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وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم
بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

تعم اأرجاء البالد يف هذه االأيام االحتفاالت باليوم الوطني الحتاد دولة 

عمره  من  واالأربعني  الثامن  العام  بلغ  والذي  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 

املديد بروح االحتاد، تلك الروح العظيمة التي كان وراءها القائد املوؤ�س�س 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »رحمه اهلل«، والتي �سنعت نه�سة 

�ساملة عمت خرياتها البالد والعباد، وت�ستمر مبزيد من الزخم والتطور 

حتت قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يع�سده  اهلل«،  »حفظه 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، و�ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهداأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�سلحة.

املنا�سبة  هذه  يف  نعتز  فاإننا  الوطني  اليوم  بذكرى  نحتفل  حينما  اإننا 

جلميع  وا�ستقرار  اأمن  واحة  �ستظل  االإمارات  دولة  باأن  الغالية  الوطنية 

املواطنني واملقيمني على اأر�سها الطيبة بف�سل من اهلل �سبحانه وتعاىل، ثم 

الرعاية الكرمية التي توليها قيادتنا العليا لالأجهزة ال�سرطية واالأمنية 

كافة يف الدولة بقيادة الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، مدركني حجم االأمانة التي حتملها 

لها، ويبذلون  التي كر�سوا جهودهم  النبيلة  املهمة  العليا، وعظم  قيادتنا 

ُجلَّ اأوقاتهم للنهو�س بها واحلفاظ عليها.

وقد �سهدت الدولة عام 2019 العديد من االإجنازات الكبرية على خمتلف 

واالأمنية،  واالجتماعية  والثقافية  والعمرانية  االقت�سادية  عد  ال�سُ

نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  ومتابعة  توجيهات  وبف�سل 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية كان لوزارة الداخلية دور مهم 

يف حتقيق هذه االإجنازات الوطنية التي ت�ساف اإىل �سجل االحتاد املجيد.

وال �سك اأن هذا اليوم االأغر ياأتي يف وقت يتطلب �سحذ الهمم والنفو�س 

�سيء،  ينق�سها  االإم��ارات ال  اأن  رغم  االرتقاء بدولتنا احلبيبة،  �سبيل  يف 

اأن  تاألو جهدًا يف  املرحلة وال  فالبيت متوحد والقيادة واعية مبتطلبات 

يكون ابن االإمارات مت�سدرًا يف كل املجاالت.. وكان و�سيكون دائمًا الرقم 

واحد رغم التحديات التي تواجه االأمتني العربية واالإ�سالمية من جميع 

النواحي. 

وزارة  منت�سبو  يجدد  واالأرب��ع��ني،  الثامن  الوطني  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 

والوفاء  الوالء  عهد  ومدنيني  واأف��رادًا  �سباط  و�سف  �سباطًا  الداخلية 

لقيادة البالد الر�سيدة، ووعد العزم واالإ�سرار على امل�ساهمة يف النه�سة 

ال�ساملة بالدولة، وحتقيق املزيد من االإجنازات االأمنية وال�سرطية حمليًا 

اأبناء  كل  بها  ينعم  التي  واالأم��ان  االأم��ن  م�سرية  يعزز  ما  وعامليًا،  وعربيًا 

املجتمع يف االإمارات. 

حفظ اهلل االإمارات وقادتها و�سعبها من كل مكروه ومن كل �سوء.

وحياكم اهلل.
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أقوال ومواقف

مواقف ومقوالت مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ب الله ثراه«، والتي بها تستمر مسيرة دولة االتحاد نحو غد أكثر إشراقاً. »طيَّ

أبناء  من  فرد  كل  مخيلة  يراود  حلمًا  االتحاد  كان 
جهود  تضافر  وبسبب  العربي.  الخليج  منطقة 
إخواني حكام اإلمارات المخلصين وأبناء الشعب 
العربية  اإلمارات  دولة  إقامة  الى  التوصل  تم 
كان  الذي  لألمل  محققة  جاءت  التي  المتحدة 

حلمًا فأصبح بعد قيام االتحاد حقيقة.
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على  يحوز  أن  يستطيع  المسؤول  الرجل 
ثقتهم،  موضع  أنه  شعروا  إذا  أبنائه  حب 
يرعى  أبنائه  من  األب  موقف  يقف  وأنه 
يميز  وال  بمشاكلهم  ويهتم  شؤونهم 
بينهم، وأي مسؤول يتجاهل هذه العناصر 

فإنه ال يكون صالحًا لتولي المسؤولية.
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أخبار الوطن

إعادة انتخاب
خليفة بن زايد رئيسًا للدولة

الثقة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  التحاد  األعلى  المجلس  جدد 
في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »حفظه الله« رئيساً 
للمجلس األعلى لالتحاد لوالية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقاً ألحكام 

دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأعرب المجلس األعلى لالتحاد عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، داعياً المولى عز وجل أن 
بحكمته  والنماء  الخير  قيادة مسيرة  لمواصلة  ويوفقه  يحفظ سموه، 
السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته 

ويحقق طموحات شعبه الكريم.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »حفظه الله« 
هو الرئيس الحالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد انتخب رئيساً 
للدولة من قبل المجلس األعلى لالتحاد في الثالث من شهر نوفمبر عام 
2004، ورافق سموه باني نهضة اإلمارات المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« في مرحلة التأسيس في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتسلم قيادة الدولة بعد وفاة القائد 
المؤسس. وقاد سموه الدولة نحو مرحلة اإلنجازات التي أسهمت في 
و  محلياً  وتألقها  اإلمارات  دولة  وازدهار  اإلماراتي،  المواطن  تمكين 

عربياً وعالمياً.

.. ويصدر مرســومًا بتشكيل أعضـاء المجلس الوطنـي االتحـادي

اكتمل عقد المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بعد 
أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« مرسوماً اتحادياً رقم »122« لسنة 2019 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني 

االتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر.
ونص المرسوم على أن يشكل المجلس الوطني االتحادي من أربعين عضواً 
يمثلون إمارات الدولة كافة، بينهم 20 سيدة، وبما يشكل 50 بالمائة من مجموع 
نصفهم  عضواً  أربعين  من  االتحادي،  الوطني  المجلس  ويشكل  األعضاء. 

باالنتخاب واآلخر بالتعيين وتوزع عدد مقاعد المجلس على اإلمارات.
وتضمن المرسوم أسماء أعضاء المجلس الوطني االتحادي 2019 على النحو 

التالي:
أبوظبي: صقر غباش سعيد المري، والدكتور علي راشد عبدالله النعيمي، 
والدكتورة حواء سعيد سالم الضحاك المنصوري، وخلفان راشد خلفان النايلي 
الشامسي، وسهيل نخيرة عيضة سهيل العفاري، وموزة محمد سعيد حمرو 
محمد  عبدالرحمن  وناعمة  السويدي،  محمد  ناصر  سلطان  وميرة  العامري، 

المنصوري.
الرحومي  عبيد  سلطان  أحمد  وحمد  الشعفار،  عبدالله  أحمد  أسامة  دبي: 
المهيري، وجميلة أحمد محمد بن عمير المهيري، وسارة محمد أمين فلكناز، 
والدكتور طارق حميد محمد مطر الطاير، وضرار حميد عبدالله حميد بالهول، 

وعائشة محمد سعيد المال، ومريم ماجد خلفان بن ثنية.
النقبي،  عالي  علي  سعيد  وشذى  الشامسي،  العبار  علي  حميد  الشارقة: 
وعائشة رضا حسين البيرق، وعبيد خلفان عبيد الغول، وعدنان حمد محمد 

الحمادي، وكفاح محمد ناصر الشحصي الزعابي.
رأس الخيمة: أحمد عبدالله محمد الشحي، وسعيد راشد عبدالله العابدي، 
الشرهان،  عبدالله سعيد  وناعمة  السويدي،  حارب  بن  سالم  عبدالله  وسمية 
والدكتورة نضال محمد بن شرباك الطنيجي، ويوسف عبدالله البطران الشحي.
بن هندي  بخيت سيف  السويدي، وعفراء  أبو شهاب  أحمد حمد  عجمان: 

العليلي، ومروان عبيد علي المهيري، وهند حميد بن هندي العليلي.
بن  آل علي، وعذراء حسن حميد  ليتيم  راشد سلطان  عايشة  القيوين:  أم 

ركاض، وعلي جاسم أحمد جاسم آل علي، ومحمد عيسى عبيد الكشف.
حسن  وصابرين  الطنيجي،  خليف  سالم  عبيد  شيخة  الدكتورة  الفجيرة: 
سعيد اليماحي، ومحمد أحمد محمد أحمد اليماحي، وناصر محمد حميد خميس 

اليماحي.
االتحادية  السلطات  إحدى  االتحادي  الوطني  المجلس  ويعتبر   
الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي المجلس األعلى لالتحاد، 
االتحادي،  الوطني  المجلس  الوزراء،  مجلس  ونائبه،  الدولة  رئيس 

القضاء االتحادي.
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد  يفتتحان معر�س دبي الدويل للطريان 

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، بحضور 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، »معرض دبي 
الدولي للطيران 2019«، والذي استضافته دبي في مدينة المعارض بمطار آل 
مكتوم الدولي. وفي تغريدة على »تويتر«، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم »رعاه الله«: »في معرض دبي للطيران... مع أخي محمد بن 

زايد.. نستضيف 160 دولة.. ونحتضن أكبر ورشة عالمية، تضع بصمتها على 
مستقبل طيران البشر.. اإلمارات اليوم، تمثل محركاً في عالم لم تكن تملك فيه 
السمو  طائرة واحدة قبل 4 عقود«. وفي تغريدة على »تويتر«، قال صاحب 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: »شهدت وأخي محمد بن راشد، افتتاح دورة 
جديدة من معرض دبي الدولي للطيران 2019.. معرض رسخ مكانته عالمياً، 
رئيسة  دولية  ومنصة  بالطيران،  المتخصصة  المعارض  أهم  أحد  باعتباره 

لعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات وتكنولوجيا الدفاع”.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله«، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« الدور االنعقادي للفصل التشريعي 

السابع عشر للمجلس الوطني االتحادي.
وقال سموه: »بسم الله الرحمن الرحيم.. إخواني وأخواتي أعضاء المجلس 
الوطني االتحادي على بركة الله وتوفيقه نفتتح مجلسكم الميمون ونرجو الله 

أن يكون هذا االفتتاح.. افتتاح خير وبركة على البالد والعباد«. 
صاحب  مرسوم  تالوة  ثم  الحكيم  الذكر  من  بآيات  الجلسة  استهلت  وقد 

السمو رئيس الدولة »حفظه الله«. 
وألقى بعد ذلك أكبر األعضاء سعادة علي جاسم علي كلمة المجلس، ورحب فيها 
بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، مؤكداً حرص القيادة 
الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« على أن يكون 
مجلسنا دعامة رئيسة التحادنا المبارك. وأضاف سعادته: أن المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« كان حريصاً على مشاركة المواطنين 
في تحمل مسؤولية العمل الوطني، ومن هنا »رحمه الله« أمر بتأسيس المجلس 
الوطني االتحادي كي يكون ممثالً لشعب اإلمارات يتدارس قضاياه وينقل آماله 
التي  العتيدة  والتنسيق مع حكوماتنا  بالتعاون  الرشيدة،  القيادة  إلى  وطموحاته 

يترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«.

وعاهد سعادته قيادتنا الرشيدة بأن يعمل المجلس الوطني االتحادي جنباً 
إلى جنب مع حكومتنا الرشيدة بكل عمل وجهد ومبادرة تدعم مسيرة دولتنا 

المباركة من أجل استشراف المستقبل وإسعاد شعبنا.
والشكر  بالوالء  الجدد  االتحادي  الوطني  المجلس  أعضاء  باسم  وتقدم 
والتقدير إلى قيادتنا الحكيمة على الثقة الغالية التي منحتها لألعضاء الجدد كي 
يكونوا ممثلين صادقين عن شعبهم، ومثاالً في العطاء والعمل الوطني في ظل 

قيادة صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«. 
شهد مراسم االفتتاح، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب 
حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو 
الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد 
بن سعود بن راشد المعال ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود 
بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن 
زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي لالستثمار، ومعالي الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وأصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين 
في الدولة المدنيين والعسكريين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى 

الدولة.

نائب رئيس الدولة يفتتح المجلس الوطني االتحادي 

.. ويصدر مرســومًا بتشكيل أعضـاء المجلس الوطنـي االتحـادي
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أخبار الوطن

محمد بن زايد والسيسي يعقدان مباحثات ر�سمية 

ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي يشهدان توقيع »اتفاق الرياض« 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  عقد صاحب 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
مع  رسمية  مباحثات  جلسة  المسلحة  للقوات 
جمهورية  رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  فخامة 
مصر العربية الشقيقة الذي قام بزيارة دولة 
تناولت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إلى 
وسبل  المصرية   - اإلماراتية  العالقات 
والتطورات  والمستجدات  وتنميتها،  دعمها 
والملفات  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين  على 

والقضايا محل االهتمام المشترك.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان بفخامة الرئيس السيسي في بلده الثاني دولة 
اإلمارات وعبر عن سعادته بتجدد اللقاء معه، ونقل 
إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
الله« وتمنياته  الدولة »حفظه  آل نهيان رئيس  زايد 
التقدم واالستقرار،  دوام  الشقيق  المصري  للشعب 
استراتيجي  توجه  لديها  اإلمارات  دولة  أن  مؤكداً 
كل  في  الشقيقة  مصر  مع  عالقات  أفضل  إليجاد 

المجاالت.
وأعرب فخامة الرئيس السيسي عن بالغ سعادته بزيارة دولة اإلمارات ولقاء 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً خصوصية العالقات التي 

تجمع اإلمارات ومصر وشعبيهما الشقيقين.
الرئيس  وفخامة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وشهد 
السيسي تبادل عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم وشملت تجنب االزدواج 

الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والقوى 
العاملة، وهيئة التأمين في الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

كما شهد سموه وفخامته إطالق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين 
اإلمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دوالر، مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية 

القابضة »القابضة«، وصندوق مصر السيادي.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وصاحب 
آل  عبدالعزيز  بن  بن سلمان  األمير محمد  الملكي  السمو 
سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع 
اتفاق  توقيع  مراسم  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة 
الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي.
الديوان  في  الجانبان  وقعه  الذي  االتفاق  شهد  كما 
الملكي السعودي في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين 
عاهل  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
الشيخ طحنون  السعودية، كل من: سمو  العربية  المملكة 
زايد  والشيخ  الوطني،  األمن  نهيان مستشار  آل  زايد  بن 
بن  أنور  الدكتور  ومعالي  نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  بن 
وسعادة  الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  قرقاش  محمد 
لدى  الدولة  سفير  نهيان  آل  نهيان  بن  شخبوط  الشيخ 
المملكة العربية السعودية، ومعالي علي بن حماد الشامسي 
نائب األمين العام للمجلس األعلى لألمن الوطني، ومعالي 
علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة االتحادية للجمارك، 
صاحب  ديوان  وكيل  المزروعي  مبارك  محمد  وسعادة 

السمو ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.
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..ويطلع على االستراتيجية الخمسية لقطاع الثقافة في أبوظبي 

سيف بن زايد: االإمارات حري�سة على التعاي�س ال�سلمي 

زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  اطلع 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
لقطاع  الخمسية  االستراتيجية  على  الداخلية 
المخطط  والمشاريع  أبوظبي،  في  الثقافة 
الثقافة  دائرة  قدمته  عرض  في  مستقبالً  لها 

والسياحة في أبوظبي في منارة السعديات.
تفقد  االستراتيجية،  على  االطالع  وعقب 
الجاري  الوطني  زايد  متحف  موقع  سموه 
في  الثقافية  المنطقة  في  حالياً  تطويره 
مشاريع  أهم  أحد  يعد  والذي  السعديات، 

ومبادرات استراتيجية أبوظبي الثقافية.
تمتد  التي  الثقافية  االستراتيجية  وتعمل 
األساسية  الركائز  دعم  على  سنوات  لخمس 
إمارة  في  الثقافي  للقطاع  التحتية  والبنية 
خمسة  االستراتيجية  حددت  وقد  أبوظبي، 
أهداف رئيسة تتمثل في: حماية تراث أبوظبي 
بالتراث  الوعي  وتعزيز  واستدامته،  الثقافي 
المجتمع  مشاركة  وزيادة  والفنون،  الثقافي 
المحلي والزوار في أنشطتها، وتحفيز اإلبداع 
االجتماعي،  والتغيير  للتعليم  محركاً  باعتباره 
في  الوطنية  البشرية  الكوادر  وتمكين  وبناء 
قطاع الثقافة في أبوظبي، والمساهمة في النمو 

والتنويع االقتصادي.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ألقى 
في  لألديان  العالمية  القمة  افتتاح  في  رئيسة  كلمة  الداخلية  وزير  الوزراء 
الدكتور أحمد  الفاتيكان، بحضور فضيلة شيخ األزهر الشريف اإلمام األكبر 
الكاثوليكية، وذلك تحت عنوان  الكنيسة  بابا  فرانسيس  البابا  الطيب، وقداسة 
»قمة األديان: تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي-من الفكرة إلى التطبيق بين 

عامي 2017 و2019«.
آل  الشيخ خليفة بن زايد  الـسمو  ونقل سموه في كلمته تحيات صـاحـب 
نهيان رئيس الدولـة »حفظه الله «، وصـاحـب الـسمو الشيخ محـمد بـن راشـد 
»رعاه  الـوزراء حـاكـم دبـي  الـدولـة رئيس مجـلس  نـائـب رئيس  آل مـكتوم 
أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد  بـن  الشيخ محـمد  الـسمو  الله«، وصـاحـب 
نـائـب الـقائـد األعـلى للقوات المسلحة، وعموم شعب وحكومة دولة اإلمارات 
البابا فرانسيس، بالشكر والتقدير  المجتمعين. وتقدم سموه من  قداسة  إلى 
للدعوة لحضور هذه القمة المهمة، مؤكداً أن شعب اإلمارات استقبل بكل البهجة 
والسرور، في فبراير الماضي، قداسته في زيارته التاريخية األولى من نوعها 
للمنطقة إلى بلد عربي مسلم يعد األكثر إصراراً على التعايش السلمي ونشر 
التسامح والمحبة واألمان. وقال سموه: َتعّزَز نهج التسامح في اإلمارات بفضل 
الفكر الرشيد لمؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيّب الله 
ثراه« الذي زار الفاتيكان عام 1951، وأكملت قيادتنا الحكيمة المسيرة لتكون 

اإلمارات منارًة عالمية للتسامح.

وأضاف سموه: أن األديان المختلفة ال تمثل تحدياً، بل هي مصدر تكامل 
وقوة في حال سّخر الله لها رجاالً يكونون دعاة خيٍر ومحبٍة وسالم، فتحالف 
األمنية  العالمية  التحالفات  كل  عن  أهمية  يقل  ال  المجتمعات  ألمن  األديان 

واالقتصادية والعسكرية.

ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي يشهدان توقيع »اتفاق الرياض« 
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متابعات

ابن  رحل  التراث..  حامي  رحل  سلطان..  رحل 
زايد الخير، أحد رجاالت الدولة األوفياء وواحد من 
أبرز رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور 
الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
االتحاد.. كان  لبنات مؤسسات  ثراه«، على وضع 
نعم العضيد والسند، عمل بإخالص وتفان من أجل 

الوطن وقام بجهود جبارة لخدمة شعبه. 
الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان  له  المغفور 
دولة  رئيس  السمو  صاحب  ممثل  نهيان  آل 
للوالد  الثاني  االبن  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس 
الله ثراه«، وهو من مواليد العاصمة  نهيان »طيب 
تعليمه  تلقى  حيث  1955م،  عام  أبوظبي  اإلماراتية 
في  دراسته  وواصل  وأبوظبي  العين  في  األولي 
بيروت، وتخرج عام 1973 م من كلية ساند هيرست 
عسكرية  بدورات  والتحق  البريطانية،  العسكرية 

خارجية في كل من باكستان ومصر.
مجلس  رئيس  نائب  منصب  له  المغفور  شغل 
الوزراء في حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كما شغل منصب رئيس دائرة األشغال في حكومة 

متابعة: خالد الظنحاين

قائد  ونائب  المسلحة،  القوات  عام  وقائد  أبوظبي، 
العسكرية  للمنطقة  وقائداً  أبوظبي  دفاع  قوات 
الغربية. وشغل أيضاً العديد من المناصب األخرى، 
منها عضويته في المجلس األعلى للبترول ومجلس 
إدارة جهاز أبوظبي لالستثمار، واألندية الرياضية 

والدوائر.
»رحمه  زايد  بن  الشيخ سلطان  هوايات  امتدت 
الله« إلى رياضة الصيد بالصقور، وأعطى الفروسية 
أهمية بالغة، حيث أقام نادياً للفروسية على أسس 
مدروسة، كما كان له مكتبة خاصة عامرة بأمهات 
الكتب ونصوص التراث، ومنذ صغره، عرف عنه، 
الدولة وعادات  البالغ بالحفاظ على تراث  اهتمامه 
نادي  نحو  وجهته  فولّى  اإلمارات،  وتقاليد شعب 
تراث اإلمارات الذي ترأسه وأواله اهتماماً خاصاً، 
العسكري  الطريق  أن  إاّل  العسكرية،  نشأته  ورغم 
لم ُينِسِه عهداً قطعه بحماية تراث الدولة وثقافتها، 
فدّشن مركزاً يعد من أبرز منارات الثقافة والفكر 
بن  مركز سلطان  هو  والمنطقة،  بالدولة  واإلعالم 

زايد للثقافة واإلعالم.
وكان للرياضة شغف خاص وحضور قوي 

اتحاد  رئاسة  بتوليه  ذروته  بلغ  الراحل،  لدى 
 1976 من  الفترة  خالل  القدم،  لكرة  اإلمارات 
والمهام  المسؤوليات  تزايد  ورغم   ،1981 حتى 
إصدار  بعد  السيما  الراحل،  أمرها  تولى  التي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة »حفظه الله«، مرسوماً اتحادياً، في 
28 أغسطس عام 2009، بتعيين الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان، ممثالً لرئيس الدولة، ليتولى 
المهام التي يكلف بها من رئيس الدولة، سواًء 
داخل الدولة أو خارجها، فإن ذلك لم يمنعه قط 
عن اهتمامه باإلبل، فأنشأ لها »عزبة اإلمارات«، 
التي تعد من أفضل العزب في منطقة الخليج، لما 
تمتلكه من نخبة من أفضل وأجود سالالت اإلبل 
العربية األصيلة، حتى ذاع صيتها، وباتت تتمتع 
وإنتاج  اقتناء  على  لحرصها  كبيرة،  بشهرة 

أفضل وأجمل المطايا العربية األصيلة.
يقول »رحمه الله« في حب اإلبل: »ارتبطت اإلبل 
ارتباطاً وثيقاً بحياة آبائنا وأجدادنا، وهم يرون فيها 
إعجازاً دعانا الله سبحانه وتعالى إلى تأمله حين 
قال: )أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت؟(، ولقد 

سلطان بن زايد رجل التراث.. وداعًا
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لهم في حلهم وترحالهم، وفيها  كانت خير معين 
من المنافع ما يستوجب المحافظة عليها، ومنحها 
االهتمام لتبقى حاضرة في مجتمعنا األصيل الذي 
حافظ على عاداته وتقاليده بالتوازي مع ما وصلنا 
المعادلة  لتحقيق  ورفاهية،  وتقدم  مدنية  من  إليه 
الحاضر،  وأصالة  الماضي  عراقة  بين  تمزج  التي 
الشهير  القول  ذاك  والسلوك  بالفعل  ومجسدين 
األثير للوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، »طيب الله ثراه«: من ليس له ماٍض، ليس له 

حاضر وال مستقبل«.
كان فقيد الوطن الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
يمتلك رؤية متقدمة لتوظيف التراث لتعليم األجيال، 
وجعل من نادي تراث اإلمارات منصة لخدمة هذا 
الهدف السامي. وبدعم واهتمام الفقيد حصل النادي 
مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  مؤسسة  جائزة  على 
لألداء التعليمي المتميز عن فئة المؤسسات الداعمة 
للتعليم بمبادرة »تراثنا.. هويتنا« لطلبة المؤسسات 

التعليمية، في الدورة الحادية والعشرين للجائزة.
الفوز  المناسبة على إهداء  وقد حرص في تلك 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  بالجائزة 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، لجهوده 
كافة،  وتخصصاته  بمجاالته  التعليم  تطوير  في 
تراث  لنادي  السامي  ودعمه  سموه  وتشجيع 
اإلمارات في أنشطته لصون التراث الثقافي الوطني 

ونقله إلى األجيال المقبلة، وذلك ضمن رؤية سموه 
وهويته  الشعب  موروث  على  المحافظة  لتعزيز 

وشخصيته الوطنية.
ونموها  األمة  تطور  أساس  التعليم  أن  وأكد 
تشكل  التراثية  المفردات  »إن  قائالً:  وحضارتها، 
وحفظ  وتعزيز  للتعليم  وملهماً  مهماً  مصدراً 
واستشراف  ومنجزاته  الوطن  ومكتسبات  هوية 
اإلمارات  تراث  نادي  فوز  أن  أكد  كما  المستقبل.. 
النادي  لجهود  تقديراً  التعليمية جاء  الجائزة  بهذه 
ومراكزه ومرافقه المتعددة وعمله المتواصل على 
والثقافية  التراثية  الحركة  وتوثيق  وتعليم  نشر 

بالدولة«.
 ،2019 عام  نوفمبر  من  عشر  الثامن  اليوم  في 
انتقل المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جوار ربه، 

بعد مسيرة حافلة بالعطاء واإلنجازات الكبيرة.
وقد نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.. أخاه المغفور 
له الشيخ سلطان بن زايد بالبيان التالي: » بسم الله 
الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 
.. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
المغفور  أخاه  الله«..  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب 

السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه«.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
التعازي  مقدماً  الكبير،  الوطن  فقيد  دبي،  حاكم 
سموه  وقال  الكرام،  نهيان  وآلل  اإلمارات  لشعب 
اإلمارات  لشعب  التعازي  »تويتر«:»خالص  على 
وآلل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد.. 
أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة اإلمارات.. 
أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي.. 
أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن.. رحم 
وألهمنا  جنانه  فسيح  وأسكنه  الشيخ سلطان  الله 

وشعب اإلمارات الصبر والسلوان«.
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  قال صاحب  كما 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
للقوات المسلحة على »تويتر«: »فقدت اليوم أخي 
وعضيدي أحد رجاالت الدولة األوفياء ورمزاً من 
له  المغفور  المؤسس  مع  عمل  الوطنية..  رموزها 
االتحاد  مؤسسات  لبنات  وضع  على  زايد  الشيخ 
وخدمة شعبه.. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان 
وألهمنا  جناته  فسيح  وأسكنه  نهيان  آل  زايد  بن 

جميل الصبر والسلوان«.
كما نعت دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس 
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات فقيد الوطن الكبير، 

المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.
رحم الله فقيد الوطن وأسكنه فسيح جناته.
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الغالف

تظل ظاهرة العنوسة واحدة من الظواهر االجتماعية التي تعاني منها غالبية المجتمعات العربية، إذ لم تفلح الحلول التقليدية على 
مدار هذه العقود، في محاربة الظاهرة اآلخذة في التزايد مع دخول مؤثرات جديدة، تسهم في ارتفاع أعداد  »العوانس« من الجنسين.  
ويأتي في مقدمة هذه المؤثرات، انتشار وسائل التواصل االجتماعي التي تشهد حمالت لمحاربة العنوسة، تسهم في تعقيد وتشابك 
الظاهرة، إلى جانب ارتفاع أعداد الفتيات اللواتي يفضلن العمل أو استكمال تعليمهن إلى أعلى المراكز العلمية، نيل درجة الماجستير 

والدكتوراه عن الزواج.
األسباب التقليدية وراء العنوسة ال تزال قائمة، وتتمثل في المغاالة في المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، وارتفاع معدالت البطالة 
بين الشباب، وفي المقابل لم تفلح الحلول التقليدية أيضاً في الحد من الظاهرة، إذ ال تستجيب غالبية األسر العربية لدعوات تيسير 
زواج الفتيات،  واقتصار حفالت الزواج على األهل واألقارب من دون الحاجة إلى إقامتها في الفنادق الفخمة، كما تتوارى بعيداً دعوات 

تعدد الزواج.

طابور االنتظار الطويل
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الغالف

حتقيق: لرا الظرا�سي-  ت�سوير حممد علي

السياج العالي
تاأخر �سن الزواج يف االإمارات يلقي بظالله على ظاهرة العنو�سة والعزوف عن 

الزواج.

النساء مطلقاً، تتعامل  عانس..لقب ال تحبذه 
والحساسية  والريبة  الخوف  من  بنوع  معه 
السلبية  المصطلحات  من  وتعتبره  المفرطة، 
الشخصي  المستوى  على  كثيراً  تؤثر  التي 
والمجتمعي، حيث نجد أن كل المجتمعات تهدف 
إلى إيجاد مجتمع خاٍل من العنوسة..وتحت هذا 
الشعار تلتف كل المجتمعات العربية باختالف 
وتنوع  المجتمعي  وتطورها  وبيئاتها  ظروفها 
أسباب انتشار الظاهرة فيها، إال أنها تتفق على 
سن  تأخر  أرقام  الرتفاع  حل  إيجاد  ضرورة 

الزواج في الوطن العربي ككل.
هذه  من  الدول  كباقي  تعاني  واإلمارات 
التسهيالت  كل  من  الرغم  وعلى  الظاهرة، 
المقدمة إال أن تطور المجتمع جعل سن الزواج 
في  للجنسين  العنوسة  يهدد بشبح  ما  يرتفع، 

الدولة.
وفي خطوة عملية إليجاد حل جذري وفعال 
الدولة  العنوسة في اإلمارات، قررت  للحد من 
للمواطنين  السكن  بدل  منح  الماضي  العام 
لتسهيل  امرأتين  من  المتزوجين  اإلماراتيين 
وإعطاء  العنوسة  مشكلة  من  والحد  الزواج 

فرص أكبر وأوسع للشباب للزواج.
من  بكثير  الصحف  تناولت  العام  وهذا 
المجلس  النتخابات  المرشحة  مقترح  االهتمام 
خولة  الشارقة  إمارة  في  االتحادي  الوطني 
االنتخابي  برنامجها  في  علي  آل  عبدالعزيز 
الذي يدعو إلى تعدد الزوجات من أجل حماية 
التواصل  رواد  وتفاعل  العنوسة،  المجتمع من 

االجتماعي مع برنامجها االنتخابي كثيراً.
فكرة  تدعم  اإلمارات  دولة  أن  الرغم  وعلى 
المادي  الدعم  الزواج وإنشاء أسرة وتقدم كل 
إماراتية  أسرة  إلنشاء  والمجتمعي  والنفسي 
متماسكة، إال أنها تواجه مشاكل مثلها مثل بقية 
أبوظبي  في  اإلحصاء  فمركز  العربية،  الدول 
 »2018 الزواج والطالق  كشف في »إحصاءات 
إلى أن عدد عقود الزواج في اإلمارة بلغ 5467 
عقداً خالل عام 2018، وأن 28.5%  من حاالت 
الطالق لم تكمل السنة األولى من الزواج، و%62 
من هذه الحاالت لم تكمل أربع سنوات. وأوضح 
التقرير عن تسجيل 2025 حالة طالق في محاكم 
التي بها  الحاالت  أبوظبي، وبلغت نسبة  إمارة 
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 �صعد: هذا امل�صطلح 

ي�صيب الفتيات بحالة 

نف�صية ت�ؤدي اإىل 

اأمرا�ض نف�صية مثل 

االكتئاب

اأرحيم :ظاهرة 

تاأخر �صن الزواج 

تهدد نظام االأ�صرة 

العربية

طرف مواطن، سواء مطلق أو مطلقة، 70.3%  من 
إجمالي حاالت الطالق المسجلة، مشيراً إلى أن 
أي  للمواطنين،  المتجانس  الطالق  حاالت  ثلثَي 

بين مواطنين ومواطنات، بنسبة %66.
االنتباه  معدل  ترفع  المعايير  هذه  وكل 
إلى  لتتحول  تتضافر  التي  المجتمعية  للظواهر 
يجعل  الزواج  في  فالفشل  مجتمعية،  ظواهر 

الشباب يحجمون عن الزواج.
تدق  الزواج  سن  تأخر  ظاهرة  فإن  لهذا 
أجراس الخطر لمشاكل اجتماعية عديدة ترتبط 

بها بشكل أو بآخر.

وعي واأفكار �سحيحة

يقول التربوي حسن الشامسي إن العنوسة 
سن  تأخر  فقد  الجميع،  تخيف  فكرة  أصبحت 
الزواج كثيراً، في السابق كانت الفتاة بعمر 18 
متزوجة ولديها عائلة وحياة كاملة، وتكون قادرة 
على إدارة مسؤولية بيتها وحياتها العائلية، اآلن 
نجد الفتاة في الثالثين وما زالت في بيت أبيها، 
ربما لشغفها في مواصلة التعليم واعتقادها أن 
والعلمية،  األكاديمية  مسيرتها  الزواج سيوقف 
وطبعاً هذا الكالم غير صحيح هناك نماذج كثيرة 
نجحت على المستوى األكاديمي والوظيفي في 

تكوين أسرة إماراتية ناجحة ومتميزة.
وأضاف الشامسي قائالً: اعتقد إن الموضوع 
له عالقة بالوعي ونشر األفكار الصحيحة حول 
األكاديمي  الجانبين  في  المرأة  نجاح  أهمية 

واالجتماعي، ألن المرأة دائماً ماتكون المسؤول 
ضد  عليها  والحفاظ  أسرة  تكوين  على  األول 

تقلبات الزمن.
وأضاف قائالً: اعتقد أن الحياة كلها تغيرت، 
كالمغاالة  السابق،  من  تعقيداً  أكثر  وأصبحت 
الكثيرة  والديون  الكاذبة  والبهرجة  المهور  في 
التي يقترضها الشاب من البنوك، جعلت الشاب 
في  وهو  زواجه  بعد  طويلة  سنوات  يقضي 
يعزف  لهذا  وفوائده،  الدين  مبلغ  دفع  دوامة 
أصبحت  الشديد  لألسف  الزواج،  عن  الشباب 
حفالت الزواج عبارة عن منافسة واستعراض 
فقط وبهرجة كاذبة، واختلفت كثيراً الروح التي 
تشجيع  أن  اعتقد  السابق،  في  موجودة  كانت 
فكرة الزواج الجماعي أيضاً تسهم بتخفيف هذه 

المشكلة والحد منها.

اأ�سباب عديدة 

ومن جانب آخر، قال الدكتور حسين سرحان 
أستاذ علم االجتماع في جامعة العين إذا فكرنا 
بموضوع العنوسة، سنجد إن هناك الكثير من 
األسباب لهذه الظاهرة المجتمعية بالغة األهمية، 
التي  األسر  بعض  المثال  سبيل  على  فهناك 
ترفض السماح للمتقدم للزواج بالنظرة الشرعية 
بعض  عنوسة  في  تسبب  الرفض  وهذا  للفتاة، 
سنوات  خالل  الزواج  في  وتأخرهن  الفتيات 
له  العالقة  تشدد  نتيجة  أعمارهن،  من  مبكرة 

بالدين أو باالعراف المجتمعية الحقيقية.

وأضافت أن هذا التأخر يؤدي إلى آثار سلبية 
من الناحية االجتماعية والسلوكية واالقتصادية 
واألخالقية أيضاً، وأخطرها هو التفكك األسري 
لها  فالعنوسة  المجتمع،  فاتورته  يدفع  الذي 
من  الشباب  على  واالجتماعية  النفسية  آثارها 

الجنسين.
ثقافة  غياب  أن  سرحان  الدكتور  وأضاف 
تكوين األسرة لدى معظم الشباب، نتيجة بعض 
األفكار  من  الكثير  وانتشار  الدخيلة  األفكار 
مواقع  تناول  خالل  من  الزواج،  عن  المغلوطة 
تجعل  ساخرة  بطريقة  االجتماعي  التواصل 
الشباب أحياناً يعرضون عن الزواج، فالسخرية 
في مواقع التواصل االجتماعي وتقديم صورة 
غير جيدة وغير حقيقية للمتزوجين من خالل 
التندر عليهم وعلى مشاكلهم اليومية يسهم في 
تعميق المشكلة، كما أن األعباء المالية المبالغ بها 
كالمهور  الزواج،  اإلقدام على  على  كثيراً  أثرت 
األساسية  غير  العرس  ومصروفات  المرتفعة 
مليون درهم  تكلف  العرس  والتي تجعل حفلة 

وأحياناً أكثر.

تهديد للأ�سرة

علم  أستاذ  أرحيم  مستور  الدكتور  وأكد 
االجتماع المشارك في جامعة العين أن ظاهرة 
من  ُتعد  الزواج  عن  والفتيات  الشباب  تأخر 
الظواهر التي صارت تقلق وتهدد نظام األسرة 
من  ذلك  على  يترتب  لما  عام  بشكل  العربية 
المشكالت  إشكاليات، وما يكمن وراء ذلك من 
إسكانية  أزمات  من  الشباب  يواجهها  التي 
االجتماعية  المشكالت  من  وغيرها  واقتصادية 
كارتفاع نسبة الطالق وغالء المهور، األمر الذي 

يترك انطباعاً سيئاً لدى كثير من الشباب.
وأضاف أستاذ علم االجتماع أن هناك الكثير 
من الدراسات التي تناولت موضوع تأخر سن 
الزواج بشكل عام، ولكن يبرز دائماً أن ما ُيعرف 
بالعنوسة وهي تأخر سن الزواج عند الفتيات 
أنهن لسن طرفاً  باعتبار  األبرز  الموضوع  هو 
مؤثر إذا جاز لنا التعبير في عملية الزواج، حيث 
ليس بيدهن القرار في عملية اختيار الزوج وأنهن 
في مجتمعنا العربي على األغلب ال يتدخلن في 
عملية االختيار للزواج، بل ويتم اختيارهن عن 
من  رأي  أي  إبداء  دون  من  الزوج  أهل  طريق 

قبلهن إالّ الموافقة الشكلية في بعض األسر.
وقال الدكتور ارحيم: إنه ال يمكننا بأي حال 
ثقافة  هي  كانت  وإن  هذا،  نكران  األحوال  من 
أن  غير  العربي،  المناطق في وطننا  الكثير من 
هناك الكثير من الدراسات تناولت هذا الموضوع 
للدكتور  دراسة  ففي  خاصاً،  اهتماماً  وأولته 
إبراهيم مبارك بالمملكة العربية السعودية حول 
هذا الشأن أثبتت الدراسة أن نحو 53% من أفراد 
العينة أقروا بأن السبب في تأخر سن الزواج 
عن الشباب عموماً هو قلة الدخل األسري، بينما 
نحو 37% رأوا أن مواصلة الفتاة للتعليم يؤدي 
إلى تأخر سن الزواج لديها! ال نقول بأن التعليم 
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�صرحان: ال�صخرية 

وتقدمي �ص�ر غري جيدة 

للمتزوجني ي�صهم يف 

تعميق امل�صكلة

 ال�صام�صي: 

العن��صة اأ�صبحت 

فكرة تخيف 

املجتمع

هو السبب ولكن رغبة الفتاة في إكمال تعليمها 
يقلل حظها في الزواج، وربما أنا اعتبر ذلك شيئاً 
إيجابياً وليس سلبياً على المدى البعيد وسوف 

ُيطل بفائدته على المجتمع في المستقبل.

تبعات التاأخر

في  المشارك  االجتماع  علم  أستاذ  وأضاف 
لديه  الزواج  سن  تأخر  أن  إلى  العين  جامعة 
تبعات أخرى، حيث يؤكد تقرير إحصائي صادر 
عن المؤسسة العامة لصندوق الزواج، أن هناك 
الثالثين  تخطين سن  قد  اإلماراتيات  من   %20
ولم يتزوجن بعد. وفي ذات التقرير المشار إليه 
أبوظبي  إمارة  مواطني  من   591 أن  أيضاً  أكد 
تزوجوا بأجنبيات مقابل 234 مواطنة تزوجن من 
أجانب. فال يمكننا الجزم بأي حال من األحوال 
باألسباب التي أدت إلى »العنوسة« تأخر سن 
ال  ولكننا  قطعي،  بشكل  الفتيات  لدى  الزواج 
من  مجموعة  حول  مبدأي  بشكل  ولو  نختلف 
الفرضيات بناًء على ما أوردته بعض الدراسات 
واألدبيات التي اهتمت بهذا الموضوع في كون 
وارتفاع  المهور،  غالء  هو  األساسي  العامل 
العربية،  المجتمعات  في  المعيشة  تكاليف 
والمفاخرة والمظاهر الخادعة التي أضحت في 
ازدياد يوماً بعد يوم هي من أكثر األسباب التي 

يمكن أن تكون وراء هذه الظاهرة.

م�سطلح موؤمل

وعن االنعكاسات النفسية لهذه المشكلة، يقول 
الدكتور سعد سلمان االختصاصي النفسي في 

الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي إن مصطلح 
عانس الذي ُيطلق- مع األسف الشديد - على 
الفتيات الالتي تأخرن في سن الزواج هو من 
منها  تعاني  التي  السلبية  المصطلحات  أكثر 

تتضمن الشروط لنيل منحة الزواج في دولة اإلمارات التي تصرفها وزارة تنمية المجتمع:
- أن يكون المتقدم لطلب المنحة وزوجته من مواطني الدولة.

-  أال يقل سن الزوج عن 21 عاماً وسن الزوجة عن 18 سنة عاماً عند عقد الزواج.
- أن يكون الشخص غير قادر على نفقات الزواج لكونه من ذوي اإلمكانيات والدخل المحدود أو 

ممن يستفيدون من المساعدات االجتماعية.
-  أال يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إن وجد.

شروط منح الزواج للمواطنين 

المصطلح عبارة عن كلمة واحدة  الفتيات، هذا 
لدرجة كبيرة لشريحة مهمة  فقط ولكنه مؤلم 
مشاعر  تصحبه  المصطلح  هذا  المجتمع،  من 
الدونية  والنظرة  والشفقة  الشماته  مثل  سلبية 
التي من الممكن أن تصيب الفتيات بحالة نفسية 

سلبية تؤدي إلى أمراض نفسية مثل االكتئاب.
الذي  النفسي  الضغط  أن  سلمان  وأضاف 
المجتمع  الفتيات كبير جداً، فنظرة  له  تتعرض 
تفاقم  بالعانس  ونعتها  بالزواج  تأخرت  لمن 
المصطلح )شبه  ويجعل هذا  المشكلة جداً  من 
أثره  يدرك  وال  بخفة  األلسنة  تتناقله  عادي( 
سن  تأخر  التي  الفتيات  إال  السلبي  النفسي 
يعد  الزواج  سن  تأخر  إن  وقال:  زواجهن. 
أصبحت  التي  االجتماعية  الظواهر  أخطر  من 
عام  بشكل  العربي  المجتمع  يؤرق  كابوساً 
والمجتمع اإلماراتي أيضاً بشكل خاص، والبد 
من إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة المجتمعية 
الدكتور  وأضاف  ككل.  المجتمع  ترهق  التي 
سن  في  تأخرن  الالتي  الفتيات  على  إن  سعد 
الزواج معرفة أمر مهم جداً لسالمتهن النفسية 
والصحية، وهو أن هذا التأخر ليس نهاية العالم، 
بهذا  تتلقاه  التي  التنمر  على  تتغلب  أن  وعليها 
الحياة  بأن  اإليمان  دائماً  وعليها  الخصوص، 
أجمل  دائماً  الحياة  وأن  األقدار،  من  مجموعة 
وال نعلم ماذا يخبئ لنا الغد، الرضا وحب الذات 
عدم  أن  كما  نفسية.  قوة  أكثر  الفتيات  يجعل 
وعي الشباب بأهمية الزواج واالستهتار به عند 
بعضهم هما من أهم مشاكل ارتفاع تأخر زواج 

البنات.



بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم
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تمثّل العنوسة في المجتمعات العربية بشكل 
ظاهرة  خاص  بشكل  الكويتي  والمجتمع  عام 
المستمر في مؤشراتها،  االرتفاع  نتيجة  مقلقة 
ورجحت دراسة بحثية في الشؤون االجتماعية 
الخاصة بالشباب الكويتي والشابات الكويتيات 
في  الكويتيات  الفتيات  بين  العنوسة  نسبة  أن 
تزايد مستمر في اآلونة األخيرة، وذلك لمجموعة 
من األسباب أبرزها أن عدد الفتيات في المجتمع 
يزداد عن عدد الشباب وخصوصاً المقبلين على 

الزواج من الجنسين.
الكويتي  الشاب  تواجه  عقبات  هناك  أن  كما 
التكلفة، وأزمة السكن  ارتفاع  الزواج منها  عند 
الطرفين  بين  والطموحات  الرغبات  واختالف 
عنه  ما كشفت  وهو  بالموضوع  الجديد  لكن   ،
وبنسبة  بات  الكويتي  الشباب  أن  الدراسة 

حتقيق: هاين العريفي- الكويت

ليست قليلة كارهاً للزواج من المواطنات، وهذا 
لعدة أسباب تحدث عنها مغردون عبر وسائل 
أن  األسباب،  هذه  ومن  االجتماعي  التواصل 
الشاب الكويتي بات يفضل الزواج بأجنبية لقلة 
التكلفة فهو ال يستطيع تحمل مسؤولية الزواج، 
أو ضعف الوازع الديني وهو ما أكده مغرد آخر 
بين أن ما يحتاجه الشاب الكويتي موجود خارج 
إطار الحياة الزوجية، من دون أن يتحمل تبعات 

الزواج والتزاماته.
والمحصلة هي زيادة في نسبة العنوسة في 
النتيجة  وتبقى  الزواج،  عن  وعزوف  المجتمع، 

واحدة رغم تعدد األسباب.

