوال، إذ ال 
يصح المنع مطلقاً وخصوصاً بالنسبة للمؤسسات 
التوظيف  عن  استقالليتها  ُتثبت  التي  االجتماعية 
المصالح  تحقيق  عن  وبعدها  والحزبي  السياسي 
يمكن  المؤسسات سند لألمة ال  الشخصية، فهذه 
التفريط فيها بذريعة التخوف من المآالت الفاسدة، 
بل يجدر تشجيعها عمال بأمر النبي عليه الصالة 
والسالم »من نَفَّس عن مؤمٍن ُكربًة من ُكَرِب الدنيا، 

نَفَّس اللُه عنه ُكربًة من ُكَرِب يوِم القيامة«.
المفترض  من  أنه  الطراز  تؤكد  الصدد  وبهذا 
المحسنون  يؤاخذ  لكيال  التحري  الدولة  تتولى  أن 
بعض  بأن  اإلقرار  مع  وطبعاً  المسيئين،  بجريرة 
بالخير  تتمرس  والوساطات  التسول  حاالت 
المنظمة،  المقاوالت  يشبه  ما  في  النهب  لممارسة 
الناس  حاجات  لسد  فعالً  يعمل  من  هناك  أن  إال 
وتجنيبهم ذل المسألة والمسكنة، فالمجتمع ال يخلو 
من أيتام وشيوخ ومن مطلقات وأرامل ال معيل لهم 

وال يمكن للدولة أن تسد كل الحاجات.  

بع�ص حالت 

الت�سول تتمر�ص 

باخلري ملمار�سة 

النهب
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حتقيق: �سايل اأبوفار�س - بريوت 

 على قارعة »النت«!
ال�صتجداء ي�صل العامل الفرتا�صي ودعوات لت�صافر اجلهود ملكافحة الت�صول الإلكرتوين

ظاهرة  العالم  دول  من  كغيره  لبنان  يشهد 
ممارسة التسول اإللكتروني كوسيلة خداع ونصب 
واحتيال على الناس بقصد جمع األموال، وذلك تحت 
شعارات دينية وخيرية وإنسانية، فما هي الجوانب 
االجتماعية والقانونية لهذه الظاهرة، وكيف يمكن 
الحد منها؟ انتقلت ظاهرة ممارسة التسول في لبنان 
من العالم الواقعي )عالم الشوارع وأبواب المنازل 
وأماكن العمل(، حيث يكثر تواجد المتسولين من 
بدأ  فقد  االفتراضي،  العالم  إلى  األعمار،  مختلف 
مواكبة  لبنان  في  المحترفين  المتسولين  من  عدد 

االجتماعي  التواصل  صفحات  باستخدام  العصر 
مثل »فيسبوك« و»تويتر« و»إنستغرام« وغيرها..، 
وبرامج التراسل الهاتفية مثل »واتس أب« و»فايبر« 
ممارسة  في  غيرها..،  و  و»تانغو«،  و»بوتيم« 
التسول اإللكتروني المخالف للقانون، وذلك بقصد 
جمع األموال من ضحاياهم تحت شعارات أعمال 

دينية وخيرية ومساعدات إنسانية.

�سحايا الت�سول االإلكرتوين

يقع عدد من الناس في لبنان بين فترة وأخرى 

ضحايا للمتسولين اإللكترونيين المحترفين الذين 
إنسانية  كمساعدات  مالية  مبالغ  منهم  يأخذون 

وخيرية ال يستحقونها أصالً.
ومن بين هؤالء الضحايا هناك:

)بسام. ض ( موظف في شركة خاصة في إحدى 
ويحب  عاماً،   32 العمر  من  ويبلغ  اللبنانية،  المدن 
عمل الخير، قال: »أخبرني صديق لي أن شخصاً 
أنه  وأخبره  أب،  واتس  عبر  معه  تواصل  يعرفه 
يحتاج إلى شراء أدوية غالية الثمن، ولديه وصفات 
طبية تؤكد ذلك، وأن صديقي ساعده ببعض المال، 

الغالف
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فإذا رغبت بمساعدته عليَّ التواصل معه عبر واتس 
أب، وهذا ما حصل، حيث التقيت هذا المريض في 
الطبية  الوصفات  التجارية، وشاهدت  المراكز  أحد 
بقية  شراء  على  لمساعدته  ماالً  وأعطيته  بنفسي، 
األدوية التي يحتاجها، وذلك بحضور زميل لي في 
العمل، والذي أخبرني بعد أيام أنه شاهد الشخص 
المريض نفسه يتسوق أغراضاً غالية الثمن في أحد 
المراكز التجارية األخرى في المدينة، مما يؤكد أنه 
يستغل الوصفات الطبية التي بحوزته ليس للعالج، 

بل للتمتع بمباهج ورفاهية الحياة«.
أما) رنا. س(، وهي طالبة جامعية في العاصمة 
عمل  وتحب  عاماً،   18 وعمرها  بيروت،  اللبنانية 
التواصل  مواقع  أحد  على  فقالت:»شاهدت  الخير 
االجتماعي فيديو لعجوز لبنانية تعاني من الشلل 
في  ابنتها  وتطلب  متحرك،  كرسي  على  وتجلس 
الفيديو مساعدتها على رعاية أمها العجوز المشلولة 
أي  عبر  االبنة  باسم  المال  من  مبلغ  أي  بتحويل 
شركة لتحويل األموال، وهذا ما فعلته بعدما جمعت 
الجامعة.  في  زمالئي  من  عدد  ومن  مني  المبلغ 
وبعد أشهر، وبينما أنا في زيارة لمنزل خالي في 
إحدى المناطق في بيروت، قرع الباب، ففتحته ابنة 
في  قرية  من  أنها  ادعت  عجوزاً  وشهدت  خالي، 
إحدى المحافظات اللبنانية، وأنها أضاعت محفظتها، 
بيروت  االنتقال من  بتكلفة  وتريد فقط مساعدتها 
إلى قريتها، ولما ذهبت إلى الباب وجدت أن العجوز 
الفقيرة  العجوز  نفسها  هي  رجليها،  على  الواقفة 
وساعدتها  الفيديو  في  شاهدتها  التي  المشلولة 

مالياً، ولما واجهتها بذلك هربت إلى غير رجعة«. 

ظاهرة حملية - عاملية 

أن  اجتماعي(  )باحث  كريدية  هاني  أوضح 
من  المال  شخص  طلب  هو  اإللكتروني  التسول 
الدينية  مشاعرهم  استثارة  بعد  آخرين  أشخاص 
الوسائل  إحدى  مستخدماً  واإلنسانية  والخيرية 
صفحات  أو  اإللكتروني  البريد  مثل  اإللكترونية 
الهاتفية،  التراسل  برامج  أو  االجتماعي  التواصل 
وأن التسول اإللكتروني ليس مقتصراً على لبنان، 
الدول  جميع  في  منتشرة  عالمية  ظاهرة  هو  بل 
العربية واألجنبية الفقيرة والنامية منها، أو الغنية 

والمتقدمة منها.
وأضاف: أن التسول اإللكتروني يأخذ شكلين: 
شكالً مباشراً وآخر غير مباشر. في الشكل مباشر 
يطلب المتسول اإللكتروني المحترف األموال لنفسه 
من ضحاياه من رواد مواقع اإلنترنت أو صفحات 
التواصل االجتماعي أو مستخدمي برامج التراسل 
الهاتفي، مدعياً حاجته لهذه األموال بقصد العالج 
أو تسديد  إجراء عملية جراحية  أو  أو شراء دواء 
إيجار أو تسديد قرض أو غيرها..، مبرزاً مستندات 
من  مأخوذة  أو  مزورة  فيديوهات  أو  صوراً  أو 

شبكة »اإلنترنت« لتأكيد ادعائه.
وتابع أن الشكل غير المباشر يكون عبر ادعاء 
أو  خير  فاعل  أنه  المحترف  اإللكتروني  المتسول 
ممثل لجمعية خيرية وراغب في مساعدة محتاجين 
التواصل  آخرين، فيطلق على صفحته على مواقع 

اسم  المتحرك  هاتفه  رقم  على  أو  االجتماعي 
أو  وهمية  إنسانية  أو  خيرية  أو  دينية  جمعية  أي 
معروفة ، مثل : جمعيات مساعدة األرامل واأليتام 
أو  الخاصة،  االحتياجات  وأصحاب  السن  وكبار 
المستوصفات  أو  الكنائس  أو  المساجد  بناء  لجان 

الطبية أو المستشفيات أو المدارس أو غيرها..
اللجوء للتسول اإللكتروني، أجاب  وعن أسباب 
كريدية أن األسباب هي: تفضيل بعض المتسولين 
شاشات  خلف  وأمان  براحة  العمل  المحترفين 
بدل  المتحرك  والهاتف  باد«  و»األي  الكومبيوتر 
والعمل،  السكن  وأماكن  الشوارع  في  التسول 
والتعرض ألخطار المالحقة وإلقاء القبض عليهم من 
قبل دوريات قوى األمن الداخلي اللبناني المنتشرة 
في العاصمة بيروت ومختلف المحافظات اللبنانية، 
اللبناني  المجتمع  في  البطالة  ازدياد نسب  وأيضاً 
اإللكتروني  للتسول  بحيث يلجأ بعض األشخاص 

للحصول على المال.

اأحكام قانونية 

أن  قانوني(  )باحث  الصغير  فادي  أوضح 
العقوبات  قانون  في  يدخل  اإللكتروني  التسول 
هذا  عرف  وقد  التسول،  جرائم  ضمن  اللبناني 
القانون في مادته رقم 79 المتسول سواء أكان في 
مكان عام أو في شبكة اإلنترنت أو مواقع التواصل 
االجتماعي أو عبر الهاتف المتحرك بأنه الشخص 
الذي  »كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول 
الخاصة  لمنفعته  واستجدى  بالعمل،  موارد  على 
أو  إما صراحة  العام في أي مكان كان،  اإلحسان 
تحت ستار أعمال تجارية، وتكون عقوبته الحبس 
مع التشغيل لمدة شهر على األقل وستة أشهر على 
األكثر. ويمكن، أن يوضع في دار للتشغيل، ويعتمد 

هذا التدبير وجوباً في حالة التكرار«.
وأضاف: أن قانون العقوبات اللبناني في مواده 
أصبح  »من  أن  أورد  و612  و611،  و80   79 رقم 
المقامرة مجبراً  أو  السكر  إدمانه  أو  بسبب كسله 
من  اإلحسان  أو  العامة  المعونة  استجداء  على 
الناس، عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى 
المحكوم  بوضع  يحكم  أن  وللقاضي  أشهر.  ستة 
ارتياد  من  ومنعه  التشغيل  دور  بإحدى  عليه 
غادر  ومن  المشروبات.  فيها  تباع  التي  الحانات 
مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسّول، عوقب، 

ولو كان عاجًزا، بالحبس للمدة المذكورة أعاله«.
على  تشدد  العقوبة  أن  إلى  الصغير  وأشار 
أحد  في  يستجدي  ألنه  اإللكتروني  المتسول 
العقوبات  قانون  للتشديد  حددها  التي  الظروف 
اللبناني في مادته رقم 613، فهو قد يبرز شهادة 
فقر كاذبة، أو يتظاهر بجراح أو عاهات، أو يتنكر 
على أي شكل كان، بحيث تصبح العقوبة المشددة 
هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع التشغيل، 
فضاًل عن وضع المتسّول في دار للتشغيل إذا كان 
غير عاجز، ويعاقب بالحبس البسيط للمدة نفسها 

إذا كان عاجزاً.
قانون  من   618 المادة  بحسب  أنه  وأضاف: 
العقوبات اللبناني من دفع القاصر للتسول العادي 

أو اإللكتروني يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 
لألجور  األدنى  الحد  بين  تراوح  وبغرامة  سنتين 
بالمواد  عليهم  فيحكم  األجانب  أما  وضعفه. 
المذكورة أعاله، ويمكن أن يقضي الحكم بطردهم 
من األراضي اللبنانية بحسب المادة رقم 621 من 

القانون نفسه.
وعن إمكان اإلعفاء من العقوبة القانونية للتسول 
اإللكتروني أو تخفيفها، أجاب الصغير أنه بحسب 
المادة رقم 583 مكرر 5 من قانون العقوبات اللبناني 
يعفى من العقوبات كل من بادر إلى إبالغ السلطة 
وزّودها  جرائم،  هكذا  عن  القضائية  أو  اإلدارية 
بمعلومات أتاحت إما كشف الجريمة قبل وقوعها 
وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدّخلين 
العذر  من  ويستفيد  عليها.  محّرضين  أو  فيها 
المخّفف من زّود السلطات المختصة بعد اقتراف 
تماديها  منع  أتاحت  بمعلومات  المذكورة  الجرائم 

بحسب المادة 586 مكرر 6 من القانون نفسه.
وعن مصير األموال التي تصادرها قوى األمن 
الداخلي اللبناني عند إلقائها القبض على المتسولين 
اإللكترونيين المحترفين، أجاب الصغير أن المبالـغ 
العدل  لوزارة  يمكن  جريمة  هكذا  عن  المتأتية 
قانون  من   8 مكرر   586 المادة  بحسب  اللبنانية 
اتفاقات مع مؤسسات  اللبناني أن تعقد  العقوبات 
أو جمعيات متخصصة في لبنان لتقديم المساعدة 
الجرائم مستفيدة من هذه  والحماية لضحايا هذه 
 586 المادة  وبحسب  أنه  كما  المصادرة.  األموال 
مكرر 9 من القانون نفسه تودع األموال المصادرة 
الشؤون  وزارة  في  خاص  مالي  حسـاب  في 
جرائم  ضحايا  لمساعدة  اللبنانية  االجتمــاعيـــة 

التسول. 

ت�سافر جهود

وعن كيفية مواجهة ظاهرة التسول اإللكتروني 
في لبنان، دعا الباحث االجتماعي هاني كريدية إلى 
والقضائية  األمنية  الجهات  جميع  جهود  تضافر 
أفراد  لتوعية  واإلعالمية  واالجتماعية  والدينية 
المجتمع في لبنان من هذه الظاهرة المخالفة للقانون، 
واالحتيال،  النصب  ضحايا  عدد  من  تزيد  والتي 
المتخصصة  الجمعيات  عمل  مجال  توسيع  وإلى 
الشوارع  في  للمتسولين  عمل  فرص  بإيجاد 
فعالً  المحتاجين  اإللكترونيين  المتسولين  ليشمل 
منهم،  والنصابين  والمحتالين  المحترفين  وليس 
وإلى تعزيز التكافل الديني واالجتماعي بين أفراد 
المساعدات  تقديم  على  بحثهم  اللبناني  المجتمع 
للمحتاجين الحقيقيين في مناطقهم من خالل لجان 
مخصصة لذلك في المساجد والكنائس والمجالس 

البلدية واالختيارية والجمعيات الخيرية.
أما الباحث القانوني فادي الصغير، فدعا إلى عدم 
المحترفين  اإللكترونيين  المتسولين  مع  التساهل 
الدينية  اللبناني  المجتمع  مشاعر  يستغلون  الذين 
بحقهم  القانونية  العقوبات  وتطبيق  واإلنسانية، 
جزاء ما اقترفته أيديهم من جرائم نصب واحتيال 
وخداع، وإساءة لسمعة المجتمع اللبناني، فيكونوا 

عبرة لمن اعتبر.



322019 أغسطس العدد 584

تحقيق

حتقيق: ليلى عبداحلميد- القاهرة

خروج عن النص
جرائم غريبة و�صاذة تثري حرية  »املجتمع امل�صامل« 

في نهار رمضان الفائت، استيقظ سكان منطقة 
الشهير  فيصل  الملك  بشارع  األخضر  الكوم 
مسنة،  سيدة  صرخات  على  مصر  في  بالجيزة 
الشارع  في  بالمارة  تستنجد  دمائها،  في  غارقة 
بعدة  كبدها،  فلذة  ابنها  طعنها  بعدما  المزدحم، 
لتفارق  بينهما،  مشاجرة  بعد  بالسكين  طعنات 

الحياة في الحال.
على  طفت  الجرائم،  من  وشاذة  غريبة  نوعية 
يعرفها  يكن  لم  األخيرة،  اآلونة  في  السطح 
المجتمع المصري من قبل..لم تكن هذه الحادثة 
الغريبة األولى من نوعها، بل سبقتها في السنوات 
حوادث  منها  مشابهة  حوادث  األخيرة،  الثالث 

لم يراع مرتكبوها حرمة المناسبات واألعياد بل 
الشهير  الحادث  مع  حدث  كما  العبادة،  وأماكن 
الذي وقع في عيد األضحى العام الماضي وعرف 
مرتكبه بـ »قاتل سلسبيل«، األب الذي قتل طفليه 
النيل، بعدما كان  في  العيد، رمياً  الصغيرين يوم 

أنهى معهما جولة للتنزة في الحدائق.
وها هي زوجة تشعل النيران في شقتها لتقتل 
الذي  الزوج  من  انتقاماً  األربعة  زوجها وأوالدها 
الثالثة  أوالده  يذبح  وطبيب  شرفها،  في  أتهمها 
وزوجته في إحدى محافظات دلتا مصر، وعامل 
يقتل نجل شقيقته والسبب أن الضحية أصر على 
القاتل، وسيدة  الذي يمتلكه  العقار  »كلب«  إدخال 

تقتل أمها المسنة المقيمة معها، وتذبح قطتها بعد 
قتل أمها.

األزواج  لم تقف عند حد قتل  الشاذة  الجرائم 
أو  لألوالد  واألمهات  اآلباء  قتل  أو  والزوجات، 
العكس، بل وصلت إلى بيوت الله التي لم يحسب 
لها حرمتها، إذ أقدم استاذ جامعي، وأثناء الصالة 
في مسجد الرحمة بمنطقة الهرم، على قتل اإلمام 
بعدما طعنه بالسكين وهو ساجد بين يدي الله...
ومن المسجد إلى الدير، إذ أقدم راهبان في دير 
قتل  على  مصر،  في  المعروف  النطرون  وادي 
مكان  إلى  توجهه  أثناء  الدير،  ورئيس  أسقف 
عبادته ليالً، كما طعن خادم في إحدى الكنائس في 
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 فايد: الإدمان اأحد 

اأ�سباب ارتكاب %80 

من اجلرائم اإذ باتت 

اأقرا�ص املخدرات يف 

جيوب معظم ال�سباب

املقرحي: اجلرائم 

الغريبة وال�ساذة 

والتي ظهرت يف الآونة 

الأخرية هي جرائم 

نوعية متفرقة ولي�ست 

ظاهرة

شبرا مصر أسقف الكنيسة.
تصدم  وشاذة  غريبة  الجرائم  من  نوعية  هى 
االستفهام  عالمات  من  الكثير  وتثير  المجتمع، 
والتعجب في أوساط المصريين كلما تقع...ماالذي 
حدث لمجتمع مسالم بطبيعته لم يعتد في تاريخه 
على هذه النوعية من الجرائم؟ ما الذي يدفع أماً 
أو أباً إلى قتل فلذات كبده أو كبدها؟ وهل يمكن 
أن يقتل ابن أمه التي حملته في أحشائها وتولته 
بالرعاية والحنان؟ وهل يمكن أن يصل القتل إلى 
تتحول  هل  المقدسة؟  العبادة  وأماكن  الله  بيوت 
ظاهرة  إلى  ونادرة  شاذة  كونها  الحوادث  هذه 
مع تكرارها واعتياد المجتمع عليها، بعدما أصبح 
أفراده يفيقون كل فترة على حادثة جديدة من هذه 

النوعية من الجرائم؟.
هذه التساؤالت طرحتها مجلة »999« على عدد 
الشرطة  رجال  من  والمتخصصين  الخبراء  من 
وأساتذة علم االجتماع والنفس والرعاية األسرية.

جرائم نوعية...لي�ست ظاهرة

على  للوقوف  العلمية  الناحية  ومن  البداية  في 
الجرائم  من  النوعية  هذه  وانتشار  ذيوع  مدى 

االجتماع  وعلماء  أساتذة  يحدد  ظاهرة،  لتصبح 
الجهة  والجنائية،  االجتماعية  البحوث  بمركز 
العلمية الحكومية التي تتولى قياس الرأي العام في 
مصر، حيال المشاكل االجتماعية، شروط ومعايير 

اعتبار مشكلة ما ظاهرة من عدمه.
 بحسب الدكتور محمد البسطامي، رئيس شعبة 
بحوث الجريمة والسياسة الجنائية بالمركز، فإن 
المجتمع،  في  ظاهرة  تعد  االجتماعية  المشكلة 
ومستمراً  ومتكرراً  منتشراً  الفعل  يكون  عندما 
يتم  قصيرة..وعندما  زمنية  فترة  كل  ويتزايد 
تطبيق هذا المقياس أو المعيار على الجرائم التي 
وقعت في مصر مؤخراً، يتبين أنها ال تصل إلى 
حد “ الظاهرة” ألنها غير منتشرة وغير متكررة 

وغير مستمرة، لكن تعطي إشارات لدراستها.
المركز  عن  دراسة صادرة  إحصائياً، وحسب 
 %92 فإن  والجنائية،  االجتماعية  للبحوث  القومى 
يسمى  ما  تحت  تندرج  األسرية  الجرائم  من 
ضد  األزواج  ارتكبها  منها   %70 الشرف،  جرائم 
زوجاتهم، و20% ارتكبها األشقاء ضد شقيقاتهم، 
بينما ارتكب اآلباء 7%  فقط من هذه الجرائم ضد 
ضد  األبناء  ارتكبها   %3 الباقية  والنسبة  بناتهم، 

أمهاتهم.
إن 70% من  وتقول الدراسة اإلحصائية أيضاً 
وكشفت  اإلشاعات،  على  اعتمدت  الجرائم  هذه 
تحريات المباحث فى 60% منها، أن السبب وراء 
بالضحية،  الجانى  ظن  سوء  في  يكمن  ارتكابها، 
أن  كما  الشبهات،  مستوى  فوق  ليست  وأنها 
الجرائم  من   %69 أن  أظهرت  المباحث  تحريات 
تقع تحت تأثير المخدرات وحبوب الهلوسة، ألنها 
وتجعله  إنسانيته،  من  المتعاطي  الشخص  تخرج 
إحساس  ألي  وفاقداً  المخدر،  سيطرة  تحت 
باإلنسانية، ألن هذه المواد الكيميائية وما تحتوي 
وهي  المخ،  قشرة  على  تؤثر  مواد،  من  عليه 

المسؤولة عن العمليات المعرفية في الدماغ.
وزير  مساعد  المقرحي،  فاروق  اللواء  يرى 
الداخلية المصري األسبق، أن الجريمة موجودة في 
كل المجتمعات لكن بنسب مختلفة، وما يحدث من 
جرائم قتل أو ما يسمى بالجرائم الغريبة والشاذة 
والتي ظهرت في األونة األخيرة في مصر، يمكن 
تصنيفها على أنها جرائم نوعية متفرقة، وليست 
ظاهرة، ألن المجتمع المصري المعروف بطبيعته 

المسالمة ال يعتاد على هذه النوعية من الجرائم.
ويضيف: »هذه الحوادث الفردية من بشاعتها، 
ضجة  وأحدثت  إزعاج،  مصدر  تشكل  باتت 
المقبولة  غير  الجرائم  نوعية  من  ألنها  إعالمية، 
وغير االعتيادية على المجتمع، وعند رصدها تبين 
أنها ليست بنسبة كبيرة، وال تمثل ظاهرة، لكنها 
وبسبب تركيز اإلعالم عليها، بات لها تأثير على 

المجتمع«.
وبحسب المسؤول األمني السابق، فإنه علمياً 
تقيس أجهزة األمن الجريمة عادة، بقسمة السكان 
عدد السكان على عدد الجرائم، فإذا كانت النتيجة 
باآلحاد، تصبح الجريمة ال تشكل شيئاً يذكر، أما 
اذا كانت بالعشرات أو األلوف، فهي في هذه الحالة 
تمثل شيئاً في المجمل العام، ومن هنا يمكن القول 
إن عدد الجرائم الغريبة أو الشاذة التي طفت على 
إلى حد كبير  يتناسب  في مصر،  السطح مؤخراً 
المعيشية  الظروف  السكان، ومع طبيعة  مع عدد 
التي  الحياة،  الصعبة، وارتفاع األسعار وضغوط 

باتت سمة الفترة األخيرة في مصر.

دوافع وم�سببات اجلرمية

هذه  ارتكاب  إلى  تؤدي  التي  األسباب  ومن 
يأتي  المقرحي،  يقول  كما  الجرائم  من  النوعية 
االجتماعي،  التواصل  لوسائل  الواسع  االنتشار 
وعلى  مسيء  هو  ما  لكل  غالبيتها  تروج  والتي 
نطاق واسع بين أوساط الكافة، فضالً عن التفكك 
اإلقبال  نسب  إزدياد  على  ُيساعد  الذي  األسري 
الغنى  تحقيق  أجل  من  الجريمة،  ارتكاب  على 
األخالقي  االنهيار  إلى  أدى  الذي  األمر  السريع، 

وضياع القيم والمثل التي تربت عليها األجيال.
المقرحي بتطبيق عقوبات رادعة على  ويطالب 
النوعية من الجرائم، فالمجتمع كما  مرتكبي هذه 
يقول بات في حاجة إلى الرقابة الشديدة والقانون 
رقابة  عن  فضالً  جديد،  من  القيم  إلعادة  الرادع 
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للظروف التي مير بها 

املجتمع 

البيت والمدرسة، بعدما غاب دورهما المؤثر في 
التنشئة األسرية لألوالد.

االجتماع  علم  استاذ  فايد،  سوسن  الدكتورة 
والجنائية،  االجتماعية  للبحوث  القومي  بالمركز 
نوعية  ظهور  وراء  والدوافع  لألسباب  تتعرض 
المسالمة  المجتمعات  على  الغريبة  الجرائم 
بطبيعتها، وترى أن الظروف المادية الصعبة التي 
تمر بها األسر المصرية، تعتبر أحد األسباب التي 
تقف وراء ارتكاب هذه النوعية الشاذة من الجرائم 
تحدث  الجريمة  أن  رغم  المجتمع،  على  والغريبة 
طول الوقت، لكن أسلوب ارتكابها بشع، مما يتطلب 

دراستها بعناية.
كل  في  موجودة  تضيف،  كما  والجريمة 
صعود  بين  معدالتها  تختلف  لكن  المجتمعات، 
وهبوط من مجتمع إلى آخر، بناًء على عدة عوامل، 
منها تحقيق الردع العام في الشارع، لكن من حيث 
مسببات ارتكاب الجرائم الشاذة أو الغريبة، يأتي 
اإلدمان في المقدمة بحسب الدراسات التي أجراها 
والجنائية  االجتماعية  للبحوث  القومي  المركز 
والتي أظهرت أن 80%  من الجرائم التي ترتكب، 
يكون اإلدمان أحد أسباب وقوعها، إذ باتت أقراص 
المخدرات في جيوب معظم الشباب، وصار ذلك 

أمراً عادياً.
بسلوك  يستهين  ما  عادة  المدمن  أن  وتتابع 
الجريمة، وال يقدر حجم الكارثة التي يقوم بفعلها، 
فعلته  ارتكاب  عند  تماماً  مغيباً  يكون  عقله  ألن 
الكثير  أن  عن  فضالً  المخدرات،  بسبب  الشنيعة 
يكونون  ما  عادة  الشاذة،  الجرائم  مرتكبي  من 
من المرضي النفسيين الذين يعانون من أمراض 
وال  حياتية،  اقتصادية  ضغوط  نتيجة  نفسية 

يذهبون إلى الطبيب.
الشخص  يجعل  معروف  هو  كما  واإلدمان 
ما  تماماً،  الوعى  عن  وبعيداً  السيطرة،  خارج 
ألن  إليه،  الناس  أقرب  مع  جرائم  يرتكب  يجعله 
مع  االجتماعى  التفاعل  إلى  يفتقد  الشخص  هذا 

أسرته نتيجة التطلعات الالنهائية لألفراد.

اأزمة قيم

وتتابع د.سوسن أن المجتمع المصري يعاني 
من أزمة في القيم خالل السنوات األخيرة، إذ ال 
نفسي  بردع  نسميه  ما  يحدث  ديني  رمز  يوجد 
لدى األفراد، من شأنه أن يجدد القيم من الصبر 
على البالء والوعظ الديني، األمر الذي يجعل القيم 
المعنوية،  القيم  حساب  على  الغالبة  هي  المادية، 
وأصبحت النظرية الميكافيلية التي تقوم على أن 

الغاية تبرر الوسيلة هي السائدة.
التي  القيم  أزمة  وبسبب  المنطلق،  هذا  ومن 
في  رئيس  بشكل  وتسهم  المجتمع،  منها  يعاني 
جرائم  يشاهد  المجتمع  أصبح  الغريبة،  الحوادث 
أن  هي األغرب من نوعها، ولذلك ليس مستغرباً 
نشاهد األم تقتل أوالدها أو األب يقتل فلذات كبده، 
ألنها أي األم أو ألنه أي األب يرى أن األوالد باتوا 
بذلك  هو  أو  وهي  تعاسته،  أو  تعاستها  مصدر 

يعاني من »انفصام في الشخصية«.

قتل  إلى  األب  أو  األم  يدفع  الذي  ما  والسؤال 
فلذات أكبادهم؟

كثيرة  عوامل  هناك  إن  بقولها  د.سوسن  ترد 
أو  أحب  قتل  على  يقدم  الفرد  تجعل  ومتشابكة، 
وهو  النفسى،  الجانب  أهمها  إليه،  الناس  أقرب 
محيط  فى  االجتماعية  بالعالقات  يرتبط  جانب 
األسرة، وهذا الجانب افتقدته غالبية األسر مؤخراً 
توفير  وراء  المتواصل  األسرة  بسبب سعي رب 
لألسرة،  كريمة  حياة  لتوفير  اليوم  طوال  المال 
األمر الذي ضاعت معه الحميمية بين األب واألم 

واألبناء أو بين الزوج والزوجة.
علم  استاذ  صادق،  سعيد  الدكتور  ويتفق 
االجتماع السياسي، مع د.سوسن في أن العوامل 
التاريخ،  عبر  موجودة  الجريمة  إلى  تؤدي  التي 
التي  للظروف  طبقاً  تنخفض  أو  تزيد  قد  لكنها 
الفقر  حيث  من  خصوصاً  المجتمع،  بها  يمر 

والتكنولوجيا.
البنك  لتقرير  وطبقاً  مصر  »في  ويضيف:   
الفقر 60% في حين كانت  الدولي، بلغت نسبة 
تتراوح بين 25 - 40%  ويتوقع أن ترتفع النسبة 
للدعم  جديد  إلغاء  مع   ،%70 إلى  لتصل   %10
والكهرباء،  الطاقة  لمشتقات  الموجه  الحكومي 

وبالتالي يتوقع ارتفاع نسب الجريمة، إذ إن من 
المعروف علمياً، أن هناك عالقة وثيقة بين الفقر 

وارتكاب الجريمة.
ارتكاب  على  تساعد  أخرى  أسباب  وهناك 
منها  المجتمع،  على  الغريبة  أو  الشاذة  الجرائم 
التعرف  على  البوليس  قدرة  المجرم، وعدم  ذكاء 
على مرتكبي الجريمة بصورة سريعة وبسهولة، 
القدرة  عدم  مثل  االقتصادية،  العوامل  عن  فضالً 
على توفير السكن المناسب، مع  تدهور األوضاع 
وتطبيق  الديني  والوازع  واألخالق  االجتماعية 
القانون، واستخدام المجرم للوسائل التكنولوجية 

الحديثة.
ومن هذه الزاوية يمكن القول، إن مصر ليست 
الجريمة بالزمن حيث  مقارنة  ويتم  الجريمة،  بلد 
ففي  والعيش،  الحياة  وأسالبب  المجتمع  يتغير 
والوسائل  واإلنترنت  الموبايل  مع  الحياة  ظل 
سياسية  المشاكل  أصبحت  للجريمة،  الحديثة 
إلى  يحتاج  العالج  وأصبح  ونفسية،  واجتماعية 
تنشئة من خالل جميع المؤسسات، من المدارس 
واألسرة واإلعالم والمؤسسات الدينية، كما تلعب 
تضاعف  في  دوراً  الرادعة  القانونية  اإلجراءات 

معدالت الجريمة.
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املخدرات والعنف

وتتفق صافيناز عبدالسالم مغازي استشاري 
صادق  مع  األسرى،  والعالج  النفسي  الطب 
ينطوي  الجرائم  من  النوعية  هذه  ارتكاب  أن  في 
إدمان  بسبب  يكون  ما  منها  كثيرة،  عناصر  على 
االرتباط  من  بدافع  يكوم  ما  ومنها  المخدرات، 
العنف األسري تجاه األبناء،  بأصدقاء السوء، أو 

وأحياناً مكتسبات مجتمعية بسبب البيئة.
وتتفق أيضاً مع الرأي السابق في أن الشخصية 
تميل  وال  العنف  أو  الجريمة  تعرف  ال  المصرية 
له، ولكن الجرائم الغريبة التي طفت على السطح 
جميع  قبل  من  االهتمام  إلى  تدعو  مؤخراً، 
مؤسسات الدولة، بجانب اهتمام األسرة باألبناء، 
وحسن تربيتهم ومعاملتهم، وإبعادهم عن مشاهدة 
األفالم التي تقود الرتكاب تلك الجرائم وخصوصاً 

في سن المراهقة.
وتضيف: »هناك عوامل كثيرة لها تأثير واضح 
في  يأتي  الجرائم،  الرتكاب  الشخص  لجوء  على 
نتيجة  أبنائها،  تربية  في  األسرة  إهمال  مقدمتها 
الحياة  متطلبات  وراء  والمتواصل،  الدائم  البحث 
الرقابة  بذلك  فتغيب  لألبناء،  كريمة  حياة  لتوفير 
للطفل«.  األول  الدفاع  خط  أنها  رغم  عليهم، 
عدم  في  يكمن  ومؤثر،  مهم  عامل  أيضاً  ويأتي 
الداعم  التوعية اإلعالمية، وتفشي ظاهرة اإلعالم 
للعنف، بما يقدمه من نماذج غير سوية ومشّوهة 
البطولة،  بشكل  المسوخ  هذه  وإظهار  وإجرامية، 
في  به  والتشبه  محاكاتة  إلى  الطفل  يدفع  مما 

سلوكياته غير المنضبطه، وألفاظه الخادشة للحياء، 
وهو خطأ يتكرر دوماً في كل عمل درامي تقريباً، 
التي  الهدامة  الدراما  تلك  الرغم من خطورة  على 
تفتح لها األسر الباب من خالل أجهزة التليفزيون، 
الطفل.  خاصة  الشباب  وجدان  تشكل  وأصبحت 
أنها  على  تعرف  الجرائم  أن  مغازي  وتضيف 
حاالت انفعالية مكبوتة، واضطرابات نفسية تولد 
ولآلخرين،  لنفسه  يسيء  عدواناً  الشخص،  لدى 
ال  كما  للتعامل،  نظام  أو  ثابتة  معايير  توجد  وال 
فرد  كل  إن  إذ  األخالقية،  للمعايير  ثوابت  توجد 
جمعي  إطار  واليوجد  لمعايبره،  طبقاً  يتصرف 

لألسرة والبيت.

االأزمات االقت�سادية 

مستشار  عبدالهادي  مدحت  الدكتور  ويختلف 
السابقة،  اآلراء  مع  واألسرية،  الزوجية  العالقات 
ويرى أن الضغوط االقتصادية ليس لها تأثير على 
المجتمع  بأن  ذلك  على  ويدلل  الجرائم،  ارتكاب 
المصري مر خالل فترتي الستينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي بضغوط اجتماعية واقتصادية 
الفقر،  من  يعانون  المصريون  كان  إذ  قاسية، 
النوعية  هذه  مثل  المجتمع  يشهد  لم  ذلك  ومع 
من الجرائم الشاذة أو الغريبة، والسبب أنه كانت 
هناك ثقافة تحمي سلوكيات األفراد وكانت لدى 
أفراد الشعب أخالق عامة، أما اآلن غابت الثقافة أو 

األخالق الحامية والرادعة على حد قوله.
 ويضيف أن الجريمة موجودة منذ بدء الخليقة، 

على  االستحواذ  وحب  واألنانية،  الغيرة،  وسببها 
أثناء  بالذنب  يشعر  ال  عادة  والمجرم  شيء،  كل 
حجم  وتضخم  اإلدراك،  غياب  نتيجة  القتل،  فعل 
القيم  من  الكثير  غياب  بجانب  لديه،  الالمباالة 
القتل،  أثناء  االنسان  أن  كما  واألخالقية،  الدينية 
تصرفات  ويرتكب  العقلية،  القدرات  لديه  تنحدر 
غريبة، ألن العقل يكون في حالة نوم عميق. وفي 
بعد  يزيد  اإلدراك  يبدأ  غضب،  أو  غياب  لحظة 
زاد  وكلما  اإلنكار،  يمكن  ال  إذ  مباشرة،  الجريمة 
الوقت بعد القتل من دون مالحظة أو علم بالقتل 
أو تاخر البوليس، يبدأ المجرم في تقطيع الجثة، 

وهنا تكمن بشاعة ارتكاب الجريمة.
من  حاجزاً  يعتبر  الدين  أن  عبدالهادي  ويتابع 
انتشار الجريمة، فضالً  لمنع  التي تقف  الحواجز 
في تكوين شخصية  مؤثراً  أن لألسرة دوراً  عن 
سن  إلى  الطفل  يصل  أن  قبل  خاصة  الطفل، 
هذه  الجتياز  نفسياً  تهيئته  خالل  من  المراهقة، 
أو  فكرة  وإعطائه  حياته،  في  الخطرة  المرحله 
نبذة عما سيواجهه من مخاطر ومشاكل مستقبآل، 
بعضها  اجتياز  في  ويتعثر  بعضها،  سيتجاوز 
دور  يأتي  واألسرة،  الدين  جانب  وإلى  اآلخر. 
مسيرة  في  مهم  عبء  عليها  يقع  التي  المدرسة 
الطفل، واستكمال دعائم حياته  تشكيل شخصية 
المستقبلية، ويتمثل ذلك في توجيه الطفل بالنصح 
لدى  الهادفة  والمبادئ  القيم  وغرس  واإلرشاد، 
ناجحاً  فرداً  بعد  فيما  ليكون  الصغير،  المراهق 

وداعماً لوطنه، ونافعاً لمجتمعه.
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تحقيق

حتقيق: عبدالرحمن اإ�سماعيل- القاهرة

رياح مواتية
تدفق ال�صتثمارات الأجنبية اإىل الدول العربية...هل تتغري امل�صارات؟ 

للمنطقة  تثير تدفقات االستثمارات األجنبية 
الحكوميين  المسؤولين  مخاوف  العربية، 
تقرير  أظهر  بعدما  المحليين،  والمستثمرين 
الصادر  العالمي  المباشر  األجنبي  االستثمار 
للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  مؤخراً 
والتنمية »االونكتاد« للعام 2018، تراجع تدفقات 
لها  مستوى  أدنى  إلى  األجنبية،  االستثمارات 
وسط   ،2008 في  العالمية  المالية  األزمة  منذ 

توقعات باستمرار هذا االنخفاض خالل الفترة 
بين  التجارية  الحرب  توتر  تزايد  مع  المقبلة، 
الواليات المتحدة والصين، وانعكاساتها السلبية 

على االستثمارات والتجارة العالمية.
حافظت  التي  اإلمارات،  دولة  باستثناء 
مستحوذة  الجذابة،  االستثمارية  مكانتها  على 
األجنبية  االستثمارات  إجمالي  من    %36 على 
تراجعت  العربية،  للمنطقة  المتدفقة  المباشرة 

تدفقات االستثمارات األجنبية للعديد من الدول 
الذي  األمر  عالمياً،  لتراجعها  كنتيجة  العربية، 
يثير العديد من التساؤالت: هل تغيرت مسارات 
االستثمارات األجنبية القادمة إلى الدول العربية، 
في ضوء التوترات الجيوسياسية التي تشهدها 
بين  التجارية  والحرب  جانب،  من  المنطقة 

الواليات المتحدة والصين؟
األجنبية  االستثمارات  خريطة  تغيرت  هل 
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اإبراهيم نوار: ت�ساوؤل 

النتعا�ص القت�سادي 

يف الغرب ي�سجع 

»الأموال ال�ساخنة« 

لدخول الأ�سواق العربية

عالية املهدي: رفع 

الفائدة اإىل م�ستويات 

مغرية يف دول خارج 

املنطقة ي�سعل املناف�سة

هاين توفيق: مناخات 

غالبية الدول 

العربية تعاين من 

منظومة »الف�ساد 

والبريوقراطية«

القطاعات  عن  لتتحول  العربية،  الدول  داخل 
جديدة؟  قطاعات  إلى  التقليدية  اإلنتاجية 
وغير  إقليمية  دول  من  المنافسة  تؤثر  وهل 
من  لتستقطب جزءاً  الخط  على  إقليمية، دخلت 
في  تتوجه  كانت  التي  األجنبية  االستثمارات 

األساس إلى المنطقة العربية؟
فإن  لـ»999«،  تحدثوا  اقتصاديين  بحسب 
تغير  في  تسهم  ودولية  إقليمية  عوامل  جملة 
األجنبية  االستثمارات  وخريطة  مسارات 
الوضع  إقليمياً  منها  العربية،  للمنطقة  المتدفقة 
الجيوسياسي المتوتر في المنطقة العربية منذ 
تتسبب  التي  باالضطرابات  والمتعلق  سنوات، 
فيها إيران، وكذلك أوضاع عدم االستقرار في 
والسودان  وليبيا  اليمن  منها  عدة  عربية  دول 
التجارية  الحرب  ودولياً  والعراق،  وسوريا 
عوامل  وكلها  والصين،  المتحدة  الواليات  بين 
توجهات  على  بالسلب  تؤثر  وستظل  أثرت 
الدول  وبالتبعية  عالمياً  األجنبية  االستثمارات 
العربية، إذ تراجع حجمها بأكثر من 10%  خالل 

2018، لتصل تدفقاتها إلى 1.3 تريليون دوالر، 
من 1.5 تريليون دوالر في 2017.

االإمارات يف املقدمة 

وذكر اقتصاديون أن التقلبات التي تشهدها 
أسواق الصرف في العديد من األسواق الناشئة، 
والبرازيل  واألرجنتين  تركيا  في  خصوصاً 
التي رفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها 
لجذب المستثمرين األجانب، ألقت بظاللها على 
في  بدأت  التي  األجنبية  االستثمارات  مسارات 
وسندات  األسهم،  في  لالستثمار  أكثر  التحول 
الدين الحكومية، كخيار أفضل وأكثر ربحية من 
للقطاعات  المتجه  المباشر،  األجنبي  االستثمار 

اإلنتاجية األكثر منفعة لالقتصاديات.
بحسب تقرير االونكتاد، كانت دولة اإلمارات 
حافظت  التي  عربياً  الوحيدة  المتحدة،  العربية 
تقدمت  إذ  الجذابة،  االستثمارية  مكانتها  على 
األجنبي  االستثمار  تقرير  في  مراتب  ثالث 
في  عالمياً  و27  عربياً  األولى  المرتبة  لتحتل 

لتصل  المباشرة،  األجنبية  االستثمارات  جذب 
 10.4 إلى  استقطبتها  التي  االستثمارات  قيمة 
  %36 يعادل  ما  وهو   ،2018 دوالر خالل  مليار 
من إجمالي االستثمارات األجنبية المتدفقة إلى 

الدول العربية.
األجنبية  االستثمارات  أن  التقرير  وذكر 
سجلت  العربية،  الدول  غالبية  إلى  المباشرة 
العربية  الدول  ذلك  في  بما  ملحوظاً  انخفاضاً 
التي عرفت باستقطابها المزيد من االستثمارات 
بنسبة  تراجعاً  إذ سجلت  مصر،  مثل  األجنبية 
األجنبية  االستثمارات  قيمة  لتصل   %8.2
مليار دوالر، في حين   6.8 إلى  إليها  المباشرة 
 10 جذب  تستهدف  المصرية  الحكومة  كانت 
مليارات دوالر، مدعومة بطموحات اإلصالحات 
السنوات  مدار  على  طبقتها  التي  االقتصادية 
الست الماضية، وأبرزها تحرير سعر الصرف، 
على  األجانب  المستثمرين  شجع  ما  وهو 
غالبية  أن  غير  االستثمارات،  من  المزيد  ضخ 
الدين  سندات  إلى  اتجهت  االستثمارات،  هذه 
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المصرية، وليس إلى القطاعات اإلنتاجية.
على  اإلمارات  حافظت  تماماً،  العكس  على 
االستثمارات  جذب  في  االستثمارية،  جاذبيتها 
قطاعات  إلى  تتجه  التي  المباشرة  األجنبية 
األجنبي  االستثمار  من  بكثير  أكثر  إنتاجية، 
السندات  إلى  أو  األسهم  إلى  سواء  المتجه 
االستثمارية  بيئتها  بفضل  وذلك  الحكومية، 
اتحادي  قانون  بصدور  توجت  والتي  الجذابة، 

لالستثمار األجنبي المباشر.
اجتماعه،  في  الوزراء مؤخراً  ووافق مجلس 
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
قرار  على  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
كامل  بتملك  األجانب  للمستثمرين  بالسماح 
التجارية  الشركات  في  األسهم  أو  الحصص 
في اإلمارات لغاية 100%  في عدد من األنشطة 

االقتصادية.
المستثمرين  تملك  نسبة  رفع  القرار  وحدد 
  %100 لغاية  التجارية  الشركات  في  األجانب 
في 122 نشاطاً اقتصادياً، لدعم البيئة التنافسية 

يعزز من  ما  استثمارية،  للدولة وتوفير فرص 
العالمي.  االقتصاد  على خريطة  الدولة  صورة 
ويضم القرار 13 قطاعاً اقتصادياً مفتوحاً أمام 
المستثمر للتملك، ضمن قطاعات حيوية رئيسة، 
قطاع،  كل  في  محددة  واستثناءات  وبقواعد 
والفضاء،  المتجددة،  الطاقة  مجال  وتتضمن 
والزراعة والصناعات التحويلية، إذ يمنح القرار 
مختلفة  حصص  لتملك  للمستثمرين  فرصاً 
الطاقة  ألواح  إنتاج  منها  متنوعة،  مشاريع  في 
األنظمة  ومراقبة  الطاقة،  ومحوالت  الشمسية، 
والتكنولوجيا  الطاقة  قطاع  في  اإللكترونية 

الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.
وتشمل مجاالت التملك كذلك مجاالت النقل 
والتخزين، ما يفتح المجال لتملك مشاريع في 
اإللكترونية،  التجارة  ونقل  الذاتي،  النقل  مجال 
اللوجستية، ونقل  التوريد، والخدمات  وسلسلة 
كما  البارد.  التخزين  الصيدالنية،  المنتجات 
أخرى  مجاالت  الوزراء  مجلس  قرار  يتضمن 
ومنها  األجانب،  المستثمرين  قبل  من  للتملك 
والمعلومات  والطعام،  اإلقامة  خدمات  أنشطة 

المهنية والعلمية  األنشطة  واالتصاالت، وكذلك 
إنشاء  في  للتملك  المجال  يفتح  مما  والتقنية، 
مجال  في  والتطوير  البحث  في  مختبرات 
القائمة  تتضمن  كما  الحيوية،  التكنولوجيا 
كذلك أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 
صحة  مجال  في  واألنشطة  التعليم،  وأنشطة 
اإلنسان، باإلضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه 

والتشييد.