م�سكلة اأزلية

مشكلة  إن  الزعل  فايز  اإلعالمي  يقول 

في  تنحصر  ولم  أزلية  مشكلة  هي  العنوسة 
حلها  على  تعمل  جمعيات  فهناك  فقط  الكويت 
البرامج  العديد من  ومحاولة القضاء عليها في 

والدورات وغيرها.
لهما  والمجتمع  األسرة  أن  الزعل  وأردف 
دور مرتبط بأزمة العنوسة ويتحمالن أسبابها، 
فاألسرة قد تطمع بزواج االبنة من شخصيات 
العمر  تقدم  بعد  وتصدم  كبيرة  مكانة  ذات 
ابنتهم تبخر،  إلى  بأن حلم تقدم هذا الشخص 
ويفوت قطار الزواج على ابنتهم الحالمه لتحط 

في محطة االنتظار حتى تبقى من دون زواج.
معروفاً  كويتياً  مثالً  لدينا  أن  الزعل  وأشار 
بمعنى  أي  بارت«،  خواطيبها  كثروا  ال  »البنت 
عنست وجميع ماذكرناه يكون حول القدر، لكن 
هناك أسباباً وأهمها أن يقنع الوالدان في نصيب 

»شرباكة« 
العنو�سة بني الفتيات الكويتيات يف تزايد م�ستمر ودعوات الإيجاد حلول عملية.
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تكون  التي  المهور  زيادة  قصة  وترك  ابنتهم 
أحد أهم أسباب العنوسة في الخليج وليس في 

الكويت فقط. 
وأكد الزعل أن على المؤسسات المختصة أن 
تنشر ثقافة القبول بالقدر وعدم بناء آمال واهمة 
تنتهي بالعنوسة ومنها »تحيير بنت العم«، أي 
حجزها ومنعها من الزواج وهذه قصة قديمة قد 
تكون شبه انتهت، إال أنها موجودة لدى بعض 

العائالت والقبائل. 
وأضاف الزعل: أن هناك أيضاً سبباً يبدأ من 
توافه  األهل وإقحامهم في  بين  خالل خالفات 
تحدث  ال  الزواج  فكرة  تجعل  التي  األسباب 

وتدفع البنت ثمن هذا الخالف. 
التنتهي  العنوسة  أسباب  إن  الزعل  وقال 
باقتناع الفتاة بقدرها واألمر الذي يترتب عليه 
بالنقص  واإلحساس  العزلة  منها  سلبية  آثار 
ومنها  آمنة  غير  وسيلة  أي  إلى  واالتجاه 
مواقع  في  تنتشر  التي  الكاذبة  الحسابات 
الخطورة في  تكمن  االجتماعي، وهنا  التواصل 
الوقوف  إلى  تحتاج  هي  لذلك  الفتاة  انحراف 
ومحاولة  وأشقائها  أسرتها  قبل  من  االيجابي 

إبعادها عن ما ذكرناه من سلبيات. 

درا�سة

وأكدت المصورة الفوتوغرافية خالدة الثويني 
أن ارتفاع نسبة العنوسة في الكويت تستوجب 

دراسة هذه الظاهرة ووضع حلول عملية لها. 
السوشل  عهد  في  اآلن  إننا  الثويني  وقالت 
ميديا، حيث قد تلجأ الفتاة إلى مواقع التواصل 
أن  إال  الحياة  شريك  عن  للبحث  االجتماعي 
الحاجة ومنهم  النفوس يستغلون هذه  ضعاف 
أنه  إال  األمر  لتسهيل  المال  يطلب  من  مثالً 
سرعان ما يتبخر بعد أن يحصل على مبتغاه، 
فكرة  عن  والتخلي  للفتاة  صدمة  يسبب  ما 
البحث عن زوج، بل إنها ال تستطيع حتى التقدم 

بشكوى النصب واالحتيال خوف الفضيحة.

ظاهرة طبيعية

ومن جانبه قال أستاذ علوم الشريعة جاسم 
في  خاصًة  طبيعية  ظاهرة  العنوسة  إن  الفكر 
فالمحيط  والمعقدة،  المكلفة  المدنية  الحياة 
تجعل  التي  الخاصة  قوانينه  يفرض  المدني 
فتجد  للرجال،  بالنسبة  مصيرياً  قراراً  الزواج 
يلغي  أن  يمكن  بل  بالزواج  يتأخر  منهم  كثيراً 
المتزوجين  أن  ذلك  إلى  أضف  أساساً،  الفكرة 
صعوبة  يواجهون  قد  بالتعدد  يرغبون  الذين 
نظراً ألن الزوجة األولى لن تقبل بوضع كهذا 
أفضلية  تعطي  شخصية  أحوال  قوانين  وسط 

للمرأة المتضررة.
وجود  فال  األرياف  في  أما  الفكر  وأضاف 
الحياة،  وسهولة  البساطة  حيث  هناك  للظاهرة 
التي  الحياة  بنمط  متعلقة  فالظاهرة  وبالتالي 

يعيشها الفرد، وال تتأثر ال بالسوشل ميديا أو 
غيرها، وفي ظني أن أفضل طريقة للقضاء على 
العنوسة هي سعي الحكومات لبناء قرى صغيرة 
ولبناء مجتمعات ريفية تعيد مبدأ سهولة الحياة 

التي بدورها تساعد في حل مشكلة العنوسة.
وأشار الفكر إلى أن الناس لو اتبعوا المنهج 
هذه  على  القضاء  لتم  حياتهم  في  الشرعي 
طاب  ما  »فانكحوا  يقول:  تعالى  فالله  الظاهرة 
وقال  ورباع«.  وثالث  مثنى  النساء  من  لكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »إذا جاءكم من 
تكن  تفعلوا  إال  فأنكحوه  وخلقه  دينه  ترضون 

فتنة في األرض وفساد«.
تزويجها  البكر  البنت  أب  الشرع  وأعطى 
واستئذانها وإذنها سكوتها وأما الثيب فتستأمر 
أي تخبر برغبتها، لذلك على أولياء الفتيات حثهن 
على الزواج وعدم ترك هذا األمر ألهوائهن فهم 

أدرى بالمصلحة.
وشدَّد الفكر على أهمية الدور الذي تقوم به 
المساجد على  األوقاف في حث خطباء  وزارة 
الجمعة  صالة  في  الظاهرة  هذه  إلى  التطرق 
هناك  أن  كما  اإلعالمية،  واللقاءات  والندوات 
العنوسة  ظاهرة  قصة  بتبني  قاموا  أشخاصاً 
وجمعيات  فرق  تشكيل  خالل  من  ومحاربتها 
نشد  ونحن  الموضوع  هذا  حول  ندوات  تقيم 

على أيديهم ونقوي أزرهم. 

م�سل�سل طويل 

ليست  العنوسة  ظاهرة  أن  إلى  الفكر  ونوَّه 
وليدة اليوم وإنما هي قصة ذات مسلسل طويل 
ينتهي في عدة أسباب وهي القضاء على ارتفاع 
اإلعالم،  وسائل  عبر  الوعي  ونشر  المهور، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  والتركيز 

والرضا بالنصيب وترك األحالم.
هناك  الحالي  الوقت  في  أنه  إلى  وأشار 
كثرة  وهي  العنوسة،  لقصة  مرافقة  متالزمة 
والعنوسة  الطالق  أن  اعتقادي  في  الطالق، 
وجهان لعملة واحدة يجب أن يتم التركيز عليها 
والشد  ابنائهم  من  االقتراب  إلى  األسر  وحث 
قلوبهم،  في  الديني  الوازع  ونشر  أيديهم  على 
فاإليمان راحة حتى وإن لم يكتب الله النصيب 
من  ظللن  البنات  من  العديد  فهناك  الفتاة،  إلى 
بآبائهن  البارين  من  الله  وجعلهن  زواج  دون 
وتقديم الرعاية لهم فتلقاهن صابرات حاصالت 
واإلنفاق  أسرهن  إلى  يقدمنه  فيما  األجر  على 

عليهم.
وأضاف الفكر إلى أن هناك أمراً آخر أيضاً قد 
يكون له دور في وجود العنوسة، وهو االبتعاد 
عن موضوع تعدد الزوجات والبقاء على واحدة، 
فاإلسالم حث على التعدد بشرط أن يعدل بين 
أيضاً  أصبح  األخيرة  الفترة  ففي  الزوجات 
هناك رجال بعيدين عن الزواج نهائياً، يفضلون 
وراء  والركض  الزواج  فكر  تاركين  العزوبية 
ببعضه  مرتبط  ماذكرته  فجميع  الحياة  ملذات 

بعضاً.

خالدة الث�يني:

ارتفاع ن�صبة العن��صة 

يف الك�يت ت�صت�جب 

درا�صة هذه الظاهرة

فايز الزعل: 

العن��صة م�صكلة 

اأزلية واملجتمعات 

تتحمل وق�عها
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حتقيق: ليلى عبداحلميد- م�سر

نريد حاًل!
العنو�سة من احللول التقليدية اإىل دعوات »الفي�س بوك«.

على مدار عقود ماضية، وربما لعقود قادمة، 
الظواهر  من  واحدة  العنوسة  ظاهرة  تظل 
االجتماعية التي تعاني منها غالبية المجتمعات 
العربية، إذ لم تفلح الحلول التقليدية على مدار 
في  اآلخذة  الظاهرة  محاربة  في  العقود،  هذه 
في  تسهم  جديدة،  مؤثرات  دخول  مع  التزايد 
كما  الجنسين،  من  »العوانس«  أعداد  ارتفاع 

يقول علماء االجتماع وعلم النفس.
انتشار  المؤثرات،  هذه  مقدمة  في  ويأتي 
وسائل التواصل االجتماعي التي تشهد حمالت 
وتشابك  تعقيد  في  تسهم  العنوسة،  لمحاربة 
الفتيات  أعداد  ارتفاع  جانب  إلى  الظاهرة، 
تعليمهن  استكمال  أو  العمل  يفضلن  اللواتي 
إلى أعلى المراكز العلمية، نيل درجة الماجستير 

والدكتوراة على الزواج.
وفقاً لخبراء تحدثوا لـ »999«، فإن األسباب 
التقليدية وراء العنوسة ال تزال قائمة، وتتمثل 
في المغاالة في المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، 
وفي  الشباب،  بين  البطالة  معدالت  وارتفاع 
المقابل لم تفلح الحلول التقليدية أيضاً في الحد 
من الظاهرة، إذ ال تستجيب غالبية األسر العربية 
لدعوات تيسير زواج الفتيات، واقتصار حفالت 
الزواج على األهل واألقارب من دون الحاجة إلى 
بعيداً  تتوارى  كما  الفخمة،  الفنادق  في  إقامتها 

دعوات تعدد الزواج.
حلول  من  هل  التساؤالت:  تثار  هنا  ومن 
تفلح  وهل  العنوسة؟  ظاهرة  من  للحد  جديدة 
الحمالت والـ»هاشتاجات« على وسائل التواصل 

أن  أم  للظاهرة،  حلول  تقديم  في  االجتماعي 
»السوشل ميديا« تسهم في تعقيد الظاهرة؟

عن  دقيقة  عربية  إحصاءات  توجد  ال 
لفظ   يزال  ال  إذ  الجنسين،  من  العوانس  عدد 
على  يطلق  العربية،  المجتمعات  في  »العانس« 
العوانس  عدد  أن  رغم  الفتى،  دون  من  الفتاة 
عدد  يفوق  المجتمعات  بعض  في  الذكور  من 
لـ»999«  قالته  لما  وفقاً  الفتيات،  من  العوانس 
رئيسة جمعية تنمية ونهوض المرأة في مصر 

د. إيمان بيبرس.
ووفقاً لإلحصاءات المتوافرة بحسب بيبرس، 
لبنان بين  فإن أعلى نسبة للعنوسة توجد في 
 %85 إلى  نسبتها  تصل  إذ  العربية،  الدول  كل 
إلى  وصلن  الالتي  الفتيات  عدد  إجمالي  من 

الغالف
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د.ح�صن اخل�يل: 

العن��صة م�صكلة 

اجتماعية مل تعد 

قا�صرة على الن�صاء 

فقط

د.جمال فريزو: 

الزواج يرتاجع يف �صلم 

اأول�يات االأ�صر العربية 

اإىل املرتبتني الثانية 

والثالثة

أقل  أن  حين  في  يتزوجن،  ولم  الزواج  سن 
بين  وما   ،%7 بنحو  فلسطين،  في  توجد  نسبة 
األعلى واألقل، تتراوح نسب العنوسة في بقية 
الدول العربية بواقع 70% في كل من اإلمارات 
والعراق وسوريا، و 62% في تونس و 51%، في 
الجزائر و 45% في كل من السعودية واألردن 
في   %35 و  ومصر  المغرب  في   %40 ونحو 
الكويت وقطر وليبيا و30% في اليمن و25% في 

البحرين.
 

ق�سوة اللفظ 

تتداول المجتمعات العربية مصطلح العنوسة، 
كما تقول الدكتورة هبة عيسوي، استاذة الطب 
وتقدير  فهم  عن  عين شمس،  بجامعة  النفسي 
خاطئ، إذ أطلق المصطلح في بداية األمر على 
الفتيات الالتي تجاوزن سن الـ 40 عاماً من دون 
زواج، ولكنه يطال اآلن الفتيات في سن مبكرة 
عند العشرينيات من العمر، وهو أمر غير معتاد.

نفسياً  يؤثر  »العانس«  مصطلح  وتضيف: 
على شريحة كبيرة من الفتيات، ذلك أن إطالق 
إلى خوف  يؤدي  المجتمع،  قبل  من  اللفظ  هذا 
قاٍس،  اللقب  هذا  ألن  العنوسة،  من  الفتيات 
ويتداول بين أفراد المجتمع بسهولة، مما يدفع 

الفتاة إلى الهروب من العنوسة بأي طريقة.
الفتيات  90% من  القسوة، فإن  وبسبب هذه 

تقدم  إذا  للزواج،  المناسب  السن  تخطين  ممن 
لخطبتهن أي شخص مهما كانت ظروفه، ستقبل 
به الفتاة مضطرة، للتخلص من شبح العنوسة، 
وهذا مؤشر خطير، ألنه يؤدي إلى ارتفاع معدل 
المشاكل األسرية والطالق وغيره من المشاكل 

األخرى.
الفتاة  نفسية،  كطبيبة  هبة  د.  تنصح  ولذلك 
كما  حياتها  مع  بالتأقلم  الزواج،  عن  المتأخرة 
مثل  تقول  كما  أخرى،  بأشياء  واالهتمام  هي، 
العليا  أو استكمال دراستها  االرتقاء في عملها 
بذاتها  تشعر  الحالة  هذه  وفي  الجامعة،  في 
والتميز عن الفتاة المتزوجة التي ال تقدر على 

فعل ذلك.
وتشير إلى أسباب أخرى وراء تفاقم ظاهرة 
جانب  من  المهور  في  المغاالة  منها  العنوسة، 
اآلباء، اعتقاداً منهم كما تقول بأن في ذلك تأميناً 
لمستقبل البنت، من دون النظر إلى أن المغاالة 
إذ  العنوسة،  من أسباب  المهور، تعد سبباً  في 
إن ارتفاع تكاليف الزواج يؤدي إلى تأخر سن 
يسبب  العنوسة  نسب  ارتفاع  أن  كما  الزواج، 
كوارث اجتماعية، منها الزواج العرفي، واندفاع 
والتحرش  االغتصاب،  جرائم  نحو  الشباب 

الجنسي.
وتعزو الدكتورة إيمان بيبرس رئيس جمعية 
واإلحصاءات  األرقام  المرأة،  وتنمية  نهوض 

المتداولة حول واقع العنوسة في العالم العربي، 
إلى إشاعات يجري تداولها في وسائل اإلعالم، 
من دون االستناد إلى إحصاءات رسمية صادرة 

عن أجهزة اإلحصاء في العالم العربي.
وتقول »ليس صحيحاً أنه في بلد مثل مصر، 
حلقات  إحدى  في  مشهور،  مذيع  ذكر  حسبما 
مواطن  مليون   13.5 نحو  الليلي،  برنامجه 
ومواطنة، وصلوا إلى سن الزواج ولم يتزوجوا 
وتتجاوز أعمارهم سن 30 عاماً، من بينهم 11 
مليون فتاة و2.5 مليون شاب، كما من الشائعات 
المتداولة أن نسبة العنوسة ترتفع بين الفتيات 
الدول  تتصدر  مصر  وأن  الرجال،  دون  من 

العربية في ظاهرة العنوسة«.
آخر  عن  الصادرة  الرسمية  واإلحصاءات 
مصر  في  لإلحصاء  المركزي  للجهاز  إحصاء 
لم  الالتي  اإلناث  عدد  بأن  تقول   ،2017 عام 
فأكثر،  عاماً   35 العمرية  الفئة  في  يتزوجن 
 %3.3 بنسبة  فقط،  أنثى  ألف   472 نحو  يبلغ 
العمرية،  الفئة  اإلناث في تلك  من إجمالي عدد 
من   %4.5 بنسبة  ذكور  حالة  ألف   687 مقابل 
وهو  العمرية،  الفئة  في  الذكور  أعداد  إجمالي 
ما يعني أن نسبة العنوسة رغم اعتراضي على 
المصطلح ترتفع بين الذكور في مصر، مقارنة 
مع نسبتها بين اإلناث، وهذا دليل آخر على كذب 
اإلشاعات المروجة، بأن أرقام من لم يتزوجوا 

من الجنسين تصل إلى ماليين.
وتضيف بيبرس: نسبة العنوسة بين الذكور 
»عانس«،  رجل  لفظ  نسمع  ال  ذلك  ومع  أكبر، 
مهما زاد عمره من دون زواج، حيث يرتبط لفظ 
العنوسة في مجتمعاتنا الشرقية بالفتيات فقط، 
والتي  المصرية  خصوصاً  الدراما  عن  فضالً 
الصورة  ترسيخ  على  عديدة  لسنوات  عملت 
الذهنية عن عنوسة الفتيات والتي تكونت نتيجة 
نشر هذه اإلشاعات، وأن على المرأة قبول أن 
تكون زوجة ثانية وثالثة، وهو ما الحظناه في 

العديد من المسلسالت التليفزيونية.

الزواج مل يعد مهمًا

استشاري  فريزو،  جمال  الدكتور  ويرفض 
الطب النفسي باألكاديمية الطبية العسكرية، لقب 
بتعبير »تأخر سن  استبداله  »عانس«، ويفضل 
أصبحت  االرتباط  قصة  أن  ويضيف  الزواج«، 
ولم  اختيارية،  العربية  المجتمعات  غالبية  في 
في  كان  كما  للفتيات،  أولى  أولوية  تمثل  تعد 
الزواج في سلم األولويات  إذ يتراجع  السابق، 

إلى الدرجة الثانية أو الثالثة.
ويتابع أن اختيار الزوج المناسب ومواصفاته، 
الذي يشغله،  المرموق  وكذلك ماهيته والمركز 
صار أهم بكثير من مجرد الزواج بهدف الزواج، 
الفتيات يفضلن إكمال  بعدما أصبح الكثير من 
تعليمهن ودراستهن لما بعد الجامعة، وهي من 
األسباب الرئيسة التي أسهمت في تأخر زواج 
أن  األخيرة  السنوات  في  لوحظ  إذ  الفتيات؛ 
بعض الفتيات يردن الحصول على أعلى المراكز 
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االلتحاق  أو  والدكتوراة،  كالماجستير  العلمية، 
بالوظيفة أوالً قبل الزواج، وهو ما يؤدي بدوره 
الفتاة في منزل أهلها من دون زواج  إلى بقاء 

لمدة طويلة.
عدد  في  كبيرة  زيادة  هناك  أن  ويوضح 
الدول  من  عدد  في  الزواج  عن  المتأخرات 
وشروط  غريبة  عادات  وجود  نتيجة  العربية، 
خصوصاً  الزواج،  إلى  الطريق  تعرقل  كثيرة، 
ففي  وتقاليدها،  عاداتها  ومنطقة  بلد  لكل  وأن 
الفتاة  مصر نجد أن منطقة الصعيد يتم زواج 
السن  14 عاماً، فيما يرتفع  في سن مبكر عند 
القاهرة  مثل  المدن  خصوصاً  الحضر،  في 

واإلسكندرية.  
ويضيف فريزو سبباً آخر في تأخر الزواج، 
التي  العميقة  االجتماعية  التغيرات  في  يتمثل 
في  السائدة  واألعراف  القيم  في  حدثت 
السنوات األخيرة، مثل  العربية في  المجتمعات 
المسؤولية،  الرغبة في تحمل  الالمباالة، وعدم 
وندرة  المتدني،  الدخل  نتيجة  العام  واإلحباط 
جانب  إلى  المتزايدة،  والبطالة  العمل،  فرص 
والتكنولوجيا  الغربية  الثقافات  بعض  دخول 
المتسببة في  األخرى  العناصر  كأحد  الحديثة، 
تأخر الزواج، بعدما انشغل اآلباء واألمهات عن 
التواصل االجتماعي  األبناء، وتركوهم لوسائل 
غير  الزوجية  ثقافتهم  لتشكيل  واألصدقاء 

السليمة، ما أسهم في انتشار العزوبية.

م�سكلة معقدة

أستاذ  الخولي  حسن  الدكتور  ويصف 
البنات  بكلية  واألنثروبولوجيا  االجتماع  علم 
مشكلة  بأنها  العنوسة  شمس،  عين  جامعة 
الكثير  الصدارة في  مجتمعية تحتل مرتبة في 
مجتمع  لكل  كان  وإن  العربية،  المجتمعات  من 
ظروفه وعاداته، ففي دول الخليج كافة تقريباً، 
وقد  للغاية،  باهظة  األعراس  تكاليف  أن  نجد 
مليون  السعودية  مثل  بلد  في  العرس  يتكلف 
القصور  في  األفراح  تقام  ما  وكثيراً  ريال، 
الفخمة، وهي مراسم أساسية ضمن  والفنادق 

تكاليف الزواج.
مشكلة  الخولي،  يتابع  كما  والعنوسة 
السواء،  على  والنساء  الرجال  اجتماعية تخص 
وليست قاصرة على النساء فقط، فهناك عقباتٌ 
ذكراناً  الشباب  ماليين  زواج  دون  من  تحول 
األسر  ومغاالة  والتقاليد،  العادات  منها  وإناثاً، 
في المهور، وهي أمور تدفع كثيراً من الجنسين 
تقاليد  من  هرباً  األسرة،  خارج  الزواج  إلى 
تراثية صارمة، كأن يتم االرتباط بأجنبيات من 
جنسيات أخرى غير عربية، ما يكون له تأثيرات 
ثقافية أجنبية على األوالد، أو يتم الزواج على 

أسس غير مقبولة اجتماعياً ألحد األطراف.
شهدت  األخيرة  السنوات  أن  ويضيف: 
من  الزواج  في  المتأخرين  أعداد  في  ارتفاعاً 
بين  البطالة  نسبة  ارتفاع  بسبب  الجنسين، 

الرجال، وتزايد األعباء المادية لتوفير وتجهيز 
أمور  وهي  المعيشة،  وغالء  للزواج،  مسكن 
ترهق كاهل الشباب الراغب في الزواج، فضالً 
عن ارتفاع نسبة التعليم الجامعي بين الفتيات، 
وهو ما يعني أن ظاهرة العنوسة باتت معقدة 
للدين  مجاٍف  وهذا  عديدة،  تشابكات  وبها 
المغاالة  عن  وينهى  الزواج،  على  يحض  الذي 
في المهور، بتشجيعه على التيسير والبعد عن 
األَُسر  وتكوين  العفاف،  على  ويشجع  التعقيد، 

القوية لبناء المجتمع القوي المتماسك.
حمالت  إطالق  بضرورة  الخولي،  ويطالب 
توعوية ومبادرات متنّوعة، تشجع على التيسير 
على الزواج، وتدعو إلى الحّد من ارتفاع تكاليف 
الزواج، وتخفيف المهور عن كاهل الشباب، إلى 
جانب التنشئة السليمة لألبناء بتعليمهم المفاهيم 
الصحيحة تجاه الزواج، وأن تظل هذه المفاهيم 

عالقة في األذهان من الصغر.

تاأثري »ال�سو�سل ميديا«

والعقيدة  الفقه  واستاذة  البرلمانية  وترى 
بجامعة األزهر الدكتورة آمنة نصير أن الحالة 
المادية وغالء المهور وارتفاع تكاليف المعيشة 
العنوسة  أسباب  من  تعد  لم  أهميتها  رغم 
على  تؤثر  جديدة  أسباب  دخلت  بل  الرئيسة، 
تغير  مثل  والشابات،  الشباب  عنوسة  معدالت 
إن  إذ  الجنسين  لدى  والزواج  االرتباط  مفهوم 

الغالف
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شهدت وسائل التواصل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت مع انتشارها الواسع خالل 
السنوات األخيرة دعوات وحمالت شد وجذب من الجنسين، في العديد من الدول العربية، 

حملت عناوين مختلفة للحد من ظاهرة العنوسة.
الالفت للنظر في هذه الحمالت أن كل طرف يحمل اآلخر تبعة تفاقم الظاهرة، ففي 
مصر ما إن خرجت حملة على الفيس بوك، نظمها مجموعة من الشباب حملة عنوان: 
»خليها تعنس« رداً على مغاالة اآلباء في طلب مهور البنات، حتى ردت مجموعة من 
الفتيات، بحملة مضادة بعنوان: »خليك عند أمك«، وحملة نسائية أخرى ترحب بالعنوسة 

حملت عنوان: »عانس وأفتخر«.
السيدات في مصر، للتشجيع على تعدد  التي دشنتها إحدى  وأغرب الحمالت، تلك 
الزوجات، من خالل حملة بعنوان »جوزي جوزك«، وعلى المنوال نفسه أطلقت االعالمية 
منى أبوشنب مبادرة لتعدد الزوجات، لكن سرعان ما واجهتها حملة نسائية مضادة 
بائتالف  يسمى  ما  مؤسسة  فتحي  والء  أطلقتها  القبقاب«  غير  »مفيش  عنوان  حملت 
سيدات القاهرة الجديدة، استدعت موقف »أم علي« الزوجة األولى للملك عز الدين أيبك 
حاكم مصر، خالل حكم المماليك والتي انهالت ضرباً بـ»القبقاب« على »درتها« الملكة 

شجرة الدر، في إشارة إلى رفض دعوات تعدد الزوجات.
أما أغرب الحمالت تلك التي استيقظ فيها سكان القاهرة ذات يوم من العام الماضي، 
والميادين مكتوب  الطرق  العديد من  في  األغذية  إعالنية إلحدى شركات  على الفتات 
عليها »إنِت عانس؟!« وأخرى تقول: »ظل راجل وال ظل حيطة!«، األمر الذي استفز النساء 
والفتيات. واضطرت الشركة التي قالت إنها حملة نظمتها مع إحدى الجمعيات النسائية 
لمكافحة األقاويل الخاطئة المنتشرة في المجتمع المصري عن عنوسة الفتيات إلى إزالة 

الالفتات بعد حملة نسائية عنيفة.
ليست مصر فقط التي يستغل فيها الشباب من الجنسين، شبكات التواصل االجتماعي 
لمواجهة ظاهرة العنوسة، ففي السعودية، اطلقت مجموعة من الشباب هاشتاج بعنوان: 
»الزواج  عنوان:  بوك حمل  الفيس  على  موقع  للعنوسة«، ودشن  الزوجات حل  »تعدد 
المختصر« الذي يحض اآلباء على اختصار حفالت الزواج على األهل واألقارب فقط. 
دبلتين.. غير  »معيش  بعنوان:  بوك  الفيس  على  صفحة  الشباب  أطلق  األردن  وفي 

تتجوزيني؟«.
واألمر كذلك في الكويت التي شهدت ردود فعل متباينة على حملة أطلقت وسائل 
التواصل االجتماعي لتأسيس جمعية لتعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة، وليست بقية 
الدول العربية ببعيدة على هذه المبادرات عبر وسائل التواصل االجتماعي التي دخلت 
إيجاد  بالفعل في  العنوسة...فهل تسهم »السوشل ميديا«  الخط لمناقشة ظاهرة  على 

حلول للظاهرة أم تسهم في تعقيدها؟!

العنوسة على التواصل االجتماعي

كثرة االندماج في وسائل التواصل االجتماعي، 
افتراضياً  عالماً  يعيشون  الشباب  جعلت 
به  ويرتبطون  وعاطفياً،  نفسياً  فيه  ينغمسون 
إلى حد االكتفاء واالستغناء عن الحياة الواقعية 

المتمثلة في الزواج.
كافة،  المجتمع  مؤسسات  على  ينبغي  لذلك 
والدينية  والجامعات،  المدارس  في  التعليمية 
في دور العبادة واإلعالمية عبر وسائل اإلعالم 
كافة، تبني حملة توعية موحدة، تبصر الشباب 
عن  بعيداً  والزواج  لالرتباط  السليم  بالمفهوم 

الوقوع في فخ وسائل التواصل االجتماعي.
نواب  أحد  به  تقدم  مقترح  نصير  وتؤيد 
ما  لتأسيس  تشريع  بسن  المصري،  البرلمان 
بصندوق  العربية  الدول  من  عدد  في  يعرف 
للزواج  للشباب  ميسرة  قروضاً  يقدم  للزواج، 
على  دوالر(   3700( جنيه  ألف   60 إلى  تصل 

أقساط ميسرة.
وتضيف: أن العجز المالي سبب رئيس في 
الظروف  ظل  في  الشباب،  عند  الزواج  تأخر 
االقتصادية الحالية وغالء األسعار، فالشاب بات 
مطالباً بتوفير شقة وأثاث وشبكة ومهر وغيرها 
من المتطلبات التي يعجز عن سداد أموالها، مما 
يدفعه إلى العزوف عن فكرة الزواج أو تأجيلها 
تحسن  حين  إلى  كثيراً  تطول  ربما  فترة  إلى 

أحواله المعيشية.
 واألمر كذلك بالنسبة للفتاة التي هى األخرى 
مثل  الزوجية  بيت  باحتياجات  بالوفاء  مطالبة 
وأجهزة  الكهربائية،  واألجهزة  المفروشات 
هي  تأخرها  إلى  يؤدي  الذي  األمر  المطبخ، 
ظاهرة  اتساع  وبالتالي  الزواج،  عن  األخرى 
أهمية  تأتي  هنا  ومن  الجنسين،  بين  العنوسة 
تأسيس صندوق لتمويل زواج الشباب، ليكون 

حالً من حلول مشكلة العنوسة.
لحل  الحلول  كأحد  الزوجات  تعدد  وعن 
والعقيدة  الفقه  استاذة  ترى  العنوسة،  مشكلة 
باألزهر الشريف، أن تعدد الزوجات مباح بنص 
لآلية  الفهم  تسيء  الناس  لكن  الكريم،  القرآن 
مما  الزوجات،  تعدد  عن  تتحدث  التي  القرآنية 
يجعل مسألة تعدد الزوجات تحمل ظلماً للمرأة 
ولألوالد، وهي من األمور التي تشهد تشويهاً 

للفهم الصحيح للقرآن والسنة.
وثالث  مثنى  يقرأ  »بعضهم  وتضيف: 
من  جزء  وهو  للزوجات  تعدد  كأنه  ورباع 
اآلية، وليس اآلية كاملة، فهناك ما قبلها وما 
الزوج  يكون  بأن  التعدد  تقيد  والتي  بعدها، 
عادالً بين زوجاته مادياً ومعنوياً، إلى جانب 
أن التعدد في عصرنا الحالي ليس هو التعدد 
كانت  فالمرأة  الرسول،  في عصر  كان  الذي 
تشجع على تعدد الزواج، ألن الزواج بالنسبة 
المرأة في  وبيت وعز، على خالف  لها ستر 
الوقت الحالي التي أصبحت ذات ثقافة، وأن 
ما تقبلته المرأة في العصر القديم لن تتقبله 

في الوقت الحالي«.
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حتقيق: ليلى بوتبغة - املغرب

المطرقة والسندان
العنو�سة يف املغرب واقع مقلق اأم انت�سار الختيار وجودي؟

يجد كل مطلع على الثقافة الشعبية الشفوية 
وحكايات  وأمثال  من حكم  فيها  بما  المغربية، 
وخرافات، تركيزاً على وضع المرأة االعتباري 
داخل هذه الثقافة. فيظهر أن المرأة تتجلى دائماً 
مجتمع  قلب  في  لوجودها  دونية،  صورة  في 
على  منطقها  ويسيطر  »األبوية«  فيه  تتضخم 
الطرائق التي تتم بها مفصلة العالم وتقطيعه. 
تجعلها هذه الصورة ملحقة بالذكر، حاملة لفكره 
وتمارسها  بل  عنها،  الرديئة  وتمثيالته  وقيمه 
على نفسها وعلى غيرها من بنات جنسها. لذا، 
فإن صورة المرأة قبل الزواج ليست هي بعده، 
فهو عالمة فارقة في حياتها. إن المكان الطبيعي 

حسب هذا التمثل، هو بيت زوجها، وأي وضع 
غيره يعتبر مرفوضاً إن لم يكن شاذاً، فـ)البنت 
إما لراجلها أو لقبرها - مثل مغربي(. ويرتبط 
هذا الهوس بزواج الفتاة بطبيعة المجتمع الذي 
يدعي أنه محافظ، وبالخوف الشديد من وقوع 
الفتيات في فخ الدعارة أو الخروج عن القواعد 
المتعارف عليها داخل فضاء تحكمه  األخالقية 
خلفية دينية إسالمية إلى حدود اليوم. يفرض 
البناء االجتماعي داخل المغرب- كما في العديد 
من الدول العربية - استدماج منطق الخوف هذا 
واالجتماعية  والعاطفية  النفسية  التركيبة  في 

للمرأة، فتصبح جل سلوكاتها تصريفاً له.

اإعاقة �سمنية

ما  نفت  العالمية  الصحة  منظمة  أن  صحيح 
راج عام 2017 على مواقع التواصل االجتماعي 
»اإلعاقة«  مفهوم  تعديل  إلى  تتجه  بكونها 
ليصبح شامالً لكل من يرغب في اإلنجاب لكنه 
أن  إال  »العزاب«،  فيهم  بما  ذلك،  يتمكن من  لم 
األمر يبدو أقرب إلى الصحة إذا ما فهمنا كيف 
الرجل  أو  المرأة  في  المغربي  المجتمع  يفكر 
ضمنية  إعاقة  يحمالن  كائنان  إنهما  العانس. 
ُيتحدث عنها بشكل مباشر وغير مباشر كذلك، 
واإلعالمي،  واإلشهاري  اليومي  الخطاب  في 
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تصبح  لهما.  المدينة  األفكار  تتراكم  حيث 
في  السائد  والفكر  نفسها  إذن، ضحية  المرأة، 
محيطها؛ ضحية صورة مغلوطة عن نفسها ينتج 
امرأة  إنها  بالذنب،  نفسي وشعور  تحقير  معه 
عاجزة أو فاشلة في التسويق لذاتها وجسدها 
أنثوية« قابعة في ال  »خياالت  كما أنها ضحية 
وعيها تجعلها تنتظر »منقذها«، وصانع التحول 
في حياتها كما لو أنها كائن عاجز عن النجاح 
أيضاً  للرجل  وتوجه  الرجل.  غياب  في  وحده 
الختياره  سواء  يتزوج  لم  إذا  االتهام  أصابع 
ذلك، أو لمانع ما؛ إما مادي أو صحي أو فكري 
يسمى  ال  الرجل  زواج  عدم  أن  إال  اجتماعي. 
في المجتمع المغربي عنوسة وإنما يطلق عليه 
عزوبية. وترتبط في أذهان الناس بكونه اختياراً 
الرجل - على خالف  فيسلم  أكثر.  أقل وال  ال 
المرأة - من النعوت القدحية التي يوّصف بها 

عادة في هذه الحالة.
اليوم  يقاَبل  العنوسة  مصطلح  أن  والواقع 
جديد  وعي  تشكل  بفضل  بتحفظ  المغرب  في 
السيدة  فتفيدنا  الشبابية،  األوساط  في  خاصة 
سميرة بوحية، عضو الجمعية المغربية لحقوق 
مصطلح  على  أتحفظ  »أوالً  قائلة:  اإلنسان، 

العنوسة وأعوضه بتأخر سن الزواج«.
بأن  صحافية،  درداف،  سلمى  تؤكد  كما 
العنوسة مسألة ال يمكن التعامل معها من منطق 
اإلطالق، فتقول: »إن العنوسة قضية نسبية؛ ففي 
بعض المدن والقرى المغربية بمجرد أن تتجاوز 
الفتاة سن 18 ولم تحدد بعد هوية عريسها، يبدأ 
بعض أفراد عائلتها- بما فيهم والداها وإخوتها، 
قلقهم  ويعبرون عن  األسباب  باالستفسار عن 
ال  حيث  أخرى،  مدن  عكس  مستقبلها،  بشأن 
أن  المرأة خاصة  زواج  عدم  إلى  الناس  يلتفت 

سن الزواج تجاوز الثالثين«.

العنو�سة بعيون التقارير الر�سمية

تلتقي جل التقارير التي أنجزت حول العنوسة 
ارتفعت  تفشيها  نسبة  كون  في  المغرب  في 
تقرير رسمي صادر  فقد كشف  الفت.  بشكل 
عن المؤسسة الحكومية السامية للتخطيط في 
المغربيات،  المائة من  المغرب، أن نحو 35 في 
انخفاض  وكذلك  عازبات،  الثلث،  من  أكثر  أي 

عالمات الخصوبة لدى النساء.
لسنة  والتنمية  السكان  تقرير  في  وجاء 
2019، أن »العزوبة عند اإلناث بلغت سنة 2014 
مستويات عالية في األعمار الحاسمة، إذ إن نحو 
الربع 24 في المائة من النساء اللواتي تتراوح 
لهن  يسبق  لم  سنة  و34   30 بين  أعمارهن 
الزواج. ويشير التقرير إلى أن العزوبة الدائمة 
تخص أكثر من 11 في المائة من النساء في سن 
45 - 49 سنة، ما يعني أن نسبة النساء من دون 

زواج تصل إلى 35 في المائة«.
»المغرب  أن  الحكومية  المؤسسة  وذكرت 
المتأخر  الزواج  إلى  المبكر  الزواج  من  انتقل 
الحضري  الوسطين  في  متزامن  بشكل 

والقروي«.
وجاء في التقرير أيضاً، أن »النساء المغربيات 
كن يتزوجن، في عهد االستقالل، في المتوسط 

في عمر 17 سنة، والرجال في عمر 24 سنة«.
عالمات  انخفاض  عن  التقرير،  وتحدث 
الخصوبة لدى المرأة في المغرب، فبعدما كانت 
فإن  امرأة،  لكل  أطفال  بـ7  ذروتها   1960 سنة 

»الوقت الحالي يسجل 2.38 طفل لكل امرأة«.
كما يشير تقرير أعدته المؤسسة البريطانية 
بحوث  في  المتخصصة  أوبتميز«  »فاميلي 
األسرة والحياة الزوجية لسنة 2018 أيضاً، إلى 
أن عدد النساء غير المتزوجات في البلد بلغ أكثر 
من 8 ماليين امرأة، أي ما يعادل 60 بالمائة من 
المشرع  يحدده  الذي  الزواج،  سن  في  النساء 
أن  على  التقرير  وأبان   .18 سن  في  المغربي 
عدد المغربيات غير المتزوجات تضاعف بنحو 
الرجال  نسبة  ارتفعت  حين  في  بالمائة،   4،6
وتشير  بالمائة.   2،6 بنسبة  المتزوجين  غير 
إحصائيات التقرير كذلك إلى أن سن الزواج في 
و27  الفتيات،  لدى  سنة   28 إلى  انتقل  المغرب 
سنة لدى الرجال. وأن نسبة التأخر في الزواج 
عند الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 

سنة، عرف ارتفاعاً عالياً.
وفي السياق نفسه كشفت المندوبية السامية 
في  دخل  المغرب  أن  لها  بالغ  في  للتخطيط 

يعد  لم  فالزواج   .2010 منذ  ديموغرافي  تحول 
اليوم،  وشابات  لشباب  بالنسبة  أولوية  يشكل 
وقد تأخر سن الزواج لدى الرجل إلى 31 سنة 

و إلى 28 سنة لدى الفتاة.
إلى ميل  الزواج  البالغ أسباب تأخر  ويعزو 
والحصول  الذات  لتحقيق  تأجيله  إلى  النساء 
دراستهن  إتمام  فيفضلن  مالي،  استقالل  على 
والحصول على عمل. كما يفيد البالغ أن نسبة 
العنوسة في صفوف الفئات العمرية بين 15 و 
24 من الفتيات أصبحت تقارب 10 بالمائة، على 

عكس ما كان يعرفه المغرب في عقود سابقة.
وفي سياق البحث عن أسباب لهذه الظاهرة 
تخبرنا سميرة بوحية عضو الجمعية المغربية 
ألسباب  تعود  »العنوسة  أن  اإلنسان  لحقوق 
عدة يمكن تلخيصها كما يلي: هناك السياسات 
االقتصادية التي عرفها المغرب وما ترتب عنها 
من إجهاز على الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
وتحمل  للفقر.  المنتجة  العوامل  كل  واستمرار 
ومساعدة  العائلة  أعباء  والشابات  الشباب 
الوالدين وعبء المصاريف خاصة في ظل غالء 
على  ثقيالً  عبئاً  يشكل  أصبح  الذي  المعيشة 
األسر، إضافة إلى العطالة المنتشرة في صفوف 
الجنسين مع ارتفاع ملحوظ في صفوف النساء. 
من دون أن نغفل ارتفاع تكاليف توفير سكن 
الئق«. وتضيف »وهناك أسباب تتعلق بارتفاع 
مستوى التعليم خاصة في صفوف النساء مما 
وتنامي  واالقتصادي  الذاتي  االستقالل  يحقق 
الوعي المجتمعي، الذي تجاوز الموروث الثقافي 
عند  مشكلة  الزواج  تأخر  من  الجاعل  السائد 

الجنسين وعند النساء بشكل خاص«.

ها�ستاجات 

كما وفر اإلنترنت للشباب غير المتزوجين من 
اإلناث والذكور إمكانية البحث عن شريك الحياة 
التعارف  وتطبيقات  للزواج  مواقع  خالل  من 
في محاولة لتجاوز مشكلة العنوسة - إذا جاز 
الزواج  إمكانية  يتيح  مما  اعتبارها كذلك -  لنا 
من األجانب أيضاً، فإن الفضاء الرقمي، اليوم، 
استطاع أن يوفر لهؤالء الشباب فرصة للتعبير 
والعنوسة  الزواج  بخصوص  تصوراتهم  عن 

ومطالبهم بشأنهما.
إن الفضاء الرقمي، وخاصة مواقع التواصل 
االجتماعي، هو منتدى عابر للمسافات ومتعاٍل 
إما  منصة  اعتماده  لوحظ  فقد  لذا  الزمن،  على 
لرفض العنوسة والتعبير عن الرغبة الملحة في 
الزواج وتكوين أسرة، وإما إلظهار موقف يدين 
مصطلح العنوسة وينظر إليه بما هو توصيف 
قدحي َوَجب التخلي عنه وتجاوزه، ويعتبر عدم 
الزواج أو التأخر فيه اختياراً عاكساً لوعي جديد 

يتشكل في المجتمع المغربي.
وُيظهر مسح لصفحات التواصل االجتماعي 
أن حمالت ضد العنوسة انتشرت في كثير من 
البلدان العربية متبنية هاشتاجات تدعو إلى حل 
الزوجات  تعدد  إلى  باللجوء  العنوسة  مشكل 

بكرمي: و�صائل 

الت�ا�صل االجتماعي 

ت�صهم يف تكري�ض 

وعي مغل�ط 

بظاهرة العن��صة
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عن  تعبر  أو  والجزائر،  مصر  في  هو  كما 
موقف رافض للزواج كما هو الحال في الحملة 
»خليها  الرجال  رفعه  هاشتاج  تحت  المصرية 
مضادة  بحملة  لها  النساء  وتصدي  تعنس«، 

رافعات هاشتاج »خليك في حضن أمك«.
إال أن مثل هذه الحمالت في المغرب ال تكاد 
تذكر، فباستثناء انتشار فيديو لفتيات يتجمعن 
العاجل« على  بـ»الزواج  بلباس موحد للمطالبة 
راقصة  في جلسة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
نجد  نكاد  ال  فإنه  غنائية،  مقاطع  تتخللها 
نصادف  بالمقابل  العنوسة.  ضد  هاشتاجات 
من  ومؤثرين  لفاعلين  فيسبوكية  تدوينات 
الجنسين تدعو إلى خلق وعي مغاير يؤمن بالذات 
اإلنسانية وفعاليتها، وينظر للمرأة نظرة إيجابية 
تسليعها  ورفض  لذاتها  المرأة  قبول  أساسها 
ومنها  له.  التسويق  عن  والتوقف  لجسدها 
تدوينة لنادية عطية، صاحبة كتاب »شهرزاد ال 
تحكي شهرزاد تفكر«، جاء في أحد مقاطعها »إن 
العشرين وللتو ودعت طفولتك  امرأة في  ُكنت 
ويحاولون قسراً إدخالك ألحاديث الزواج وأغلى 
صداق والعمارية و»الستر« بكل أنواعه، فانظري 
إلى امرأة تشرف على التسعين وال زالت مهتمة 
إلى مسارها  العالم واإلنسان وانظري  بقضايا 
الحياة  أن  لتعرفي  والنضالي  والفكري  العلمي 
أكبر مما يصورون لك بكثير«. وتضيف في آخر 
فتعلمي  تتعلمي منها شيئاً،  لم  »...إن  التدوينة 
منها آخر الدروس وأهمها، كوني متصالحة مع 
نفسك ومع أنوثتك ومع جسدك وكوني جميلة 
بفهمك«. وقد نسخت هذه التدوينة على حائط 

حسابات فيسبوكية كثيرة.
وفي سياق الحديث عن دور وسائل التواصل 
في  التأخر  ظاهرة  مع  التعامل  في  االجتماعي 
الزواج، تقول الصحافية سلمى درداف: »ال أحد 
االجتماعي  التواصل  وسائل  دور  تنامي  ينكر 
وشكلها  االجتماعية  العالقات  طبيعة  تغير  في 
هذه  أن  إال  والزواج،  الخطوبة  أشكال  ومنها 
الوسائل - في تصوري - ال تقوم إال بتعقيد 
والعالم  الواقع  بين  المسافة  الظاهرة، ألن  هذه 
االفتراضي كبيرة، كما أن هذه الوسائل تفرض 
نوعاً من الضغط على المتعاملين معها خاصة 
من خالل  الكل سعيداً  يبدو  االنستغرام، حيث 
عند  ُيحل،  أن  يجب  األمر  فإن  لذلك  الصور. 
ال  عملي  واقعي  بشكل  مشكلة،  يعتبره  من 
عن  سؤال  الحقائق«.وفي  يزيف  قد  افتراضياً 
االجتماعي  التواصل  وسائل  مساهمة  مدى 
العنوسة أو تعقيدها له، يجيب  في حل مشكل 
الفلسفة، قائالً:  طارق بكريم، أستاذ باحث في 
تكريس  في  جهة  من  يسهمان  معاً:  »األمران 
مضامينها  من  مفرغة  بالظاهرة  مغلوط  وعي 
الَمرض  في  وحاصرة  الممكنة«  »اإليجابية 
االجتماعي الواجب الشفاء منه بالتزويج، المعبر 
الهاجس  يحكمه  الذي  المعولمة  بالسوق  عنه 
أخرى،  جهة  ومن  التسليعي.  والمظهر  المادي 
بشأن  والعلمي  الرصين  النقاش  تدعم  فإنها 

أم اضطرارية،  اختيارية  أكانت عزوبة  الظاهرة 
والوقوف  وصيروراتها،  أسبابها  بتبيين  وذلك 
الخاصة  واالجتماعية  الثقافية  الدالالت  عند 
والفردانية  والذات  الحق  ثقافة  تجذر  مثل  بها 
وانتصار قيم الحرية واالستقاللية والتمرد على 
النظر في مؤسسة  إعادة  التقليدية مع  البنيات 
الزواج بما يوافق مقتضيات العصر وإكراهاته«.

بناء وعي مغاير

لقد حان الوقت للتراجع عن مصطلح العنوسة 
تأخر  مصطلح  وإلغاء  الجنسين،  صفوف  في 
الزواج كذلك، ألنه أوالً ليس للزواج سن محدد 
والقدرة  والبدني  النفسي  بالنضج  يرتبط  فهو 
له  جديد  اجتماعي  شكل  في  االنخراط  على 
قوانينه الخاصة. وثانياً، ألن المجتمع المغربي 
دخل منذ فترة ال بأس بها مرحلة جديدة تتسم 
بديل  لوعي  التأسيس  قوامها  الفكري  بالنضج 
وتحقيق  نجاحاتها  لخط  بالذات  الدفع  يرمي 

التقدم للبالد عامة.
نفسها  مع  المغربية  المرأة  تصالح  إن 
التي  الذكوري  الفكر  ترسبات  من  وتخلصها 

بأولوية  وإيمانها  لجسدها  وتقبلها  تحكمها 
التعلم والبحث العلمي واالنخراط في مشاريع 
خاصة هو ما سيجعلها قادرة على التعامل مع 
الزواج تعامالً منطقياً ينظر إليه باعتباره تجربة 
والصبر  الحنكة  من  الكثير  تستدعي  وجودية 

والمغامرة.
ذاته  ببناء  المغربي  الرجل  اهتمام  أن  كما 
التي  الدونية  النظرة  عن  وتخليه  بها  والرقي 
والتعامل  المرأة،  عن  الشعبية  الثقافة  تتبناها 
معها معاملة ِنِدّية من دون التفكير فيها بمنطق 
التسلط، قادر على إسقاط صفة المشكل على ما 

يسمى العنوسة.
بالمقابل، يبقى على الحكومة أن تفكر في حل 
الرئيس  السبب  كونها  البطالة  لمعضلة  بنيوي 
في عدم الزواج مخافة عدم الوفاء بااللتزامات 
كما  الزواج.  مؤسسة  تفرضها  التي  المادية 
بأثمنة  السكن  وتوفير  المهور  تقنين  عليها  أن 
تتماشى مع األجور. وسيضطلع كل من اإلعالم 
والمدرسة والحركة الثقافية ووسائل التواصل 
االجتماعي بأدوار حقيقية للقيام بالتنوير داخل 

المجتمع المغربي وبناء وعي مقاوم.
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يعاني المجتمع اللبناني كغيره من المجتمعات 
الفتيات، والتي  العنوسة بين  العربية من ظاهرة 
اللبنانية،  والطوائف  المناطق  جميع  في  تنتشر 
في  تزال  وال   %32 الحالية  النسبة  بلغت  وقد 
ارتفاع ألسباب عدة في ظل قلة الحلول المقترحة 

والمطبقة. 
إبراهيم  زياد  االجتماعي  الباحث  ويوضح 
الحايك أن العنوسة عند الفتيات في لبنان تحولت 
بعد  عاماً  انتشاراً  تتزايد  اجتماعية  ظاهرة  إلى 
آخر، وباالستناد إلى األرقام المتوافرة لدى إدارة 
لرئاسة  والتابعة  لبنان  في  المركزي  اإلحصاء 
مجلس الوزراء اللبنانية،  عن  عدد اللبنانيين غير 
المتزوجين من عمر يوم واحد إلى عمر 49 عاماً، 
العنوسة  أن  وبما   ،%70.3 نسبة  يشكلون  فإنهم 

حتقيق: �سايل اأبوفار�س - لبنان

عمر  تجاوزن  اللواتي  الفتيات  لدى  عادة  تكون 
العنوسة  يتزوجن، تصل نسبة  ولم  عاماً   40 الـ 
في لبنان 32% مقابل 38.3% نسبة العزوبية لدى 

الشباب.
وعن أسباب العنوسة في لبنان، أجاب الحايك 
اللبنانيات  بالفتيات  تتعلق  أسباباً  هناك  أن 
مباشرة، حيث يؤجل عدد منهن الزواج أو يعزفن 
عنه ألسباب شخصية مثل عدم القبول بالتخلي 
يعتقدن  حيث  شخصية«،  »حرية  يسمى  عما 
مسؤولية  وتحمل  األطفال  وإنجاب  الزواج  أن 
األسرة والمنزل يحد من هذه الحرية الشخصية. 
عدد  تأجيل  للعنوسة   المباشرة  األسباب  ومن 
استكمال  بهدف  الزواج  اللبنانيات  الفتيات  من 
على  الحصول  مثل  العليا  الجامعية  الدراسات 

شهادتي الماجستير والدكتوراه، أو التركيز على 
أو  العام  القطاع  في  سواء  الوظيفة  في  التطور 
الخاص، أو الرغبة بتأسيس وإنجاح عمل خاص 
في قطاعات الخدمات أو التجارة أو الصناعة أو 

الزراعة.
وأضاف: أن هناك أسباباً أخرى للعنوسة في 
لبنان تتعلق بالفتاة وأسرتها مباشرة مثل المغاالة 
في طلب المهر المرتفع من الشاب المتقدم لخطبة 
المجوهرات  من  كبيرة  مجموعة  وطلب  الفتاة، 
الثمن،  الغالية  المنزلية  والتجهيزات  والمالبس 
في  والزفاف  الخطوبة  حفلتي  إقامة  واشتراط 

صاالت ومطاعم وفنادق فخمة ومكلفة مالياً. 
في  للعنوسة  أخرى  أسباباً  هناك  أن  وتابع 
لبنان ال تتعلق مباشرة بالفتاة أو بأسرتها، مثل 

ال عرسان اليوم!
البطالة وارتفاع تكاليف الزواج تزيد من تفاقم ظاهرة العنو�سة.
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 2018 عام  الدولي خالل  البنك  فقد حدد  البطالة 
بـ 25% عموماً، وبنسبة  لبنان  البطالة في  نسب 
36% في صفوف الشباب خصوصاً. وتوقع البنك 
العام  نهاية  مع  البطالة  نسبة  ترتفع  أن  الدولي 
صفوف  في  خصوصاً   %40 إلى   2019 الجاري 
الشباب، األمر الذي يدفع الشباب لتأجيل الزواج 
العنوسة  نسبة  يرفع  وبالتالي  عنه،  العزوف  أو 
إلى  أضف  فأكثر،  أكثر  اللبنانيات  الفتيات  لدى 
ذلك أزمة اإلسكان في لبنان التي ازدادت منذ عام 
2011، فأسعار الشقق الجديدة والقديمة مرتفعة، 
وإيجاراتها أيضاً مرتفعة، ومعظم الشباب في سن 
الزواج ال يستطيعون شراء شقة أو استئجارها، 
أكثر  الفتيات  عند  العنوسة  نسبة  من  يزيد  مما 

فأكثر.
وأشار الحايك إلى أن جمعية مطوري القطاع 
العقاري في لبنان ذكرت أن أزمة القطاع العقاري 
بدأت عام 2011، ولكنها تفاقمت عام 2017 حين 
المالي  الدعم  في  المركزي  لبنان  مصرف  عدل 
الشقق  عدد  بلغ  وقد  العقاري،  للقطاع  المقدم 
الجاري  العام  خالل  المباعة  وغير  الشاغرة 
2019 أكثر من 50 ألف شقة في العاصمة بيروت 
ومختلف المحافظات اللبنانية، وبلغ حجم الكتلة 
مليار   15 العقارية  السوق  في  المجمدة  المالية 

دوالر أمريكي.

دور �سلبي

وعن تأثير انتشار مواقع التواصل االجتماعي 
في لبنان على ظاهرة العنوسة عند الفتيات، أجاب 
زياد الحايك أنه كان من المفترض أن تلعب مواقع 
محاولة  في  إيجابياً  دوراً  االجتماعي  التواصل 
بحمالت  القيام  عبر  الظاهرة  لهذه  حلول  إيجاد 
لعبت  ولألسف  ولكنها  وتشجيعية،  توعوية 
واشتراطات  طلبات  زيادة  في  تمثل  سلبياً  دوراً 
وقد  منها.  للزواج  المتقدم  الشاب  على  الفتاة 
زادت هذه الطلبات واالشتراطات غير الضرورية 
وغير الواقعية مثل المهر المرتفع، والمجوهرات 
الثمن،  الغالية  المنزلية  والتجهيزات  والمالبس 
صاالت  في  والزفاف  الخطوبة  حفلتي  وإقامة 
ومطاعم وفنادق فخمة، بفعل ما تطلع عليه الفتاة 
على مواقع التواصل االجتماعي من أخبار وصور 
وزفاف  خطوبة  في  البذخ  عن  فيديو  ومشاهد 
الكثير من رجال السياسة واالقتصاد والمشاهير، 
فصارت الفتاة اللبنانية العزباء تحلم بمثل ذلك أو 
أقل بقليل، ولكن هذا ليس بمقدور معظم الشباب 

اللبنانيين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
اللبنانية،  الفتاة  على  العنوسة  سلبيات  وعن 
بأضرار  تتسبب  العنوسة  أن  الحايك  زياد  رأى 
نفسية وصحية للفتاة نفسها، فبعد سنوات تجد 
نفسها وقد كبرت في العمر وتعيش وحيدة من 
يساندونها.  وبنات  وأوالد  يرعاها  زوج  دون 
عاطفية  عالقات  في  الفتيات  بعض  تتورط  وقد 
غير شرعية تجلب لهن العذاب والعار في الدنيا 

واآلخرة. 
وعن الحلول الممكنة لحل مشكلة العنوسة في 

لبنان، دعا الحايك الفتيات اللبنانيات المقبالت على 
الزواج وأسرهن إلى عدم المغاالة في طلب المهر 
والتجهيزات  والمالبس  والمجوهرات  المرتفع 
حفلتي  بإقامة  والقبول  الثمن،  غالية  المنزلية 
الخطوبة والزفاف في منزل العائلة أو في قاعات 
ومطاعم  صاالت  في  أو  والنوادي  الجمعيات 
وفنادق غير مكلفة مالياً أو المشاركة في أعراس 
جماعية، وعدم محاولة التشبه بما يشاهدنه على 
مواقع التواصل االجتماعي من البذخ في خطوبة 
وعرس هذا السياسي أو رجل األعمال ذاك أو تلك 

الفنانة أو غيرهم من األغنياء والمشاهير.
اإلمارات  دولة  بتجربة  االقتداء  إلى  دعا  كما 
زواج  صندوق  تأسيس  في  المتحدة  العربية 

لبناني شبيه بصندوق الزواح في اإلمارات. 
ممكن  اللبناني  الزواج  صندوق  أن  وأضاف: 
أن يمول من ميزانية الحكومة اللبنانية وتبرعات 
المجتمع،  وأفراد  واالقتصادية  الدينية  الهيئات 
والشباب  الفتيات  مساعدة  مهمته  وتكون 
في  بالزواج  والراغبين  المحتاجين  اللبنانيين 
والمنزل  والعريس  العروس  تجهيزات  تكاليف 
وتنظيم األعراس الجماعية، على أن تكون األولوية 
في المساعدة للفتيات والشباب الذين تجاوزوا الـ 

40 عاماً من عمرهم.
وكذلك دعا الجهات الرسمية والخاصة للتعاون 
بهدف الحد من نسبة البطالة في صفوف الشباب، 

األمر الذي سيشجعهم على الزواج، وبالتالي يقلل 
نسبة العنوسة لدى الفتيات، وإلى بدء حل أزمة 
اإلسكان في لبنان عبر تخصيص أموال جديدة 
اإلسكان  وبنك  المركزي  لبنان  مصرف  من 
الشؤون  لوزارة  التابعين  اإلسكان  وصندوق 
االجتماعية ومن المصارف الخاصة، وذلك لدعم 
المقبلين  والفتيات  للشباب  شقق  شراء  قروض 

على الزواج.
واقترح الحايك االستفادة من مواقع التواصل 
بين  توعوية  حمالت  إطالق  عبر  االجتماعي 
الحين واآلخر تحث الفتيات اللبنانيات وأسرهن 
زواجهن  تعيق  قد  التي  األسباب  تجنب  على 
الضرورية  غير  واالشتراطات  الطلبات  مثل 
على  حسابات  تخصيص  وعبر  الشباب،  على 
النفس  علم  في  مختصون  يديرها  المواقع  هذه 
واالجتماع للتحاور مع الفتيات اللواتي يعانين من 
العنوسة ومحاولة إيجاد حلول لهن أو على األقل 
صفحات  وتخصيص  معاناتهن،  من  التخفيف 
أخرى تديرها جمعيات دينية واجتماعية موثوقة 
تساعد في إيجاد عرسان للفتيات اللواتي يعانين 
الدينية  الضوابط  ضمن  وذلك  العنوسة،  من 

واألخالقية والقانونية. 

ا�ستقرار 

بظاهرة  الحنيف  اإلسالمي  الدين  رأي  وعن 
الشؤون  في  الباحث  أكد  الفتيات،  عند  العنوسة 
أن  الرفاعي  القادر  عبد  أحمد  الدكتور  الدينية 
التي  والجسمانية  النفسية  الرغبة  يحقق  الزواج 
في  وغريزة  فطرة  وتعالى  سبحانه  الله  أودعها 
الفتاة كما في الشاب، وإذا أحسنت الفتاة توظيفها 
ستصل  بإيجابية  معها  والتعامل  وتوجيهها 
جاء  كما  وغاياته  الزواج  مقاصد  إلى  بالتأكيد 
آياته أن خلق لكم من  »ومن  الكريم:  القرآن  في 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة« »سورة الروم -آية 21«. فالفتاة التي قد 
ستحرم  األسباب،  من  لسبب  الزواج  من  تحرم 
من متعة االستقرار النفسي والعاطفي، وستفوتها 

نعمة إنجاب األوالد.
وأكد أن الدين اإلسالمي الحنيف ينبذ العزوف 
عن الزواج للفتاة كما للشاب، ويحث على الزواج 
عليه  الله  محمد)صلى  النبي  وقد شجع  المبكر، 
من  الشباب  بقوله: »يا معشر  ذلك  على  وسلم( 
استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر 

وأحصن للفرج«.
المبكر  الزواج  أن  إلى  الرفاعي  د.  وأشار 
الله  أودعها  التي  الفطرية  للحاجة  يستجيب 
الشاب  في  كما  الفتاة  في  وتعالى  سبحانه 
من  ويقلل  اآلخر،  للجنس  جنس  كل  طلب  في 
المراهقة،  تعقب سن  التي  السلوكية  االنحرافات 
كما  بناتها  وصالح  األسرة  بتماسك  وتفتك 
أبنائها، وإلى أنه في مرحلة ما بعد الجامعة تستقر 
عواطف ونفسية الفتاة كما الشاب، ويستقالن في 
االرتباط  إلى  فيحتاجان  ومدخولهما،  أعمالهما 

األسري عبر الزواج. 

زياد احلايك: 

م�اقع الت�ا�صل 

االجتماعي تلعب 

دورًا �صلبيًا يف زيادة 

طلبات الزواج
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تحقيق

عبر  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تعمل 
وتمكين  بتنمية  الخاصة  واستراتيجياتها  سياساتها 
تفعيل  إلى  تستند  مرتكزات  على  المواطنين،  كبار 
في  المهمة  الشريحة  لهذه  النشطة  الحياة  جوانب 
والمتجذرة  األصيلة  بالعادات  واإلحاطة  المجتمع، 
الذين  اإلماراتي،  المجتمع  وبنات  أبناء  نفوس  في 
العادات  هذه  وتستمد  جيل،  بعد  جيالً  توارثوها 
بأن  الوطن  وأبناء  الرشيدة  القيادة  ثقة  من  قوتها 
اإلنسان هو األساس الصلب للبنيان ومحور رئيس 
اإلنسان،  لعمر  ترتهن  ال  التي  التنمية،  محاور  من 
وحقوق  بسالمة  يهتم  حياة  أسلوب  العتماد  إنما 
مظلة  تحت  المواطنين،  كبار  فئة  المواطنين، خاصة 
الخدمات  توفير  تتضمن  التي  االجتماعية،  الرعاية 
التحتية  والبنية  النقل  وخدمات  والسكنية،  الصحية 

وكل ما يؤطر لتعزيز األمن والسالمة والرفاه.
حماية  إلى  الرامية  الدولة  سياسة  وجاءت 
المجاالت  المواطنين، في شتى  وتأمين حقوق كبار 
بكبار  العناية  ضرورة  من  انطالقاً  والقطاعات، 
المواطنين واحتياجاتهم، وتجسدت من خالل تقديم 
مجموعة من الخدمات، خاصة أن هناك أكثر من 15 
قاعدة  في  مسجلون  المواطنين  كبار  من  فرد  ألف 
المجتمع،  تنمية  لوزارة  التابعة  االجتماعي،  الضمان 
وسعادتهم  راحتهم  تستهدف  بخدمات  ويحظون 
ورفاههم، حيث أطلقت الوزارة العديد من المبادرات، 
التي تقدم أكثر من 11 خدمة،  مثل بطاقة »مسرة«، 
تتيح ألكثر من 15 ألف شخص ممن تجاوزوا الستين 

حتقيق: اأماين اليافعي                                                                                                                                         

من  متنوعة  باقة  من  االستفادة  من  تمكنهم  عاماً، 
والخدمات  واإلعفاءات  كالخصومات  التسهيالت، 
المجانية، واالستشارات والرعاية المنزلية، ومواقف 
لكبار  الوزارة  خاصة للسيارات، وغيرها. كما تقدم 
المواطنين خدمات متميزة، تتضمن اإليواء في دور 
والنفسية  والصحية  االجتماعية  والبرامج  الرعاية، 

والعالجية والترفيهية.
»999« التقت ببعض كبار المواطنين ومنهم الوالد 
صالح اسماعيل محمد في السبعين من العمر تحمل 
مالمحه الطيبة كل عبق الماضي البعيد، ورائحة العود 
والعنبر، تطل من عينيه نظرة ذات شجون، كان وحيد 
أسرته بعدما توفيت شقيقته في طفولتها، عاش معظم 
حياته يتاجر ويربح فيخسر وهكذا، وعندما توفيت 
عاماً،   20 لمدة  المسنين  دار  في  والده  أقام  والدته، 
أصابه  عندما  اسماعيل  صالح  الوالد  لحقه  أن  إلى 
شلل نصفي، فجاء إلى الدار ليقيم فيها، داخل غرفة 
واحدة مع والده الذي توفاه الله منذ ثالث سنوات، 
فخلت عليه الدنيا سوى من القائمين على الدار الذين 
يحيطونه بالرعاية واالهتمام فيقضون على شعوره 

بالوحدة، إذ ال أقرباء وال أصدقاء له.
لله الحمد على كل شيء  يقول صالح إسماعيل: 
أني  يكفي  بغيري،  مقارنة  حال  أفضل  في  فأنا 
استطيع التحدث، وأبصر ما حولي ويمكنني إطعام 
بإمكاني الضحك، واالستمتاع بكثير  نفسي، وأيضاً 
بأفعال  ألقوم  شاباً  أعود  أن  وأتمنى  األشياء،  من 
ما  ولكن  الصحيح  بالشكل  حياتي  وألمارس  الخير 

ذهب قد ذهب، وهيهات أن يرجع ما كان.. هيهات!
األم شيخة راشد في السابعة والسبعين من العمر، 
رفضت في البداية اإلفصاح عن عمرها، وكررت أنها 
ال تزال في مقتبل العمر، ولم تكن بمازحة، بل كان 
يافعة وهذا هو شباب  أنها شابة  على  ذلك إصراراً 

القلب. 
تسكن  الرحمة  كانت  الماضي  في  شيخة:  تقول 
القلوب، ولم يكن الجيران بمنأى عن بعضهم بعضاً، 
يبيت  أن  الممكن  من  يكن  ولم  تجمعنا،  اللمة  كانت 
كانوا  أطفالهم  مع  فجيرانه  منزله،  في  بمفرده  أحد 
أما  والمبيت معه،  منزله  بافتراش ساحة  يسارعون 
اليوم، فقد رحلت الرحمة من القلوب، وحتى الخادمة 
تكبرت وقسا قلبها. وأضافت: أحفظ كتاب الله منذ 
طفولتي، وال يوجد في خاطري سواه، أهوى الجلوس 
مع كلمات المولى عز وجل، وقراءتها، وأحلم برحمة 
ربي، وأيضاً أحب التزين بالذهب، ولكن ثمنه ارتفع 
حالياً، وبعد صمت قليل قالت: أحب الطعام، خاصة 
مع  الحديث  عن  وتوقفت  والفواكه،  الخضراوات 
ابتسامة صغيرة، ثم تواصل بأنها ال تتمنى من هذه 
حولها  أبنائها  والتفاف  الخاتمة  الدنيا سوى حسن 
وال  بال صاحب  بمفردها  وتركوها  تزوجوا  ما  بعد 

رفيق.

تكرمي

الدولة  في  المواطنين  كبار  واقع  على  وللوقوف 
تحدثنا إلى علياء الجوكر مديرة إدارة التنمية األسرية 

تحت المظلة
كبار املواطنني يحظون برعاية الدولة واملجتمع احرتامًا وتقديرًا لهم.
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في وزارة تنمية المجتمع، التي قالت إن تغيير اسم 
»كبار السن« إلى »كبار المواطنين« جاء تعبيرا عن 
الفعالة  االرتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم 
الكبير  لعطائهم  وتكريماً  المجتمعي  النسيج  ضمن 
وإخالصهم المشهود في العمل واإلنجاز طول فترة 
أجل  من  والعمل  العلم  في  كبار  إنهم  حيث  عملهم، 
الوطن. وأضافت: أن وزارة تنمية المجتمع تعمل على 
المواطنين«  »لكبار  الوزارة  بها  تقوم  عمل  ورشات 
واالستماع إلى تطلعاتهم في هذه المرحلة العمرية، 
الشرائح  جميع  مع  التواصل  عملية  لتعزيز  وذلك 
المعنية بتحقيق التالحم األسري والمجتمعي، وذلك 
العصف  جلسات  إلى  الجمهور  دعوة  طريق  عن 
إلى  لالستماع  االبتكار  مختبرات  وحضور  الذهني 
مناسبة  حلول  من  يرونه  وما  ومتطلباتهم  آرائهم 
تحقق لهم الرخاء االجتماعي، كمبادرة »بركة الدار« 
التي تجمع بين »كبار المواطنين« مع األجيال الشابة 
للجيل  اإلماراتي  والموروث  الخبرات  نقل  أجل  من 

وتحقيق الدمج األمثل بين الفئتين في المجتمع.

من �سميم ثقافتنا

التنفيذي لمؤسسة  المدير  الفالسي  وقال ضرار 
وطني اإلمارات إن رعاية »كبار المواطنين« هي من 
صميم الثقافة اإلماراتية واالهتمام بها ودعم المسنين 
بمثابة رعاية جذور شجرة الوطن، فإذا صّحت الجذور 
فإن شجرة الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة تكون 
مثمرة وخضراء ممتدة. وأضاف: أن االهتمام »بكبار 
أداء واجب  المواطنين« واحتضانهم ال يكون مجرد 
والقاعدة  األساس  ألنهم  ضرورة  بل  مظاهر  أو 
التي تثبت شجرة الوطن ولهذا قررت الدولة إطالق 
السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والتي تهدف إلى 

االرتقاء بجودة الحياة وضمان المشاركة بفعالية في 
مجتمع آمن ومتالحم من خالل محاور عديدة ومهمة 
وهي : الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة 
النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، البنية 
التحتية والنقل واالستقرار المالي، األمن والسالمة، 

جودة الحياة المستقبلية.

عملية طبيعية

بالهول  حميد  أمل  الدكتورة  قالت  جهتها  من 
النظر  يجب  ال  إنه  المجتمعية،  الشؤون  مستشارة 
طبيعية  عملية  ولكنها  مرضاً  باعتبارها  للشيخوخة 
تشمل التغير التدريجي في الشكل والوظيفة والقدرة 

على تحمل الضغوط.
عند  مراعاتها  يجب  أساليب  هناك  أن  وتضيف: 
التعامل مع كبار المواطنين وهي برهم ورد الجميل 
إليهم وأداء هذه الوصية ليس باألمر السهل إذ يتطلب 
أن  التعامل معهم  األبناء واألقارب كي يحسنوا  من 
يتعرفوا على مرحلة المسنين وخصائصها النفسية 
والتغييرات التي تطرأ على الكبار في سنهم المتقدمة.
بالتحية  المسن  مبادرة  التعامل  حسن  ومن 
الرأس  تقبيل  اليه  ويضاف  والمصافحة  والسالم 
واليد السيما إن كان أباً أو أماً أو عالماً، ورفع الروح 
به  والترحيب  استقباله  لديه وذلك بحسن  المعنوية 
والدعاء له وإظهار البشر بقدومه والتبسم في وجهه 
بوجوده،  وفرحه  له  المجتمع  بحب  يشعره  فهذا 
وتدريب األبناء على هذه السلوكيات، وسؤال المسن 
إليه  واإلصغاء  وإنجازاته  وذكرياته  ماضيه  عن 
وعدم مقاطعته، وينبغي أن يدرك من يتعامل معه أن 
المسن تظل ذكرياته الماضية حية ماثلة أمامه فهو 
يتذكر جيداً أعماله التي قدمها في شبابه ويرغب في 

الحديث عنها بنفسه أو التحدث عنها مع غيره، وإبراز 
المسن والحديث عن ما قدمه من  جهود وإنجازات 
خدمات لمجتمعه والدعوة إلى االقتداء به والدعاء له 
ذو أثر إيجابي عليه وإشعاره بأهميته وخاصة في 
اللقاءات والمناسبات العائلية فشعور المسن أنه قد 
أنجز أعماالً باهرة وأنه قد كافح حتى نال ما نال هذا 
الشعور يولد نعيماً ال ينضب من السعادة النفسية 
أيام خير  أيامه  وأن  العاطفية  لراحته  ينفد  ال  وزاداً 
االستئثار  من  والحذر  ورجال،  أعمال  جيل  وجيله 
منحه  دون  من  تجاهله  أو  حضرته  في  بالحديث 
فرصة التعبير عن مشاعره أو ذكر شيء من آرائه 
وخبراته، وعدم التبرم والضجر من تعصب المسن 
بالنسبة  يمثل  لماضيه  المسن  تعصب  لماضيه ألن 
واإلنجازات  االجتماعية  والمكانة  والنشاط  القوة  له 
التي قدمها فينبغي تلمس العذر، وحماية المسن من 
المركز  فقدان  من  الخوف  ومنها  الكهولة  مخاوف 
والمادية،  الصحية  الحالة  بشأن  والقلق  االجتماعي 
كما تساور المسن مشاعر انعدام الفائدة واستنفاد 
قل  كلما  بالوحدة  الشعور  مرارة  وازدياد  الفاعلية 
الناس من حوله وخاصة األوالد واألهل أو تناقص 

األصدقاء.
وتضيف بالهول: أنه ال بد من حماية المسن من 
والعجز  السن  تقدم  بسبب  االجتماعي  االنسحاب 
من  هو  مما  والبصر  السمع  وضعف  واألمراض 
عالمات الشيخوخة يميل المسن إلى االعتذار كثيراً 
عن المشاركة االجتماعية في بعض اللقاءات األسرية 
دون  من  ساكتاً  يظل  حضر  وإذا  االجتماعية  أو 
مشاركة، لذلك ينبغي على من حوله وقايته من هذا 
االنسحاب حتى ال يصبح سلوكاً عاماً للمسن األمر 

الذي يزيد مرضه أو غربته.

الفال�صي: رعاية 

كبار امل�اطنني هي 

من �صميم الثقافة 

االإماراتية

باله�ل: هناك اأ�صاليب 

يجب مراعاتها عند 

التعامل مع كبار 

امل�اطنني

اجل�كر: نق�م بتعزيز 

عملية الت�ا�صل 

االجتماعي مع كبار 

امل�اطنني



العدد 588 ديسمبر 382019

 يعتبر جاويد إقبال أحد أشهر القتلة المتسلسلين 
أدين  حيث  تاريخها،  عبر  باكستان  شهدتهم  الذين 
بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل مائة طفل. وقد ولد 
هذا القاتل في عام 1956 في أسرة تضم ثمانية أبناء 
التحق  كبر  وعندما  األعمال,  رجال  كبار  من  لوالد 

بالكلية اإلسالمية الحكومية في مدينة الهور.
في عام 1978 وبينما كان اليزال طالباً انخرط في 
يقيم  وكان  الصلب،  تشكيل  إعادة  مجال  في  العمل 
معه عدد من الصبية في فيال يمتلكها والده في مدينة 
شادباغ. وفي أواخر عام 1999 بعث جاويد برسالتين 
إلى شرطة الهور وإحدى الصحف اعترف فيهما بأنه 
قتل مائة صبي. وادعى أنه كان يقوم بخنق ضحاياه 
ومعظمهم من األيتام والمشردين ثم يقطع أجسادهم. 
جثثهم  تذويب  في  األحماض  يستخدم  ذلك  وإثر 

وإلقائها في نهر قريب.
وقد عثرت الشرطة في منزله على بقع من الدماء 
سلسلة  إلى  إضافة  الغرف  وأرضيات  جدران  على 
معدنية كان يستخدمها في خنق ضحاياه ووضعهم 
في أكياس من البالستيك ثم وضع ملصقات تحمل 
أيضاً  وعثر  ضحية  كل  عن  ومعلومات  مالحظات 

ترجمة: د. ح�سن الغول

على ثالثة أوعية تحتوي على أحماض . وعثر أيضاً 
الضحايا ومذكرة  بعض  وأحذية وصور  ثياب  على 
تحتوي على يوميات جاويد حول تفاصيل كل جريمة 
أربعة صبية شاركوا  الشرطة  اعتقلت  كما  ارتكبها. 
القاتل في ارتكاب جرائمه حيث توفي أحدهم خالل 

استجوابه .
في نهاية ديسمبر 1999 ألقي القبض على جاويد، 
نهاية جلسات  إيداعه في زنزانة منفردة، وفي  وتم 
واستمرت   2000 مارس  في  بدأت  التي  المحاكمة 
شهراً صدر حكم بإعدامه خنقاً بشكل علني وأن يتم 
تقطيع جسده إلى مائة جزء ثم إذابة تلك األجزاء في 

الحمض.
وبعد أسبوع من إصدار الحكم قال أعلى مرجعية 
العقيدة  مع  يتعارض  الحكم  إن  باكستان  في  دينية 
االسالمية التي ال تسمح بتشويه جسد المتوفي. وإن 
تنفيذ الحكم سيعطي مفاهيم خاطئة عن اإلسالم. إال 

أن مسؤوالً حكومياً قال إن هذا الحكم لن ينفذ.
وخالل وجوده في السجن تقدم باستئناف ضد 
وأن  جريمة  أي  يرتكب  لم  أنه  مدعياً  اإلعدام  حكم 
على  الضوء  تسليط  في  رغبته  بسبب  جاء  اعترافه 

القاضي  أن  إال  واأليتام  المشردين  األطفال  معاناة 
لم يعره اهتماماً. وفي وقت الحق اعترف بأن أربعة 
من الصبية المائة أصبحوا من شركائه في جرائمه 
اثنين  أن  رغم  الحياة  قيد  على  أبقاهم  الذي  األمر 
باألحماض  المملوءة  البراميل  وحول  توفيا.  منهم 
بزيت  مألها  إنه  جاويد  قال  منزله  في  عثرت  التي 

المحروقات لتضليل الشرطة.
وادعى المتهم أن ذاكرته تأثرت بشكل سيئ إثر 
في  زمالئه  أحد  قبل  من  رأسه  على  ضربة  تلقيه 
للدفاع  السجن  مسؤولو  يتدخل  لم  بينما  السجن 
عنه. وفي يومياته ذكر جاويد أنه كان ضحية نظام 

الشرطة وانعدام العدالة من المجتمع .
مع شريكه  زنزانته  في  ميتاً  جاويد وجد  أن  إال 
إنهما  قيل  حيث  غامضة،  ظروف  في  أحمد  ساجد 
إن  قال  جاويد  محامي  أن  إال  االنتحار  على  أقدما 
وإنه كان ضحية مؤامرة من  موكله مات مسموماً، 
مسؤولي  من  ستة  إيقاف  تم  وقد  الشرطة.  قبل 

السجن عن العمل.
ولم يقم أي فرد من أسرته بتقديم طلب للسلطات 
الستالم جثته، وقال أحد إخوته إنه كان ميتاً لنا يوم 

قاتل األطفال

الجريمة و العقاب
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مسؤولي  أحد  وقال  طفل.  لمائة  بقتله  اعترف  أن 
السجن إن هذا القاتل حاول االنتحار عشرات المرات 

وإن سلوكه كان غريباً.
محكمة  في  عقدت  التي  المحاكمة  أثارت  وقد 
باكستان  في  المشاعر  من  الكثير  اإلرهاب  مكافحة 
الذي يخلو من قضايا القتل المتسلسل، حيث أدت تلك 
الجرائم إلى إثارة الرعب في جميع المناطق. وخارج 
مبنى المحكمة احتشد أهالي الضحايا وهم يعبرون 

عن غضبهم إزاء القاتل .
ارتكب  أنه  أخبره  جاويد  إن  الشهود  أحد  وقال 
منذ  قرر  وإنه  والدته،  لموت  انتقاماً  القتل  جرائم 
أنه  الواضح  من  وكان  طفل.  مائة  يقتل  أن  البداية 
تعرض العتداء جسدي في صغره، وخالل استجوابه 
ادعى أنه لم يقتل أي صبي وأنه أدلى باعترافاته تحت 

التهديد.
وقد انتقدت الصحافة أداء الشرطة وأشارت إلى 
أنه لم يكن لها دور يذكر في القبض على القاتل بل إن 
أحد الصحفيين وصل إلى مسرح الجريمة وهو بيت 
القاتل قبل وصول الشرطة. كما تضمنت االنتقادات 
لإلدالء  الشرطة  مركز  إلى  أشخاص  ستة  حضور 

بشهاداتهم إال أنهم تعرضوا للتجاهل. وفي رد قال 
بعض مسؤولي الشرطة إنهم وجدوا أن أي شهادة 

إضافية غير ضرورية.
مزدحمة  مناطق  في  القتل  جرائم  وقعت  وقد 
أن  للدهشة  المثير  األمر  بالسكان في الهور، وكان 
إلى  الصبية  عشرات  حضور  يلحظوا  لم  الجيران 
تصل  أو  أصوات  أي  يسمعوا  لم  أو  جاويد،  منزل 
إليهم رائحة األحماض واللحم البشري، وربما يعود 
السبب إلى أن جاويد كان يدعي أنه رجل شرطة ما 

جعل اآلخرين يتجنبون االحتكاك به.
تحت  طفلين  اغتصب  بأنه  جاويد  اعترف  وقد 
والدهما  بإخبار  الطفالن  قام  حيث  السالح،  تهديد 
القبض  ألقت  التي  الشرطة  إلى  تقدم بشكوى  الذي 
تصالحه  بعد  شهر  بعد  بكفالة  خرج  أنه  إال  عليه، 
الملفات  اعتقال جاويد  الطفلين. وقد فتح  مع أسرة 
األطفال  مئات  باختفاء  المتعلقة  للشرطة  القديمة 
في الهور من دون معرفة أي أخبار عنهم. وبدأت 
الشرطة مشغولة طيلة الوقت بالدفاع عن نفسها ضد 

االنتقادات المتزايدة ألدائها.
وكان جاويد يتعرف إلى الصبية عن طريق تبادل 

معهم  الصور  يتبادل  وكان  المجالت،  عبر  الرسائل 
يتعرض  وكان  إعجابه.  يثير  الذي  الطفل  يختار  ثم 
في  معه  يعيشون  الذين  األطفال  بسبب  لالنتقادات 

منزله لكنه كان يتصدى لهم بصرامة.
وقد قبض عليه عدة مرات بسبب إغوائه لألطفال، 
فتح  حيث  أبيه  وفاة  بعد  خاصة  يرتدع  لم  أنه  إال 
وعندما  األطفال،  جذب  بهدف  األفالم  لبيع  متجراً 
منع اآلباء أطفالهم من الذهاب إلى متجره أغلقه وفتح 

نادياً لألطفال.
الضوء  ارتكبها جاويد سلطت  التي  الجرائم  هذه 
على معاناة األطفال في باكستان، حيث يعاني نحو 
نصفهم من فقر الدم كما أن هنالك نحو عشرة آالف 
طفل مشرد، إضافة إلى أكثر من ثالثة ماليين طفل 
وقاسية  خطرة  ظروف  في  العمل  على  يجبرون 
إضافة إلى أن هنالك نحو مائة الف طفل يعملون من 

دون أن يتلقوا أجراً.
طفل  مائة  مقتل  أن  عن  الصحف  تحدثت  وقد 
يكون  أن  يجب  وصفته  كما  الهور،  سفاح  يد  على 
حافزاً للحكومة من أجل اتخاذ إجراءات فعالة لحماية 

األطفال وتأمين حياة آمنة لهم.
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ما يعرفه كثير من البشر عن الجرائم اإللكترونية 
التواصل  مواقع  أو  »اإلنترنت«  مواقع  على  سواء 
ويكون  ما،  دولة  في  تحدُث  قد  أّنها  االجتماعي، 
الفاعل في دولة أخرى، أو قد تحدث ضمن نطاق 

الدولة ذاتها..
وفي بلداننا العربية، بدأ استحداث أقسام خاّصة 
بمكافحة  تعنى  واألمنية  الشرطية  المؤسسات  في 
لمواجهة  االجتماعي  والتواصل  »اإلنترنت«  جرائم 
إيجاد  وبدأ  اإللكترونية،  الجرائم  من  نوع  هكذا 
نصوص قانونية، وتشريعات واضحة، تعالج مثل 

هذه الجرائم.. 
والّدعوة قائمة اليوم في عدٍد مْن بلداننا العربية، 
إلى إطالق »شرطة اإلنترنت«، كجهة مسؤولة عن 

مكافحة »جرائم اإلنترنت«، وما أكثَرها!
وسؤال كبير ال يزال يتداول في بلداننا العربية: 
النيّات  أصحاب  على  نتعّرف  أْن  لنا  يمكن  كيف 
اإلجراميّة على »شبكة اإلنترنت« ومواقع التواصل 
االجتماعي، فنحذرهم، ونتجنّب شرورهم وأذّياتهم؟ 
ليست  المسألة  أّن  يبدو  الجواب:  وفي 
الكثير  يحوي  أمر  فهذا  نتصّورها،  التي  بالّسهولة 

اإعداد: وجيه ح�سن

»جرائم  خطورة  أسباب  أحد  وهو  الصعوبة،  من 
بهذه  ذاك،  أو  المجتمع  بهذا  المنتشرة  اإلنترنت«، 

الدولة أو تلك(..                      
مقيمة  عاماً(   30 ل،  )م،  المتهمة  أِحيلت  فقد 
آسيوية الجنسية، وتعمل موظفة إدارية في إحدى 
الشركات التجارية الخاصة في الدولة، إلى المحكمة 
في إحدى مدن الدولة، بتهمة ممارسة جريمة الزنا 
نطاق  خارج  ُمحرَّمة،  عالقات  وإقامة  والدعارة 
موجودين  رجال  مع  وااللتزام،  والِحْشَمة  الزواج 
في الدولة أو سياح فيها، وذلك مقابل مبالغ مالية 

وهدايا ثمينة. 
رجال  قبل  من  ل(  )م،  على  القبض  إلقاء  وتم 
أسرة  رب  قدمه  عنها،  بالغ  ورود  بعد  الشرطة 
تقيم في المبنى نفسه الذي تقيم فيه، ومفاده أنه 
الحظ ومنذ فترة من الزمن تردد رجال غرباء على 
بعد  فيه)م، ل( خصوصاً  تقيم  التي  »األستوديو« 

منتصف الليل.
وراقب رجال الشرطة مكان سكن )م، ل(، بعد 
والمداهمة  للمراقبة  القانوني  اإلذن  على  الحصول 
الجنسية  غربي  سائح  دخول  وبمجرد  والتفتيش، 

رجال  داهم  الليل،  منتصف  بعد  إلى سكنها  معها 
الشرطة السكن، وقبضوا عليهما ُمتلبِّسين.

معنية  مؤسسة  مع  الشرطة،  تعاونت  كما 
عن  للكشف  الدولة،  في  واالتصاالت  باإلنترنت 
الخاص  ل(  )م،  بحساب  تتعلق  إضافية  تفاصيل 
للتواصل  المخصص  اإللكتروني  الموقع  على 
االجتماعي والتعارف بين الجنسين، وللكشف عن 
من  بزبائنها  باتصاالتها  تتعلق  إضافية  تفاصيل 
إليها  القادمين  أو  الدولة  في  الموجودين  الرجال 
أسلوب  استخدمت  ل(  )م،  كانت  بعدما  للسياحة، 
وهي  معدودات،  ين، ألشهر  التّامَّ والسرّية  التخّفي 
سمة يتميّز بها اليوم هذا العالَم الفِسيح الّشاسع، 
الُمسّمى: »عالم جرائم اإلنترنت«، والذي هو أكثر 
إغراًء واستقطاباً، بالنّسبة إلى الكبار والّصغار، في 

هذا العالَم الُمتراِحب الممتّد.
بأنها  ل(  )م،  اعترفت  الشرطة،  تحقيقات  وفي 
قامت شخصيّاً، بإنشاء حساب لها على أحد المواقع 
االجتماعي  للتواصل  المخصص  اإللكترونية 
خارج  من  يدار  والذي  الجنسين،  بين  والتعارف 
الدولة، وصارت تستقطب من خالل حسابها هذا 

تواصل ال اجتماعي
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األشخاص المشاركين في هذا الموقع اإللكتروني 
والموجودين في الدولة أو القادمين للسياحة فيها، 
والّراغبين بممارسة الزنا والدعارة وإقامة عالقات 
وااللتزام،  الِحْشَمة  الزواج  نطاق  خارج  ُمحرَّمة، 
وذلك مقابل مبالغ مالية وهدايا ثمينة كانت تأخذها 

من زبائنها.
بعظمة  ل(  )م،  اعترفت  العامة«،  »النيابة  وأمام 
لسانها، بقيامها بجريمة الزنا والدعارة  منذ ثالثة 
أشهر، قائلة مْن دون خجل، وال أدنى احتَِشام: إنها 
أخذت تشعر منذ أشهر بملٍل قاتٍل، وِبضجٍر أكبر، 
ُيعَزى ذلك كلّه إلى عدم وجود عشيق لها في الدولة 
إلى  حياتها  مما حول  بالدها،  في  حالها  كان  كما 

أشبه ما يكون بالّصقيع، في يوم شتائّي مثلج! 
واستناداً إلى ذلك، قّرَرت القيام بإنشاء حساب 
المخصص  اإللكترونية  المواقع  أحد  على  لها 
الجنسين،  بين  والتعارف  االجتماعي  للتواصل 
هذا  واستغلت  الدولة،  خارج  من  يدار  والذي 
أشخاص  مع  والدعارة  الزنا  لممارسة  الحساب 
مالية  مبالغ  مقابل  الدولة  وخارج  داخل  من 
عدة  جنسيات  من  أشخاص  وهم  ثمينة،  وهدايا 

مّمن لديهم الّرغبة التّامة، والقناعة ذاتها، والقابلية 
نفسها، واالستعداد عينه، والتحّرر المنشود من كّل 
القيود الدينية والقانونية واالجتماعيّة، للقيام بهكذا 
»تواصل ال اجتماعي«، برغبة تاّمة، وقناعة باِصمة! 
وأمام المحكمة، قالت المتهمة )م، ل(: »أمامكم 
بالفعل  شعرُت  صريحة،  أعلنُها  القاضي،  سيّدي 
بخطأ ما قمت به مْن جريمة سيّئة، ال تمّت ألغصان 
وهأنذا  صلة..  بأي  واألخالق  والعفاف  الّشرف 
أعلن التّوبة والتّراجع واالنسحاب عّما قمُت به مْن 
جريمة، ال ُترضي الدين وال نصوص القانون وال 
الذين دعوتهم  الناس األسوياء، وأعتذر مْن جميع 
لممارسة  اإللكتروني  الموقع  على  حسابي  على 
اإلباحيّة، حين أقدمُت بلحظة طيش وجنون وغباء، 
على ذلك، وفي هذا ُمخالَفة للتعاليم الدينية، ولكّل 
األعراف والتقاليد والقوانين، مرعيّة اإلجراء، كنُت 
كنت  لكنّني  اليقين،  معرفة  قبُل  من  هذا  أعرف 
أتجاهله، وأتغاَضى عنه، بسبب الغباء الذي تملّكني، 
وكان  بحّق،  والبصيرة  البصر  عمياء  كنت  فقد 
األّمارة  نفسي  في  يوسوُس  الخنّاس  الشيطان 
بالّسوء، بهذا الّسقوط كلّه، واآلن زالت الغشاوة عن 

قلبي وعقلي، وانقشَع ضباب الغباء، من هنا ألتمس 
عفوكم والمسامحة..«!                       

»ندمت  العربية،  األمثال  في  يقال  وكما  ولكن، 
ل(  )م،  المتهمة  فطلب  مندم«،  ساعة  والت 
بالمسامحة ال يمكن القبول به ال دينياً وال قانونياً 
وال إجتماعياً، لذلك حكم القاضي عليها باإليداع في 
إحدى المؤسسات العقابية واإلصالحية في الدولة 
بجريمة الزنا والدعارة، وكذلك على آخر شريك لها 
في جريمتها السائح الغربي الجنسية، وبإبعادهما 

عن الدولة فور انتهاء كل منهما لفترة محكوميته.
على  ل(  )م،  بإقفال حساب  القاضي  كما حكم 
الموقع اإللكتروني المخصص للتواصل االجتماعي 
واتالف  وبمصادرة  الجنسين،  بين  والتعارف 
هاتفها المتحرك، ألن الحساب والهاتف كانا أداتين 
من األدوات المستخدمة في هذه الجريمة المصنفة 
قانوناً جريمة إلكترونية وجنائية في الوقت نفسه.