�سروط امل�ستثمر االأجنبي

الرئيس  توفيق  هاني  االقتصادي  الخبير 
السابق للجمعية المصرية لالستثمار المباشر، 
مثل  توفر  التي  االستثمارية  البيئة  أن  يؤكد 
تتواجد  التي  كتلك  والمزايا  الضمانات  هذه 
األجنبي  االستثمار  تشجع  اإلمارات،  في 
المباشر على ضخ المزيد من األموال، ذلك أن 
األجل،  والطويل  الحقيقي  المباشر  االستثمار 
فتتوافر  أن  يريد  األجنبي،  قبل  المحلي  بشقيه 
له جملة من الضمانات والحوافز، قبل أن يتوجه 

باستثماراته إلى البلد المضيف. 
والحوافر  الضمانات  هذه  »من  ويضيف: 
السياسات  استقرار  توافرها،  المطلوب 
االقتصادية بشقيها المالي والنقدي، والسيطرة 
العام  والدين  الموازنة  كعجز  مكوناتها  على 
جاذب  ومناخ  قانون  ووجود  والتضخم، 
لالستثمار، وبصفة خاصة كفاءة وسرعة نظام 
وسرعة  وحرية  األسواق  وكفاءة  التقاضي، 
عند  السوق  التخارج من  األعمال، وتنظيم  أداء 
الحاجة، وسهولة الحصول على التمويل وبتكلفة 
الخاص،  للقطاع  الدولة  مزاحمة  وعدم  مقبولة، 

وضمان كافة شروط المنافسة الحرة«.
ويتابع أن االستثمارات األجنبية غير المباشرة 
التي تتدفق على الدول العربية، كبيع أسهم في 
والسندات  الخزانة  أذون  شراء  أو  البورصة 
الحكومية، تصنف ضمن االستثمارات قصيرة 
األجل التي تدخل األسواق وتخرج منها بسرعة، 
وهذا ليس استثماراً مباشراً حقيقياً، يساعد على 
مستوى  ورفع  والتصدير،  واإلنتاج  التشغيل 
تحتاجها  وعاجلة  ملحة  أمور  وهي  المعيشة، 

االقتصاديات العربية كافة.
المعلومة كما يقول توفيق إن  ومن الحقائق 
العربية  االقتصاديات  كغالبية  ناٍم،  اقتصاد  أي 
االستثمارات  الستقطاب  جميعها  تسعى  التي 
التشغيل  مستوى  على  يحافظ  لكي  األجنبية، 
ومعدل بطالة معقول، يجب أن ينمو االقتصاد 
أو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 8%  سنوياً، 
ويتطلب ذلك استثمارات مباشرة حقيقية ودائمة 
بما يعادل 25%  من قيمة الناتج المحلي سنوياً.

ويوضح: »لنأخذ حالة مثل مصر أكثر الدول 
العربية احتياجاً لالستثمارات األجنبية لتحقيق 
يبلغ  المحلي  ناتجها  أن  التنموية، وبما  أهدافها 
نحو 5 تريليونات جنيه )285 مليار دوالر(، فهذا 
يعني أن مصر بحاجة إلى استثمارات مباشرة 

بقيمة 1250 مليار جنيه ) 71 مليار دوالر(«.
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الموازنة  في  الكلية  االستثمارات  أن  وبما 
يونيو  في  انتهى  الذي  المالى  العام  المصرية 
الماضي، قد بلغت 720 مليار جنيه، نظراً لضعف 
معدل االدخار المحلي إلى 8% فقط، فهذا يعني 
أن مصر بحاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة 
في حدود 530 مليار جنيه، بما يعادل 30 مليار 
دوالر، في حين أن االستثمار األجنبي المباشر 
مليارات   8 بأقل من  المتدفق على مصر حالياً 

دوالر.
وهنا السؤال، كيف تضاعف دولة مثل مصر 
المطلوبة  دوالر  مليار   30 إلضافة  جهودها، 
بقوله:  توفيق  يرد  المستدامة؟  التنمية  لتحقيق 
»المهمة صعبة وليست مستحيلة، وأي شريك 
غيرها  وفي  في مصر  لالستثمار  يأتي  أجنبي 
المحلي،  المستثمر  وحتى  العربية،  الدول  من 
توافر  هي  محددة،  نقاط   5 يجد  أن  في  يرغب 
في  أزمة  وجود  دون  من  الالزمة  األرض 
من  قروض  على  والحصول  األراضي،  توفير 
البنوك  لدى  السيولة  في  أزمة  مواجهة  دون 
للقطاع  الدولة  أو  العام  القطاع  أو مزاحمة من 

الخاص، وبسعر فائدة معتدل«.
واألمر اآلخر كما يضيف، أن المتتبع لمناخات 
غالبيتها  أن  العربية، يجد  الدول  االستثمار في 
والبيروقراطية«،  »الفساد  منظومة  من  تعاني 
ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وبطء إجراءات 
التقاضي، وعدم وضوح السياسات االقتصادية 

االستثمارات  حجم  وتراجع  الشفافية،  وانعدام 
التي كان يجب اإلنفاق عليها والمتمثلة في بناء 
واالستثمارات  الزراعي،  والتصنيع  المصانع، 
عن  فضالً  المحلية،  الخام  المواد  على  القائمة 
المستثمر،  وخروج  دخول  إجراءات  صعوبة 

وإنهاء إجراءاته بشكل سريع ومبسط. 
ويؤكد توفيق أن المستثمر األجنبي، لن تفرق 
معه كثيراً مستويات سعر صرف الدوالر أمام 
العملة الوطنية في الدولة التي يستثمر فيها، كما 
ال يهتم كثيراً بمعدل الفائدة، بقدر أهمية وجود 
رؤية واضحة الستقرار السياسات االقتصادية 
إعداد  عند  وذلك  ألمواله،  المستضيف  للبلد 

دراسة جدوى مشروعه.

االأموال ال�ساخنة

إبراهيم  الدكتور  االقتصادي  الباحث  ويرى 
تزال،  وال  شهدت  األخيرة  الفترة  أن  نوار، 
العالمية بسبب  النفط  تقلبات حادة في أسواق 
االضطرابات في ليبيا والجزائر، وكذلك بسبب 
العقوبات األمريكية على كل من إيران وفنزويال، 
التقلبات بشكل حاد  آثار هذه  تنعكس  وسوف 
على الدول ذات االقتصاد األحادي، الذي يعتمد 
على قطاع النفط والغاز، كمحرك رئيس للنمو، 

ومصدر رئيس للدخل القومي.
التقلبات ستزيد  هذه  حدة  أن  المرجح  ومن 
مع سريان جملة جديدة  المقبلة،  الفترة  خالل 

إيران، والعقوبات  العقوبات األمريكية على  من 
المتحدة  الواليات  تفرضها  قد  التي  الثانوية 
إيران،  من  النفط  تشتري  التي  الدول  على 
على  حادة  آثاراً  التقلبات  هذه  تترك  وسوف 
التدفقات النقدية، ومن ثم على كل برامج اإلنفاق 

واالستثمار
يضيف  كما  أيضاً،  المقلقة  المؤشرات  ومن 
نوار، أن استثمارات األجانب في أدوات تمويل 
الدين العام المحلي والخارجي، للعديد من الدول 
العربية ومنها مصر، تشهد تذبذبات كبيرة، وال 
تملك السياسة المالية من أمرها شيئاً في هذا 
على  االعتماد  تقليل  على  تعمل  أن  إال  الشأن، 
البالد  يعرض  الذي  األجل،  قصير  التمويل 
وهي  الساخنة،  األموال  حركة  تقلبات  لمخاطر 
السريع،  الربح  لتحقيق  تسعى  استثمارات 
التي تلوح في أي مكان في  الفرص  واقتناص 

العالم، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.
في  االنتعاش  احتماالت  تضاؤل  أن  ويتابع 
في  الساخنة  األموال  أصحاب  يدفع  الغرب، 
بحثاً  النامية  الدول  أسواق  إلى  للعودة  العالم، 
شك  بدون  فائدة  هذا  وفي  األعلى،  العائد  عن 
للدول التي تعاني من نقص في موارد التمويل 
بالدوالر  فالمستثمرون  األجنبية،  بالعمالت 
األمريكي في أذون الخزانة األمريكية، يحصلون 
على عائد يتراوح بين 2.25% إلى 2.50% سنوياً، 
ويعتبر هذا العائد منخفضاً جداً عن العائد على 
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اشتداد المنافسة 
تشير االتجاهات العالمية لالستثمار األجنبي، إلى أن اجتذاب االستثمارات األجنبية أصبح له 
قواعد جديدة مع زيادة حدة المنافسة، بسبب انخفاض جملة االستثمارات، األمر الذي يفرض 
المركز  مؤخراً،  أصدرها  لدراسة  وفقا  الفارقة،  اللحظة  هذه  إدراك  كافة  العربية  الدول  على 

المصري للدراسات االقتصادية حول »االستثمارات األجنبية«.
وبحسب الدراسة، فإن بعض الدول اآلسيوية نجحت في الحفاظ على االستثمارات األجنبية 
الواردة إليها، رغم انخفاض جملة االستثمارات العالمية، بسبب تمتع هذه الدول ببيئة جاذبة 
لالستثمارات، ومن هذه الدول سنغافورة وهونج كونج والصين، لكن في المنطقة العربية تبدو 
للغاية، ويظهر ذلك بوضوح بين مصر  األجنبية شديدة  اجتذاب االستثمارات  المنافسة على 

والمغرب.
وتقول الدراسة إنه في عام 2017 انخفضت جملة االستثمارات الموجهة لمصر بمعدل %8.8، 
مقارنة في عام 2016، في حين استطاعت المغرب إحراز معدالت نمو لجملة االستثمارات الواردة 
إليها بنسبة 22.9% على الرغم من أن االستثمارات األجنبية الموجهة للقارة اإلفريقية ككل، تميل 

لالنخفاض.
وتضيف: »بمقارنة القطاعات االستثمارية الجاذبة في كل من مصر والمغرب، جاءت الزيادة 
في االستثمارات الواردة إلى المغرب في قطاع صناعة السيارات، وذلك مع تبني الدولة لتوجه 
داعم للتكنولوجيا الحديثة، في حين كانت القطاعات االستخراجية في مصر، هى األكثر جذباً 

لالستثمارات األجنبية«.
ووفقاً للدراسة فإن أساليب الدول في اجتذاب االستثمارات تتمثل في اإلصالح التشريعي 
المكون  ذات  الصناعات  على  التركيز  مع  المستثمرين  وخروج  دخول  لتسهيل  والمؤسسي 
االقتصادية  المناطق  تعد  كما  بالداخل،  وتوطينها  المعرفة  الستيراد  المرتفع  التكنولوجي 
المتخصصة ذات األنشطة مرتفعة القيمة المضافة أحد أهم آليات الجذب لالستثمارات األجنبية.

الدول  الحكومية في  الدين  األجنبية في سندات  االستثمارات  الدراسة من مخاطر  وتحذر 
العربية، إذ ترى أن االستثمارات في أدوات الدين تتسم بارتفاع عائدها وسهولة خروجها في أي 
وقت األمر الذي يعرض االقتصاديات لمخاطر جمة، ذلك أن العبء األساسي في تراكم الديون 
بالعمالت األحنبية هو االلتزام بسداد مستحقات المستثمرين األجانب بعملة ال تسيطر عليها 

الدولة، وهو ما يعرضها لالضطرابات العالمية التي تكون خارج نطاق سيطرتها.

أذون الخزانة المصرية الذي يبلغ في المتوسط 
مصلحة  من  السبب  ،ولهذا   %19 من  أكثر 
المستثمر األجنبي توظيف جزء من أمواله في 
أذون الخزانة المصرية التي تدر عائداً يزيد 8 

مرات عن أذون الخزانة األمريكية. 
المصري،  المركزي  البنك  بيانات  وبحسب 
الخزانة  أذون  في  األجانب  أرصدة  سجلت 
الماضي،  فبراير  بنهاية  دوالر  مليار  نحو14.2 
مقابل 13.2 مليار دوالر بنهاية يناير الماضي، 
 10.8 نحو  خروج  مصر  شهدت  بعدما  وذلك 
مليار دوالر من استثمارات األجانب في أذون 
نهاية  إلى  أبريل  من  الفترة  خالل  الخزانة 
االستثمارات  هذا  2018، حيث سجلت  ديسمبر 

في نهاية مارس 2018 نحو 21.5 مليار دوالر.
المقابل واصل االستثمار األجنبي   لكن في 
المباشر الحقيقي إلى مصر، تراجعه ليصل إلى 
لتصل  سنوات  خمس  خالل  له  مستوى  أدنى 
قيمته في الربع األول من العام الحالي إلى 400 
مليون دوالر مقارنة مع 950 مليون دوالر في 

الربع األخير من 2018 ونحو 720 مليون دوالر 
في الربع األول من 2018، وفقاً إلحصاءات البنك 

المركزي المصري.
الدين  أدوات  في  األجنبية  االستثمارات  هذه 
الحكومية، كما يؤكد نوار، ال تضيف كثيراً إلى 
وذلك  التمويل،  فجوة  تضييق  االقتصاد سوى 
المباشر  األجنبي  االستثمار  من  العكس  على 
الحقيقي، الذي يقود إلى توسيع وتنويع هيكل 
الذاتي،  االكتفاء  نسبة  وزيادة  المادي،  اإلنتاج 
توفير فرص  ثم  للتصدير، ومن  وخلق طاقات 
جديدة للعمل وتحسين ظروف المعيشة بشكل 

عام.
في  المستثمرة  الساخنة  »األموال  ويضيف: 
أذون وسندات الخزانة، تسهم في تمويل عجز 
العامة للدولة، في حين أن االستثمار  الموازنة 
عرض  زيادة  في  يسهم  المباشر،  األجنبي 
وزيادة  االستيراد،  وتقليل  والخدمات،  السلع 
التصدير، ومن ثم تخفيض األسعار، كما يسهم 
أي  المتاحة،  العمل  فرص  نطاق  توسيع  في 

تخفيض البطالة، كما يمكن أن يسهم في تنويع 
السوق وزيادة قدرتها التنافسية، خصوصا إذا 
باستقدام  المباشر  األجنبي  االستثمار  اقترن 

تكنولوجيا متطورة«.

مناف�سون جدد

المهدي  عالية  الدكتورة  ترى  جانبها،  ومن 
دخول  أن  القاهرة،  بجامعة  االقتصاد  أستاذة 
للدول  األخيرة  الفترة  في  جدد  منافسين 
العربية في جذب االستثمارات األجنبية، يسهم 
على  األجنبية  االستثمارات  تدفقات  تراجع  في 
تركيا  الدول  هذه  بين  ومن  العربية،  المنطقة 
إلى  الفائدة  أسعار  رفعتا  اللتان  واألرجنتين 
مستويات جذابة، مقارنة بمستوياتها في الدول 

العربية.
وتضيف: »رفع الفائدة إلى مستويات مرتفعة 
في بعض الدول مثل األرجنتين وتركيا، يجذب 
أصحاب االستثمارات المباشرة إلى االستثمار 
الدول،  هذه  في  الحكومية  الدين  أدوات  في 
الحقيقي،  المباشر  وتجميد خططهم لالستثمار 
إلى حين انتهاء فترة ارتفاع العوائد فيها، وهذا 
األموال  حجم  على  بالسلب  يؤثر  مهم  عامل 

األجنبية المتدفقة على الدول العربية«.
ثمة عوامل اقتصادية أخرى كما تقول المهدي 
تختلف من دولة عربية إلى أخرى، منها ارتفاع 
االقتصاديات  من  العديد  في  التضخم  معدالت 
العربية، وهو أمر سلبي غالباً ما يؤثر في حجم 
وفي  األجنبية،  أو  المحلية  سواء  االستثمارات 
مستويات  ارتفاع  فإن  مصر،  مثل  دولة  حال 
االقتصادية،  اإلصالحات  عن  الناجمة  األسعار 
والخدمات،  السلع  على  الطلب  انخفاض  مع 
للمواطنين،  الشرائية  القوة  ضعف  في  يسهم 
وهما  دخالً،  واألقل  الوسطى  الطبقتين  خاصة 

الطبقتان األكثر استهالكاً.
الحالية  الظروف  استمرار  المهدي  وتتوقع 
المتعلقة بتراجع الطلب خالل الفترة المقبلة، مع 
عودة التضخم لالرتفاع من جديد، بسبب إقدام 
على  للدعم  جديد  رفع  على  مؤخراً  الحكومة 
مشتقات الطاقة والكهرباء، وهو ما سيؤثر سلباً 

على جاذبية االستثمار بشكل عام.
تأجيل  في  يسهم  الطلب  تراجع  أن  وتتابع 
بالفعل  الموجودة  األجنبية  الشركات  توسعات 
في األسواق، كما تفضل الشركات الجديدة التي 
تفكر في دخول السوق، االنتظار إلى حين عودة 
الطلب إلى قوته، خاصة في ظل توافر أسواق 

أخرى مستقرة وتشهد طلباً جيداً.
وتطالب المهدي بأهمية إجراء تعديالت على 
القوانين والتشريعات الحاكمة لمناخ االستثمار، 
على  والعمل  الراهنة،  المرحلة  مع  لتتماشى 
المحليين واألجانب، ومن  المستثمرين  تشجيع 
إلى  تحتاج  التي  والقوانين  التشريعات  بين 
والتأمينات  العمل  قوانين  تقول،  كما  تعديالت 

االجتماعية وقوانين الشركات.
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عام  في  األمريكية  كاليفورنيا  والية  جنوب  كان 
1928 يعيش حالة كبيرة من االزدهار، حيث أسهمت 
الزراعة وصناعة السينما في تحويل تلك المنطقة إلى 
واحة تشع  حيوية، إال أن هذا األمر لم يمنع استمرار 
مسلسل اختطاف األطفال واتساع رقعة الجريمة في 
بلدة واينفيل الصغيرة وتغيير النظرة إلى تلك البلدة.

فقد قام رجل يدعى جوردون ستيوارت بارتكاب 
جرائم خطف واعتداء جسدي، حيث قتل ثالثة شبان 
تجاوز  ضحاياه  عدد  أن  عن  بعضهم  تحدث  وإن 
جوردون  بأن  اعتقاد  أثير  قتيالً.  وقد  العشرين 
ارتكب تلك الجرائم بمساعدة أمه وابن أخيه الكندي.

في  صبي  اختفى   1928 مارس  من  العاشر  في 
التاسعة من العمر يدعى والتر كولينز، حيث شوهد 
تقاطع  قرب  ذاته  اليوم  صباح  في  األخيرة  للمرة 
في   23 رقم  الشمالي  والطريق  باسادينا  شارعي 
»ليفي لينكولن هايتس« في لوس أنجلوس. وكانت 
للذهاب  النقود  بعض  أعطته  كريستينا  قد  والدته 
إلى السينما، بينما كان والده يقضي حكماً بالسجن 

الحكومي بتهمة السطو.
خاضعة  أنجلوس  لوس  شرطة  إدارة  وكانت 
بالتورط  في سلسلة من فضائح  للتحقيق التهامها 
على  العثور  على  قدرتها  عدم  إلى  إضافة  الفساد، 
الشرطة  كان  رئيس  أن  كما  المختفي،  الصبي 

يتعرض لضغوط شديدة لحل هذه القضية.
وقد وجه والده أصابع االتهام باختطاف ابنه إلى 
والذين  إثر  السجن  في  معه  كانوا  سابقين  زمالء 
إلدالئه  منه  االنتقام  قرروا  السجن  مغادرتهم 
جلب  الكثير  في  للشرطة  تسببت  عنهم  بمعلومات 

من العداوات  له.
ورغم تلقي الشرطة لعدد من البالغات حول قضية 
الخطف، إال أنها كانت بال فائدة، حيث أبلغها عامل في 
محطة وقود أنه رأى جثة صبي ملفوفة وموضوعة 

في الحقيبة الخلفية لسيارة كان يستقلها رجالن.
ولم يكن اختفاء والتر الحدث الوحيد الذي وقع في 
ذلك الوقت، إذ اختفى الصبي نيلسون وينسلو البالغ 
يصغره  الذي  لويس  أخيه  العمر  مع  من  العاشرة 
منتصف  منزلهما  في  إلى  عودتهما  خالل  بعامين 
الرسائل  بعض  تلقى  والدهما  1928.  وقد  مايو 
الغريبة منهما، إذ ذكرا في األولى أنهما توجها إلى 
مكسيكو، وفي الثانية قاال إنهما يخططان ألن يواصال 

ترجمة :د. ح�سن الغول

االختفاء أطول فترة ممكنة  لكي يحظيا بالشهرة.
في البداية لم تربط الشرطة بين عمليتي االختفاء، 
كما لم تجد أي رابط بين تلك الحوادث وجثة صبي 
التيني عثر عليها في بلدة »البوينتو« في شهر فبراير 

من العام ذاته.
وفي أغسطس عثرت الشرطة على صبي مشرد 
والذي أخبرهم أن اسمه آرثر كنت وأن والده تخلى 
عنه، حيث قامت  الشرطة بإرساله إلى أسرة ليعيش 
أن  الصبي  أخبرهم  بعد  وفيما  معها  بشكل مؤقت. 

اسمه الحقيقي هو والتر كولينز من لوس أنجلوس.
اتصلت  بشرطة  جهتها  من  إيلينوي  شرطة 
أرسلته  ثم  للصبي،  صوراً  وأرسلت  كاليفورنيا 
االتصال  الفور  على  تم  أنجلوس،  حيث  إلى  لوس 
»ابنها«،  صور  عليها  وعرضت  كولينز  بكريستين 
إال  ابنها,  الصبي  ذلك  يكون  نفت  أن  حيث 
أن  الضابط جونز طلب منها أن تستضيف الصبي 

في منزلها لبعض الوقت.
بعد ثالثة أسابيع من االستضافة أعادت كريستين 
الصبي إلى مركز الشرطة وزودت مسؤوليه ببيانات 
من األشخاص الذين يعرفون ابنها والذين أكدوا أن 

الصبي ليس والتر.
بالجنون  األم  وصف  جهته  من  الضابط  جونز 

وطالب  الشرطة  إدارة  تحاول  مضايقة  أنها  وادعى 
بوضعها في عنبر المرضى النفسيين في المستشفى 

العام في لوس أنجلوس.
تدعى  كندية  امرأة  اتصلت   1928 سبتمبر  وفي 
أن  وأخبرتهم  األمريكية  بالسلطات  كالرك  وينفريد 
ابن أخيها اختطف ابنها سانفورد كالرك ونقله إلى 
كاليفورنيا. كما أعربت جيسي كالرك عن قلقها على 
أخيها البالغ خمسة عشر عاماً والذي غادر منذ عامين 

مع عمه جوردون ستيوارت نورثكوت.
وقد قررت جيسي الذهاب إلى مزرعة نورثكوت 
عن  للبحث  كاليفورنيا  بوالية  واينفيل  مدينة  في 
أخيها،  وخالل أيام عثرت على عمها الذي كان يسيء 

معاملة أخيها والذي لم يتورع  عن ضربها أيضاً.
سانفورد  أخبر   1928 سبتمبر  منتصف  في 
المحققين أن عمه اختطفه وكان يعتدي عليه جسدياً، 
أجبره على مشاهدة عمليات قتل والتر كولينز  كما 
آخرين،  صبية  وخمسة  وينسلو  ولويس  ونيلسون 
الستغالل  الخطف  بعمليات  قام  عمه  أن  وأضاف 
جثثهم  ويغطي  بقتلهم  ثم  يقوم  جسدياً،  الضحايا 

بالجير بهدف طمس األدلة.
فتى  بقتل  قام  نورثكوت  إن  سانفورد  قال  كما 
قتال  االثنين  أن  إلى  »البوينتي«، مشيراً  في  التيني 

ضحايا قن الدجاج
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الرجل  يساعد  نورثكوت  شاهد  ألنه  كولينز،  والتر 
اآلخر في قتل شريكه في أعمال المناجم.  وأضاف 
أنه يمكن للشرطة أن تعثر قرب قن للدجاج على قبور 
لألخوين وينسلو ووالتر كولينز. وبالفعل تم العثور 
على القبور، إال أنها احتوت فقط على بعض العظام 

ولم تكن هنالك جثث كاملة.
كما عثر على فؤوس ضمن األدوات المستخدمة 
في الزراعة والتي كان بعضها ملطخاً بالدماء وبعض 
العظام  بعض  على  ذلك  بعد  وعثر  البشري،  الشعر 
من  أطفال  إلى  تعود  المزرعة  والتي  في  المتناثرة 
إلى  الصبية  كتبها  إلى  رسائل  إضافة  الذكور، 
والديهم قبل مقتلهم إال أنه لم يعثر على أي شيء له 

صلة بوالتر كولينز. 
كان سايروس نورثكوت وهو والد القاتل قد أخبر 
الشرطة بعد اكتشاف  القبور بأيام  أن ابنه اعترف 
كان  الوقت  ذلك  في  ولكن  القتل،  جرائم  بارتكاب 

نورثكوت وأمه قد غادرا البلدة.
وفي الوقت ذاته كانت إدارة شرطة لوس أنجلوس 
تصر على أن كريستين كولينز وجدت ابنها، إال أن 
قام خبير  أن  بعد  االعتقاد  توقفت عن هذا  الشرطة 
خطوط بتحليل رسالة مكتوبة بخط اليد، حيث أكد أن 

خط الصبي ال يشبه عينات الخطوط التي تم جمعها 
في السنوات السابقة.

الثانية  البالغ  هاتشنيز  آرثر  الصبي  اعترف  وقد 
قرر  إنه  وقال  بالحقيقة،  ذلك  بعد  العمر  من  عشرة 
استخدام اسم والتر كولينز عندما أخبره شخص أنه 
هويته   في محاولة  انتحل  ولهذا  الفتى،  ذلك  يشبه 
السينمائي  نجمه  لمقابلة  هوليوود  إلى  للذهاب  منه 

المفضل.
لوس  في  عليه  عثرت  قد  أبيه  زوجة  وكانت 
انجلوس وأخذته معها إلى منزلهما في إيلينوي، وفي 
الوقت ذاته لم يبد هذا الصبي أي اعتذار أو ندم عن 
األعمال التي ارتكبها، وقال إن على كريستين كولينز 
أن تدرك أنه ليس ابنها. وبعد فترة قصيرة من عودته 
إلى منزله خرجت كريستين من المؤسسة التي كانت 

محتجزة بداخلها.
القبض  ألقي   1928 سبتمبر  من  العشرين  في 
كولومبيا  في  نورثكوت  ستيوارت  جوردون  على 
البرتا.  في  والدته سارة  اعتقال  تم  كما  البريطانية، 
إلى  نورثكوت  الشرطة  أخذت  شهرين  وبعد 
جديدة.  معلومات  على  الحصول  أمل  على  مزرعته 
جرائم  بارتكاب  خمس  شفوياً  اعترف  وهناك 

ووالتر  وينسلو  األخوين  مقتل  تضمنت  والتي  قتل 
بعد  أنه  إال  غوثيا،  الفين  المكسيكي  كولينز  والفتى 

ذلك اعترف فقط بقتل غوثيا.
كما اعترفت والدته بأنها شاركت في قتل وولتر 
كولينز،  ثم دفنته في حفرة قرب قن الدجاج وحكم 

عليها الحقاً بالسجن مدى الحياة.
في  نورثكوت  ستيوارت  جوردان  محاكمة  بدأت 
يناير 1929 الذي اعترف باالعتداء الجسدي على بعض 
الصبية وطلب شهادة أمه إال أن طلبه رفض.  وبعد 
من  المحلفين  نورثكوت  بالقتل  هيئة  أدانت  شهر 
وينسلو وشخص  األخوين  من  لكل  األولى  الدرجة 
لم تعرف هويته  وحكم عليه باإلعدام. وبالرغم من 
صدور هذا الحكم، إال أن عائالت الضحايا كانت في 
حالة من الغضب الشديد بسبب عدم قدرة الشرطة 
على العثور على أشالء الضحايا .وفي أكتوبر 1930 

تم إعدامه شنقاً. 
الحقبة  تلك  نسيان  السكان  من  محاولة  وفي 
إلى  بلدتهم  واينفيل  اسم  بتغيير  قاموا  الدموية 
»إطاللة  الالتينية  باللغة  تعني  والتي  لوما«،  »ميرا 
من التل«، وهو ما ساعدهم على محو تلك الصفحة 

السوداء من ذاكرتهم.
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المسكينة »لطيفة« ببالٍغ مفّصل، تشرح في أسطره 
الُمحتالة  الُمصّممة  مع  لها  جرى  ما  وحيثياته، 
»سهام«، التي قامت وتقوم بهكذا أسلوٍب خِسيس، 
بريئات،  ونساء  فتيات  مع  دنيء،  تصّرٍف  وهكذا 

طيّبات القلوب، منذ مّدة..
الجرائم  مكافحة  »قسم  متابعة  ولدى   
العائد  الهاتف  مع مؤسسة  بالتّعاون  اإللكترونية« 
لها رقم الهاتف المتحرك الذي تستعمله »سهام«، 
وللصفحة الخاصة بـ»سهام« على موقع التواصل 
اإللكتروني على شبكة »اإلنترنت«، تبيّن صدق كالم 
الفتاة المغلوبة »لطيفة«، كما تبيّن لهم، أّن »السيّدة« 
المحتالة ادعت في السابق قيامها باستيراد بضائع 
واألحذية،  واأللبسة،  كاإلكسسوارات،  ُمتنّوعة، 
وأدوات الماكياج والّزينة، وأشهر ماركات العطورات 
العالمية، بل والقيام بحجوزات السفر، وما شابه.. 

وبمالحقة الشرطة للمحتالة »سهام، ح«، وإلقاء 
القبض عليها، وعلى جهاز الهاتف المتحرك، العائد 
من  إليها  ُنِسب  بما  التحقيق،  أمام  اعترفت  لها، 
و»االعتراف  أُخريات،  وفتيات  نساء  بحّق  جرائم 
سيّد األدلّة« تقول العدالة، و»ِمن فِمك أُِدينُك«، كما 

يقول أحد األمثلة.. 
من  أدعي  كنُت  الحقيقة  »في  »سهام«:  وقالت 
التواصل  مواقع  على  الوهمية  حساباتي  خالل 
الّزبائن  لعموم  اإلنترنت  شبكة  على  االجتماعي 
اآلخرين  أجل  تعمل من  امرأة  أّنني  الجنسين،  من 
مقابل  وحاجاتهم،  متطلّباتهم  وتأمين  إلسعادهم، 

المال الذي كنت محتاجة إليه«!
ولم يكترث »قسم مكافحة الجرائم اإللكترونية« 
على  منه  كلمة  يأخذ  ولم  الكذوب،  المحتالة  بكالم 
محمل التصديق والجّد، بل تّم حجزها بغرفة الحجز 
النسائي، ثم جرى تقديمها إلى القضاء، لتنال فيه 
أقدْمت عليه  بما  األْوَفى،  الّرادعة، والجزاء  العقوبة 
عْن  ناهيكم  والعباد،  البالد  بأمن  ُمِخلّة  أعمال  من 
جملة  المرفوضتين  واالحتيال،  االبتزاز  عمليّتي 
بحّق  مارستهما  واللذين  واحداً،  وقوالً  وتفصيالً، 

عدد من الضحايا األبرياء...

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

هو محض صدفة.          

 ال ريب في أّن التطّور التكنولوجي األكبر، الذي 
األخيرة،  السنوات  في  الناس  حياة  يصوغ  شرَع 
التواصل  ومواقع  اإلنترنت«  »شبكة  ظهور  هو 
حقيقية  ثورة  بالفعل  أحدثت  والتي  االجتماعي، 
ِبنُظم اإلدارة والعمل والحياة.. وإذا كان لكّل تطّور 
ضريبته، فإّن ضريبة شبكة »اإلنترنت« لم تتأّخر، 
بْل جاءت مواِكبة لظهور الّشبكة، أال وهي: »جرائم 
ومبْناها  ِبمعناها  تختلف  جرائم  وهي  اإلنترنت«، 
ال  هنا  فالجاِني  األخرى..  الجرائم  من  نعرفه  عّما 
المصارف،  أحد  على  يسطو  وال  مسّدساً،  يحمل 
فهو  ضخماً..  متجراً  يسرق  ألْن  بحاجة  وليس 
قابعٌ في بيته، ِبمكاٍن قِصيٍّ عن العالَم، وبكبسة زرٍّ 
على »الماوس«، يستطيع الّدخول إلى الّشبكة التي 
يريدها، سواء أكانت لمؤسسة، أو لمصنع، ويفعل 

فيها ما يفعل..
أكثر  بهم  فاإليقاع  األفراد،  من  الضحايا  أّما 
الكبرى،  والشركات  المؤسسات  أنَّ  ذلك  سهولة، 
األغلب  األعّم  في  تكون  خاّصة،  أمنيّة  ُنظَماً  تتّبع 
وخبراء  لُِمحتِرِفين  تحتاج  االختراق،  على  َعِصيّة 

وفنيّين ُمتمرِّسين، بعكس األفراد أنفسهم(..
اآلن، تعالوا إلى هذه »الجريمة اإللكترونيّة«...  

»سهام، ح، 32 عاماً«، مقيمة بإحدى مدن  الدولة، 
»مصّممة  أّنها   - تزعم  كانت  ما  وكثيراً   – َزعَمت 
أزياء«، وقد عرضت على صفحتها على أحد مواقع 
لفساتين  صوراً  اإللكترونيّة  االجتماعي  التواصل 
في  ُمّدعية  والّصبايا،  للنّساء  ومالبس  َمة،  ُمصمَّ
بعملية  بمفردها  تقوم  أّنها  التفصيليّة،  رسالتها 
وبإتقان  أنيق،  مهندم  بشكل  والِحياكة،  التصميم 
مشهود، ولها – على مدى سنوات ِطوال – ُسْمَعتُها 
بالمراكز  الفخمة،  المحاّلت  تّجار  لدى  واسُمها 

التجارية والمخازن المشهورة.. 
الشابات،  من  »سهام«  ضحايا  إحدى  وقالت 
وُتدَعى »لطيفة. م ،19 عاماً«: إنه ظهرت على أحد 
مواقع »التواصل االجتماعي«، صفحة لسيّدة ُتدَعى 
»سهام، ح«، تضع صوراً متنّوعًة، لتشكيلٍة واسعٍة 
من األزياء والموديالت المناِسبة للصبايا والنساء، 
تقول السيّدة في صفحتها: إنَّ بمقدورها التصميم 
والخياطة على أحسن ما ُيَرام، وإّنها تصّمم الثوب 
الّزبونة وطلبِها تماماً، مهما  أو الزّي، حسب رغبة 
كانت درجة الصعوبة، أو تفصيلة الموديل، أو شكل 

الُمصّممة  »لطيفة« مع  التّصميم.. وحين تواصلت 
من  كجزء  عربوناً  منها  األخيرة  طلبت  المذكورة، 
بين  ما  ثمنه  يتراوح  للسهرة،  أنيق  فستان  قيمة 
الُمختار،  للموديل  وفقاً  و15000درهم«،   10000«
َشَرَعت  عليه،  المتفق  المبلغ  وبعد تسليمها نصَف 
المصّممة تماِطل، وتؤّجل، وُتسّوف، ُمطالبة الّزبونة 
بعمليتي  البدء  قبل  الفستان،  ثمن  باقي  بتسديد 
الحقاً  السيّدة  قامت  أْن  إلى  والقياس،  التفصيل 
دائماً  فهاتُفها  الزبونة،  اتصاالت  جميع  بتجاهل 
المبلغ  من  األّول  القسط  كأنَّ  التغطية«،  »خارج 
الُمقّدم كعربون للسيّدة لم ُيدَفع، وقد ذهب أْدَراج 

الّرياح.. 
لي  »ثبت  »لطيفة«:  المقهورة  الشابة  وقالت 
الُمحتالة، تقوم  الُمصّممة  أّن  ولغيري، في ما بعد، 
بداية بالتعريف عْن نفسها، باسٍم مختلٍف مع كّل 
زبونة جديدة، وتعطي الجميع عنواناً وهميّاً، ألحد 
المشاغل، الذي ينّفذ لها ما قامت هي بتصميمه، على 

النّحو المطلوب..
تتفاجأ  المذكور،  الموقع  إلى  الذهاب  ولدى 
االستعالمات،  مكتب  على  موظف  بوجود  الّزبونة 
التي  الّشهيرة،  األزياء  مصّممة  عن  سؤاله  ولدى 
بالنّفي،  الحال  في  رّده  يأتي  ح«،  »سهام،  ُتدَعى 
وبأنه ال يعرف ُمصّممة بهذا االسم بتاتاً، وأنه لم 
المذكورة،  للُمصّممة  شهرة  بأيَّ  قبُل  من  يسمع 
وليس عندهم في المشغل أّي عاملة أو موظفة أو 
إدارية، تحمل اسم »سهام« بتاتاً، وعلى وجه القطع!
الموظف،  إجابة  »لطيفة«  الشابة  وحين سمعت 
أُسِقط بيدها، كما ُيقال، داَر بها المكان دوراٍت عّدة، 
شعرت ِبُدوَخٍة مْن عياٍر ثقيل، ولوال أنَّ ابنة خالتها 
على  سقطت  لرّبما  جانبها،  إلى  كانت  »سلوى«، 

األرض، أو تعّرضت أليِّ مكروه ُمباِغت! 
لم يكن  المتوقَّع،  القاِسي غير  الفّخ  وحيال هذا 
السترداد  ُمْجٍد،  سبيل  مْن  »لطيفة«  الشابة  أمام 
اللجوء  المحتالة، سوى  للُمصّممة  المدفوع  المبلغ 
الجهة  هذه  غيُر  وَمْن  الشرطة،  مراكز  أحد  إلى 
رعاية  على  يقومان  القضاء«،  و»معها  المعنية، 
فالكلُّ  كاّفة،  للناس  والمادية  المعنوية  الحقوق 

متساٍو أمام القانون، في الحقوق والواجبات.. 
»مكافحة  قسم  وفي  الشرطة،  مركز  وداخل 
تقّدمت  التّحديد،  وجه  على  اإللكترونية«،  الجرائم 

45 العدد 584 أغسطس 2019



462019 أغسطس العدد 584

أوراق قانونية

على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعمل 
كل ما يهدف لصيانة كرامة اإلنسان أينما كان 
وبعيداً كل البعد عما يتعلق بالجنس أو اللون أو 
العقيدة أو أي ظرف آخر، فاإلنسان هو اإلنسان، 
والكرامة هي أهم ما يميز اإلنسان عن غيره من 
في  وتعالى  سبحانه  الله  قال  كما  المخلوقات 

القرآن الكريم )ولقد كرمنا بني آدم(.
اإلمارات  دولة  تأل  لم  المنطلق  هذا  ومن 
كرامة  حفظ  سبيل  في  جهداً  المتحدة  العربية 
الناس حتى ولو كانوا مخطئين فأقرت ما يعرف 

بالمراقبة الشرطية للمحكوم عليه.

تعريف م�سطلح املراقبة ال�سرطية

عرفه  كما  الشرطية  المراقبة  مصطلح 
وفي  الشرطة  لغة  في  المراقبة  هو:  المعنيون 
والمتكرر  المقصود  الرصد  هي  عملها  مفهوم 
لمتابعة حركة شخص ما، أو ما يدور في مكان 
معين، أو متابعة حديث هاتفي، ووضع المعني 
الشرطة  رجال  وسمع  ونظر  مالحظة  تحت 
لتسجيل ما عساه أن يحدث من تصرفات غير 
مشروعة قد تقع على األفراد أو على األشياء أو 
األماكن، وما قد يطرأ على أي منهم ويكون من 
شأنه أن يخل باألمن العام أو النظام القائم في 
المجتمع، أو أن تحول الخطر إلى ضرر بطريقة 
في  الشرطية  المراقبة  وتكون  محسوسة،  غير 
جو من السرية والكتمان، أي بصورة ليس من 
شأنها لفت نظر الغير بمباشرتها، وبشريطة أن 
يكون من يتوالها من رجال الشرطة مجرداً من 
سيطرة نظرية مكونة سلفاً عن الحدث اإلجرامي 
ويتحلى  النفس  بضبط  يلتزم  وأن  المعني، 
بالصبر والمثابرة في الكشف عما يتبدى له أثناء 
المراقبة تمهيداً الستجماع سائر االستعالمات 

أو تأييداً لما لديه من استخبارات.
وفي لغة القانون، المراقبة الشرطية للمحكوم 

صورها،  جميع  في  جنائية  عقوبة  هي  عليه 
يقضى  التي  وهي  أصلية،  عقوبة  أكانت  سواء 
بها وحدها، أو كانت عقوبة تبعية لعقوبة السجن 
لفترة من الزمن في إحدى المؤسسات العقابية 
واإلصالحية في الدولة في األحوال المنصوص 
عليها، أو كانت عقوبة تكميلية يجوز الحكم بها 
مع العقوبة األصلية مثل جرائم السرقة وحالة 
واالحتيال  والنصب  المخدرات  إلدمان  العود 

وغيرها.. 
المحكوم  وال تنفذ األحكام الصادرة بوضع 
بعد صيرورتها  إال  الشرطة  مراقبة  عليه تحت 
النهائية. والوضع تحت المراقبة الشرطية يمثل 
عقوبة جنائية ويتعين أن يكون توقيعها بحكم 

قضائي.
قامت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وفي 
بإجراء  العامة  النيابة  مع  بالتعاون  الشرطة 
عليه  المحكوم  اعتبار  يصون  ومهم  جديد 
الشرطية،  بالمراقبة  حكم  ضده  صدر  الذي 
إلكتروني  سوار  بوضع  اإلجراء  هذا  ويتمثل 
شرطياً،  رقابته  المراد  الشخص  معصم  في 
المحكوم  تحركات  برصد  السوار  هذا  ويقوم 
عليه ومراقبته مراقبة دقيقة، بعد أن يحدد مكان 
وجود المحكوم عليه في داخل الحيز الجغرافي 

المسموح له بالتحرك في نطاقه.

�سوار اإلكرتوين

العامة  القيادة  أكدت  اإلطار،  هذا  وفي 
لشرطة أبوظبي أن السوار اإللكتروني الخاص 
مطابق  للمحكومين  اإللكترونية  المراقبة  بنظام 
العالمية  القياسية  الصحية  للمواصفات 
وال  الماء،  ضد  وهو  تماماً،  وآمن  والمحلية، 
يؤدي إلى كهربة المستخدم أي المحكوم عليه 

بالمراقبة الشرطية.
والرعاية  الشرطية  المتابعة  إدارة  وأعلنت 

الالحقة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي 
عن تطبيق نظام المراقبة اإللكترونية للمحكوم 
للجنح  المدة  قصير  الحبس  عن  بديالً  علهم، 
البسيطة، حيث يتم استخدام السوار اإللكتروني 
والقواعد  واألوقات،  الجغرافي،  النطاق  لتحديد 
المفروضة على المشمولين بالمراقبة الشرطية 
للوجود فيها أو االمتناع عنها، وذلك بناًء على 

حيثيات األحكام القضائية وقرارات النيابة.
اإللكتروني، يخضع  المراقبة  نظام  وبحسب 
المحكوم عليه للمراقبة الشرطية بعد إحالته من 
صدور  وبعد  أبوظبي،  في  العامة  النيابة  قبل 
الحكم القضائي، وتقوم إدارة المتابعة الشرطية 
بتركيب  أبوظبي  شرطة  في  الالحقة  والرعاية 
المحكوم عليه  اإللكتروني على معصم  السوار 
السوار اإللكتروني   الشرطية، ويعمل  بالمراقبة 
بتقنية األقمار االصطناعية )GPS(، وعلى مدى 

24 ساعة طوال مدة المراقبة.
برامج  في  المشاركة  عليه  المحكوم  وعلى 
تأهيلية وتدريبية أثناء فترة المراقبة الشرطية، 
اإلفراج  بعد  بالمجتمع  اندماجه  في  يساعد  ما 
بقواعد  المحكوم  التزام  حسن  أن  كما  عنه، 
مدة  تخفيف  في  يساعد  الشرطية  المراقبة 

المراقبة.