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

أخرى هو محض صدفة.
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أقرت الهيئة العامة بالمحكمة االتحادية العليا 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة في قرارات 
درجة  األعلى  المحاكم  تصدي  لها وجوب  عدة 
لقرارات  االستئناف  محكمة  مثل  اإلمارات  في 
المحاكم األعلى مثل محكمة الدرجة األولى أي 
محكمة البداية في حال وجود أي خلل قانوني 

في هذه القرارات. 
وأكدت المحكمة االتحادية العليا في اإلمارات 
أن عدم االلتزام بمبدأ تصدي المحاكم األعلى في 
مخالفة  يعد  األدنى  المحاكم  لقرارات  اإلمارات 
نقضه،  يوجب  بما  تطبيقه  في  وخطأ  للقانون 
من   166 المادة  إلى نص  قرارها  في  واستندت 
على  أوجبت  والتي  المدنية،  اإلجراءات  قانون 
الحكم  ببطالن  حكمها  عند  االستئناف  محكمة 
دفعاً  لقبوله  أو  االختصاص  لعدم  االبتدائي 
فرعياً ترتب عليه منع السير في الدعوى أن تعيد 
الدعوى إلى محكمة الدرجة األولى، أي لكونها لم 
تفصل في موضوع الدعوى، وحتى ال يحرم من 
على  الدعوى  نظر  من  لمصلحته  البطالن  تقرر 
درجتين باعتباره من المبادئ األساسية للنظام 
عدا  ما  أما  مخالفتها.  يجوز  ال  التي  القضائي 
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ذلك من حاالت البطالن فإن محكمة االستئناف 
ما  إذا  الدعوى  في  والفصل  بالتصدي  ملزمة 
قضت ببطالن الحكم ألي سبب آخر بحسبان أن 
النص في التصدي قد جاء عاماً ولم يخصص 
بحالة بطالن معينة، ال سيما وأن محكمة الدرجة 
األولى تكون قد أبدت رأيها في موضوع الدعوى 

وأصبحت غير صالحة لنظرها مرة أخرى.
وما أقرته الهيئة العامة بالمحكمة االتحادية العليا 
األعلى  المحاكم  تصدي  بخصوص  اإلمارات  في 
األدنى يعد نهجاً قضائياً جديداً  المحاكم  لقرارات 
ومتطوراً بما يتماشى مع السياسة التشريعية في 
دولة اإلمارات، والتي تهدف في المقام األول إلى 
اختصار إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة 
وتوفير النفقات والجهود بما ينعكس باإليجاب على 

المتقاضين.

حالت 

يثبت  الجنائي هو حق  القانون  في  التصدي 
جرائم  في  الجنائية  المحكمة  لقانون  وفقاً 
أفرادها  أحد  على  التعدي  تم  لو  كما  الجلسات 
التصدي  للمحكمة  يحق  فهنا  المحاكمة،  أثناء 

التحقيق  وتجري  الجريمة  هذه  في  للفصل 
وتصدر الحكم وذلك وفقاً للمادة 18 من قانون 
لسنة   35 رقم  اإلماراتي  الجزائية  اإلجراءات 
الجزائية  )للمحكمة  أنه  فيها  جاء  والتي   ،1992
إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد 
أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها 
أو  لها  الواجب  باالحترام  أو  بأوامرها  اإلخالل 
الشهود  من  أحد  أو  أعضائها  أحد  في  التأثير 
فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها 
أن تحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق. وكذلك 
الجنح  القيد والوصف في  من حقها  أن تعدل 
والجنايات مخالفة بذلك قرار االحالة من النيابة 

العامة. والقانون اعطاها الحق في ذلك(.
أما المادة )17( من قانون اإلجراءات الجزائية 
اإلماراتي والتي عدلت بموجب القانون االتحادي 
رقم )29( لسنة 2005 بتعديل 51 مادة من أحكام 
بالقانون  الصادرة  الجزائية  اإلجراءات  قانون 
االتحادي رقم )35( لسنة 1992، والذي أصدره 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
على  نصت  فقد  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
هناك  أن  الجزائية  للمحكمة  تبين  )وإذا  التالي: 

تصدي المحاكم األعلى 
لقرارات المحاكم األدنى
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متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية 
أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى 
إذا تبين لها وقوع جناية أو  المتهمين فيها، أو 
جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فعليها أن 
تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها 
والتصرف فيها(. وقد قصد المشرع اإلماراتي 
اإلجراءات  قانون  من   17 المادة  تعديل  من 
الجزائية اإلماراتي  منح المحكمة سلطة إشرافية 
غير مباشرة على أداء النيابة العامة. وجاء في 
المادة 2/242 من قانون اإلجراءات المدنية رقم 
11 لسنة 1992 وتعديالته بالمرسوم بقانون رقم 
السمو  صاحب  عن  والصادر   2017 لسنة   10
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
“حفظه الله أنه : ) إذا حكمت المحكمة االبتدائية 
أو بقبول دفع فرعي يترتب  بعدم االختصاص 
محكمة  وحكمت  الدعوى،  في  السير  منع  عليه 
االستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص 
المحكمة وبرفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، 
وجب عليها أن تتصدى وتعيد القضية لمحكمة 

أول للحكم في موضوعها(. 
كما جاء في رقم 166 من القانون نفسه أنه 

الموضوع  في  االبتدائية  المحكمة  حكمت  )إذا 
في  بطالناً  هناك  أن  االستئناف  محكمة  ورأت 
الحكم،  أثر في  اإلجراءات  في  أو بطالناً  الحكم 
تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت 
المحكمة االبتدائية بعدم االختصاص أو بقبول 
الدعوى  السير في  عليه منع  ترتب  دفع فرعي 
الحكم  بإلغاء  االستئناف  محكمة  وحكمت 
وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي 
القضية  تعيد  أن  عليها  وجب  الدعوى  وبنظر 

للمحكمة االبتدائية للحكم في موضوعها(.
العليا في  المحكمة االتحادية  أن  المعلوم  ومن 
دولة اإلمارات وهي أعلى محكمة درجة هي التي 
تتصدى في آخر المسار القضائي في أي دعوى 
يطعن فيها أمامها وتحكم فيها عمالً بأحكام المادة 
والمحكمة  الجزائية،  اإلجراءات  قانون  من   249
االتحادية العليا هي أعلى درجة في التقاضي في 
دولة اإلمارات وال تعقيب على أحكامها وال طعن، 
ولكنها في عدد من الدعاوى ال تجد غضاضة في 
سريعاً  بذلك  فتقوم  تعديله  أو  قرارها  مراجعة 
نظراً  بالمتقاضين  يضر  قد  قرار  أي  إلصالح 
مواد  نصت  كما  األهم  القضائي  المرجع  ألنها 

القانون االتحادي رقم 10 لسنة 1973 بشأن إنشاء 
 65 المادة  بينها  ومن  العليا.  االتحادية  المحكمة 
دوائر  إلحدى  تبين  )إذا  التالي:  على  تنص  التي 
أمامها،  دعوى  نظر  بصدد  وهي  العليا  المحكمة 
من  صدورها  سبق  متعارضة  مبادئ  هناك  أن 
إذا  العليا تتصل بالدعوى المطروحة أو  المحكمة 
للمحكمة،  مستقر  مبدأ  عن  العدول  الدائرة  رأت 
العمومية  الجمعية  إلى  الموضوع  بإحالة  تأمر 
للمحكمة بكامل أعضائها للفصل في الدعوى. وفي 
العمومية  الجمعية  الدعوى  في  الحالة تحكم  هذه 

مشكلة من جميع أعضائها.
من  هيئة  العليا  االتحادية  بالمحكمة  وتشكل 
أربعة  وأقدم  ينوب عنه  أو من  المحكمة  رئيس 
قاضيين.  على  منهم  المناوبين  يزيد  ال  قضاة 
فإذا رأت إحدى دوائر المحكمة وهي بصدد نظر 
دعوى أو طعن العدول في غير المواد الدستورية 
مبادئ  هناك  أن  أو  للمحكمة  مستقر  مبدأ  عن 
قانونية متعارضة سبق صدورها من المحكمة 
الهيئة  هذه  إلى  الطعن  أو  الدعوى  بإحالة  تأمر 
بالعدول  أحكامها  الهيئة  وتصدر  فيه.  لتفصل 

بأغلبية أربعة قضاة على األقل(.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  قررت 
اإلمارات العربية المتحدة رفض طعن قدمه أمامها 
شخص مقيم  أدين من قبل محكمتي االستئناف 
والدرجة األولى أي المحكمة االبتدائية في إحدى 
المواد  تعاطي  تسهيل  بجرم  الدولة  إمارات 
 3 لـ  والمخدرات  العقلية  المؤثرات  أي  المخدرة 
المحكمة  وقضت  شقة.  داخل  آخرين  أشخاص 
االتحادية العليا بأنه ال حق لهذا المدان في الدفع 
للمادة  وفقاً  المقررة  العقوبة  تخفيف  أو  باإلعفاء 
55 من القانون االتحادي رقم 14 لسنة 1995 في 
شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، 
وال وفقاً للمادة 97 من قانون العقوبات االتحادي 

رقم 3 لسنة 1987.
في  العامة  النيابة  أن  القضية  تفاصيل  وفي 
إلى  الشخص  هذا  أحالت  الدولة  إمارات  إحدى 
القضاء بتهمة أنه سّهل تعاطي المواد المخدرة لـ 
3 أشخاص، وذلك بعد أن أعّد وهيّأ مكاناً لتعاطي 
بأن وفر  في شقة، وذلك  المخدرة متمثالً  المواد 
على  وجعلها  والمخدرات  العقلية  المؤثرات  فيها 
المذكورين  أمام  الشقة  في  الجلوس  طاولة 
الشريعة  بمعاقبته طبقاً ألحكام  لتعاطيها، مطالبة 
من   63  ،57  ،52  ،46  ،1/  44 والمواد  اإلسالمية 
قانون العقوبات االتحادي رقم 14 لسنة 1995 في 
العقلية  والمؤثرات  المخدرة  المواد  مكافحة  شأن 

وتعديالته.
المحكمة  أي  درجة  أول  محكمة  وقضت 
 5 المتهم  بسجن  نفسها  اإلمارة  في  االبتدائية 
بإبعاده  وأمرت  درهم  ألف   20 وتغريمه  سنوات 
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بالرسوم  وإلزامه  العقوبة  تنفيذ  بعد  الدولة  عن 
النيابة  من  كل  الحكم  هذا  واستأنف  القضائية، 

العامة في اإلمارة والمتهم. 
ودرست مـحكمة االستئنـاف في اإلمارة نفسها 
أول  محكمة  وحكم  والمتهم  العامة  النيابة  طعني 
النهاية  في  االستئناف  محكمة  وقضت  درجة، 
سنوات   10 المتهم  سجن  إلى  الحكم  بتعديل 
بعد  البالد.  عن  وإبعاده  درهم  ألف   20 وتغريمه 
ولقي  القضائية.  بالرسوم  وإلزامه  العقوبة  تنفيذ 
لم  ولكنه  العامة،  النيابة  لدى  قبوالً  الحكم  هذا 
المحكمة  أمام  فيه  فطعن  المتهم  لدى  قبوالً  يلق 
االتحادية العليا في دولة اإلمارات، دافعاً بحقه في 
اإلعفاء من العقوبة أو تخفيفها وفقاً لنص المادتين 
لسنة   14 رقم  االتحادي  القانون  من   55 المادة 
1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية. والمادة 97 من قانون العقوبات االتحادي 
رقم 3 لسنة 1987 بحجة أنه أسهم إسهاماً إيجابياً 
للتوصل  المختصة  السلطة  مساعدة  في  ومنتجاً 
المواد  يمتلك  كان  ألنه  ادعى  رابع  شخص  إلى 
أن  وبحجة  الجريمة،  في  المستخدمة  المخدرة 
محكمة البداية ثم محكمة االستئناف تجاهلت كل 
هذه الدفوع ولم ترد عليها الرد الكافي ما يعيب 

حكمها ويستوجب نقضه. 
وردت المحكمة االتحادية العليا على المتهم بأن 
ما أدلى به من أن المضبوطات تعود لشخص آخر 
يترتب  ولم  دليل،  دون  من  مرسالً  قوالً  جاء  قد 
على هذا اإلبالغ ضبط هذا الشخص الذي يدعيه 
باإلعفاء  الدفع  في  له  حق  فال  ثم  ومن  المتهم، 

من   55 للمادة  وفقاً  المقررة  العقوبة  تخفيف  أو 
في شأن   1995 لسنة   14 رقم  االتحادي  القانون 
وال  العقلية.  والمؤثرات  المخدرة  المواد  مكافحة 
وفقاً للمادة 97 من قانون العقوبات االتحادي رقم 
العليا  االتحادية  المحكمة  وذكرت   .1987 لسنة   3
بوجود 3 حاالت إلعفاء أو تخفيف العقوبة بحق 

المتهمين في قضايا المخدرات وهي:
المختصة  السلطات  بإبالغ  المتهم  مبادرة   <

بما يعلمه قبل البدء في ارتكاب الجريمة،
> أو المبادرة باإلبالغ قبل البدء في التحقيق. 
أثناء  للسلطات  المتهم  سّهل  حال  في  أو   <
التحقيق أو المحاكمة القبض على مرتكب الجريمة 

الرئيس.
المدان  الشخص  على  تنطبق  ال  حاالت  وهي 

والطاعن بقرار محكمة االستئناف.
وللتعليق على حكم المحكمة االتحادية العليا في 
التي  القانونية  المواد  أن  إلى  القضية، نشير  هذه 
على  بتطبيقها  اإلمارة  في  العامة  النيابة  طالبت 
المتهم تتناسب مع مدى خطورة جريمة المخدرات 
محكمة  استندت  وقد  والمجتمع،  الفرد  على 
االستئناف إليها، وهي مواد القانون االتحادي رقم 
14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية.

املادة 44/1:

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات 
والغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف درهم، كل 
من  أي  ارتكاب  على  أو حرض شخصاً  دعا  من 

اإلعفاء من العقوبة أو تخفيفها
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الجرائم المبينة في المواد )39( و)40( و)41( أو 
سهل له ارتكابها بأي وجه. ويعتبر ظرفاً مشدداً 
وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في 
أو  أنثى  على  أو وقوعها  العامة  التجمعات  أماكن 
حدث أو مريض مرضاً عقلياً أو شخص في حالة 

سكر أو تخدير ظاهرين.

املادة 46:

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات 
التي  والغرامة  سنة  عشرة  على خمس  تزيد  وال 
ال تقل عن عشرين ألف درهم كل من أدار أو أعد 
أو هيأ مكاناً لتعاطي أي مادة من المواد المخدرة 
أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول 
أرقام )1( و)2( و)4( و)5( المرفقة بهذا القانون.

ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات 
ال  التي  وبالغرامة  سنوات  عشر  على  تزيد  وال 
أعد  أو  أدار  من  كل  درهم  ألف  تقل عن عشرين 
أو هيأ مكاناً لتعاطي أي مادة من المواد المخدرة 
أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول 
أرقام )3( و)6( و)7( و)8( المرفقة بهذا القانون 
أو أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 
التي يسري في شأنها حكم المادة )41( وتكون 
العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي ال تقل عن 
عشرين ألف درهم في حالة العود إلى ارتكاب أي 

من الجرائم المذكورة.

املادة 57:

المواد  لتعاطي  أعد  مكان  كل  بإغالق  يحكم 
أي  لمباشرة  أو  العقلية  المؤثرات  أو  المخدرة 
نشاط متعلق بها في غير األحوال المرخص بها 
وفقاً ألحكام هذا القانون ويكون الحكم باإلغالق 

ال  األحوال  جميع  وفي  ذلك،  عدا  فيما  جوازياً 
مشروع  لغرض  أعد  إذا  إال  المكان  بفتح  يصرح 

وبعد موافقة النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم 

بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

املادة 63:

في  عليها  المنصوص  العقوبات  إلى  باإلضافة 
حكم  الذي  األجنبي  بإبعاد  يحكم  القانون  هذا 
في  عليها  المنصوص  الجرائم  إحدى  في  بإدانته 

هذا القانون.
وأيدتها  االستئناف  محكمة  استندت  وقد   
عموماً  المواد  هذه  الى  العليا  االتحادية  المحكمة 

وخصوصاً إلى المواد 46 و57 و63. 
حاول  التي  القانونية  المواد  إلى  بالنسبة  أما 

المتهم عبثاً االستفادة منها فهي: 

 14 رقم  االتحادي  القانون  من   55 المادة 
المخدرة  المواد  مكافحة  شأن  في   1995 لسنة 
التالي:  على  تنص  والتي  العقلية،  والمؤثرات 
في  المبينة  للجرائم  المقررة  العقوبات  من  يعفى 
المواد )46( و)48( و)49( و)50( كل من بادر من 
اإلدارية  أو  القضائية  السلطات  إبالغ  إلى  الجناة 
الجريمة.  ارتكاب  في  البدء  قبل  عنها  يعلمه  بما 
حصل  إذا  العقوبة  من  اإلعفاء  للمحكمة  ويجوز 
في  البدء  وقبل  الجريمة  ارتكاب  بعد  اإلبالغ 
التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا 
سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق 
الجريمة.  مرتكبي  أحد  على  القبض  المحاكمة  أو 
وهذا ما لم يفعله المتهم بل حاول اتهام شخص 
إلى  يقد  لم  ما  المخدرة وهو  المواد  بملكية  رابع 

من  اإلعفاء  التماس  المتهم  ومحاولة  دليل.  أي 
تخصه  ال  المضبوطات  بأن  زعم  كما  العقوبة 
العقوبة  من  تهرب  هي  إنما  آخر  لشخص  وإنما 
شخصياً  ألنه  وذلك  له  قيمة  ال  مرسالً  وكالماً 
من أعّد وهيّأ مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية متمثلة في شقة، ووفر فيها المواد المخدرة 
الجلوس  طاولة  على  وجعلها  العقلية  والمؤثرات 

أمام المذكورين لتعاطيها.
أما المادة 97 من قانون العقوبات االتحادي رقم 

3 لسنة 1987 والتي تنص على التالي:
عقوبتها  جناية  في  مخفف  عذر  توفر  »إذا 
أو  المؤبد  السجن  إلى  العقوبة  نزلت  اإلعدام، 
المؤقت أو إلى الحبس الذي ال تقل مدته عن سنة، 
العقوبة  نزلت  المؤبد  السجن  كانت عقوبتها  فإن 
تقل  ال  الذي  الحبس  إلى  أو  المؤقت  السجن  إلى 
مدته عن ستة أشهر، فإن كانت عقوبتها السجن 
المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي ال يقل عن 
القانون على  ثالثة أشهر، وذلك كله ما لم ينص 
خاصة  مادة  هي  عقوبات   97 خالفه«.والمادة 
ينزل  أن  التقديرية  ولسلطته  للقاضي  بالرأفة 
األقل  إلى  األشد  من  عليها  المنصوص  بالعقوبة 
شدة ومرهون ذلك بوجود عذر مخفف. وال يوجد 
أعذار تستوجب  أي  القضية  المتهم في هذه  عند 

الرأفة 
بل على العكس قرر قاضي االستئناف وأيدته 
من  العقوبة  تشديد  العليا  االتحادية  المحكمة 
إلى  درهم  ألف   20 والغرامة  سنوات   5 السجن 
السجن 10 سنوات والغرامة ذاتها، وكان التشديد 
تماماً،  وصحيحاً  والقانون  الواقع  مع  منسجماً 
ويتناسب مع مدى خطورة جريمة المخدرات على 

الفرد والمجتمع. 
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م. مي�سون قا�سم 

باحثة يف الربجمة اللغوية الع�سبية

كيف نهزم القلق؟ 

القلق عبارة عن ردة فعل غير محددة للجسم 
يؤدي  ومفيد  طبيعي  أمر  وهو  ذلك  يستدعي 
لحالة  إنذار  إشارة  بمثابة  يعد  إذ  وظيفة مهمة، 
االستعداد  اإلنسان  يستطيع  حتى  فعلية  خطر 
ووجوده  بقاءه  يهّدد  أن  يمكن  ما  كل  لمجابهة 
وهو حافز لإلبداع واالبتكار والخلق. وإننا لنجد 
القلق  أصابهم  قد  مجتمعاتنا  من  األغلبية  بأّن 
على أرزاقهم، قلق على ثرواتهم، قلق على أمنهم، 
وقلق على وجودهم. فهو كالملح في الطعام إذا 
زاد عن حده انقلب ضده، لكن إن تواجد بحدوده 
ألنه  وضروري  ومطلوب  واجب  فهذا  المعتدلة 

الباعث على النجاح وتحقيق ما نرغب.       

اأ�سباب القلق العامة 

يمكننا القول بأن القلق هو نتاج مجموعة من 
العوامل نذكر منها:

نزعة  ورثت  تكون  قد  وراثية:  أسباب   -  1
تجاه  كليهما  أو  والديك  أحد  القلق من مالحظة 
ردة فعل الظروف المحيطة بهما فلو أن والدتك 
أخذت  فإنك  مثالً  القطط  رؤية  عند  تقلق  كانت 
رسالة مبكرة بأن بعض الحيوانات األليفة تسبب 
السيارة  قيادة  عند  يقلق  والدك  كان  أو  القلق، 
فتكون بطبيعة الحال قد تلقيت إشارة أن القيادة 
أيضاً تسبب القلق، فهنا قلقك موروث باالقتداء 

والخوف الموجود في محيط دائرة العائلة. 
)أ(: وجد  الشخصية  نمط  من  كنت  إذا   -  2
الباحثون بأن هناك أنماطاً من الشخصيّة تتميز 
الشخصيات  من  غيرها  عن  تختلف  بصفات 
وهناك  ب  والشخصيّة  أ  الشخصيّة  فهناك 
أ  الشخّصية  نوع   -  1 بينهما:  جوهرية  فروق 
هي أكثر عرضة لإلجهاد، وفي عجلٍة من أمره، 
قليل الصبر وسريع في كل ما يقوم بفعله. نوع 
الشخصيّة ب هو أقل عرضًة لإلجهاد المرضي، 

فهو مسترٍخ، هادئ، ومفتقرٌ الى عجلة الوقت.
- األفراد من النوع أ يميلون ليكونوا حساسين 
واستباقيين ومن ناحيٍة أخرى يميل األفراد من 
متأملين ومبدعين في  يكونوا  أن  إلى  النوع ب 

طبيعتهم.
- أفراد النوع أ قليلو الصبر في حين أن أفراد 

النوع ب عكسهم تماماً.
- عندما يتعلق األمر بالمزاج فإن  أفراد النوع 

معتدلو  النوع ب  أفراد  بينما  الغضب  أ سريعو 
المزاج.

- أفراد النوع أ متنافسون للغاية بينما يرّكز 
من  باللعبة بدالً  النوع ب على االستمتاع  أفراد 

الفوز.
- مستوى توتر األفراد من النوع أ أعلى من 

األفراد من النوع ب.
- الشخص الذي يملك الشخصيّة أ يمكن أن 
يفعل عدة أمور في وقٍت واحد وخالفاً لذلك أفراد 
في  واحداً  يفعلوا شيئاً  أن  يمكن  الشخصيّة ب 

وقٍت واحد.
3 - القسوة على النفس: إّن لنفسك عليك حقاً 
فال تحملها ماال تطيق –ال يعني ذلك أن تستسلم 
– ولكن يجب أن  أال تكون طموحاً  أو  للظروف 
معها حتى ورد  بنفسك متصالحاً  تكون رحيماً 
في القرآن هذا المعنى قوله تعالى: )رّبنا ال تحملنا 
لنا وارحمنا  به واعف عنا واغفر  لنا  ماال طاقة 
فال  الكافرين(  القوم  على  فانصرنا  موالنا  أنت 
تكلف نفسك فوق ما تستطيع ال على المستوى 
الذين  المجتمعي،  المستوى  الشخصي وال على 
يحّملون أنفسهم هموماً أكبر مما خّصصهم الله 

تعالى من قدرات فهم يدّمرون أنفسهم.
وعدم  السخط  بعين  الواقع  الى  النظر   -  4
هذا  النجاح،  من  قدراً  حقق  قد  منّا  كل  الرضا: 
يستمتع  وأن  يستوعبه  أن  للمرء  ينبغي  النجاح 
همومهم  في  غرقوا  قد  الناس  أغلب  أن  إاّل  به 
ومشاكلهم وركزوا على ما ينقصهم، ففقدوا لذة 
الغد  ألم  يمنع  ال  فالقلق  الرحلة،  ومتعة  العيش 

ولكنه يسرق متعة اليوم.
تناولك  إن  والتوتر:  القلق  تجلب  أطعمة   -  5
والقلق  التوتر  مشاعر  يزيد  قد  األطعمة  لبعض 
يؤدي  غير صحيّة  بكميات  فتناوله  السكر  مثل 
سريع  بشكل  الدم  في  مستوياته  ارتفاع  إلى 
ومؤقت ثم هبوطه مجدداً, إن عدم انتظام السكر 
في أجسامنا يقود إلى زيادة في إفراز هرمونات 
التوتر والقلق وخاصة الكورتيزون واألدرينالين 
المسؤول عن كافة أعراض التوتر والقلق , كما 
يعتبر  والذي  الكافيين  كمية  من  التقليل  يجب 
القهوة ومشروبات  الموجودة في  المنبهات  من 
الطاقة ويجدر بالذكر أن تأثير الكافيين يختلف 
من شخص آلخر, كما يجب التقليل من الوجبات 

السريعة واإلكثار من فيتامين ب. 
6 - الشعور بالخوف والحزن: إن القاعدة هي 
الندم على ما فات والقلق بشأن المستقبل وعدم 
االكتراث بالحاضر الذي نعيشه، إن معظم الناس 
يتصرفون بهذه الطريقة مما يؤدي إلى الشعور 
يتعرضون  عندما  وخصوصاً  والقلق  بالتوتر 
أو  الدراسة  أو  الحياة  نمط  بسبب  لضغوط 
المجتمع أو األوضاع االقتصادية واألمن العام. 

7 - إذا كنت امرأة فقد تعانين من مضاعفات 
الدورة الشهرية كالقلق والتلهف للسكر وكسل 

وصداع.
8 - النظرة التشاؤمية للمستقبل: إذا حوصرت 
باألوهام والوساوس والقلق وغصت في غياهب 
المجهول فإنك ستهب نفسك خوفا وقلقاً ال مبرر 
ومن  مرض،  في  المرض  خوف  من  فأنت  له، 
خوف الفقر في فقر، ومن توقع المصيبة مصيبًة 

أكبر منها.

اأعرا�س القلق ب�سكل عام 

للقلق  يتعرضوا  أن  يمكن  األشخاص  معظم 
غير  التوتر  حاالت  في  أما  والعابر،  المؤقت 
العام  القلق  اضطراب  يحدث  عندها  الطبيعية 
واألمثلة التي سنذكرها تشير إلى مستوى أعلى 
من المستوى المعقول ومع مرور الوقت يزداد 
الوضع سوءاً ويسبب آالماً في الصدر وصعوبة 
في الرؤية والكوابيس وقد يدفع بعضهم لمالزمة 
المنزل، فهنا القلق يتميز عن القلق الطبيعي بعدة 

أمور: أعراض نفسيه – أعراض جسدية.
أما فيما يخص األعراض النفسية فهي كاآلتي: 
1 - ال يستطيع التخلص من الشعور بالقلق، 
الشخص  به  يشعر  قد  مما  أكثر  مفرط  قلق 

الطبيعي. 
حاد  ويصبح  والتركيز  الذاكرة  ضعف   -  2

الطباع. 
3 - غير منطقي فال يوجد ما يبرر هذا الشعور 
ويدرك المصابون به أنه مبالغ فيه وغير منطقي 
غير أنهم ال يملكون القدرة على إيقافه والتغلب 

على هذا الشعور. 
4 - يسبب مشاكل نفسيه كالخوف والفوبيا 

والوساوس القهرية. 
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اأما الأعرا�س اجل�سدية فهي: 

1 - صعوبة في النوم وهي أكثر ما يشتكي 
الجسم  يزود  فالنوم  بالقلق  المصابون  منه 
بالطاقة، ولذلك يؤثر األرق على الصحة الجسدية 

ويعيق المصابين من العمل بكفاءة. 
واإلمساك،  كاإلسهال  هضمية  مشاكل   -  2

زيادة أو نقصان كمية الطعام. 
3 - الشعور بألم في العضالت نتيجة التوتر 
إلى الشعور بآالم في  الزائد ما يؤدي  العضلي 
على  والصك  الفكين  وتشنج  والظهر  الكتف 
عمر  في  تدريجي  بشكل  تظهر  والتي  األسنان 

المراهقة. 
وبشكل عام ال توجد دراسات تؤكد وجوده 
تشخيص  إلى  يستندون  األطباء  ولكن  كمرض 
أسئلة  المرضي من خالل طرح مجموعة  القلق 
حول األعراض وما إذا كان هذا القلق قد تجاوز 

الستة أشهر. 

كيف تك�سر القلق وتهزمه

1 - إّن الثقة برب العالمين واليقين التام بأنه 
مهما كثرت المشاكل والهموم والضغوطات فإّن 
هذه المشاكل سوف تزول ال محالة ,فذكر الله 

تعالى من شأنه تصغير وتحجيم أي مشكلة مهما 
كبرت قال تعالى:) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 

بذكر الله آال بذكر الله تطمئن القلوب(.
أحد  هو  التنفس  وبعمق:  جيداً  تنفس   –  2
ونجاعة،  بسرعة  القلق  من  التخلص  تقنيات 
العميق في أي  التنفس  تستطيع أن تتمرن على 
مكان ولبضع دقائق، أوجد مكاناً هادئاً خذ نفساً 
عميقاً وعّد إلى الرقم 5 ثم احبس أنفاسك لمدة 
قصيرة وبعد ذلك قم بالزفير البطيء، أعد الكرة 

لمدة 10 دقائق. 
إن  النوم،  من  يكفي  ما  على  الحصول   -  3
تسع  إلى  سبع  من  هو  الصحّي  النوم  معدل 
فلذلك فإن النوم غير المنتظم أو  ساعات يومياً 
المضطرب يؤدي إلى نتائج خطيره فهو ال يؤذي 
الصحة الجسدية فحسب بل يمتد ليشمل الصحة 
يكون  أن  يجب  وتوتر،  قلق  على شكل  النفسية 
موعد نومك ثابتاً والحرص على أن تكون ساعتك 

البيولوجية ثابته.
في  تنم  اليوم شجرة  اغرس  اآلن:  قوة   -  4
ظلها غداً، أغلب تفكير الناس ينصب على الحرن 
أن  أما  المستقبل  من  الخوف  أو  الماضي  على 
من  يعد  فهذا  الحاضر  عيش  على  العقل  يركز 

أصعب األمور. 
فحّول  بالمستقبل  التفكير  في  البد  كان  فإن 
وثقة  أمل  تفكير  إلى  خوف  تفكير  من  تفكيرك 
بأحزانه  بسبيله  يرحل  الماضي  واجعل  بالله, 
الحزن  بين  دائماً  نحيا  كنا  فإذا  وهمومه, 
الرضا  عنصري  فيه  افتقدنا  زمٍن  في  والخوف 
أصاب  )ما  تعالى:  قوله  فلنقرأ  النفسي  واألمن 
من مصيبٍة في األرض وال في أنفسكم إال في 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 

معظم االأ�صخا�ض 

ميكن اأن يتعر�ص�ا 

للقلق امل�ؤقت 

والعابر
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لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم 
والله ال يحب كل مختال فخور( فكل شيء في 
كتاب ,ما عليك إال االجتهاد والعمل على تحسين 
النتيجة  أما  عزيمة  من  أوتيت  ما  بكل  حاضرك 
الله وحده, وتوقف عن منح  والتوفيق فهو بيد 
القلق المزيد منك خذ من اليوم عبرة ومن األمس 

خبرة.
الذين  إن   : رياضية  بتمارين  القيام   -  5
يمارسون الرياضة بانتظام يقل إفراز هرمونات 
اإلندروفين  هرمون  إفراز  على  وتساعد  التوتر 
المعروف باألساس )كمضاد لأللم( الذي يعمل 
بالطريقة  األلم  وتسكين  المزاج  تحسين  على 
المسكنة  األدوية  بعض  بها  تعمل  التي  نفسها 
أن  إال  والكودين  كالمورفين  )المخدرة(  لأللم 
ال  الجسم  في  طبيعياً  يفرز  الذي  اإلندروفين 
يؤدي إلى اإلدمان, فإذا مارست نشاطاً يعجبك 
لمدة ثلث إلى نصف ساعة يومياً قد توقف نوبة 
قلقك من دون أن تشعر بذلك وال بد أن نذكر أن 
المشي هو أسهل نشاط رياضي وفيه من الفوائد 

ماال يعد وال يحصى.
الناس  أن تواجه مخاوفك: بعض  - حاول   6
أشد  قلٍق  في  فيقع  يواجه  وال  القلق  من  يهرب 
رأسها  تضع  التي  كالنعامة  أكبر  مصيبٍة  وفي 
كن  بها،  المحدقة  األخطار  وتتجاهل  الرمل  في 
شجاعاً، واجه مخاوفك، واطرح على نفسك أسئلة 
موضوعيّة، ما أقصى شيء ممكن أن يحدث لك؟ 
وكيف يمكنني حل تلك المشكلة إن حدثت؟ هنا 
عليها  وسيطرت  المشكلة  تلك  قيّدت  قد  تكون 
الحديث  استخدم  ودوماً  مزدوجة،  قوة  فهذه 
تنبثق من  النفس  الذات، فطمأنينة  مع  اإليجابي 
وخذ  الله  على  توكل  الفروض،  بأسوأ  التسليم 
بكل األسباب وبرمج عقلك بأّن كل ما تتعرض 
له ناتجٌ عن حكمة ربانيٍة فيها الخير حيث يقول 
سبحانه وتعالى :)وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌ لكم(.

7 - استخدم بعض الزيوت الطبيعية المهدئة: 
النّفاذ  على  الزيوت  هذه  قدرة  الباحثون  أثبت 
وإحداث  الجلد  طبقات  خالل  من  فائقة  بدرجة 

تأثيرات عامة لها نتائج طيبة: 
فالخزامى: يحتوي على مكونات مهدئة تنفع 

في عالج األرق والقلق واإلجهاد. 
الجسم  انفعاالت  توازن  على  يساعد  المسك: 

والنفس. 
الورد: مهدئ يريح األعصاب ويوازن المزاج.

البابونج: مهدئ يصفي الذهن وينعش. 
من  عالج  هو  به:  والعمل  القرآن  تالوة   -  8
القلق والخوف ووسوسة الشيطان ,اقرأ القرآن 
وكأّن الله يخاطبك, يقول اإلمام جعفر الصادق 
عليه السالم إنه قال: عجبت لمن فزع من أربع 
كيف ال يفزع الى أربع: -عجبت لمن خاف كيف 
ونعم  الله  )حسبنا  تعالى:  قوله  الى  يفزع  ال 
الوكيل( فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها 
يمسسهم  لم  وفضل   الله  من  بنعمة  )فانقلبوا 
إلى  يفزع  ال  كيف  اغتّم  لمن  ,وعجبت  سوء( 

كنت  إني  أنت سبحانك  إال  إله  :)ال  تعالى  قوله 
من الظالمين( فإني سمعت الله عز وجل يقول 
الغّم وكذلك  بعقبها :)فاستجبنا له ونجيّناه من 
ال  كيف  به  ُمكر  لمن  المؤمنين(,وعجبت  ننجي 
يفزع الى قوله تعالى: )وأفّوض أمري إلى الله 
إّن الله بصيرٌ بالعباد (فإني سمعت الله عز وجل 
مكروا(,  ما  سيئات  الله  :)فوقاه  بعقبها  يقول 
يفزع  ال  كيف  وزينتها  الدنيا  أراد  لمن  وعجبت 
بالله( الله ال قوة إالّ  الى قوله تعالى: )ما شاء 

فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها :)إن َتَرِن 
يؤتين  أن  ربي  فعسى  وولدا  ماالً  منك  أقل  أنا 

خيراً من جنتك(.
9 - ممارسة الهوايات التي تخلصك من التوتر 
الصحة  مجال  في  والخبراء  فالباحثون  والقلق: 
من  للتخلص  بديلة  بعالجات  يوصون  النفسية 
التوتر والقلق وكذلك ممارسة بعض األنشطة التي 
أثبتت فعاليتها في العالج على نحو مدهش منها: 

ألعاب  ممارسة  توصف  الفيديو:  ألعاب   -
الفيديو بأنها )النقيض العصبي لالكتئاب( وذلك 
ألن ممارسة تلك األلعاب تنشط أجزاء معينة من 
المخ وهي تلك األجزاء التي ال تحصل عادًة على 
تنشيط كاٍف عندما تكون مكتئباً لذلك فقد أظهرت 
تحسن  إلى  تؤدي  ممارستها  أن  الفيديو  ألعاب 

المزاج وتخفيف التوتر.
– البستنة: تبين البحوث أنه مع مرور الوقت 
والزهور  النباتات  ورعاية  البستنة  أعمال  فإن 

تخفف القلق وتحقق االسترخاء.

الخروج  مجرد  إن  الطبيعة:  في  التجول   –
من  طناً  يجلب  الطبيعة  أحضان  في  والتجول 
من  ويحّد  والعقلية  والنفسية  الصحية  الفوائد 

األفكار السلبية.
معهم  والتواصل  الرفاق  دعوة  إن  الرفقة:   –
يقمع  االجتماعي  والتعبير عن مشاعرك والدعم 
التوتر  ويخفض  »كورتيزول«  إفراز  مستويات 
ويقلل من القلق، لكن تجنّب التعبير عن مشاعرك 
عبر الرسائل أو مواقع التواصل االجتماعي فمن 
األفضل أن تتواصل مع أصدقائك وجهاً لوجه. 

ال تنس أن القلق مثل الكرسي الهزاز سيجعلك 
مكان،  أي  الى  يوصلك  لن  لكنه  دائماً  تتحرك 
تتعامل  كيف  المهم  معك  يحدث  ما  المهم  ليس 
مما  تأتي  ال  المعدة  فقرحة  لك  يحدث  ما  مع 
تأكله ولكنها تأتي مما يأكلك من القلق والهموم 
فالعلماء  الفراغ  حبيب  القلق  والخوف.  والتوتر 
بانهيارات  يصابون  ال  الحاذقين  من  وغيرهم 
الوقت  إضاعة  فلم  لديهم  فراغ  ال  فهم  عصبيّة 
اشتغلت  بالعظائم  نفسك  لم تشغل  فإن  بالندم، 
في  عملت  الخير  في  تعملها  لم  وإن  بالصغائر، 
على  رّكز  اإلسفاف،  تكره  التحليق  علّمها  الشر، 
السالم الداخلي، ثق بالله، توكل عليه، اتبع منهج 
الطمأنينة، قال يوسف ألخيه:  األنبياء في نشر 
ال تبتئس، وقال شعيب لموسى: ال تخف، وقال 

رسولنا الكريم ألبي هريرة: ال تحزن. 
وتذكر دوماً كن مع الله وال تبالي، وكل يوم 

هو بداية جديدة للرجل الحكيم.



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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الشرطة العالمية

وكالة  هي  بالروسية(  )بوليتسيا  الشرطة 
وتخضع  روسيا  في  القانون  لتطبيق  فيدرالية 
عام  الشرطة  تأسست  الداخلية.  الشؤون  لوزير 
2011 لتحل محل »المليتسيا«، وهي جهاز الشرطة 
السابق، وهي الخدمة الشرطية االتحادية التي تعمل 
تحت قانون الشرطة الذي أقره المجلس االتحادي 
بموجب   2011 فبراير   7 في  قانوناً  وأصبح الحقاً 
مرسوم من رئيس االتحاد الروسي وقتها ديمتري 

مدفيديف.
تعود بدايات تأسيس جهاز الشرطة الروسي إلى 
القرن السادس عشر حينما تم في عام 1504 وضع 
والتي  في موسكو،  الفرسان  مصدات ضد سالح 
الحرس  وبقي  الحراس  من  كتائب  يحرسها  كان 

 999 - خا�س

قسمت  حيث  السكان،  تصرف  تحت  المدينة  في 
إلى مناطق يفصل بينها بوابات شبك وكان يحظر 
بعد  وفيما  الفانوس،  حمل  دون  من  ليالً  التجول 
الكبير دوريات للطواف  الرابع  إيفان  أسس األمير 

في أرجاء موسكو حفاظاً على األمن. 
أصدر إيفان الرابع قانوناً يحيل بموجبه سلطة 
شيوخ  إلى  المقاطعات  في  باللصوص  التصرف 
للسكان  يعطى  ذلك  قبل  األمر  وكان  األعيان، 
وفي  للبالط،  يقدمونها  عريضة  بموجب  المحليين 

المدن كانت الشرطة تحت أمرة رئيس البلدية.
ورد ذكر »إدارة السرقات« ألول مرة عام 1571، 
وبموجب  عشر.  الثامن  القرن  حتى  قائمة  وظلت 
تم   1687 عام  أغسطس   14 في  صدر  مرسوم 

نقل شؤون إدارة السرقات إلى إدارات الجمكسي 
)الشرطة(. وفي عام 1649 أصدر األمير أليكسيس 
فرقة  تشكيل  وتم  إطفاء،  فرقة  لتأسيس  مرسوماً 
وكانت  بانوف،  وفيكوال  نوفيكوف  إيفان  برئاسة 
تتكون من خمسة أفراد يحملون مجاديف وفؤوس 
ضباط  كان  الكبيرة  المدن  وفي  مياه.  وخراطيم 
الشرطة يطلق عليهم اسم »جمسكي ياريغ«، وفي 
وفي  وأخضر،  أحمر  زياً  يرتدون  كانوا  موسكو 
المدن األخرى كان اللون مختلفاً وعلى الصدر طرز 
استبدال  تم   1669 عام  وفي  و)يا(.  )ج(  الحرفان 

األعيان بالمفتشين لمالحقة اللصوص.
بطرسبورغ  سان  في  الشرطة  قوة  تأسست 
وفي  األكبر،  لبطرس  مرسوم  بموجب   1715 عام 

الشرطة الروسية.. 
من »المليتسيا« إلى »البوليتسيا«
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الشرطة  رئيس  نائب  من  القوة  تكونت  البداية 
وأربعة ضباط و36 فرداً من الرتب األدنى، إضافة 
إلى عشرة موظفين مدنيين للعمل في مقر الشرطة 
الرئيس. وإضافة إلى حفظ األمن قامت القوة بمهام 
الطرق  تعبيد  مثل  المدينة  وتحسين  اقتصادية، 
من  وغيرها  القمامة  وجمع  المستنقعات  وتجفيف 

الخدمات. 
أنطون  الجنرال  تعيين  تم   1718 يونيو   7 في 
دي فييرا قائداً عاماً للشرطة ورفد بفوج عسكري 
وأصبح جميع أفراد الفوج بمختلف رتبهم عناصر 
تركيب  تم  فييرا  دي  الجنرال  وبجهود  شرطة. 
سان  في  الحدائق  ومقاعد  اإلنارة  مصابيح  أول 

بطرسبورغ. 
في 19 يناير 1772 أسس المجلس الحاكم شرطة 
مدنياً،  أو  عسكرياً  الشرطة،  قائد  وكان  موسكو، 
يوليو   20 توجيهات  وبموجب  اإلمبراطور،  يعينه 
السلم  حماية  الشرطة  قائد  مهام  من  كان   1722

األهلي في موسكو. 
آنا  اإلمبراطورة  أصدرت   1733 أبريل   23 في 
مرسوماً حول تأسيس الشرطة في المدن وخولت 
في  عقوبات  وإنزال  المحاكم  بسلطة  الشرطة 

القضايا الجنائية. 
وتتبع  التفتيش  دائرة  تأسست   1866 عام  في 
وفي  الداخلية،  الشؤون  وزارة  في  الشرطة  إدارة 
1907 أسست دوائر مشابهة في المدن الكبرى في 
وكييف  موسكو  ومنها  الرروسية  اإلمبراطورية 
أون  وروستوف  وباكو  وتفليس  وأوديسا  وريغا 
دون. وفي المناطق األخرى كان يشرف على األمن 
الداخلي قوات الشرطة الريفية أو وحدات الجندرمة. 
من  المكونة  بتروغراد  في  الشرطة  قوة  كانت 
3500 عنصر هي القوة الرئيسة التي واجهت أعمال 

الشغب التي رافقت انطالق الثورة البلشفية، فبعد 
المدينة  تحمي  التي  العسكرية  الوحدات  انشقاق 
وقتل  للثوريين  الرئيس  الهدف  الشرطة  أصبحت 
اإلمبراطورية  شرطة  جهاز  حل  تم  منهم.  العديد 
الروسية في 10 مارس 1917 وفي 17 أبريل أسست 
)المليتسيا(  الشعبية  الميليشيا  المؤقتة  الحكومة 
االتحاد  تفكك  وبعد  األمن.  على  للحفاظ  كقوة 
األول  حتى  قائمة  المليتسيا  ظلت  السوفييتي 
الروسي  الرئيس  أصدر  حينما   2011 مارس  من 
حينها ديمتري ميدفيديف قانون الشرطة لتحسين 
كفاءة الشرطة الروسية وخفض الفساد وتحسين 
إدخال  تم   2011 فبراير  وفي  لها.  العامة  الصورة 
الشرطة  بقوة  المتعلقة  القوانين  على  تغييرات 

الجنائية،  اإلجراءات  وقانون  الجنائي  والقانون 
العام  المفعول في 1 مارس من  وأصبحت سارية 
القوة  خفض  على  التعديالت  تلك  ونصت  نفسه. 
تطبيق  قوة  اسم  وتغيير   %20 بنسبة  البشرية 
البوليتسيا  إلى  )الميليشيا(  المليتسيا  من  القانون 
)الشرطة( وزيادة الرواتب ومركزة المالية وغيرها 
من التغييرات وتم تخصيص نحو 7 مليارات دوالر 

من الميزانية الفيدرالية لتمويل اإلصالحات.
من  الشرطة  أفراد  عدد  انخفض  لذلك  ونتيجة 
1.28 مليون عنصر إلى 1.1 مليون عنصر بحلول 
يتم  كان  حيث  للعناصر،  شامل  تقييم  عبر   2012
االستغناء عمن يرسب في التقييم، كما تم االستغناء 
عن الذين نالوا في الماضي عقوبات إدارية أو كانت 
رواتب  رفع  وتم  اإلجرامي،  بالعالم  صالت  لهم 

الشرطة بنسبة %30.
الشرطة  أصبحت  اإلصالحات  هذه  وبموجب 
يأتي  فيدرالي  مستوى  على  مؤسسة  الروسية 
وتحت  الفيدرالية.  الميزانية  من  بالكامل  تمويلها 
مسؤولة  الشرطة  وحدات  كانت  القديم  النظام 
من  البسيطة  الجرائم  كانت  فيما  العام  النظام  عن 
من  وتمول  والبلدية  اإلقليمية  السلطات  مسؤولية 
األقاليم  حكام  أمام  ومسؤولة  اإلقليمية  الميزانية 

أكثر من مسؤوليتها أمام المركز الفيدرالي. 
ووفق القانون الجديد أصبح يحق للمعتقل إجراء 
مكالمة هاتفية في غضون ثالث ساعات من اعتقاله 
وحق توكيل محاٍم ومترجم من وقت االعتقال وأنه 
على الشرطة إبالغ المعتقل بحقوقه وواجباته. كما 
خسرت الشرطة في هذه اإلصالحات حق المطالبة 
بالسجالت المالية والتجارية للشركات أو تفتيشها، 
وأنه ال يجوز للشرطة اعتقال أي مواطن ألكثر من 

ساعة فقط للتحقق من هويته. 
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ضفاف

التقليل من تبادل الرسائل المزيفة والمضللة، بادرت إدارة »تويتر« إلى إجراء  في مسعى إلى الحد أو 
مع  تعاملها  نهج  لتحديد  الجديدة  السياسة  في  بآرائهم  المشاركة  إلى  الجمهور  دعت من خالله  استبيان 

الوسائط الُمزيَّفة والُمضلِّلة. 
جديدة  سياسة  بشأن  الجمهور  مساهمات  على  للحصول  خّطته  عن  »تويتر«  أعلن  المنطلق،  هذا  ومن 
للتعامل مع الوسائط الُمزيَّفة والُمضلِّلة. وطلب تويتر آراء الجمهور، حسب ما جاء في اإلعالن، انطالقاً من 
حرصه كخدمة مفتوحة أن تعكس قوانينه صوت مستخدميه، وإيماناً منه بضرورة التفكير من منظور عالمي، 
وتسهيل فهم القرارات المتعلقة بتعديل المحتوى. وقال »تويتر« إنه يعمل بشكل مستمر لتوفير سياق حول 
المحتوى الذي يراه ويتفاعل معه األشخاص عند استخدامهم للمنصة للتعّرف على ما يحدث في العالم. ومن 

شأن المحاوالت المتعمدة لتضليل أو إرباك الناس من خالل الوسائط المزيفة أن تفسد سالمة المحادثات.
ولكن ما هي الوسائط المزيفة والمضللة؟ يعرِّف »تويتر« الوسائط الُمزيَّفة والُمضلِّلة على أنها أّي صور أو 
مقاطع فيديو أو صوت تم تغييرها أو تلفيقها بشكل كبير بطريقة تهدف إلى خداع اآلخرين أو تغيير معناها 
األصلي، وتعرف هذه الوسائط أيضاً بـ»الديب فيك« أو »الشالو فيك«. ويقترح »تويتر« أفكاراً حول ما سيفعله 

عند رصد وسائط ُمزيَّفة وُمضلِّلة تحاول عمداً خداع اآلخرين أو إرباكهم، منها:
• وضع إشعار بجانب التغريدات التي تشارك وسائط ُمزيَّفة وُمضلِّلة.

• تحذير المغردين قبل مشاركتهم أو إعجابهم بتغريدات تحتوي على وسائط ُمزيَّفة أو ُمضلِّلة.
• إضافة رابط، على سبيل المثال، إلى مقال أو لحظات تويتر، ُيمكن لألشخاص من خالله قراءة المزيد حول 

سبب اعتقاد عدد من المصادر أن هذه الوسائط ُمزيَّفة أو ُمضلِّلة.
• إذا تضمنت تغريدةٌ وسائَط ُمزيَّفة أو ُمضلِّلة من شأنها تهديد السالمة الجسدية لشخص ما، أو تؤدي 

إلى أضرار جسيمة أخرى، سيقوم تويتر بإزالتها.
مبادرة تأتي في وقتها مع هذا السيل الغزير من الرسائل التي تزخر بها وسائط التواصل االجتماعي، 
والتي تربك حياة الكثيرين منا في هذا العصر الذي أصبحت وسائط التواصل االجتماعي فيه هي المصدر 
اإلشاعات  لنشر  األسهل  الوسيلة  البشر، وغدت هي  العظمى من  الغالبية  لدى  والمعلومات  األول لألخبار 
والرسائل المضللة، خاصة في ظل عدم تحري الكثيرين لمصداقية ما يستقبلونه ويعيدون إرساله أو التغريد 
به، األمر الذي يجعل من هذه الرسائل معاول هدم في المجتمعات، تعمل ضد مصلحة األوطان والشعوب، 

وتقضي على المنجزات التي تم تحقيقها على مدى سنوات من العمل والجهد والبناء.
لهذا جاء في التوجيه الثاني من الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد 

للعمل واإلنجاز في اإلمارات ما يلي:
»العبث والفوضى على وسائل التواصل االجتماعي يأكالن من منجزات تعبت آالف فرق العمل من أجل 
بنائها. سمعة دولة اإلمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين. لدينا وزارة للخارجية معنية 
بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها 
األساسية أيضاً الحفاظ على 48 عاماً من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة، الذي بنته اإلمارات مع دول 
وشعوب العالم. لن نسمح أن تعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب 

واحترام الشعوب. صورة اإلمارات واإلماراتي ال بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد«.
إلى أي مدى تتالقى مبادرة »تويتر« مع مضمون حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حول وسائل التواصل االجتماعي، وإلى أي مدى تحقق األهداف التي رمى إليها سموه من رسالته؟ لعلها تفعل 
ذلك إلى حد بعيد كما هو واضح. بل إنها تصب في الهدف نفسه الذي أراده سموه في رسالته، وهو تحري 
المصداقية، وعدم العمل على تضليل المتابعين، وعدم نشر الفوضى في المجتمع، ألنه عندما يصبح كل مغرد 
وزارة مستقلة تدلي بالبيانات، وتصدر التعليمات، وتوجه الناس إلى ما يجب أن يقولوه أو يفعلوه، عندها 
تفقد الدولة هيبتها، وتصبح على المحك مصداقيتها، وال يبقى للدول شيء من سيادتها. وفي كل قواعد علم 
االجتماع والسياسة والتاريخ، عندما تفقد الدولة هيبتها تهتز أركانها وتنتشر الفوضى في ربوعها، ويكون 

هذا إيذاناً بزوالها.
شكراً »تويتر«.. فقد المست مبادرتك وجعاً في العقل والقلب معاً.

شكرًا »تويتر«



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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رحلة إلى المغربرحلة إلى المغرب
))33 من  من 33((

صدر كتاب بعنوان: »رحلة إلى المغرب« تأليف 
الفرنسي »أندري شوفريون« ترجمة الدكتور فريد 
الزاهي، وقد نشرته هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة 
 ،1905 عام  المغرب  دولة  المؤلف  زار   .2010 عام 
على عهد السلطان عبدالعزيز بن الحسن األول الذي 
1907، وهو  إلى عام    1894 المغرب من عام  حكم 
سليل دولة الشرفاء العلويين القائمة إلى يومنا هذا.

مدينة فاس
في  فاس  مدينة  عن  شوفريون  الرحالة  تحدث 
مختلفة  مواضيع  وذكر  الكتاب  من صفحات  عدد 
بحيث لم تأت في نسق واحد مرتب، إذ ينتقل من 
موضوع إلى آخر ثم ال يلبث أن يعود إليه، وهكذا. 
لذلك فقد قمنا بإعادة ترتيب المادة وتنظيمها لكي 

يسهل فهمها واالستمتاع بها.
اإلمام  إليها  المدينة اشتهرت عندما وصل  هذه 
الحسن  اإلمام  ساللة  من  وهو  األول  إدريس 
الدولة  ثار ضد  قد  وكان  طالب،  أبي  بن  علي  بن 
العباسية، فلما فشلت ثورته هرب إلى مصر ومنها 
التقاه  حيث  فاس  مدينة  في  وحل  المغرب  إلى 
المدينة  وصارت  والمغاربة،  العرب  هناك  السكان 
محط طالبي العلم ومنها انتشر مذهب اإلمام مالك 
وانتشرت الثقافة اإلسالمية فيها، وال  زال قبر هذا 

اإلمام في فاس يؤمه الزوار إلى يومنا هذا.
»في  المدينة:  واصفاً  شوفريون  الرحالة  يقول 
المدينة،  إلى سور  نيسان وصلنا  أبريل   /14 يوم 
بالمدينة  يحيط  وهو  والطين  اآلجر  من  المبني 
يتكئون على  أناس  المغلقة بإحكام وهناك  بأبوابه 
جدار السور، الركبتان عند الذقن واألعضاء مخفية 
ثم  الصمت،  ملتزمون  وهم  الداكنة  العباءات  تحت 
مررنا أمام ضريح ذي حيطان واطئة من اآلجر إنه 
طلل من أطالل القرون الماضية، وقرب  القبة توجد 
علقها  خرق  سوى  فيها  أوراق  ال  زيتون  شجرة 
هناك زوار متعبدون. ثم ها هو »مغسل األموات«، 
وهو عبارة عن حوض كبير لصيق باألسوار، يؤتى 
باألموات لغسلهم قبل تكفينهم، جثماناً بعد جثمان، 

ثم ظهر لنا قوس باب السر، إلى أن دخلنا فاس حيث 
واجهات الحصون وقببها العميقة واألبراج العالية.

وهناك ساحات شاسعة، وفي أكبر هذه الساحات 
يعلن  الذي  السلطان  قصر  وهو  »المشوار«  يوجد 
عن أمجاد السلطان وفي الساحة الشاسعة للمشوار 
رواق  إلى  ثم وصلنا  والبذخ  األبهة  مراسيم  تدور 
شيدها  التي  للمدينة  النادرة  بالفسيفساء  مزين 
المعتمة  األزقة  إلى  أن وصلنا  إلى  إدريس،  موالي 
فاس  أهل  مدينة  ألنها  الحقيقية  لفاس  والمزدحمة 
تتوارى األضرحة  العتيقة، حيث  والمتاهة  األقحاح 
حوانيتهم  داخل  التجار  كان  القوي.  األثر  ذات 
الصغيرة الضيقة يحدقون فينا بصمت، ثم وصلنا 
»عقبة الفئران« وهو زقاق مسدود تقطن فيه البعثة 
بلباسهم  خدم  جاءنا  ثم  ترجلنا،  وهناك  الفرنسية 
هو  ها  الفوانيس،  حاملين  أمامنا  وساروا  الراقي 
أقواس  ثمة  أندلسية،  مغربية  لدار  السري  الجمال 
عالية وفضاء مربع فسيح وفي الوسط نافورة ماء. 
وفي يوم 18/أبريل سكنت في غرفة في زقاق عقبة 

الفئران قريباً من دار البعثة الفرنسية”.
بوجلود  ساحة  لنا  ليصف  الرحالة  ينتقل  ثم 
فيقول: »إنها ساحة كبرى ألبي الجنود »بوجلود« 
سود  ببهلوانيين  تحيط  الناس  من  حلقات  وفيها 
الجن  حكايات  تحاكي  التي  المسرحية  وحركاتهم 
جاوزوا  ورجال  متسولون  وهناك  والعفاريت، 
الثمانين عاماً يقفون وعيونهم مطفأة، وهناك زنوج 
ضخام من الحدود السنغالية تبدو وجوههم وحشية 
مقارنة بمالمح العرب والحسن الواضح للبربر، كما 
إنهم  السودان  بالد  من  مشعوذون وسحرة  هناك 
برانس غريبة  قارعو طبول وطبليات يختالون في 

وجالليب خضراء«. 
ويتحدث عن سوق المدينة وقبر اإلمام إدريس، 
التجارة  أسواق  للمدينة  المعتم  القلب  »في  فيقول: 
إلى  تؤدي  مزدحمة  ممرات  العتيقة. حيث  الفاسية 
األضرحة الكبرى في المركز، وهناك التجار العرب 
حانوته  في  منعزل  واحد  وكل  باآلالف  يصطفون 
شفافة  بشرة  ذات  حضرية  وجوه  إنها  الضيق، 

بالشرف  توحي  ومالمح صارمة  البياض،  ناصعة 
والنبالة، كل واحد منهم يجلس في حانوته الضيق 

المعتم.
يطفو  والمعطرة،  المعتمة  السوق  ممرات  وفي 
لهذه  الروحي  المركز  إلى  روحاني،تؤدي  جو 
موالي  ضريح  هناك  حيث  اإلسالمية،  المدينة 
المتبصر  الصالح  والولي  المدينة  مؤسس  إدريس 
للمدينة  الخفي  الحاكم  إنه  الخالدة.  الفضائل  ذو 
موالي  الدوام.  على  به  ويتبرك  اسمه  يذكر  الذي 
إدريس جملة يرددها المتسول الجالس على األرض 
الذين  الصبيان  إدريس يرددها  يديه، موالي  رافعاً 
يلعبون لعبة االستغماية. وقرب هذا الضريح هناك 
»جامع القرويين«، حيث تتركز القوة الجبارة التي 
له  وتحدد  دينياً  وتوحده  الشعب  حياة  في  تلتحم 
حاالته النسكية، هذه المدينة تبدو عبارة عن زاوية 
من الزوايا الصوفية، وقد حدثني بعض المسلمين 
علماؤها  لها  جامعة  غدا  الذي  القرويين  جامع  عن 
وفقهاؤها وطلبتها، حيث كل شيء في العلم يختزل 
وتدور  والشريعة،  والبيان  والتفاسير  القرآن  في 
وفي  القرآنية،  اآليات  دراسة  على  الفقهاء  فتاوى 
إحدى المرات طلب الناس النظر فيما إذا كان اللجوء 
لألطباء األوروبيين مباحاً. وبأمر من السلطان قام 
العلماء بالبرهنة على أن كرامات »الروكي بوحمارة« 
هجائه  في  القصائد  ونظموا  الشعوذة  من  ضرب 

وأثبتوا أن القرآن ينكر السحر”.
ثم ينتقل بنا المؤلف ليحدثنا عن الجالية اليهودية 
بيت  في  عشاء  دعوة  وعن  فاس  في  الموجودة 
اليهود  التجار  أعيان  من  رجل  وهو  بلبل«  »السيد 
بعيد  لالحتفال  بلبل  السيد  »دعانا  فيقول:  هناك، 
خارج  »مالح«  منطقة  في  الواقع  بيته  في  الفصح 
الخروج  علينا  هناك  إلى  والطريق  القديمة،  المدينة 
من المدينة عبر »باب الحديد« ثم الدخول إلى مالح 
عبر »باب سيدي نافع«، ومن هناك إلى باب مالح 
كل  ويغلقان  بالبرونز  الهائلين  مصراعيه  حيث 

مساء، ويعيش يهود فاس هناك.
دخلنا البلدة ونحن محاطون بحشد من الصبيان 
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جانب من الحي اليهودي في فاس مطلع القرن العشرين

يتبعوننا والصغار منهم يرسلون القبالت، أما الكبار 
فيقولون »بو نجور«، أي صباح الخير بالفرنسية، 
أما  اإلسرائيلية،  الرابطة  مدارس  في  تعلموها  وقد 
عن سواعدهن  نقاب كشفن  بدون  كن  فقد  النساء 
التعبير  بالغة  كانت  فقد  وجوههن  أما  وأعناقهن. 

مليحة التقاسيم ذات عيون حوراء واسعة.
وكان  بلبل،  السيد  دار  عند  جيادنا  أوقفنا  ثم 
عائلته  حوله  وهرعت  عتبتها  عند  بانتظارنا 
بتحيتنا  يرغبن  وكلهن  النساء  خاصة  الستقبالنا، 
إظهار  إلى  ويسعين  األوروبية  طريقتنا  على 
معرفتهن بعاداتنا. وفي غرفة الضيوف في الطابق 
الكراسي  على  احتفالي  بشكل  جلسنا  الثاني، 
والكنبات، ثم منضدات صغيرة والعديد من المرايا 
في إطارات مذهبة، وصور ملونة لداوود وسليمان 
بالتيجان، وكتابات عبرانية بحروف مربعة »شمع 
إسرائيل«  وهذه معناها “اسمع يا إسرائيل” وهي 
آية مقدسة عند اليهود تعلق في مداخل البيوت. ثم 
جلسنا حول مائدة مغطاة بالحاويات. وكان الرجال 
يجلسون معنا، أما النساء فقد كن مصطفات جنب 
الحائط، مثقالت بالتطريزات واألثواب الفاخرة. ثم 
ولم  اآلخر،  تلو  الواحد  األشخاص  من  العديد  جاء 
الباب أن يطبعوا قبلة على  ينسوا وهم يتجاوزون 

المرآة التي كتب عليها »شمع إسرائيل« وكان آخر 
من دخل الغرفة »الحبر األعظم« بلباسه الفضفاض 
الخمسين  في  كان  رأسه.  لغطاء  القرمزي  واللون 
من العمر ولحيته تشبه لحية الشيطان وبؤبؤ عينه 
إنه  الحازمة،  المتزنة  النظر ومشيته  الحاد  األسود 
سيد بلدة مالح، ويحكم عشرة آالف يهودي عليهم 

أن يدفعوا الجزية للسلطان.
ُتدرس  مدرستان  لها  اليهودية  الرابطة  وهناك 
شهادة  على  حاصلتان  جزائريتان  معلمتان  فيهما 
الخمر  نشرب  كنا  وبينما  فرنسا،  جامعات  من 
غمرتنا أناشيد صاخبة ذات نبرات كهنوتية، ثم تم 
بالدار،  ملحق  يهودي  معبد  إلى  أدت  ستارة  رفع 
وهناك رأيت عباءات سوداء ولحى بيضاء ووجوهاً 
الحشد  هذا  يخترق  الهيجان  من  وجواً  ضامرة، 
وأغلبهم  مقدسة،  رقصة  في  والمترنح  المرتعش 
بين حيطان  اليهود  اليهود. هؤالء  أمام مظلة  يقف 
ويهيجون  الدنيوية،  الهموم  من  يتجردون  المعبد 

أنفسهم في أمل صهيون والحنين الوراثي«.
إلى  الدعوة  الرحالة من وصف  انتهى  أن  وبعد 
لبى دعوتين لشخصين  فإنه  اليهودي  التاجر  بيت 
مسلمين من أهالي فاس. وعن الدعوة األولى التي 
لم يذكر فيها اسم الداعي، قال: »دعينا للعشاء لدى 

والبيت  األندلس  في حي  المسلمين  أصدقائنا  أحد 
يقع بعد زقاق ضيق، تنفتح بعده فرشة منيرة من 
الرخام وعلى البالطات شموع طويلة وشمعدانات 
تظهر  حيث  الفناء،  مربع  تحت  هذا  وكل  متوازية، 
السماء السوداء تدخل البهجة بروعة. وقبالة مدخل 
الدار وفي وسط الرواق، سقيفة يتدلى منها ستار 
الستارة حتى  رفعت  أن  وما  البيضاء،  الدانتال  من 
وجدنا أنفسنا في قاعة األكل، كل شيء فيها أبيض 
مع صف من الشمعدانات على البساط أمام األرائك 
الواطئة الطويلة، وفيما كان في البهو رائحة البخور 
تنبعث من المبخرات، وفي طرفي القاعة على األرض 
للضيوف  مهيأة  كبيرة  نحاسية  صينية  ثمة  كان 

الذين سيتعشون في مجموعتين.
السن  كبار  العديد منهم قد وصلوا، رجال  كان 
يرتدون  األرائك  على  جالسين  ومقام  رفعة  وذوو 
الحايك أكثر المالبس المغربية كبراً، فيما كان آخرون 
تركوا  وقد  يتوافدون في صف صامت  يزالون  ال 
أحذيتهم في الباب وتقدموا بتؤدة ليحيوا المضيف، 
ثم سار كل واحد منهم ليغمر يديه ووجهه بالبخار 
المتصاعد من اللبان. ودخل الخدم حاملين األباريق 
باإلطالل  الخدم  أحد  وقام  النحاسية،  والصينيات 
فمددنا  اآلخر  بعد  والواحد  إبريق،  فوق  من  علينا 
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راحاتنا فوق الحوض، ثم رحنا نغسل أيدينا بالماء 
البارد. وحينذاك بدأت األطباق تصل، وهي متعددة 

وشهية وتشكل مفخرة لصاحب الدار”.
ثم وصف الرحالة الفرنسي دعوة عشاء أخرى 
في دار »سي عبد الرحمن بن سليمان«، كما أنه دعا 

معه البعثة الفرنسية فقال:
فسيحة  لالستقبال  المخصصة  القاعة  »كانت 
وكانت  الدار،  فناء  مربع  من  كامالً  جانباً  وتحتل 
دفتا الباب مفتوحتين على مصراعيهما بحيث نرى 
تتوسطه حنفية تطلق زخات  األبيض  الرائع  الفناء 
الماء. كان بعض الضيوف يتجولون في هذا الفضاء 
الليلي الجميل، كما كانت األطباق التي يحملها الخدم 
مملوءة بقطع اللحم والخرفان المشوية الموضوعة 
كاملة في صحون من النحاس. ورغم أن الضيوف 
وكنا  تتوالى  ظلت  األطباق  لكن  األكل  عن  كفوا 
نستمع إلى موسيقى أندلسية طويلة ورتيبة وفاتنة. 
إنها الموسيقى الوطنية للمغاربة تلك التي حملوها 
والتي  وقرطبة وغرناطة  إشبيلية  ممالك  من  معهم 
البالط.  موسيقيو  فاس  في  تقاليدها  على  حافظ 
الموسيقى تعزف من قبل تسعة موسيقيين  كانت 
يغنون  وكانوا  الحفل،  انطالق  منذ  يعزفون  ظلوا 
تتحدث  التي  وموشحاتهم  األندلسية  أناشيدهم 
عن المياه والحدائق الغناء وهموم الحزن وسعادة 

العاشقين.
الحفل،  انتهاء  بعد  حتى  الموسيقى  واستمرت 
الرخامي.  الدار  صحن  في  الضيوف  وتفرق 
شخصيات متناثرة هنا وهناك في عباءاتهم الصوفية 
صاحب  وكان  واألعمدة،  األقواس  مع  المتناظمة 
الحفل ينتقل من هذا الشخص لذاك وقوراً وبشوشاً 
وبهياً. كان شعورنا وكأننا في أحد بالطات أمراء 
األندلس، حيث نظمت الموسيقى األندلسية والتراتيل 
العاشقة، ولم يكن هناك فاصل إال صوت الماء في 
وكان  الدافئ«.  الليل  في  شهقاته  يصدر  النافورة 
آخر وصف وحديث للرحالة الفرنسي »شوفريون«، 
هو عن بالط السلطان موالي عبدالعزيز بن الحسن 
عام  إلى   1894 عام  من  المغرب  حكم  الذي  األول 
1907، حيث تنازل في ذلك العام ألخيه عبدالحفيظ 
بن الحسن األول. أما حديث الرحالة عن البالط وعن 
تم  ثم  الصفحات،  من  عدد  في  جاء  فقد  السلطان، 

التركيز على الموضوع في صفحات نهاية الكتاب.
فهو عندما تحدث في الصفحات األولى عن مدينة 
الملكي،  القصر  »المشور«، وهو  فاس وذكر قصر 
الشاسعة  الباحة  »في  القصر:  ساحة  واصفاً  قال 
كما  والبذخ،  األبهة  مراسيم  تدور  المشور،  لقصر 
السلطان  فيها  يظهر  القديمة،  األزمنة  في  كانت 
ويتقدم  باألبيض  متشحاً  جواده  صهوة  ممتطياً 
خمسمائة برنس كي يتجه إلى الجبال لتلقي البيعة، 
النساء اللواتي يصفقن  وعلى السطوح هناك دوماً 

ويطلقن الزغاريد الرقيقة.
وفي صفحة أخرى يقول عن السلطان:

لورعه  رامزة  زنبقية  ببراءة  دائماً  ملتحف  »إنه 
ولم  الفقهي.  بالكالم  إال  يتفوه  ال  بحيث  الخالص، 
نفسه  أحاط  ألنه  الشعب  حفيظة  السلطان  يثر 

النظام  من  التنصل  إلى  وسعى  باألوروبيين 
النموذج  عن  االنزياح  ثم  ومن  الصارم،  السلطاني 
الذي عليه يكون تجسيده األسمى، كل هذه األلعاب 
ومن  اإلنجليز  من  تعلمها  التي  الطلق  الهواء  في 
أجل ممارستها كان يقوم بها خلف األسوار وفي 
باحاته الخصوصية، ينزع البرنس والجلباب ليذهب 
ويرتدي  يعود  ثم  الهوائية،  الدراجة  على  ويتجول 
الشريف  ويصير  ليعود  ببرنسه  ويتدثر  قفطانه 
سبط النبي وراعي شعبه، رابط الجأش يتلقى البيعة 
بنظرة ال تحيد، الناسك الذي ال يبتغي من متع الدنيا 
شيئاً إال مع حريمه«. وفي صفحات أخرى يصف 
موكب السلطان فيقول: »زعق النفير وبدأ الموكب 
الزنوج  الموسيقيون  بدأ  ثم  بالظهور.  السلطاني 
طويل  نحاسي  زعيق  فانبعث  النفير،  في  ينفخون 
السلطان  هو  وها  العميقة،  الطبل  ضربات  تقابله 

يظهر في موجة من الشخصيات أكثر شيخوخة من 
األخرى، مرتدياً األبيض، إنه الشريف والولي الذي 
اآلخرين،  كل  عن  مختلف  للتو  المرء  عليه  يتعرف 
العبيد راجلين محيطين به أحدهم  وكان ثالثة من 
يرفع فوق رأسه مظلة حمراء، وفجأة سمعت اللغط 
الصارخ للجماهير وعلت زغاريد النساء، بينما ظل 
إلى  مربوطاً  كان  لو  كما  القوام  معتدل  السلطان 
فرسه«. ويختتم المؤلف حديثه عن السلطان عندما 
السلطان  »كان  عنه:  فقال   1905/5/2 يوم  زاره 
في انتظارنا وعلى محياه ابتسامة تنم عن رعايته 
في  الكبرى  اآللية  االختراعات  عن  سألني  الملكية، 
أوروبا، ثم سألني قائالً: ما هو الشيء الذي يصدم 
النفس  عزة  فأجبته:  فاس«،  في  األوروبيين  أكثر 
الوجوه،  وصرامة  السكان،  لدى  تضاهى  ال  التي 

والنخوة العارمة«.
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األدب األندلسي والمغربي

التأليف  بدايات  في  البالغة  مصطلحات  كانت 
عمق  بسبب  األدبي  النقد  مصطلحات  مع  متداخلة 
فن  استقل  ولما  والبالغة.  األدبي  النقد  بين  الصلة 
البالغة تحت هذا العنوان اتجه ثالثة اتجاهات: علم 
المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وقد يقال في علم 
المعاني: معاني النحو، ويدخل تحته التقديم والتأطير، 
علم  ويختص  والوصل...الخ.  والفصل  والقصر، 
البيان بأنواع المجاز المؤدية إلى الخيال والتصوير 
والكنايات...  واالستعارات  التشبيهات  من  الفني 
الكالم وتنميقه، وهو  البديع بتحسين  ويختص علم 
محسنات بديعية لفظية حيناً معنوية حيناً آخر، وقد 

يقال فيه من أجل ذلك: الصبغ البديعي.

)1(
هذه المحسنات البديعية معروفة من قديم، وكانت 
ترد في الكالم عفو الخاطر: تلّون الكالم وتزخرف 
فإذا  قليل،  بمقدار  كانت  إذا  محمودة  وهي  الشعر. 
من  أخذت  وربما  الكالم،  على   عبئاً  كثرت صارت 
جماله وبالغته »من باب: الشيء إذا زاد عن حّده...(.

ومن فنون علم البديع: التورية، وهي شائعة في 
أن  وتعريفها:  اليومي،  الكالم  وفي  والنثر  الشعر 
يذكر المتكلم »الشاعر أو غيره« كالماً له معان قريبة 
وبعيدة، فإذا سمعها اإلنسان سبق إلى فهمه المعنى 

القريب، ولكن المتكلم يقصد المعنى البعيد.
أضرب مثالً على التورية يوضح هذا الفن البديعي، 
الفنية  النكتة  ويظهر  المقصود،  على  الدليل  ويقّدم 

الجميلة فيه.
قال الشاعر يصف فتاة بالحسن٫ وقد قامت مبكرة 

مع الفجر ألعمالها المنزلية:
هبّت مع الفجر لميعادها 

               فافتضح الشارق والغارب
فجران ذاك الوجه أسناهما 

                هل يستوي الصادق والكاذب؟!
لما ظهرت تلك الفتاة الحسنة البياض صار هناك 

فجران:
فّضلها،  ثم  الدنيا!..  وفجر  المشرق،  وجهها 

بجمالها وحسنها.
الفجر  ذكر  هو  المقصود  غير  القريب  فالمعنى 
أوقات  الكاذب كما هو معلوم في  والفجر  الصادق، 
السحر والفجر، والمراد بالفجر الصادق وجه الفتاة 
الحسن، وال يستوي - كما يقول الشاعر- الفجران 

الصادق منهما والكاذب.
- إذن التورية هنا بالفجرين: الصادق والكاذب، 

والمراد وجهها هي!
والتوجيه.  والتخييل،  اإليهام،  للتورية:  ويقال   -
وأكثرها مالءمة لقب »التورية«، ألنها مصدر: »ورَّيت 
الخبر« إذا سترته فأظهرت غيره، كأن المتكلم يجعله 

وراءه بحيث ال يظهر.

»2«
وللتورية في البالغة ومعاني الكالم تفصيل لطيف 
التي  وهي  المجردة،  التورية  فمنها  دالة.  وشواهد 
يذكر فيها الزم من لوازم المورى به، وهو المعنى 
القريب، ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
في الهجرة وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
»هاد يهديني« أراد أبو بكر: هاد يهديني إلى اإلسالم 
»فهذا المورى عنه« وورى بهادي الطريق الذي يرشد 

السالكين والمسافرين.. إلخ »وهذا المورى به«.
الزم  فيها  يذكر  »التي  المرشحة  التورية  وهناك 
دانيال  بن  الدين  شمس  قول  ومنه  به«  المورى 

الكحال: »طبيب العيون«:
يا سائلي عن حرفتي في الورى 

                  وصنعتي فيهم وإفالسي
ما حال من درهم إنفاقه 

                 يأخذه من أعين الناس؟!
فإنها  الناس«  »أعين  قوله:  في  هنا  والشاهد 
تحتمل الحسد، وهذا هو المعنى القريب المورى به، 

والمقصود: طبابة العيون أو الكحالة!

ومن التورية المجردة قول الشاعر:
قالوا أما في جلق نزهة  

             تنسيك من أنت بها مغرى؟
يا عاذلي دونك من لحظها 

ً              سهماً ومن عارضها سطرا
و:  في محيط دمشق، سهم  مناطق  به  فالمورى 
سطراً، والمراد سهم لحاظ الفتاة وسطر من عارضها 

»صفحة خدها«.
وهناك التورية المهيأة التي ال تتضح إال بلفظين 
لوال كل واحد منهما لما تهيأت التورية. ومثال ذلك 
بفتاة  يتغزل  وكان  المخزومي،  أبي  بن  لعمر  شعر 
من مشهورات زمانها حسناً ومكانة اجتماعية اسمها: 
الثريا. وصادف أن كان اسم زوجها التي تزوجت به 

»سهيل«. فقال عمر في لفتة ذكية:
أيها المنكح الثريا سهيالً 

               عمرك الله! كيف يلتقيان؟
هي شامية إذا ما استقلت 

              وسهيل إذا استقل يماني
في  الالمعة  الثريا  مجموعة  للسامع  فالظاهر 
السماء ونجم سهيل الذي يظهر في اليمن، والمراد 
كيف تلتقي الثريا تلك الفتاة الجميلة مع هذا المسمى 

باسم سهيل؟!
»3«

كان فن التورية في الشعر األندلسي خاصة، وفي 
الشعراء  في دواوين  جداً  قليالً  األدب عامة عنصراً 
المحسنات  يشبه  ذلك  في  وهو  الكتاب،  وكتابات 
ورد  والمقابلة،  والجناس  كالطباق  األخرى  البديعية 

عجز البيت على الصدر.....
عصر  شعراء  دواوين  في  كثر  الفن  هذا  ولكن 
من  897هـ«   -  635« غرناطة  في  األحمر  بني  دولة 
خاتمة  وابن  الخطيب  الدين  لسان  دواوين  مثل 
األنصاري، وظهر في كتب التراجم لذلك العصر مثل 
نثير فرائد الجمان لألمير ابن األحمر، واإلحاطة في 
أخبار غرناطة للسان الدين، وفي كتابه أيضاً: الكتيبة 

من فنون البالغة في األندلس
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مثل  المدة  هذه  تراث  عن  نقلت  كتب  وفي  الكامنة، 
كتاب نفح الطيب للمعري التلمساني.

قطعة يصف  الخير  بن سيد  ترجمة محمد  وفي 
فيها المجبنة »قطع من الغرني تحشى العجينة فيه 
صفراء  بيضاء  فتخرج  »تنضج«  وتطيب  بالجبن 

شهية، قال: 
ومصفرة الخدين مطوية الحشا 

                   على الجبن والمصفر يؤذن بالخوف
لها هيئة كالشمس عند طلوعها

              ولكنها في الحين تغرب في الجوف
في  الشمس  غروب  المراد،  غير  الظاهر  فالمعنى 
جهة الجوف »هي عكس اتجاه القبلة في األندلس«، 
الجوف  في  المجبنة  قطعة  دخول  المراد:  والمعنى 

»في المعدة«!.
والمجبنة األندلسية المشهورة يشبهها ما يسمى 
في الشام: »البرك« وفي الخليج وغيره: السمبوسة 
بها،  يولعون  األندلسيون  وكان  السمبوسك.  أو 

ويتفننون في صناعتها!
وألبي عبدالله بن جزي الكلبي الغرناطي:

إلى الله أشكو غدر آل توددي
                إلّي فلما الح سري لهم حالوا!

لقد خدعوني إذ أروني مودة
               ولكنه ال غرو أن يخدع اآلل!

فالمعنى الظاهر المورى به: أن يخدع اآلل، واآلل 
هو السراب، فالسراب يخدع إذ يخيل للناظر أنه ماء، 
مخادعة  المراد:  والمعنى  سراب،  الحقيقة  في  وهو 

اآلل: آل وّده: »أصحابه وأصدقاؤه«!.

»4«
ومن الكتب النادرة في المكتبة العربية كتاب جمع 
فيه مؤلفة مجموعة من القطع الشعرية المبنية جميعاً 
من  لمؤلف  أندلسي  كتاب  وهو  التورية.  فن  على 

القرن الثامن الهجري.
التورية«  فائق  في  التحلية  »رائق  الكتاب:  اسم  

وهو كتاب لطيف الحجم، مطبوع.
أما مؤلف الكتاب فهو أديب مصنف هو: أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن علّي.. بن زرقاله، من أهل مدينة 
عنه  والمعلومات  الثامن،  القرن  رجال  من  الميرية، 
شحيحة جداً. لكنه كان من رجال تلك المّدة، وكانت 
له صالت بأدباء العصر، وكانت له صلة شخصية 
متينة بابن مدينته: ابن خاتمة األنصاري أحد شعراء 

مدينة المرية وأدبائها.
من  عدد  وله  مطبوع،  ديوان شعر  خاتمة  والبن 
ديوان  وفي  واألدب،  والتراجم  اللغة  في  المؤلفات 
شعره قطع قليلة مبنية على فن  التورية. لكن تلميذه 
وصديقه »ابن زرقاله« جمع من شعر أستاذه القطع 
المؤسسة على فن التورية، واستأذنه في تصنيفها في 
كتاب فأذن له بذلك. وقد أشاد المصنف ابن زرقاله 
بفن التورية، وأعطانا بلغته المسجوعة المنمقة رؤيته 
الشعر:  من محاسن  التورية  إن  فقال:  مزاياها،  في 
النفوس  في  وتحّل  القدر،  بجاللة  لصاحبها  تشهد 
محل النور »الزهر« من الرياض، والشحر من الحدق 

المراض »العيون الناعسة«..
المؤسسة  الشعرية  القطع  زرقاله  ابن  سرد  ثم 

على »التورية« دون ترتيب معين. وقد مهد لكل قطعة 
بمناسبتها حين توجد، ويبين مقاصدها أحياناً وعلّق 

تعليقات خفيفة مرة بعد مرة.
التورية  على  فيها  اعتمد  بقطعة  نصوصه  وبدأ 
بأسماء أعالم كبار من رجال الفكر والفقه والعلوم 
لهذا  نظم  قد  القطع  من  كثيراً  أن  وظاهر  المختلفة، 
الغرض، أعني إلبراز البراعة في صناعة التورية، قال: 

من شافع لي عند مالك ُمهجتي؟
                  مالي سوى حبي وليس بنافع!

فمن المحقق أن مذهب مالكي
                 ال تستقيم لديه حجة شافعي

المفردات  هذه  معاني  هي  المقصودة  فالمعاني 
النفع  من  ونافع  قلبه،  ملك  الذي  »مالكي«.  اللغوية: 
ضد الضرر وحجة الشافع من الشفاعة، لكن األلفاظ 
المورى بها هي من األعالم: اإلمام »مالك« واإلمام 

»الشافعي« و»نافع« أحد القراء الكبار.

»5«
مناسبات  لها  قطع  التحلية«  »رائق  كتاب  وفي 
اجتماعية أو علمية أو سياسية، ويستفاد منها أخبار 
عن عصر غرناطة ورجاله وعلمائه ما يزيد تاريخ تلك 

المدة وضوحاً و إبانة.
من ذلك خبر »ص41 - 42« فيه أن الوزير األديب 
لسان الدين بن الخطيب صنع وليمة لبعض أصحابه 
ابن خاتمة األنصاري  الوافدين على غرناطة وفيهم 
على  وفد  أن  وصادف  غرناطة،  خارج  بستان  في 
الحاج،  بن  البركات  أبو  الفقيه،  األديب  المجموعة 
لله  »تطوعاً  بالصيام  فاعتذر  الطعام  إلى  فدعوه 

تعالى« فأنشد ابن خاتمة هذه األبيات:
دعونا الخطيب أبا البركات

             ألكل طعام الوزير األجل
وقد ضمنا في نداه جنان

            به احتفل الحسن حتى اكتمل
فأعرض عنا بعذر الصيام

             وما كل عذر له مستقل
فإن »الجنان« مقام الثواب

             وليس الجنان محل العمل!
فقال الشيخ أبو البركات البن خاتمة: لو أنشدتني 
والتورية  معكم.  ألكلت  والطعام حاضر  الشعر  هذا 
اآلخرة  الجنة في  أن  الظاهر  فالمعنى  »الجنان«  في 
ليس فيها شغل أو عمل أو تكاليف، والمراد: الجنان: 

البستان الذي اجتمع فيه ثلة األدباء المذكورين!.
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اليوم الوطني لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، مبا يجسده 

من معاني الوحدة والتضامن 
يهل علينا كل عام، يجدد هذه 

املعاني في النفوس، ويحيي 
اآلمال في قدوم اليوم املرتقب، 
الذي متتد فيه، لتشمل أرجاء 

وطننا العربي الكبير.
قبل تسع سنوات، كانت الوحدة 

بالنسبة لنا هي املطلب، وكان 
التضامن بني اإلمارات هو 

الهدف، وكان هذا هو السبيل 
الوحيد ملواجهة األخطار احملدقة، 

وحشد اإلمكانيات لالنطالق 
على طريق التقدم.. وكان هذا 
هو ما حدث فعالً، بقيام دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.. 

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

خلفان  العقيد  سعادة  قام  الداخلية  وزير  عن  نيابة 
خميس وكيل وزارة الداخلية مساء يوم االثنين الموافق 
1980/11/10م برعاية حفل تخريج الدورة الجديدة بمقر 
اإلدارة العامة للشرطة االحتياطية والتي تتكون من 117 
ضابطاً وضابط صف وفرداً من مختلف إدارات ووحدات 

الوزارة أمضوا في هذه الدورة مدة تسعةأسابيع.
عام  مدير  عبدالله  سهيل  العقيد  الحفل  حضر  وقد 
ومديرو  الداخلية  بوزارة  المسؤولين  من  وعدد  الوزارة 

الشرطة  باإلمارات وجمع كبير من المواطنين.
إلى  الخريجين  بدخول  التخريج  حفل  مراسم  بدأت 
ميدان العرض ثم دخول علم الدولة، حيث أدى الخريجون 
وكيل  خميس  خلفان  العقيد  سعادة  ووصل  له.  التحية 
سعيد  العقيد  استقباله  في  كان  حيث  الداخلية،  وزارة 
الخريجون  وأدى  االحتياطية  الشرطة  عام  مدير  عبدالله 
بتفتيش  سعادته  قام  ثم  الوزارة،  وكيل  لسعادة  التحية 

طابور الخريجين.

زايد يف خطاب افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني

في خطابه في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني 
االتحادي ناشد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان رئيس الدولة، األطراف المتحاربة في المنطقة، 

السلم،  إلى  التفرق والنزوع  الله وعدم  االعتصام بحبل 
كما أعرب عن أمله في أن تكلل بالنجاح المساعي الحميدة 

والجهود الدولية.

خلفان خميس يشهد تخريج دورة جديدة من رجال الرشطة
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اجتماع الجمعية العامة لإلنتربول

دورة تقدمية في مجال الطيران

الدولة  وزير  علي  بن  حمودة  اللواء  معالي  أصدر 
للشؤون الداخلية قراراً بإيفاد الرائد محمد علي عبدالله 
من اإلدارة العامة لشؤون األمن إلى فرنسا، لحضور 
للمنظمة  العامة  للجمعية  والخمسين  الثامنة  الدورة 

في  عقدت  التي  اإلنتربول  الجنائية-  للشرطة  الدولية 
مدينة ليون بفرنسا خالل الفترة من 27 نوفمبر وحتى 

األول من ديسمبر الحالي.

الدولة  وزير  علي  بن  حمودة  اللواء  معالي  أصدر 
أوائل  مالزمين  ثالثة  بإيفاد  قراراً  الداخلية  للشؤون 
من قيادة جناح الجو بالشارقة إلى الواليات المتحدة 
مجال  في  تقدمية  تدريبية  بدورة  لاللتحاق  األمريكية 

الطيران، وذلك خالل الفترة من 13 نوفمبر وحتى أول 
ديسمبر الحالي.

وعلي  محمد،  عبدالله  سالم  من  كالً  القرار  وشمل 
محمد الهويدي، ومحمد إبراهيم حسن.

معالي حمودة بن علي 
شارك في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

الدولة  اللواء حمودة بن علي وزير  توجه معالي 
من  وفد  رأس  على  الرياض  إلى  الداخلية  للشؤون 
وزارة الداخلية للمشاركة في أعمال االجتماع الثامن 
لوزراء الداخلية بأقطار مجلس التعاون لدول الخليج 
العامة  األمانة  بمقر  اليوم  يعقد  والذي  العربية، 

خلفان  العميد  عضويته  في  الوفد  وضم  للمجلس. 
الداخلية، والعقيد سيف مبارك  خميس وكيل وزارة 
والمقدم  والمتابعة،  المؤتمرات  إدارة  مدير  الناخي 
والمقدم  الداخلية،  وزير  مكتب  مدير  مندي  يعقوب 

حسن الحوسني مدير إدارة العالقات العامة.
يأتي احتفال كلية الشرطة 
بتخريج الدفعة الثانية من 

مرشحي الضباط هذا العام 
على موعد مع االحتفال 

األكبر على مستوى الدولة 
باليوم الوطني الثامن عشر.. 

وكأن كلية الشرطة بذلك 
إمنا تقدم هذه الدفعة اجلديدة 

من خريجيها، هدية إلى 
دولتنا الفتية، وهي حتتفل 

بيومها الوطني، ليشاركوا 
مع إخوانهم وزمالئهم من 

رجال الشرطة في حماية أمن 
املواطنني الذين قامت هذه 
الدولة لصاحلهم، وتعبيراً 

عن إرادتهم، وللحفاظ على 
اإلجنازات واملكاسب التي 

حتققت في ظل االحتاد، 
وبتوفير االستقرار الضروري 

لتحقيق التقدم، وإرساء 
دعائم البناء..
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يعيش الشعب اإلماراتي واألمة 
العربية في هذه األيام أفراح 

مرور الذكرى الرابعة والثالثني 
لليوم الوطني لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة. ومع أن هذه 
الذكرى متر في ظل مرور عام 

على رحيل القائد الكبير  
الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه«، إال 

أن القيم التي غرسها الوالد 
الراحل مازالت شاخصة في 

ضمير وإرادة الشعب اإلماراتي، 
هذا الشعب الذي جعل من 

رحيل القائد مناسبة تاريخية 
لتجديد الوالء للوطن وللقائد 

ولإلنسان، ووضع يده بيد 
القيادة اجلديدة التي عاهدت 
اهلل والشعب والتاريخ على 

املضي قدماً في طريق النهوض 
احلقيقي لبناء الدولة واجملتمع 

واملستقبل.

2
0
0
5

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
الداخلية في الرابع عشر من نوفمبر المنصرم الدورة الثانية 
لـ»معرض ومؤتمر األمن والسالمة - الشرق األوسط 2005« 
والذي يقام تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.
ويشارك في الحدث الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية 
»ميسة  ومؤسسة  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  للمعارض 

أيسن« األلمانية 243 عارضاً من 37دولة و40وفداً رسمياً.
وألقى سعادة العميد مطر سالم بن مسيعد النيادي رئيس 
اللجنة المنظمة كلمة وزارة الداخلية بهذه المناسبة أكد فيها 

أن دولة اإلمارات وبتوفيق من الله وبفضل القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« وإخوانه أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام 
في  اآلخر  تلو  النجاح  وتحقق  ثابتة  بخطى  تسير  اإلمارات 
أمنه  وضمان  اإلنسان  حقوق  باالعتبار  آخذة  المجال  هذا 
واستقراره. وأشار إلى أن »معرض ومؤتمر األمن والسالمة« 
األمن  رجال  تزويد  إلى  يهدف  المتجددة  فعالياته  بمختلف 
والمهتمين بصناعة األمن والسالمة بالمعرفة المتكاملة حول 
والتكنولوجيا  العلوم  بلغته  ما  وأحدث  األمنية  المستجدات 
إلى  الرامية  األمنية  والتدابير  واألجهزة  التقنيات  مجال  في 

مواجهة مشكالت األمن والسالمة.