مواد قانونية

اإللكترونية من وسائل  المراقبة  نظام  ويعد 
تنفيذ األحكام القضائية الصادرة بالمراقبة، وال 
يعتبر بديالً عن العقوبة السالبة للحرية، وذلك 
والقرار  االتحادي  العقوبات  لقانون  استناداً 
قواعد  بشأن   2017 لسنة   )281( رقم  اإلداري 

تنفيذ المراقبة الشرطية.
فريق متخصص  رعاية  ذلك تحت  كل  ويتم 
في تطبيق نظام مراقبة المحكومين المشمولين 
اإللكتروني،  السوار  تركيب  من  بدءاً  بالنظام، 

المراقبة الشرطية 
للمحكوم عليهم في اإلمارات 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 
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سلوك  تعديل  بهدف  مراقبتهم  ثم  ومن 
المحكومين وعدم العودة الرتكاب جرائم، ومن 
في  منتجين  أفراداً  ليكونوا  تأهيلهم  إعادة  ثم 

المجتمع.
اإللكترونية  الشرطية  المراقبة  نظام  ويطبق 
مراعياً  مرنة،  بصورة  احتجازية  غير  تدابير 
في ذلك شخصية المحكوم عليه وطبيعة الجرم 
وخطورته ومقتضيات حماية المجتمع، ويمكن 
مراقبة مدى امتثال المحكوم عليه وإطاعته ألمر 
المحكمة بالبقاء في عنوان معين أو عدم الذهاب 
المحكمة  أوامر  من  ذلك  وغير  ما  مكان  إلى 
من  عليه  المحكوم  يمكن  الذي  األمر  تجاهه، 
وفق  طبيعي،  بشكل  اليومية  حياته  ممارسة 
برنامج تحدده المحكمة والنيابة العامة وتتابعه 

الشرطة.
وبالنسبة إلى نصوص التشريعات التي تنص 
على المراقبة الشرطية للمحكوم عليه في دولة 

اإلمارات، هناك:
بشأن   1987 لسنة   3 رقم  اتحادي  قانون 
إصدار قانون العقوبات والذي نشر في الجريدة 
عشرة  السابعة  السنة   182 العدد  الرسمية 
تاريخ  من  به  وعمل   1987/12/20 بتاريخ 
المقيدة  التدابير  على  ونص   ،1988/3/20
للحرية في المادة 110، ومنها المراقبة الشرطية 
للمحكوم عليه بعد أن منعته من ارتياد األماكن 
العامة ومن اإلقامة في أمكنة معين كما جاء في 

عدد من مواد هذا القانون االتحادي.
المادة 110 - التدابير المقيدة للحرية هي:

1 - حظر ارتياد بعض المحال العامة. 

2 - منع اإلقامة في مكان معين.
 3 - المراقبة. 

4 - الخدمة المجتمعية.
5 - اإلبعاد عن الدولة.

المادة 111:
للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه ارتياد 
الجريمة  كانت  إذا  تحددها  التي  العامة  المحال 
قد وقعت تحت تأثير مسكر أو مخدر، وكذلك 
في الحاالت األخرى التي ينص عليها القانون، 
تزيد  تقل عن سنة وال  لمدة ال  الحظر  ويكون 

على خمس سنوات.
المادة 112:

حرمان  هو  معين  مكان  في  اإلقامة  منع 
المحكوم عليه من أن يقيم أو يرتاد بعد اإلفراج 
الحكم  في  المعينة  األمكنة  أو  المكان  هذا  عنه 
خمس  على  تزيد  وال  سنة  عن  تقل  ال  لمدة 

سنوات.
المادة 113:

السجن  أو  باإلعدام  شخص  على  حكم  إذا 
المؤبد، وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة 
كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف، 
أمره على  العامة أن تعرض  النيابة  وجب على 
من  منعه  لتقرر  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة 
تحددها  التي  األمكنة  أو  المكان  في  اإلقامة 
مدة خمس سنوات ما لم ينص في قرار العفو 
على خالف ذلك. وللمحكمة عند الحكم بعقوبة 
السجن المؤقت أن تحكم بمنع إقامة المحكوم 
تساوي  لمدة  معينة  أمكنة  أو  مكان  في  عليه 
مدة العقوبة المحكوم بها على أال تجاوز خمس 

صادراً  الجناية  في  الحكم  كان  فإذا  سنوات، 
اإلقامة  بمنع  تحكم  أن  للمحكمة  جاز  بالحبس 

مدة ال تزيد على سنتين.
المادة 115 بخصوص المراقبة الشرطية 

عليه  المحكوم  إلزام  هي  الشرطية  المراقبة 
لما يقرره  بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقاً 

الحكم: 
1 - أال يغير محل إقامته إال بعد موافقة الجهة 
إقامة  له محل  المختصة، فإذا لم يكن  اإلدارية 

عينت له هذه الجهة محالً. 
اإلدارية  الجهة  إلى  نفسه  يقدم  أن   -  2

المختصة في الفترات الدورية التي تحددها. 
3 - أال يرتاد األماكن التي حددها الحكم. 

4 - أال يبرح مسكنه ليالً إال بإذن من الجهة 
اإلدارية المختصة.

التي  القواعد  تطبق  األحوال،  جميع  وفي 
بهذا  الداخلية  قرار من وزير  بتحديدها  يصدر 

الشأن.
وختاماً فإن المراقبة الشرطية للمحكوم عليه 
في اإلمارات باستخدام السوار اإللكتروني تسهل 
وهي  أعاله،  المذكورة  القانونية  المواد  تطبيق 
توضيح  في  توفرها  التي  البيانات  بدقة  تتميز 
مدى التزام المحكوم عليه بالقيود المطبقة عليه 
اتخاذ  يسهل  ما  المراقبة،  فترة  خالل  قانوناً 
لتحقيق هدف المشرع في منع  القرار وصوالً 
إلى  الجريمة، باإلضافة  العود الرتكاب  إمكانية 
وأهمها  االجتماعية،  األهداف  من  عدداً  تحقيقه 
واالجتماعية  األسرية  الروابط  على  المحافظة 

للمحكوم عليه.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  رفضت 
اإلمارات العربية المتحدة إلزام متهم بدفع مبلغ 
200 ألف درهم، وقضت ببراءته من تهمة إبالغه 
في  للشرطة  العامة  القيادة  نية،  وبسوء  كذباً 
إحدى إمارات الدولة بارتكاب شخصين جريمتي 
التزوير والتبديد للمال، وذلك لعدم توافر القصد 

الجنائي في جريمة البالغ الكاذب.
النيابة  إسناد  إلى  القضية  تفاصيل  وتعود 
العامة في إحدى إمارات الدولة إلى المتهم، قيامه 
باإلبالغ كذباً وبسوء نية، القيادة العامة للشرطة 
في اإلمارة بارتكاب شخصين جريمتي التزوير 

والتبديد للمال. 
ودعا الشخصان الطاعنان مدنياً أمام محاكم 
اإلمارة بإلزام المتهم بمبلغ 21 ألف درهم على 
سبيل التعويض المؤقت، ثم عدال الطلب إلى مبلغ 

200 ألف درهم.
المحكمة  أي  درجة  أول  محكمة  وحكمت 
المتهم  على  نفسها  اإلمارة  في  االبتدائية 
مبلغ  بتغريمه  الجزائية،  الدعوى  في  حضورياً 
وفي  إليه،  المسندة  التهمة  عن  درهم  آالف   3
المدنية  المحكمة  إلى  بإحالتها  المدنية  الدعوى 

المختصة للفصل فيها. 
واستأنف المتهم المحكوم عليه والشخصان 
المدعيان بالحق المدني قرار المحكمة االبتدائية 
نفسها،  اإلمارة  في  االستئناف  محكمة  أمام 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

االستئنافين  بقبول  االستئناف  محكمة  وقضت 
شكالً، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف 
إليه،  المسندة  التهمة  عن  المتهم  براءة  وإعالن 
وبرفض الدعوى المدنية، وإلزام المدعين بالحق 
المدني بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 درهم 

مقابل أتعاب المحاماة.
ثم طعن الشخصان نفساهما في الحكم امام 
اإلمارات  دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة 
المتهم  إلزام  رفضت  والتي  المتحدة،  العربية 
بدفع مبلغ 200 ألف درهم، وقضت ببراءته من 
الشخصين  ارتكاب  عن  الكاذب  البالغ  جريمة 
نفسيهما جريمتي التزوير والتبديد للمال، وذلك 

لعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
وأوضحت المحكمة االتحادية العليا في قرارها 
بهذه القضية أن المتهم كان قد أبلغ القيادة العامة 
للشرطة في اإلمارة عن قيام شخصين باختالس 
األموال التي تم تحصيلها من ذمم المدينين ولم 
الخبير  بتقرير  ذلك  تأيد  ولقد  بتسليمها،  يقوما 
المحاسبي الذي انتدبته النيابة العامة التي قامت 
بتحريك الدعوى الجزائية تجاه المبلغ ضدهما، 
وقد قضى بإدانتهما. ومع أن محكمة االستئناف 
أن  أساس  على  ببراءتهما  قضت  اإلمارة  في 
النزاع يتصف بالصيغة المدنية وليست جنائية، 
إال أن المحكمة االتحادية العليا ترى أنه لم يكن 
النيل من  أو  البالغ اإلضرار  المتهم يقصد من 

يكن  ولم  المستأنفين،  المدني  بالحق  المدعين 
كاذباً في بالغه، وبالتالي فإن الجريمة تفتقر إلى 
ركن القصد الجنائي، وهو غير متوافر في حق 
المتهم كون أن الوقائع التي أبلغ عنها صحيحة 

وغير مكذوبة.
وللتعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا 

في هذه القضية، نوضح التالي:
يجب معرفة ماهو البالغ الكاذب وفق ما جاء 
به قانون العقوبات االتحادي رقم 3 لسنة 1987.

ففي المادة 275 جاء: يعاقب بالحبس مدة ال 
تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين 
أو  القضائية  السلطة  أبلغ  من  كل  العقوبتين 
الجهات اإلدارية عن حوادث أو أخطار ال وجود 

لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

وفي المادة 276
بإحدى  أو  وبالغرامة  بالحبس  يعاقب  جاء: 
هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية، 
بارتكاب  اإلدارية  الجهات  أو  القضائية  السلطة 
شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته 
الدعوى  إقامة  ذلك  على  يترتب  لم  ولو  إدارياً، 
الجنائية أو التأديبية، وكذلك كل من اختلق أدلة 
خالفاً  لجريمة  ما  شخص  ارتكاب  على  مادية 
للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد 

شخص يعلم براءته. 

براءة متهم من جريمة بالغ كاذب 
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وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين 
أفضى  فإذا  جناية،  المفتراة  الجريمة  كانت  إذا 
االفتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري 

بذات العقوبة المحكوم بها.
يشترط  أعاله  المذكورة  المواد  ومن خالل   
القانون اإلماراتي توافر خمسة شروط الكتمال 
معاقبة  وبالتالي  الكاذب،  البالغ  جريمة  وقوع 

المتهم، وهي:
1 - االبالغ.

2 - أن يكون األمر المبلغ عنه يتوجب عقوبة 
فاعله جنائياً أومجازاته إدارياً.

3 - أن يكون البالغ الى السلطة القضائية أو 
اإلدارية. 

4 - ثبوت كذب البالغ.
5 - توافر القصد الجنائي والذي يتكون من 
التي  الوقائع  بكذب  المبلغ  –علم  هما  عنصرين 
أبلغ عنها وأن تكون نيته هي توقيع الضرر بمن 

أبلغ عنه. 
في  محقة  العليا  االتحادية  المحكمة  وكانت 
من جريمة  المتهم  ببراءة  والذي قضى  حكمها 

البالغ الكاذب، وذلك لألسباب االتية: -
المحكمة  حكم  حيثيات  في  جاء  ما   -  1
االتحادية العليا أنه يجب لتوافر القصد الجنائي 
قد  المبلغ  يكون  أن  الكاذب،  البالغ  جريمة  في 
التي  الوقائع  بأن  علمه  مع  التبليغ  على  أقدم 
في  المبلغ  الشخص  وأن  مكذوبة،  عنها  أبلغ 
حقه بريء مما نسب إليه، وأن يكون ذلك بنية 
اإلضرار بالمبلّغ ضده، موضحة أن القصد الذي 

يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو 
يفترض توافر القصد العام أوالً، ثم يتطلب بعد 
ذلك أن تتوافر نية يقوم عليها القصد الجنائي، 
وهي نية اإلضرار. والبالغ كما تضح صادق ال 

نية إضرار فيه.
في  العليا  االتحادية  المحكمة  أكدت  كما 
أن  الجنائية،  المحاكمات  في  يكفي  أنه  قرارها 
إلى  التهمة  إسناد  صحة  في  القاضي  يتشكك 
الدعوى  وبرفض  بالبراءة  يقضي  لكي  المتهم 
إلى  يعود  ذلك  في  األمر  مرجع  إن  إذ  المدنية، 
ما يطمئن إليه القاضي في تقدير الدليل ما دام 
الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر 
من  بدليل  باألخذ  مطالبته  يصح  وال  وبصيرة 
دون آخر، وهذا صحيح ذلك ألن القانون ال يهتم 
من  الجاني  يقصدها  التي  بالغاية  العموم  على 
ارتكاب الجريمة، أو الباعث على ارتكابها فيكتفي 
بالقصد العام في أغلب الجرائم، ولكنه في بعض 
الجرائم يعد الغاية أو الباعث عنصراً في القصد 
الجنائي لما يراه من خطورة الفعل، حيث تتجه 
وليس  الباعث  أو  الغاية  هذه  إلى  الفاعل  إرادة 
وفكرة  النتيجة.  نحو  اإلرادة  توجيه  مجرد  في 
القصد الجنائي الخاص يحيط بها الغموض إال 
أن أوضح تحديد لها هو )نية انصرفت إلى غاية 
معينة أو هو نية دفعها إلى الفعل باعث خاص(، 
وعليه يكون القصد خاصاً إذا كان الفاعل مدفوعاً 
غاية  له  كانت  أو  معين،  بباعث  ارتكابها  إلى 
محددة يقصد تحقيقها، فالقصد الخاص يلتقي 
مع القصد العام في جميع عناصره، ويزيد عليه 

إما  الجاني  اإلرادة اإلجرامية لدى  رغبة تحديد 
بغاية أو نتيجة محددة يريدها، وقد يكون الزماً 
لقيام الجريمة ووجودها بحيث تنتفي بانتفائه، 
فالجريمة تدور معه وجوداً وعدماً، وفي جريمة 
البالغ الكاذب يجب توافر القصد الخاص وهو 
يتوافر  لم  ما  وهذا  بالمبلَّغ ضده  اإلضرار  نية 

لدى المتهم في هذه القضية.
السلطات  تقلق  الكاذب  البالغ  جريمة   -  2
التي  الجرائم  من  ألنها  نظراً  وتزعجها  العامة 
أفراده  وفي  فيه  الثقة  وتفقد  المجتمع،  تهدد 
اإلماراتي  المشرع  غلظ  ولذلك  الجميع،  وتربك 
العقوبات،  قانون  من   276 للمادة  طبقاً  العقوبة 
عن  والتحري  البحث  أن  التشديد  هذا  وعلة 
إرهاقاً  تسبب  فعالً  الواقعة  والحوادث  الجرائم 
والحوادث  بالجرائم  لكم  با  فما  العامة  للسلطة 
القضية  هذه  في  والمتهم  أصالً؟  تقع  لم  التي 
عقوبة مشددة  أي  بريء وال يستحق  أنه  تبين 

أو عادية.
3 - القصد الجنائي في جريمة البالغ الكاذب 
الوقائع  بكذب  عالماً  المبلغ  كان  متى  تتوافر 
ويتعمد األضرار بالمبلغ عنه، وأن المحكمة هي 
الحقيقة  بينت  متى  القصد  هذا  ببحث  المخولة 
ولها  سائغة  وبأسباب  إليها  أستندت  التي 
الدعوى وتقدير األدلة  الواقع في  تحصيل فهم 
التي  المنزلة  وتنزلها  الشهود  شهادة  فيها  بما 
هذه  وفي  عليها.  معقب  دون  من  الزمة  تراها 
القضية ال يوجد أي قصد جنائي للمتهم فالبالغ 

صادق وال تعمد إلضرار الشخصين.
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آفاق

ر�سا اإبراهيم حممود-باحث 

الصراعات على الموارد المائية
وقود الحروب القادمة!

مما ال شك فيه أن الصراع على المياه العذبة 
تتنازع  كما  الخليقة،  بداية  إلى  جذوره  تعود 
الثروات  على  منذ قرون  العالم  العديد من دول 
من  شابههما  وما  والذهب  النفط  مثل  الطبيعية 
ثروات، ويؤكد خبراء ومحللون متخصصون أن 
المدنية  للقالقل  األوحد  السبب  تكون  لن  المياه 
أو الصراع الدولي، لكنها ستكون عامالً مساعداً 
لمثل تلك المواقف، حيث باتت المياه من أولويات 
الثروات الطبيعية، ومن أهم ما يشغل بال الساسة 
والخبراء على مستوى العالم أجمع شرقاً وغرباً، 
المائية وقود  كما باتت الصراعات على الموارد 

الحروب القادمة.

ازدياد خطر حروب املياه

في بداية عام 2013 توصلت دراسة أمريكية 
أجريت بتكليف من وزارة الخارجية إلى نتيجة 
مخيفة للغاية، وهي أن خطر اندالع حروب بسبب 
المياه في المستقبل قد ازداد بطريقة غير تقليدية، 
وأوضحت الدراسة نفسها أن السبب يرجع إلى 
عاملين أساسيين، أولهما هو كثافة عدد السكان 
وثانيهما هو تغير المناخ، واستناداً إلى تقديرات 
األمم المتحدة سيزداد عدد سكان العالم من نحو 
إلى  ليصل  الحالي  الوقت  في  نسمة  مليارات   7
األمر   ،2040 عام  بحلول  نسمة  مليارات   9 نحو 
ستصبح  الحالية  الشرب  مياه  أن  يعني  الذي 

كافية لنحو 70 بالمائة من سكان العالم فقط !  
مياه  وشح  المناخ  تغير  الستمرار  ونظراً 

أكثر  باتت  السكان  كثيفة  المدن  فإن  الشرب 
شح  من  والضرر  للمعاناة  غيرها  من  عرضة 
مهددة  أنها  الشعوب  وستشعر  العذبة،  المياه 
شح  بسبب  مستقبلية  حروب  وستندلع  بالفناء، 

المياه العذبة يكون أساسها الحفاظ على البقاء.

م�سر وال�سودان واأزمتهما مع اإثيوبيا

في العام الماضي أعلنت إثيوبيا التي تشكو منذ 
عقود من جفاف أراضيها عن البدء في مشاريع 
الري وذلك بمساعدة خبراء وفنيين إسرائيليين 
أسباب  ومستغلة  النيل،  مياه  مستخدمة  وألمان 
في  حدثت  التي  الداخلية  والمشكالت  التغييرات 
مصر والقالئل التي يعيشها السودان مع جنوبه، 
مع  النزاع  بأن  كبيرة  ثقة  على  المراقبين  ولكن 
كل  بين  عسكري  نزاع  إلى  يتطور  قد  إثيوبيا 
من الدولتين العربيتين وإثيوبيا، علما بأن نسبة 
على  يعيشون  المصري  الشعب  من  بالمائة   30
النيل  مياه  على  الحصول  دون  ومن  الزراعة، 
تقليلها فإن معيشتهم قد تتجه نحو  أو محاولة 

مصير مظلم وواقع مرير.
تمتعه  من  الرغم  فعلى  السودان  عن  وأما 
بكل هذه الموارد المائية الكبيرة، إال أنه ال يقوم 
نصيب  إن  حيث  األمثل،  االستغالل  باستغاللها 
في  الموقعة  النيل  مياه  اتفاقية  السودان حسب 
عام 1959 يبلغ 20 مليار متر مكعب يستغل منها 
يتم  لم  والباقي منها  مليار متر مكعب،   18 فقط 
استغالله لعدم وجود مواعين أو سدود أو أماكن 

تخزين للفائض المتبقي من مياه النيل.
هذا وترتبط أزمات المياه في المنطقة العربية 
وأبعاد  جوانب  بعدة  دول  من  جاورها  وما 
في  المياه  أن مشكلة  أهمها  من  والتي  أساسية، 
األمن  عناصر  أهم  أحد  شك  بال  تعتبر  المنطقة 
أهمية  أكثر  وهي  الحالي،  الوقت  في  القومي 
المياه  عنصر  ألن  ذلك  المستقبل،  في  وتأثيراً 
على  الحفاظ  ومقومات  عوامل  أحد  أصبح 
االستقالل السياسي واالقتصادي للدول العربية 

على حد سواء. 

نق�س املياه وارتفاع االأ�سعار 

للبترول  المنتجة  الدول  من  الكثير  تواجه  قد 
األعضاء في منظمة أوبيك ضغطاً على اإلمدادات، 
النفط من  المياه في مكامن  ما تضخ  ألن كثيراً 
المستخرجة،  الكمية  وزيادة  الضغط  زيادة  أجل 
المياه  نقص  سيقود  الجوفية  المياه  نفاد  ومع 
مطردة  بطريقة  االرتفاع  إلى  البترول  أسعار 
يصعب السيطرة عليها، كما يتوقع ارتفاع تكلفة 
الماء المنتج من محطات التحلية أو الذي ينقل من 

البحر عبر خطوط األنابيب.
الفعلي  االستخدام  المياه  دراسات  وتتناول 
للمياه، الذي يوضح مدى دخول المياه في السلع 
شح  يحدث  فعندما  لذلك  المستوردة،  الغذائية 
مائي فإن أثر ذلك يظهر على وجه السرعة، مثلما 
حدث مع روسيا عندما تعرضت لموجات جفاف، 
الزراعي،  القطاع  وتصاعد حراري شديد أصاب 
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فما كان منها إال أن أمرت بتحديد صادرات القمح، 
القمح  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  الذي  األمر  وهو 
الفرد  نصيب  أن  والمعلوم  العالمية،  السوق  في 
في منطقة الشرق األوسط يبلغ 1200 متر مكعب 
عن  المائة  في   20 بنسبة  يقل  ما  وهو  سنوياً، 
المعدل العالمي، كما أن األنهار والمكامن المائية 

يجري استغاللها بطريقة كبيرة للغاية.
المياه  أزمات  يخص  جديد  استطالع  وأظهر 
على مستوى الدول أن المخاوف من مشكلة نقص 
المياه في منطقة الشرق األوسط باألخص بلغت 
االستطالع  وأوضح  ذروتها.  الحالي  الوقت  في 
أنه في دولة اإلمارات العربية المتحدة وحدها بلغ 
في  المياه 550 لتراً  الفرد من  متوسط استهالك 
اليوم الواحد، وبما يعادل ثالثة أضعاف المعدل 
المياه  مستقبل  بشأن  القلق  يثير  ما  العالمي، 

العذبة ومدى توافرها لألجيال القادمة. 
من  بالمائة   25 أن  االستطالع  نتائج  وبينت 
بالقلق  يشعرون  اإلمارات  دولة  في  األسر 
في  العذبة  المياه  شح  من  أطفالهم  معاناة  من 
اإلماراتيين  من  بالمائة   28 نحو  وأن  المستقبل، 
الطبيعية  الموارد  أن  من  بالقلق  يشعرون  باتوا 
لألجيال  كبيرة  مشكلة  ستمثل  المحدودة 
المستقبلية، وأظهرت النتائج كذلك أن 57 بالمائة 
من سكان دبي يقومون بدور نشط في مراقبة 
استهالكهم من المياه الستخدام ما هو ضروري 

منها فقط.

دبلوما�سية املياه لنزع فتيل التوترات

وصراعات  أزمات  بوادر  ظهور  خالل  من 
السيطرة على منابع المياه، قال خبراء إن األمم 
النهوض  على  جاهدة  تعمل  أن  يجب  المتحدة 
توتر  أي  فتيل  نزع  إلمكان  المياه  بدبلوماسية 
الشرق  مثل  مناطق  في  المياه  بسبب  ينشأ  قد 
تؤدي  أن  يمكن  حيث  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
قلة الموارد المائية إلى صراعات في المستقبل، 
الدولي  األمن  على مجلس  ينبغي  بأنه  وأضافوا 
إيجاد أنسب السبل من أجل تعزيز التعاون بشأن 
المياه في البحيرات أو األنهار المشتركة، والتي 
عدد  ارتفاع  بسبب  لضغوط  تتعرض  أن  يرجح 
اجتماع  فقبيل  المناخي.  والتغير  العالم  سكان 
واألمن  المياه  قضايا  لمناقشة  كندا  في  للخبراء 
أكد رئيس برنامج المياه بالشرق األوسط قائالً: 
مالئمة  قضية  ستكون  المياه  أن  نعتقد  )نحن 
بخصوص  بيان  وأفاد  الدولي(،  األمن  لمجلس 
بأن  تورونتو  مدينة  في  جرت  التي  المحادثات 
المنطقة العربية التي تتألف من الشرق األوسط 
المعرضة  المناطق  رأس  على  إفريقيا  وشمال 

لخطر صراعات وحروب المياه.

املياه قد ت�سعل حربًا ذرية!

تملك دولة الصين الشعبية ما نسبته 8 بالمائة 
فقط من احتياطي العالم من المياه العذبة، ويمثل 
عدد سكان الصين نحو 20 بالمائة من عدد سكان 

إطار زيادة  الكرة األرضية، كما تعمل بكين في 
إنتاجها من الكهرباء لدعم قوتها الصناعية ضمن 
خطتها على بناء عدد من السدود تنتج كمية 140 
الكهرباء، ونتيجة ذلك تراقب  ألف ميجاوات من 
بقلق  الصين  به  تقوم  ما  كثب  عن  الجوار  دول 
من  خيفة  وتتوجس  ترتاب  فيتنام  فدولة  كبير، 
إذا  )ميكونغ(  نهر  مياه  نقصان حصتها من  أن 
أيضاً  تخشى  كما  عليه،  السدود  الصين  أقامت 
الهند من احتمال تراجع نصيبها من مياه  دولة 
نهر )براهمابوترا( فقد أكدت نيودلهي أن المياه 
الهند والصين، ألن  بين  أزمة خطيرة  قد تشعل 
الجوار  دول  بمصالح  تضر  الصينية  السدود 

بطريقة مباشرة.
األمريكية  الخارجية  لوزارة  دراسة  وفي 
حذرت من احتمال وقوع نزاعات دولية وأخطرها 
النزاع بين الدولتين األشد عداوة منذ انفصالهما 
الخبراء في  الهند وباكستان، وقد بات  أال وهما 
الخارجية األمريكية أكثر ثقة وقناعة من أي وقت 
مضى من أنه في حالة ما إذا وقع نزاع عسكري 
بين كال الدولتين حول تقاسم المياه أو الصراع 
الذرية  األسلحة  استخدام  سيتم  فإنه  عليها، 
يعني  الذي  األمر  منهما!  كل  بحوزة  هي  والتي 
أن خطورة النزاع تكمن في عدم وجود معاهدة 
دولية حول تقاسم المياه، ويدفع تغير المناخ إلى 
ازدياد شح المياه وتوتر النزاعات بين تلك البلدان 

الواقعة على ضفاف العديد من األنهار.
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الشرطة العالمية

العنف  لمنع  القانون  تنفيذ  وكالة  تتعاون  كيف 
المدرسي، األمر يتطلب مجتمعاً كامالً لمساعدة طفل 

مضطرب - قبل حدوث إطالق النار على مدرسة. 
إلطالق  العشرين  الذكرى  كانت   2019 أبريل   20
النار في مدرسة كولومبين. ُقتل خمسة عشر شخصاً، 
بمن فيهم الرجالن اللذان أطلقا نيران أسلحتهما على 
نفسيهما، وأصيب 21 شخصاً بجروح. لم يكن ذلك 
يبقى  ولن  الطالب،  قبل  من  نار  إطالق  حادث  أول 
األكثر دموية. ففي عام 2007، قتل طالب جامعي 32 
شخصاً وجرح 17 آخرين في جامعة »فرجينيا تك« 
قبل قتل نفسه. لكن حادثة مدرسة كولومبين تمثل 
بداية ما يسميه بعضهم »جيل كولومبين« - أطفال 

لم يعرفوا أبداً عالماً بدون إطالق نار في المدارس.
المدارس  مختلف  في  التدريب  أنظمة  تعزيز  تم 
إنذار  )أجهزة  الدموية  الحوادث  هذه  مثل  لمواجهة 
الحريق، التدريبات العملية، كيفية المواجهة، التعامل 
مع الزوايا الثابتة ورمز اإلنذار األحمر، حقائب الظهر 
البالستية التي تحمي من الرصاص.. إلخ(،  ولكن في 
مقاطعة يافاباي في والية أريزونا، قام أفراد المجتمع 

بتنفيذ استراتيجية أكثر فعالية.

 999 - خا�س

م�سروع معامل

أتت  كولومبين  حادثة  منذ  العشرون  السنوات 
بمعلومات خطيرة ولكن قيمة. لقد تم ارتكاب واحد 
وتسعين بالمائة من عمليات إطالق النار في المدارس 
سبعة  أظهر  سابقين.  أو  حاليين  طالب  قبل  من 
وثمانون في المئة من منفذي عمليات القتل الجماعي 
في المدارس عالمات على وجود أزمة في سلوكهم 
قبل إطالق النار. نحو 80 في المئة كانوا انتحاريين. 

78 في المئة كشفت خططهم في وقت مبكر.
فإن  المدرسة،  في  طالباً  النار  مطلق  كان  إذا 
خطط  مسبقاً  له  توضح  المحيط  تأمين  تدريبات 
المدرسة للتعامل مع مثل هذا الحادث. وأن معاقبة 
الطالب الذي يهدد باللجوء إلى العنف بتعليق دراسته 
أو الطرد أو توجيه تهم جنائية له ليست فعالة مع 
بتفاقم  العنف  خطر  من  تزيد  وقد  انتحاري  طالب 
النقمة عنده. وعندما يتم  طرد مثل هؤالء الطالب، 
أي  تتلقى  ال  أخرى  بمدرسة  االلتحاق  فيمكنهم 

معلومات عن أسباب عمليات الطرد.
دون أوستندورف لم ينتظر 20 عاماً من البيانات 
السابق  التنفيذي  فالرئيس  إجراء.  أي  اتخاذ  قبل 

بتوفير  المكلفة   - اإلرشادية  يافاباي  غرب  لعيادة 
 - يافاباي  مقاطعة  لسكان  العقلية  الصحة  خدمات 
يتصور أن المجتمع بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة 
العنف  من  كبير  لخطر  المعرضين  الطالب  بتحديد 
»مشروع  بدأ  وهكذا  لهم.  الخدمات  تقديم  ثم  ومن 

معالم« بعد وقت قصير من كولومبين.
ومقدمي  الشركاء  ربط  هو  األول  التحدي  كان 
الخدمات حتى يتمكنوا من تبادل المعلومات والعمل 
وتقديم  فردي  بشكل  مصممة  خطط  وتطوير  معاً 

الخدمات.

ي�سمل �سركاء م�سروع املعامل الرئي�سة ما 

يلي:

• المدارس والمناطق التعليمية،
• إنفاذ القانون - مكتب الشريف وإدارات الشرطة،

• خدمات حماية األطفال.
• مكتب مراقبة األحداث.

• مقدمو خدمات الصحة العقلية.
• وكالة خدمات التعليم بالمقاطعة.

• نظام المحاكم.

تعاون إنفاذ القانون لدرء العنف المدرسي
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سألت  وعندما  والثقة،  العالقات  بناء  يجب  كان 
مدير مدرسة مقاطعة يافاباي تيم كارتر عما تطلبه 
األمر، قال: »األشخاص المناسبون مستعدون للعمل 
معاً«. االمر بسيط ولكنه ليس سهالً. إنهم يتعاونون 
معاً منذ 20 عاماً، وقال شريف مقاطعة »ماشر« في 
األدوار  وتحسين  التعلم  يواصلون  إنهم  يافاباي 

والعمليات.
إيجاد  األشخاص  هؤالء  على  كان  البداية،  في 
بقانون  المدارس  تلتزم  المعلومات.  لمشاركة  طرق 
حقوق الخصوصية والتعليم األسري - وهو قانون 
الطالب.  تعليم  يحمي خصوصية سجالت  اتحادي 
الذي  الصحي  التأمين  وانتقالية  مسؤولية  وقانون 
يحمي خصوصية سجالت الصحة العقلية. وفًقا لما 
قاله المشرف كارتر، فإن 11 وكالة مختلفة كان لديها 
في  النار  بمطلقي  يتعلق  فيما  صلة  ذات  معلومات 

كولومبين، إال أنه لم يتم مشاركة أي منها.
األمور  أولياء  موافقة  معالم«  »مشروع  جعل 
على  االطالع  في  أساسياً  شرطاً  ومشاركتهم  
المعلومات ووضع خطة إدارة الحاالت الفردية لكل 
في  محلي  قاض  ساعد  البرنامج.  في  مقبول  طفل 
وضع أنموذج موافقة الوالدين. لم يستطع المشرف 
كارتر أن يتذكر سوى رفض والدين اثنين فقط خالل 

تاريخ المشروع على ذلك.

الدخول إلى »معالم« يمكن ألي شخص إحالة طفل 
إلى مشروع »معالم« - سائقي الحافالت أو الطالب 
أو  المراقبة  أولياء األمور أو ضباط  أو  المعلمين  أو 
ضباط الشرطة أو مقدمي الخدمات الطبية أو العقلية 

أو عمال خدمات حماية االطفال أو الجيران.

مبجرد االإحالة

• يلتقي شريك »معالم«  الذي يمثل وكالة المرجع 
الطفل  كان  إذا  ما  لتحديد  الداخليين  الموظفين  مع 
الوالدين  أحد  يقوم  الرئيس.  التعريف  ملف  يناسب 

بتوقيع أنموذج الموافقة.
• تقدم وكالة المرجع الملف اإللكتروني بإذن من 

الوالدين مرفق بوكالة خدمة التعليم في المقاطعة.
جهات  إلى  إلكترونياً  الملف  إرسال  يتم  ثم   •
ومراقبة  المدارس،   - الرائدة  للوكاالت  االتصال 
األحداث، والشرطة، والصحة العقلية. يتم التأكيد عبر 

البريد اإللكتروني أو الهاتف، إلخ.
• بمجرد موافقة األغلبية على أن الطفل يالئم ملف 
تعريف »المعالم«، ترتب وكالة التقارير اجتماعاً مع 
اتخاذ  يتم  واألسرة.  بها  المعمول  الوكاالت  جميع 

القرارات بشأن الخدمات واإلحاالت المناسبة.
• يتم تقديم الخدمات للطفل.

• تستخدم وكالة التقارير تقرير المتابعة إلبالغ 
الوكاالت المشاركة بتقدم الطفل.

أشار شريف مقاطعة »ماشر« إلى أن أحد الجوانب 
الفريدة لمشروع »معالم« هو أن جميع أعضاء اللجنة 
هم أصحاب قرار في وكاالتهم، لذلك ال يتعين على 
وبالتالي  الهرمي.  التسلسل  عبر  تتم  أن  اإلجراءات 
يتم اتخاذ القرارات والتصرف إزاءها بسرعة، وتعتبر 
ما   – أيضاً  أساسية  الفردية  الحاالت  إدارة  خطة 

يضمن المتابعة والمساءلة.
إنهم  القانون،  إنفاذ  مؤسسات  دور  أيضاً  تطور 
ليسوا مجرد عضو في اللجنة يشاركون في القرارات 
المتعلقة بطفل معين، كما أنهم يوفرون إدارة المخاطر 

من خالل أربع آليات رئيسة:
تأمين  بكيفية  يتعلق  فيما  المخاطر  تقييم   •

المدرسة.
• تقييمات التهديد الوقائي. عندما تتم إحالة الطفل، 

يمكنه إجراء تقييم للتهديد.
• تدريب المستجيبين األوائل.

وسائل  مع  التعامل  كيفية   - الحادث  بعد  ما   •
اإلعالم والجنازات واألسر والتدخل في األزمات بعد 

وقوع مأساة.

النتائج

كارتر  والمشرف  ماشر  شريف  من  لكل  كان 
الذين  أمورهم  وأولياء  األطفال  عن  مقنعة  قصص 
ساعدهم مشروع المعالم الرئيسة. ال أحد يستطيع 
كانوا  األطفال  هؤالء  إن  اليقين  وجه  على  يقول  أن 
لوال  المدارس  في  النار  مطلقي  من  سيصبحون 
رماة  من  أياً  أن  نعرف  لكننا  »معالم«،  مشروع 
المدارس من كولومبين تلقوا مثل هذه الخدمات على 
يتنبأ  لكي  عالِم صواريخ  األمر  يتطلب  ال  اإلطالق. 
بما يمكن أن يحدث عندما تأخذ طالباً مضطرباً عقلياً 
تهديدات  وجه  وقد  واالنتحار،  االكتئاب  من  يعاني 
ولديه الوسائل، وأنت تتجاهل ذلك وترفضها بالطرد 

من دون مشاركة المعلومات.
شريف  مقاطعة  مكتب  في  المحققين  أحد  قال 
مدرسة  إطالق  بعد  تقديمي  عرض  في  بينيالس 

أن  الواضح  من  »كان  الماضي،  العام  »باركالند« 
سلوك مطلق النار كان يتفاقم بمرور الوقت«.

وقوع  بعد  واضحاً  األمر  كان  مأساوي،  بشكل 
»معالم«  مشروع  هناك  يكن  لم  ألنه  فقط،  الحادث 
إطالق  قبل  عليه  والعمل  المتفاقم  السلوك  لتدوين 
النار. كما قال شريف ماشر: »لو كان هناك مشروع 
)معالم( وقام بجمع كل المعلومات معاً ووضع ونفذ 
خطة إدارة الحاالت الفردية، فهل كان من الممكن أن 

يحول من دون وقوع مأساة باركالند؟«.
علينا  كان  عما  احتماالت  في  نستغرق  ال  دعونا 
أن نفعله لمنع إطالق النار في المدرسة. ولكن فيما 
يتعلق بمشروع »معالم«، قال المشرف كارتر »هذا 
مجرد أنموذج. يمكنك التكيف مع مجتمعك الذي انت 

فيه، ونحن ال نحتكر المعلومات«.
المناسبين  األشخاص  هو  األمر  يتطلبه  ما  كل 
 - »معالم«  مشروع  ويقدم  معاً،  للعمل  المستعدين 
الحائز على جائزة االبتكار الريفي للشباب والتعليم 
التعاونية  لجهوده  الوالية  مستوى  على   2015 لعام 

لمنع العنف المدرسي - أنموذجاً جيداً.

> المقال نشر في مجلة »بوليسوان« األمريكية 
واتحادية  عامة  مدعية  وهي  بروكلن  فان  فال  بقلم 
من  العديد  في  التجريبية  أعمالها  عرضت  سابقاً، 
القنوات التلفزيونية مثل »ايه بي سي« و»ديسكفري 
تشانل« وصحف مثل »يو اس ايه توداي« و»ناشونال 
انكوايرار« وغيرها. تعمل فال حالياً مدربة دولية في 
إنفاذ القانون وكاتبة. لديها مئات المقاالت المنشورة 
لقاءات  في  وتظهر  والمطبوعات  اإلنترنت  على 

تلفزيونية وإذاعية.  
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ضفاف

رغم أنه من أشد شهور الصيف حرارة في اإلمارات، إال أنني أحب شهر أغسطس. ولهذا الحب أسباب 
ومبررات، فهذا الشهر هو الذي تولى في السادس منه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب 
الله ثراه«، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966. وقد كانت هذه الحركة المباركة نقطة التحول الكبرى، 
ليس في تاريخ إمارة أبوظبي فقط، وإنما في تاريخ اإلمارات ومنطقة الخليج والوطن العربي كله. فالمغفور له، 
الشيخ زايد، »طيب الله ثراه«، لم يكن مجرد حاكم إلمارة، وال مجرد رئيس لدولة، وإنما كان قائداً عربياً ملهماً، 
قلَّ أن يجود الزمان بمثله في تاريخ األمم والشعوب. وسوف تبقى أعماله خالدة في وجدان شعب اإلمارات 
الذي وّحده، وأصبحت اإلمارات على يديه دولة متحدة، راسخة البنيان، عظيمة الشأن، يتطلع الكثير من الدول 
والشعوب إلى استنساخ تجربتها، ومحاولة تقليد أنموذجها الفريد بين الدول، بعد أن نفضت عنها غبار الجهل 
والفقر والتخلف، وانطلقت نحو النهضة والعالمية في زمن قياسي، وأصبحت تحقق أرقاماً غير مسبوقة في 

التنافسية الدولية على مختلف المستويات.
هذا سبب رئيس من األسباب التي أحب من أجلها شهر أغسطس، رغم حرارة الطقس ونسبة الرطوبة العالية 
التي يتسم بها، وهو سبب يحب من أجله كل أهل اإلمارات هذا الشهر. لكن هناك سبباً آخر، ربما يبدو شخصياً 
في ظاهره ألنه يتعلق بدراستي ومسيرتي المهنية، لكنه مرتبط أيضاً بصاحب السبب األول المغفور له، الشيخ 
زايد، »طيب الله ثراه«. ففي السادس من أغسطس أيضاً، ولكن عام 1969، في عيد الجلوس الثالث للشيخ زايد، 
»عليه رحمة الله«، انطلق إرسال أول تلفزيون في اإلمارات، هو تلفزيون أبوظبي، الذي يحتفل هذا العام بمرور 
50 عاماً على انطالقه، ويستحق في يوبيله الذهبي أن نحتفي به، ونستذكر الدور الذي لعبه، ليس في مسيرة 
اإلعالم اإلماراتي فقط، وإنما في مسيرة التنمية في اإلمارات، قبل قيام الدولة وبعدها. وهو دور كبير له قيمته، 
يتمثل في توفير نافذة يطل منها أبناء اإلمارات على تجارب الشعوب األخرى التي سبقتهم إلى التعليم والنهضة 
والتنمية، واالستفادة من هذه التجارب، وتحفيزهم للعمل على مقاربتها لالنطالق إلى النهضة التي ينشدونها. 
وقد قام تلفزيون أبوظبي بهذه المهمة الوطنية على أكمل وجه، وكان لتوجيهات المغفور له، الشيخ زايد، »طيب 
الله ثراه«، دور كبير في مساعدة التلفزيون على أداء هذه المهمة، فقد كان متابعاً لبرامج التلفزيون بشكل 
مستمر، يؤمن بأنه وسيلة تعليم وتوجيه وبناء، ويستخدمه إليصال رسائله وتوجيهاته إلى المواطنين. ولوال 
هذا اإليمان لما بقيت هذه الرسائل خالدة حتى اليوم، نستمع إليها بالصوت والصورة عبر قنوات التلفزيون، 
ونستلهم منها القيم التي كان يؤمن بها، »عليه رحمة الله«، وما يطمح أن تصل إليه اإلمارات من نهضة وتقدم 
ورفعة، وقد حدث هذا في حياته، عليه رحمة الله، وما زال يحدث حتى اليوم، وما زالت توجيهاته تصل إلينا 

من خالل التلفزيون حتى بعد أن غادر دنيانا، وإن ظل مقيماً في القلوب ال يغادرها أبداً.
لقد قضيت بين استويوهات وردهات ومكاتب تلفزيون أبوظبي ثمانية عشر عاماً من عمري، منذ أن تخرجت 
في الجامعة متخصصاً في مجال اإلذاعة والتلفزيون في بداية الثمانينيات، وحتى منتصف التسعينيات من 
القرن الماضي. وقد كانت هذه أحلى سنوات عمري، شاركت خاللها في مسيرة هذا الجهاز اإلعالمي الوطني 
واألجنبية،  العربية  للدول  الرسمية  زياراته  من  العديد  في  الله«،  »عليه رحمة  زايد،  الشيخ  ورافقت  الكبير، 
ومشاركاته في مؤتمرات القمة الخليجية والعربية، إعالمياً ومعلقاً على هذه الزيارات والمؤتمرات، ولمست 
عن قرب المكانة التي كان، »عليه رحمة الله«، يحظى بها لدى قادة وشعوب الدول العربية واألجنبية على حد 
سواء، وكان لتلفزيون أبوظبي دور كبير في عكس هذه الصورة لشعب اإلمارات والشعوب األخرى عندما لم 
تكن هناك فضائيات وال وسائط اتصال اجتماعي. كما لمست خالل فترة إدارتي لتلفزيون أبوظبي مدى اهتمام 
الشيخ زايد، »عليه رحمة الله«، بما يقدمه التلفزيون، ومدى حرصه على أن يكون كل ما يقدمه هذا الجهاز نافعاً 

ومفيداً للمجتمع، ومدى اهتمامه بتراث اإلمارات، وتخصيص مساحة من البث له.
في أغسطس تعود ذكريات ذلك الزمن الجميل، ويصبح ليوبيل تلفزيون الذهبي بريق يالمس القلب قبل 

العين.