العام  القائد  تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  سعادة  أشاد 
التاسع  المؤتمر  إلى  اإلمارات  وفد  رئيس  دبي  لشرطة 
والعشرين لقادة الشرطة واألمن العرب بالنتائج التي توصل 
إليها المؤتمر الذي استضافته العاصمة األردنية يومي 13 

و14نوفمبر الماضيين.
وأوضح لدى عودته ووفد الدولة إلى البالد أن مشاركة 
اإلمارات جاءت في إطار تعزيز التعاون العربي في المجاالت 
دولة  تحرص  التي  والمعلومات  الخبرات  وتبادل  األمنية 
اإلمارات على تفعيلها، وكذلك إلى التواصل من أجل تكاتف 

الجهود العربية في مواجهة جميع أنواع الجرائم.
وأضاف أن المؤتمر ناقش عدداً من الموضوعات األمنية 
نشر  مجال  في  العربية  الدول  تجارب  على  وأطلع  المهمة 
ودعم حقوق اإلنسان وخرج بتوصيات عدة سيتم رفعها إلى 
االجتماع المقبل لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده 
في نهاية شهر يناير عام 2006 للنظر في اعتمادها، وشملت 
مواجهة التحديات األمنية الراهنة خاصة ما يتعلق بمكافحة 
اإلرهاب، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في 

هذا المجال.

سيف بن زايد يفتتح »معرض ومؤمتر األمن والسالمة 2005 «

اإلمارات تشارك يف مؤمتر الرشطة العرب
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نساء في الميدان

 

بدرية الشحي:
خدمة الوطن واجب على كل إماراتي

نجمة هذا العدد في باب نساء في الميدان هي 
التي  الشحي  أحمد  حسن  أحمد  بدرية  المالزم 
تعمل في سكرتارية مدير عام الموارد والخدمات 
المساندة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، 
الموارد  في  البكالوريوس  شهادة  تحمل  والتي 
البشرية، هذا باإلضافة إلى كونها الوجه المعتمد 
ولنتعرف  الخيمة،  رأس  في  الشرطية  للشارة 
أكثرعلى بدرية الشحي أجرينا معها هذا الحوار: 

حياتك  في  شغلتها  التي  الوظائف  ماهي   <
الشرطية؟

- شغلت العديد من الوظائف، حيث بدأت عملي 
بوظيفة سكرتيرة مدير إدارة الموارد البشرية في 
شرطة رأس الخيمة )من 2008 إلى 2014(، وبعدها 
الموارد  عام  مدير  سكرتيرة  منصب  تقلدت 

والخدمات المساندة )من 2015 إلى اآلن(.
> ومن وقف معك ومن وقف ضدك في طريق 

دخولك العمل العسكري؟
الحلم،  هذا  لتحقيق  معي  وقفوا  كثيرون   -
اعتبرهم سبب  وهؤالء  الفكرة  عارض  وبعضهم 
نجاحي ألنني تعلمت التحدي واإلصرار والمثابرة 
الدائمة والعزيمة للوصول لتحقيق أحالمي، كنت 
للنجاح  كوقود  نجاحي  في  شكوكهم  كل  أضع 

والتميز في مسيرتي الشرطية.

> وما هي أحالم بدرية الشحي؟
- أن أشغل في يوم من األيام وظيفة لم يسبق 
المرأة أن شغلتها، عندي طموح وأحالم كبيرة في 

المجال العسكري.
العمل  على  المقبالت  تنصحين  بماذا   <

العسكري؟
العسكري، سواء  المجال  بدخول  أنصحهن   -
في السلك الشرطي أو الجيش، ألن خدمة الوطن 
كل  على  واجب  هي  بل  الذكور،  على  تقتصر  ال 
من يحمل في وريده دماً إماراتياً، هذا بجانب أن 
العمل في المجال العسكري يسهم في فتح آفاق 

من اإلبداع واالبتكار. 
> لكل إنسان أسلوب حياة وحكمة يلجأ اليها 
دائماً ليظل في الطريق الصحيح.. ماهي الحكمة 

التي تؤمنين بها؟
والدي  مقولة  هي  بها  أؤمن  التي  الحكمة   -
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
في  موجود  غير  »المستحيل  ورعاه«  »الله  دبي 
نبراساً  المقولة  هذه  من  اتخذ  حيث  قاموسنا«، 

اهتدي به في حياتي العملية والخاصة.
على  حصلت  أو  مسابقات  في  فزت  هل   <

جوائز وأوسمة؟

عاماً  عشر  ألحد  الممتدة  عملي  فترة  خالل   -
حصلت على جوائز عديدة منها محلية ودولية أغلبها 
من خالل فرق عمل، حيث كنت عضوة في جائزة 
العامة  القيادة  وحصلت  الحكومي،  للتميز  صقر 
على المركز األول مناصفه في عام 2015، وجائزة 
وزير الداخلية الجهة الرائدة بالمركز األول والفكرة 
المبتكرة المركز األول لعام 2019، هذا بجانب جائزة 
وزير الداخلية المنطقة المتميزة عام. 2012 وملف 
على  كما حصلت   .2013 عام  في  المتميزة  اإلدارة 
جائزة التميز الدولية عام 2018 في نسختها الثالثة 
في دبي، وتم اختياري لتمثيل القيادة العامة لشرطة 
الدولية  التميز  جائزة  في  سنوياً  الخيمة  رأس 
عام2019 في الهند. أما عن األوسمة التي حصلت 
عليها، وهي ثالثة أوسمة التميز الوظيفي من قبل 
وزارة الداخلية وثالثة أوسمة التميز الوظيفي من 

قبل شرطة رأس الخيمة.
الشارة  تحملين  وأنت  صوراً  لك  رأينا   <
في  الخيمة  رأس  شرطة  لمنتسبي  التعريفية 

وسائل اإلعالم؟
- تشرفت بحضور انطالقة الشارة التعريفية، 
بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  اعتمد  حيث 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي،  صقر 
رأس  لشرطة  التعريفية  الشارة  الخيمة،  رأس 
للشعور  تعزيزاً  بإطالقها  سموه  ووجه  الخيمة، 
باألمن واألمان في اإلمارة، فكنت الوجه اإلعالمي 
للعنصر النسائي ضمن الحملة التعريفية بالشارة.

> ماهي هواياتك؟
تكليفي من  تم  الشعر واإللقاء، حيث  كتابة   -
قبل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي 
اإلمارات في رأس الخيمة برئاسة برنامج »فارس 
القصيد«، الذي ُيعنى بصقل وتدريب فئة الشباب 
وكان  واإللقاء  الشعر  وكتابة  العروض  بفن 
برنامجاً ناجحاً بكل المقاييس، باإلضافة إلى كتابة 

األوبريت على مستوى اإلمارات.

كنت أ�صع �صك�ك امل�صككني يف جناحي وق�دًا 

للنجاح والتميز يف م�صريتي ال�صرطية

اإعداد: لرا الظرا�سي
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المتميزون

ضيف هذا العدد رجل أمن وبطل حقيقي عرض 
أنموذجاً  ليقدم  روح  إنقاذ  أجل  من  للخطر  حياته 
مشرفاً من البطولة والتضحية في إغاثة المحتاجين 
أبوظبي ودورها اإلنساني  بما يجسد رؤية شرطة 

في إنقاذ األرواح والممتلكات.
هو المساعد أول راشد سالم الشحي من مواليد 
أبنا ء)حسن وفاطمة(، حاصل  1987 متزوج ولديه 
جامعة  من  القانون  مجال  في  بكالوريوس  على 
بمناقشة  يقوم  2016، وحالياً  عام  في  بدبي  الغرير 
العام«  القانون  »تخصص  في  الماجستير  رسالة 

بنفس الجامعة.
عام  في  أبوظبي  لشرطة  العامة  بالقيادة  التحق 
في  ثم  ومن  المركزية  العمليات  إدارة  في   2006
رأس  على  ومازال  والدوريات  المرور  مديرية 
القدم والسباحة والمطالعة  عمله، ويهوى لعب كرة 

والتعرف على كل ما هو جديد.
قائالً:  التي شهدها  الحادثة  الشحي  لنا  يروي 
ورد إلينا بالغ من غرفة العمليات في مساء أحد 
شارع  في  مصابون  فيه  حادث  بوجود  األيام 

اإعداد: اأماين اليافعي

الكورنيش مع شارع سلطان بن زايد األول باتجاه 
التوجه  وعند  أبوظبي،  مدينة  في  اإلمارات  قصر 
أحد األشخاص وهو  إليَّ  قدم  للموقع  والوصول 
من الجالية اآلسيوية، وأفادني بأن المتسبب قام 
مسرعاً  توجهت  فعندما  البحر،  في  نفسه  بإلقاء 
لمكان الغرق قمت بالتأكد من ذلك، فتبين أنه بالفعل 
في حالة إغماء وأنه يطفو على سطح البحر فقمت 
بإلقاء نفسي خلفه حتى أتمكن من إنقاذه، وأثناء 
رافضاً  بشدة  بمقاومتي  الغريق  قام  مساعدته 
المساعدة، حيث كاد أن يغرقني معه مع أنني كنت 
أقدم له المساعدة، ولم يكتف بذلك بل سدد عدة 
تبين  حيث  المساعدة،  رافضاً  وجهي  إلى  لكمات 
الحقاً أنه كان يريد االنتحار، وبعد عدة محاوالت 
مني تمت السيطرة عليه، وبعد معاناة وفترة زمنية 
من المقاومة داخل البحر ما يقارب 50 دقيقة قام 
للبحر  بالنزول  األفغانية  الجنسية  من  شخصان 
خفر  قدم  ثم  ومن  عليه،  للسيطرة  لمساعدتي 
السواحل،  خفر  لمقر  الشخص  لنقل  السواحل 
حيث صعب علينا نقل شخص إلى اليابسة لوجود 

ارتفاع ما يقارب 13متراً تقريباً عن سطح البحر، 
واضطررنا لطلب خفر السواحل لنقله، ومن ثم تم 
نقله بواسطة إسعاف الشرطة إلى مستشفى خليفة 
لتلقي العالج، كما تم نقلي أنا أيضاً إلى المستشفى 
لتلقي العالج، وبعد التحقيقات تبين أن الشخص 
كان يحاول االنتحار بسبب مشاكل أسرية. وعن 
حياته الشرطية والخاصة يقول الشحي إنه يعمل 
على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية 
والذي  عمله  مجال  في  والرضا  المصداقية  في 
يخلق عالقة جميلة بينهما ومن شأنها زرع روح 
المجالين  كال  مستوى  لرفع  والمثابرة  التعاون 

وتحقيق األهداف المراد الوصول إليها.
القوة  منتسبي  زمالءه  الشحي  ينصح  وأخيراً 
بجهد  يعملوا  وأن  واحد،  كفريق  العمل  روح  بخلق 
واجتهاد وإخالص وتفان ألن الوطن يستحق منا كل 
يقوم  أن  األمن  على رجل  بد  ال  وأنه  ونفيس،  غاٍل 
حال  في  المجتمعي  دوره  عن  يتخلى  وال  بواجبه 
طلبت منه المساعدة ألنه واجب إنساني في تقديم 

العون للمحتاجين.

الشحي: الغريق الذي ساعدته 
كاد أن يغرقني معه!
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خارج المهنة

الرائد أحمد حسين بن طالب الكثيري ضابط تقنية 
العامة  القيادة  في  األمنية  المعلومات  تقنية  بإدارة 
لشرطة أبوظبي، يمارس رياضة صعبة جدا كهواية، 

وهي رياضة االلترا تريل ماراثون.
 : قال  الهواية،  لهذه  الكثيري  اختيار  سبب  وعن 
بشكل  العتمادها  بالذات  الرياضة  هذه  استهوتني 
كامل على المغامرة والتحدي الكبير، فهذه الرياضة 
تمارس في أقسى الظروف الطبيعية التي يمكن أن 
ببساطة  أخرى،  رياضة  أي  في  أي العب  يصادفها 
ألنها تعتمد على ممارسة الرياضة في الطرق الوعرة، 
وفي مختلف أنواع التضاريس الجبلية والصحراوية 
متوسط  يكون  و  والغابات،  والسهول  والوديان، 

المدى بين 42 كم وحتى 100 كم. 
تقسم  الكثيري أن لهذه الرياضة أنواعاً  وأوضح 
المدى،  متوسطة  أو  المدى  طويلة  المسافة  حسب 
وحتى  كم   100 من  تكون  المدى  طويلة  ومسافة 
القسم  قسمين  إلى  تقسم  المسافة  وهذه  كلم،   270
مرحلة  في  المقررة  المسافة  المتسابق  يقطع  األول 
واحدة، والقسم الثاني يقطع المتسابق المسافة على 
عدة مراحل. وعن أكثر ما يميز هذه الرياضة بالذات، 

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

على  اعتمادها  الرياضة  هذه  مايميز  الكثيري:  قال 
القوة الذهنيه والنفسية للمتسابق بشكل يفوق القوة 
البدنية، وهذه الرياضه تبدأ متعتها بالنسبة لي عند 
التحمل  لمدى  األقصى  الحد  إلى  المتسابق  وصول 
البدنية،  اللياقة  من  المخزون  انتهاء  أو  األلم  سواء 
حينها فقط تبدأ المتعة واإلثارة ألرى إلى أي مدى 

يمكن أن أمضي.
يمر من خاللها  التي  المناطق  الكثيري:  وأضاف 
حتى  وصول  ويصعب  خطيرة  تعتبر  السباق 
اإلسعاف الجوي لها بين الجبال، كما يتعذر العثور 
على أي تغطية للهواتف المتحركة في تلك المناطق. 

وعن مشاركاته، قال الكثيري: شاركت في ثالثة 
وحصلت  المتوسطة  للمسافات  أوروبية  سباقات 
على نقاط تأهيلية من خالل تلك المشاركات تؤهلني 
يعتبر  الذي  العالمي  يوتمب  سباق  في  للمشاركة 
بمثابة األولمبياد العالمي لهذه السباقات الذي يقام 
في  في سباقين  كما شاركت  في سويسرا،  سنوياً 

بريطانيا لمسافة 85 كلم.
منذ  السباقات  هذه  مثل  في  أشارك  وبدأت 
مايقارب ثالث سنوات، كما كنت أول إماراتي يجتاز 

أطول سباق صحراوي في العالم الذي أقيم ديسمبر 
العام الماضي في دبي لمسافة 270 كم، وتم تكريمي 
بعد  الوطنية  القياسية  لإلنجازات  اإلمارات  بشهادة 
إماراتي يجتاز سباق  أنني أول  المشاركة. كما  تلك 
وهو  كم،   250 لمسافة  العام  هذا  المغربي  الرمال 
السباق الذي صنفته قناة ناشيونال جيوغرافيك بأنه 
أقسى سباق في الكوكب حيث يجتاز المتسابق خالل 
ست مراحل يعتمد فيها على نفسه ويقدم المنظمون 
فقط الماء طوال فترة السباق. ويشير أحمد الكثيري 
موسوعة  مكتب  مع  جدي  بشكل  ينسق  أنه  إلى 
في  عالمي  رقم  لتسجيل  القياسية  لألرقام  جينيس 
السنة  عالمياً  إنجازاً  يسجل  أن  ويحلم  المجال  هذا 
القادمة باسم دولة اإلمارات، وذلك من خالل اجتياز 
سباق المرموم في نسخته الجديدة هذا العام بمسافة 
تصل 300 كم في 4 مراحل. كما يخطط لالنضمام 
لنادي )فور ديزرت جراند سالم بلس ( الذي يتطلب 
االنضمام لعضويته اجتياز خمسة سباقات، مسافة 
كل سباق 250 كلم في خمس قارات مختلفة خالل 
في  وتنتهي  نوميديا  صحراء  في  تبدأ  واحد،  عام 

القطب المتجمد الجنوبي. 

أحمد الكثيري: أحلم بتسجيل رقم قياسي عالمي

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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أصحاب الهمم

اللجنة  رئيس  العصيمي  راشد  الله  عبد  ماجد 
دبي  لنادي  التنفيذي  المدير  اآلسيوية،  البارالمبية 
ألصحاب الهمم، نموذج لإلصرار والتميز والنجاح، 
العديد  وأن  للتميز  دافع  أكبر  اإلعاقة  أن  يؤمن 
من  المزيد  تحقيق  استطاعوا  الهمم  أصحاب  من 
ليس  المتالحقة  واإلنجازات  المستمرة  النجاحات 
المستوى  وعلى  بل  فقط  المحلي  المستوى  على 

الدولي والعالمي.
الطفولة،  منذ  األطفال  بشلل  العصيمي  أصيب 
عاش مع اإلعاقة كأكبر تحد منذ أول عامين له في 
قد  الجسدية،  اإلعاقة  مع  التعايش  أن  يرى  الحياة، 
التحدي  لكن  والحياة،  البيت  في  ممكناً  أمراً  يكون 
تجاوزها  يمكن  التي ال  النفسية  اإلعاقة  األكبر هو 

اإعداد: خالد الظنحاين

من  االنسحاب  من  نوعاً  تولد  كونها  بسهولة، 
سواء  الخاطئة  النظرات  وتجنب  والعزلة  المجتمع 
من إخوانك أو أقرانك أو المحيطين بك، ومع مرور 
وكابوس  هاجس  إلى  الحاجز  هذا  يتحول  األيام 
مرعب، فإما أن تتغلب عليه، أو تستسلم له، ويحولك 
بالنهاية إلى قطعة أثاث في المنزل، ويسبب لك خوفاً 
واالندماج  الخروج  يكون  وقد  الناس،  مواجهة  من 
صعباً نتيجة حواجز بيئية حيث يتسرب إلى ذهنك 
الستقبالك،  مهيأة  غير  التحتية  البنية  أن  اعتقاد 
خاصة عندما تستخدم كرسياً متحركاً، وقد يكون 
الخروج بالنسبة إليك صعباً وربما يجعلك بعيداً عن 

خطوات إلى الخلف.
عام  العليا  التقنية  كلية  من  العصيمي  تخرج 
اللجنة  رئيس  منصب  شغل  بعامين  وقبلها   1998
بالشارقة  الهمم  ألصحاب  الثقة  بنادي  اإلعالمية 
 ،2000 عام  النادي  مدير  منصب  تقلد  ثم 
بالنسبة  طرق  مفترق  الدراسة  كانت 
مدرسة  في  يدرس  لم  فهو  لماجد، 
حيث  الهمم،  ألصحاب  متخصصة 
لم تكن المدارس قبل عقود مهيأة 
بالتجهيزات والتسهيالت، يقول 
في ذلك: »والدي رحمه الله 
ألنتصر  كثيراً  شجعني 
لي  وقال  إعاقتي،  على 
نفسك  تتحدى  أن  يجب 
قبل أن تتحدى كل هذه 
العوائق الشائكة بينك 
طموحاتك،  وبين 
القرار  فاتخذت 
في  وتفوقت 
المدرسة، وترأست 

الطلبة،  تخص  قضايا  ناقشت  طالب،  مجالس 
عملية،  وفعاليات  مجتمعية  أنشطة  في  وأسهمت 
وبدا لي دوراً مؤثراً، فلم تعد تلك نظرة الشفقة لذلك 
الشخص المقعد على كرسي، بل تحولت إلى احترام 
القيادة  مالمح  اكتشف  بدأت  ثم  كبيرين،  وتقدير 
في شخصيتي، مما قادني إلى تبوء مناصب رفيعة 

سواء في مجتمعي أو على المستوى اإلقليمي«.
والحصول  المناصب  العديد من  العصيمي  تقلد 
واالتحادات  األندية  من  العديد  عضوية  على 
الرياضية واللجان المختلفة داخل الدولة وخارجها 

بطريقة جعلت منه خير سفير ألصحاب الهمم.
يمتلك العصيمي تاريخاً طويالً ومشرفاً من 
العمل الرياضي الذي ارتقى فيه درجات السلم 
وصوالً إلى ترؤسه لالتحاد اآلسيوي البارالمبي 
البارالمبية  اللجنة  برئاسة  يحتفظ  كأول عربي 
اآلسيوية لدورتين متتاليتين، في إنجاز يحسب 
في  نجح  كما  بالدولة،  الهمم  أصحاب  لرياضة 
محلية  بطوالت  في  عالياً  اإلمارات  علم  رفع 

وخليجية ودولية عديدة.
إلى جانب نشاطه في حقوق أصحاب الهمم قرر 
موهبته  واستغالل  اإلداري،  العمل  إلى  يتجه  أن 
الهواء  على  البرامج  وتقديم  والخطابة  اإللقاء  في 
مباشرة في إذاعتي دبي والشارقة، وقدم برنامجاً 
والذي  نتكامل«،  »معاً  بعنوان:  مباشراً  تلفزيونياً 
موضوعات  ويتناول  دبي،  نور  قناة  على  يقدمه 
عدة عن التعليم الدامج والصحة والبيئة والقضايا 
التي تهم المجتمع. كما يهوى العصيمي التصوير 
والطبيعة  الرحالت  ويحب  الكاميرات،  ويعشق 
في  المحببة  هوايتي  أفوت  ال  ويقول  والبر، 
المطالعة وقراءة الكتب المفيدة التي تثري معارفي 

واهتماماتي الحياتية.

ماجد العصيمي: اإلعاقة أكبر دافع للتميز
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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شخصيات

العربيات  األعمال  سيدات  من  العديد  هناك 
وعالمياً،  محلياً  وجودهن  إثبات  استطعن 
نجاحهن  بأخبار  العالمية  الصحف  وتصدرن 
جميع  في  مشرفاً  تاريخاً  وصنعن  المتميزة، 
مختلف  في  رائدات  وأصبحن  العالم،  أنحاء 
المتواصل  وجهدهن  تعلمهن  بفضل  المجاالت، 
في  دورهن  وإثبات  والتقدم  النجاح  لتحقيق 
المهندسة  التونسي  نبيلة  وتعتبر  المجتمع، 
السيدات  إحدى  أرامكو،  شركة  في  السعودية 
اللواتي يمتلكن شهرة عالمية في مجال الهندسة، 
والتي وضعت بصمات مبهرة في مجال عملها، 

تخطت حدود المحلية ووصلت للعالمية.
الرياض عام  التونسي في  ولدت نبيلة مكي 
1959، وهي ابنة اللواء مكي التونسي الذي تولى 
ولذلك   ،1966 عام  الجوي  الدفاع  قوات  قيادة 
تربت وفق نظام شديد وصارم، واكتسبت من 

 999 - خا�س

تلك التربية الصارمة أن تكون حياتها منضبطة 
وكذلك  محدد،  وقت  له  الطعام  فكان  ومنظمة، 
األخرى،  األنشطة  ومختلف  والدراسة  النوم 
يجعلها  أن  على  دائماً  يحرص  والدها  وكان 
بلغت  وحين  جيد،  بشكل  دراستها  تواصل 
الواليات  إلى  الرياض  من  انتقلت   17 الـ  عمر 
أند  »لويس  بكلية  والتحقت  األمريكية،  المتحدة 
كالرك« لدراسة الهندسة الكهربائية. ثم حصلت 
الماجستير في علوم الحاسب من جامعة  على 

بورتالند.
أرامكو  في  عملها  التونسي  نبيلة  بدأت 
معلومات  نظم  كمهندسة   1982 عام  السعودية 
بعد حصولها على درجة الماجستير في هندسة 
بأعمال  معرفتها  نمت  أن  وبعد  الكمبيوتر. 
الشركة، التحقت بقطاع أعمال الهندسة وإدارة 
 ،1984 عام  من  مارس  شهر  في  المشاريع 

كمهندس  فعملت  المناصب،  في  تدرجت  ثم 
التصنيع،  أساليب  مراقبة  ومهندس  مشاريع، 
وحدة  ورئيس  أعلى،  مشاريع  ومهندس 
التصنيع،  أساليب  لمراقبة  الفنية  الخدمات 
ورئيس وحدة تخطيط نظم الشبكات الكهربائية 
وتقنية المعلومات. وتعتبر السيدة نبيلة أن هذه 
إدارة  المتعددة قد اكسبتها خبرة في  المهمات 

المشاريع وصقلت مهاراتها الفنية.
أرامكو  في  سنة   36 لمدة  التونسي  عملت 
السعودية. وآخر مناصبها بأرامكو كان مديرة 
قطاع الهندسة في مشروع مصفاة رأس تنورة 
دوالر.  مليار   25 تكلفته  يبلغ  الذي  العمالق 
لمشروع  تنفيذياً  رئيساً  عيّنت   ،2018 وفي 
العمالق.  »نيوم«  مشروع  في  والمياه  الطاقة 
واختيرت نبيلة التونسي ضمن قائمة أفضل 25 
على  المشاريع  إدارة  في  فعال  أثر  ذات  امرأة 

المهندسة الحديدية



73 العدد 588 ديسمبر 2019

مستوى العالم لعام 2006 من قبل معهد إدارة 
المشاريع األمريكي، الذي يضم 200 ألف عضو 
التونسي  نبيلة  تعرف  العالم.  أنحاء  من جميع 
الجيد  أداؤها  الحديدية، ومعروف عنها  بالمرأة 

في العمل.
واصلت التونسي تطورها الوظيفي فترأست، 
تقنية  مرافق  تخطيط  قسم   ،1996 العام  في 
إنها  وتقول  الكهربائية،  والشبكات  المعلومات 
مبادرات  عدة  وقادت  أطلقت  المهمة  تلك  أثناء 
عمل  فريق  إنشاء  منها  العمل،  لتحسين  مهمة 
مختلف  من  ومستخدمين  تقنيين  خبراء  يضم 
آنذاك  القائمة  األساليب  لدراسة  الشركة  دوائر 
نشر  تسهيل  بهدف  لإلدارة  توصيات  ورفع 
الشركة  أعمال  في  المعلومات  تقنية  استخدام 
كافة، وقد نجح هذا الفريق في تعيين مجموعة 
متكاملة من إمكانيات التغيير وإنجازها ما ساعد 
على تعزيز استخدام تقنية المعلومات في أنحاء 

الشركة كافة.
كما أشرفت التونسي على مشروع للحد من 
استهالك الشركة للطاقة الكهربائية، وباإلضافة 
استخدام  في  خفضاً  المشروع  تحقيق  إلى 
وفر  فإنه  الكهربائية،  للطاقة  السعودية  أرامكو 
فقد  كبيرة،  إيرادات  لتحقيق  حديثة  طريقة  لها 
بدأت الشركة بتوليد الطاقة الكهربائية بطريقة 
طاقة  استخدام  يتم  حيث  المزدوج  التوليد 
الحرارة التي كانت تذهب هدراً في طرق التوليد 

األخرى.
وفي 2018، عـُيـّنت المهندسة السعودية نبيلة 
التونسي رئيساً تنفيذياً لمشروع الطاقة والمياه 

في مشروع »نيوم«.
الحديدية  بالمرأة  المعروفة  التونسي  نبيلة 
تستيقظ في الرابعة والنصف صباحاً لتـَسبـَح 

حتى  تبقى  حيث  للعمل  تذهب  ثم  تركض  أو 
أطفال  لديها  فليس  الليل.  في  متأخرة  ساعة 

وغير متزوجة.
قالت نبيلة التونسي في أحد حواراتها: »إنني 
الوحيدة  المرأة  كوني  واالعتزاز  بالفخر  أشعر 
تغلبت  لكني  المنصب،  هذا  تحتل  التي  حالياً 
الصعاب  ومواجهة  بالمعرفة  التحدي  هذا  على 
أجدد  دائماً  وكنت  وإخالص،  بجد  والمثابرة 
نفسي وأسهم بإيجابية في العمل، باإلضافة إلى 
المعايير العادلة من قبل اإلدارة العليا في شركة 

أرامكو، والتي تجعل لكل مجتهد نصيب«.
وأضافت: »المرأة السعودية تمتلك من الكفاءة 
وتطوير  تنمية  في  المساهمة  إلى  يؤهلها  ما 
المملكة في مختلف المجاالت، والمستقبل مبشر 

وواعد للسعوديات«.
حبها  بين  تجمع  أن  التونسي  نبيلة  تمكنت 
في  التكنولوجي  التقدم  واستغالل  للهندسة، 
الكهربية،  الهندسة  إحداث تطورات واسعة في 

بمليارات  مشروعات  إدارة  على  والقدرة 
عمليات الستخراج  على  الدوالرات، واإلشراف 
وغيرها  المملكة،  سواحل  من  والغاز  النفط 
ضمن  تكون  أن  مكنتها  التي  اإلنجازات  من 
وتأثيراً،  نفوذاً  العربيات  السيدات  أقوى  قوائم 
اإلدارية  قدراتها  تثبت  أن  استطاعت  كما 
للتطوير، حتى خلدت  وتحقيقها  واالستشارية، 
العربيات  السيدات  أكثر  من  كواحدة  اسمها 

تأثيراً. 
التي  المتميز،  المهني  لمشوارها  وتقديراً 
التي  باإلنجازات،  حافالً  تجعله  أن  من  تمكنت 
تؤكد على قدرة النساء السعوديات والعربيات 
الظروف  اختالفات  وفق  والعمل  القيادة  على 
والتحديات، والسعي نحو تحقيق النجاح والتمكن 
من إثبات مهنيتها في كل منصب اعتلته، وإيصال 
بجدارة،  تستحقه  كانت  بأنها  واضحة  رسالة 
تطوير  في  ورغبتها  المستمر  سعيها  بسبب 
تحدث  التي  التغيرات  وتواكب  لتالحق  نفسها 
نبيلة  نالت  والصناعة،  الهندسة  مجاالت  في 
التونسي كثيراً من الجوائز والتكريمات. حصلت 
على عدد من شهادات التقدير من شركة أرامكو 
ومنحتها  المهنية،  مسيرتها  سنوات  مدار  على 
جامعة والية أوريغون شهادة المهندس المتميز 
إدارة  معهد  قبل  من  اختيارها  وتم   ،2012 عام 
المشاريع كواحدة من أكثر 24 سيدة نفوذاً في 
مجال إدارة المشاريع عام 2012، وضمتها مجلة 
أعمال  سيدة   100 أقوى  قائمة  ضمن  فوربس 
عربية لعام 2015، كما منحتها األميرة ريما بنت 
بندر جائزة المرأة العربية لعام 2015 في مجال 
الطاقة، وأتت نبيلة التونسي في المرتبة الـ 17 
الشرق  لسيدات  فوربس  مجلة  قائمة  ضمن 

األوسط األكثر تأثيراً ونفوذاً.

املراأة ال�صع�دية متتلك 

من الكفاءة ما ي�ؤهلها 

اإىل امل�صاهمة يف تنمية 

وتط�ير اململكة يف 

خمتلف املجاالت
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د. �سمر ال�سام�سي

عناق 
الفكرة

وغاية  المجتمع موضوع شائك  على  وآثاره  وتداعياته  الثاني  الزواج  توقيت  اختيار  فن 
في األهمية، حيث يجهل الرجل والمرأة على حد سواء ما يجب عليه من حقوق تجاه اآلخر، 
فتصاب الحياة الزوجية بالتصدع، وعلى إثرها يفكر الزوج في الزواج من امرأة أخرى وتطالب 
المرأة بالطالق، ولذلك يجب على كل من الزوجين معرفة حق صاحبه عليه، وكذلك الحقوق 

المشتركة بينهما لكي ال يبغي أحدهما على الثاني.
وحيث إن الزواج شريعة سماوية فرضها رب العالمين ألسباب عدة قد توصلت الدراسات 
والعلم والمنطق الواقعي للحياة في ظل وفاة الرجال في الحروب وارتفاع عدد اإلناث عن عدد 
الذكور وألسباب الطالق وبقاء المرأة من دون رجل ما زاد عدد العنوسة لدى النساء، وأصبح 
أكثر من أربعين بالمائة من النساء ال يجدن رجاالً لهن هذا من الجانب العلمي لفريضة تعدد 

الزوجات .
ومن األسباب العديدة التي تتسبب في عزوف الزوج عن الحياة مع الزوجة ويلجأ إلى 
انعدام الحب  إلى  القول والفعل، ما يؤدي  الزوجة في  الثاني هو تسلط  الزواج  التفكير في 
قرار  الزوج  ليتخذ  الوقت حاسماً  ويكون  الطرفين  بين  االحتقان  يكمن  هنا  والتفاهم، ومن 
الزواج من أخرى، إال أن تداعيات الزواج الجديد قد يدفع كليهما ويحصد األبناء اآلثار السلبية 

كافة، ويصدروا للمجتمع جيالً مريضاً نفسياً أو مضطرباً عاطفياً.
ومن جهة أخرى فيتوجب على الزوج معرفة شخصية الزوجة األولى بموضوعية كي يطرح 
عليها فكرة الزواج من أخرى وفقاً للشرع ألن إخبارها بنية الزواج من أخرى حق شرعي 
وعليها االختيار في طلب الطالق أو البقاء في عصمته وغالباً ما ترضخ الزوجة في البقاء 
العتبارات االستقرار لديها ورغبة منها في استقرار أبنائها خاصة للزوجات غير العامالت 

الالتي قد ال يجدن عائالً غير أزواجهن.
قد يكون الزواج الثاني هو العالج لبعض األسباب المهمة في شخصية المرأة وذلك لنقص 
المثال  سبيل  على  العاملة  المرأة  ذهن  إلى  يتطرق  فقد  الحياة،  في  كثيرة  اعتبارات  تدارك 
ولجهلها بواجباتها الزوجية بأن راتبها الشهري كفيل بخلق حياة مستقرة في حالة االستغناء 
عن الرجل، وهذا جهل اجتماعي وأسري يودي باستقرار األسرة إلى غياهب الحياة وإفشالها، 
المحاكم  أروقة  وامتألت  المجتمع  في  كثيرة  النماذج  ولكن  المرأة،  على  تجنياً  ليس  وهذا 

الشرعية بهذه القضايا.
من أجل ذلك حثتنا الشرائع السماوية على اإليمان والرضا بالحياة وإيجاد التواصل المؤدي 
إلى التوافق األسري، أما عدم النظر إلى العواقب والمآالت فهي سبب عظيم في حدوث الفرقة 
بين الزوجين، والبد أن تعلم النساء بأن تعدد الزواج سنة الله في األرض إلعمارها وإلعطاء 
فرصة للنساء في الحصول على حياة أخرى مع رجل آخر يتناسب وفكرها، ولتناسب أعداد 

النساء مقارنة بالرجال فاختيار توقيت الزواج الثاني هو أحد فنون الحياة بالنسبة للرجل.

الزواج الثاني وآثاره





العدد 588 ديسمبر 762019

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

دار الوفا والكرامات

قالوا..

نتاجات  على  لالطالع  تّواق  اإلماراتي  القارئ 
الكتاب  يطرحه  الذي  المحتوى  أن  كما  بلده،  أبناء 
الذي  الفني  والمستوى  هادف،  محتوى  اإلماراتي 
يخرج فيه الكتاب اإلماراتي متقدم نظراً إلمكانات 

المطابع المحلية الكبرى.

علي الشعالي
                             شاعر وناشر إماراتي

شعر: محمد سعيد املشيخي

ــره  ــ ــي ــ ــث ــ وشـــــــلـــــــون ابـــــكـــــتـــــب والـــــــنـــــــوايـــــــا ك

ــره         ــ ــيـ ــ ــنـ ــ واقــــــــــــــــول يــــــــا حــــــــي الــــــعــــــلــــــوم املـ

وديــــــــــره         ــن  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ مـ األمـــــــــجـــــــــاد  لــــــــه  داٍر 

ــره        ــ ــي ــ س ألـــــــــف  ــم  ــ ــهـ ــ لـ ــي  ــ ــ ــل ــ ــ ال الـــــشـــــيـــــوخ  دار 

ــره              ــ ــ ــي ــ ــ مـــــــوروثـــــــهـــــــم زايـــــــــــــد وزايــــــــــــــــد وخ

ــره         ــ ــي ــ ــف ــ هـــــــــــذا خــــلــــيــــفــــه بـــــالـــــشـــــهـــــامـــــه س

ــض الــــــــوفــــــــاء يـــــــا ضـــمـــيـــره      ــ ــبـ ــ ــدي نـ ــ ــ ــي ــ ــ يـــــــا س

ــان مــــــابــــــه قـــصـــيـــره      ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــوسـ ــ ــك يـــــــا بـ ــ ــب ــ ــع ــ ش

نـــصـــيـــره       وانـــــــتـــــــه  احملـــــــتـــــــاج  ذرى  انــــــتــــــه 

انـــــتـــــه لــــــــــوْئ شــــــامــــــْخ ِبــــــوســــــط اجلـــــزيـــــره        

أمـــــــــا يـــــــــاْ بـــــــو راشــــــــــــد ســــــنــــــاد وذخــــــيــــــره         

ــره       ــ ــي ــ س املــــــجــــــد  مــــــــع  دارك  فــــــــي  خــــلــــيــــت 

ــره          ــ ــي ــ ــج ــ أمـــــــــــا جــــبــــلــــنــــا عــــــــّزنــــــــا الـــــــلـــــــه ي

ــره       ــ ــيـ ــ ولـــــــــــي عــــــهــــــد املـــــــجـــــــد مـــــــــا حـــــــــــّد غـ

ميــــــــنــــــــاه نــــــــهــــــــٍر مـــــــــا يــــــــوقــــــــف خــــــريــــــره     

الــــشــــهــــيــــره    اجلــــــــبــــــــال  روس  ــت  ــ ــ ــفـ ــ ــ وقـ ال 

اســــــتــــــلــــــهــــــم اإلحــــــــــــســــــــــــاس وراجــــــــــــــــــــع الـــــــــــــذات 

اإلمـــــــــــــــــــارات أرض  نـــــــــــــور  مــــــــــن  الـــــــــواضـــــــــحـــــــــة 

مــــســــتــــمــــلــــكــــه حـــــــــب الـــــــــــوفـــــــــــاء والــــــــكــــــــرامــــــــات 

مـــــــعـــــــلّـــــــمـــــــن الــــــــطــــــــيــــــــب حــــــــــــب املـــــــــــــــــــــــرّوات 

زايــــــــــــــــــد وزايــــــــــــــــــــــد زايــــــــــــــــــــــٍد بـــــــالـــــــعـــــــالمـــــــات 

رافـــــــــــــــع شــــــــعــــــــار الــــــــعــــــــز بــــــأعــــــلــــــى املــــــــجــــــــاالت

يــــــــــا فـــــــخـــــــرنـــــــا فــــــــــي كــــــــــل وقـــــــــــــــــٍت وحـــــــــــــــــّزات 

مــــــــــن فـــــــضـــــــل خــــــــيــــــــرك بــــــــايــــــــتــــــــنٍ بــــــســــــهــــــاالت

والــــــــشــــــــعــــــــب عـــــــــايـــــــــش بــــــــــن عــــــــــز ومـــــــــســـــــــرات

اإلمــــــــــــــــــــارات  فـــــــــــــوق  دوم  يــــــــــدومــــــــــك  الــــــــلــــــــه 

صــــــفــــــوات والــــــــعــــــــز  احلــــــــــــــي«  »دار  شــــــيــــــخ  يــــــــا 

يــــــــــا نــــــــائــــــــب الــــــــــــدولــــــــــــه وقــــــــــايــــــــــد بــــــــقــــــــّوات

هــــــــــــــذا بــــــــوخــــــــالــــــــد فـــــــخـــــــر كــــــــــــــّل اإلمــــــــــــــــــــارات

املـــــــــجـــــــــرات فــــــــــــــوق  الـــــــــعـــــــــز  رأس  ســـــــــنـــــــــام 

ويـــــــــــســـــــــــراه مـــــــــن ميــــــــنــــــــاه تـــــشـــــكـــــي خــــــــســــــــارات

ْجــــــــبــــــــالــــــــهــــــــا عـــــــــــــــّز ومـــــــــــــــــــــــوده ووقــــــــــفــــــــــات
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شعر: بشرى عبدالله ـ اإلمارات سأكسر صمتك
لل�ساعرات فقط:

شعر: فتاة تهامة

إَماَراِتْي .. ِسُعْوِدْي

سأكسر صمتك
منذ عرفتك
تجهل أني

أحب التمرد
في طرقات المساء

وقطف الزهور
قبيل المساء

وبرد المعاطف
حين يكون المساء شتاء

فوحدك لغز

يحيرني في سديم المساء
سأكسر صمتك

منذ عرفتك
صرت رفيقي

وصرت وريدي
ألن الكتابة

دونك تغدو رياء . . رياء
بدونك ال طعم

ال لون
الريح فيه

كأنك ماء . .
. . . .

سأكسر صمتك
يا قلماً

برعماً في يدي
أشّكله كيف شاء مزاجي

وأعجنه
من طحين وماء

ر حبر دواتك أصيِّ
ماء

وأمزجه قهوة للمساء . .

ــْون ــُص ــر الْجـــل ْن ــْي ــا َغ ــْضــَن ــَع ــا َمـــْع َب ــَن ــْف ــه َمـــا ِوَق ــلّ ــى ال ــلَ َع

ُدْون  .. ــا  ــَنـ ــَدْيـ ِيـ ِفــــْي  ــا  ــَنـ ــَدْيـ ِيـ ــا  ــ ــَن ــ ْي ــدَّ ــ ْوَش ِتـــَكـــاَتـــْفـــَنـــا 

ــْون ــُه ــب ْي ــْع ـــاْس َص ــر الـــنَّ ــْي ــِث ــى ِيـــُشـــْوُفـــْوِنـــْه ِك ــلَّ ــُهـــْون ال ِيـ

ــْون ــُم ــْض َ امْل ــا  ــَه ــلِ ــْع ِف ــْي  ِفـ  ٍ َوْقـــِفـــة  ــْوِدْي..  ــ ــُع ــ ِس  .. ــْي  ــ ــاَراِت ــ إَم

اْلـــَكـــْون ــا  ــاَه ــَط ــِع ْب َضــــاْق  ــا  َمـ َدّم  َقـــْطـــَرْة  ــّل  ــ ِك ــْي  ــ ِف َمـــَعـــاً 

ــْون ــُن ــْث َي ــا  ــ ــَه ــ ُدْوَن ــْن  ــ ِم ــٍة  ــ ــ َراِي ــْوِدْي..  ــ ــُعـ ــ ِسـ  .. إَمــــاَراِتــــْي 

ــْون ــُط ــْع ــخ َزاِيـــــْد( ِفـــْي ِوَفـــاُهـــْم ِلـــلْـــَعـــَرْب َي ــْي ــشَّ ِعـــَيـــاْل )ال

َيـــْوُفـــْون ــْم  ــُه ــَواْت ــْق َه ــى  ــلَ َع ــْوا  ــَفـ ِوْقـ إْن  ــزم(  ــ ـ احْلَ ْو)ِعـــَيـــاْل 

ــْون ــُط ــْب ــا َي ــ ــِوَف ــ ــْن ِفـــْعـــل اْل ــ ــاْد َع ــ ــسَّ ــ ــا ِيـــْكـــَثـــْر احْلِ ــَمـ ــْهـ ْوَمـ

ــْدُرْون ــ ــا َيـ ــِوَفـ ــره َواْهــــل اْلـ ــَخ ــْف ــْر َم ــَمـ ـــْيـــر َواْثـ ــا اْلَ ــَن ــَرْس َغ

ــــْه ــْه ِفــــــْي ِمــــَواِقــــْفــــَنــــا امْلِــــِصــــْيــــِريِّ ــ ــِم ــ ــْي ــ ــِظ ــ ــِع ــ ــا اْل ــ ــَن ــ ــْت ــ ــاَن ــ ــَك ــ ِم

ــْه ـ ــيِّ ــِمـ ــْحـ ــى َعــــــْن اْلـــــــِعـــــــْدَواْن َمـ ــ ــلَّ ــ ــــلِــــْيــــج ال ِحـــــــــُدْود أْمــــــن اْلَ

ــْه ـ ــيِّ َحـ ــا  ــَمـ ـ ــسِّ الـ ِفـــــْي   ٍ َنـــــار  ــّب  ــ ــِش ــ ْن ِو  ــْم  ــ ــَم ــ ــِق ــ اْل ِفـــــْي  ِنـــْطـــلَـــْع  ْو 

ــْه ــ ــيِّ ــ ــِق ــ ــْي ــ ــِق ــ ــا امْلِـــــَضـــــاِمـــــْن احْلَ ــ ــَه ــ ــْي ــ ــــــَرْف ِف ِمـــــَيـــــاِدْيـــــن الــــــشَّ

ــْه ــ ــيِّ ــ ــمِّ ــ أَه ـــــاِرْيـــــخ  الـــــتَّ َنــــْعــــِطــــْي  ْو  ــاْت  ــ ــَي ــ ــِح ــ ــْض ــ ــتَّ ــ ال ِنـــــــــِزّف 

ــْه ــ ــيِّ ــ ــِع ــ ــْي ــ ــِب ــ ــــْتــــُهــــْم ِط ــى َمــــَحــــبَّ ــ ـ ــلَّ ــ ْوِلــــــَتــــــْن الـ ِعــــــَيــــــاْل الــــــدَّ

ــــْه( ــــُعــــْوِديِّ ــْي )الــــسِّ ــ ــ ــْه َنـــــْعـــــِرْف أَثـــــْرَهـــــا ِف ــ ــِي ــ ــاِم ــ ــْي َس ــ ــاِن ــ ــَع ــ َم

ــْه ــ ــيِّ ــ ــْوِل ــ ــُط ــ ــِب ــ اْل )اإلَمــــــــــــــــاَراْت(  ِوْســــــــط  ــم  ــهـ ــبـ ــْيـ ِطـ ــى  ــ ــَق ــ ــلْ ــ ِت ْو 

ــْه ــ ــيِّ ــ َتــــالِحــــْمــــَنــــا ِيـــــِصـــــّك أْبــــــــــــَواْب ِمـــــــْن ِعــــــْنــــــِدْه َكــــــــَذا ِن

ــْه ــ ــيِّ ــ ــْوِص ــ ــُص ــ ِخ ــا  ــ ــَن ــ ْل ْوهـــــــــِذْي   .. ِعـــــَواِيـــــْدَنـــــا  ِمــــــْن  ْوهـــــــــِذْي 
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 
لوران غاسبار

ولد الشاعر الفرنسي الكبير لوران غاسبار عام 1926 هو واحد 
من أهّم الشعراء الفرنسيين في النصف الثاني من القرن العشرين. 
الفرنسية بعد  وهو من أصل روماني لكنه حصل على الجنسية 
الحرب العالمية الثانية. وخالل الستينيات من القرن الماضي، عمل 
طبيباًَ جّراحاً في القدس، ثم انتقل إلى تونس ليقوم بنفس العمل 
في مستشفى »شارل نيكول« بالعاصمة، وخالل إقامته في تونس، 
أسس مجلة »أليف« التي كانت تصدر باللغتين الفرنسية والعربية، 
وارتبط بعالقات وطيدة مع بعض الشعراء، وفي نهاية التسعينيات، 
مأوى  في  يقيم  أصبح  بالزهايمر،  إصابته  وبعد  بباريس  استقر 

للمسنين في العاصمة الفرنسية.
أكتوبر من  التاسع والعاشر من شهر  الفاصلة بين  الليلة  في 
العام الحالي، توفي في باريس في مأوى المسنين عن عمر تناهز 
94 عاماً. وكان قد أمضى السنوات األخيرة من حياته فاقداً للذاكرة 

بسبب مرض الزهايمر.
ومشاهد  وبحاره  الشرق  بصحاري  ُمْشبَعة  قصائده  تأتي 
لنشيد  استعادة  وهي  له،  لقصيدة  ترجمة  وهنا  العارية،  طبيعته 
دنيوّي حول موضوع المنفى واألجنبي، ترجمها، الشاعر حسونة 

المصباحي:

لست َمْنفّياً،
لست أجنبيّاً.

ُمتَضامن مع الناس ومع الحيوانات
ُمتَضامن مع المياه، مع الطين،

مع الصخرة والحقول والغابات وغابات الكواكب.
ُمتََضامن مع بْذَرة القبيلة الكبيرة والرمال

والحصى
وكّل خليّة حيّة،

وُتُوْيجات ازهرار في الريح،
ُمتََضامن مع الفرح والوجع.

ُمتََضامن مع وطن لفكر الُمتَناه
مع معرفة محدودة

فْرجات لفكرنا الذي انتهى.
ُمتََضامن مع جهل ُمْشتَرك

مع كّل ُحفرنا، استكشافاتنا، 
رغبتنا الالُمتَناهية في االدراك والفهم.

ُمتَضامن مع كّل نور ومع كّل وعد بالنور
شاهداً على نفسه أو على الليل،

مع بعض الساعات التي فيها تتنّفُس
الصخوُر في صحراء سيناء.

ُمتَضامن مع وطن حركة المتناهية،
مع حدود الهنا واآلن المتعددة.

ال لست منفياً،
ولست أجنبياً،

أنا في انبثاقي،
في السقوط وفي التّلَف واالنهاك..

أعالم عربية
صالحة غابش

في  الثقافية  والمستشارة  العام  المدير  إماراتية،  وأديبة  كاتبة  غابش  صالحة 
المكتب الثقافي واإلعالمي بالمجلس األعلى لشؤون األسرة في الشارقة، وتدير 

تحرير مجلة »مرامي« الصادرة عن المجلس بدولة اإلمارات.
اإلمارات  بجامعة  اآلداب  كلية  من  البكالوريوس  شهادة  على  غابش  حصلت 
عام 1987م متخصصة في الدراسات اإلسالمية واللغة العربية، وفي عام 1999م 

حصلت على شهادة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
وهي عضو في اتحاد الكتاب العرب، وعضو في اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، 
وعضو رابطة أديبات اإلمارات، عملت مدرسة للرياضيات واللغة العربية، وترأست 
إدارة الشؤون الثقافية في أندية السيدات بالشارقة، ثم تولت منصب األمين العام 

للمجلس األعلى لألسرة في الشارقة.
صدرت لها عدة دواوين شعرية منها: )في انتظار الشمس(، و)المرايا ليست 
)نداء من  لها:  القصصي والمسرحي صدر  المجال  هي(، و)اآلن عرفت(، وفي 

هناك(، و)رحلة بثينة (، و)المرأة والسلطة(.
القصيدة الجديدة

• أهرب إلى زاوية من العالم-
أصحب معي أجمل أشيائي

• كي ال أكون وحيدة-
في تلك الزاوية..

• أشكل منزالً صغيراً-
ال يسع أحداً سواي

• أرتب غرفة للكتابة-
وغرفة لتناول الشاي مع ظلي

• وغرفة أستقبل فيها طيف الصديقات-
وغرفة أستكمل فيها

• نحت أحالمي المنتظرة-
أسترد نفسي من الزاوية..

• كلما ظننت أن-
حلما يتجسد لي

• ويدق بابي-
غريب

• كأنه صوت أغنية-
على باب الشتاء هجرت بال موقد

• يبيت على وسادة حزنها-
من دون أغطية

• سوى بعض القصاصات التي كانت-
دفاتر تحفظ الموعد

• غريب في مدائننا-
يقال بأنه أسطورة مرت

• قريباً من مساكننا-
كأنه عندليب دائم السفر

• يفتش عن قلوب تشبه الصحراء صامتة-
وما زالت تخاف الليل واألحالم

• تخشى بنبضة المطر-
مالمح تشبه اإلنسان..
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الكلمة و الظل

في  محمود«،  »غياث  السوري  الرسام  تألق 
الفطرية  بموهبته  والعالمي،  العربي  الفني  الوسط 
الجميلة والمميزة في رسم البورتريه بزمن قصير، 
مع  المجال  هذا  في  الفنية  عروضه  ترافقت  حيث 
ورسم  واألجانب،  العرب  المطربين  أهم  حفالت 
العديد  في  واألجنبية،  العربية  الشخصيات  أهم 
جماهيرياً  إعجاباً  حققت  والتي  الفعاليات،  من 
كبيراً. يمتلك محمود تجارب وتقنيات فنية عديدة 
السريع، حيث رسم  البورتريه  ومبتكرة في رسم 
مباشرة  عروض  في  غريبة،  بأساليب  لوحات 
التي  بالليزر،  الرسم  طريقة  أهمها  المسرح،  على 
الليزرية  األضواء  باستخدام  وطورها،  ابتكرها 
بالصمغ  للرسم  باإلضافة  الشخصيات.  في رسم 
وباأللوان  بالظالل  والرسم  البراقة،  والبودرة 
أو  الجداريات  رسم  في  يستخدمها  التي  المشعة، 

حوار: حممد قا�سم ال�سا�س

اللوحات األرضية، وكذلك الرسم بالكتب وبالعشب، 
وموزاييك الرسم بالصور.

الذي حدثنا  الفنان غياث محمود،  التقت   »999«
تفاصيله  بكل  البورتريه،  فن  عن  واٍف  بشكل 
وأشكاله وطرقه، وعن أسلوبه الخاص، الذي تفرد 
عن  لنا  كاشفاً  العرب.  الفنانين  من  غيره  عن  فيه 
تفاصيل عدة في مسيرته الفنية الغنية بالنجاحات، 
وشاركنا طموحه ومشاريعه المقبلة، حيث كان لنا 

معه الحوار التالي:
> كيف تعّرف فن البورتريه؟

- البورتريه هو لوحة أو صورة أو منحوتة تمثل 
مالمح  بإظهار  الفن  هذا  ويهتم  معينة،  شخصية 
أنواع  أحد  البورتريه  ويعتبر  وتعابيره.  الوجه 
الرسم المعقدة، العتمادها على تقديم الشخص عبر 

مالمح الوجه.

تفضل  الذي  الوجه  في  يجذبك  الذي  ما   <
رسمه؟

- أرغب برسم الوجوه التي تحتوي بين مالمحها 
يكمن  وانفعاالتها، وهنا  البشرية  النفس  أحاسيس 
هو  البورتريه،  رسم  في  شيء  فأصعب  التحدي. 
التعامل معه من منظور التعمق في دهاليز النفس 
البشرية، وليس من منظور المالمح الخارجية فقط.

> ما الوجه الذي يصعب عليك رسمه؟ 
الذي ال يحمل سمات  الجامد  المحايد  الوجه   -
مميزة، باألخص إن لم يكن لديَّ معرفة مسبقة بهذه 

الشخصية وطباعها.
والمتنوعة  الغريبة  األساليب  عن  حدثنا   <

التي ابتكرتها في فن البورتريه؟
- يطغى التشويق في فن الرسم المباشر على 
طرق  إيجاد  جداً  المهم  فمن  عادًة،  العرض  فكرة 

غياث محمود لـ »999«: 
البورتريه فن  يتعمق 

في دهاليز النفس البشرية
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الطرق  أهم  ومن  العرض.  إلثراء  ومبتكرة  جديدة 
التي أتبعها في عروضي:

في  أقوم  كنت  المتقاطعة:  باللوحات  الرسم   
البدايات بالرسم بالمقلوب، ولكني أحببت أن أطور 
من هذا األسلوب، وأجعله أكثر تعقيداً، وذلك بعمل 
أربع لوحات متقاطعة، ورسم أربع شخصيات في 
الوقت نفسه ، وفي النهاية يتم إظهار كل شخصية 

على حدة في كل مرة أقوم بقلب اللوحات. 
الرسم بالصمغ والغليتر: وهو أسلوب مشوق، 
حيث يتم رسم اللوحة باستخدام الصمغ الشفاف 
الغليتر  رمي  يتم  النهاية  وفي  لوحة سوداء،  على 

إلظهار اللوحة.
أقوم  األسلوب  هذا  في  األلوان:  برشق  الرسم 
األلوان  أقوم برمي  بالرسم بمادة عازلة، ومن ثم 

بصورة عشوائية، فتظهر اللوحة.
المتبعة،  الطرق  أغرب  من  هو  بالضوء:  الرسم 
ال  األسلوب  هذا  في  كبير.  بشكل  طورتها  والتي 
التقليدية،  الرسم  تجهيزات  أو  أدوات  ألي  وجود 
ويتم  بمصابيح مضيئة،  عنها  االستعاضة  يتم  بل 
الرسم على لوح مصنوع من مادة ساطعة، تستقبل 

وتحتفظ بالضوء.
الرسم  من  النوع  بهذا  أقوم  الصور:  موزاييك 
من دون االستعانة بأي تقنية أو برامج، ويتم عمل 
الصغيرة،  الصور  آالف  من  كبيرة  واحدة  لوحة 
والتي تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بماهية اللوحة 
هناك  ويوجد  كما  تشكيلها.  تم  التي  األساسية 
كالخيطان  الرسم:  في  المتبعة  الطرق  من  العديد 
والمسامير، والرسم على مساحات أرضية كبيرة، 
لتشكيل  مختلفة  أدوات  واستخدام  مثالً،  كملعب 
هكذا لوحات، أو حتى االستعانة بمجموعة بشرية 

لتشكيل اللوحة.
> ماذا عن تجربتك في دمج فن البورتريه مع 

األشكال الفنية األخرى؟
لتجسيده  البورتريه  رسم  فكرة  من  انطلقت   -
في فعاليات ومهرجانات عدة، بحيث يتم االستفادة 
مع مضمون  يتناسب  بما  اللوحة،  فكرة  من  عادًة 
كتقديمه  لفنان،  كانت صورة شخصية  إن  الحفل، 
أو  سياسية  شخصية  رسم  أو  المسرح،  على 
في  مؤثرة  شخصية  أو  الحفل،  ترعى  اجتماعية 
أو  الجمهور.  عند  ومحبة  شعبية  تلقى  المجتمع، 
لتقديم منتج إلحدى الشركات أو رسم شعار لها. 
علماً أنه في بعض األحيان يتم طرح اللوحات في 
ليتم  العرض،  االنتهاء من  بعد  مزاٍد علني مباشر، 

تقديم المبلغ المرصود إلحدى الجمعيات الخيرية.
من  عدداً  لرسمك  شهرتك  جاءت  هل   <

المشاهير؟
المشاهير  من  العديد  رسمت  أني  صحيح   -
استغالل  أحاول  لم  ولكن  الفنية،  مسيرتي  خالل 
بل  وأعمالي،  اسمي  إليصال  شخصيات مشهورة 
يتم  المشاهير  لبعض  رسمي  كان  العكس،  على 
بطلب شخصي منهم، وبشكل مأجور. وفي بعض 
في  الفنانين  مشاركة  مني  يطلب  كان  األحيان 
خالل  من  عرض خاص،  وتقديم  الفنية،  حفالتهم 
رسمهم مباشرة على المسرح قبل ظهورهم، كنوع 

أنا مستفيد من هكذا  الحال  التقديم. وبطبيعة  من 
على مستوى  أو  مادية،  الفائدة  كانت  إن  عروض، 

الشهرة.
من جهة أخرى، أنا كفنان أقوم برسم شخصيات 
أحببتها، وتأثرت بها. من مطربين وشعراء وممثلين 
طبيعي.  شيء  وهذا  رياضيين،  أو  وموسيقيين 
الشخصيات  رسم  إلى  يميل  البورتريه  فرسام 
المحببة لديه، والتي لديها قيمة إنسانية أو معنوية 
في وجدانه. لذلك أنا ال أرى أن شهرتي بدأت في 
حفالت  في  لمشاركتي  وإنما  للمشاهير،  رسمي 
المشاهير  الحال  وبطبيعة  ضخمة.  وفعاليات 

متواجدون في هكذا فعاليات.
> ماذا تعني لك الشهرة؟

هوساً  أصبحت  وقد  الشهرة،  يحب  الكل   -
للكثيرين في اآلونة األخيرة. الشهرة جميلة تعطي 
أكبر  دافعاً  وتعطي  والنجاح،  بالرضا  شعوراً 
غاية  ليست  ولكنها  والعطاء،  والجد  لالستمرارية 
بحد ذاتها. فأنا ال أسعى للشهرة بغرض الشهرة 
شريحة  ألكبر  وفني  أعمالي  إليصال  إنما  فقط. 
الشيء،  بعض  مختلف  للشهرة  وتعريفي  ممكنة. 
فأنا ال أعتبر أن الشهرة هي أن يعرفك الناس، بل 

أن تعرف أنت الناس.
> ما هو طموحك وإلى أين تنشد؟ 

لتحقيقها،  جاهداً  وأسعى  كثيرة.  طموحاتي   -
حيث أطمح ألن تكون لي حفالت مهمة ومشاركات 
عالمية. وأن أقيم معرضاً خاصاً بي، ضمن مكان 
التي قدمتها بأسلوبي  مميز، تعرض فيه لوحاتي، 
الخاص. وأن أشاهد لوحاتي مقتناة، ومعروضة في 

أهم األماكن في العالم.
> كيف تقيم مشاركتك في برنامج الهواة ارابز 

غوت تالنت؟
فنان  ألي  مشاركة  أي  أن  عام  بشكل  أرى   -
ليست  تلفزيوني،  برنامج  أو  أو حفل  ما  بمعرض 
خطواته  كل  وأن  صحيحة،  تكون  أن  بالضرورة 
من  الفنان  يستفيد  أن  المهم  موفقة.  واختياراته 
بناء  في  توظيفها  من  ليتمكن  الخاطئة،  اختياراته 

أساس صلب ومتين مستقبالً. 
كان  الهواة  برامج  في  لمشاركاتي  بالنسبة 
من  شريحة  أكبر  إلى  الوصول  هو  منها،  الهدف 
الناس. على اعتبار أن هكذا برامج تحظى بمتابعة 
عن  راضياً  لست  ولكنني  واسعة،  جماهيرية 
المشاركة على الصعيد الشخصي، ولن أقوم بهكذا 

خطوة مستقبالً. 
أنا أفضل أن أقوم ببناء طريقي على أسس متينة، 
إيصالي  على  تعمل  بطرق،  االستعانة  دون  من 
بشكل أسرع. ولكنها كانت تجربة ممتعة بال شك، 

ال أخفيك ذلك، وقد استفدت وتعلمت الكثير منها. 
> هل يلقى فن البورتريه اهتماماً عربياً أسوة 

بالعالم الغربي؟
للفنان  الغربي  المجتمع  فتقييم  ال،  بالطبع   -
مختلف عما نحن عليه في الوطن العربي ، فهم في 
العالم الغربي يعتبرونه شخصاً مميزاً في طريقة 
تفكيره وحياته وثقافته. والغرب يعتبر الفنان ثروة 
المعارض  لبالده، فيكرمه ويدعمه، ويدفع جمهور 
ويقف  الفني،  لعطائه  تقديراً  ضخمة  مادية  مبالغ 
الطقس  ظروف  كانت  مهما  الصفوف،  طابور  في 
تجد  حين  في  فني.  عرض  مشاهدة  بغية  صعبة، 
أيام  العربية مهجورة، فيما عدا  صاالت معارضنا 
الفنانين  من  جمهورها  أغلب  التي  االفتتاحات، 

أنفسهم.
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)الجوكر( هو الورقة التي تلعب بمهارة في كل 
األدوار، وهكذا صار  المساحات، وتتقمص كل 
نعمة ،إذا تم توظيفه للخير، ونقمة لو كان الهدف 

استثماره في الشر.
عندما ُيصبح المعيار هو فن أداء الممثل، سوف 
فيلم  بطل  فينيكس  واكين  أمام  كثيراً  نتوقف 
نذكره،  سوف  ما  آخر  وبالمناسبة  )الجوكر(، 
ليصبح  جراماً  كيلو   20 وزنه  من  خسر  أنه 
مالمح  تصبح  أن  جداً  المهم  من  للدور،  الئقاً 
الشخصية متوافقة مع التكوين الجسدي للممثل 
أداء  في  فائقة  بدنية  لياقة  على  يتكئ  البطل   ،
التي تتطلب رقصاً وجرياً  المشاهد  العديد من 
وقفزاً، إال أن األهم هو التماثل النفسي، والذي 
نجح واكين وألقصى درجة في تحقيقه ، حتى 
أنك تتعجب في كثير من األحيان، أنه بعد أداء 

الدور سيعود مرة أخرى إلى واكين فينيكس!
بداخله،  الساكن  الطفل  هو  الشخصية  مفتاح 
حتى تلك المواقف التي تكسوها الدموية، وبكل 
أشكالها بها شيء من الطفولة حتى لو وصفناها 
استخدام سالح  على  ُيقدم  ال  فهو  بالمريضة، 
منطقية  غير  بدت  لو  حتى  بدوافع  إال  القتل، 
لديه  العقلي،  المريض  هكذا  ولكن  لنا،  بالنسبة 
عالمه وأسبابه، ويجب أن ُتطل على األحداث من 
خالل زاوية رؤيته، أنه ضحية القهر االقتصادي 
أوقفوا  أنهم  اكتشف  والنفسي،  واالجتماعي 
صرف العقاقير الطبية المجانية، بسبب إجراءات 
الفيلم  يفصح  لم  اإلنسانية،  تخاصم  روتينية 
مباشرة عن األسباب، هو دائماً في حالة دفاع 
عن النفس، ردود فعله الدموية تتجاوز المنطق، 
حرص  الشخصية،  منطق  عن  تعبر  ولكنها 

السيناريو على أن يظل هناك قدر من التعاطف 
يستقل  عندما  مثالً  )الجوكر(،  مع  الوجداني 
حافلة، ويبدأ في مداعبة طفل أسمر تنهره والدة 
الطفل، فيبدأ في الضحك بصوت عاٍل، تعتقد أنه 
يحملها  طبية  شهادة  لها  فيخرج  منها،  يسخر 
يريد  فهو  موقف صعب،  أي  في  يضحك  بأنه 
الدفء،  يعرفهم  اآلخرين حتى من ال  يمنح  أن 
ولكنهم كثيراً ما يسيئون الفهم والظن، موقف 
عندما  السيرك  في  بالدموية،  مليء  ولكنه  آخر 
صاحب  عند  به  وشى  الذي  زميله  قتل  يقرر 
زميلهم  الجريمة  اكتشف  لطرده،  وأدى  العمل 
يقتله  أن  منطق  طبعاً  وهناك  )القزم(،  الثالث 
هو أيضاً حتى ال يصبح شاهداً على الجريمة، 
ولكنه تركه يغادر المكان، فهو ينتقم فقط ممن 

يستحقون.
في بداية الفيلم يتعرض لضرب مبرح في المترو 
استشعروا  أنهم  لمجرد  عابثين،  شباب  من 
القوة،  ضعفه فقرروا تفريغ شحنة استعراض 

ويعود إلى أمه ُمهاناً ولكنه يخفي عنها آالمه.
والمكان  والزمان  اللغة  حاجز  يكسر  الفيلم 
العادات والتقاليد، ألنه يراهن على ما  والثقافة 
هو أبعد من كل ذلك، أنه يرى اإلنسان بعيداً عن 
تلك المحددات، يخترق العمق فيصل إلى مشاعر 
وقناعاتهم،  مواقعهم  ماكانت  أي  الجماهير، 
يقبض على ما يعلنوه وما يلعنوه. )الجوكر( لم 
يكن مجرد شريط سينمائي حجز لنفسه، مكاناً 
لإليرادات،  تحقيقاً  األكثر  األفالم  في  متميزاً 
طوال تاريخ السينما، ولكنه صار ظاهرة عالمية 
التي  تلك  حتى  العالم،  بالد  من  العديد  في 
تحفظت على عرضه، تحول قناع )الجوكر( إلى 

ستوب!

)الجوكر(... 
عابر لحدود التاريخ والجغرافيا والمصادرة!

أيقونة ألنه يعبر عن المهمشين في كل أصقاع 
المعمورة.

الفيلم مقتبس عن مالمح بها شيء من الحقيقة 
فيليبس  تود  والمخرج   ، الخيال  من  كثير  مع 
تفاصيل  ليمتلك  السيناريو،  كتابة  في  شارك 

الشاشة.
الماضي،  القرن  ثمانينيات  إلى  تعود  األحداث 
وذلك قبل انتشار التليفونات الذكية، ألنها كانت 
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جنيب ويو�سف )قرطاج( و)القاهرة(!

في مهرجان )قرطاج( كان العنوان: هو المنتج الكبير الراحل نجيب عياد الذي شغل 
مهرجان  بينما  السمه،  الدورة  واهديت  دورتين  آخر  في  المهرجان  مدير  منصب 
)القاهرة(، والذي انتهت فعالياته منتصف الشهر الماضي، أهدى أيضاً الدورة لإلعالمي 

والناقد وخبير المهرجانات الكبير يوسف شريف رزق الله.
كتب  عياد، حيث  نجيب  اسم  يومي  في عمود  أطل  لـ)قرطاج(  المصاحبة  النشرة  في 

األصدقاء عن ذكرياتهم معه وهو ما تكرر أيضاً في )القاهرة( مع يوسف.
في افتتاح )قرطاج( شاهدنا فيلماً قصيراً عن نجيب وأيضاً أقيمت ندوة تناولت حياته 
واسهاماته في السينما التونسية، وهو ما عايشناه مع يوسف الذي ارتبط على مدى 

تجاوز أربعة عقود متتالية بمهرجان )القاهرة(. 
كل من المهرجانين لديه فعالياته، وكل منهما حريص أن يظل االحتفال يصدر للجميع 
طاقة إيجابية من البهجة، وفي الوقت نفسه ال يتنازل عن تقديم كل العرفان والوفاء 

والشجن النبيل لمن أعطى وحتى اللحظات األخيرة.
أتذكر جيداً وال تزال صورته تسكن عيني نجيب عياد وهو يتحدث في افتتاح قرطاج 
العام الماضي، عما حققه المهرجان وأيضاً عن طموحاته للدورة القادمة، كان هناك تحٍد 
أمني صعب قبل االفتتاح بـ 24 ساعة، انتصر عليه بعقل سياسي وقلب فنان، عندما 
فجرت نفسها ما ُيطلق عليها )ذئبة منفردة( قبل ساعات من افتتاح المهرجان على بعد 
100 متر فقط من مقر المهرجان الرئيس، أرادت أن تحيل االحتفال إلى وشاح أسود، 
ولم يسفر األمر سوى عن مزيد من اإلصرار، لتظل الدورة متوهجة ومشرقة، األكثر 
من ذلك أن عياد أقام احتفالية موسيقية غنائية في مكان االنفجار نفسه، تهتف للحرية 
والجمال، ووصلت الرسالة للعالم كله أن الفنان والمثقف والشعب التونسي، يقف في 
طليعة الصف، وسيظل مدافعاً عن حقه في الحياة، وأن سارقوا الفرح لن يتمكنوا من 

سرقة الوطن.
على الجانب اآلخر العام الماضي، كان تكريم يوسف شريف رزق في افتتاح )القاهرة(، 
ومن  جيلي  كل  الكثير،  والعربية  المصرية  السينمائية  الثقافة  منح  الذي  الرجل  هذا 
سبقنا ومن جاءوا بعدنا، في عنقهم دين دائم لرزق الله، وفي آخر اجتماع للجنة العليا 
للمهرجان، والتي أشارك في عضويتها، شاهدنا كيف يكون العطاء، جاء وتحامل على 
نفسه ليضع العديد من اللمسات للدورة التي تحمل رقم 41، يجب أن نذكر أن رزق الله 
هو الذي رشح حفظي لوزيرة الثقافة، د. إيناس عبد الدايم ليتولى قيادة المهرجان، رزق 
الله كان واثقاً أن حفظي سيحقق قفزة نوعية لصالح )القاهرة(، كما أنه كان داعماً للناقد 

الشاب أحمد شوقي والذي أكمل المشوار بكفاءة في اإلدارة الفنية.
والفعاليات  االفتتاح  أحالت  الله  ورزق  عياد  الرائعين  افتقاد  على  الدموع  هل  السؤال، 
والختام في )قرطاج( و)القاهرة( إلى بئر من الدموع؟ لقد عرفت عن قرب كل من نجيب 
أنهما سوف يسعدان عندما يمنح المهرجان حالة من البهجة  ورزق الله وكنت موقناً 
للجمهور، قرر مهرجان القاهرة منح جائزة دائمة تظل تحمل اسم رزق الله، وهي جائزة 
الجمهور وقدرها 20 ألف دوالر يحصل عليها الفيلم الذي يحظى بأكبر عدد من أصوات 
الجماهير، بينما في قرطاج قرروا أن يظل اسم نجيب حاضراً في كل الدورات القادمة.

ما أروع الوفاء عندما يذهب لمن أعطونا حتى النفس األخير. 

أكشن

طارق ال�سناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

ستغير الكثير من الخطوط الدرامية، سواء في 
ارتكاب الجريمة أو في مالحقة رجال الشرطة 
للجوكر، انطلق الفيلم بقوة من )فينيسيا( أقدم 
متوجاً  العالم، وخرج  مهرجان سينمائي عرفه 
بجائزة )األسد الذهبي( ليبهر العالم، واتصوره 
أيضاً سينافس بقوة على )األوسكار( ربما لن 
أفضل  ولكن  فيلم،  أفضل  جائزة  على  يحصل 
تمثيل ومكياج وموسيقى، أظنه األقوى في تلك 

العناصر حتى اآلن.
ويقدم  العالم  في  المهمشين  هؤالء  يحتضن 
أن  إلى  تشير  اللبس،  تحتمل  ال  قوية  رسالة 
ومع  الكبت،  كوابح  كل  متجاوزاً  قادم  الغضب 
يرتدون  المئات  أن  نكتشف  النهاية  اقتراب 
قناع )الجوكر(، ويجوبون الشوارع ويوفرون 
أيضاً له الحماية قبل أن تصل إليه أيدي رجال 

الشرطة.
مقدم  نيرو،  دي  روبرت  يمثله  والذي  اإلعالم 
البداية  في  يشير  والذي  الشهير،  البرامج 
برنامجه،  خالل  من  )الجوكر(  موهبة  إلى 
للمشهد  يمهد  فهو  مجاني،  مشهد  يوجد  ال 
نيرو  دي  الجوكر  فيه  يغتال  الذي  األخير  قبل 
إحدى فقرات  به في  يتاجر  الهواء، عندما  على 
ساحرة  بطبعها  الجوكر،  شخصية  البرنامج. 
وتملك جاذبية من الذين برعوا في أدائها جاك 
ثالثين  نحو  قبل  )باتمان(  فيلم  في  نيكلسون 
عاماً وأيضاً هيث ليدجر وغيرهما، فينيكس منح 
الدور مذاقاً خاصاً، إنه المهرج الشرير العابث 
الذي يتمزق في لحظات بين توجيه الضحكة أو 
ذاته،  عن  البحث  مأساة  يعيش  الطعنة.  توجيه 
يكتشف في رحلته أن من تصور أنه ابوه الثري 
ليس أباه، لم يكن ينتظر منه سوى حضن دافئ، 
األوراق التي ُتثبت حقيقته عبثوا بها، حتى أمه 
القتل  أمه،  أنها  معتقداً  وظل  ملجأ  من  التقطته 
واحد من وسائل الدفاع التي تختفي وراء قناع 
الدفاعية،  األسلحة  كل  يستخدم  الذي  الجوكر 

ألن الظلم الذي يواجهه متعدد المستويات.
العالم  دول  بعض  في  مواجهته  تمت  الفيلم 
بالمنع، بحجة أنه يوجه دعوة لمزيد من الدموية، 
رغم ذلك استطاع )الجوكر( التسلل، فهذا ليس 

زمن المصادرة!
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يختار ماليين السياح من مختلف دول وقارات 
برحلة  للقيام  الميالدية  السنة  رأس  ليلة  العالم 
سياحية إلى دولة أو مدينة محددة لالحتفال فيها 
أبرز  هي  فما  العالمية،  السنوية  المناسبة  بهذه 
الوجهات السياحية التي يمكن أن يقصدها السياح 
الجاري  ديسمبر   31 ليل  منتصف  عند  لالحتفال 

بوداع عام 2019 واستقبال العام الجديد 2020 ؟
يختلف توقيت احتفال السياح بوداع عام 2019 
الجغرافي  الموقع  بحسب   2020 عام  واستقبال 
والزماني للدولة أو للمدينة التي يقصدونها، وتعتبر 
أول  الهادئ  المحيط  جنوبي  الواقعة  دولة ساموا 
دولة تحتفل بهذه المناسبة السنوية العالمية قبل 
دقائق من جارتيها نيوزيالندا وأستراليا، فساموا 
أول دولة في العالم تشهد شروق وغروب الشمس 

كل يوم. 
وهناك دول يقام فيها أكثر من احتفال ليلة رأس 

الجغرافية  مساحتها  كبر  بسبب  الميالدية  السنة 
واختالف التوقيت الزمني بين مدينة وأخرى فيها 
مثل جمهورية روسيا االتحادية التي يقام فيها 11 
احتفاالً في العاصمة موسكو وفي عواصم عدد من 
تتكون منها  التي  الصغيرة واألقاليم  الجمهوريات 

روسيا.
مدينة  أو  دولة  أي  في  السياح  ويستمتع 
الميالدية  السنة  برأس  لالحتفال  يقصدونها 
تذكارية  وفيديوهات  صور  والتقاط  بمشاهدة 
الكثيرة  والضوئية  والكهربائية  التقليدية  للزينة 
ولعروض  األبنية،  وعلى  الشوارع  في  المنتشرة 
األلعاب النارية والليزر الضخمة، والحفالت الفنية 
والموسيقية والمسرحية والسيرك وفرق الشوارع 
الفعاليات  من  وغيرها  المتعددة،  التراثية  والفرق 

المتنوعة..
أن  يمكن  التي  السياحية  الوجهات  أبرز  أما 

لوداع  الجاري  ديسمبر   31 ليلة  السياح  يقصدها 
عام 2019 واستقبال العام الجديد 2020، فهي:

دبي 
العالم  حول  من  السياح  من  العديد  يتوجه 
تشهد  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إلى 
قليل  شتاء  فصل  عام  كل  من  ديسمبر  شهر  في 
مدينة  إلى  تحديداً  ويتوجهون  واألمطار،  البرودة 
دبي لالحتفال بليلة رأس السنة الميالدية أمام برج 
إلى  العالم، حيث ينضمون  خليفة أطول مبنى في 
حشود من المواطنين اإلماراتيين والمقيمين العرب 
واألجانب في اإلمارات أمام نافورة دبي التي تقع 
أسفل برج خليفة لمشاهدة عروض األلعاب النارية 
الموسيقية  المائية  والعروض  الضخمة،  والليزر 
إلى قرابة  152  ارتفاعها  التي يصل  لنافورة دبي 
العشاء  تناول  للسياح  يمكن  كما  الهواء،  في  متراً 

وجهات سياحية 
الستقبال العام الجديد

اإعداد: �سايل اأبوفار�س
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سياحة

مساء في أحد المطاعم الفخمة في المنطقة، والقيام 
مول  دبي  في  صباحاً  وتسوقية  سياحية  بجولة 
أكبر مركز تسوق تجاري في العالم، وزيارة العديد 
من األماكن السياحية في مدينة دبي كبرج العرب 
وخور دبي ومنطقة الشندغة التراثية وبرواز دبي 
السياحية  األماكن  من  وغيرها  االتحاد،  ومتحف 

التاريخية والحديثة.

�سيدين 

تحتفل  التي  العالم  في  المدن  أوائل  من  تعتبر 
بالعام الجديد بسبب موقعها الجغرافي في النصف 
مناخها  وبفعل  األرضية،  الكرة  من  الجنوبي 
عام،  كل  من  ديسمبر  شهر  في  المعتدل  الصيفي 
والمتنوعة  الكبيرة  والفعاليات  االحتفاالت  وبفعل 
سيدني،  خليج  منطقة  في  تنظمها خصوصاً  التي 
والليزر  النارية  األلعاب  عروض  تتضمن  والتي 
للسياح  بحرية  وجوالت  الموسيقية،  والعروض 
في  المراكب والسفن، وزيارة دار األوبرا وجسر 
المتنزهات  في  ممتعة  أوقات  وقضاء  هاربور، 
من  وغيرها  وبرونتي  بوندي  و  مانلي  وشواطئ 

المعالم السياحية في المدينة..

كوالملبور و�سنغافورة 

العد  احتفاالت  تقام  الماليزية  العاصمة  في 
التنازلي في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمراكز 
والموسيقية  الغنائية  الحفالت  وتنظم  التجارية، 
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النارية  األلعاب  وتطلق  والتراثية،  والمسرحية 
وعروض الليزر من برجي بيتروناس التوأمين.

للضوء  مهرجان  حضور  للسياح  يمكن  كما 
على  جميلة  عروضاً  يقدم  والحركة  والصوت 
االحتفال  يمكنهم  أو  الكبير،  العدل  قصر  واجهة 
بهذه المناسبة السنوية العالمية في ميدان ميرديكا 

بحديقة كوااللمبور. 
وفي سنغافورة يحلو االحتفال سواء في خليج 
مارينا باي أو في حديقة الميرليون أو في الفنادق 

الفخمة المطلة على هذا الخليح.

بانكوك 

تشتهر عاصمة تايلند باحتفاالت رأس السنة في 
سنترال وورلد بالزا أحد أشهر مناطق التسوق في 
العالم، أو في منطقة آسياتيك للتسوق والترفيه على 

طول نهر تشاو فرايا في بانكوك.

مو�سكو 

رأس  بليلة  لالحتفال  الروسية  العاصمة  تسهر 
السنة الميالدية في الساحة الحمراء التاريخية على 
الشتاء  فصل  بسبب  جداً  البارد  الجو  من  الرغم 
كل  من  ديسمبر  شهر  خالل  روسيا  في  السائد 
عام، حيث يستمتع السياح بعروض األلعاب النارية 
الحرب  آثار  متحف  زيارة  يمكنهم  كما  والليزر، 
الباردة من الحقبة السوفياتية، وزيارة منطقة نهر 
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سياحة

موسكوفا، وغيرها من األماكن السياحية التاريخية 
والحديثة في المدينة.

كيب تاون 

تحتفل  التي  العالم  في  المدن  أشهر  من  تعتبر 
بالعام الجديد بسبب موقعها الجغرافي في النصف 
الجنوبي من الكرة األرضية، وبفعل مناخها الصيفي 
المعتدل في شهر ديسمبر من كل عام، حيث يحجز 
السياح أماكن لهم في الحفالت المتميزة التي تقام 
في الفنادق والمطاعم والمقاهي الفخمة في المدينة، 
التي  والليزر  النارية  األلعاب  عروض  ويشاهدون 

تضيء سماءها.

باري�س 

والموسيقى  األضواء  مدينة  الناس  يقصد 
العام  واستقبال  المنصرم  العام  بوداع  احتفاال 
منه  تنطلق  الذي  التاريخي  إيفل  برج  أمام  الجديد 
األلعاب النارية وعروض الليزر. كما يمكن للسياح 
زيارة أماكن سياحية مهمة في باريس مثل شارع 
ونهر  النصر  وميدان  اللوفر  الشانزليزيه ومتحف 

السين وغيرها.. 

لندن 

هنا يستقل المحتفلون المراكب والسفن في نهر 
السنة  رأس  ليلة  النارية  األلعاب  لمشاهدة  التايمز 
االستعراضات  حضور  يمكنهم  كما  الميالدية. 
والغنائية  المسرحية  والعروض  السينما  وأفالم 
وأماكن  التسوق،  مراكز  وزيارة  والموسيقية، 
القديم  كنسينغتون  قصر  مثل  تاريخية  سياحية 
برحلة  والقيام  فيكتوريا،  الملكة  فيه  ولدت  الذي 
من  وغيرها  كليبر،  مانسون  نهر  في  سياحية 

الفعاليات..

نيويورك 

هنا يقع ميدان تايمز سكوير في منطقة مانهاتن، 
والذي ارتبط تاريخياً باحتفال متميز يقام في هذا 
الكرة  31 ديسمبر من كل عام، حيث  ليلة  الميدان 
الشهيرة التي تهبط لألسفل عندما تقترب عقارب 
هذه  استخدمت  وقد  الليل،  منتصف  من  الساعة 
ويتم   ،1907 عام  31 ديسمبر  في  الكرة ألول مرة 

الحين،  ذلك  منذ  عام  كل  سنوي  كتقليد  إنزالها 
باستثناء عامين خالل الحرب العالمية الثانية توقف 

فيها هذا التقليد.
إلى  القادمين  السياح  من  آخر  عدد  يزور  كما 
نيويورك ساحة غراند أرمي التي تقع قبالة حديقة 
بروسبكت في منطقة بروكلين، حيث األلعاب النارية 
تمثال  منطقة  يزورون  أو  الموسيقية.  والعروض 
الحرية لالحتفال هناك بليلة رأس السنة الميالدية.

ريو دي جانريو 

تحتفل  التي  العالم  في  المدن  أبرز  من  تعتبر 
موقعها  بسبب  الجديد  الميالدي  العام  بحلول 
الجغرافي في النصف الجنوبي من الكرة األرضية، 
وبفعل مناخها الصيفي المعتدل في شهر ديسمبر 
من كل عام ، وبفعل االحتفاالت والفعاليات الكبيرة 
منطقة  في  خصوصاً  فيها  تنظم  التي  والمتنوعة 
الموسيقية  الحفالت  تقام  حيث  كوباكابانا  شاطئ 
وتطلق األلعاب النارية. وأيضاً في منطقة كاريوكا 
السامبا  موسيقى  عروض  تقام  حيث  جيما،  دي 

التقليدية البرازيلية.



وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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الذي  أبوظبي  في  الوطني  زايد  لمتحف  تخيلية  صورة 
تتواصل أعمال تطويره  ويروي سيرة ومسيرة األب المؤسس، 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، 

مسلطاً الضوء على تاريخ اإلمارات والمنطقة.

مشاركون في تحدي دبي للياقة 2019 الذي استمر لثالثين يوماً 
بزخم كبير بهدف تعزيز اللياقة للمدينة بكاملها.

لوحة للفنان العراقي ضياء عزاوي بعنوان: »صورة ضحية« )1991( 
فني  معرض  في  للعرض  اختيرت  حيث  عراقي،  جندي  سقوط  عن  تعبر 
 2011  -  1991 الخليج  حروب  العمليات:  مسرح  بعنوان:  بنيويورك 

ويستمر حتى مارس المقبل.
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مشاركة ضخمة شهدها سباق )تحدي دبي للجري( تجاوزت 70 
ألف مشارك الذي أقيم على شارع الشيخ زايد للمرة األولى.

طائرة اإلمارات ايرباص 
380 تدشن العرض 

الجوي لمعرض دبي 
للطيران بتشكيل مشترك 

مع 26 طائرة عسكرية 
وفريق الفرسان اإلماراتي 

لالستعراضات الجوية

ضمن  بدبي  التراثية  القرية  في  الفنية  هواياتهم  يمارسون  أطفال 
ورشات نظمها مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث.
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معرض  في  البرازيل  لجناح  تخيلية  صورة   
إكسبو 2020 في دبي، حيث سيعمل الجناح على 
نقل تجربة حية لواقع الحياة في حوض األمازون.

أول  إطالقها  عن  اليابانية  البيئة  وزارة  أعلنت   
سيارة كهربائية صديقة للبيئة، وهي مصنوعة من 
الفارهة  المركبة  وعرضت  نباتية.  ومواد  الخشب 
ويدخل  العام،  لهذا  للسيارات  طوكيو  معرض  في 

في صناعتها مواد بتقنية »النانو«.

لقطة بانورامية لمقر معرض إكسبو 2020، 
اقتراب  إن  الدولي  النقد  صندوق  قال  حيث 
النمو  يحّفز  دبي  في  المعرض  تنظيم  موعد 
من  مزيداً  ويضيف  اإلمارات،  في  االقتصادي 

الزخم للنشاط االقتصادي العام المقبل.
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين

Mob: 0506458362 , Tel: +97165326116
P.O.BOX 34663 Sharjah - UAE


Al Zain Auto Maintenance L.L.C

Tel: +97165628208 , P.O.BOX 4110 Sharjah ,U.A.E.
E-mail: jubailsh@emirates.net.ae 

Web: www.aljubailgroup.com
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيــــــات
- ُيحكى أن أحد السالطين قد حضرته الوفاة فاستدعى قائد جيوشه يوصيه بثالث وصايا 
قائالً: الوصية األولى: أن ال يحمل نعشي عند الدفن إال أطبائي وال أحد غيرهم.الوصية الثانية: أن 
ينثر في طريقي من مكان موتي حتى المقبرة قطع الذهب والفضة وأحجاري الكريمة التي جمعتها 
الكفن وابسطوها  أخرجوا يدي من  النعش  ترفعونني في  األخيرة: عندما  الوصية  طيلة حياتي. 
خارجه. قال له القائد: ستنفذ وصاياك يا موالي ولكن ما المغزى من ذلك؟ رد عليه: أريد أن أُعطي 
العالم درساً لم افقهه إال اآلن! أما األولى فأردت أن يعرف الناس أن الموت إذا حضر لم ينفع في 
رده حتى األطباء الذين نهرع اليهم إذا اصابنا مكروه، وأن الصحة والعمر نعمتان ال يمنحهما أحد 
من البشر، وأما الثانية أن يعلم الناس أن أي وقت قضيناه في جمع المال ليس إال هباء منثوراً وأننا 
لن نأخذ معنا حتى فتات الذهب، وأما الثالثة فليعلم الناس أننا قدمنا إلى هذه الدنيا فارغي األيدي 

وسنخرج منها كذلك. 

قــــــالوا
- الصديق الذي تشتريه بالهدايا سوف يأتي يوم ويشتريه غيرك.

- السر في كونك شخصاً مثيراً للملل هو أنك تقول كل شيء.

ابتسامات 
الصديق لصديقه: ذهبت إلى اليابان ألتحدى الصناعة اليابانية

الصديق: وماذا حدث؟
أجابه: لقد أعادوني في كرتون مع كتالوج وريموت وضمان سنة!!

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

أفقي وعمودي.

الجالد صاحب  آنية-  4- مفكرات - ومدونات 
اللسعة القاتلة.

5-ظهر السفينة- طعم الحنظل.
6- جدارة.

7- تربح- هجم- صاح الغراب.
8- يتعمق في الماء- جاء.

9- عالمة فارقة- يصغون.
الجزيرة  في  هود  النبي  قوم   حياً-  دفن   -10

العربية.
11- مكان اإلقامة - يصل إلى آخره.

أفقياً:
أساتذة  كبار  من  فرنسي  رسام   -1

المدرسة الوحشية في القرن العشرين.
2- من األحجار الكريمة- إخفاء السر.

3- سارق- فرصة.
4- يهدف  إلى- عام على وجه الماء- 

للندبة.
5- ظهرت للعيان- من أنهار الجنة.

أكبر  وخامس  اليونان  جزر  أكبر   -6
جزر المتوسط.

7- يدافع - مراكز رئيسة.
8- أدفع- تحدق وتطيل النظر.

اإلنسان  يراه  ما  شهري-  أجر   -9
صحيحاً بما هو معلوم لديه.

العربية  الدول  10-مشروب شائع في 
وعالمياً- تقرب إليه بمحبة.

١١- آلة زراعية- يقلل من االستهالك.

عمودياً:
كبار  من  أمريكية  وناشطة  أديبة    -1
العاملين في المجال اإلنساني والمكفوفين.

2- أعان- أحكم السداد- اعترف.
3- عبودية- وسائلها القاتلة للحشرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي
 

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

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           11 

           11 

 
:افقيا  –المفردات    

 المدرسة الوحشية في القرن العشرين أساتذةفرنسي من كبار رسام  – 1
 السر إخفاء –األحجار الكريمة من  – 2
 فرصة –سارق  – 3
 للندبة –على وجه الماء عام  –إلى يهدف  – 4
 أنهار الجنةمن  –للعيان ظهرت  – 5
 يونان وخامس أكبر جزر المتوسطجزر الأكبر  – 6
 رئيسةمراكز  –يدافع  – 7
 وتطيل النظرتحدق  –أدفع  – 8
 هبما هو معلوم لديما يراه االنسان صحيحا  –اجر شهري  – 9
 اليه بمحبهتقرب  –شائع في الدول العربية وعالميا مشروب  – 11
 من االستهالكيقلل  –زراعية آلة  – 11

 عمـــــودي :
 والمكفوفين اإلنسانيوناشطة أمريكية من كبار العاملين في المجال أديبة  – 1
 اعترف –السداد أحكم  –أعان  – 2
 للحشرات وسائلها القاتلة –عبودية  – 3
 اتلةصاحب اللسعة القالجالد  –ومدونات آنيه مفكرات  – 4
 الحنظلطعم  –السفينة ظهر  – 5
 جدارة  – 6
 الغرابصاح  –هجم  –تربح  – 7
 جاء –في الماء يتعمق  – 8
 يصغون –فارقة عالمة  – 9
 النبي هود في الجزيرة العربية قوم  –دفن حيا  – 11
 إلى آخره صل ي – اإلقامة مكان – 11
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين

ورشــة المرايا لتصليح الســيارات

الشارقة الصناعية االولى 
موبيل : 0545633445 

AL MARAYA AUTO ERP. W/SHOP
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صحة

الحاد  االلتهاب  هو  البلعوم  أو  الحلق  التهاب 
لمؤخرة الحلق، ما يمكن أن يسبب ألماً في الحلق أو 
للبيانات الطبية فإن التهاب  صعوبة في البلع. وفقاً 
لزيارات  األسباب شيوعاً  أكثر  من  واحد  الحلق هو 
الطبيب، التي تحدث المزيد من حاالت التهاب البلعوم 
األسباب  أكثر  أحد  أيًضا  وهو  الشتاء،  أشهر  خالل 
التهاب  عالج  أجل  ومن  العمل،  عن  للتغيب  شيوًعا 
الحلق بشكل صحيح، من المهم جداً تحديد السبب، 
فقد يحدث التهاب البلعوم بسبب االلتهابات البكتيرية 

أو الفيروسية كذلك.