50 عامًا على تلفزيون أبوظبي
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رحلتان إلى مصر
)2 من 3(

بالد الشمس الساطعة وانطباعات عن مصر، 
األولى،  زارا مصر،  فرنسيين  لرحالين  كتابان 
سافرت  كولي،  لويز  اسمها  فرنسية  كاتبة 
تدشين  حفل  لحضور   1869 سنة  مصر  إلى 
دعا  الذي  العظيم  الحدث  وهو  السويس،  قناة 
الفكرية  الوجوه  أبرز  إسماعيل،  الخديوي  إليه 
والسياسية األوروبية عامة والفرنسية خاصة. 

ترجم الكتاب الدكتور عز الدين الخطابي.
فرنسي  أديب  مصر  زار   1896 عام  وفي 
»انطباعات  كتابه  وألف  مالوس،  لويس  هو 
وانطباعات  جميل  وصف  مصر«وفيه  عن 
رشيد  د.  الكتاب  ترجم  وقد  مصر،  عن  جيدة 
برهون وراجعه د. فريد الزاهي والكتابان من 

منشورات هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة.
مالوس«  »لويس  وهو  الثاني  الرحالة  أما 
1896، أي بعد نحو خمس  فقد زار مصر عام 
يومذاك  مصر  حاكم  وكان  سنة،  وعشرين 
والده  عهد  شهد  وقد  حلمي،  عباس  الخديوي 
الخديوي توفيق ثورة القائد عرابي باشا زعيم 
الحزب القومي يومذاك، ضد حكم األتراك ودعا 
إلى تحرير البالد من النفوذ اإلنجليزي الذي بدأ 
يتسرب وأدى األمر إلى تدخل اإلنجليز فقصفوا 
الجيش  وحلو  القاهرة  ودخلوا  اإلسكندرية 
وفي   .1882 عام  باشا  عرابي  ونفوا  المصري 
مصر،  في  المضطربة  السياسية  األجواء  تلك 
زارها صاحبنا الرحالة »لويس مالوس« وترك 
لنا أوصافاً رائعة عن مصر يومذاك في كتابه 

الموسوم »انطباعات عن مصر«، حيث يقول في 
مقدمة الكتاب: »مازالت مصر تحظى باإلعجاب 
والدهشة، فمناظرها وتقاليدها وعاداتها مصدر 
ذهول جارف لألجانب، وهو ذهول يحضر في 
النفس عميقاً كأنه سيستقر فيها إلى األبد بفعل 
دفعه القوي، وهذا البلد يبدو أقرب ما يكون إلى 
األمكنة المألوفة كأن المرء عاش طفولته في تلك 
الربوع. وإذ تبدو أشجار النخيل شامخة برأسها 
إلى السماء، والمساجد بمآذنها الهيفاء البيضاء 
الرملية  والتالل  الواطئة  بمنازلها  والقرى 
والذرة  القمح  وحقول  وهناك،  هنا  المنتشرة 
القسمات  الهادئة  بوجوههم  والعرب  والقطن، 
تبدو  الوجوه  وهذه  المسبحة،  حبات  يفركون 
في  عرفناهم  أن  سبق  بأناس  تذكرنا  مألوفة 
في  االبتسام  في  عارمة  برغبة  ونحس  حياتنا 

وجوههم«.
التي  مصر  عن  بالحديث  المؤلف  ينتقل  ثم 
مدينة  في  شاهده  ما  بوصف  ويبدأ  أحبها 
بطابعها  القاهرة  »تحتوي  فيقول:  القاهرة، 
الكوني البارز على كل ما يشفي غليل المتعطش 
القاهرة  المقصود  ليس  الجديدة.  لالنطباعات 
واألزبكية  اإلسماعيلية  وحي  األوروبية 
في  األكاشا  وشجرات  العريضة  والشوارع 
والمنازل  األنماط،  المتنوعة  وفيالتها  جنباتها 
قلب  في  وكأننا  والفسيحة.  المداخل  المقوسة 

مدينة فرنسية.
ولكن المقصود هو القاهرة بأزقتها الضيقة 

دكاكينها  في  المنزوين  وتجارها  وأسواقها 
الصغيرة وعامة ناسها من كل األشكال واألنماط 
وكأنك في كرنفال ضخم يلتقي فيه الناس من 
كل األجناس، أقباط ويونانيون وأتراك وبرابرة 
تراهم  ونوبيون،  وسودانيون  وفالحون  وبدو 
يتدافعون متنقلين هنا وهناك. حيث يبرز شارع 
التي  الصغيرة  الدكاكين  جانبيه  على  تصطف 
يموج أمامها جمع غفير من الناس في صخب 
كبير وتمر نسوة يحملن فوق رؤوسهن سلعاً 
يشهرنها بصوت عاٍل، ويظهر خمسة حمارين 
أو ستة وهم يسوقون دوابهم مسرعين ويتعالى 
والدائبة  نشاطاً  المليئة  القاهرة  إنها  الصخب، 

الحركة.
السلع  تتكدس  الحارات حيث  أغرب هذه  ما 
في  يجلس  ضيقة  جوانب  في  األنواع  كل  من 
وسطها البائع الذي ال يظهر منه سوى العمامة 
سكان  يؤمها  دائمة  سوق  إنها  الطربوش،  أو 
المعروضات  تتراص  وفيها  للتسوق،  القاهرة 
المتنافرة. أكوام من السجاد ومجموعة ضخمة 
الموز وصفوف  الطينية وحزم من  الجرار  من 
من األحذية الحمراء المرتبة فوق رفوف وتلميع 
القدور النحاسية تحت أشعة الشمس لتصطف 
واألوشحة  والقطنية  الحرير  أثواب  بعدها 
الحبوب  أكياس  تتبعها  والزرقاء،  البيضاء 
والزيتون.  الرمان  وسالل  القطن  وأكوام 
منهمكين  الثياب  قطع  وسط  الخياطين  وترى 
يطرقون  الحدادون  وبمحاذاتهم  أعمالهم  في 
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الخشب،  ينجرون  والنجارون  السندان،  على 
وهناك  معدنية.  يصقلون صينيات  والنقاشون 
تجد أحد األقباط وهو مستغرق في تدوين ما 

يمليه عليه أحد الفالحين.
ويمتلىء الجو برائحة قادمة من دكان صغير 
وقلي  لشوي  وموقد  وفيه مشواة  أغذية  لبائع 
اللحم واألسماك وطبخ الفطائر وكريات العجين 
بحيث  المعهودة  غير  بألوانه  المقلي  والرغيف 
متسائالً كيف صنع؟ وعلى  الناظر حائراً  يظل 
أجبان بيضاء ضخمة  صينيات كبيرة تصطف 
وكتل من العجين المحالة بالسكر وترى الناس 
عند حلول ساعة األكل يتوافدون على هذا المكان 
يلتمسون طعامهم، وأمام كل تلك الحوانيت وكل 
هؤالء الباعة وكل هذه السلع، يمر حشد غفير 
من الناس في حركة دائبة ال تنقطع مستعدون 
للترفيه عن  أو  للتدافع  أو  للصراخ  أو  للضحك 
ال  للعالم  مديرين ظهورهم  للقيلولة،  أو  النفس 

يبالون بشيء.
أهم  أحد  يمثلون  الناس  من  الحشد  هذا 
تفوق  أهميتهم  إن  بل  البلد،  هذا  في  الظواهر 
كثيراً من المعالم الفرعونية التي يكثر الحديث 

عنها في أوروبا.
العربية،  المقاهي  توجد  مصر  حارات  وفي 
بضعة  من  مكونة  البساطة  بالغة  مقاه  وهي 
إلى  مستندة  الطلق  الهواء  في  خشبية  مقاعد 
ويجلس  صغيرة،  طاوالت  وبضع  الحائط 
المسبحة  يفركون حبات  أو  يدخنون  أشخاص 

ويتمتمون ببعض األدعية، أو يتبادلون الحكايات 
أو  الورق  يلعبون  أشخاص  جوارهم  وإلى 
لعبة  أنهم يفضلون  بيد  الشطرنج  أو  الدومينو 

النرد.
مستقيمات  طريقهن  يتابعن  نسوة  وهناك 
الضخمة  السلّة  من  الرغم  على  الخطو  واثقات 
فوق  يحملنها  التي  الجرار  أو  باألواني  المليئة 
برابرة  وهناك  مدروس.  توازن  في  رؤوسهن 
ينوؤن تحت ثقل جرة مليئة بماء عرق السوس 
نحاسيين  كوبين  أيديهم  إحدى  في  يحملون 
بيد  اآلخر  على  بأحدهما  يضربون  صغيرين 
كأساً  المارة  على  األخرى  بيدهم  ويعرضون 
إلرواء  األهالي  يشربها  رمادي،  بسائل  مليئة 
لهم  شغل  ال  ممن  أشخاصاً  وترى  عطشهم. 
يقضمون أعواد قصب السكر ويمتصون النخاع 
ناصعاً.  بياضاً  األسنان  يمنح  الذي  األبيض 
الحطب  من  ضخمة  حزماً  تحمل  جماالً  وترى 
إلى  ضارب  بلون  الجسم  نحاف  بدو  يسوقها 
بسراويلهم  حوذيين  أيضاً  وترى  السمرة. 
األكمام  ذات  وقمصانهم  الفضفاضة  البيضاء 
الواسعة، يخترقون جموع الناس حاملين عصا 
المارة  ليبعدوا  سيدهم  عربة  يتقدمون  طويلة 
عن طريقها. بعد حلول الظالم تشتعل القناديل 
المعلقة في أبواب المساجد، وترسل الفوانيس 
أشعة  الصغيرة  الدكاكين  في  المثبتة  الضخمة 
ثم  المعتمة  األزقة  جوانب  تضيء  متأللئة 
تكتسي السماء والشمس موشكة على المغيب، 

لوناً أحمر مهيباً تضطرب لها النفوس، فيتوهم 
المرء أنه أمام لغز عميق«.

ثم ينتقل بنا الكاتب من ذلك الوصف الشعبي 
إلى وصف  وأهلها،  وأسواقها  القاهرة  لحارات 
صورة  ويضع  ملكي،  عرس  حفل  وهو  آخر، 

الدعوة الملكية للعرس وهي كما يلي:
»بأمر من صاحبة السمو الملكي أم الخديوي، 
يتشرف صاحب التشريفات الخديوية بااللتماس 
أن يتفضل بقبول الدعوة إلى الحفل الذي سيقام 
في قصر القبة يوم األربعاء 8 يناير 1896 في 
العاشرة مساًء بمناسبة زواج صاحبة  الساعة 
السمو الملكي األميرة نعمت الله هانم أخت سمو 
الملكي محمد جمال  السمو  الخديوي لصاحب 

باشا طوسون«.
بضعة  القاهرة  عن  بعيداً  القبة  قصر  يقع 
فخمة  وقاعاته  ضخم  بناء  إنه  كيلومترات، 
وممراته مزخرفة بعناية وبذخ وأجنحته مليئة 
األوراق  ذات  الضخمة  والنباتات  بالسجاد 
في  أنه  انطباعاً  الزائر  يعطي  مما  العريضة، 
إن  المنزل.  داخل  معزولة  خضراء  جزيرة 
الحدائق  القصر هو  النظر في  أهم ما يستلفت 
التي تحف به ويحس األجنبي وهو يدخل هذه 

الحدائق بسحر االنطباع الناجم عن الدهشة.
يصل المدعوون إما في سيارة أو في قطار 
خاص وضع رهن إشارتهم في محطة القاهرة. 
وعلى أدراج القصر يتم الفصل بين الجنسين، 
باالختالط  للرجال  تسمح  ال  الشرق  فأخالق 
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األدراج  يصعدن  وحدهن  والنساء  بالنساء، 
التي  وأمه  الخديوي  زوجة  غرف  إلى  المؤدية 
الصغيرة  األميرة  برفقة  المدعوات  تستقبل 
العروس. وفي الحقيقة فإن أهم مظاهر الحفل 
الشابة  األميرة  تقديم  مثل  النساء  تحتكرها 
الهدايا.  وعرض  العروسين،  غرف  وزيارة 
من  اآلخر  الجناح  في  فيستقبلهم  الرجال  أما 
القصر األمير محمد علي أخ الخديوي والعريس، 
والضيوف يجلسون في أرائك مريحة ويقضون 
وقتهم في التنقل من أريكة إلى كنبة، ومن كنبة 
إلى طنفسه، بعضهم يدروش وبعضهم يسدر 
لبدالت  وإياب  ذهاب  حركة  في  أحالمه  في 
الفساتين  بغياب  وحزناً  سواداً  تزداد  سوداء 
الفاتحة اللون والوجوه الباسمة، إذ ليس هناك 
منفصالً  الواحد  الجنس  في  ويعجب  مايغري 
عن اآلخر. وتقضي العادة أن تقوم أم الخديوي 
بالذهاب إلى قاعة االستقبال وإدخال يديها في 
بقطع  لتمألها  الجواري  إحدى  تحمله  كيس 
وتقذفها  السلطان  عليها صورة  نقدية صغيرة 
وسط الحاضرات، ويعد التسابق اللتقاط القطع 
النقدية أحد أجمل لحظات الحفل، حيث تتسارع 
النسوة من مختلف األعمار والفئات، من زوجات 
الوزراء أو من عامة الناس ويضعن أقدامهن أو 
األرض،  على  المستقرة  القطعة  فوق  أياديهن 
الالتي  أو  المتدحرجة  القطعة  خلف  يجرين  أو 
يلتقطن القطع المنتشرة، وفيما بعد ستتبناها كل 
واحدة منهن بما استطاعت اقتناصه مع القطع 
به  تتبرك  شيئاً  القطع  هذه  وتصبح  النقدية، 
هؤالء النسوة، قبل أن ينتهي بها الحال إلى حلية 
الليل  الساعات واألساور. وفي منتصف  تزين 
يغادر الجميع الحفل بالعربة أو بالقطار الخاص، 
وترى األزواج ينتظرون زوجاتهم وهم ينقلون 
عيونهم بقلق بين جموع األوجه المختبئة تحت 
ثياب الفرو أو الموسلين وهن يبرزن في أعلى 
األدراج، مما يشكل أكثر المظاهر أصالة في هذه 

الحفلة.
بنا  ينتقل  الشيقة،  الملكية  الحفلة  هذه  وبعد 
مظاهر  من  آخر  مظهراً  لنا  ليصف  المؤلف 
وهم جماعة  القاهرة،  في  التي شاهدها  الحياة 

البكداشيين. فيقول عنهم:
الطوائف  من  كبير  عدد  العالم  في  ينتشر 
ويهودية  ومسيحية  إسالمية  من  الدينية 
واحدة  توجد  ال  أنه  المؤكد  ومن  وهندوسية. 
طائفة  وأصالتها  غرابتها  في  تعادل  منها 
الذي  إلى مؤسسها »بكداش«  البكداشية نسبة 
يقال عنه إنه عاش في القرن الثاني عشر وإنه 
جاء من فارس ونشر أفكاره في البانيا وتوفي 
القرآن.  مصدرها  تعاليمه  وكل  مصر،  في 
استقاللية  لهم  ولكن  مسلمون  والبكداشيون 
مصر،  في  أديرتهم  وأهم  أفكارهم،  في  كبيرة 
ذلك الذي يقع في مدخل القاهرة، بمحاذاة سفح 
جبل المقطم، يعد هذا الدير أهم األديرة ويحتل 
مكانة خاصة لدى اتباع البكداشية ألنه يحتضن 

قبر مؤسس الطائفة، بكداش.

الرهبان  يعيشها  كما  الدير  حياة  وتنطوي 
على سحر خاص ال تجده في األديرة المسيحية 
بأوروبا، فهي تجمع بين المرح والتأمل بحيث 
بكداش  اتباع  من  شخص  أي  إن  القول  يمكن 
ال  فهو  الدنيا،  لمجتمع  ظهره  أدار  ألنه  سعيد 
يعبأ بالمسرات المحيطة به، ولم يعد يجد أدنى 
مستنشقاً  أفكاره  في  االستغراق  في  صعوبة 
نفسه  الوقت  في  مستمتعاً  حراً،  نقياً  هواًء 
بالفضاء الرحب الذي هو رديف السعادة، أكان 

داخل الدير أم خارجه.
لذلك يحس الرهبان وهم في الدير أنهم في 
واالضطراب،  الضجة  تعرف  ال  خالء  أرض 
وعلى من أراد زيارتهم أن يعبر ممرات القلعة 
ساحاتها  إلى  وينفذ  المتاهة  تشبه  التي  الدير 
الحجرية  البوابات  ويقطع  المتتابعة  الداخلية 
ناحية  إلى  يخرج  حيث  الدائرية،  والمسالك 
الصحراء، ففي الطرف األقصى من هذه المتاهة 
اثني  المقطم  دير  يضم  الرمال.  وتمتد  تنبسط 
عشر راهباً بكداشياً يرتدون سراويل فضفاضة 
الصوف  من  قبعات  ويعتمرون  رمادية  وستراً 
استقبلنا  وهناك  لحاهم.  ويطلقون  األبيض 
الحفاوة  من  وكثير  وعفوية  ببساطة  شيخهم 

الطائفة.  مؤسس  قبر  إلى  مباشرة  وأخذنا 
صغير  قبر  في  بكداش  جثمان  يرقد  وهناك 
مضاء ببضع شموع يقع في قعر رواق محفور 
في قلب الجبل، وأكد لنا الشيخ أن جسده يوجد 
سنة  سبعمئة  منذ  مدفون  وأنه  الحجرة  تحت 
تقريباً. وقد شاهدنا صوراً على الحيطان، تمثل 
وبقربه  مذهبه  إلى  يدعو  وهو  بكداش  األولى 
لالنطالق،  استعداداً  جناحها  أفردت  حمامة 
وهذه الحمامة هي رمز لبكداش بعد طرده من 
بالد فارس إلى وصوله إلى األراضي المصرية. 
ليس الدير سوى بناء بسيط يقع بعد سلسلة من 
األحواض التي يستغلها الرهبان لزراعة بعض 

الخضر والزهور، وهم 
في  يومهم  من  طويلة  ساعات  يخصصون 
الصالة، وعندما  والباقي يقضونه في  البستنة 
األشجار  ببعض  يستظلون  الحرارة  تشتد 
النخيل، والشك أن بكداش اختار عن  وأشجار 
تبصر وحكمة العزلة في مقطم والعيش وجهاً 
ماٍض  آثار  ومع  المترامي،  الفضاء  مع  لوجه 
ملحمي. يا له من جمال فتان ال تمل العين منه، 
مظاهره  تأمل  في  يستغرق  الذهن  ينفك  وال 

لتنتاب القلب مشاعر جياشة غير مسبوقة.



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

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

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

وجبة كل  في  تناوله  تستطيع 

 يتم سد المنطقة
 من داخل المعدة
للحد من حجمها

لماذا هذا اإلجراء؟

كيف تتم هذه العملية؟

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

theamericansurgecenter.com/lp/esg

Call Us : 050 815 9186

Schedule your consultation today! 

إجراء غير جراحي بال آالم  يستغرق اإلجراء 40
دقيقة

للتعديل و  قابل 
اإلصالح

40

ضئيل  احتمال 
الغذائي للنقص 

 يساعد على خسارة
3/4 من الوزن الزائد

ال شقوق وال ندبات
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زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

كانت األندلس بلداً مستقالً منذ أيام عبد الرحمن  
الداخل، وحصل نفوذ مرواني في المغرب ودخول 
مغربي إلى األندلس سنوات من مدة الفتنة )بين 
400و422هـ(. ولكن األندلس والمغرب شكال دولة 
دولة  بعدهم  ومن  المرابطين،  حكم  أيام  واحدة 
أواسط  إلى  الخامس  القرن  )أواخر  الموحدين 

القرن السابع(.
المغرب  بالد  بين  الثقافية  العالقات  وكانت 
)على امتداده( وبين األندلس عالقات وثيقة جداً. 
العلماء  حركة  كانت  المذكورتين  الدولتين  وأيام 
واألدباء والشعراء والقضاة والفقهاء وغيرهم بين 
القطرين حركة ليس لها حدود، ومن هنا جمع د. 
بين  الثالثة(  األجزاء  )ذي  كتابه  في  فروخ  عمر 
لألدب  تاريخه  سجل  حين  والمغرب  األندلس 
العربي في تلك البالد. وتعد )صقلية(متممة لهذا 

االلتفات األندلسي المغربي الصقلي.

»1«
من أشهر كتب تاريخ األدب العربي في العصر 
جعله  وقد  العربي.  األدب  تاريخ  كتاب:  الحديث 
مؤلفه في ستة أجزاء، ثالثة أجزاء للمشرق وثالثة 
أجزاء لألندلس والمغرب وصقلية. وقد رصد عمر 
واالجتماعية  السياسية  الحركة  كتابه  في  فروخ 
والمغرب  األندلس  الثالثة:  األقطار  في  والثقافية 
هذه  في  األدبية  الحركة  تطور  وتابع  وصقلية، 
حال،  بعد  حاالً  العامة  معالمها  ورسم  البلدان 
وترجم لألدباء والكتاب والشعراء والفقهاء وسائر 

الذين تركوا آثاراً من نثر أو شعر.
والمؤلف هو  الدكتور عمر بن عبدالله فروخ، 

في  علومها  وتلقى   ،1906 سنة  بيروت  في  ولد 
مدارسها وعلى علمائها، والتحق بكلية العلوم في 
الجامعة األمريكية، وتخرج منها سنة 1924 وتابع 
في  الفلسفة  دكتوراه  ونال  ألمانيا،  في  دراسته 
موضوع  األسرة والتشريع اإلسالمي. واشتغل 
غزير  المواهب  متعدد  وكان  والتأليف.  بالتعليم 
النتاج العلمي، صار عضواً في عدد من المجاالت 
في  العربية  اللغة  مجمع  عضوية  مثل  العلمية 
كتابه  منها  كثيرة  كتباً  وألف  والقاهرة.  دمشق 
الذائع: التبشير واالستعمار، وعبقرية العرب في 
والتصوف  الحديث  الشعر  وهذا  والفلسفة  العلم 
المقاصد  بمعاهد  صلة  له  وكانت  اإلسالم.  في 
وكانت  وإدارة.  تدريساً  بيروت  في  اإلسالمية 

وفاة د. عمر فروخ سنة 1987.

»2«
أصدر فروخ منذ عمله في التدريس سلسلة من 
الكتب والكراريس والبحوث عن أهل الفكر واألدب 
أن يؤلف كتاباً شامالً  أراد  واللغة والشعر، فلما 
وساعده  وفيرة،  ذخيرة  لديه  كان  األدب  لتاريخ 
علمه الغزير وقلمه العلمي ورؤيته للتراث وآلداب 

العرب وثقافاتهم.
المنهج  األدب  تاريخ  كتابه  في  اتبع  وقد 
التاريخي مجموعاً إلى الموضوعي، فإنه كان يقدم 
وافية  بمقدمات  أدبي  مفصل  وكل  مرحلة،  لكل 
ويربط بين ما سبق وما لحق، ويالحظ المذاهب  
األدبية ويماشي تطورها مع الزمن، ويرصد التأثر 

والتأثير.
»السياسية  التاريخية  المقدمات  وكانت 

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية«كافية لبسط 
والفن،  والفكر  األدب  حركة  على  بعدها  الكالم 
مدة  وعن  الفتح  عن  تحدث  مثالً   األندلس  ففي 
الحكم األموي المشرقي لألندلس، ثم تابع الدولة 
المروانية )عصر اإلمارة، وعصر الخالفة، وذكر 
أحوال األندلس أيام الفتنة القرطبية، وزمن دويالت 
إلى  المرابطين والموحدين  الطوائف(. وتابع مع 
دولة بني نصر »أو بني األحمر« بغرناطة حتى 

نهاية األندلس سنة  ٨٩٧هـ. 
ويقال مثل هذا التفصيل والتفريغ في ما يخص 

بلدان المغرب وجزيرة صقلية.
بذله  الذي  الجهد  بمقدار  القارئ  يشعر  كتاب 
المؤلف على الزمن المتطاول. وكان جديراً به نيله 

جائزة أدبية على هذا الكتاب.

»3«
قال د. فروخ على غالف الجزء الرابع من تاريخ 
األدب العربي: )األدب في المغرب واألندلس إلى 
آخر عصر ملوك الطوائف( ولخص تاريخ المدة 
عصر  في  األدبية  المظاهر  عن  وتحدث  األولى 
الوالة وترجم للمشاهير، وتحدث عن بني أمية في 
بأقسامه  المغرب  في  السياسية  والحياة  قرطبة، 
خصائص  وذكر  واألقصى(،  واألوسط  )األدنى 
السودان  أحوال  وذكر  األمراء،  عصر  في  األدب 

الغربي، وصقلية..
والفكر  األدب  رجال  تراجم  سرد  في  وشرع 
اإلمارة  عصر  وبدأ  األقطار..  هذه  في  والثقافة 
الخالفة  وعصر  الداخل،  الرحمن  بعبد  األموية 

األموية بـ ابن عبدربه القرطبي.

تاريخ األدب في األندلس والمغرب
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وكان المؤلف يربط الصالت بين بالد المغرب 
واألندلس من جهة وبين سائر بالد المشرق في 
التواصل،  نقاط  ويذكر  والفنية  األدبية  الحركات 
واألخذ، والتقليد، ويذكر أيضاً وجوه اإلبداع الذي 

استقلت به األندلس خاصة.
جهاتها  من  بالقارئ  المعلومات  وتحيط 
التقاط  على  قادراً  متابعاً،  يكون  المختلفة. وبهذا 
والثقافة  والفكر  األدب  حقائق  ومعرفة  المقاصد 

واللغة.

»4«
فروخ  د.  كتاب  في  والمفكرين  األدباء  تراجم 
قاصدة فال هي طويلة وال هي مبتسرة. ويكتفي 
أسماء  من  ويستفيد  فيها.  ورد  بما  القارئ 
المصادر والمراجع التي يذكرها بعد كل ترجمة 

زيادة في اإلفادة واالستيفاء. 
فرناس  بن  عباس  ترجمة  من  مثالً  ونضرب 
األندلسي، فقد ذكر اسمه ونسبه وأصله ووالدته 
أعقاب القرن الثاني الهجري وتنقله في األندلس 
عن  األولى  فقرتين  وزاد  274هـ.  سنة  ووفاته 
األدبية  آثاره  عن  والثانية  ومخترعاته  أعماله 
المختارة  أبياته  من  مجموعة  قّدم  ثم  والفنية، 

ومنها قوله:
ولو لم يشقني الظاعنون لشاقني

          حمام تداعت في الديار وقوع
تداعين فاستبكين من كان ذا هوى

          نوائح ما تجري لهن دموع!
مهرية  هي  المغرب  من  ألديبة  ترجمة  ونقرأ 
ملوك  األغلب  بني  سليلة  األميرة  وهي  األغلبية 

قال:  295هـ.  سنة  مكة  في  )توفيت  القيروان 
وكانت أديبة شاعرة مجيدة، تميل إلى التصوف.

»5«
وعالج في الجزء الرابع قضية ظهور الموشح 
األندلسي. فاستوفى المصادر والمراجع، واختار 
موشحاتهم،  من  نماذج  الوشاحين  من  لعدد 
وناقش نشأة الموشح، وصلته بالمشرق، وعالقته 
بين  الموشح  بانتقال  ونّوه  والغناء،  بالموسيقى 
األندلس إلى المغرب والمشرق، قال )الجزء الرابع: 
421« »يجمع مؤرخو األدب على أن الموشح في 
فن  المعروفة  وخصائصه  المخصوص  شكله 
عند  مجمعين  يكونون  يكادون  وكذلك  أندلسي، 
تعريف الموشح ووصفه على أن أوفى ما قيل فيه 
ما قاله ابن خلدون: »وأما أهل األندلس فقد كثر 
الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه، وبلغ التنسيق 
منه  فناً  منهم  المتأخرون  استحدث  الغاية  فيه 
فن  إذن  فالموشح  قال:  ثم  بالموشح..«،  سموه: 

أندلسي. والموشحات جمع الموشحة«. 
واختار موشحة البن سهل اإلشبيلي، قال في 

مطلعها: 
هل درى ظبي الحي أن قد حمى

          قلب صب حله عن مكنس
فهو في حر وخفق مثلما

         لعبت ريح الصبا بالقبس
)الموشح  يسمى  الموشح  من  النمط  وهذا 
البحور  الشعري( ألنه مبني على وزن بحر من 

المعروفة )وهو هنا بحر الرتل(.
واختار من موشحة ألبي بكر بن زهر اإلشبيلي 

قال في أولها:
هل تستعاد أيامنا بالخليج وليالينا

أو يستفاد من النسيم األريج مسك دارينا؟
وال يكاد حسن المكان البهيج أن يحيينا

وقال  الشعري.  غير  الموشح  نوع  من  وهذا 
»فن  الفنية:  الناحية  من  الموشح  يدرس  وهو 
فوق  يستند  وفن  وجداني خالص،  فن  التوشيح 

ذلك إلى الموسيقى استناداً أساسياً«.

»6«
ومن علماء صقلية الذين ترجم لهم أبو العرب 
مصعب بن محمد  الصقلي، وكانت وفاته بميورقة 
»من جزر األندلس الشرقية 507هـ. وأبو العرب 
عالم باألدب وأديب وشاعر متين األسلوب. وقد 
تأثر في شعره بأبي تمام والمتنبي. واختار من 

شعره قطعاً منها واحدة يحن فيها إلى صقلية.
ويا وطني إن غبت عنك فإنني

        سأوطن أوكار العتاق النجائب
إذا كان أصلي من تراب فكلها

         بالدي وكل العالمين أقاربي
وما ضاق مني في البسيطة جانب

         وإن جل إال اعتضت فيه بجانب
إذا كنت ذا هم فكن ذا عزيمة

         فما غائب نال النجاح بغائب!
علمياً  تاريخه  في  فروخ  عمر  د.  كان  لقد 
والتراجم  البحوث  لجوانب  مستوفياً  موضوعياً، 
واألحكام النقدية، معتمداً على المصادر مدققاً في 
ما ينقل معتدالً في ما يحكم ويقرر، نافعاً في ما 

صنع وعلم.
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اكتملت السنوات أربعة عشر..
ومسيرتنا مع زايد مستمرة، 
والزالت ماضية في طريقها 

املظفر.. وتتوالى الوقائع 
واألحداث في كل يوم، لتؤكد 
بأن اهلل قد أراد لنا اخلير، حني 

ولى أمرنا مثل هذه القيادة 
املؤمنة الواعية.. فالطريق لم 
يكن ممهداً أو محفوفاً بالورود 

كما تصور بعضهم في البداية.. 
فالبناء صعب وله متطلباته، 

واخلطر ماثل، والبد من التصدي 
له.. والثروة ليست مفتاحاً حلل 
جميع املشاكل، ولكن  احلفاظ 

عليها، وحسن استثمارها 
لصالح الشعب واألجيال 

القادمة، هي بدورها مسؤولية 
لها أعباؤها، ولقد كنا في حاجة 

إلى قائد مثل زايد لنلتف من 
حوله، وليقود سفينتنا، وسط 

هذه األنواء والعواصف إلى بر 
اخلير واألمان.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

سلطان  بن  زايد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
آل نهيان رئيس الدولة بحضور سمو الفريق الشيخ 
خليفة بن زايد ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، ومعالي سرور بن محمد رئيس ديوان سمو 
رئيس الدولة، وفداً من كبار ضباط الشرطة يتقدمهم 

حيث  الداخلية،  وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العقيد 
قدموا لسموه التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، 
وعاهدوا على بذل المزيد من الجهد في سبيل الحفاظ 
على أمن البالد واستقرارها، وقد دعا سموه الضباط 

إلى تناول الطعام على مائدته.

زايد يستقبل كبار ضباط الرشطة

تخريج دورة مستجدين تضم 67 باإلدارة العامة للشرطة االحتياطية

شارك سمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ حمدان 
وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العقيد  وسعادة  محمد  بن 
للمستجدين  الخامسة  الدورة  تخريج  حفل  في  الداخلية 
الداخلية،  وزارة  إدارات  مالك  على  تجنيدهم  تم  الذين 

وتم إلحاقهم للتدريب باإلدارة العامة للشرطة االحتياطية 
الخريجين من هذه  وبلغ عدد  إلى عسكريين..  لتحويلهم 
الدورة 67 ضابطاً وصف ضابط، وقد شهد حفل التخريج 

العقيد سهيل محمد.
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تخريج دورة في االتصاالت

التخطيط  الناخي مدير عام  العقيد سيف مبارك  شهد 
ضباط  دورة  تخريج  حفل  الداخلية  بوزارة  والتدريب 
إدارة  في  أقيم  الذي  األولى  التأسيسية  االتصاالت 
االتصاالت. وألقى الرائد حسن الزعابي مدير اإلدارة كلمة 
في بداية الحفل رحب فيها بالحضور ومهنئاً أفراد الدورة 
استغرقت  التي  الدورة  من  الهدف  إن  وقال:  بالنجاح، 
ضباط  من  عشرة  فيها  وشارك  دراسياً  أسبوعاً   20

االتصاالت تدريب الضباط على أن تكون لهم القدرة على 
التخطيط والتنظيم واإلدارة واإلشراف على أقسام وأفرع 
االتصاالت، وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف اشتمل المنهج 
بينها دراسة  الموضوعات من  العديد من  الدراسي على 
اللغة اإلنجليزية الفنية والرياضيات وأساسيات الكهرباء 
واإللكترونيات وإدارة وتخطيط االتصاالت ونظم االتصال 

والحاسب اآللي إضافة إلى العلوم الشرطية.

إلزام السائقين والركاب باستخدام أحزمة األمان

الدولة  وزير  علي  بن  حمودة  اللواء  معالي  أصدر 
تكون  بأن  يقضي  وزارياً  قراراً  الداخلية  للشؤون 
وفقاً  أمان  بحزام  مجهزة  للترخيص  المعدة  السيارة 
حزام  استعمال  يتم  وأن  الترخيص  سلطة  تقرره  لما 
وفي  دائمة  والركاب بصفة  السيارات  لسائقي  األمان 
جميع الطرق كما يحظر القرار تلوين زجاج السيارات 

وإزالة أثر التلوين الموجود حالياً على زجاج السيارات 
بأنواعها كافة.

األحكام  يخالف هذه  أن كل من  القرار على  ونص 
ستتم مساءلته وفق النظم المرعية. كما نص على أن 
يعمل بالقرار الذي صدر في 17 يوليو الحالي بعد ثالثة 

شهور من تاريخه.

يطل علينا يوم السادس 
من أغسطس في كل عام، 

ليجدد الذكرى العظيمة 
التي عاشها شعبنا يوم أن 

تولى صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان 

في مثل هذا اليوم مقاليد 
احلكم في إمارة أبوظبي، 

فكان ذلك فاحتة خير وبركة، 
وبداية لنهضة شاملة امتد 
أثرها ليشمل جميع اجملاالت، 
ولينعم بثمارها كل مواطن.

الزال اجلميع من الذين عاشوا 
هذا احلدث التاريخي العظيم 

يذكرون قول سموه بأنه ال 
خير في الثروة إذا لم توجه 
لصالح الشعب.. وال شك 

أن اجلميع يدركون اليوم بأن 
القائد قد أوفى بالعهد الذي 

قطعه على نفسه أمام 
شعبه..
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اإلرهاب سلوك ال يأتيه إال من 
في قلبه مرض، وال يتسامح 
معه إال من في طبعه خلل، 
ولقد بحت أصوات اخمللصني 

وهي تقول إن الصمت عن 
اإلرهاب، أو البحث عن مبررات 

له هي جرمية، وإن اجلميع 
سيدفع ثمنها في نهاية 

املطاف، فاإلرهاب ال هوية له، 
وال جغرافيا محددة، وليس له 
عنوان، واملتضرر األول منه هو 

األطفال واملدنيون، وال ميكن 
ألي عقل بشري أن يتخيل أن 
اإلنسان الذي منَّ اهلل عليه 
بالعقل واإلميان واإلنسانية 
أن يقبل ما يحدث من دمار 

وقتل للمدنيني واألطفال وهم 
في طريقهم للعمل أو في 

طريقهم لالستمتاع بإجازتهم 
الصيفية.
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وقعت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون االجتماعية خالل 
إلى  تهدف  تفاهم  مذكرة  على  أبوظبي  في  الماضي  يوليو 
الدخول  وأذونات  العمل  تصاريح  إلصدار  عمل  آلية  وضع 
بسهولة ويسر وتبسيط إجراءات إصدارها في أسرع وقت 
الوزارات  بين   االنتقال  ومشقة  الوقت  واختصار  ممكن 
واإلدارات وذلك تحت عنوان المنشآت المتميزة »في آي ايه«.

وتقضي المذكرة التي وقعها الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان وزير الداخلية والدكتور علي بن عبدالله الكعبي 
مشترك  مكتب  بإنشاء  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير 
في مقر وزارة العمل يوجد فيه سبعة من موظفي الداخلية 
العمل  تصاريح  إصدار  إجراءات  إلنهاء  العمل  من  وأربعة 

وأذونات الدخول في مكان واحد وبأقصى سرعة ممكنة.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير  أكد 
مرحلة  في  أبوظبي  بشرطة  الجو  جناح  إدارة  أن  الداخلية 
وانطالقاً  له  المخطط  البرنامج  وفق  والتحديث  التطوير 
بمهامها  لتقوم  أبوظبي  لشرطة  الشاملة  االستراتيجية  من 
أكمل  والبحث على  اإلسعاف واإلنقاذ  اإلنسانية في مجال 

وجه.
جاء ذلك خالل تقليد سموه ثمانية ضباط برتبة مالزم 
من إدارة جناح الجو أجنحة الطيران  في حفل التقليد الذي 
أقيم بمقر قيادة شرطة أبوظبي وحضره سعادة اللواء محمد 

خميس الجنيبي نائب القائد العام بشرطة أبوظبي والمدراء 
العامون والعقيد ناصر النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير 
الداخلية والعقيد ركن طيار علي محمد المزروعي مدير إدارة 

جناح الجو.
في  للمثابرة  ودعاهم  المقلدين  الضباط  هنأ سموه  وقد 
العمل وحثهم على التقيد بإجراءات السالمة وفق المعايير 
اآلخرين  خبرات  من  واالستفادة  الطيران  أثناء  الدولية 
الكفاءة  لرفع  واالطالع  بالمعلومات  التزود  واستمرارية 

ومستوى األداء.

مذكرة تفاهم بني الداخلية و»العمل«لوضع آلية إصدار التصاريح وأذون الدخول

أمهية جناح اجلو برشطة أبوظبي
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نساء في الميدان

مريم السعدي:
العمل الشرطي سعادة ومسؤولية تجاه الوطن 

السعدي هي نجمة  أول مريم الهي  الرقيب 
باب نساء في الميدان لهذا العدد، وعن اختيارها 
هذا  دخول  في  ساندها  ومن  الشرطي  للسلك 
المجال، قالت مريم: حلمي منذ الطفولة إن أكون 
وأبي  أمي  من  التشجيع  كل  ووجدت  شرطية، 
كونهما يعمالن في ذات المجال، فأنا ولدت في 
وكنت  العسكرية،  الحياة  تقدس  شرطية  عائلة 
أفراد  أكون شرطية مثل  أن  أكبر  أتمنى عندما 
عائلتي، وهذا ما حققته بفضل الله ودعم عائلتي، 
الزي  ارتديت  عندما  شعوري  أنسى  ال  لهذا 
العسكري، يومها شعرت بالسعادة والمسؤولية 

تجاه وطني.
بالعمل  الهي  مريم  أول  الرقيب  التحقت 
 ،2010 عام  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في 
تخصص  اإلمارات  كلية  في  حالياً  وتدرس 

موارد بشرية.
التي شغلتها مريم الهي في  الوظائف  وعن 

العديد من  في  اشتغلت  قالت:  أبوظبي،  شرطة 
من  فترة  المجتمعية  الشرطة  مثل  اإلدارات 
النسائية  شرطة  إلى  انتقلت  وبعدها  الزمن، 
في  محققة  أعمل  وحالياً  الحراسات،  قسم  في 
مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في إدارة 
لشرطة  العامة  القيادة  في  الجنائي  التحقيق 

أبوظبي.
وأشارت الرقيب أول الهي إلى أنها استطاعت 
واألوسمة،  الجوائز  من  العديد  على  الحصول 
الذهبية  الميدالية  على  حصلت  قالت:  حيث 
درع  بطولة  في  األول  المركز  على  لحصولي 
وأيضاً   ،٢٠١٧ الشرطية  العمليات  عام  مدير 
حصلت على الميداليه الفضية للمركز الثاني في 
بطولة درع مدير قطاع أمن الجنائي 2018، كما 
حصلت على الميدالية البرونزية  للمركز الثالث 
)الرماية  للرماية  العام  القائد  معالي  درع  في 

التكتيكية( العام الماضي.

ممارسة  تحب  أنها  إلى  الهي  ونّوهت 
والوظيفية  الصحية  لفوائدها  الرياضية 
واالجتماعية، وأوضحت قائلة: أمارس الرياضة 
بشكل يومي وأمارس الجري وقيادة الدراجات 
الهوائية، هذا بجانب السباحة والرماية، وتعتبر 
الرماية من أهم وأكثر الرياضات التي أمارسها، 
أمارسها  التي  الرماية  لرياضة  اتقاني  ولشدة 
في  الرماية  لفريق  انضممت  دوري  بشكل 
من  وأصبحت  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
أعضاء الفريق الذي يمثل القيادة في المشاركات 

المحلية والعربية والعالمية.
حياتها،  في  بها  تؤمن  التي  الحكمة  وعن 
أوضحت أنها تؤمن أن على اإلنسان أن يعمل 
ويجتهد واليقلق من تدابير البشر، فأقصى ما 
يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله، لهذا 

على اإلنسان أن يعمل ويتوكل على الله.
مريم  أول  الرقيب  قالت  أحالمها،  وعن 
زلت  وال  األحالم  أساس  هو  الّطموح  الهي: 
أحلم بمتابعة مسيرة حياتي بنجاح من الناحيه 
وإنما  التتوقف  فاألحالم  والعمليه،  العلميه 

تتطور وتتغير تبعاً للحياة.
التي تقدمها للمقبالت للعمل  وعن النصيحة 
للحياة  المقبالت  أنصح  قالت:  العسكري، 
العسكري  للعمل  مخلصات  يكنَّ  أن  العسكرية 
لخدمة تراب الوطن، وأقول لهن انتن مسؤوالت 
وحمايته  القوانين  تطبيق  في  الوطن  عن 
باإلضافة أنني أشجع الفتاة اإلماراتية للدخول 

في المجال العسكري.

على الإن�سان اأن يعمل ويجتهد ول يقلق من 

تدابري الب�سر

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

منتسبي  أحد  على  الضوء  نسلط  العدد  هذا  في 
وزارة الداخلية المتميزين في أعمالهم. والذي استحق 
تكريم العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات 
الشرطية، بشرطة الشارقة، إلخالصه وتميزه وتفانيه 
الشامسي  حرمول  عبيد  يوسف  العقيد  هو  بعمله.. 

نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة.
انتسب  أنه  الشامسي  يوسف  العقيد  ذكر  فقد 
للقيادة العامة لشرطة الشارقة بعد تخرجه في 1997، 
وعمل ضابطاً مناوباً بإدارة مراكز الشرطة الشاملة، 
وتدرج في المسار الوظيفي حتى تولى منصب مدير 
فرع التحقيق والبحث الجنائي ومن ثم رئيس مركز 
شرطة البحيرة الشامل، ثم انتقل إلى إدارة التحريات 
قسم  رئيس  مهام  تولى  حيث  الجنائية  والمباحث 
بتولي  تكليفه  تم   2015 عام  وفي  المنظمة،  الجريمة 
الشرطة  مراكز  إدارة  في  إدارة  مدير  نائب  منصب 

الشاملة وال زال على رأس عمله حتى اليوم.
استحق الشامسي التكريم من مدير عام العمليات 
الشرطية بشرطة الشارقة، وذلك إلخالصه في عمله 
تكريم  أول  ليس  »هذا  الشامسي:  ويقول  وتميزه، 
العامة  القيادة  على  مستحدثاً  يعد  ال  الذي  األمر 
العامة  القيادة  القادة في  الشارقة، فقد دأب  لشرطة 
على تقدير األعمال وتحفيز كل مجتهد من دون تميز، 
وذلك بهدف ترسيخ ثقافة التحفيز الوظيفي لتحقيق 
لدعم  وتجاوزها  لها  المخطط  المؤسسية  األهداف 

المكانة الزائدة للقيادة العامة لشرطة الشارقة«.
الممزوج  والواجب  بالمسؤولية  الشامسي  يشعر 
له  بالتكريم  فسعادته  الوظيفي،   والرضا  بالسعادة 
أثلجت  الجرمي(  األسلوب  )عمل  فريق  ولزمالئه 

وصلنا  بأننا  يعني  ال  هذا  أن  يؤكد  لكنه  صدره، 
السعادة  ولكن  الوظيفي،  الطموح  درجات  ألعلى 
لتحقيق  به  مطالباً  أصبح  الذي  المستقبلي  بالجهد 
للمؤشرات  الداعمة  اإليجابية  النتائج  من  المزيد 
الوطنية واالستراتيجية في وزارة الداخلية والقيادة 
العامة لشرطة الشارقة تحقيقاً للرؤية التي رسمتها 

حكومتنا الرشيدة ضمن أجندتها الوطنية 2021.
حصل الشامسي طوال فترة عمله بالقيادة العامة 
 23 وعلى  ووساماً  شارة   13 على  الشارقة  لشرطة 
شهادة شكر وتقدير. ويضيف الشامسي بأن إدارة 
في  النجاح  أدوات  أهم  هي  فعالة  بصورة  الوقت 
مواجهة التحديات، حيث دأب على العمل في الساعات 
الرسمي  العمل  موعد  قبل  الصباح  من  األولى 
العمل  أوقات  وتكريس  اإلضافية،  المهام  إلنجاز 
المتبقي  الرئيسة، وخصص  المهام  الرسمية إلنجاز 
فلم  والخاصة،  العائلية  لشؤونه  اليوم  ساعات  من 
األخذ  مع  هذا  العمل،  بضغوط  وقت  أي  في  يشعر 
تعد  التي  المهام  تنفيذ  في  األولويات  االعتبار  في 
التحديات  من  إن  ويقول:  النجاح.  مقومات  إحدى 
ما  عديدة ومنها  الشرطي  عمله  واجهته خالل  التي 
المستحدثة،  االستراتيجية  بالتوجيهات  مرتبط  هو 
ومنها ما هو مرتبط بالمهام المطلوبة قياساً بالموارد 
العقبات  تلك  على  يتغلب  أن  استطاع  وقد  المتاحة، 
من خالل تقييم األوضاع العملية والبحث عن أنسب 
البدائل وتطبيق الحلول الفعالة، هذا مع حرصه الدائم 
بأن يكون أداؤه من خالل فرق العمل وأن ال يكون 
فردياً وأن يكون ذلك الحل مناسباً لألخذ به وتطبيقه 

للتغلب على التحديات التي تواجهه.

وزارة  منتسبي  جميع  الشامسي  العقيد  ينصح 
الداخلية بعدة نصائح وأهمها:

وليس  يراقبك  الله  أن  تعلم  وأنت  تعمل  أن   -
مسؤولك المباشر.

- وأنت تؤدي واجبك تذكر أفضال الوطن عليك 
وحاول أن تقدم له جزءاً مما قدمه لك.

وقادته،  الوطن  بعظماء  االقتداء  على  احرص   -
مدرسة  فهو  عليه(  الله  رحمة   ( زايد  من  وتعلم 

إنسانية قائمة بذاتها.
تعمل  وال  مؤسستك،  على  بجهدك  تبخل  ال   -
من منظور فردي، فالتميز الجماعي هو الذي يحقق 

التميز الفردي وليس العكس.
واكتساب  التعلم  في  وقتاً  تدخر  ال  أن  حاول   -
المعرفة، فاالعتقاد بأنك تعلم كل شي هو أول الطريق 

إلى الفشل.
مكافآت،  من  لغيرك  يمنح  ما  إلى  تلتفت  ال   -
وانتظر أن تكافئ نفسك بنفسك بإرضاء ضميرك في 

أداء واجبك.
- ال تنس أن تتحلى بشيم التسامح، وال تحيد عن 
هذا المنهج فأنت واجهة الدولة ومرآة حكومتها التي 

تعكس صورتها الحضارية.
- ال تبالي بما يقال عنك وركز اهتمامك على أداء 

واجبك بإخالص.
- ال توقف عقلك عن االبتكار والتفكير اإلبداعي، 
رؤسائك  على  أفكارك  عرض  من  تخجل  وال 

ومرؤوسيك.
والتميز،  واإلخالص  الصدق  على  نفسك  عود   -

وبتوفيق الله ستصل إلى ما تطمح إليه.

الشامسي: إدارة الوقت هي أداة النجاح
اإعداد: اأماين اليافعي
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خارج المهنة

عبيد  سعيد  حمد  أول  المساعد  يعمل 
المطروشي في مركز شرطة الحميدية الشامل 
القيادة  في  الشاملة  الشرطة  مراكز  إدارة  في 
وجه  وللمطروشي  عجمان،  لشرطة  العامة 
واإلنجازات  بالبطوالت  مليء  مشرف  رياضي 

الرياضية.
التجديف،  رياضة  المطروشي  حمد  يمارس 
أولمبي معروف، بدأ طريقه في هذه  فهو بطل 
الحمرية  نادي  خالل  من   1999 عام  الرياضة 
في  التحق  لتميزه  ونتيجة  الشارقة،  إمارة  في 
عام 2003 بمنتخب اإلمارات الوطني للتجديف، 
الفريق،  أحد أعضاء  إلى اآلن وهو  ومن يومها 
ورقم صعب ومميز في سجل البطوالت المحلية 

اإعداد: الرا الظرا�سي 

الجانب  في  خصوصاً  والعالمية،  والعربية 
األولمبي.

وعن سبب اختيار حمد المطروشي لرياضة 
التجديف بالذات من دون غيرها من الرياضات 
األخرى، قال: اخترت هذه الرياضة ألنها رياضة 
فردية تعتمد بشكل مطلق على المجهود الفردي، 
وهي  العالي،  والتركيز  الصافي  الذهن  وعلى 
من الرياضات الجميلة التي مارستها وأحببتها 
وتخصصت فيها، وتحولت معي من هواية إلى 

حرفة رياضية أن صح التعبير.
وأشار حمد المطروشي أنه الوحيد في عائلته 
من يمارس هذه الرياضة وقال إنه اختارها ألنها 
رياضة مختلفة وغير اعتيادية، في البدء وجدت 

استغراباً من الفكرة في عائلتي، ولكن نجاحاتي 
والبطوالت التي أحرزتها جعلتني من نجوم هذه 
الرياضة في اإلمارات وخارج اإلمارات، وجعلت 

عائلتي تفخر جداً برياضتي.
وعن أحالم المساعد أول حمد المطروشي قال 

حلمي تحقيق بطولة آسيا والتأهل لألولمبياد.
لدى حمد المطروش العب منتخب اإلمارات 
و  العربية  المشاركات  من  العديد  للتجديف 
من  العديد  خاللهم  أحرز  والدولية  اآلسيوية 
حيث  والبرونزية،  والفضية  الذهبية  الميداليات 
حصد خالل مشواره الرياضي سبع ميداليات 
ذهبية، وعشر ميداليات فضية، وخمس ميداليات 

برونزية. 

المطروشي:
التجديف مجهود فردي وذهٌن صاٍف
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أصحاب الهمم

نوفمبر  من  السادس  في  السناني  سارة  ولدت 
كنف  في  وترعرعت  أبوظبي،  بإمارة   1992 عام 
أسرة علمتها أبجديات الحياة، مارست حياتها بشكل 
طبيعي، وكان ألهلها خاصة األم واألخوة األثر الكبير 
باستمرار  لها  يقولون  كانوا  حيث  تطورها،  على 
»هذه فترة سوف تعدينها والبد من إكمال مسارك 
يتطلب  العلمية  الشهادات  على  فالحصول  التعليمي، 
الكلمات  هذه  فكانت  إنسان«،  أي  من  وتعباً  جهداً 
لها مفعول السحر، ولعبت دوراً كبيراً في استكمال 
السناني لمشوارها التعليمي، الذي توج هذا عام 2019 
بشهادة الدبلوم العالي في مجال البيئة والصحة من 

معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي. 
الوالدة  منذ  دماغي  شلل  من  السناني  تعاني 
مما أوجد لها مشاكل صحية في مرحلة مبكرة من 
حياتها، وفي بداية األمر لم تكن متقبلة للوضع حين 
ترى األطفال اآلخرين في صحة كاملة، وترى نقصاً 
على  قدرتها  وعدم  بها  الخاصة  األشياء  بعض  في 
ممارسة بعض األنشطة التي تحب، كما كانت تهتم 
به  بما يتحدثون  إلى حد كبير وتتأثر  الناس  بكالم 

عنها، وهو ما استطاعت التغلب عليه بمرور الوقت.
تقول السناني: »حين التحقت بالمرحلة الدراسية 
األولى وتحديداً من الصف األول إلى الصف الثالث، 
وجدت أن المجتمع ليس لديه وعي كاف عن أصحاب 
الهمم والصعوبات التي قد يعانونها والطريقة المثلى 
العليا  زايد  لمؤسسة  انتقلت  وبعدها  للتعامل معهم، 
ألصحاب الهمم في الصف الثالث إلى الصف التاسع، 
تحت  والتأهيل  العالج  برامج  من  للعديد  وخضعت 
إشراف متخصصين على أعلى مستوى بالمؤسسة«.
الثقة  إلى  تحتاج  الحياة  أن  تعلمت  »لقد  تتابع: 
االنتهاء  على  أكثر  شجعني  ما  واإلرادة،  واإلصرار 
إلى  بنجاح  واالنتقال  األساسي  التعليم  مرحلة  من 
المرحلة الثانوية في مدرسة إمامة بنت الحارث في 
أبوظبي، في بداية األمر تخوف المسؤولون هناك من 
أول فتاة من أصحاب  الجديدة لكوني  التجربة  هذه 
الهمم تلتحق بهذه المدرسة، غير أنني أثبت لهم أن 
ال حاجة إلى الخوف والقلق وأني قادرة على إكمال 
صعوبات،  من  واجهت  مهما  الدراسية  المرحلة 
حتى  اإلنجليزية  اللغة  تعلم  على  عملت  وبالفعل 
نجحت  الله  وبفضل  بسهولة،  دروسي  في  أمضي 
بمعهد  ذلك  عقب  والتحقت  العامة،  الثانوية  في 
البيئة،  تخصص  في  والتكنولوجيا  للعلوم  الجزيرة 
الصحة والسالمة«. خضعت السناني لبرامج عالجية 
المختلفة  عمرها  مراحل  خالل  متنوعة  وتأهيلية 
الشخصية  قدراتها  تطوير  في  األثر  أكبر  لها  كان 
الكبير  الدعم  لوال  ليتم  ذلك  كان  وما  ومهاراتها، 

اإعداد: خالد الظنحاين

أفضل  وتوفير  الهمم  ألصحاب  الدولة  تقدمه  الذي 
ذلك  ومن  وخارجياً،  داخلياً  الصحية  الرعاية  سبل 
لتلقي دورات عالجية  الخارج  إلى  4 مرات  سافرت 
وتأهيلية، منها 3 مرات إلى بريطانيا بين عامي 2003 
و2011، كما سافرت في رحلة عالجية وتأهيلية إلى 
دولة التشيك عام 1996. وفي اتجاه آخر من مسيرة 
عام  القوى  ألعاب  في  السناني  انخرطت  حياتها، 
الهمم، وخاضت  أبوظبي ألصحاب  نادي  2011 عبر 
القرص  الجلة ورمي  لعبة دفع  األولى في  تجربتها 
أهلها  ما  فيها،  وتميزت  اللعبة  أتقنت  والرمح، حيث 
ألن تشارك في عدد من البطوالت المحلية والدولية، 
وفضة  ذهب  من  ملونة  ميدالية   50 خاللها  حققت 
وبرونز.. ودخلت السناني تاريخ الرياضة اإلماراتية 
البنة  ميدالية  بأول  حلقت  عندما  أبوابه،  أوسع  من 
النسائية في  الرياضة  تاريخ مشاركة  اإلمارات في 
األلعاب البارالمبية، حيث أحرزت برونزية دفع الجلة 
في فئة »إف 33« في دورة األلعاب البارالمبية، التي 

أقيمت بالمدينة البرازيلية ريو دي جانيرو 2016، كما 
حصولها  مثل  البارزة،  اإلنجازات  من  العديد  لديها 
على ميدالية في بارالمبية آسيا عام 2016، وحصولها 
على المركز األول في بطولة غرب آسيا التي أقيمت 
المركز  حققت   2018 وفي   ،2017 سنة  الشارقة  في 
الثالث ورقماً شخصياً جديداً عبر بطولة آسياد في 
العاصمة األندونيسية جاكارتا. تطمح السناني خدمة 
دولة اإلمارات بتبوء منصب مهم وتكون خير ممثل 
لبالدها في المحافل المحلية والدولية كافة، كما تحب 
سارة السناني عمل الخير وال تتوقف عن هذا الخير 
الذي يتواصل في حياتها طوال العام، بل تسعد كثيراً 
حين تجد من يشكرها على ما قدمته ولو كان بسيطاً، 
تتمثل  كبرى  إنسانية  قيمة  هو  الخيري  العمل  ترى 
في العطاء والبذل بكل أشكاله، فهو سلوك حضاري 
حي ال يمكنه النمو سوى في المجتمعات التي تنعم 
بمستويات متقدمة من الثقافة والوعي والمسؤولية 

واالهتمام بالجانب التطوعي والخيري.

سارة السناني:
الحياة تحتاج إلى الثقة واإلصرار واإلرادة
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شخصيات

بعد اإلشادة التي حظي بها الفنان رامي مالك، ذو 
األوسكار،  المصرية، لحصوله على جائزة  األصول 
خطاه  على  للسير  يوسف  رامي  الفنان  يستعد 

واقتحام هوليوود.
يعرف رامي يوسف )27 عاماً(، وهو أمريكي من 
أصول مصرية أيضاً، بأنه فنان كوميدي قائم بذاته، 
شارك في بطولة مسلسل جديد على الويب، بعنوان 
عليه عند  التعرف  األمريكي  الجمهور  وبدأ  »رامي«، 
ظهوره للمرة األولى في برنامج )ذي ليت شو( مع 

ستيفن كولبير، منذ ثالث سنوات.
ظهر رامي في 10 حلقات من المسلسل الكوميدي 
الجديد الذي تبثه شبكة »هولو« في أبريل الماضي، 
في  تعيش  مسلمة  عائلة  حول  أحداثه  وتدور 
بأداء  رامي  ويقوم  المتحدة،  بالواليات  نيوجيرسي 

 999 - خا�س

يفخر  مسلماً  شاباً  تمثل  التي  الرئيسة،  الشخصية 
أيضاً  يحاول  فهو  عنه،  يتخلى  أن  يريد  وال  بتراثه، 
تحقيق التوازن بين كونه ينتمي ألول جيل مصري 
الضوء  السلسلة  وتسلط  الحديث،  العالم  في  مسلم 
من  أكثر  الحلقات  تعتبر  كمهاجرين.  حياتهم  على 
أن يجد  الذي يحاول  المسلم  للشباب  رحلة روحية 
أن  يعتقدون  الذين  أولئك  بين  ويستكشف  نفسه، 
الحياة هي حلقة مستمرة من االختبارات األخالقية، 

وتلك التي تحمل شعار »الحياة بال عواقب«.
نيوجيرسى  رذرفورد،  فى   1991 عام  رامي  ولد 
مصريين  ألبوين  األمريكية  المتحدة  الواليات  فى 
مهاجرين، وقضى طفولته وشبابه في نيوجيرسي، 
لكنه  الكوميدية،  العروض  لتقديم  ذلك  عقب  واتجه 
وهكذا  المسلمة،  هويته  مع  التواصل  على  حافظ 

صنع المربع الذي ُعرف من خالله، كوميديا مسلمي 
المهجر، وأزمة الهوية بين اآلباء واألبناء.

منها  الكوميدية  المشاريع  من  العديد  على  عمل 
)مستر  من  الثالث  للموسم  مرات  ثالث  شارك  أنه 
مهرجان  فى  الجوائز  من  بالعديد  وفاز  روبوت(، 
كروكي  ونيويورك  فرانسيسكو،  وسان  شيكاغو، 
الخاص  على حسابه  النشطاء  من  ويعتبر  كوميديا، 
على اإلنستجرام. شارك رامي في دور صغير في 
المسلسل الكوميدي )سي داد ران( الذي ُعرض على 
قناة األطفال »نيكولوديان« بين عامي 2012 و2014، 
ثم ظهر عقب ذلك في المسلسل التليفزيوني الشهير 
المسلسل  بطل  رفقة   ،2017 عام  روبوت(  )مستر 
والمخرج  والمؤلف  مالك،  رامي  األمريكي  المصري 
المصري األمريكي سام إسماعيل. لكن الظهور األهم 

المسلم الذي
   أبهر هوليوود
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لرامي يوسف كان من خالل برنامج )ذي ليتشو( 
مع مقدم البرامج األمريكي الشهير ستيفن كولبيرت.
أداًء  يوسف  رامي  قدم  الظهور  هذا  خالل  من 
النمطية  الصورة  على  باألساس  قائماً  كوميدياً 
جميع  ُيوصم  وكيف  المسلمين،  عن  المغلوطة 
يتطرق  أن  رامي  ينس  لم  كما  باإلرهاب.  المسلمين 
لتعليقات دونالد ترامب العنصرية والغريبة في الكثير 
من األحيان. ما ميز أداء رامي أنه وعلى الرغم من 
سخريته، فإنه حافظ فيه على مساحة من االحترام 
ألصوله ومعتقده، يكرر رامي طوال الوقت أنه مسلم 
وأنه مؤمن بوجود الله. في مطلع العام الحالي أعلنت 
واألعمال  البرامج  لعرض  منصة  وهي  »هولو«، 
التلفزيونية عبر اإلنترنت، عن عرض مسلسل كوميدي 
جديد بعنوان: )رامي(، المسلسل من تأليف وبطولة 
رامي يوسف، ومستوحى من حياته الشخصية، وعن 
نمط  وبين  المسلمة  المصرية  جذوره  بين  حيرته 
الروحية  للحياة  المتغيرة  واألنا  أمريكا،  في  الحياة 
لمسلم أمريكي بدون محظورات عرقية أو دينية، فهو 
يجسد حياة المسلم فى عالم مقلوب سياسياً بروح 
الدعابة. كما يقدم أيضاً الصراعات التي يعاني منها 
فهو ال يسعى  المسلمة،  غير  البلدان  في  المسلمون 
إلى صناعة اإلثارة بقدر ما يود الوصول إلى النزاهة، 
وهذا ما جعله يشعر أنه ملزم بتجربته كمسلم كما 
من  العديد  قضى  إنه  »أوستن«  مع  مقابلة  في  قال 
الليالي بال نوم قلقاً بشأن كيفية استجابة المجتمع 
المسلم لهذا العرض، حيث ستكون هناك األمور التي 
سيحبونها، واألمور التي لن يحبوها، لكنه يأمل أن 

يتم احتضان الفكرة برمتها.
أفالمها  أن  تدرك  بدأت  إن هوليوود  رامي  يقول 

التي  العرب والمسلمين،  تعزيز كراهية  أسهمت في 
استغلها عدوها ترامب لحشد العنصريين لجانبه في 
وأنها  المتحدة،  الواليات  لرئاسة  االنتخابية  حملته 
تفادت صنع أفالم عن العرب والمسلمين، ألنها تخافهم 
منظور  من  ألنه  األمريكي  المجتمع  في  غيرها  مثل 
األخبار في الواليات المتحدة، العرب والمسلمون ال 
أن  علينا  لهذا  يبدون بشراً، بل هم وحوش مرعبة. 
نقدم صورة إيجابية وإنسانية عن أنفسنا. وهذا ال 
يعني أن نسبغ صورة مثالية، فالهدف ليس عرض 
أنا  البرنامج  هذا  ففي  إنسانية.  بل  مثالية،  صورة 
يعانون  الناس  العرب والمسلمين كغيرهم من  أقدم 
وإال  اإلنسانية،  هي  هذه  ألن  وعيوب  مشاكل  من 
سوف يشك المشاهدون بالطرح وال يصدقونه. نحن 
طيبون  ولكننا  غيرنا،  مثل  العيوب،  نملك  إننا  نقول 
يطرحه  الذي  واإلسالم  أفضل.  نكون  أن  ونسعى 
في المسلسل هو دين محبة وخالص وإخالق، فهو 
تعاطي  يفضلون  الذين  زمالئه،  من  أفضل  يصبح 
ومشاهدة  الصاخبة  والحفالت  والسكر  المخدرات 
األفالم اإلباحية، عندما يتركهم ويذهب إلى المسجد 
رامي  ويوضح  بالتزام.  رمضان  ويصوم  للصالة 
اعتز بعروبتي وأحبها، ولكن لكي تصبح  أنا  قائالً: 
شخصاً أفضل عليك أن تلتزم بدينك، لهذا ركزت على 
أنه مسلم، ويريد أن يكون مسلماً، ألن في أمريكا أن 
تكون مسلماً هو أمر مريع، وسماع شخص ينادي 
الله أو الله أكبر هو شيء مخيف. لذلك كان مهماً لي 
بإسالمه ويصلي ويصوم  ملتزماً  أقدم شخصاً  أن 
وفي الوقت نفسه هو شخص طيب.  األمريكي يخاف 
من اآلخر، واآلخر يخاف من األمريكي، والخوف من 
الشريعة أساس، والمجتمع يحكم بوصاية الخوف. 

هذه بعض العناوين التي يمكن التقاطها من الحلقات 
لرامي،  تقديمنا  فيها  يتم  والتي  للمسلسل،  األولى 
دينا  وأخته  نيوجيرسي  مدينة  من  المسلم  الشاب 
التي تبدو حظوظها داخل العائلة أقل بكثير فقط ألنها 
أُنثى، ووالديهما فاروق وميساء القادمين من مصر 

بحثاً عن فرص أفضل.
رامي شاب هادئ للغاية يبذل كل ما بوسعه كي 
حد  على  المجتمع  ومع  ربه  مع  جيداً  ُمسلماً  يكون 
سواء، على العكس من مجمل أقربائه الذين يشغلهم 
البحث عن زوجة لرامي أكثر من بحثهم عن ذاتهم. 
يتمسك رامي بإيمانه وبمنظومة أخالقية ُيسير بها 
حياته، وكي ُيلبي متطلبات التزامه الديني نراه يخسر 
بعض مزايا العيش في أمريكا كمظاهر الحياة الجذابة 
والجنس  واالحتفال  الكحول  شرب  مثل  للشباب 
كبيرة  خسارة  ليست  ولكنها  وغيرها.  والمخدرات 
بالنسبة لرامي، ألنه على عكس اآلخرين ُيفضل أن 
يكون على صلة بجذوره وتعاليم دينه، بل إنه يجد 
راحته في تلبيتها. عند هذا الحد يمكن القول إن رامي 
المسلمين  جماعة  عن  مسلسالً  يصنع  لم  يوسف 
األمريكيين العرب، ولكنه يحكي حكايته هو من دون 
غيره، حيث يبدو رامي وكأنه يسبح عكس التيار طيلة 
الوقت حتى وسط مجتمعه المسلم، أي أن الشخصية 
الرئيسة في »رامي« واعية جداً بإسالمها وينعكس 
بعضهم  يعتبره  قد  ما  تقوله،  حرف  كل  على  هذا 

تصويراً نمطياً للمسلمين على شاشة التلفاز.
بمراحله  الخاصة  رامي  تجارب  في  بتوسعه 
مترابطة  ليست  وبمواقف  المختلفة  العمرية 
بالضرورة، يتشابه المسلسل في نمطه السردي مع 
الموسم الثاني من مسلسل »أتالنتا« لدونالد غلوفر 
المنفصلة، وهي طريقة  الحلقات  على  اعتماده  في 
تضمن له طرق أبواب عدة في وقت قصير، ولكنها 
تتركه بمساحة ضيقة لنقاش أي موضوع بتعمق 
بالتحدث  يأمل  مسلسالً  »رامي«  يجعل  ما  كاف، 
باسم المسلمين األمريكيين جميعهم، ولكن ينتهي 
من  أكثر  يوسف  رامي  باسم  متحدثاً  المطاف  به 

غيره. 
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عناق 
الفكرة

والحيوانات  الطيور  مثل  أخرى  عوالم  فهناك  اإلنسان  عالم  نحن  كنا  إذا 
واألسماك، وأيضاً ما يسمى بالعالم الرقمي الذي يحمل من األسرار والمعلومات 
ما لم تستوعبه األوراق ورفوف المكتبات، هذا العالم الذي يحتوي على أقسام 
عديدة من بينها الحسابية والمكتبية والعلمية والطبية والكثير من شتى علوم 
األرض، ونحن اليوم بصدد قسم العالقات اإلنسانية واالجتماعية التي يفضلها 

الكثير منا عن العالقات المباشرة .
في اآلونة األخيرة ظهرت من خالل العالم الرقمي صفحات متنوعة سميت 
تعرف  المواقع  هذه  على  حساب  شخص  ولكل  االجتماعي  التواصل  بمواقع 
من خاللها على أصدقاء من أرجاء األرض كافة، وقد تنوعت العالقات ما بين 
صداقة وعمل وعلم وتبادل معلومات بل ودعوة األشخاص إلى األديان والمذاهب 

المختلفة وتطورت هذه العالقات حتى وصلت إلى الرومانسية والعشق.
وأصبح العالم الرقمي شيئاً موجوداً على أرض الواقع حتى وثق فيه الكثير، 
واعتبره هو المكان الوحيد الذي يستطيع أن يتحدث من خالله بما ال يستطيع 
التحدث به على أرض الواقع وله جاذبية مختلفة عن الواقع الحقيقي على الرغم 
من وصف اآلخرين له بالعالم االفتراضي أو الموازي، وحيث برزت العالقات 
على العالم الرقمي واستعانت به الحكومات وسميت بالحكومة الرقمية، وأصبحت 
جميع المعامالت من خالل العالم الرقمي الذي أكد حقيقة وجوده واالعتراف به 

جوهراً ملموساً.
اخترقت  إنسانية وعاطفية وسلكت دروبه حتى  ونشأت من خالله عالقات 
القلوب وسكنتها ونجحت تلك العالقات حتى كونت أسراً وعمرت منازل وأنجبت 
بنين وبنات وقامت بتوصيل األحاسيس والمشاعر بصدق على غرار الخطابات 
التي كان يتبادلها العشاق، وبطريقة أسرع تبنى العالم الرقمي  الغرامية قديماً 
التي  والعشق  الحب  وجمل  الغرامية  الرسائل  توصيل  في  البريد  ساعي  دور 

صحبتها الرموز المعبرة التي من شأنها رسم البهجة عند رؤيتها.
كثيراً من الناس يعيب على هذا العالم وال يعترف به، بل يصل األمر مع بعض 
األشخاص إلى توجيه وإسناد اإلتهام بسوء األخالق لمن يخترق أو يستخدم 
العالم الرقمي كوسيلة في العالقات لكن الحقيقة أنه اختصر الوقت الذي كان 
يحتاج شهوراً وسنوات ونجاحه في المعامالت الرسمية ال يقل عن نجاحه في 
العالقات اإلنسانية فلزاماً علينا االعتراف به من دون المساس بسلوك األشخاص 

المستخدمين للعالم الرقمي.

العالم الرقمي
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

َمَناوالت وتمرير..!

قالوا..قالوا..

الثقافة، وهو  أدبي مهم في  النثر رافد  قصيدة 
النظير،  منقطع  انتشاراً  حققت  شعرية  مدرسة 
األجناس  بقية  عن  بالضرورة  أميزها  ال  لكنني 
إضافة  العمودية،  القصيدة  أكتب  فأنا  الشعرية 
إلى الشعر الشعبي والزهيريات وقصائد التفعيلة، 
النثر،  قصيدة  في  جميلة  مساحة  وجدت  لكنني 
وآمل أن أضيف شيئاً في هذه المدرسة الشعرية 

العريقة.

ناصر البكر الزعابي
         شاعر إماراتي

شعر: أسما اإلبراهيم

ناصر البكر الزعابيناصر البكر الزعابيناصر البكر الزعابي

ـــــاِلـــــْي ــت َمـــــــْع ِشـــــــْعـــــــِرْي ْوأْفـــــــــَكـــــــــارْي ِلَ ــ ــْنـ ــ ِكـ

ــْي ــ ــ ــاِل ــ ــ ــه ِواْلــــــــــَبــــــــــاْل َخ ــ ــ ــه ــ ــ ــَرفَّ ــ ــ َمـــــــا أُقـــــــــــول ْم

َعـــــاِيـــــْشـــــَتـــــَهـــــا َبــــــــن ُمـــــــــّر ْوَبـــــــــــن َحــــــاِلــــــْي

ــــــاس الْجــــــــل ْيـــــــــــُروق َبـــــاِلـــــْي إْعــــــِتــــــَزْلــــــت الــــــنَّ

ــْي ــ ِل َطـــــــَرى  ــه  ــلـ ــْفـ َغـ ــى  ــ ــلَ ــ َع ِوْش  اْدِرْي  َمـــــا  َلـــــن 

ــْي ــ ــاِلـ ــ ــَجـ ــ ِمـ ــا  ــ ــ َجـ ــه  ــ ــاقـ ــ َفـ ــرِّ ــ ــلـ ــ ِلـ أْو  َحـــــِنـــــن  ــو  ــ ــ ُهـ

ــــَصــــاِلــــْي اتِّ َبــــْيــــِنــــْي  ــا  ــ ــ َم ْو  َبــــْيــــِنــــْي  ــْع  ــ ــَطـ ــ ــِقـ ــ إْنـ

ــى الِجــــــــْل َغــــاِلــــْي ــ ــلَـ ــ ــــْع أْغـ ِصــــــــْرت ِمــــْثــــل ْمــــَضــــيِّ

ــْي ــ ــاِل ــ َت ــزِّ ــ ِع ـــ..  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ْف ــت  ــْيـ ــَكـ ِشـ َصــــاِحــــْب  َعـــلَـــى  إْن 

ــــــــَفــــــــْوا ِدْيــــــــــــــَواْن ِمـــــــْن َقــــــاِصــــــْر ِمــــَقــــاِلــــْي َوألِّ

َتــــاِلــــْي ــْرج  ــ ــَهـ ــ ــلْـ ــ ِلـ ال  ْو   ، آِخــــــــْر  ِلــــلْــــِعــــَتــــاْب 

َراْســــــَمــــــالــــــْي ـــــالمـــــه  الـــــسَّ إّن  إْقـــــَتـــــَنـــــْعـــــت 

ــْي ــ ِلـ ِغـــــــــَدا  َمــــــا   ٍ َشــــــي  ْرت  َدوَّ َواْعـــــــــِتـــــــــِرْف 

ـــــاِلـــــْي ِلَ ْل  اوَّ ــل  ــ ــْثـ ــ ِمـ ــت  ــ ــْنـ ــ ِكـ ْلَــــــــا  َبــــــــاْرَجــــــــْع 

ــْي ــ ــَزاِلـ ــ ــِتـ ــ َبــــــاْفــــــِرْض اْلــــــــِوْحــــــــِدْه ْوَبـــــاْعـــــلِـــــْن إْعـ

ْر ــــــــاِفــــــــْي ْمــــــــَكــــــــدِّ َنـــــــــا الــــــــصَّ ْر َجـــــــــوِّ َمـــــــــا ِيــــــــــَكــــــــــدِّ

ـــــْر ْمـــــَكـــــشِّ َوْجـــــــــِهـــــــــْي  ِفــــــــــْي  اْلـــــــــَوْقـــــــــت  ِجــــــِبــــــن  أْو 

ـــــــْر ــــــى َكـــــيـــــف َمــــــــا َشــــــــا ِلــــــــــْي ِيـــــــَدبِّ َواْحــــــــــِمــــــــــْد الــــــلَّ

ــــــْر ــــــــــــْه َكــــــــــــاْن َراِيــــــــــــــــْق ِوْمــــــِتــــــَبــــــصِّ َواْشــــــــــَهــــــــــْد انِّ

ْر أَدوِّ ِقــــــْمــــــت  ِقـــــــِصـــــــْيـــــــِدْي  َمــــــــــْع  ِشـــــــــِرْيـــــــــٍك  َعــــــــــْن 

ــــــْر?! َتــــــَعــــــثِّ ْد  ْمـــــــــَجـــــــــرَّ ُهــــــــــْو  أْو  َقــــــــــــــــــــَراِدْه  أْو 

ــــــــــْر..! أَعــــــــــبِّ وال  أُتــــــــــــــوه  ِتــــــــَواَصــــــــلْــــــــَنــــــــا  ِواْن 

ـــــْر..!! َواِصــــــــــٍل )َخـــــــاالِتـــــــْه( ْوِبــــــــــــــــــــــــ )اّمــــــــــْه( ْمـــــَقـــــصِّ

ـــــــْر ــــــــــْره اْلِـــــــَخـــــــبِّ ــــــــــــا ِكـــــــْنـــــــت أَخــــــــــبِّ َقـــــــــاَيـــــــــْض ْبَ

ْر..! ــــــــــــــرِّ ِيَ َذا   .. ِيــــــــَنــــــــاِوْل  َذا  ِبـــــــــــْه٫٫  ــْوا  ــ ــ ــَبـ ــ ــ ــِعـ ــ ــ ِوْلـ

ـــــْر ــــــْر َيـــــــــا ْمـــــَصـــــبِّ ــــــَصــــــبِّ َخـــــــــاَبـــــــــْت ْوَصـــــــــــــــــاْة الــــــتِّ

ْر،! ْط ِفـــــــــْي ِرِصــــــــــْيــــــــــِدْي َلـــــْيـــــه أَبــــــــــــــذِّ َلـــــْيـــــه أَفــــــــــــــرِّ

ْر ِمـــــَبـــــرِّ ــِدْي  ــ ــ ــْنـ ــ ــ ِعـ َمــــــا  ــه!٫٫  ــ ــ ــْيـ ــ ــ َلـ اْدِرْي  َمــــــا  ــه،..  ــ ــ ــْيـ ــ ــ َلـ

ْر ــــــــاِفــــــــْي ِمــــــــَكــــــــدِّ ْي الــــــــصَّ ْر َجــــــــــــــــوِّ َمـــــــــا ِيـــــــــــَكـــــــــــدِّ

ـــــــْر أشِّ َبـــــــــّس  اْلـــــــــِقـــــــــَواِفـــــــــْي..  أُْنــــــــــس  ــت  ــ ــْيـ ــ ــَغـ ــ ِبـ ِواْن 
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شعر- زكية الرموق ـ الغرب متورطٌة بَك
لل�صاعرات فقط:

شعر: محمود الفضيلي

وحشتك

غربلغربلغرب رموق ـ الرموق ـ الرموق ـ ا شعر- زكية ا

شعر: محمود الفضيلي

الطريُق بئٌر ال عين لها وال ذاكرة
طالما قلُت : ال

وأقصُد نعم 
فارِم دلوَك أّيها العطُش

اللغُة حبُل قلٍق
والمعنى جسٌر بال أكتاف .

أنا مثلُِك يا غابَة الكالِم
كلّما اشتجرْت في رأسَي البروُق

ألوُذ بالحبِر حتى سواحِل الجنوِن
أجرُّ العاصفَة من َشعِرها

ثم أدوُر حولي وأردُد :
هذا دمي بريئٌة أنا منه

وبريء هو مني ..
فال تنصبي أقفاصك أّيتها السماُء

كلّما أفردُت جناحاً للنجوم .
وأنَت في مفترق األنهاِر هناك

تراوُد قصيدًة تلبُط تحت عباءة الليِل

بموٍج من االنتظار
ها أنا وحدي

كغصٍن يابٍس في موقٍد مسجوٍر
علمني شواظُه

إن الرقَص معك تحليٌق بال أجنحة .
وإن ما يجمعُه الليُل

يبعثرُه النهار
فأركُض ..

أركُض والبالُد ورائَي تركُض
األشباُح والموتى يركضون

القّناصون والطرائُد
والبحُر الذي تيبَس لونُه في لحظة المغيِب

نركُض حتى ثمالة اللهاث
ثم نناُم كلنا على سريٍر واحٍد

وبين النوِم والموِت
قبضُة ضباب .

أنا المأخوذُة بالحرائِق

كلّما أشرُت إلى البحِر
ضمخني الرمُل بأنفاسِه الصادية

يقولون : ليس للماِء رائحٌة وال طعم
فلَِم كلّما تبعني نهٌر

أستدُل عليَك ؟
يحدث أن تحرَس القصيدُة ظهَرها

من ذئاِب اللغِة ،
حين يكوُن الخياُل رصاصاً

وحروفي بندقية على أهبِة الجنون
ويحدث أيضاً ..

أن أصادفني دوني
فأصاُب بلعنِة الشيزوفرينيا

يحدث أن أصادفني متورطٌة بي
فأصاُب بفوبيا األمكنة

ويحدث أن أصادفني متورطٌة بَك
حينها ..

أعلُم أني ما زلُت على قيِد الشعِر !!

ــي ضـــــــوى واعــــتــــرانــــي ــ ــلـ ــ ــاء الــــشــــعــــور الـ ــ ـــ ــ ــس ــ م

ــي ــ ــانـ ــ واألغـ  .. الـــشـــعـــر  واالّ   .. ــه  ــ ــولـ ــ الـ واالّ 

ــي ــ ــان ــ ـــ ــ األم ــج  ــ ــض ــ ت ــك  ــ ــون ــ ــي ــ ع  .. مـــــــســـــــرح  فـــــي 

مـــكـــــــانـــي وأحتـــــــســـــــس   .. وارجــــــــــــــع  أفــــــــــز 

ــة شــــعــــر تـــلـــــــهـــم بـــنـــــــــــانـــي ــ ــاب ــ ــح ــ ـــ ــ ــك س ــ ــت ــ ــي ــ ج

مـــعـــانـــي ريـــــــــــاضـــــك  فـــــــي  حـــــــروفـــــــي  أزرع 

حـــنـــانـــي راســـــــــم   .. الــــشـــــــــوق  وهـــــــــذا  ــك  ــــ ــتـ ــيـ جـ

الــــثــــوانــــي تـــــقـــــول  وش  واســــــمــــــع  ــال  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــع ــ ت

ــانـــي ــي عـــصـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــظ ــ واقـــــــــف وأنـــــــــا اســـــــــأل ح

ــك ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وصـ ال  ولــــــهــــــفــــــتــــــي  ــاب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــ ــ ــ الـ واالّ 

ــك ــ ــرتـ ــ ــــ ــ ذكـ ال  وضــــــيــــــقــــــتــــــي..  الــــــــــنــــــــــن..  واالّ 

ــك ــتـ ــمـ ــع الــــــصـــــــــــــوت صـ ــ ــ ــف ــ ــ ــص ــ ــ ــت أنــــــــــــــــادي وي ــ ــبـ ــ ــعـ ــ تـ

ــك ــ ــت ــ ــم ــ رس ــي  ــ ــ ــون ــ ــ ــي ــ ــ ع فــــــــي   .. ــم  ــ ــ ــل ــ ــ ح وألــــــقــــــــــــــــــــاك 

جــــــيــــــت وعـــــــلـــــــى خـــــــــد الـــــصـــــحـــــــــــــــــايـــــف مــــطــــرتــــك

ــك ــ ــت ــ ــرف ــ ع ال  تــــنــــتــــشـــــــــي  بــــــيــــــنــــــك..  و  بــــــيــــــنــــــي.. 

ــك ــتـ ــشـ ــقـ لـــــــوحـــــــة مــــــشـــــــــــــاعــــــر.. فــــــــي ضــــــلــــــوعــــــي نـ

ــك ــ ــت ــ ــف ــ وش وانــــــتــــــظــــــرتــــــك   .. انـــــتـــــظـــــرتـــــك  مــــــــا  يــــــــا 

فـــــقـــــــــــدتـــــك؟؟ ال  دنــــــيــــــتــــــي  تــــــــضــــــــوي  وشـــــــــلـــــــــون 
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 
مارك ستراند

مارك ستراند شاعر، مترجم، كاتب مقاالت وفنان تشكيلي أمريكي. ولد في سمرسايد 
في كندا في عام 1934. تخرج في كلية أنتيوش، ثم درس التلوين بجامعة يال، درس الشعر 
اإليطالي في القرن التاسع عشر في الفترة بين 1960 إلى 1961، ثم نال ماجستير الفنون 

الجميلة من جامعة أيوا عام 1962.
لمارك ستراند العديد من المجموعاِت الشعرية منها: المجموعة الشعريَّة 2014، تقريباً 
غيُر مرئي 2012، قصائُد ُمنتقاة جديدة 2007، رجلٌ وجمل 2006، دجاجةٌ، ظلٌ، قمرٌ وأكثر 
ُمنتقاة  قصاِئُد   ،1990 جديدة  قصاِئُد   ،1990 ُمستمرَّة  حياةٌ   ،1993 المظلم  المرفأُ   ،1999
للُمَغاَدَرة  أسبابٌ   ،1970 عتمًة  أشدُّ   ،1973 َحيََواِتنا  ُة  قصَّ  ،1976 رة  المتأخِّ الساعُة   ،1980
التذكارّي  النَّصُب  منها  أيضاً  نثريةٌ  كتبٌ  له   .1964 مفتوحة  واحدٍة  بعيٍن  والنَّوُم   ،1968
1978، وكوكُب األشياِء المفقودة 1982. كما أنَّ له كتباً لألطفاِل تشمُل كتاَب الَّليل 1985، 
يدة بيبي 1985. أصدَر ستراند ِقَصَصاً قصيرة،  يَد والسَّ ى 1986، والسَّ رمبراندنت يتمشَّ
كتَب نقداً حوَل الفنِّ التشكيلي، كما شارَك في العديِد من الدوريَّات وعمل محرراً للعديد 
من كتِب األنثولوجي له كتب نثر، وكتب لألطفال أيضاً. ترجم مجموعات شعرية لرفائيل 

ألبرتي، ولكارلوس دروموند دي أندرادى.
الذهبيِة  الميداليِة  على  الحائُز  فهُو  المهمة،  والمنِح  عريَِّة  الشِّ الجوائِز  من  العديِد  حاز 
عِر من األكاديميِة األميريكيَِّة للفنوِن والكتابة 2009، كما حاَز على جائزِة ستييفنس  للشِّ
لمكتبِة  عري  الشِّ )المستشاُر  المتحدة  الواليات  تسميُة ستراند شاعَر  تمَّ   .2004 واالس 
كتابِه  1999 عن  العام  بوليتزر في  على جائزِة  أيضاً  1990، وحاَز  عام  الكونغرس( في 
»عاصفةٌ ثلجيةٌ فريدة«، جائزة بولينجن 1993، جائزة بوبيت الشعرية 1992، زمالة ماك 
آرثر 1987، زمالة األكاديمية األميريكية للشعراء 1979، جائزة إدغار اآلن بو عن األكاديميِة 
ُة َحيََواتنا« 1974، زمالة غيغينهيم 1974، جائزة مؤسسة  األميريكيِة للشعراء عن كتابِه »ِقصَّ

روكيفيلر 1968، جائزة مؤسسة إنغرام ميريل 1966، وزمالة فلبرايت 1960-1961.
عمل ستراند أستاذاً في العديِد من الجامعاِت مثَل جامعِة البرازيل بريو دي جانيرو، 
جامعِة شيكاغو، جامعِة ييل، جامعِة جون هوبكنز، جامعِة برنستون وأخيراً كأستاٍذ للغِة 
اإلنجليزيِة واألدِب المقارن بجامعِة كولومبيا. في السنواِت األخيرِة من حياتِه التي وصلت 
الثمانين توقََّف عن الكتابِة عائداً من جديٍد إلى التشكيِل حتى وفاتِه بالسرطان في منزل 

ابنتِه في بروكلين بنيويورك، وإليكم إحدى قصائده بترجمة أنس مصطفى:
َة َحيَواِتنا نحُن نقرأُ قصَّ

أحداُثها في ُحجَرْة.
الُحْجرُة تطلُّ على شاِرْع.

ليَس من أحٍد ُهناْك،
ال صوَت أليِّ شيْء.

األشجاُر مثقلةٌ بأوراِقَها،
العرباُت المصفوفُة ال تتحرَُّك أبداً.

َفَحاِت آمليَن بشيْء، نتاِبُع تقليَب الصَّ
شيٍء مثَل رحمٍة أو تغييِْر،

مثَل خيٍط أَسوَد قد يربُط بيننا،
أو يبِقينَا ُمفتَِرِقيْن.

على هذا النَّحِو، يبدو وكأنَّ كتاَب َحيَواِتنا خاٍو.
األثاُث في الغرفِة لم ُينَقْل أبداً..

األبِسطُة ُتصبُِح قاتمًة أكثَر كلَّما َعبََرْت عليها
ظاللُنا.

تقريباً وكأنَّ الحجرَة كانْت العالَْم.
نجلُس بجواِر بعِضنا على األريكْة،

قارئيَن عن األريكْة.
نقوُل إنَُّه ِمثَالّي.

إنَُّه ِمثَالّي.

أعالم عربية
تاج السر الحسن

ولد الشاعر السوداني الدكتور تاج السر الحسن في جزيرة ارتولي في 
اإلقليم الشمالي من السودان عام 1935، أنهى دراسته في النهود – كردفان 
الديني عام  النهود  القسم االبتدائي بمعهد  عام 1946 وتدرج في تعليمه 
1950. وبعد إنهاء المرحلة الثانوية التحق بكلية اللغة العربية في األزهر، 
وتخرج فيها عام 1960 وتابع دراسته في موسكو، ويعتبر تاج السر من 
أبرز األسماء الشعرية التي أسهمت في ترسيخ مكانة شعر التفعيلة في 
المشهد الثقافي العربي، وقد صحب جهده اإلبداعي في هذا المجال برؤى 
»االبتداعية في الشعر  المكتبة مثل  إلى  نقدية ثرية عرفت طريقها باكراً 
وإنسانية«  جمالية  و»قضايا  والسياسة«  األدب  و»بين  الحديث«  العربي 
طالب  ِقبل  من  والمقاربات  القراءات  من  بالعديد  حظيت  وقد  وسواها، 
الدراسات العليا في كليات اآلداب بالجامعات السودانية، وقد مكنته نشأته 
الدينية من اللغة العربية التي تابع دراستها بكلية اللغة العربية في األزهر 
مطلع الستينيات، ومن ثم سافر إلى موسكو وعاش أنضر سنوات عمره 
جزءاً من المشهد الثقافي باالتحاد السوفييتي، فلقد شارك في العديد من 
المناسبات التي كانت تنظمها دار الكتاب السوفييت، وأيضاً بمعهد غوركي 
لألدب، حيث درس وتخرج فيه 1966، وتحصل على الدكتوراه في اآلداب 
العالقات  بالتدريس في معهد  السبعينيات وهو عمل في موسكو  مطلع 

الدولية في فترة 1967 – 1973.
جمعت صداقة عميقة الشاعر الراحل بصديقه جيلي عبد الرحمن 1931 
العديد  بالقصير في موسكو وترافقا في  ليس  وقتاً  1990 وعاشا معاً  ـ 
من المشاريع اإلبداعية وفي مقدمها ديوان »قصائد من السودان« 1956، 
وشاركا الحقاً بالحراك الثقافي السوداني في قاهرة الستينيات إلى جانب 
الشاعرين محيى الدين فارس ومحمد مفتاح الفيتوري. كما ترجم العديد 
القلب األخضر  الشعرية:  الشعر والنقد ومن مجاميعه  العناوين في  من 
1968 – قصيدتان لفلسطين 1991 – النخلة تسأل أين الناس 1992 – األتون 

والنبع 1992.
»آسيا  بقصيدته  الناس  عامة  وسط  ُعرف  ما  أكثر  السر  تاج  عرف 
وافريقيا« التي غناها المطرب عبد الكريم الكابلي، وشاعت أكثر. وكتبها 
الشاعر الراحل مستلهماً روح مؤتمر باندونغ الشهير، والذي انعقد في 
»مانفستو«  مثل  فبدت  االنحياز،  عدم  دول  حركة  عنه  وتمخضت   1955
للمبادئ العشرة لذلك اللقاء التاريخي الذي احتضنته إندونيسيا، وشاركت 
به تسع وعشرون دولة من افريقيا وآسيا، وقد ترجمت القصيدة إلى لغات 
عدة، وذاعت أكثر لما تضمنته من قيم تعلي من شأن الوحدة والتآخي 
بين الشعوب التي كانت قد نالت استقاللها حديثاً، وسعت إلى النهوض 

والتقدم.  وتستهل القصيدة بـ:
عندما أعزف يا قلبي األناشيد القديمْة
ويطل الفجُر في قلبي على أجنِح غيمْة
سأغني آخر المقطع لألرض الحميمْة

للظالل الُزرق في غابات كينيا والماليو
لرفاقي في البالد اآلسيويْة

 للماليو .. ولباندونق الفتيْة..

 كاتب مقاالت وفنان تشكيلي أمريكي. ولد في سمرسايد 
 ثم درس التلوين بجامعة يال درس الشعر 

ولد الشاعر السوداني الدكتور تاج السر الحسن في جزيرة ارتولي في 
 أنهى دراسته في النهود  كردفان 
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 اأمثال �سعبية:

• دميْت َكلْني الِسَمْك، َعفِيت َكلْني الطير

دميت: غْصُت بالبحر حتى القاع.
َعِفيت: عمت على سطح البحر.

يضرب المثل باإلنسان الذي ليس له من يحميه، أو يقف بجانبه وقت 
الشدة فهو عرضة للمخاطر.

• ال هشه وال بشه.. وال من المعاني ِطّشه

الهشة: الهيبة.
البشة: االبتسامة.

طشة: ال شيء.
المعاني: األخالق واألصول.

يضرب المثل باإلنسان الذي ليست له هيبة وال ابتسامة ورغم ذلك 
يتصنع الوجاهة في حين أنه ال يحل وال يربط.

كلمة ومعنى
طرز

جاء في قصيدة لمحمد بن ثاني بن زنيد:

مهل يا لطارش عسى تجزا
                   من إالهك خير واحسان

قيس ساعة واظهر الرمزا 
                      من خوافي لبَّة اجناني

مثل طرزه مايرى طرزا 
                      كل من ولَّع باالفنان 

وقوله في البيت الثالث )مثل طرزه( أي مثل شكله أو هيئته ال ُيرى 
له مثيل أو شبيه. وكلمة طرز عربية فصيحة األصل لها ذات المعنى في 

الشعر النبطي، فلقد جاء في لسان العرب في هذا المعنى وغيره:
هو  وقيل:  فارسي،  الطول،  إلى  بيت  والطرز:  والهيئة.  البز  الطرز: 

البيت الصيفي. قال األزهري: أُراه معرباً وأصله ترز.

والطرز  أيضاً.  فارسي  للسلطان،  الثياب  من  ينسج  ما  والطراز: 
والطراز: الجيد من كل شيء. الليث: الطراز معروف هو الموضع الذي 
تنسج فيه الثياب  الجياد، وقيل: هو معرب وأصله التقدير المستوي 
بالفارسية، جعلت التاء طاء، وقد جاء في الشعر العربي، قال حسان بن 

ثابت األنصاري يمدح قوماً:
بيض الوجوه كريمة أحسابهم

                  ُشم األنوف من الطراز األول

كنايات مالحية

)يجاوش بخصفة(

يف( )صدره والسِّ

صدره: الصدر أي مقدمة السفينة.
السيف: الشاطئ، الساحل.

أي إنه قريب جداً حتى إن مقدمة السفينة قريبة من اليابسة عندما 
الوريد(، ويطلق  )أقرب من حبل  القرآني  المثل  تعلق، وهو قريب من 

للداللة على قرب المسافة.
وقد أورده الشمالن وقال: يضرب للبندر المجاور العميق ماؤه، حول 

الساحل فيكون صدر السفينة، أمام الساحل.
من  وقريبة  مباشرة  الساحل  على  ترسو  السفن  معظم  كانت  وقد 

منازل أربابها حتى تكون أمام ناظريهم.

عبارات

محاية
وإزالة  لمحي  تستعمل  التي  )األستيكة(  الممحاة  أي  المساحة  هي 

خطوط أقالم الرصاص أو الحبر.

هب ريح

كنايات مالحية

)يجاوش بخصفة(

عبارات

ــك  ــن ميل ــل مل ــال فحســب، ب ــك امل ــن ميل ــون مل ــن يك ــع، ول ــل يُصن ــر ب املســتقبل ال يُنتظ
الــروة املعرفيــة والقــدرات املبدعــة القــادرة عــى التجديــد والحفــاظ عــى املكتســبات..

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب »رعاه الله«



حتقيق: حممد قا�سم ال�سا�س

المسرح العربي المعاصر..
إلى أين؟
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الكلمة و الظل

مشهد من مسرحية لمقرش )تصوير: أحمد بوسنينه(
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المسرح هو واحد من أشكال الفنون المختلفة، 
الفنون،  بأبي  وُيسمى  والتمثيل،  لألداء  ومكان 
وهذا دليل على ِرفعة مكانته وأهميته، وكثيراً ما 
تتداول بين الناس مقولة أعطني خبزاً ومسرحاً 
الّذي يجّسد  المكان  أّنه  مثقفاً، كما  أعطيك شعباً 
أمام  األدبيّة  والنّصوص  القصص  يترجم  أو 
المشاهدين، وذلك باستخدام مزيج من الكلمات، 
على  والّصوت  بالموسيقى  اإليماءات  وبعض 

خشبته.
مكاناً  يمثل  يزال  وال  كان  المسرح  بدء  منذ 
المختلفة،  المشاعر  عن  ليعبر  بالحياة  ينبض 
واالقتصادّية  واالجتماعيّة  المعيشيّة  والظروف 
والسيّاسية، حيث تكمن أهميته في تمثيل الواقع، 
جميع  يمثل  وهو  به،  يحصل  ما  كل  وعكس 
بصورة  المجتمع  في  تحصل  التي  القضايا 

واضحة أمام الناس.
المشكالت  من  الكثير  المسرح  فن  يحل 
االجتماعية التي يعاني منها المجتمع، فهو يكشف 
الغطاء عنها، ويقدم للناس بعض الحلول، ويزيد 
نسبة الوعي لدى المجتمع لما يدور فيه من أمور 
المسرح  فن  ويعد  حياتهم.  نمط  تمس  مختلفة 
فيقضي  النفس،  عن  والترفيه  التسلية  من  نوعاً 
الناس بعض أوقاتهم لمشاهدة هذه المسرحيات 
الراحة من  نوع من  أنفسهم، وبعث  للترفيه عن 
ويمكن  وأشغالها.  للحياة  الكثيرة  الضغوطات 
لحدث  مقلد  فنيٌ  بأنها شكلٌ  المسرحية  تعريف 
ما عن طريق محادثٍة بين شخوص على خشبة 

المسرح.
المعاصر؟  العربي  المسرح  حال  هو  فما 
التي  التحديات  هي  ما  فيه؟  العمل  وكواليس 
يواجهها؟ وما هي سبل تطويره مقارنًة بالمسرح 
عن  تبحث  اليوم..  تطرح  كثيرة  اسئلةٌ  الغربي؟ 

جواٍب شاف يرصد واقع الحال اآلني.

م�سكلة الرقابة

والممثل  المسرحي  بالفنان  التقت   »999«
»شادي مقرش«، الذي كشف رأيه حول المسرح 
العربي، وواقعه الحالي، قائالً: »ال أدري إذا كان 
المسرحية  العروض  كل  عن  التكلم  لي  يحق 
نتيجة  كلها،  تداولها  يتم  أنه ال  العربية، بخاصة 
كما  مؤخراً،  نشهدها  التي  السياسية  األحداث 
لكل تجربة خواصها. ولكن من خالل مشاهداتي 
لبنان  وفي  سورية  بلدي  في  بخاصة  األخيرة، 
بلد  من  ألكثر  عروضاً  حضرت  حيث  وتونس، 
عربي، أرى أن المسرح العربي ال يزال خاضعاً 
لسلطة الرقابة بما فيها الثالوث المحرم )السياسة 
والدين والجنس(، ومن هنا ال أتوقع في أي دولة 
تتحكم فيها القرارات السياسية المتسلطة أحادية 
الجانب، أن يقوم فيها مسرح حقيقي، إلى جانب 
وجود أحكام مطلقة ال تسمح بإبداء الرأي بحرية. 
أعمال  وجود  على  سلباً  سينعكس  الذي  األمر 
التي  التعبير  لغياب حرية  تبعاً  مسرحية خالقة، 
تتيح سبالً أفضل لتقديم فٍن جيد. فيما عدا بعض 
االنتاجات المستقلة التي تسعى جاهدًة للخروج 

من عباءة الرقيب، متجهًة نحو مكان بعيٍد عن هذه 
نظر  وجهات  لتقديم  منها  سعياً  الرقابية،  األطر 
عندما  الغربية،  للمجتمعات  األقل  على  مختلفة، 
تشارك في عروض ومهرجانات خارجية. حيث ال 
أعتقد أن وضع المسرح العربي اآلن يبشر بالخير 

لألسف«.

قوالب قدمية

في  حالياً  المتبع  الفني  الطرح  شكل  وحول 
ال  التي  الطرق  »مقرش«،  انتقد  العربي،  المسرح 
المدارس  تتخذ  والتي  اليوم،  إلى  حاضرة  تزال 
القديمة نهجاً لها، قائالً: »نحن في واد والمسرح 
الغربي في واٍد آخر.. بالشكل الفني والطرح الذي 
أننا ال  تقدم به العروض اآلن. و»متعبٌ ومحزن 
نزال لغاية اليوم نعرض نتاجنا المسرحي بقوالب 
قديمة بعيدة عن التجديد«.وعما إذا كان المسرح 
ال يزال »أبو الفنون« كما يقال؟ أجاب »مقرش«: 
»ما عاد باإلمكان وصف المسرح بذلك، بخاصة 
وأن الفنون باتت كثيرة ومتشعبة جداً في عصرنا 
الحالي، مع وجود التكنولوجيا التي أفرزت فنوناً 
تسميته  يمكن  خالق  فٍن  كل  أن  وأعتقد  جديدة. 
بـ »أبو الفنون«، تماماً كما المسرح عندما يكون 
الطرح  ومضمون  الموضوع  ناحية  من  خالقاً، 
وشكل العرض حيث تنطبق هذه التسمية برأيي 
على  تنطبق  مما  أكثر  الفني،  النتاج  أهمية  على 

الجنس اإلنتاجي اإلبداعي«.
   

�سعف االأجور

ضعف  من  المسرحي  الفنان  يواجه  وعما 
األجور التي يتقاضاها مقابل عمله في المسرح، 
ما جعل كثيراً من الفنانين يبتعدون عن المسرح 
أكد الفنان »مقرش« أن هذه المسألة موجودة في 

العالم أجمع، حيث ال تتناسب األجور مع الجهد 
من  وجميع  المسرحي،  الممثل  قبل  من  المبذول 
يشارك في إنجاز العمل المسرحي. حيث غالباً ما 

تكون متواضعة.
هذا  تحسين  سيتم  أنه  أعتقد  »ال  وأضاف: 
توجد  حيث  ندر،  فيما  إال  المستقبل  في  الشرط 
مالياً  دعماً  تتلقى  التي  الخاصة  التجارب  بعض 
يأتي  ما  غالباً  الدعم  هذا  حتى  وثقافياً.  مختصاً 
قصيرة،  وفترات  معينة  ومواسم  مراحل  على 
وضمن مشاريع محدودة الزمان والمكان، مما ال 
يؤمن للفنان حالة استقرار مالي. بالتالي ال يمكننا 
التفرغ للعمل في المسرح أكثر من 3 إلى 6 أشهر 

كأقصى حد، في حال توافر هذا الدعم الجيد«”.

م�ساألة منرب

وعن السبب الكامن وراء توجهه نحو المسرح 
هو  ما  بقدر  تفرغاً  ليس  »هو  »مقرش«:  أوضح 
طارحاً  كفنان،  عقلك  تنتاب  ملحة  لحظات  توافر 
خالله  من  التواجد  عليك  منبٍر  أيُّ  سؤاالً:  عليك 
لطرح وجهة نظرك الخاصة؟ المسرح هو المكان 
الذي تستطيع فيه طرح األسئلة، واالنطالق نحو 
في  يحدث  ما  حول  عدة  حوارات  وفتح  األفق، 
في  عملت  »عندما  وتابع:  المجنون«.  العالم  هذا 
المسرح،  في  أوسع  بشكل  المنصرمين  العامين 
كان الظرف بشكل عام مناسباً بالنسبة لي، حيث 
قدمت من خالله أشياء أدافع عنها، وأحبها ومؤمن 
المسرح  بأن  أخفيك  وال  أرضتني.  وبالتالي  بها 
بالنسبة لي كممثل هو »مكانٌ للتطهير الروحي«، 
بخالف التلفزيون والسينما كمشروعين مختلفين، 
الخاصة  منهما ظرفه وشروطه  واحٍد  لكل  حيث 

به«.

ما يطلبه اجلمهور

عرٍض  لحضور  الجمهور  يجذب  الذي  وعن 
العرض  أن  »أعتقد  »مقرش«:  أجاب  مسرحي؟ 
الجيد هو الذي يجذب الجمهور، مع األخذ بعين 
االجتماعي  التواصل  مواقع  وجود  االعتبار 
أن  نستطيع  خاللها  من  التي  ميديا«  »السوشال 
باهظة  تكاليف  دون  من  المسرحي  للعمل  نروج 
ضرورية  وسيلة  االعالن  أن  بخاصة  الثمن 
وهو  بالبداية،  وجذبه  بالعرض  الجمهور  إلعالم 
لمحيطه  المسرحي  العرض  عن  سيتكلم  من 
خالقاً  عرضاً  كان  حال  في  ووسطه  ومجتمعه 

مميزاً ومتفرداً. 
عرض  على  المراهنة  »مسألة  وأضاف: 
موضوع  سلفاً،  الجمهور  لك  سيجلب  مسرحي 
وأوساط  مناطق  وجود  مع  بخاصًة  وارد  غير 
حيث  مسرحياً،  مثقفة  غير  ومجتمعات  وطبقات 
مسرحي  عرض  حضور  ثقافة  لديها  تتوافر  ال 
أو  بالسينما،  إسوًة  دائٍم ومستمر،  جاد، وبشكٍل 
كالتلفزيون، وهذا طبعاً  المتابعة  على  تواظب  أن 
له أسباب عدة، فالجمهور العام غالباً ما يأتي إلى 
العمل الترفيهي هرباً من ضغوط الحياة اليومية. 
أما جمهور المسرح، فهو من يتابعه في كل مكان 

�سادي مقر�ص:

امل�سرح »مكاٌن 

للتطهري الروحي«

اأ�سامة حالل: 

امل�سرح ل ميلك 

جن�سية ول جواز �سفر
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الكلمة و الظل

وزمان. وفي حال توافرت معادلة العرض الجيد 
جمهور  بالتأكيد  سينتج  والفائدة  المتعة  مع 
مسرحي. وأوضح: »نحن بالنهاية ال نطمح لتكون 
عندما  بالجمهور.  دائماً  مكتظة  المسرح  صاالت 
أيام  خالل  بالحضور  امتألت  قد  صالتي  أجد 
العرض العشرة، أشعر باإلشباع، وتنتابني حالة 
العام الذي نشهده بالنسبة  رضا، ضمن السياق 
الغربية  المجتمعات  عكس  على  العربية.  لبلداننا 
التي تتوافر لديهم ثقافة المسرح، ما ينعكس ذلك 
بالوضع  مقارنًة  المسرحي  النتاج  على  إيجاباً 
المسرح  ثقافة  »حضور  وأضاف:  العربي«. 
بشكٍل كبير في الغرب تأتي من خالل تعليمه في 
هائٍل  كٍم  توافر  مع  المسارح،  وكثرة  المدارس، 
نتاجاً  الذي سيولد  األمر  العروض،  من  ومتنوع 
تطرح من خالله قضايا سياسية  مهماً  مسرحياً 
اجتماعية وأخالقية معاصرة وراهنة، كما سيفتح 
تساؤالت عدة حول ما يحدث في هذا العالم بعمق 
من جهة، وداخل الوجدان االنساني بكل حرية من 

جهة أخرى«.

�سروط خمتلفة

ورأى »مقرش« أنه ال توجد قائمة تحتوي على 
تتعلق  ال  المسألة  ألن  العربية،  المسارح  أفضل 
باسم البلد بحد ذاته وماذا ينتج، قائالً: »قد تجد 
في اليمن أناساً خالقين وموهوبين، ولكن ال أحد 
يعلم بهم، وآخرين مشهورين تجدهم في مصر 
مثالً، ولكن نتاجهم الفني أقل من عادي. هذا يعني 
أن المعادلة تكمن في وجود مسرح جاد ومعبر 
وخالق مكون من أناس موهوبين، مع مسرح آخر 

له شروطه المختلفة«.

خطورة امل�سرح

»أسامة  والفنان  المسرحي  المخرج  وقال 
البناء  عن  الحديث  أردنا  حال  »في  حالل«: 
فهناك  العرض،  وصاالت  واألماكن  المسرحي 
أردنا  إذا  العربية، ولكن  المنطقة  الكثير منها في 
التكلم عن فسح المجال للمسرح وفنانيه للبحث 
والعمل على أسئلة تعني المجتمع وتناقش وتطرح 
بجيد،  ليس  حاٍل  في  أننا  نجد  جدلية،  تساؤالت 

فالمسرحي ونتاجه أهم من البناء المسرحي«.
من  يحمل  المسرح  أن  »أرى  وأضاف: 
التي  واللحظات  خاصاً،  فناً  يجعله  ما  الخطورة 
المباشر مع  نوجدها كفنانين بعملنا وبالتواصل 
الجمهور تجعل من المسرح فناً خطيراً، فاللحظة 
في  الممثل  تولد وتموت في كل عرض، ويدخل 
يقدم  دائم إلعادتها في كل مرة  طقس مسرحي 
فيها عرضه المسرحي، ما يجعل من المسرح فناً 

خاصاً وصعباً ال محالة«.
   

جتارب ملهمة

المنطقة  في  المسرحية  مشاهداته  وحول 
العربية وتجربته الخاصة في اإلخراج المسرحي، 
أجاب »حالل«: »هناك تجارب مسرحية مستقلة، 
الشكل  حيث  من  بحثها  في  وجدية  ملهمة  وهي 
والمضمون وقربها من أحداث الشارع ومشكالت 
اإلنسان العربي، وهي متوافرة في كل من لبنان 
وغيرها..  والمغرب  وتونس  وفلسطين  وسورية 
وال يمكن تطوير المسرح إال من خالل المسرح 
المستقل استقاللية إبداعية من دون رقيب. واعتقد 
أن الفنان المسرحي يعاني دائماً من شح اإلنتاج، 

أردنا  إذا  أما  جنسيته.  كانت  ومهما  كان  أينما 
الثقافة  الذي يتبع لوزارات  المسرح  الحديث عن 
العربية، فال يمكنني الحديث عنه، ال يعنيني.. ال 

أفهمه.. وال أفهم نشاطاته«.

دور امل�سرح

يناقش  الذي  المسرحي  »الفنان  وأضاف: 
والذي  حوله،  بمن  ارتباطه  وتعني  تعنيه،  أسئلة 
يعمل بجد، حتماً ستصل أعماله للجمهور، وهناك 
الصورة  هذه  لماذا  أعلم  ال  األمثلة.  من  الكثير 
النمطية على أن المسرح يفتقد للجمهور؟! هناك 
وفنانين  لفرق  المسرحية  التجارب  من  العديد 
كبيراً مع عروضهم من  مستقلين نشاهد تفاعالً 
اآلني  المسرح  لدور  بالنسبة  أما  الجمهور.  قبل 
كان وسيبقى البحث عن أسئلة ليقدمها للجمهور. 
المسرح يحاكيهم، ويقول لهم في بعض األوقات 
بهذه  الحدث  يروا  أن  أو  يفكروا  أن  عليهم  كيف 
االخراجية  تجربته  وعن  ولماذا«.  تلك  أو  العين 
مع فرقة كون المسرحية، قال »حالل«: »نتعامل 
وال  جنسية  يملك  ال  فني  كنوع  المسرح  مع 
والتفاعل مع  التواصل  يهمنا هو  ما  جواز سفر، 
النظر من أي مكان  الجمهور مع اإلنسان بغض 
السياسات  من  بالرغم  ينتمي،  أين  إلى  أو  قادم 
وأقصد  العربية  المنطقة  في  الموجودة  الثقافية 
بحاجة  فنحن  عليها،  والقائمين  القوانين  هنا 
إلعادة التفكير به بشكٍل جدي، وإعطاء هذا الفن 
الثقافي  الفساد  التخلص من  الحقيقي، مع  دوره 
والبيروقراطية الثقافية. ال نريد مهرجانات وأبنية 
فقط من أجل االحتفال، بل نريد أن يسألوا بجد ما 

هي حاجات الفنان المسرحي؟«.

مشهد من مسرحية »الجانب اآلخر من الحديقة« لحالل)تصوير: اوبير اميل(
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ستوب!

أن يذهب الجمهور ويقطع التذكرة لفيلم عسكري 
عربي ظاهرة كانت تبدو أشبه بالمستحيل الرابع 
سبقه الغول والعنقاء والصديق الوفي، عرض فيلم 
)الممر( لشريف عرفة في دولة اإلمارات العربية 
بعد مصر ودول عربية أخرى وتحقيقه لإليرادات، 
أكد أن للجمهور حسابات أخرى، علينا أن نتأملها 

قبل أن نصدر أحكاماً.
المنتجون لتقديم أفالٍم  لو سألت لماذا ال يتوجه 
عسكرية؟ ستأتي اإلجابة أن هذا دور الدولة، تلك 
نفسه  الوقت  لتكلفة ضخمة، وفي  تحتاج  األفالم 
ال تحقق مردوداً في الشباك، بينما أثبت )الممر( 
أن الجمهور ُيقبل على الفيلم، أياً كان نوعه طالما 

أنطوى على جماليات سينمائية.
وصفت أغلب األفالم التي ظهرت بعد انتصار 73 
بأنها أفالم تجارية، تاجرت فنياً بانتصار أكتوبر، 
وكان ينبغي أن يقدم بعد كل هذه السنوات، شريط 
سينمائي صادق، المخرج شريف عرفة واحد من 
التحدي  قرر  السابع،  الفن  دنيا  في  الموهوبين 
منطقة  في  الفيلم،  لعب  السيناريو،  أيضاً  وكتب 
جداً  ذكية  بداية  الهزيمة،  وهي  درامياً،  شائكة 
وموحية التقطها عرفة كاتب ومخرج فيلم )الممر(، 

وذلك قبل نكسة 67 بأيام قالئل.
أم كلثوم تغني )راجعين بقوة السالح/ راجعين 
ليلة مظلمة( وُتكمل  الصباح/ من بعد  كما رجع 
الست ) جيش العروبة يابطل الله معك /ما أعظمك 

ما أروعك ما أشجعك(.
من الواضح أن الرسالة التي أراد جمال عبد الناصر 
أن تصل إلسرائيل، بصوت أم كلثوم، وشعر صالح 
جاهين وموسيقى رياض السنباطي، كانت تحمل 

واستعراض  والوعيد  التهديد 
القوة،للعدو المتربص بنا، بينما 
الجانب اإلسرائيلي يتابع بهدوء 
التفاصيل، وجدوا الملقن ألول 
ضمن  كلثوم  أم  خلف  مرة 
الموسيقية،وهو  الفرقة  أفراد 
أن  أي  الكلمات،  ُيسمعها 
القيادة  من  استعجاالً،  هناك 
في  الرسالة،  لبث  السياسية 

هذا التوقيت الشائك.
السياسي،  دوره  يلعب  الفن 
على  اللعب  من  نوع  وهو 
في  كلثوم  أم  المكشوف، 
العربي  الجمعي  الضمير 
الناصر،  وكأنها صوت عبد 
 5 لكي يؤكد إلسرائيل قبل 
أنه سوف يدخل   67 يونيو 
المعركة، واالنتصار حليفه، 
على  جاءت  النتائج  بينما 

الجانب اآلخر تماماً.
توظيف  استطاع  مخرج  وراءه  )الممر(   

لتنفيذ  أجنبي  عمل  فريق  وقاد  الحديثة  التقنيات 
وعورة  أشد  العوائق  من  اآلخر  الجانب  المعارك، 
ألنه يصطدم هذه المرة بأجهزة سيادية، حيث إن 
تصوير هزيمة 67 يقابل عادة برفض، إال أن الدولة 
امتلكت هذه المرة قدراً من المرونة، لم تعد ُتلقي 
باالً لهذه )التابوهات(، فشاهدنا االنسحاب المهين 
الحتمي  التمهيد  هو  هذا  ألن  المسلحة،  لقواتنا 
النتصارنا بعد ذلك في واحدة من معارك حرب 

)الممر(...حالوة مذاق االنتصار رغم مرارة الهزيمة! 

واستعراض  والوعيد  التهديد 
 بينما 
الجانب اإلسرائيلي يتابع بهدوء 
 ألول 
ضمن  كلثوم  أم  خلف  مرة 
وهو وهو 
أن  أي   
القيادة  من   
في   

االستنزاف.
مرت أكثر من 50 عاماً، إال أن األسرار ممنوعة من 
التداول، الدولة تحول من دون التعريض حتى بمن 
الواضح أن هناك  للهزيمة، من  هم كانوا عناوين 
لعرفة سياسياً حتى يستطيع  أتيحت  انفراجة ما 
تنفيذ الفيلم، بدون أن يصطدم بعوائق تعتبر كل 
ما هو متعلق بالهزيمة في 67 أسراراً عسكرية ال 

يجوز تبادلها.
عبد  حضور  الممنوع،  أشواك  على  يمشي  عرفة 



87 2019 أغسطس العدد 584

طارق ال�صناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

 

 )منارات( التون�سي ير�سد واقع ال�سينما

التشخيص السليم هو الخطوة األولى للشفاء، وما ينقصنا كعرب في العديد من المجاالت، 
أن نضع أيدينا على بداية الخيط.

انتهى الشهر الماضي في تونس مهرجان )منارات( في طبعته الثانية، توجه المهرجان 
لسينما البحر المتوسط فرض عليه منح الشأن العربي قسطاً وافراً من االهتمام، وجاءت 

األرقام لتتحدث بقوة.
رصد المحلل والباحث السينمائي السوري عالء كركوتي في ندوة أقيمت في المهرجان، 
عن  نرى  مرآة  أمام  يضعنا  ما  وهو  الرقمي،  المؤشر  من خالل  العربية  السينما  حال 
طريقها حقيقة السينما، ويظل منفذ التوزيع أقصد عدد الشاشات هو المفتاح الذي نقرأ 
من خالله حال السينما، مصر بها 450 شاشة،، والمفروض أن يزداد العدد على األقل 
طبقاً لعدد السكان عشرة أضعاف، ليصبح 4500، دولة اإلمارات العربية بها 500 شاشة 
وهي أكثر دولة عربية بها توجه إلنشاء مزيد من الشاشات، مع التأكيد أن دولة اإلمارات 
تعد استثناء، تونس بها فقط 52 دار عرض، ومع األسف عدد كبير منها في حاجة ماسة 
للتحديث لتتواكب مع المستوى الذي حققته تونس من خالل األشرطة السينمائية التي 
تنتجها وتشارك في ُكبري المهرجانات وتحصد أيضاً جوائز، سلطنة ُعمان 52 شاشة، 
لديه  العربي  العالم  األحوال  120، في كل  الكويت   65 المغرب   100 البحرين   50 األردن 
دار  السينمائية الشك في خطر، ألن  العرض، والصناعة  مشكلة ضخمة في عدد دور 
العرض هي التي تضمن استمرار تدفق دوران رأس المال، وبالتالي استقرار الصناعة، 
طبعاً لدينا مشاكل عربية- عربية في عروض األفالم، ومصر مثالً ال تعرض أي أفالم 
عربية، حتى الفيلم اللبناني )كفر ناحوم( لنادين لبكي، وهو أكثر األفالم العربية طوال 
التاريخ تحقيقاً لإليرادات، عند عرضه في مصر لم ُيقبل عليه الجمهور، بينما الجمهور 
الصيني قطع للفيلم تذكرة الدخول وحقق الماليين، المتفرج في مصر يتعاطى فقط مع 

الفيلمين المصري واألمريكي.
ناحوم(،  األخيرة هو )كفر  السنوات  التذاكر  في شباك  تواجداً  العربية  األفالم  أكثر 
قبل ذلك شاهدنا لنادين لبكي )كراميل( و)هأل لوين( حققا أرقاماً مليونية، بينما المخرج 
الثانية )الجنة اآلن( 3 ماليين دوالر )جبال  المرتبة  أبو أسعد يحتل  الفلسطيني هاني 
بيننا( 30 مليون دوالر، والمخرجة السعودية هيفاء المنصور بفيلمها )وجدة( حققت 6 
ماليين دوالر، فيلم )البدلة( للمخرج محمد العدل حقق نحو 4 ماليين دوالر، واإليرادات 

تتكئ إلى قوة تامر حسني التسويقية.
تولد مهرجانات وتموت أخرى، شاهدنا في دولة  العربية حيث  المهرجانات  وتبقى 
اإلمارات )العين( السينمائي الذي أقيمت دورته األولى مايو الماضي، )جده لسينما البحر 
للعمل  )عمان(  مهرجان  اإلعالن عن  تم  كما   ،2020 مارس   12 والذي سيعقد  األحمر(، 

السينمائي األول، وقبل عامين ولد )الجونة( الذي يستعد لدورته الثالثة نهاية سبتمبر.

السينما العربية تعيش في زمن العولمة والوسائط الرقمية الجديدة، وهو ما يفرض عليها 
أن تعيد الهيكلة االقتصادية من خالل تعدد منافذ التوزيع، داخل الرقعة العربية، تواجد 
الفيلم العربي في دور العرض المصرية أو اللبنانية او المغربية بات حتمياً. ولدي يقين 
أن المتفرج العربي مع تراكم األفالم سوف يتذوق الفيلم حتى لو كانت في البداية اللهجة 

غير مألوفة، لماذا ال نبدأ من اآلن التجربة!

أكشن الناصر في بداية الشريط كان مؤثراً، وهو يعلن 
تحمله المسؤولية، وجاءت حرب االستنزاف، التي 
أعادت الثقة للجيش وللجبهة الداخلية واحدة من 
يتالشى حضور  الشريط  استمرار  مع  إنجازاته، 
ناصر تدريجياً، رغم أننا مفروض أن نعيش تلك 
األحداث في زمنه، المخرج كان حريصاً على أن 
يبدأ تدريجياً في االبتعاد عن وضع عبد الناصر 

في مقدمة الكادر.
للجانب  تعبر  أن  بها  المنوط  العسكرية  الفرقة 
الفرقة  أفراد  القناة، يقودها عز، يختار  اآلخر من 
النوبة  مثالً  نجد  وهكذا  المجتمع،  أطياف  لتمثل 
أمير  شخصيتي  في  المهمش  الصعيد  وجنوب 
هؤالء  أن  الرسالة  لتصل  فراج،  ومحمد  صالح، 
واقعياً  ولكنهم  للوطن  الكثير  قدموا  المصريين 
المهم  من  كان  سيناء  بدو  أن  كما  متجاهلون، 
تأكيد والئهم لمصر، إنه نوع من االعتذار الضمني 

ألهالي النوبة وسيناء.
المسلحة في حرب  التي قدمتها قواتنا  البطوالت 
في  دوراً  لعب  عرفة  خيال  متعددة،  االستنزاف 
الخيال،  الواقع وأخرى من  لمحة من  بين  الجمع 
قطعاً،  ذلك  كل  من  بأس  ال  الخطوط،  لتتواصل 
عالقة  في  مثالً  التعسف  من  قدراً  هناك  ولكن 
البدوية أسماء أبو اليزيد مع محمد فراج، ببساطة 
إلى  الكبير من أهل سيناء لتسافر  يتركها أخوها 

الصعيد فقط ألن هناك من قرأ معه الفاتحة.
زرع شخصية الصحفي إحسان وما يحمله االسم 
مباشرة  كأداة  والمرأة،  الرجل  بين  حيرة  من 
إحساس  هناك  إليها،  أرتح  لم  الدرامي،  للتخفيف 
طوال األحداث أن السيناريو يضع على كاهل أحمد 
رزق مسؤولية الضحك، وهذا المنهج في التناول 

الدرامي تجاوزه الزمن.
الشخصيات المفروض كلها تحمل هذا بدون أي 
إدعاء أو عناء، تأجيل الصراع وامتداده مرتين بين 
اإلسرائيلي  الضابط  الذي يؤدي دور  إياد نصار 
وكل من الضابطين المصريين، أحمد فلوكس ثم 
أحمد عز يشعرك أيضاً بقدر من التصنع، في فرض 
معركة جسدية وفكرية تأخذ الطابع العنتري في 
الضابط  أن  مباشرة،  الرسالة  لتصل  التعبير 
المصري يتحدى وينتصر على اإلسرائيلي، أراها 

مراهقة في الكتابة الدرامية.
الرؤية  بتلك  زخماً  الشاشة  يمنح  خيرت  عمر 
المكارم  أبو  أيمن  التصوير  مدير  الموسيقية، 
عبور  في  نجح  )الممر(  سينما،  تتكلم  الشاشة 
آخر )ممر( لقلوب الناس عندما اتكأ على مجدافي 

الصدق واإلبداع! 
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تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
آن  في  للسياح  والمستقطبة  المصدرة  الدول  من 
أشهر  خالل  خصوصاً  األمر  هذا  ويظهر  واحد. 
اإلجازات  موسم  في  أي  عام،  كل  من  الصيف 
السنوية من المدارس والجامعات والوظائف، حيث 
تستقطب المهرجانات الصيفية التي تنظمها عدد من 
السياح من داخل  الكثير من  التعاون  دول مجلس 
هذه  تتضمنه  لما  نظراً  خارجها،  ومن  الدول  هذه 
المهرجانات من فعاليات متنوعة وعروض تسويقية 
متعددة، وبعدما استطاعت تجاوز موضوع ارتفاع 
معظم  بإقامة  صيفاً  والرطوبة  الحرارة  درجات 
فعاليات هذه المهرجانات في أماكن مغلقة ومكيفة 

مثل المراكز التجارية والقاعات الكبيرة والواسعة.

صيف اإلمارات 
تجذب المهرجانات الصيفية التي تقام في دولة 
مهرجاني  خصوصاً  المتحدة  العربية  اإلمارات 

اإعداد: �سايل اأبوفار�س 

صيف الخليج منجم سياحي 
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»صيف أبوظبي« و»صيف دبي« الكثير من السياح 
الداخليين من المواطنين اإلماراتيين والمقيمين في 
والعرب  الخليجيين  السياح  من  وكذلك  اإلمارات، 
واألجانب الذين يقدمون إلى الدولة إما عبر المنافذ 
البرية وإما عبر مطارات الدولة أو موانئها البحرية. 
وتقام فعاليات مهرجان »صيف أبوظبي« كل عام 
في مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، بينما 
مختلف  في  دبي«  »صيف  مهرجان  فعاليات  تقام 
أنحاء اإلمارة. ويتضمن برنامج المهرجانين فرصاً 
الفنادق  من  متنوعة  مجموعة  في  لإلقامة  للسياح 
والمنتجعات التي تقدم لهم خصومات كبيرة على 
سواء على اإلقامة أليام أو ألسابيع، وعلى استخدام 
الموجودة  والمقاهي  والمطاعم  الفندقية  المرافق 
الصغيرة  والحافالت  السيارات  واستئجار  فيها، 
واألدلة السياحيين وغيرها من الخدمات السياحية..
في  والشراب  الطعام  تناول  للسياح  ويمكن 
عدد من المطاعم والمقاهي الموجودة في أبوظبي 

والعين ومنطقة الظفرة ودبي، والتي تتميز بتنوع 
وعربي  وخليجي  محلي  بين  ما  فيها  المطبخ 
وآسيوي وغربي، حيث تعد هذه المطاعم والمقاهي 
بأسعار  والمشروبات  بالمأكوالت  خاصة  قوائم 

مخفضة عن غيرها من فترات العام. 
الفنية  الحفالت  حضور  للسياح  يمكن  كما 
التي  الحية  النارية  األلعاب  وعروض  والموسيقية 
اإلمارات  داخل  من  فنية  وفرق  فنانون  يقدمها 
وخارجها، والقيام بزيارات إلى المتاحف واألماكن 
ودبي،  أبوظبي  إمارتي  في  والتراثية  التاريخية 
والتسوق من المحال والمراكز التجارية التي تقدم 
مالية  بجوائز  للفوز  وفرصة  كبيرة  خصومات 
العديد  شراء  للسياح  يمكن  حيث  قيمة،  وعينية 
كهدايا  أو  لهم  والعالمية  المحلية  المنتجات  من 
وقضاء  والجيران،  واألصدقاء  لألقارب  يقدمونها 
أوقات مسلية في أماكن األلعاب الترفيهية والحدائق 
المائية والمسابح مع بقية أفراد أسرهم وأطفالهم. 

بحرية  برحالت  القيام  للسياح  يمكن  وكذلك 
قبالة  البحر  في  المائية  بالمركبات  أو  بالقوارب 

إمارتي أبوظبي ودبي.

مهرجان �ساللة

خريف  مهرجان  عام  كل  عمان  سلطنة  تنظم 
صاللة، الذي يقام في مركز بلدية صاللة الترفيهي 
من  غيره  عن  يتميز  والذي  أتين،  سهل  بمنطقة 
التي تقام في عدد من دول  المهرجانات الصيفية 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأنه مهرجان 
وليس  الطلق،  الهواء  وفي  الطبيعة  وسط  يقام 
والقاعات  التجارية  كالمراكز  المغلقة  األماكن  في 
الكبيرة، وذلك بفضل الجو المعتدل لوالية صاللة 
خالل أشهر الصيف وبفضل سقوط رذاذ مطر بين 
وقت وآخر خالل اليوم، مما يزيد من اعتدال الجو 

في الوالية.
فعاليات  صاللة  خريف  مهرجان  ويتضمن 
سياحية متنوعة ثقافية وفنية وترفيهية واقتصادية.
مقر  في  الموجودة  التراثية  القرية  وتجذب 
التراث  على  يطلعون  الذين  السياح  المهرجان 
العماني مثل الحرف والرقصات الشعبية الحضرية 
والريفية والبدوية والبحرية وعروض فرق الفنون 
التقليدية والحماسية. كما يقضون أوقاتاً  العمانية 
الكهربائية  األلعاب  مدينة  في  أطفالهم  مع  مسلية 
ويجولون  المهرجان.  في  الموجودة  واإللكترونية 
في المعارض التسويقية واالستهالكية التي يعرض 
فيها العديد من األفراد واألسر والجهات منتجاتهم 
بأسعار  المنتجات  هذه  يمكنهم شراء  للبيع، حيث 

مناسبة لهم أو يقدمونها كهدايا لآلخرين. 
حضور  للسياح  يمكن  المهرجان،  هامش  وعلى 
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مسابقة حفظ القرآن الكريم، وبطولة كأس مهرجان 
الرماية  القدم، وبطولة كأس  صاللة السياحي لكرة 
ومسابقة  والواليات،  واألندية  لألفراد  المفتوحة 
الواليات العمانية التنافسية، ومسابقة الفن التراثي، 
المسرح  ومسابقة  مختلفة،  رياضية  مسابقات  و 
حفالت  وحضور  المناطيد،  ومهرجان  الجماهيري، 
سلطنة  من  وفرق  لفنانين  مسرحية  وعروض  فنية 
عمان ودول خليجية وعربية أخرى، وحضور برنامج 
تأهيل اإلعالميين الشباب، وملتقى القيادات النسائية، 
ومؤتمر صاللة لعلم النفس، وملتقى الخريف للقادة 
وملتقى  المتوازن،  الصحي  الغذاء  وندوة  الشباب، 
اإلعالم الجديد والعصر الرقمي، والملتقى الخليجي 
المستدامة،  للمدن  العربي  والمؤتمر  للمكفوفين، 
وملتقى صاللة للشعر، والقيام بزيارات إلى المناطق 
ومراكز  التاريخية  واألماكن  والشواطئ  الجبلية 
السيارات  واستئجار  والمقاهي،  والمطاعم  التسوق 
والحافالت الصغيرة واألدلة السياحيين، مستفيدين 
من الخصومات على مختلف الخدمات السياحية التي 

تتزامن مع مهرجان خريف صاللة.

�سيف البحرين

وتواصل مملكة البحرين تنظيم مهرجان صيف 
هيئة  من  بتنظيم  يقام  والذي  عام،  كل  البحرين 

البحرين للثقافة واآلثار. 
وتتوزع فعاليات المهرجان ما بين »خيمة نخول« 
الشيخ سلمان بن أحمد  التي تنصب بجانب قلعة 
في  الثقافية  الصالة  وبين  الرفاع،  بمدينة  الفاتح 
العاصمة البحرينية المنامة، وتتضمن هذه الفعاليات 
عروضاً فنية محلية وخليجية وعربية وعالمية في 
والمسرح  والرقص  والموسيقى  الغناء  مجاالت 
والعروض الفكاهية، وورش عمل تعليمية مسرحية، 
المواهب  وتنمية  الكتشاف  إبداعية  عمل  وورش 
لدى األطفال، ونشاطات ترفيهية ورياضية. وعلى 
متحف  زيارة  للسياح  يمكن  المهرجان،  هامش 
البحرين الوطني ومعارض فنية وتسويقية وأماكن 
البحريني،  الثقافي  الجانب  على  لالطالع  تاريخية 

التجارية  والمراكز  المحال  من  عدد  إلى  والتوجه 
والمطاعم والمقاهي للقيام بتجارب التسوق وتناول 
بأن  علماً  مخفضة،  أسعار  وفق  والشراب  الطعام 
الفنادق وشركات تأجير  التخفيضات تشمل أيضاً 

المركبات وغيرها من الخدمات السياحية.

مو�سم جدة

وقد دخلت المملكة العربية السعودية على مجال 
المهرجانات الصيفية في دول مجلس التعاون لدول 
»موسم  مهرجان  بتنظيم  فبدأت  العربية،  الخليج 
السياح  من  عدد  جذب  في  نجح  والذي  جدة«، 
»موسم  ويتضمن  وخارجها.  المملكة  داخل  من 
جدة« عروضاً للتسوق والفوز بجوائز عينية قيمة 
جدة،  مدينة  في  المنتشرة  التجارية  المراكز  في 
في  السياحية  الخدمات  مختلف  على  وخصومات 

الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها..
ويمكن للسياح ممارسة الغوص، أو القيام برحلة 
في  المائية  والمركبات  وبالغواصات  بالقوارب 
والمشروبات  المأكوالت  تناول  أو  األحمر،  البحر 
التقليدية السعودية في المطاعم والمقاهي، وزيارة 
أماكن تاريخية، وحضور حفالت غنائية وموسيقية 
كوميدي«  أب  »ستاند  وعروض  ومسرحيات 
المملكة وخارجها، وحضور نشاطات  من  لفنانين 
رياضية مثل بطولة صيد األسماك ومسابقة أسبوع 
المالكمة الدولي، واالطالع على محتويات معرض 
البحر األحمر ومعارض الحرف التقليدية والفنون 
منتجات  بشراء  الهمم  أصحاب  ودعم  الحجازية، 
قاموا أو شاركوا في صنعها، والمشاركة في تجربة 
الضرير.  لتجربة  نور  ومبادرة  المتحرك  الكرسي 
حضور  في  أطفالهم  مشاركة  للسياح  ويمكن 
معهم  واللعب  الكرتونية،  الشخصيات  عروض 
ومشاركتهم  والجليدية،  المائية  المالهي  في 
إلى  تهدف  لألطفال  فنية مخصصة  في ورش 
التسلية  وتوفير  وصقلها،  مواهبهم  اكتشاف 

والفائدة لهم.
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من هنا وهناك

موقع  بانضمام  كندا  احتفلت   
قائمة  إلى  البرتا  مقاطعة  ايسينايبي في 
العالمي،  التراث  لمواقع  اليونيسكو 
وهو  النقوش(،  )جبل  محلياً  ويسمى 
ينضم  الذي  كندا  في  العشرين  الموقع 

إلى هذه القائمة.

األرض  بقاع  مختلف  من  حيوانات  بمشاهدة  يستمتعون  زوار   
الترفيهية  البيولوجية  القبة  وهي  بدبي،  بالنيت«  »جرين  حديقة  في 
غير  لدخول  للزائرين  جديدة  صيفية  بطاقة  اطلقت  حيث  والتثقيفية، 
محدود إلى الوجهة التي تعد مالذاً مثالياً خالل أشهر الصيف في دبي.

 سياح يحلقون في سماء ليما عاصمة البيرو، حيث كشف 
التقرير السنوي الخاص بسمعة الدول عن تصّدر هذه الدولة 
قائمة أفضل الدول سمعًة من الناحية التجارية والسياحية في 

أمريكا الالتينية لهذا العام. 
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   المخرجة زينوفار فاطمة ترد على أسئلة الصحفيين بعد العرض 
االفتتاحي لفيلمها القصير الجديد )قصة سوداء(، الذي يعالج العنف 
المبكرة  والوفاة  واإلعاقة  المرض  أسباب  أهم  يعد من  الذي  األسري 

لدى النساء. 

 أعلن بريد اإلمارات، 
بالتعاون مع مركز محمد 

بن راشد للفضاء، عن 
إصدار طابع بريد وبطاقة 

تذكارية متميزة، احتفاًء 
بالقمر االصطناعي »خليفة 
سات«، حيث يحمل الطابع 

صورة للحظة إطالق 
»خليفة سات« إلى الفضاء 

الخارجي فوق دولة 
اإلمارات.

 تعرض أكثر من 3.2 مليون شخص في شرقي أوكرانيا بمن فيهم 
نصف مليون طفل إلى خطر عدم الحصول على مياه نظيفة نتيجة 
الشهر  المنطقة  تلك  له  تعرضت  الذي  والقصف  الحربية  العمليات 

الماضي وفقاً لليونيسيف. 
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من هنا وهناك

إحدى السفن المصنعة من قبل شركة  جراندويلد 
أعلنت  حيث  اإلمارات،  دولة  ومقرها  السفن،  لبناء 
عن تحقيقها نتائج متميزة خالل عام 2018، لتكرس 
في  المتخصصة  الشركات  أبرز  كإحدى  مكانتها 

الصناعة البحرية.

لمملكة  العامة  القنصلية   
استضافت  دبي  في  تايالند 
أكاديمية  في  للطهي  مسابقة 
في  الضيافة  إلدارة  اإلمارات 
الحدث  هذا  ويهدف  دبي. 
بالمطبخ  التعريف  إلى  السنوي 

التايالندي األصيل.

 مفاجآت صيف دبي تستمر في 
ربوع  في  والسعادة  الفرح  نشر 
العديد  المدينة  تشهد  حيث  دبي، 
الشيّقة  الترفيهية  الفّعاليات  من 
والسحوبات  الترويجية  والعروض 
مراكز  مختلف  في  الجوائز  على 

التسّوق. 



95 2019 أغسطس العدد 584

الثالثي  للسباق  الممتاز  الدوري  يعود 
العام إلقامة بطولة أخرى  إلى مالطا هذا 
سابقتها،  من  وأفضل  أكبر  لتكون  معدة 
في  البطولة  الجزيرة  ستحتضن  حيث 

أكتوبر المقبل.

 رواد نادي »براستي«  في دبي يتفاعلون 
مع أغاني فرقة الهيب هوب األمريكية  ديل 
السول التي شاركت في ثاني حفالت النادي 

الشاطئي الموسيقية. 

 افتتحت دناتا، التي تعد من أكبر مقدمي 
خاصة  صالة  العالم،  في  السفر  خدمات 
بالمسافرين الصغار في مطار دبي الدولي. 
وصممت الصالة الجديدة للمسافرين القّصر 
الذين يسافرون من دون مرافق بالغ، والذين 
يتولى فريق دناتا تأمين سالمتهم وراحتهم 

أثناء مكوثهم في المطار.
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

من وحي التراث
- أمر ملك قشتالة بإرسال أحد عيونه إلى األندلس لجمع المعلومات عن أهلها قبل محاربتهم. 
وفي طريقه وجد مجموعة من الفتية األندلسيين يتدربون على رمي األسهم ووجد فتًى يجلس 
بعيداً عن رفاقه يبكي فسأله عن سبب بكائه فقال: رميت عشرة أسهم وأخطأ أحدها فُدهش 
الجاسوس وقال: لكن هذا شيء عظيم فرّد الفتى: لكن في المعركة لو أخطأ أحد األسهم فسيقتلني 
العدو، فذهل الجاسوس وخاف وعاد فوراً إلى ملكه و أخبره أن ال يفكر في قتالهم وقّص عليه 
ما رآه وقال له: إذا كان هذا حال الفتية في األندلس فما بالك بحال جيوشهم ورجالهم، ومّرت 
المعلومات  لجمع  له  عيناً  فأرسل  بمحاربتهم  الملك  األندلس وفكر  أهل  السنون وضُعف حال 
يجلس على صخرٍة ويبكي فسأله عن سبب بكائه  المدينة وجد شاباً  وعندما وصل مشارف 
فقال: عشيقتي تركتني وهجرتني. فابتهج الجاسوس وعاد إلى ملكه وأخبره أن الحرب قد حان 

موعدها.فحاربوهم وتغلبوا عليهم.

حكم وأقوال
- الزوجة مثل ربطة العنق تبدو أجمل عند شرائها ال عندما تلتف حول عنقك.

نتائج  انتظار  مع  نفسها  وبالخطوات  نفسه  باألسلوب  مرتين  نفسه  الشيء  فعل  هو  الغباء 
مختلفة.

ابتسامات 
ً - األب البنه: طلعت نتائج الثانوية وإن كنت من الناجحين سأذبح لك خروفا

ولما رجع الولد قال ألبيه:  يبدو يا أبي الخروف ُكتب له عمر جديد!!

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

وعمودي.

تتقاعسان.
2- رئيس وزراء باكستاني سابق- يخصني.

مساكن  »م«-  المرئية  التشكيلية  الفنون  من   -3
»م«- أجاد نسج الثوب.

4- من دول أمريكا الجنوبية- حد السكين القاطع.
5- ترأس اإلدارة..

6- ماء السماء »م«- اسم موصول- حيوان أليف..
7- شرح ووصف- مرتفع أرضي- متشابهان.

8- وحدة مساحة زراعية- يخيطان الثوب.
9- راضية بما قسم لها- عالج طبي صيني تقليدي.

10-حذر- االخالء القسري.
11-فئة عددية - جمع سمير.

أفقياً:
محافظة  عاصمة  مصرية  مدينة  -1

القليوبية- زمالؤنا.
2- أحد األنبياء- السباحة في األعماق- 

أفشي السر.
3- ترقد »م«- تدريبها.

4- طرفا كلمة أزيز- عم- إله الشمس 
لدى المصريين القدماء.

5- اللواتي ال مأوى لهن - اسم فعل 
أمر. 

6- عربة الطعام والشراب- خاصتي- 
مرض رئوي »م«.

أنواع  من  »م«-  وأتباعه  محبوه   -7
الطيور.

8- مبسم »م« - أمير وثاني أبناء ولي 
عهد المملكة المتحدة - سحب وراءه.

9-اشتاق - عش الطائر »م«.
خارج  العرب  بناها  مدينة  أول   -10
وتضامن  مودة   - العربية  الجزيرة 

اجتماعي.
المواد  من  كيميائي  عنصر   -١١

المغناطيسية- مطربة لبنانية.

عمودياً:
الجنوبية- أمريكا  جمهوريات  1-من 

589
35784

8267
32985

81749
9156

5468
6187

41762
 

سودوكو
كل  شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مره واحدة في 9 – 1من المطلوب ملئ الخانات باألرقام 

 مربع كبير وفي كل خط أفقي وعامودي
 

11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
           1 
           2 
           3 
           4 
           5 
           6 
           7 

           8 
           9 
           11 
           11 

 

: المفردات : أفقي 
 زمالئنا –مدينة مصرية عاصمة محافظة القليوبية  – 1
 أفشي بالسر – السباحة في األعماق –أحد األنبياء  – 2
 تدريبها –ترقد )م(  – 3
 إله الشمس لدى المصريين القدماء –عم  –طرفي كلمة أزيز  – 4
 اسم فعل أمر –اللواتي ال مأوى لهن  – 5
 مرض رئوي )م( –خاصتي  –عربة الطعام والشراب  – 6
 من أنواع الطائر –محبيه وأتباعه )م(  – 7
 سحب وراءه –أمير وثاني أبناء ولي عهد المملكة المتحدة  –مبسم )م(  – 8
 عش الطائر )م( –اشتاق  – 9
 مودة وتضامن اجتماعي –أول مدينة بناها العرب خارج الجزيرة العربية  – 11
 مطربة لبنانية –عنصر كيميائي من المواد المغناطيسية  – 11

: عمودي 
 تتقاعسان –من جمهوريات أمريكا الجنوبية  – 1
 يخصني – سابقباكستاني رئيس وزراء  – 2
 أجاد نسج الثوب –مساكن )م(  –من الفنون التشكيلية المرئية )م(  – 3
 حد السكين القاطع –من دول أمريكا الجنوبية  – 4
 ترأس اإلدارة – 5
 حيوان أليف –اسم موصول  –)م(  ماء السماء – 6
 متشابهان –مرتفع أرضي  –شرح ووصف  – 7
 يخيطان الثوب  –وحدة مساحة زراعية  – 8
 تقليديعالج طبي صيني  –راضية بما قُسم لها  – 9
 الء القسريخاال –حذر  – 11
  ميرجمع سُ  –فئة عددية  – 11
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مربع األرقام

تطابق الكلمات

الفوارق

أفقي وعمودي:
أفقياً  الكلمات  ومرادفات  معاني  عن  أجب 

وعمودياً حسب التسلسل الرقمي
1- من أسماء النار.

2- طعام.
3- األرض عظمت وانتفخت.

4- من المكسرات.
5- آلة الزراعة والحصاد عند الرومان.

6- حجب الصوت.
7- منطقة يقصدها الحجيج.

8- نعشق.

من خالل التدقيق يمكن مالحظة 8 فوارق صغيرة بين كال الرسمين.

تكرار  شرط عدم   6 -1 باألرقام  المربعات  المطلوب ملء   >
الرقم أكثر من مرة أفقياً أو عمودياً.

 

 

 

الفوارق

فوارق صغيرة بين كال الرسمين  8من خالل التدقيق يمكن مالحظة   

 

 

 

الفوارق

فوارق صغيرة بين كال الرسمين  8من خالل التدقيق يمكن مالحظة   

أفقي وعمودي

 أجب عن معاني ومرادفات الكلمات أفقيا وعموديا حسب التسلسل الرقمي
 النارمن أسماء  – 1
 طعام – 2
 األرض عظمت وانتفخت – 3
 من المكسرات – 4
 إله الزراعة والحصاد عند الرومان – 5
 حجب الصوت – 6
 منطقة يقصدها الحجيج – 7
 نعشق - 8

 

 

 

 

   

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

2

8 7

5

1

3

2

4

3

7 6

5

8

     

      

      

  3 6 1  

  6 2 5  

  2 1 3  

 

مربع األرقــــام

شرط عدم  6 – 1المطلوب ملئ المربعات باألرقام من 
تكرار الرقم أكثر من مره أفقيا أو عموديا 



صحة

من  اإلنسان  جسم  في  الفقري  العمود  يتكّون 
ببعضها،  متصلة  فقرات  أو  العظام  من  سلسلة 
بحيث يفصل بين كل فقرة وأخرى أقراص مهّمتها 
توفير الدعم والحماية للعمود الفقري ضّد الصدمات 
الناتجة عن قيام الفرد باألنشطة اليوميّة مثل حمل 
تتكّون هذه  إذ  والمشي،  الثقيلة، واالنحناء،  األشياء 
في  يقع  ليّن  جيالتيني  جزء  من  الداعمة  األقراص 
الحلقة  يمثل  صلب  وجزء  منه،  الداخليّة  المنطقة 
ويمكن  الداخلي،  بالجزء  تحيط  التي  الخارجيّة 
القول إّن تعّرض العمود الفقري إلصابة قد يتسبب 
خالل  القرص  من  الليّن  الداخلي  الجزء  بروز  في 
االنزالق  عليه  يطلق  ما  وهذا  منه،  الخارجي  الجزء 
الغضروفي، وفي الحقيقة قد يتسبّب حدوث االنزالق 
الغضروفي في الشعور بالخدر، واأللم، ويعزى ذلك 
إلى الضغط الواقع على أحد أعصاب العمود الفقري 
على  األلم  هذا  يمتد  بحيث  االنزالق،  عن  والناشئ 
طول العصب المتأثر بالضغط، وتجدر اإلشارة إلى 
أّن أكثر أجزاء العمود الفقري تأثراً بحدوث االنزالق 
هي منطقة الفقرات القطنيّة في أسفل الظهر، وخاّصًة 

بين الفقرتين الرابعة والخامسة منها.

اأعرا�س

على  تظهر  قد  التي  األعراض  من  عدد  هناك 
ومشاكل  الغضروفي  باالنزالق  المصاب  الشخص 

ديسك الظهر، ومن هذه األعراض ما يأتي:
استشاري  عابد  حسين  صادق  الدكتور  يقول 
جراحة العظام في مديرية الخدمات الطبية في شرطة 
أبوظبي، إن الشعور بألم في الذراع أو الساق يحدث 
منطقة  في  غضروفي  بانزالق  اإلصابة  نتيجة  هذا 
أسفل الظهر، حيث يترّكز األلم في األرداف، واألفخاذ، 
القدم، ومن  أجزاء من  الرجل، وبعض  بطة  ومنطقة 
جانب آخر قد يصيب االنزالق الغضروفي األقراص 
بذلك  فتتأثر  العنقيّة،  الفقرات  منطقة  في  الواقعة 

منطقة األكتاف والذراعين.
من  الغضروفي  باالنزالق  المصابون  يعاني  كما 
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الخدر والتنميل في األعضاء التابعة للعصب المتأثر 
العضالت  الغضروفي ضعف  االنزالق  ويسبب  به. 
المرتبطة باألعصاب المتأثرة باالنزالق الغضروفي، 
مما يؤدي إلى ضعف قدرة الفرد على حمل األشياء.

م�ساعفات

الظهر  المصاب بديسك  قد يتسبّب عدم خضوع 
الشديدة،  المضاعفات  ببعض  إصابته  إلى  للعالج 
وُيعزى ذلك إلى حدوث تلف دائم في العصب، ومن 

هذه المضاعفات:
- قطع السياالت العصبيّة ألعصاب ذنب الفرس 
واألرجل،  الظهر  أسفل  في  الواقعة  المنطقة  وهي 
بالمثانة  والتحكم  السيطرة  فقدان  إلى  ذلك  ويؤدي 

أو األمعاء.
الحالة  هذه  وفي  السرجي  بالتخدير  اإلصابة   -
يفقد المريض الشعور بالمنطقة الداخليّة من األفخاذ، 
والخلفيّة من األرجل، باإلضافة إلى فقدان اإلحساس 

بالمنطقة الواقعة حول المستقيم أيضاً. 

ت�سخي�س

هناك عدة أمور يمكن أن يجريها الطبيب لتشخيص 
اإلصابة بالديسك أو االنزالق الغضروفي، ومن هذه 

اإلجراءات نذكر ما يأتي:
الظاهرة  الغضروفي  اإلنزالق  أعراض  حصر   -
على المريض، والتي تم ذكرها سابقاً، والتأكد منها.

- إجراء الفحص العصبي إذ يبين الفعل المنعكس 
غير الطبيعي للمصاب.

خاللها  من  يمكن  حيث  الدم  اختبارات  عمل   -

ديسك الظهر

د.  صادق عابد

اإعداد: اأماين اليافعي
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الكشف عن عالمات تدل على وجود التهاب أو عدوى.
عمل  أو  المغناطيسي  بالرنين  التصوير  إجراء   -

تصوير مقطعي محوسب.
يمكن  والذي  العضل  كهربائية  تخطيط  إجراء   -
االنزالق  من  المتضّرر  العصب  تحديد  خالله  من 

الغضروفي بدّقة.

عالج

 - العالج الدوائي
يتوفر عدد من األدوية التي يمكن تناولها للتخفيف 
مسكنات  األدوية  هذه  ومن  الظهر،  ديسك  آالم  من 
التي تصرف من دون وصفة طبيّة، واألدوية  األلم 
تصرف  التي  المسكنات  كانت  حال  في  الناركوتية 
من دون وصفة طبيّة لم تجد نفعاً في تسكين آالم 
استخدام  من  بالرغم  الصرع  ومضادات  المريض، 
أّنها  إال  بالصرع،  اإلصابة  حاالت  في  األدوية  هذه 
الناجم  العصب  ألم  تخفيف  في  أيضاً  تستخدم  قد 
العضالت  في  الغضروفي، ومرخيات  عن االنزالق 
حال كان المريض يعاني من التشنج العضلي، وحقن 

الكورتيزون.
- العالج الفيزيائي

حاالت  بعض  في  أنه  صادق  الدكتور  يضيف 
اإلصابة باالنزالق الغضروفي التي ال ُتشفى خالل 
بضعة أسابيع، قد ينصح الطبيب باللّجوء إلى العالج 
الفيزيائي، والذي يتمثّل بإجراء وضعيات قد تخّفف 
من مشكلة ديسك الظهر، أو ممارسة بعض التمارين 
الرياضيّة التي من شأنها التخفيف من آالم االنزالق 

الغضروفي.
- العالج الجراحي

من  البارز  الجزء  إزالة  الجراحي  العالج  يتضّمن 
يلجأ  قد  جداً  نادرة  حاالت  وفي  المنزلق،  القرص 
الفقرات  القرص كامالً، ومن ثم دعم  الطبيب إلزالة 
وقد  اصطناعي،  قرص  زراعة  أو  معدنيّة،  بأجزاء 
الجراحي  للعالج  الطبيب  إجراء  وراء  الدافع  يكون 
يعاني  المريض  أّن  الغضروفي  االنزالق  لعالج 
تلقيه  من  بالرغم  الظهر  ديسك  وأعراض  آالم  من 
العالجات الوقائيّة لمّدة ال تقل عن ستة أسابيع، مع 
مثل  المريض  على  األعراض  بعض  استمرار ظهور 
التنميل، والضعف، وصعوبة المشي، وفقدان التحّكم 

والسيطرة على المثانة واألمعاء. 
- العالج البديل

يمكن استخدام العالجات البديلة للتخفيف من آالم 
ديسك الظهر المزمنة أو االنزالق الغضروفي، ومن 

األمثلة على هذه العالجات البديلة ما يأتي:
- اإلرجاع الموضعي للفقرات: ُيعّد العالج اليدوي 
فّعاالً في حال معاناة المريض من آالم أسفل الظهر 

الذي قد يستمر لمّدة ال تقل عن شهر.
- الوخز باإلبر والذي قد يخّفف من آالم الرقبة 

والظهر.
آالم  من  التخفيف  على  يساعد  حيث  التدليك،   -

أسفل الظهر المزمنة لفترة قصيرة. 
التمارين  ممارسة  تتضّمن  والتي  اليوجا،   -
الرياضيّة، والتنفسيّة، والتأمل، فقد تسهم اليوجا في 
التخفيف من آالم الظهر المزمنة عند بعض المرضى.

جفاف البشرة في الصيف أمر ال بد منه، نتيجة الطقس الحار والتعرض ألشعة الشمس التي تعمل 
تصاحب جفاف  التي  المشاكل  هي  فما  وجفافها،  البشرة  وتشقق  الجسم  من  السوائل  على سحب 
البشرة، وما هي أفضل األقنعة الطبيعية لعالج جفاف البشرة، وما هي نصائح الخبراء للوقاية من 

جفاف البشرة والتقليل من مضارها على البشرة؟ 
• ما األعراض التي تصاحب جفاف البشرة في الصيف؟

• الشعور بعدم الراحة أو الحكة الخفيفة. 
• تصبح البشرة باهتة وغير نضرة.
• يتهيج الجلد ويحمر عند التعرق. 

• خشونة في الجلد خاصة في األجواء الجافة الحارة. 
التقدم  عالمات  ظهور  وبالتالي  الصغيرة  التجاعيد  بعض  ظهور  وسهولة  الجافة  البشرة  رقة   •

بسرعة.
• كيف يمكن العناية بالبشرة الجافة في فصل الصيف؟ 

• الحرص على ترطيب البشرة مرتين في اليوم، واختيار المرطب المناسب لنوع بشرتك، ويفضل 
الذي يحتوي على: األموليينات )المطريات( والهومكتنتات التي تعمل على إنتاج الرطوبة.

• شرب الماء فيما ال يقل عن 10 أكواب من الماء في اليوم، يجب أن ال تكون دفعة واحدة بل يتم 
توزيعها خالل اليوم،  واإلكثار إذا كان الشخص في الخارج في وقت الظهيرة.

• تصحيح عادات االستحمام الخاطئة لديك عبر تقليل مدة االستحمام )10 دقائق( واستخدام الماء 
الدافئ أو الفاتر بدالً من الحار.

• تجنب استخدام الصابون القلوي أو الذي يحوي مواد تزيد من جفاف الجلد واستبدلها بالصابون 
المرطب أو الجليسرين والذي يفضل احتواؤه على البابونج الذي يهدئ تهيج البشرة.

• تجنب غسل اليدين بشكل متكرر بالماء الدافئ.
• انتقاء مناشف ناعمة الملمس وال يقوم بفرك البشرة بعنف. 

• تدليك البشرة باستخدام المواد المرطبة الطبيعية مثل زيت اللوز أو زيوت الزيتون النقي أو زيت 
جوز الهند.

• وضع االقنعة الطبيعية المرطبة مرتين أسبوعياً، والتي تحتوي مواد طبيعية مثل العسل أو زيت 
اللوز وماء الورد. 

• استبدال المواد التجميلية التي تحوي نسبة عالية من الكحول أو العطور بالكريمات الطبية الخالية 
من الكحول والعطور.

والبرتقال  كالليمون  والصفراء  الحمراء  وباألخص  والفواكه  الخضراوات  من  باإلكثار  ينصح   •
والجزر والطماطم والتي تحوي كمية من فيتامين )أ( أو فيتامين )ي( والتي تعمل كمضادات لألكسدة. 
• االبتعاد عن المشروبات التي تحتوي على سكريات صناعية وعن المشروبات الغازية والمقليات 
أو المشروبات التي تحوي الكافيين مثل الشاي أو القهوة ألنها تقلل نسبة الماء في الجسم لتأثيرها 

المدر للبول. 
• الحرص على ممارسة األنشطة الرياضية لتحسين الدورة الدموية وزيادة المواد الغذائية الواصلة 

لخاليا الجسم عن طريق الدم.

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

alyafi3@gmail.com

جفاف البشرة في الصيف

ب
جوا

 و
ال

سؤ
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تغذية

منخفض  غذائي  نظام  اتباع  أفضل،  أيهما 
من  عالية  نسبة  على  يحتوي  الدهون 
على  يحتوي  غذائي  نظام  أو  الكربوهيدرات 
من  منخفضة  ونسبة  الدهون  من  عالية  نسبة 
الكربوهيدرات - أم أنه نوع الدهون الذي يهم؟ 

نسبة  توجد  ال  أنه  على  الباحثون  اتفق 
هي  الكربوهيدرات  إلى  الدهون  من  محددة 
عالي  غذائي  نظام  اتباع  وأن  للجميع،  األفضل 
الجودة يحتوي على نسبة منخفضة من السكر 
والحبوب المكررة يساعد الناس في الحفاظ على 
وزن صحي وخفض مخاطر اإلصابة بأمراض 

مزمنة.

الدهون  الغذائية الستهالك  اإلرشادات  حول 
والكربوهيدرات فإن:

1.االستهالك المرتفع للدهون يسبب السمنة 
السرطان،  وربما  القلب  وأمراض  والسكري 
وبالتالي فإن األنظمة الغذائية منخفضة الدهون 

هي األمثل.
2. الكربوهيدرات المعالجة لها آثار سلبية على 
التمثيل الغذائي. تعتبر النظم الغذائية منخفضة 
الكربوهيدرات  )ذات  الكيتون  أو  الكربوهيدرات 
التي تحتوي نسب عالية من  للغاية(  منخفضة 

الدهون أفضل للصحة.
الغذائية  للدهون  النسبية  الكمية  إن   .3

 - قليلة  صحية  أهمية  لها  والكربوهيدرات 
الكربوهيدرات  مصدر  أو  الدهون  نوع  المهم 

المستهلكة.

تعرف على اأنواع الدهون الغذائية

عدًدا  تدعم  ألنها  لصحتك  ضرورية  الدهون 
من وظائف الجسم. مثال، يجب أن تذوب بعض 
الفيتامينات فى الدهون حتى يتمكن الجسم من 

استخدامها.
لكن بعض أنواع الدهون الغذائية تلعب دوراً 
وتحتوي  الدموية،  واألوعية  القلب  أمراض  في 
لذلك  الحرارية،  السعرات  من  عالية  نسبة  على 
تتناولها  التي  الدهون  كمية  موازنة  إلى  تحتاج 

هل الدهون الغذائية جيدة أم سيئة؟ 
اإعداد: ندى زهري االأديب

مديرة اإدارة التغذية املجتمعية - �سركة �سحة اأبوظبي
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تتناول  ال  حتى  المتناولة  األخرى  األطعمة  مع 
سعرات حرارية أكثر مما تحتاجه فيزيد وزنك 

المرتبط بسوء الحالة الصحية.
واللعبة الذكية هي التركيز على اختيار الدهون 

الصحية وتجنب الدهون األقل صحة.

الدهون غري ال�سحية

هناك نوعان رئيسان من الدهون الغذائية التي 
يحتمل أن تكون ضارة:

مصادر  من  تأتي  المشبعة:  الدهون   <
حيوانية، كاللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات 
األلبان كاملة الدسم، ترفع الكوليسترول الضار 
القلب  مما قد يزيد من خطر اإلصابة بأمراض 

واألوعية الدموية.
طبيعي  بشكل  تحدث  المهدرجة:  الدهون   <
ولكن  صغيرة.  بكميات  األطعمة  بعض  في 
معظمها مصنوعة من الزيوت من خالل طريقة 
الجزئية. يمكن  الهدرجة  الطعام تسمى  معالجة 
أن تزيد من إجمالي مستويات الكوليسترول في 
الدم والكوليسترول الضار ومستويات الدهون 
وقد  الحميد.  الكوليسترول  وتخفض  الثالثية 
يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية.
حرارة  درجة  في  صلبة  الدهون  تلك  معظم 
الغرفة. وتشمل لحم البقر والزبدة وزيت جوز 

الهند والسمن.

الدهون ال�سحية

هي الدهون غير المشبعة:
> األحماض الدهنية األحادية غير المشبعة. 
يحسن  وتناولها  والزيوت.  األطعمة  في  يوجد 
يقلل  قد  الدم، مما  الكوليسترول في  مستويات 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب وخطر اإلصابة 

بالنوع الثاني من مرض السكري.
> األحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة. 
وتناوله  النباتية.  والزيوت  األطعمة  في  يوجد 
يحسن مستويات الكوليسترول في الدم، مما قد 
القلب وخطر  بأمراض  اإلصابة  من خطر  يقلل 

اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
يكون  قد   .-3 أوميغا  الدهنية  األحماض   <
مفيداً لصحة القلب ويقلل خطر اإلصابة بأمراض 

الشريان التاجي. 
وتعتبر هذه الدهون سائلة في درجة حرارة 
الغرفة، مثل زيت الكانوال، وزيت الزيتون، وزيت 
وزيت  الشمس  دوار  وزيت  السوداني،  الفول 

الذرة.

أوميغا  أحماض  على  المحتوية  األسماك 
السلمون،  ،وسمك  التونة  تشمل  الدهنية   3
والماكريل، والسردين، والرنجة. تشمل المصادر 
النباتية له بذور الكتان، وزيوت الكانوال، وبذور 

الكتان، وفول الصويا، والمكسرات والبذور.

تو�سيات لتناول الدهون

من  تحقق  المهدرجة:  الدهون  تجنب   <
الدهون  كمية  عن  وأبحث  الغذائية  الملصقات 
يمكن  القانون،  بموجب  المدرجة.  المهدرجة 
أقل  على  تحتوي  التي  الطعام  وجبة  وصف 
من 0.5 جرام من الدهون غير المشبعة بأنها 0 
التحقق من قوائم  جرام. لذلك، من المهم أيضاً 

المكونات لمصطلح »المهدرجة جزئياً.
> حد الدهون المشبعة إلى أقل من 10% من 

السعرات الحرارية في اليوم.

غير  بالدهون  المشبعة  الدهون  استبدل   <
المتعددة  المشبعة  وغير  األحادية  المشبعة 

الصحية.
الصلبة.  الدهون  من  بدالً  الزيت  استخدم   <

مثال، القلي بزيت الزيتون بدالً من الزبدة.
والماكريل،  كالسلمون  السمك  تناول   <
على  األسبوع  في  مرتين  اللحوم  من  بدالً 
الدهنية   3 أوميغا  األقل للحصول على أحماض 
الصحية. اخبز أو اشوي المأكوالت البحرية بدالً 

من قليها.
الدهون  من  الخالية  اللحوم  اختيار   <

والدواجن الخالية من الجلد. 
بالدهون  غنية  تكون  قد  خفيفة  وجبة   <
للدهون  الطعام  ملصقات  من  تأكد  الصلبة. 
المشبعة والمهدرجة. واألفضل تناول وجبة من 

الفواكه والخضراوات الكاملة.
تخاطر  فإنك  الدهون،  كل  تتجنب  ال   <
بالحصول على كميات غير كافية من الفيتامينات 
الدهنية  الدهون واألحماض  القابلة للذوبان في 
تناول  في  المطاف  بك  ينتهي  األساسية.وقد 
الكثير من األطعمة المصنعة التي توصف بأنها 
األطعمة قليلة الدسم أو الخالية من الدهون بدالً 
طبيعي،  بشكل  والدهون  الصحية  األطعمة  من 
مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب 
من  كجزء  الصحية  بالدهون  استمتع  الكاملة. 

نظامك الغذائي المتوازن.

 ندى زهير
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قراءات

يسلط الكتاب الضوء على المطايا »اإلبل« وشؤونها، والشغف بتربيتها، وسباقاتها، وكل ما يتعلق 
بها، وتعّد اإلبل من أبرز مفردات التراث اإلماراتي، وهي جزء من تاريخ اإلمارات البيئي واالجتماعي.
الموجودة في دولة  الحياة  تفاصيل  الذين عاصروا  الرواة  أفواه  الكتاب معلوماته من  ويسوق 
اإلمارات العربية المتحدة، وباألخص في البيئة البدوية، ويتطرق إلى الحياة االجتماعية واالقتصادية.

لمنفعته  وسخرها  اإلنسان  استأنسها  التي  الحيوانات  أقدم  من  الجمل  أن  إلى  الكتاب  ويشير 
فاستفاد منها في الِحّل والترحال، وإلى عالقة الجمل الوطيدة مع البدوي وبيئته، ويتحدث الكتاب عن 
اإلبل وأهم صفاتها، وميزاتها، ومراحل نموها، ومسمياتها، وكيفية العناية بها، ودورها المتميز كونها 

جزءاً ال يتجزأ من حياة العربي.
يتألف الكتاب من 12موضوعاً تتوالى كاآلتي: زايد واإلبل، البدايات.. أنا واإلبل، رحلتي إلى غياثي، 
السبوق يشيع طاريها، النساء واإلبل، طقوس العيد في الصحراء، رحلة في ذاكرة الوالد عبد الله 
الكتبي، اإلبل.. وجبة الغداء، رحلة في قصة الوسم، المرأة قديماً في أبوظبي، ليوا في ذاكرة أبنائها، 

من الذاكرة.. حكايات تنسجها الجدات.
وتستفتح المؤلفة كل موضوع بكلمة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله 
ثراه- وفي الفصل األول تورد ما قاله الشيخ زايد عن اإلبل: »وفاء منا لإلبل وما أسدته ألسالفنا 
ولنا من بعدهم من خدمات، وقت إن كنا نعتمد عليها في كل حياتنا وتنقالتنا ورحالتنا؛ فإننا نهتم 
بها ونكرمها لسابق أفضالها علينا وعلى أجدادنا، ولن ننسى أن اإلبل كانت وسيلتنا الوحيدة في 
التنقالت«. ويتضمن الكتاب صوراً فوتوغرافية متنوعة تخدم موضوعاته وتزيدها إيضاحاً، وذكراً 
للمصادر والمراجع، وتعريفاً بالمؤلفة مريم سلطان المزروعي التي تعمل باحثة في التاريخ الشفاهي 

باألرشيف الوطني.

أهدى المؤلف كتابه هذا إلى روح القائد والمعلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله ثراه«، ويوثق هذا الكتاب مراحل تطور خدمات الرعاية الصحية في العين التي أطلقها الشيخ 
زايد عبر تجربة مستشفى الواحة قبل أكثر من 58 عاماً، تلك التجربة التي تحمل في طياتها ما يؤكد 
توّجه الشيخ زايد نحو التعمير والبناء والتنمية االجتماعية، ونحو العمل الخيري واإلنساني؛ فقد 
أخذ -رحمه الله- على عاتقه معاناة األهالي في العين -حين كان حاكماً عليها في الفترة )1946 - 

1966(- من األمراض التي كانت تفتك بهم.
ويعرج الكتاب على واقع خدمات الرعاية الصحية في منطقة العين منذ مرحلة األربعينيات من 
القرن الماضي وافتقاد األهالي حينذاك للحد األدنى من أسباب الرعاية الصحية الواجبة ما جعلهم 
التقليدي، وحتى مرحلة اإلرهاصات األولى لتطور هذه  التطبيب الشعبي بمفهومه  يعتمدون على 
الخدمات والتي بدأت فعلياً عام 1960 بتأسيس وافتتاح مستشفى الواحة والذي يعد األول من نوعه 

في العين وإمارة أبوظبي.
يبدأ الفصل األول بقصر الحصن )قلعة سلطان( ثم يتحول إلى العين وخصائصها الجغرافية 
والديموغرافية، والفصل الثاني يتناول التطبيب الشعبي واآلفاق العلمية للنباتات الطبية، ومراحل 
تطور الرعاية الصحية، ويحكي الفصل الثالث قصة مستشفى الواحة، ويستعرض الفصل الرابع 
التابعة،  الصحية  والمنشآت  توام  مستشفى  حول  الخامس  الفصل  ويدور  الرواد،  األطباء  رعيل 
الخارجية، ومؤسسة  العالجية  العين، والخدمات  الضوء على مستشفى  السادس  الفصل  ويسلط 
زايد للرعاية اإلنسانية، ويتوقف الفصل السابع على شبكة مبادلة للرعاية الصحية، ويتوقف الفصل 
الثامن مع مؤسسات القطاع الطبي الخاص، وفي الفصل التاسع الخدمات الصحية المساندة، وفي 

الفصل العاشر واألخير محطة للمؤسسات التعليمية الصحية الرائدة. 
ويشير الكتاب إلى أن عدد المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في العين بلغ 

أكثر من 500 منشأة في عام 2018. 

 المطايا )حديث الذكريات(

 الرعاية الصحية في العين )من الواحة إلى كليفالند وإمبريال كوليدج(

الناشر: معهد الشارقة للتراث، 2019، الطبعة األولى، 137 صفحة 
تاأليف: مرمي �سلطان املزروعي 

تاأليف: حم�سن البو�سي

الناشر: المؤلف نفسه، العين، 2018، الطبعة األولى، 208 صفحات
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    reservations@jaresorts.com  أو
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قراءات

تعّد الموسوعة الفلسطينية “بلستنيكا Palestinica” أهم عمل أكاديمي صدر عن فلسطين في 100 عام، وهي 
األوسع من حيث البحث والتأريخ، وقد استغرق المؤلف في إعدادها أكثر من اثني عشر عاًما، وأكد فيها 
عروبة فلسطين بالوثائق، وتمتاز الموسوعة بتنوع مصادرها ومراجعها، وبرصد الحياة اليومية في الحارات 
واألسواق والبيوت والمعامل والمزارع وغيرها من مظاهر الحياة، التي تدلّل على أنه في فلسطين وفي القدس 

بشر وتاريخ وحضارة.
تتألف الموسوعة الفلسطينية من 24 مجلداً موزعاً في سبعة آالف صفحة، فيها آالف الوثائق والصور، 
والعقود،  االتفاقات  لتوقيع  كانت تستخدم  التي  األختام  نماذج  وآالف  التوضيحية،  والرسومات  والخرائط 

ومواد أرشيفية أولية ُتنشر للمرة األولى. 
وتضمنت موسوعة )بلستنيكا( -التي صدرت باللغة اإلنجليزية- أيضا نحو ثالثة آالف وثيقة عثمانية 
لعائالت فلسطينية، و1200 حجة وقف لعائالت أخرى تثبت أن من يملك األرض هم الفلسطينيون، في حين 

احتوت ثمانية مجلدات من الموسوعة على 12 ألف رسمة لمؤرخين أوروبيين خالل زياراتهم فلسطين.
غطت الموسوعة أربعة قرون من تاريخ فلسطين، في الفترة التاريخية الممتدة من سنة 1516 حتى سنة 
1918، لتكون بذلك أضخم عمل أكاديمي مصور صدر عن فلسطين، وأّرخ لألرض وللسكان، وللتاريخ والحياة 

االقتصادية واالجتماعية، والزراعة والصناعات، والحياة اليومية في األسواق والحارات. 
وتحيل عناوين مجلّدات الموسوعة القارئ إلى محتواها، فالمجلد األول مخصص لتاريخ فلسطين تحت 
الحكم العثماني، بينما يهتم المجلد 16 بالمخطوطات والمكتبات، في حين يتناول المجلد 18 الحياة اليومية، حتى 

أّن المؤرخ قد خصص مجلدا 23 للحيوان والنبات في فلسطين.
وتحتوي الموسوعة على صور لزيارة السلطان العثماني سليم األول إلى المسجد األقصى سنة 1516، 
وصور للحملة الفرنسية بقيادة نابليون على القدس، ووثائق عثمانية تتعلق باألوقاف اإلسالمية والملكيات 

والعائالت، باإلضافة لمراسالت وخرائط تجمع للمرة األولى في محمل واحد.

تهدف الدراسة إلى التعرف إلى خدمات المعلومات وأهم تقسيماتها وأنواعها المختلفة، والتعرف إلى مواقع 
التواصل االجتماعي، وأهم خصائصها ومميزاتها، مع التركيز على استعراض أهم خصائص موقع الفيسبوك، 
وكيف يمكن استثمار مواقع التواصل االجتماعي في تقديم خدمات المعلومات بالمكتبات األكاديمية اإلماراتية.
وكشفت هذه الدراسة عن تعدد أهداف ودوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي في المكتبات األكاديمية 
الدراسة  أبرزت  كما  المستفيدين،  من  أكبر  عدد  المستفيدين، وجذب  مع  للتواصل  أداة  باعتبارها  اإلماراتية 

الخدمات المقدمة في المكتبات األكاديمية اإلماراتية عبر مواقع التواصل االجتماعي.
بإنشاء وتفعيل  اإلماراتية  األكاديمية  المكتبات  قيام  الدراسة هو ضرورة  إليه هذه  ما خلصت  أهم  ومن 
صفحات لها على مواقع التواصل االجتماعي، وخاصة موقع الفيسبوك؛ نظراً لما يحظى به من شعبية كبيرة 
الخطط  وضع  اإلماراتية  األكاديمية  المكتبات  الدراسة  وحثت  االجتماعي.  التواصل  مواقع  مستخدمي  بين 
الالزمة الستثمار أدوات وإمكانيات مواقع التواصل االجتماعي، مع تحديث وتطوير خدماتها وفق خطة عمل 

دورية محددة ومعتمدة.
تتألف الدراسة من ثالثة محاور رئيسة، المحور األول يحتوي على المقدمة المنهجية للدراسة، ويستعرض 
الثاني  المفاهيم األساسية للدراسة. والمحور  الدراسة، وأهم  الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  أبرز 
يركز في اإلطار النظري للدراسة؛ فيتناول طبيعة خدمات المعلومات وفئاتها، ومواقع التواصل االجتماعي، 
وواقع المكتبات األكاديمية في الدولة، والمحور الثالث فيه تحليل لنتائج الدراسة، ومناقشتها، وخاتمة الدراسة 

بالنتائج والتوصيات.
ونظراً ألهمية هذه الدراسة فقد فازت بجائزة العويس لإلبداع، فئة أفضل بحث عن اإلمارات، في الدورة 

الخامسة والعشرين، المسابقات العامة.

خدمات المعلومات في المكتبات األكاديمية اإلماراتية المقدمة من  خالل مواقع التواصل االجتماعي

الناشر: ندوة الثقافة والعلوم، دبي، 2019م، الطبعة األولى، 74صفحة.
تاأليف: الدكتور جا�سم جرجي�س، والدكتور يا�سر حممود

الموسوعة الفلسطينية )بلستنيكا(

الناشر: مؤسسة الموسوعة الفلسطينية، عّمان، 2019، الطبعة األولى، 7000صفحة.
اإعداد وتاأليف: الدكتور حممد ها�سم غو�سة
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علوم و تكنولوجيا

وجهودهم  أبحاثهم  والباحثون  العلماء  يواصل 
من  عليها  والحصول  الكهرباء  توليد  إلى  الرامية 

الرياح بأرخص السبل وأكثرها سهولة .
االرتفاعات  في  كبيرة  بقوة  الرياح  تهب  وعادة 
تكون  الرياح  بينات  تور  فإن  السبب  ولهذا  العالية، 
كبيرة ويزداد ارتفاعها مع الوقت، حيث وصل طول 
 260 إلى  الحالية  التوربينات  الواحد ألضخم  النصل 
متراً، وهو أعلى بكثير من مبنى »ترانس أمريكا« في 

مدينة سان فرانسيسكو األمريكية.
قوية  رياح  على  الحصول  في  الكثيرون  ويحلم 
وتشييد  بناء  أن  إال  ذلك،  من  أعلى  أماكن  في  حتى 
أعمدة توربينية طويلة جداً وتركيب النصال القادرة 
على مقاومة شتى الضغوطات في االرتفاعات شديدة 

العلو تكون شديدة التكلفة.
أساليب  بتطوير  الشركات  من  عدد  يقوم  ولهذا 
رخيصة لتوليد الكهرباء على ارتفاعات شديدة العلو، 
السارية  تجاوز  على  ذلك  في  الفكرة  تعتمد  حيث 

واستخدام الطائرة الورقية بدالً منها.
شركة  قبل  من  تطويرها  يتم  التي  الطائرة  هذه 
مربعة  مظلة  الواقع  في  هي  األلمانية  سيلز  سكاي 
ويكون  متر،   800 طوله  يبلغ  بحبل  متصلة  الشكل 
ملفوفاً حول أسطوانة أفقية يتم تثبيتها على محور 
والذي  الحاوية  أطراف  من  طرف  كل  على  يرتكز 

يكون بداخله مولد.
ويتم إطالق الطائرة باتجاه الرياح وعلى مستوى 
أرضي ثم يتم جذب الطائرة إلى أعلى بواسطة الرياح 
وتتم معالجتها بشكل يسمح لها بالحركة في سلسلة 
تأخذ شكل رقم ثمانية باللغة اإلنجليزية حتى تصل 
نفسه  الوقت  وفي  ومستقرة.  قصوى  سرعة  إلى 
األمر  وهذا  األسطوانة  حول  التفافه  السلك  ينهي 

يؤدي إلى منح المولد الكثير من القوة.

 ترجمة: د. ح�سن الغول

الطائرة  فإن  كامل  بشكل  الحبل  يتمدد  وعندما 
الورقية تقوم بتغيير زاوية حركتها، بحيث تستقبل 
بالدوران  لها  يسمح  ما  وهو  الرياح  من  كمية  أقل 
رانج  ستيفن  قاله  لما  ووفقاً  ذلك  وخالل  خارجاً. 
من   %4 تستهلك  فإنها  سيلز  سكاي  شركة  مدير 
خارجاً  تحركها  خالل  الطائرة  تنتجها  التي  الطاقة 

وهو ما يعني أن العملية فعالة بشكل جيد.

دعنا ُنطريِّ الطيارة

خالل العام المقبل سيتم البدء في بيع نظام الطاقة 
الذي أنتجته شركة سكاي سيلز حيث ستنتج الوحدة 
كافية إلضاءة  وهي  كيلوواط،  مائتي  نحو  بمفردها 
100 منزل. ووفقاً للسيد رانج فإن تكلفة هذا النظام 
لكل  دوالر   1700 أي  دوالر،  ألف   340 نحو  ستبلغ 
العادي،  التوربين  يمثل نصف سعر  ما  وحدة وهو 
حيث تتم مقارنتها مع التكلفة للكيلوواط للتور بينات 

الصناعية، والتي لديها سعة تقاس بالميجاواط.
»كايت  تدعى  منافسة  شركة  استطاعت  وقد 
باور« ومقرها في هولندا أن تقوم ببعض اإلجراءات 
المشابهة، حيث أنتجت طائرة  »البت«، وهي أصغر 
حجماً والتي سيتم عرضها للبيع العام المقبل. وهناك 
شركات أخرى تواصل إجراء التجارب لصنع الشكل 
المناسب لتلك الطائرات التي يتم إطالقها بشكل نشط 
من األرض بدالً من اعتمادها على الرياح القريبة من 

سطح األرض خالل انطالقتها المبدئية.
تيك«  »توينغ  وهي  الشركات  تلك  إحدى 
الجو  في  نموذجها  إطالق  في  نجحت  السويسرية 
بواسطة المراوح وأدوات الدفع التي تعمل بالكهرباء 
)تبلغ  الجناحين  طرفي  على  موضوعة  تكون  حيث 

المسافة بين طرفيهما ثالثة أمتار(.
تشير  أن  إلى  عالياً  محلقة  الطائرة  هذه  وتبقى 

بشكل  هدأت  الرياح  بأن  لديها  االستشعار  أدوات 
على  الهبوط  في  آلي  وبشكل  تبدأ  ذلك  وبعد  كبير. 
وسادة كبيرة مثبتة على سطح شاحنة. وتقوم هذه 
ستبلغ  والذي  أكبر  نموذج  بصنع  حالياً  الشركة 
ونصف  أمتار  خمسة  جناحيه  طرفي  بين  المسافة 
المتر وإنتاجه في شهر أكتوبر المقبل لصالح شركة 

بي كيه دبليو إينرجي السويسرية .
النشطة  باالنطالقة  يتصف  آخر  نظام  وهناك   
والذي يتم تصميمه حالياً من قبل الشركة الهولندية 
طرفي  بين  المسافة  تبلغ  حيث  باور«  »أمبيكس 
جناحيه خمسة أمتار ونصف المتر ويتم دفعه إلى 
المنجنيق، ومثل شركة »توينغ تيك«  الجو بواسطة 
فإن لدى الشركة مراوح وأدوات دفع تسمح بهبوط 

متحكم به وآمن في حال انتهاء المهمة.
البداية  الحالية التزال في  األنواع  أن هذه  ورغم 
الحالي  العام  نهاية  مع  بأنه  تأمل  الشركة  أن  إال 
الطائرات،  من  نموذجين  تطيير  على  قادرة  ستكون 
كما تأمل في وقت الحق من هذا العام بتسيير نوع 
من الطائرات التي تتكون من جسمين هيكليين تكون 

المسافة بين أقصى طرفي جناحيهما 12 متراً.
أن  إال  فقط،  البداية  يمثل  األمر  هذا  أن  ورغم 
الهدف يتمثل في وصول المسافة بين أقصى طرفي 
الجناحين إلى 36 متراً. وهذا النموذج الذي سيظهر 
إلى الوجود في عام 2024 سوف يوفر سعة إنتاجية 
تقدر بأكثر من اثنين ميجاواط، بينما يبلغ السعر نحو 

المليونين ونصف المليون يورو.
اآلن  أصبحت  التي  »ماكاني«  لشركة  كان  وقد 
األم  الشركة  وهي  بيت«،  »الفا  شركة  من  جزءاً 
لشركة  »لجوجل« العالمية منهاج آخر، إذ تسعى إلى 
تثبيتها  من خالل  السماء  في  مولدات  ونصب  رفع 
والتي  قبطان،  بال  تعمل  هوائية  سفينة  فوق سطح 

قالع في السماء؟
توليد الرياح للطاقة من ارتفاع عالٍ فكرة مثرية لالهتمام.
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متراً.   26 جناحيها  طرفي  بين  المسافة  ستتجاوز 
تدوير  ماكينات  ثماني  السفينة  هذه  لدى  وسيكون 
تعمل كأدوات دفع خالل اإلقالع والهبوط. وفي حال 
الوصول إلى ارتفاع مناسب فإن هذه األدوات تتحول 

إلى ما يشبه التوربينات المصغرة.
إلى  يصل  الذي  الكهرباء  بإنتاج  أيضاً  وستقوم 
600 كيلوواط بكامل طاقتها، والتي يتم إرسالها إلى 
األرض من خالل خط للطاقة مربوط بحبل يبلغ طوله 

نحو نصف كيلومتر.
وقد تم اختبار نموذج طائرة »ماكاني« في هاواي 
وفي وقت الحق من هذا العام سيتم إجراء سلسلة 
من االختبارات من منصة بترول تقع قبالة ساحل 

النرويج.

ال�سعود اإىل اأعلى ارتفاع

على  تهب  التي  الرياح  من  الطاقة  توليد  كان 

التوربينات  عمل  منافسة  يستطيع  عالية  ارتفاعات 
المستقبلية وهناك إمكانية لمعرفة مدى قدرته على 

ذلك.
»أوروبا  باسم  تعرف  صناعية  مجموعة  وهناك 
أشارت  والتي  بروكسل  ومقرها  المحمولة«،  لرياح 
بسرعة  تهب  الرياح  فإن  لحساباتها  وفقاً  أنه  إلى 
أكبر في ارتفاعات تبلغ 500 متر عن سطح األرض 
بخصوص هذا الشكل من إنتاج الطاقة للعمل تقريباً 

في أي مكان في أوروبا.
كلما  الرياح،  عليه  الذي  االرتفاع  انخفض  وكلما 
في  بكثرة  عندئذ  تتواجد  حيث  قوة  أكثر  أصبحت 
المناطق الساحلية والتي عادة تضم مساحات كبيرة 
مزارع  بناء  من  يجعل  مما  السكانية،  الكثافة  من 
الرياح على اليابسة أمراً بالغ التكلفة، كما تزداد تكلفة 
إنشاء تلك المزارع داخل مياه المحيط بسبب ارتفاع 

تكلفة اإلنشاءات والصيانة.
ويمثل تسيير تلك الطائرات نوعاً من الجهد الكبير 

تجاوز ما تقوم به التوربينات التي تدور عادة بشكل 
الطائرات  تلك  من  أشكال  فطيران  ومنتظم.  هادئ 
والتي تكون ذات أحجام صغيرة يكون أكثر صعوبة 
خاصة أن الحبل المستخدم يجب أن يكون قوياً لكي 

يتحمل عمليات الشد والجذب.
الحبل  هذا  فإن  االحتياطات  كل  من  وبالرغم 
المربوطة  الطائرة  على هبوط  قادراً  أن يكون  يجب 
مراقبة  سلطات  فإن  ذلك  على  وعالوة  بسالم.  به 
المالحة الجوية سوف يكون لديها ما تقوله لو كان 
المجال الجوي يبدو وكأنه تعرض لغزو أسطول من 
فإن  ذلك  كل  عن  النظر  وبغض  العمالقة.  الطائرات 
توليد الرياح للطاقة من ارتفاع عاٍل يبدو فكرة مثيرة 
لالهتمام. وفي عالم يبذل جهوداً حثيثة للبحث عن 
يبدو خياراً  ما يحدث  فإن  األحفوري  الوقود  بدائل 
واعداً للحصول على الطاقة، وربما تخبرنا السنوات 
القليلة القادمة عما إذا كان هذا الوعد سيصبح حقيقة 

واقعة أم ال.
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له  فكل  مختلفون،  حياتهم  مسير  في  الناس 
مسلكه في معتقده وشؤون حياته، قال تعالى: 
َواَل  َواِحَدًة  ًة  أُمَّ النَّاَس  لََجَعَل  َك  َربُّ َشاَء  )َولَْو 

َيَزالُوَن ُمْختَلِِفيَن( )هود:118(. 
قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه قادر على جعل 
الناس كلهم أمة واحدة، من إيمان أو كفران، كما 
َك آَلَمَن َمن ِفي اأْلَْرِض  قال تعالى: )َولَْو َشاَء َربُّ
ُكلُُّهْم َجِميعاً( ) يونس : 99 (... وال يزال الخلف 
بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم 

ومذاهبهم وآرائهم.
الجهل  أو  الفهم  بسبب  حاصل  فاالختالف 

وسوء القصد أو اختالف الطباع.
وإن من أعظم البالء وأشده أن يعمل اإلنسان 
أعماالً يظن أنها صحيحة وأنها توصله لمقصوده 
ليرى جميل صنيعه وعمله. ثم يدرك بعدها أن 
ما قدمه لم يكن شيئاً، أو كانت سبباً في هالكه.

وهذا حال بعضنا في هذه الدنيا
الحق  على  أنه  يظن  طريقاً  يسلك  من  فنجد 
وأنه على الهدى فيعمل ألجل ذلك أعماالً يظنها 
األخوان  من  وأذنابهم  الخوارج  كحال  صالحة، 
ومن شاكلهم، الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، 
المنافحون  وأنهم  الصحيح،  الدين  حملة  وأنهم 
رسول  وصفهم  وقد  حماه.  عن  والذابون  عنه 
الله صلى الله عليه وسلم بما يظهر من أعمالهم 
أنهم على الهدى والخير وهم أبعد الناس عنهما. 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )َيْخُرُج ِفيُكْم 
َقْومٌ َتْحِقُروَن َصالَتُكْم مع َصالِتِهْم، وِصياَمُكْم 
وَيْقَرُؤوَن  َعَملِِهْم،  مع  وَعَملَُكْم  ِصياِمِهْم،  مع 
الدِّيِن  ِمَن  َيْمُرُقوَن  َحناِجَرُهْم،  ُيجاِوُز  ال  الُقْرآَن 
النَّْصِل  في  َينُْظُر  ِميَِّة،  الرَّ ِمَن  ْهُم  السَّ َيْمُرُق  كما 
فال َيَرى شيئاً، وَينُْظُر في الِقْدِح فال َيَرى شيئًا، 
وَينُْظُر في الرِّيِش فال َيَرى شيئًا، وَيتَماَرى في 

الُفوِق.( رواه البخاري
وقد شابه أولئك ممن يظن نفسه أنه على الحق 
ونشر  مذهبه  لنصرة  وأدواته  أقالمه  فسخر 
فكره وهو يظن أنه يحسن صنعا قال سبحانه: 
)ُقْل َهْل ُننَبِّئُُكم ِباأْلَْخَسِريَن أَْعَمااًل )103( الَِّذيَن 
َيْحَسبُوَن  َوُهْم  ْنيَا  الدُّ الَْحيَاِة  ِفي  َسْعيُُهْم  َضلَّ 

أَنَُّهْم ُيْحِسنُوَن ُصنًْعا( )الكهف:103 - 104(.
العبادة  في  الصحيح  الطريق  سلوك  إن 
سبحانه:  قال  بها  الشريعة  اعتنت  قد  وغيرها 
)َوَهَدْينَاُه النَّْجَدْيِن( )البلد: 10( قال ابن عباس: 

سبيل الخير والشّر.
وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم أسس 
فعن  غيرهما.  سلوك  من  وحذر  والفهم  العمل 
أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه 
عليه وسلم  الله  الله صلى  وعظنا رسول  قال: 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون, 
فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودٍع فأوصنا, 
والسمع  عزوجل,  الله  بتقوى  أوصيكم   - قال 
يعش  من  فإنه   , عبد  عليك  تأمر  وإن  والطاعة 
بسنتي  فعليكم  كثيراً.  اختالفاً  فسيرى  منكم 
عليها  وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضواً 
بالنواجذ, وإياكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة 

ضاللة( رواه أبوداود والترمذي.
أحياناً  التوجيه  يأتي  العظيم  القرآن  وفي 
الحق وترك ما  السبيل  باتباع  واضحاً  صريحاً 

سواه.
قال سبحانه: )ُقْل هذه َسبِيلِي أَْدُعو إِلَى اللَِّه  
َبِصيَرٍة أََنا َوَمِن اتَّبََعنِي َوُسبَْحاَن اللَِّه َوَما  َعلَىٰ 

أََنا ِمَن الُْمْشِرِكيَن ) )يوسف: 108(.
إليه  وأدعو  عليه  أنا  الذي  أي  القرطبي:  قال 

يؤدي إلى الجنة.
عباده  تعالى  الله  أْمُر  البين  التوجيه  ومن 
بالتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 

اِس َوِتْلَك اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّ
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فهما السبيل إلى الوحدة واالجتماع قال سبحانه: 
)َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا 
ِنْعَمَت اللَِّه َعلَيُْكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعَداًء َفأَلََّف َبيَْن ُقلُوِبُكْم 
َفأَْصبَْحتُم ِبنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكنتُْم َعلَىٰ َشَفا ُحْفَرٍة 
نَْها  َكَذٰلَِك ُيبَيُِّن اللَُّه لَُكْم آَياِتِه  َن النَّاِر َفأَنَقَذُكم مِّ مِّ

لََعلَُّكْم َتْهتَُدوَن )آل عمران:103(.
واالختالف  التفرق  من  تعالى  الله  حذر  كما 
وبين عاقبة ذلك قال تعالى: )َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن 
الْبَيِّنَاُت   َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمن  َواْختَلَُفوا  َتَفرَُّقوا 

َوأُولَئَِك لَُهْم َعَذابٌ َعِظيمٌ )آل عمران: 105(.
كوا بدين الله الذي أمركم  قال الطبري: وتمسَّ
به، وعهده الذي َعهده إليكم في كتابه إليكم، من 
األلفة واالجتماع على كلمة الحق، والتسليم ألمر 

الله.
بضرب  أحياناً  القرآنية  النصوص  تأتي  وقد 
قال  العاقلون.  ويتدبرها  العالمون  ليعقلها  أمثلة 
َوَما  لِلنَّاِس  َنْضِرُبَها  اأْلَْمثَاُل  )َوِتلَْك  سبحانه: 
َيْعِقلَُها إاِلَّ الَْعالُِموَن( )العنكبوت:43( وقال تعالى: 
ُروَن(  َيتََفكَّ لََعلَُّهْم  لِلنَّاِس  َنْضِرُبَها  اأْلَْمثَاُل  )َوِتلَْك 

)الحشر:21(.
بمثال  الخطاب  من  المراد  توضح  فاألمثال 

محسوس مشاهد.
القرآن  في  األمثال  ضرب  القيم:  ابن  قال 
والحث  والوعظ  التذكير  أمور  منه  يستفاد 
المراد  وتقريب  والتقرير،  واالعتبار  والزجر 
للعقل، وتصويره في صورة المحسوس بحيث 
يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس، 
وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت 
األجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، 
وعلى تفخيم األمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر 

وإبطال أمر.
علم  القرآن  علم  أعظم  من  الماوردي:  وقال 
أمثاله. وقد عده الشافعي مما يجب على المجتهد 
ما  معرفة  ثم  فقال:  القرآن  علوم  من  معرفته 
ضرب فيه من األمثال الدواّل على طاعته، المبينة 

الجتناب معصيته.
من  فيها  العظيم  القرآن  من  مثالين  وسأورد 
الداللة والبيان لحال من يظن بنفسه أنه يحسن 
صنعا، وهو أبعد الناس عنه، وفيها من التحذير 

والزجر حتى ال تكون الخاتمة وباالً.
المثال األول:

َفَسالَْت  َماء  َماء  السَّ ِمَن  )أَنَزَل  سبحانه:  قال 
ا  َوِممَّ اِبياً  رَّ َزَبًدا  يُْل  السَّ َفاْحتََمَل  ِبَقَدِرَها  أَْوِدَيةٌ 
َمتَاٍع  أَْو  ِحلْيٍَة  اْبتَِغاء  النَّاِر  ِفي  َعلَيِْه  ُيوِقُدوَن 
ا  َفأَمَّ َوالْبَاِطَل  الَْحقَّ  اللُّه  َيْضِرُب  َكَذلَِك  ثْلُُه  مِّ َزَبدٌ 
َفيَْمُكُث  النَّاَس  َينَفُع  َما  ا  َوأَمَّ ُجَفاًء  َفيَْذَهُب  َبُد  الزَّ
األَْمثَاَل( )سورة  اللُّه  َيْضِرُب  َكَذلَِك  األَْرِض  ِفي 

الرعد: 17(.
للسيل  اآلية مثاالً  الله تعالى في هذه  ضرب 
الناس وما ال  ينفع  ما  الذي حمل معه  الجارف 
من  تستخلصه  وما  للنار  آخر  ومثالً  فيه،  نفع 
ضرب  وقد  الزركشي:  قال  النافعة.  المعادن 
اإليمان والقرآن مثلين،  أنزل من  لما  الله تعالى 
مثله بالماء، ومثله بالنار، فمثله بالماء ما فيه من 

الحياة، وبالنار لما فيه من النور والبيان، ولهذا 
سماه الله روحاً لما فيه من الحياة، وسماه نوراً 
لما فيه من اإلنارة، وقال قتادة: هذه ثالثة أمثال 
ضربها الله في مثل واحد، يقول: كما اضمحل 
ترجى  وال  به  ينتفع  ال  جفاء  فصار  الزبد  هذا 
وكما  أهله،  عن  الباطل  يضمحل  كذلك  بركته، 
مكث هذا الماء في األرض فأمرعت ونمت بركته 
حين  والفضة  الذهب  وكذلك  نباتها،  وأخرجت 
أدخل النار، وذهب خبثه، كذلك يبقى الحق ألهله، 
حين  والفضة  الذهب  هذا  خبث  اضمحل  وكما 

أدخل النار كذلك يضمحل الباطل عن أهله.
المثال الثاني:

قال سبحانه: )َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب 
ْمآُن َماًء َحتَّىٰ إَِذا َجاَءُه لَْم َيِجْدُه  ِبِقيَعٍة َيْحَسبُُه الظَّ
اُه ِحَساَبُه َواللَُّه َسِريُع  َشيْئًا َوَوَجَد اللََّه ِعنَدُه َفَوفَّ
يٍّ َيْغَشاُه  الِْحَساِب )39( أَْو َكُظلَُماٍت ِفي َبْحٍر لُّجِّ
ُظلَُماتٌ  َسَحابٌ  َفْوِقِه  ن  مِّ َمْوجٌ  َفْوِقِه  ن  مِّ َمْوجٌ 
َيَراَها   َيَكْد  لَْم  َيَدُه  أَْخَرَج  إَِذا  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعُضَها 
وٍر(  نُّ ِمن  لَُه  َفَما  ُنوًرا  لَُه  اللَُّه  َيْجَعِل  لَّْم  َوَمن 

)النور: 39 - 40(.
تعالى  الله  يضرب  السابقة  اآليات  تلكم  في 
فمثله  صنعاً،  يحسن  أنه  يظن  من  لعاقبة  مثالً 
كمثل من اشتد به العطش في أرض قفر ال حياة 
فيها ثم يرى الماء حتى إذا جاءه لم يجده ألنه 

سراب.
لرجل  الله  ضربه  مثل  هو  عباس:  ابن  قال 
عطش فاشتّد عطشه، فرأى سراباً فحسبه ماء، 
فطلبه وظّن أنه قد قدر عليه، حتى أتاه، فلما أتاه 
الكافر  يقول  ذلك،  عند  وقبض  شيئاً،  يجده  لم 
كذلك، يحسب أن عمله مغن عنه، أو نافعه شيئاً، 
وال يكون آتياً على شيء حتى يأتيه الموت، فإذا 
ولم  شيئاً،  عنه  أغنى  عمله  يجد  لم  الموت  أتاه 
ينفعه إال كما نفع العطشاَن المشتّد إلى السراِب.

والبن القيم تفصيل ماتع حيث قال: وذلك ألن 
المعرضين عن الهدى والحق نوعان :

أحدهما : من يظن أنه على شيء فيتبين له عند 
انكشاف الحقائق خالف ما كان يظنه وهذه حال 
يظنون  الذين  واألهواء  البدع  وأهل  الجهل  أهل 
أنهم على هدى وعلم فإذا انكشفت الحقائق تبين 

عقائدهم  وأن  شيء  على  يكونوا  لم  أنهم  لهم 
وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة 

يرى في عين الناظر ماء وال حقيقة له.
الثاني: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة، وهم 
ظلمات  عليه  وآثروا  والهدى  الحق  عرفوا  الذين 
الطبع  ظلمة  عليهم  فتراكمت  والضالل  الباطل 
يعملوا  لم  حيث  الجهل  وظلمة  النفوس  وظلمة 
الغي  اتباع  وظلمة  جاهلين،  فصاروا  بعلمهم 
والهوى، فحالهم كحال من كان في بحر لجي ال 
ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج 
ظلمة  في  فهو  مظلم  سحاب  فوقه  ومن  موج 

البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب.
عن  تتحدث  وغيرها  القرآنية  األمثلة  فهذه 

نماذج لواقع بعضنا:
وحسن  اإليمان  يدعي  من  األول:  النموذج 
فكم  ولآلخرين  لنفسه  مخادع  وهو  العمل 
بأقواله وأفعاله ضل وأضل. وقد أخبر سبحانه 
َمْن  النَّاِس  )َوِمَن  قال سبحانه:  عن حال هؤالء 
َيُقوُل آََمنَّا ِباللَِّه َوِبالْيَْوِم اآْلَِخِر َوَما ُهْم ِبُمْؤِمنِيَن 
< ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن آََمنُوا َوَما َيْخَدُعوَن إاِلَّ 
َمَرضٌ  ُقلُوِبِهْم  ِفي   > َيْشُعُروَن  َوَما  أَْنُفَسُهْم 
َكاُنوا  ِبَما  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُهْم  َمَرضاً  اللَُّه  َفَزاَدُهُم 

َيْكِذُبوَن( )البقرة:8 - 10(.
وإيمانه  بعمله  أنه  يظن  من  الثاني:  النموذج 
فهو  وفضالً  منزلة  الناس  أرفع  هو  وصالحه 
المقربين،  ومن  الجنة  أهل  من  شاكله  ومن 
وأما اآلخرون فهم من سخط الله عليهم والنار 
موعدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القيامة عليه  الناس يقضى يوم  يقول: )إن أول 
فعرفها،  نعمه  فعرَّفه  به،  فأُتي  استشهد،  رجل 
حتى  فيك  قاتلت  قال:  فيها؟  عملت  فما  قال: 
استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال 
جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه 
وعلَّمه،  العلم  تعلم  ورجل  النار،  في  ألقي  حتى 
وقرأ القرآن، فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: 
فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت 
فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال 
عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم 

أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
أصناف  من  وأعطاه  عليه،  الله  ع  وسَّ ورجل 
المال كله، فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما 
أن  تركت من سبيل تحب  ما  قال:  فيها؟  عملت 
ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك 
فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب 

على وجهه ثم ألقي في النار( رواه مسلم
النموذج الثالث: من ظن أنه قد أحسن صنعاً 
تربية  أحسن  قد  وأنه  ألهله  عشرته  في حسن 
ثم  اآلخرين  مع  تعامله  في  وأنه محسن  أبنائه، 
يدرك بعد فوات األوان ضياع أسرته وخسارة 
ولآلخرين  لنفسه  الخير  أراد  ومن  عالقاته. 
ولزوم  السليم  والفهم  الصحيح  بالعلم  فعليه 
العلماء  من  والحكمة  والخبرة  الفهم  أصحاب 
للنفس  الركون  من  الحذر  مع  والمتخصصين، 

ومتابعة من ال علم له وال خالق.

�سرب الأمثال يف القراآن 

ي�ستفاد منه اأمور التذكري 

والوعظ واحلث والزجر 

والعتبار والتقرير
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يقدم طراز »ميني كالبمان« الجديد نفسه باعتباره 
الفائقة  الصغيرة  السيارات  فئة  في  أنيقاً  أنموذجاً 
باالعتماد على تصميم معّدل بدقة عالية، ومجموعة 
في  التقنيات  وأحدث  المبتكرة،  المزايا  من  واسعة 
مجاالت التشغيل واالتصال. ومن خالل المزج ما 
بين متعة القيادة التي تضمنها عالمة »ميني« مع 
مستوى عاٍل من المالءمة للقيادة اليومية والسفر 
لمسافات طويلة، فإن السيارة ذات المقاعد الخمسة 
تكتسب اآلن قدراً أكبر من الجاذبية وتعزز قدراتها 

فيما يتعلق بتصميمها الداخلي والخارجي.
»ميني  سيارة  بها  تتمتع  التي  المزايا  أبرز  من 
كالبمان« الجديدة هي الراحة أثناء القيادة والمساحة 

 999 - خا�س

الواسعة والتنوع، كما أن تطويرها لمفهوم )شوتنغ 
تصميم  امتالك  من  يمكنها  الكالسيكي  بريك( 
الصغيرة. ومع وجود  السيارات  فئة  جديد ضمن 
أربعة أبواب جانبية وخمسة مقاعد باإلضافة إلى 
مقصورة أمتعة متعددة االستخدامات خلف البابين 
المنفصلين في الخلف، فإنها تضمن الجانب العملي 
والوظيفي واالستخدام المبتكر للمساحة التي تتميز 

بها »ميني«.
المحرك  يضمنها  برشاقة  السيارة  تتمتع 
العصري والتقنية المتطورة والجودة العالية لنظام 
التعليق الذي تعتمد عليه سيارة »ميني كالبمان«. 
محركات  ثالثة  بين  االختيار  إمكانية  وتتوافر 

بالبنزين، مع ناتج قوة يتراوح ما بين 102  تعمل 
6.5- الوقود:  استهالك  )إجمالي  حصاناً  و192 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  إجمالي  كم،  لتر/100   4.0
عند  للزبائن  ويمكن  ج/كم(.   147-105 الكربون: 
المحرك  مع  رباعي،  دفع  نظام  اختيار  الرغبة، 
األقوى. وستتوسع مجموعة الطرازات في مرحلة 
الرياضي  الطراز  من  الجديد  اإلصدار  مع  الحقة 

الفائق »ميني جون كوبرز ووركس كالبمان«.

طراز »ميني كالمبان« اجلديد

نظرة على أبرز المزايا:
ذات  مبرد  شبكة  مع  متميز  مقدمة  تصميم   •

»ميني كالبمان«.. أداء يفوق الحجم
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تصميم جديد.
• مصابيح أمامية »إل إي دي« بتقنية )ماتركس( 

للضوء العالي.
• مصابيح »إل إي دي« جديدة للضباب مع حلقة 

إضاءة للقيادة.
التصميم  ضمن  دي«  إي  »إل  خلفية  أنوار   •
المملكة  علم  تصميم  اختيار  إمكانية  مع  القياسي 

المتحدة.
• ألوان جديدة لجسم السيارة، مع خيار جديد 

للون الخارجي: أسود قاتم
• عجالت مسبوكة جديدة وخفيفة الوزن.

• نظام تعليق رياضي مع خفض السيارة بمقدار 
10 ميليمترات.

• تشكيلة جديدة من التفاصيل الجلدية والسطوح 
الداخلية.

• برنامج »ميني« )يورز( بتجهيزات جديدة.
)اوريجينال(  ملحقات  من  موسعة  تشكيلة   •

»ميني«.
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ت�سميم جديد ومميز ملقدمة ال�سيارة

التصميم الجديد لجسم سيارة »ميني كالبمان« 
أنيق ومتميز وفريد. وتعد أبعادها نتيجة لتصميم 
جسم السيارة الرياضي والصغير كما هي العادة 
بالنسبة لسيارة »ميني«، مع خطوط سقف ممتدة، 
األبواب  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  مائلة.  وخلفية 
الخلفية المنقسمة تتكون من جناحي فتح جانبيين 
ما يجعلها النموذج الوحيد في الفئة الصغيرة التي 
تمتلك ستة أبواب، إضافة إلى تعدد االستخدامات 
يمكن  األمتعة  حجرة  أن  لحقيقة  نظًرا  الفائقة 
تمديدها من 360 لتراً إلى 1250 لتراً حسب الحاجة.

عناصر  مع  السيارة  جسم  تصميم  يجتمع 
مقدمة  وفي  »ميني«.  بعالمة  الخاصة  التصميم 
المحرك  غطاء  أساسي  بشكل  تتضمن  السيارة 
ذي التصميم القوي على شكل قبة، مع المصابيح 
القياسي  التصميم  الدائرية والمحاطة في  األمامية 
بإطار من الكروم أو يمكن اختيار لون أسود قاتم، 
الميزة  أما  للمبرد.  سداسي  بتصميم  شبكة  مع 
فهي  كالبمان«،  »ميني  تصميم  قوة ضمن  األكثر 
شبكة المبرد نفسها، والتي تمتد اآلن لتغطي المصد 
األمامي بأكمله. وبفضل التصميم الجديد ومداخل 
مقدمة  تمنح  فإنها  المميز،  الشكل  ذات  الهواء 
السيارة إطاللة قوية ومذهلة. ويحيط بشبكة المبرد 
إطار نحيل من قطعة واحدة. وينقسم مدخل الهواء 
إلى ست دعامات أفقية سوداء اللون، والتي يمكن 

ترقيتها إلى نسخة بلون كروم معدني. أما المزايا 
كوبر  »ميني  طرازات  في  المقدمة  في  الخاصة 
كالبمان«،  دي  اس  كوبر  و»ميني  كالبمان«،  اس 
فهي تصميم الشبكة السداسية بداًل من الدعامات 
األفقية، ودعامة كروم في مدخل الهواء، باإلضافة 
إلى الشعار المطلي بالكروم مع وجود حرف S في 

المركز.

م�سابيح اأمامية »اإل اإي دي« متكيفة مع 

وظيفة »ماتريك�ص«

كالبمان«  »ميني  لسيارة  المميز  المظهر  يعد 
المعدل  للتصميم  نتيجة  أيضاً  األمام  من  الجديدة 
مصابيح  وتمتلك  الدائرية.  األمامية  للمصابيح 
موسعاً  عاكساً  اآلن  القياسية  األمامية  الهالوجين 
وواقياً أسود من الداخل. وتم دمج مصباح القيادة 
النهاري مع مصابيح وقوف السيارات في القسم 
المصابيح  تتميز  األمامي.  المئزر  من  السفلي 
بتصميم  أيًضا  االختيارية  دي«  إي  »إل  األمامية 
»إل  وحدات  المعدل  التصميم  ويتضمن  جديد. 
يولد سطوًعا  ما  وعاٍل،  منخفض  لشعاع  إي دي« 
محّسناً، وواقياً باللون األسود. وتعمل حلقة الضوء 
األبيض المحيطة بمصابيح أمامية باعتبارها ضوء 

قيادة أثناء النهار ومؤشر تغيير االتجاه.
القابلة  إي دي«  »إل  األمامية  المصابيح  تتوافر 
الضوء  لحزمة  »ماتريكس«  وظيفة  مع  للتعديل 

تغيير  وظيفة  توفر  وهي  جديد.  كخيار  العالي 
خالل  من  عليها  التعرف  يمكن  والتي  االتجاه 
ترصيع داخل المصباح األمامي وتكيف سطوعها 
تلقائياً مع الوضع على الطريق. في حركة المرور 
في المناطق المدنية وعندما تكون الرؤية محدودة 
بسبب الظروف الجوية، يتم إضاءة المنطقة الجانبية 
للطريق بشكل أكثر كثافة عن طريق إضافة ضوء 
الطرق  على  القيادة  وعند  االتجاه.  لتغيير  خافت 
السريعة، يمكن اختيار زيادة نطاق الضوء العالي 

بشكل انتقائي.
القابلة  األمامية  المصابيح  أن  ذلك  إلى  يضاف 
تتميز  الجديد  كالبمان«  »ميني  طراز  في  للتعديل 
اآلن بميزة التراجع اآللي االختياري لحزمة الضوء 
العالي. وتتيح تقنية »ماتريكس« المبتكرة الخاصة 
بحزمة الضوء العالي زيادة مدى الرؤية مع تجنب 
الطريق  لمستخدمي  المبهرة  لإلضاءة  تأثير  أي 
تنقسم  الغرض،  ولهذا  ذاته.  الوقت  في  اآلخرين 
حزمة الضوء العالي إلى أربعة أجزاء يمكن تفعيلها 
وإلغاء تنشيطها بشكل مستقل عن بعضها بعضاً 
القيادة  عند  الطريق  على  الوضع  مع  وتعديلها 
أن  وبمجرد  كم/ساعة.   70 على  تزيد  بسرعات 
تسجل الكاميرا األمامية في سيارة »ميني كالبمان« 
الجديدة قدوم سيارة باالتجاه المعاكس من األمام، 
فقط  تضاء  السيارة  تشغلها  التي  المساحة  فإن 

بضوء منخفض.
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وتتوافر أضواء »إل إي دي« الخاصة بالضباب 
»ميني  لسيارة  بالنسبة  إضافياً  خياراً  باعتبارها 
مصابيح  مكان  األنوار  هذه  وتأخذ  كالبمان«. 
على  تنفذ  إضافية،  نهارية  إضاءة  وتتيح  التوقف، 

شكل إنارة »إل إي دي« خفيفة.
المصابيح الخلفية »إل إي دي« ضمن التصميم 
المملكة  علم  تصميم  خيار  توافر  مع  القياسي، 

المتحدة.
تم تجهيز سيارة »ميني كالبمان« الجديدة اآلن 
»إل إي دي« خلفية. يتم  بشكل قياسي بمصابيح 
المطلي  اإلطار  ذات  اإلضاءة  وحدات  دمج  اآلن 
بالكروم بشكل خاص مع األجنحة ضمن األبواب 
األمامية  المصابيح  مع  وباالقتران  المنقسمة. 
األمامية  المصابيح  أو  دي«  إي  »إل  االختيارية 
ذات  الخلفية  المصابيح  تتميز  للتعديل،  القابلة 
االتجاه األفقي بتصميم جديد يؤكد على األصول 
الضوء  يتميز  حيث  التجارية،  للعالمة  البريطانية 
المتحدة.  المملكة  علم  تفاصيل  يحمل  بتصميم 
ويمثل العلم إضافة قوية لتحديد الهوية، سواء في 

النهار أو الليل.
كما أن ضوء الفرامل يظهر بتصميم جديد في 

وحدة المصابيح ذات التصميم الجديد.

اإطاللة متجددة 

بينها  من  لالختيار  مختلفة  ألوان  ثالثة  تتوافر 
»ميني  سيارة  وتتوافر  السيارة.  لجسم  بالنسبة 
معدني  وأخضر  معدني  أحمر  بلون  كالبمان« 
وأسود معدني. ومن الخيارات البديلة للون جسم 

السيارة، يمكن أيضاً اختيار السقف وأغطية المرآة 
الجانبية باللون األسود أو األبيض أو الفضي.

التجهيزات  قائمة من  تتوافر  إلى ذلك،  وإضافة 
لتعديل  السبل  من  المزيد  تتيح  التي  االختيارية 
اللون  خيار  وجود  ومع  الخارجي.  التصميم 
الخارجي البيانو األسود في طرازي »ميني كوبر 
كالبمان«،  دي  اس  كوبر  و»ميني  كالبمان«  اس 
للمصابيح  الالمع  األسود  اللون  اختيار  فسيتم 
األمامية والمصابيح الخلفية وشبكة المبرد بدالً من 

لون الكروم المعدني.

عجالت خفيفة ونظام تعليق ريا�سي 

سيارة  تزويد  تم  فقد  الطراز،  على  اعتماداً 
»ميني كالبمان« الجديدة ضمن التصميم القياسي 
 17 أو  إنشاً   16 بقياس  خفيفة  مسبوكة  بعجالت 
مسبوكة  عجالت  تتوفر  إضافي،  وكخيار  إنشاً. 
خفيفة بقياس 18 إنشاً و19 إنشاً. يضاف إلى ذلك 
بوصة   18 قياس  خفيفة  مسبوكة  عجالت  خيار 

بتصاميم مختلفة.
يتوافر أيضاً خيار جديد كلياً ضمن التجهيزات 
الذي  الرياضي  التعليق  نظام  وهو  االختيارية، 
يخفض السيارة بمقدار 10 ميليمترات. وال يقتصر 
القيادة  استجابة  تحسين  على  الخيار  هذا  دور 
وإنما  الجديدة،  كالبمان«  »ميني  لسيارة  المرنة 

يؤكد أيضاً على التصميم الرياضي للسيارة.
والذي  المعدل،  التعليق  نظام  خيار  أيضاً  هناك 
مميزين  منحنيين  بين  االختيار  إمكانية  يوفر 
»ميني«  القيادة  أوضاع  طريق  عن  المثبط  إلعداد 

تفعيل  يتيح ذلك  القيادة،  لحالة  االختيارية. ووفقاً 
استجابة المثبط والتي تكون إما موجهة للراحة أو 

مباشرة ورياضية.

القيادة
»ميني  سيارة  محركات  مجموعة  تشتمل 
كالبمان« الجديدة في الشرق األوسط على محرك 
بنزين ثالثي األسطوانات وآخر بأربع أسطوانات، 
يتميز كل منها بأحدث جيل من تكنولوجيا »ميني 
توين باور توربو«. وفي مرحلة الحقة، سيتم تمديد 
البرنامج ليشمل طراز »ميني جون كوبر ووركس 
كالبمان« الجديد. وقد زودت السيارة األعلى ضمن 

الفئة بنظام الدفع الرباعي ALL4 بشكل قياسي.
يتوافر ناقل حركة ستيبترونيك بـ 7 سرعات مع 
كوبر  »ميني  طرازي  في  اختيارياً  مزدوج  قابض 
كالبمان«، و»ميني كوبر اس كالبمان«. كما يتوافر 
ناقل الحركة هذا اختيارًيا لسيارة »ميني كوبر اس 
كالبمان«، حيث تعد ميزة خاصة في حاالت النقل 

السريع.
سيتوافر  المنطقة،  في  السيارة  إطالق  وعند 
طراز »ميني كالبمان« الجديد بنموذجين في معظم 

مناطق الشرق األوسط.

ت�سكيلة من اأنظمة ال�سوت واملالحة

تتضمن التشكيلة القياسية من المعدات الخاصة 
صوتياً  نظاماً  الجديدة  كالبمان«  »ميني  بسيارة 
»يو بي اس«، ويتيح ذلك  بست سماعات ومدخل 
يوجد  بلوتوث.  اتصال  عبر  الصوت  استخدام 
اليدين  دون  من  الهاتف  الستخدام  تجهيز  أيضاً 
مع واجهة »يو بي اس«. ويتضمن نظام التشغيل 
القياسي شاشة ملونة قياس 6.5 إنش ضمن الجهاز 
وحدة  ضمن  »ميني«  التحكم  ووحدة  المركزي 

التحكم المركزية. 

معلومات تقنية:

ميني كوبر كالبمان.
- من الصفر إلى 100 كم/ساعة: 9.2 ثانية.

- قوة المحرك: 136 حصاناً.
- السرعة القصوى: 205 كم/ساعة.

- استهالك الوقود: 5.6-5.7 لتر لكل 100 كم. 
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 127-129 غ/

كم. 
 

ميني كوبر اس كالبمان
- من الصفر إي 100 كم/ساعة: 7.3 ثانية.

- قوة المحرك: 192 حصاناً.
- السرعة القصوى: 228 كم/ساعة.

- استهالك الوقود: 6.4-6.5 لتر لكل 100 كم. 
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 145-147 غ/

كم. 
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ريدغ دسشار ءاسسيم
عضو سابق في الجلس الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com

أعلنت منذ أيام نتائج الثانوية العامة في اإلمارات، وهي الحدث األهم في الصيف بعد عام حافل بكثير من األحداث 
على الُصعد كافة، ولكن نظراً ألهمية هذه النتائج فيما تحدده الحقاً من مستقبل لألبناء، وما ترسمه من تصورات 
لمستقبل الدولة الذي يهتم ألمرهم بل ويركن إليهم في بنائه، تسيطر أنباؤها على الجميع حتى أولئك الذين ليس لديهم 

طالب ثانوية عامة. 
النتائج باالحتفاالت، لكن هذا االنشغال ال  الثانوية كعادتهم ينشغلون في األيام األولى بعد إعالن  غالبية طالب 
المرحلة ترسم  الجامعية، السيما وأن هذه  الدراسة  التي تعد األهم، وهي  التالية  التفكير في الخطوة  يصرفهم عن 
وتحدد مالمح مستقبلهم الوظيفي، مما يجعل اختيار التخصص الجامعي وفق متطلبات السوق المحلية األمر األهم، 
وهنا تكمن المشكلة لدى غالبية الطلبة واألهالي. فعلى الرغم من الميزانيات الضخمة التي ترصدها الدولة للتعليم، 
والتوجيهات والمبادرات التي تركز على مخرجاته، إال أننا ما زلنا نشعر بوجود فجوة بين مؤسسات التعليم العالي، 
وجهات التوظيف، ومدارس الثانوية، وهذه الفجوة مضللة في حقيقة األمر، إذ ال يمكن رصد التخصصات التي يحتاجها 
سوق العمل المحلي، وبالتالي التوجيه على نحوه، فوزارة التربية والتعليم تحصر جل اهتمامها في تطوير األنظمة، 
وتغيير المناهج بشكل سنوي، وتفرض من امتحانات القبول ما تفرضه لدخول الجامعة من دون أن تجعل لها في كل 
ذلك شركاء، ما يجعلنا نشعر في غالب األحيان بأن بوصلة التعليم متذبذبة وغير مستقرة، والدليل على ذلك وجود 
عشرات الخريجين الذين ما زالوا ينتظرون فرصاً للتعيين والتوظيف من دون جدوى، بحجة غياب الشواغر، واالكتفاء 

ببعض التخصصات. 
أعداد العاطلين عن العمل من الجامعيين البد وأن تلفت األنظار إلى قضايا مهمة تفوق في أهميتها الحديث عن 
يفضل  التي  التخصصات  نحو  الثانوية  طالب  توجيه  قضية  أهمها  سابقة،  لخطوات  نتيجة  يأتي  الذي  )التوطين( 
التحاقهم بها ليجدوا وظيفتهم أمامهم بعد تخرجهم، فالطالب في الثانوية وأسرهم بحاجة لدعم ومساندة وتوجيه ذوي 

االختصاص حول التخصصات والجامعات داخل الدولة وخارجها. 
بسبب  وقت  أي  من  أكثر  ومتعددة  متاحة  اليوم  أصبحت  وخارجها  اإلمارات  دولة  في  الجامعي  التعليم  فرص 
اهتمام الدولة بشكل ملفت بالتعليم، وألن العديد من المؤسسات الحكومية والجامعات تخصص منحاً دراسية للطلبة 
المتفوقين، وألننا نخشى أن يشعر الطلبة بحالة من االرتباك إزاء هذه الخيارات المتعددة والمتنوعة فإن ما ننتظره 
كل عام -من دون حصوله- هو إعالن الوزارات والدوائر عن التخصصات التي تكون بأمس الحاجة اليها، والتي من 

خاللها يتم توجيه خريجي الثانوية العامة لدراستها ومن ثم شغل وظائف فيها. 
االكتفاء بتسجيل الطلبة وقبولهم في تخصصات يعد لبطالة مسبقة نعاني منها في اإلمارات ويحكي عنها الواقع 
اليوم، رغم أنه ليس لها مبرراتها سوى تذبذب بوصلة التعليم في الدولة، ما يجعلنا أكثر عرضة لإلحباط الناتج عن 

إحباط السواد األعظم من الشباب الخريجين الذين ال يجدون ما يسرهم بعد سنوات. 
اإلمارات اليوم تعول الكثير على مخرجات التعليم وسوقها المحلية أصبحت في مستوى يتيح لها االعتماد على 
كوادرها اإلماراتية السيما، وقد اهتمت بالتعليم الجامعي والتدريب، ولم يدخر المسؤولون فيها أي إمكانات بشرية أو 
مالية تدفع الطلبة نحو إكمال تعليمهم الجامعي، لكن هذه الجهود بحاجة لالستثمار فيها من خالل زيادة أعداد القوى 

العاملة في الدولة من المتعلمين والمتخصصين. 
يفترض أن تدير وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية األخرى بوصلة التعليم بحزم 
واقتدار، وبتخطيط ال يكون ذاتي االتجاه تحرص فيه على مشاركة األسر والطلبة وذوي االختصاص ما تعتزم تغييره 
والتخصصات  الشواغر  عن  للبحث  والدوائر  والهيئات  الوزارات  مع جميع  التنسيق  ذلك  من  واألهم  استحداثه،  أو 

المطلوبة لمساعدة األبناء على اختيار التخصص المناسب وعلى الدراسة التي تتطلبها السوق المحلية. 
ومن المفترض أن يسهم اإلعالم في توجيه الطلبة حول التخصصات وما تتيحه من وظائف، ويفترض أن تتعاون 
الجامعات أيضاً السيما تلك التي تطرح تخصصات جديدة مع وسائل اإلعالم لتسلط الضوء على التخصصات التي 
يعزف عن الدراسة فيها الطالب رغم أهميتها وحاجة السوق المحلية لها. ولو قام الجميع بكل ما سبق فإن البطالة 

ستذهب مع الريح ولن تعاني الدولة من وجود عاطلين، فهل يتحقق؟

بوصلة التعليم 
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