األسباب
ذكر المقدم الدكتور حمد سعيد الشامسي طبيب 
عام في الخدمات الطبية في العين، أن هناك العديد من 
العوامل الفيروسية والبكتيرية التي يمكن أن تسبب 
التهاب البلعوم، والتي تشمل ما يلي: مرض الحصبة، 
البرد،  نزالت  أسباب  أحد  وهو  الغدي  والفيروس 
الديكي  والسعال  النباح،  وسعال  المائي،  والجدري 
والبكتيريا العقدية.  والفيروسات هي السبب األكثر 
شيوعاً اللتهاب الحلق مثل فيروس نزالت البرد أو 
األنفلونزا، كما أن الفيروسات ال تستجيب للمضادات 
الحيوية، والعالج يجب أن يتركز على المساعدة في 
تخفيف األعراض فقط. وقد يحدث التهاب الحلق عن 
تسبباً  األكثر  البكتيرية  والجرثومة  بكتيرية،  عدوى 
يمكن  والتي  سلفاً  المذكورة  العقدية  البكتيريا  هي 
للمضادات الحيوية المساعدة في عالجها والتخلص 
البلعوم  اللتهاب  انتشاراً  األقل  األسباب  ومن  منها، 

المقدم د. حمد الشامسي

كما  والكالميديا.  السيالن  مرض  تشمل  البكتيري 
إلى  البرد  لنزالت  المتكرر  التعرض  أن يؤدي  يمكن 
زيادة خطر اإلصابة بالتهاب البلعوم، خصوصاً عند 
األشخاص الذين يعملون في المجال الطبي، والذين 
الجيوب  والتهابات  األنف،  حساسية  من  يعانون 
األنفية المزمنة، ويزيد من مخاطر اإلصابة التعرض 

للتدخين غير المباشر )مرافقة المدخنين(.

األعراض
يقول الشامسي إن فترة حضانة الفيروس عادًة 
التي  أيام، واألعراض  ما تكون بين يومين وخمسة 
لألسباب  تبعاً  تختلف  البلعوم  التهاب  تصاحب 
والجفاف  الحلق  احتقان  إلى  فإضافة  له.  المؤدية 
العطس،  إلى  يؤدي  الحلق  التهاب  فإن  والحكة، 
واإلعياء  والسعال،  الرأس،  األنف، وصداع  وسيالن 

بالبرد،  والشعور  الجلد،  وقشعريرة  الجسم،  وآالم 
والحمى التي ترتفع خصوصاً من اليوم الثالث إلى 
الخامس. باإلضافة إلى األعراض السابقة قد يشكو 
الحلق  اللتهاب  المسبب  الفيروس  حسب  المريض 
وآالم  الشديد،  والتعب  الليمفاوية،  الغدد  تورم  من 
العضالت والمفاصل، والضيق العام، وفقدان الشهية، 
والطفح الجلدي. أما أعراض البكتيريا العقدية فهي: 
بيضاء  بقع  مع  األحمر  والحلق  البلع  في  صعوبة 
البرد،  الليمفاوية، وحمى  الغدد  أو تورم  أو رمادية، 
طبيعي  غير  طعم  ووجود  الغثيان،  الشهية  وفقدان 
في الفم ورائحة كريهة في الفم. يعتمد طول الفترة 
عدوى  من  تعاني  كنت  فإذا  المسبب،  على  المعدية 
أما  الحمى،  معدًيا حتى تسري  فيروسية، فستكون 
إذا كنت تعاني من التهاب الحلق البكتيري، فقد تكون 
معدياً من البداية وقد تمضي 24 ساعة بعد العالج 

بالمضادات الحيوية.

تشخيص االلتهاب 
الفحص السريري: ينظر فيه طبيبك إلى عالماتك 
الحيوية وإلى حلقك، ويبحث عن أي بقع بيضاء أو 
رمادية أو تورم أو احمرار، وقد ينظر أيضاً في أذنيك 
وأنفك، كما يمكنه التحقق من تورم الغدد الليمفاوية 

باستشعار جانبي الرقبة.

زراعة عينة من الحلق
طبيبك  اشتبه  إذا  أنه  الشامسي  الدكتور  يضيف 
أن  المحتمل  فمن  البكتيري،  بااللتهاب  إصابتك  في 

كيف نتعامل مع التهاب الحلق؟
اإعداد: اأماين اليافعي
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• ماذا يقصد بالزكام ؟
الكثير من  وله  الفيروسيّة،  العدوى  بفعِل  العلوّي  التنفسّي  الجهاَز  يصيُب  التهابٌ  عبارة عن  - هو 
ما تكوُن نتيجًة لرّد فعل الجسم المناعّي والمضاّد للعدوى، أكثر  األعراض الطبيعيّة كالسعال، وغالباً 
من كوِنها نتيجَة إلتالِف الفيروسات لألنسجة، وهو من أكثر األمراض المعدّية شيوعاً بين الناس، حيُث 
يصاب به البالغون بمتوّسط مرتيْن إلى ثالث مرات في السنة، أّما األطفال بمتوّسط   سّت إلى اثنتْي 

عشرة مرة سنوّياً.
• ما هي أسباب الزكام المتكّرر؟

- في الكثير من حاالِت الزكام المتكّرر يعوُد السبب فيه إلى وجود الّلحميّات التي تعمُل على سّد 
فتحات األنف، وخاّصة عند األطفال.

انحراف الحاجز األنفّي: ويرجُع السبب في ذلك إلى أن نمّو األنف يعتمُد على نمّو الحاجز األنفّي.
التهاب الجيوب األنفيّة: حيُث ينتقل هذا االلتهاب مباشرة من األنف إلى العين، لذا ينصح بالتدخل 

المبّكر قبل حدوث المضاعفات.
التهاب اللوزتيْن: فهي تحتوي على خاليا لمفاوّية لها دورٌ كبير في زيادة مناعة الطفل أثناء الحمل، 
وحتى الشهور الستة األولى من عمره، حيُث يؤّدي التهابهما إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وصعوبة 
في البلع، وفقدان الشهية، وفي بعض الحاالت قد يتضاعُف التهابهما إلى روماتيزم في القلب، والكلى، 

والتهاب في األذن الوسطى.
التهاب األذن الوسطى: ويحدث بكثرة عند األطفال خاّصة في فصل الشتاء، ويكون بخروج صديد من 
األذن بعد انثقاب طبلتها، بسبب انتقال االلتهاب إلى األذن وعبر قناة أستاكيوس. وقلّة المناعة في الجسم.

• ما أعراض الزكام المتكرر؟
ألم في الحلق و البلعوم، والسعال المستمّر، والعطاس المتكّرر.

حرقة وألم بسيط في العينين، والتعب واإلرهاق، والصداع المستمّر، وبّحة في الصوت، وارتفاع في 
درجة حرارة الجسم، وخروج البلغم.

• كيف يمكن الوقاية من الزكام المتكرر؟
شرب كميّات كافية من السوائل خاّصة الماء، مع التركيز على شرب المشروبات الساخنة التي ُتعُدّ 

خطوة عالجيّة فّعالة وجيّدة.
وتجنّب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة، ألنها تعمُل على تقليل نسبة 

الرطوبة في الجسم.
استنشاق البصل، فقد ثبَت أّن وضع قطع من البصل ووضعها بجانب الفراش في الليل، فهو كفيل 

بتوفير الراحة من أعراض انسداد األنف واحتقانه.
الماء، مع ربع ملعقة  الملح في كوب من  المالح، وذلك بخلط ملعقة صغيرة من  بالماء  المضمضة 

صغيرة من البيكنج باودر لغسل فتحتْي األنف باستخدام القطارة.
وتناول عسل النحل الطبيعّي، هو ألّذ عالج للزكام على اإلطالق، ويكوُن من خالل تناول معلقة منه، أو 
إذابتها في كوٍب من الماء الفاتر، أو مع المشروبات الساخنة، كما ُيفّضل وضع قطرات من عصير الّليمون 

إليه للحصول على نتيجة جيّدة.
وتناول الثوم باستمرار فهو عالج لتقّرح الحلق، ويكون بابتالِعه نيْئاً أو بمزج مهروسه بملعقة من 

العسل الطبيعّي، وشربها مع المشروبات الساخنة.

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

alyafi3@gmail.com

بأسباب الزكام المتكرر
جوا

 و
ال

سؤ
يأخذ مسحة من الحلق باستخدام قطعة قطنية ويعد 
إرسال  يتم  وقد  الطبيب.  عيادة  في  سريعاً  اختباراً 
االختبارات  من  مزيد  إلجراء  المختبر  إلى  المسحة 

وتتوفر النتائج في غضون 24 ساعة على األقل.

تحاليل الدم
فإذا اشتبه طبيبك في أسباب أخرى، يتم سحب 
عينة صغيرة من الدم، فهذا االختبار أو تعداد الدم 
من  آخر  نوع  لديك  كان  إذا  الطبيب  يرشد  الكامل 
والذي  البيضاء  الدم  كريات  في  ارتفاع  أو  العدوى 

يعتبر أحد أدلة االلتهاب البكتيري. 
المنزلية في تخفيف األعراض،  تساعد العالجات 
من  الكثير  شرب  المنزلية:  الرعاية  تشمل  والتي 
السوائل لمنع الجفاف، وتناول مرق دافئ، والغرغرة 
لكل  الملح  الدافئ )ملعقة صغيرة من  المالح  بالماء 
أو  الحلق  مرطبات  واستخدام  الماء(،  من  كوب 
البخاخات، واالسترخاء في المنزل للتخفيف من األلم 
تحتاج  التي ال  األدوية  تناول  من  مانع  ال  والحمى، 
لوصفة طبية مثل البنادول أو البروفين.  كما يمكن 
األحيان  بعض  في  البديل  الطب  عالجات  استخدام 
لعالج التهاب الحلق، ومع ذلك يجب عليك االتصال 
الدوائية  التفاعالت  لتجنب  استخدامها  قبل  بطبيبك 
أو غيرها من المضاعفات الصحية. بعض األعشاب 
والحبة  السوس،  عرق  شيوعاً:  األكثر  والعالجات 
السوداء، والزنجبيل والعسل، وعصير الليمون، وخل 
المارشميلو.  نبتة  وجذور  األحمر،  والدرداد  التفاح، 
منه  البد  الطبي  العالج  يكون  الحاالت  بعض  وفي 
مثل  في  بكتيرية،  عدوى  سببه  كان  إذا  خصوصاً 
تلك المواقف وحسب مراكز السيطرة على األمراض 
والوقاية منها، فإن األموكسيسيلين والبنسلين هما 
ومن  الحلق  التهاب  لعالج  فعالية  األكثر  العالجان 
الحيوية  المضادات  من  دورة  كل  تأخذ  أن  المهم 
من 5 إلى 10 أيام لمنع المرض من العودة وحدوث 

المضاعفات.

الوقاية خير من العالج 
تشمل  االصابة  من  الوقاية  أن  الشامسي  يرى 
الطعام  أواني  وتجنب  العامة  النظافة  على  الحفاظ 
المصابين  وتجنب  المرض،  وقت  المستخدمة 
بالعدوى وغسل يديك باستمرار، خاصة قبل األكل 
وبعد السعال أو العطس، واستخدم معقمات اليدين 
الصابون والماء، وتجنب  يتوافر  الكحولية عندما ال 

التدخين.
البلعوم  التهاب  حاالت  معظم  عالج  يمكن  كما 
بنجاح في المنزل ومع ذلك فإن هناك بعض األعراض 
التي تتطلب زيارة الطبيب لمزيد من التقييم، فيجب 
أن ترى طبيبك إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق 
ألكثر من أسبوع، أو لديك حرارة أعلى من 38 درجة 
جلدي  طفح  لك  وحدث  الليمفاوية،  غددك  وتورم 
جديد، ولم تتحسن األعراض أو عودتها بعد االنتهاء 

من دورة المضادات الحيوية الكاملة.
أخيراً ينصح بعدم اإلفراط في تناول المضادات 
الحيوية حيث يقدر بأن أكثر من 60% من المضادات 

الحيوية المصروفة ال تكون ضرورية. 
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تغذية

اإعداد: عايدة عبداهلل البلو�سي

 اإخت�سا�سي تغذية جمتمعية اأول- 

م�ست�سفى توام

اللوز .. عندما يكون االختيار صحيًا

اللوز هو نوع من المكسرات الغني بالعناصر 
الغذائية مثل الكربوهيدرات واأللياف والبروتين 
المغنيسيوم  وعناصر  المفيدة  والدهون 

والبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين )ي(.
واللوز ذو طعم لذيذ ومقرمش إذ يتم تناوله 
صحي.  غذائي  لنظام  رائعة  خفيفة  كوجبة 
مسجلة  تغذية  اختصاصية  هيب،  جيني  تقول 
لدى مجلس اللوز بكاليفورنيا: »لقد تم دراسة 
اللوز على نطاق واسع لفوائده على صحة القلب 
المغذيات  »مزيج  الوزن«.  وإدارة  والسكري 
واأللياف  النباتي  البروتين   - اللوز  الفريد من 
والدهون غير المشبعة األحادية، باإلضافة إلى 
 E فيتامين  مثل  األساسية  الغذائية  العناصر 
والمغنيسيوم - يساعد في جعلها وجبة خفيفة 

صحية للقلب«. 
وجنوب  آسيا  غرب  موطنها  اللوز  شجرة 
أوروبا، قام المبشرون اإلسبان بجلب اللوز إلى 
العالم الجديد، لكن شعبية اللوز لم ترتفع حتى 
هي  المتحدة  الواليات  اليوم،  العشرين.  القرن 

أكبر مورد للوز في العالم. 
والشكل  اللون  حسب  اللوز  تصنيف  يتم 
أو مملحاً  إما خاماً  والحجم، نجده في السوق 
اللوز  حلواً.  أو  محمصاً  أو  مملح  غير  أو 
ومفيد  الصوديوم  من  خاٍل  والمحمص  الخام 
أو  الدم  بارتفاع ضغط  المصابين  لألشخاص 
لديهم مشاكل تغذوية متعلقة بكمية الصوديوم 
منها  عديدة  بأشكال  إنتاجه  يتم  الجسم.   في 
يجب  اللوز(.  زيت  اللوز،  اللوز،حليب  )زبدة 
االنتباه للكمية المتناولة في اليوم، ألن اإلفراط 
يؤدي إلى مشاكل تغذوية قد تؤدي إلى السمنة 
ترفع  قد  مملحة  كانت  وإن  القلب،  مشاكل  أو 

معدل ضغط الدم.

القيمة الغذائية 

على  جراماً(   28 )تعادل  حبة   24 تحتوي 
164 سعرة حرارية وتتكون من 6 غم بروتين 
غم   6.1 و  ألياف  غم  و3.5  دهون  غم  و14.2 

كربوهيدرات.
وله  لأللياف  جيد  مصدر  الكربوهيدرات:   -
مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من المكسرات 
األخرى، إذ يعتبر خياراً جيداً لألشخاص الذين 

يتناولون وجبات منخفضة الكربوهيدرات.
- الدهون: يعتبر اللوز مصدراً غنياً بالدهون، 
مشبعة  غير  احادية  دهون  هي  معظمها  ولكن 

والتي لها خصائص واقية من أمراض القلب.
- البروتين: ذو مصدر جيد للبروتين النباتي 
جميع  من  صغيرة  كميات  على  ويحتوي 

األحماض األمينية األساسية وغير األساسية.
- المغذيات الدقيقة: تحتوي كمية 28 جم من 
اللوز على 37%  من الكمية الموصى بها يومياً 
من »فيتامين )ي( وله خواص مضادة لألكسدة 
ويدعم وظيفة المناعة، و8% من الكمية اليومية 
المهم  »الكالسيوم«  عنصر  من  بها  الموصى 
الحديد  كمية  من  و%6  والعظام،  األسنان  لبناء 
إنتاج  في  يساعد  والذي  بها  الموصى  اليومية 
إلى  األوكسجين  وتوصيل  الهرمونات  بعض 

العضالت. 
والكوليسترول  الجلوتين  من  خال   -

والصوديوم.

حليب اللوز

يعتبر حليب اللوز صحياً ومغذياً لدى الكثير 
من األشخاص، يوجد في األسواق حليب اللوز 
الصافي أو مضاف له مكونات أخرى أو نكهات 
اللوز  وحليب  المحلى،  اللوز  حليب  مثل  أخرى 
غير المحلى، وحليب اللوز بالشوكوالتة، وحليب 
اللوز مع جوز الهند، ولكل نوع مغذيات وفوائد 

صحية مختلفة.

لألشخاص  صحي  بديل  اللوز  حليب  إن 
الذين يعانون من عدم تحمل الالكتوز أو لديهم 
حساسية تجاه األلبان وال يمكنهم تناول حليب 
البقر. وعند مقارنة حليب اللوز بأنواع الحليب 
األخرى فهو األقل في كمية السعرات الحرارية 
كنوع  استخدامه  يفضلون  األشخاص  نجد  لذا 
البقري  الحليب  المحليات للقهوة بديالً عن  من 

وغيره.

القيمة الغذائية 

يحتوي )1 كوب( على:
- الكالسيوم: نحو )481 ملجم من الكالسيوم(، 
وعظام  أسنان  على  الحفاظ  في  يساعد  الذي 

قوية، وستحصل على )1 جم من البروتين(.
الدهون  من  جم(   1.5( نحو  الدهون:   -
األحادية غير المشبعة و)0.5 جم( من الدهون 
غير  الدهون  تعتبر  المشبعة.  غير  المتعددة 
المشبعة دهوناً جيدة ألنها قد تساعد على زيادة 
مستويات الكوليسترول الجيد في الدم وتعزيز 

صحة القلب.
من  جم(   1( على  يحتوي  الكربوهيدرات:   -
الحرارية  السعرات  إجمالي  من  الكربوهيدرات 
للحليب غير المحلي، وتختلف الكمية باختالف 

النكهات المضافة للحليب.
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قراءات

يعّد أحد أهم إصدارات األرشيف الوطني؛ إذ يجمع عدداً كبيراً من الروايات الشفوية التي جاءت تكملة للوثائق 
التاريخية المتنوعة التي يحتفظ بها األرشيف الوطني، والتي تثري ذاكرة الوطن بمآثر اآلباء واألجداد، وبعادات 
أبناء اإلمارات وتقاليدهم بلهجتهم المحلية لتبقى زاداً لألجيال الناشئة وبرهاناً على االنتماء للوطن والوالء لقيادته 

الحكيمة.
ويأتي هذا الكتاب في سياق اهتمام األرشيف الوطني برصد المرويات الشفهية من ذاكرة الوطن - في الوقائع 
واألحداث وأنماط العيش- وحفظها ُذخراً لألجيال، وتدوينها ِحفظاً لتراث اإلمارات العريق من العادات والتقاليد، 
وآثار اآلباء ومآثر األجداد، وإثراًء للتنمية الثقافية، ويضم الكتاب خمس عشرة مقابلة، مع الرواة والمعمرين وكبار 

السن الذين سردوا بعض الحكايات والقصص والمجريات في مرحلة ما قبل قيام االتحاد.
وفي مقدمة الكتاب، قال سعادة الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام األرشيف الوطني: إن تاريخ أي أمة 
مستودع ألعمالها وأفكارها، ووعاء آلمالها، ومرجع عزها وفخارها...وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة الناشئة 
حديثاً مقارنة بدول أخرى، كان البد من اللجوء إلى رواة الحكايات واألحداث ممن عاصروا األحداث قبل االتحاد 
وبعده، كي يوثق المجتمع تاريخه من أفواه أبنائه، فشاهد العيان أوثق دليالً من شاهد السماع؛ ولهذا كان البد 

لألرشيف الوطني أن يسارع إلى هؤالء الرواة لتدوين جانب مهم من الجوانب التاريخية.
ويضيف الدكتور الريسي: »في ذاكرتهم تاريخنا« صفحات من مقابالت الرعيل األول في مجال التاريخ الشفاهي، 

هذا التاريخ الذي أواله المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه-اهتمامه ورعايته.
ولما كان التاريخ الشفهي من المصادر المهمة لألمة التي ُتعنى بتاريخها فقد اهتم األرشيف الوطني بجمعه 
وحفظه وإتاحته للباحثين لكي ينظروا إلى األحداث نظرة عصرية ويتمعنوا في القضايا االجتماعية ويسلطوا الضوء 
عليها، وفي كل مقابلة ضمها الكتاب، مع الشخصيات التي قابلها يستكشف القارئ جوانب من الحياة في الماضي 

ويجد فيها معلومة جديدة ومفيدة.

يجمع الكتاب بين دفتيه عيّنة من صور الشعراء العرب المعاصرين مذيلة بتعليقاتهم الشعرية على صورهم، 
وتتنوع قراءات الشعراء لذواتهم، وكأنهم يعيدون استكشافها من جديد.

ويتأسس مفهوم الصورة في الكتاب على دعامتين: األولى ممثلة بصورة الشعراء الفوتوغرافية، وقد اهتم 
المؤلف بجمعها من مراجع متنوعة، وهي من النوادر والطرف التي استحضرها من ثنايا الكتب، أو من بحار 
اإلنترنت ليمنح الكتاب قيمة توثيقية مضافة إلى المتعة األدبية المتحققة من القراءة، والرؤى النقدية المستنبطة 
من تحليل المضامين ومواقف الشعراء، والدعامة الثانية مثلتها الصور المتشكلة عبر القصائد، وقد احتفى بها 
المؤلف، وقدم لها تعليقات سبقتها وأثرتها بإضاءات تاريخية وسياسية وجغرافية وفنية، واضعاً يده على 

ثالثة أنماط وظيفية لهذه النصوص المركبة من الصور والقصائد.
إسحاق،  أديب  الشرتوني،  الحمزاوي، سعيد  محمود  في صورهم:  قصائدهم  قالوا  الذين  الشعراء  ومن 
إبراهيم المازني، أحمد شوقي، شكيب أرسالن، نقوال رزق الله، أحمد االسكندري، إلياس فياض، محمد راغب 

الطباخ، )1951-1877( ويقول هذا األخير مخاطباً أبناء مدينته حلب الشهباء:
إليكم يا بني الشهبا كتاباً/ حوى تاريخ أجداد عظام

وروحي في ثناياه تجلت/ وذا رسمي إذا غابت عظامي.
وتتوالى صور الشعراء وقصائدهم التي قيلت في الصور؛ ليضم الكتاب كالً من: أحمد عزت األعظمي، محمد 

جواد الجزائري، محمد الشاذلي خزنه دار، وجبران خليل جبران الذي يقول: 
هذا خيال فتى يهوى الحياة وال/ يهوى الحياة في الحالتين يكتئب
فإن بدا جامداً والصمت يملكه/ فاتلوا عليه صالة الحب يضطرب

ومن أبرز الشعراء الذين يرسمون صور غيرهم بالكلمات ما قاله نزار قباني في زوجته بلقيس: بلقيس/ يا 
كنزاً خرافياً/ ويا رمحاً عراقياً/ وغابة خيزران/ يا من تحديت النجوم ترفعاً/ من أين جئت بكل هذا العنفوان.

ذاكرتهم تاريخنا

شعراء يرسمون وقصائد تتكلم

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2018، 438صفحة.
تاأليف: جمموعة من الرواة واملعمرين

تاأليف: اأحمد العلونة

الناشر: كتاب المجلة العربية، العدد277، الرياض، 2019، 125صفحة.
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الحكايات الشعبية هي خالصة حكمة الشعوب، وكلما كانت شعوباً قديمة، كانت حكاياتها أكثر عمقاً وغزارة، 
إنها تلخيص لتجارب أفراد تحتم عليهم أن يعيشوا في ظروف مختلفة، أغلبهم من الريفيين، أو الفالحين الفقراء، 
أو من الحرفيين الذين يعانون شظف العيش، لكن الحكايات الشعبية كذلك تمس حياة الملوك، وتروي طموحات 
الفقراء وأحالمهم، والحكايات األندلسية شبيهة بذلك، إال أنه يضاف إليها حكايات اللصوص والصعاليك، وحكايات 
الحمقى والطائشين، وحكايات الحظوظ السعيدة والتعيسة، ولذلك فإن معظم الحكايات األندلسية تدور في القرية 
التي هي المكان األثير لخلق المواقف الكوميدية والسخرية، وأحياناً السخرية السوداء، أما أبطالها فهم هؤالء 
الذين لم يحظوا يوماً بالبطولة في الحياة، فعوَّضتهم الحكاية الشعبية ببطولة يستحقونها، وغالباً ما تدور األحداث 
حول كسب العيش والنجاة من الموت جوعاً بكل الحيل الممكنة.  وتقترب الحكايات الشعبية من القصر؛ لتحكي 

قصة ابنة الملك، وتتوسل الفكاهة كمكسب أصيل في الحكي.
وبطريقة ما أسست الحكايات الشعبية، وخاصة حكايات الصعاليك في القرون الوسطى، لفن ازدهر منذ رواية 
»دون كيخوتيه« لثيرفانتس، وال يزال في ازدهار: إنه فن الرواية، والحكايات األندلسية لم تِفد هذا الفن فحسب، 

بل طعَّمته أيضاً بعنصر التسلية والفكاهة.
في إعادة نشر هذه الحكايات عودة مجددة إلى الطبيعة، إلى الحياة األولى، إلى البراءة والمكر البريء، وفي 

ترجمتها إلى العربية نافذة لمشاهدة حكايات الثقافات األخرى، وجسر للمقارنة.

من شجرة تحمل ما تحمله من الشوك تخرج ثمرة ذات طعم ومذاق طيب، هو تناقض واقعي في هذه الحياة فمن 
رحم المعاناة يأتي الفرج، ومن صميم الشر ربما يتدفق الخير معلنا انتصاره في النهاية.

 ترصد الرواية حياة عائلة تعيش البؤس بألوانه المريرة، حياة قاسية جداً بسبب الفقر، وانعدام الترابط األسري؛ 
إذ تتفرق العائلة بعد غياب األب عنها؛ لتبقى األم وحيدة تتحمل المسؤولية بمفردها، تواجه محن الحياة وأوجاعها 

في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة جداً.
وتصور الرواية معاناة األم وتضحيتها من أجل الحفاظ على األسرة من الضياع والتفكك، ويطرح الكاتب هذه 
األحداث بأسلوب جريء يتناسب مع تقلباتها وظروف الشخصيات. وضمن الرواية يبين الكاتب ضغوطات الحياة 
وصعوباتها التي  فرضت على األطفال واقعاً قاسياً فمنهم من مات نتيجة معاناته من المرض ألنه ال يملك ثمن 
العالج، ومنهم من هاجر إلى بلد آخر بسبب انعدام فرص العمل ليعيش حياة التشرد والقسوة واالنحراف، ومنهم 
من كان لقمة سائغة لمخلوق بشري مفترس، ومنهم من بقي مع األم التي ال تملك ما تسّد به رمق أبنائها الصغار 
ما أجبرها على التبرع بكليتها مقابل مبلغ من المال في سبيل حياة أوالدها الصغار. ويتقصى الكاتب معاناة هذه 
العائلة التي تعكس واقع المجتمع المحيط، مولدة نتائج سلبية تتحول إلى ظاهرة في الوقت الراهن وتلوح في أفق 
للتفكك مع ارتفاع  التربية الصحيحة لألطفال ما يجعل ذلك المجتمع هشاً، وقابالً  المستقبل بسبب االبتعاد عن 

مستوى الجريمة وتزايد األعمال الشريرة بين أبنائه. 
فطبيعة الرواية وأحداثها الجريئة تطلق العنان للقارئ لكي يخوض تجربة العائلة بتقلباتها المريرة وانعكاساتها 
المؤلمة على الفرد والمجتمع؛ مشيراً إلى حياة األطفال وتحّملهم للمسؤولية وهم صغار، والظروف النفسية التي 

يعيشونها، وتنساب األحداث حاملة الكثير من المواقف التي تشّد القارئ وتترك آثارها على مشاعره.
أما أسلوبياً فتتنوع شخوص الرواية، فمنها الشخصيات الرئيسة كشخصية بطلها، وهناك الشخصيات الثانوية 
التي تؤدي أدواراً محددة تزيد الصورة وضوحاً، وتتحرك على ضوء المعاناة المطروحة للحل. وتمتاز الرواية 

بالحبكة التي تشد القارئ، وهي جزء أساسي في جسد الرواية، فمنها يتلّمس البطل اكتشاف حّل العقدة.
لقد اعتمد الكاتب في جعل روايته حافلة باألحداث على تصوير الزمان والمكان المناسبين، وعلى الحوار الذي 

يدور بين الشخصيات، وصوالً إلى نجاح البطل في تجاوز المصاعب في نهاية الرواية. 

ثمار الصبار )رواية(

الناشر: دار جمالون، عّمان، 2019، 158 صفحة
تاأليف: اأنور م�ساعل

حكايات أندلسية »حكايات شعبية«

الناشر: دار السالسل، الكويت، 2019، 298صفحة.

اإعداد: خوان اإغناثيو برييث

ترجمة: اأحمد عبد اللطيف
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين


، ، 

WPC - UPVC  ،
Mob: 0504554004 / 0503224452
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قراءاتقراءات

ينضوي هذا الكتاب في إطار أدب الرحلة، وبأسلوب ممتع وبإلمام تام تصف المؤلفة رحلتها إلى ماليزيا، وإقامتها 
فيها مدة عامين، حيث تعرفت على طبيعتها الخالبة وأرضها الخضراء، وناسها باختالف أعراقهم المالوية والصينية 
التي  التسامح  والهندية، وأديانهم وأطيافهم، ومعتقداتهم ومللهم، ولغاتهم ولهجاتهم، وعبرت عن إعجابها بروح 
طبعت الشخصية الماليزية؛ فانعكست بين الناس في هذا البلد اآلسيوي المسلم محبة وأمناً، وسالماً واستقراراً، 
وتنظيماً وتنمية ورخاء، وتقدماً يثير اإلعجاب. وماليزيا كما عرفتها المؤلفة بلد ال تطالب شعوبها بالتضحية والفداء، 
ورفع الشعارات الرنانة والصاخبة ألجل العيش؛ فهي بلد مسالم ألبعد حّد، ونسبة الجريمة فيها شبه معدومة، 
المناخ في  الكتاب بين فصوله أحوال  يتناول  التام.  المرء باالرتياح  وماليزيا ليس فيها متسولون، وفيها يشعر 
ماليزيا، والصالة وأوقاتها، واألسواق ومحتوياتها، والزراعة وال سيما األزهار والورود، واهتمام أبناء البلد بالتعليم، 
والذي ال يقل عما هو عليه في الدول المتقدمة، واهتمام الماليزيين بلعبة البولنغ، وتشير الرحلة إلى أن اللغة الماليزية 
مزيج من اللغتين اإلنجليزية والعربية. يتألف الكتاب في فهرسه من عدد من المحطات أبرزها: الدراسة في ماليزيا.. 
واختالف  األكل  وطبيعة  المطاعم  ماليزيا،  في  الموالت  البساطة،  خلف  امتالء   .. الماليزي  الشعب  الرحلة،  نافلة 
الثقافات، الجامع األحمر، منارة العاصمة، أرخبيل األساطير، مدينة المتاحف والمنحوتات.. مالكا، منتجع بنكهة 
أفريقيا.. منتجع أفا موسى، الكاميرون.. الجنة الخضراء، رحلة ختامها ألق، وغيرها من المحطات. وتقول الكاتبة في 
مقال »أزاهير وحكايات.. حديقة الفندر«: يقول الشاعر اإلنجليزي تشوسر: كانت األزهار تتحدث إليَّ في الحديقة 
البيضاء عن جبينك.../  الوردة  لهفة وسرور.../ حدثتني  في  لها  وأنصت  أرهف سمعي  وكنت  لحظة.../  منذ 
والحمراء عن خدك.../ والسوسنة الناضرة عن رأسك المائل حيث مجتمع شعرك الجميل/ كانت األزهار كلها 
جميلة ... ولكن كل زهرة قالت لي: إنك أنت أجمل منها بكثير«. تلك الكلمات هي أجمل استذكار يطابق تلك الساعة 
التي قضيتها في هذه الحديقة )حديقة الفندر( وهي عبارة عن بوابة وضع قربها نصب الفراولة ألن الفراولة هي 
كما يبدو شعار المنطقة هناك، وعند الولوج وجدت ممراً بعرض مترين تقريباً لكنه يرتفع ببطء وليس مستوياً وعلى 
الجانبين ألواح من الورد قد ُجعل كل لون بلوح على حدة وكل مساحته تقارب ما بين أربعة أمتار عرضاً وستة 

أمتار طوالً، وقد وضع على جانب تلك األلواح تماثيل بيضاء على شكل أطفال مالئكة زادت تلك المساحة ألقاً.... 

في هذا الكتاب ينطلق المؤلف في تسجيل تجربته وزيراً للداخلية في لبنان،  كما عاشها قريباً من الناس 
متّصالً بهم انطالقاً من خلفيته الوطنية النضالية وانتمائه الفكري الثقافي.

ويسلط المؤلف الضوء على محطات مهمة ومفصلية في تاريخ لبنان والمنطقة؛ حيث خّصها في سياق 
حديثه عن تجربته الشخصية على رأس وزارة الداخلية اللبنانية بالبحث الجّدي المسؤول والمدّعم بالوثائق 
والمستندات، والشواهد واألدلة الدامغة من خالل المعايشة الحيّة، والمشاركة والمنهج التاريخي التحليلي، وقد 
كان المؤلف شّفافاً، وال سيما عندما قال في مقّدمة الكتاب إنه »يستحيل على المرء أن يكون موضوعياً في نقل 
الحدث أو تقييمه إال بدرجة ما«، ومع ذلك فقد كانت هذه »الدرجة« عالية المستوى بحيث يعّد الكتاب شهادًة 
مهمة في تاريخ لبنان المعاصر. ويشير المؤلف إلى أن مرسوم دخوله مجلس النواب وتسليمه حقيبة وزارة 
الداخلية بالنسبة لبعضهم كانا أمرين خارجين عن المألوف، وبالنسبة آلخرين كان محطة منطقية متصلة 

بمسار سياسي طويل بدأه منذ دراسته الثانوية حيث كان للسياسة والشأن العام حيز مهم في حياته.
ويبدأ المؤلف سيرة حياته منذ مولده عام 1946 في ضهور الشوير، ثم مراحل دراسته، فبعد أن نال شهادة 
الثانوية في عام 1962 انتقل إلى مدرسة في بيروت كانت لها شهرتها وعالقتها بالجامعة األمريكية هناك؛ 
إذ إنه في عام 1963 التحق بالجامعة األمريكية في بيروت في قسم االقتصاد. ويشير إلى أن كتب التاريخ 
إلى  المقاومة والجنوب،  المؤلف مع أجندة األحداث من  اهتمامه، كما يسير  الكبرى قد استأثرت  والثورات 
تحوالت أيلول، إلى أزمة مطار بيروت الدولي، ويستمر متتبعاً أجندة األحداث اللبنانية وموقفه منها أو دوره 
فيها، ليصل إلى ملفات الداخلية وما فيها من مصالح ومعارك، ويتحول إلى األرشيف ليستذكر ما فيه من 
استقباالته المهمة، وقرارات خدمت مصلحة البلد، وموضوع السجون، وميدان سباق الخيل، وتنظيم ورش 
البناء، وخطر الشاحنات، والمفرقعات النارية التي تقتحم المنازل، ومرسوم التجنيس رقم 5247، ومرسوم 
منتصف الليل الذي قضى بتبديل حقائب وزارية عدة من دون العودة إلى مجلس الوزراء، وكان فيه إبعاد 

المؤلف عن وزارة الداخلية.
ويأتي هذا الكتاب بعد ربع قرن من خروج المؤلف من وزارة الداخلية؛ ليكشف من الداخل حقيقة األحداث 

المهمة التي عاشها لبنان بين العامين 1992 و1994.  

عامان في الفردوس .. رحلتي إلى ماليزيا

كهوف السلطة

الناشر: دار أمل الجديدة، دمشق، 2019، 161صفحة.
تاأليف زينب �ساطع عبا�س

تاأليف: ب�سارة مرهج

الناشر: دار سائر المشرق، بيروت، 2019، 485صفحة.
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علوم و تكنولوجيا

نحو  العالم  فيه  يتحرك  الذي  الوقت  في 
مستقبل خاٍل من الكربون فإن الكثير من مجاالت 
الصناعة المختلفة تعمل بشكل جاد على خفض 
باإلنسان.  الضارة  الكربونية  االنبعاثات  معدل 
في  بيوت  الى  النظر  في  بدأوا  العلماء  أن  إال 
مناطق مختلفة يمكن أن يكون العمل فيها فعاالً 
الضارة،  االنبعاثات  تخفيض  إمكانية  حيث  من 
من  األوروبية  المدن  بعض  على  األمر  وتركز 
خالل عملية تحديث على مستوى كبير وكانت 

اإلشارات المبكرة واعدة ومشجعة. 
الطاقة  مؤسسة  من  ماليت  جابي  تقول 
مشروع  ومديرة  المتحدة  المملكة  في  الوطنية 
لهذا  الشامل  الهدف  إن  الكربون  من  التخلص 
المشروع يتمثل في زيادة عدد المنازل الخالية 

ترجمة: د. ح�سن الغول

أوروبا بحيث تصبح صديقة  الكربون في  من 
وأن  ممكن  األمر  هذا  أن  وتضيف:  للبيئة، 
أمر  واسع  نطاق  على  الكربون  من  التخلص 
ليس بالصعب، إال أن ذلك يحتاج بشكل مطلق 
المقاولين، فالتكنولوجيا  لالستثمار في تدريب 
تكنولوجيا  أن  كما  بذلك  لتقوم  اآلن  موجودة 

المستقبل ستجعل ذلك أكثر سهولة. 
وتشكل الطاقة المستخدمة في المنازل ربع 
االستهالك من إجمالي الطاقة في أوروبا حيث 
تمثل التدفئة والمياه الساخنة الجانب األكبر في 

استهالك الطاقة. 
دراسات  العلماء  يجري  أخرى  جهة  من 
التكنولوجيا  تطبيق  كيفية  حول  واختبارات 
األرضية  المصادر  تدفئة  أنابيب  مثل  الحديثة 

إحداث تخفيض حقيقي  الجدران بهدف  وعزل 
في آثار الكربون في البيوت الموجودة. 

وفي الوقت نفسه فإنه يمكن للفوائد البيئية 
لعملية التعديل التحديثية  توفير التكاليف التي 
فواتير  تخفيض  طريق  عن  السكان  بها  يلتزم 
التدفئة وتحسين مستواهم الصحي واستمرار 
سرعة  معالجة  يتم  وعادة  بالتدفئة.  تمتعهم 
للبيوت  التي قد تحدث  المتغيرات  وفعالية تلك 

عبر أوروبا. 
وتظهر عملية إنهاء وجود الكربون بوضوح 
»إينرجيز  الهولندية  الشركة  جهود  خالل  من 
برونغ«،  والتي قامت ببناء أكثر من أربعة آالف 
إذا  منزل ذي طاقة فعالة في هولندا لرؤية ما 
بعض  في  تطبيقها  يمكن  الوسائل  تلك  كانت 

بيوت المستقبل... بال كربون
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الدول مثل المملكة المتحدة وفرنسا إضافة إلى 
نشرها في األسواق المتعلقة باإلسكان. 

وتقول ماليت إن أحد أوجه الخالف الرئيسة 
تعمل  ال  المتحدة  المملكة  في  أنه  في  يتمثل 
هولندا،  مثل  القياس  عداد  خالل  من  الكهرباء 
بخلق  قمت  إذا  المثال  سبيل  على  هولندا  ففي 
توفير  مثل  تستخدمها  التي  من  أكثر  طاقة 
المساعدة بواسطة لوحات الطاقة الشمسية فإن 
عداد القياس لديك يمكن لعقاربه التحرك باتجاه 

الصفر حيث يمكنك عندئذ التقليل من التكلفة. 
أن  في  يتمثل  آخر  رئيس  اختالف  وهناك 
السكان في المملكة المتحدة يميلون إلى شراء 
البيوت أكثر من غيرهم من سكان أوروبا والتي 

تكون ضمن عقارات متشابهة. 
وقد كان من النادر وجود منزلين متشابهين 
في المملكة المتحدة، وهو ما جعل من الصعب 
الجواب  أن  ويبدو  فيهما.  الطاقة  كفاءة  تطوير 
التي  الجهات  على  سيركز  اللحظة  هذه  حتى 
بيوت  ببناء  وتقوم  الجماعي  اإلسكان  ستوفر 

متشابهة مع إيجاد خطة عمل لثالثين عاماً. 
تطوير  في  النجاح  إلى  الجهود  أدت  وقد 
اإلسكان  منازل  لبناء  الجماعية  االلتزامات 
الجماعي والعمل بشكل جاد لمعرفة ما إذا كان 
التي  المنازل  وكم عدد  المقدم صحيحاً  السعر 
تحتاج إلى إعادة تعديل وتجديد من أجل زيادة 
كفاءة الطاقة لديهم. وقد كان واضحاً أن هناك 
عشرات اآلالف من المنازل التي ستخضع لهذا 

األمر في أوروبا. 
تقول ماليت: يوجد الكثير من الجهات القادرة 
على توفير اإلسكان الجماعي بأشكاله المختلفة 
والذي يوجد على مراحل وصنوف متنوعة.وإذا 
المتحدة  المملكة  قمت باستخدام نوتنغهام في 
نماذج  عشرة  ببناء  سيقومون  فإنهم  كمثال 
 155 بناء  على  حالياً  تعاقدوا  أنهم  إال  إضافة، 
آخرين   500 على  للتعاقد  ويسعون  آخر  منزالً 

قريباً. 
وقد أصبحت نوتنغهام حقل تجارب لمشروع 
أطلق عليه  »ريمو أوربان«، والذي قام بتطوير 
مشروع للتنمية في المدن، حيث يتمثل الهدف 
في  للتطبيق  قابل  أنموذج  تطوير  في  الرئيس 
مدن معينة في أوروبا من أجل تعديل وتحديث 

المنازل وجعلها خالية من الكربون. 
ويقول د. أنتون إياتاكييف من جامعة ترينت 
التعامل  إلى  المشروع يهدف  إن  نوتنغهام  في 
مع منزل واحد فقط، ولكن في عدد ضخم من 
المنازل )االجتماعية( في منطقة معينة، مشيراً 
إلى أن شركة »ريمو أوربان« تقوم في نوتنغهام 

وحدها بتعديل وتجديد نحو 400 منزل.  
ويكون  الكامل،  العزل  المنازل  وتستخدم 
لالحتفاظ  سنتيمتراً  عشرين  نحو  سمكه 
بالحرارة في المنزل أو جعله بارداً في الصيف. 
أما الخطوة الرئيسة األخرى في التجديد فتتمثل 
في أوعية غلي الغاز في المنزل، والتي يتم نقلها 
إلى الخارج واستبدالها بأنابيب تدفئة أرضية. 

ويقول د. إياناكييف إن أنبوب التدفئة يشبه 
ثالجتك  ففي  معاكس  بشكل  ولكن  الثالجة 
يمكنك أن تنزع الحرارة خارجاً، أما في حالتنا 
فيتم العكس إذ نحاول جذب الحرارة من الخارج 
إلى داخل المنازل. ويتم العمل جزئياً بواسطة 
والتي  المنزل،  أعلى  المثبتة  الشمسية  األلواح 
العام  مدار  على  بالطاقة  المنزل  بتزويد  تقوم 
رغم أنه تقل إنتاجيتها في الشتاء، حيث تكون 
عملية التدفئة التي تحتاجها المنازل في ذروتها.

المولدة  الطاقة  استغالل  نستطيع  ال  ولهذا 
وسيلة  توجد  ال  الحظ  ولسوء   ،%100 بنسبة 

رخيصة خالل الصيف لتخزين الطاقة الشمسية 
المستخرجة إذ إن الطاقة اإلضافية تأخذ طريقها 

إلى شبكة الطاقة الوطنية. 
ال  »ريموأوربان«  فإن   إلياناكييف  ووفقاً 
في  الكربون  آثار  تخفيض  على  قادرة  تزال 
مع   %80 بنسبة  لالختبار  الخاضعة  المنازل 
يمنحهم  مما  للسكان  الفوائد  من  الكثير  توفير 

الكثير من السعادة. 
وأشار إلى أن المنزل كله قد خضع للتدفئة 
خالل الشتاء، كما كانت تكلفة المنزل أقل مما لو 

لم تخضع للتعديل و التجديد. 
ذكرناها  التي  المشاريع  تلك  أن  نأمل  وإننا 
المنازل  تساعد  أن  المستقبل  في  تستطيع 
آثار  من  التخلص  على  والقديمة  الجديدة 

الكربون. 
وقد الحظ د.إياناكييف أن المشاريع تسعى 
للبحث عن وسائل لتطبيق أساليبها على المنازل 
الفيكتوري،  الطراز  ذات  المباني  مثل  القديمة 

مشيراً إلى أنه يمكن تطبيقها على كل بيت. 
وأضاف: أنه إذا تم إعادة التعديل والتجديد 
 75000 إلى  تصل  قد  التكلفة  فإن  كبير  بشكل 
يورو لكل منزل مع عملية توفير معقولة على 
في  حكومات  وتأمل  للسكان.  الطويل  المدى 
أوروبا مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أن 
يتم إنجاز الهدف بحلول عام 2050 بحيث تكون 
تلك الدول خالية من الكربون ومؤثراته الضارة. 
»إننا جميعاً نعرف أنه إذا قالت الحكومة إننا 
نحتاج إلى الوصول إلى نقطة الصفر فيما يتعلق 
بالطاقة بحلول عام 2050 فإننا لن نستطيع بناء 
26 مليون منزل في عام 2049 ولهذا علينا اآلن 

أن نبدأ العمل المكثف في أسرع وقت ممكن«.

الهدف زيادة عدد 

املنازل اخلالية من 

الكرب�ن يف اأوروبا 

بحيث ت�صبح �صديقة 

للبيئة
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إشراقات إيمانية

يصبح المرء وال يشعر بخوف أو فزع،
طرق  وال  العيش  شظف  هم  يحمل  وال  يصبح 

الكسب.
يصبح وجميع ما يطلبه في متناول يده.

يخشى  ال  وأبناءه  أهله  مودعاً  بيته  من  يخرج 
عليهم فتنة وال خوفاً.

ويخرج أهله وذريته إلى أعمالهم ودراستهم في 
بيئة هيئت جوانبها.

وطدت  وطن  في  تعالى  الله  من  بفضل  فهو 
أركانه، وفي ظل قيادة رشيدة تسهر على مصالحه 
ومصالح غيره، وتسعى جاهدة في تحقيق التميز في 

كل جوانبه ومجاالته. 
هذا  إلى  عليه وسلم  الله  النبي صلى  أشار  وقد 
النعيم، فعن عبيدالله بن محصن الخطمي: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: )من أصبح منكم آمنًا في 
سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما 

حيزت له الدنيا( رواه الترمذي.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت 
)خيار  يقول:   وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم  أئمتكم 

ويصلون عليكم( رواه مسلم.
ويتذكر هنا أبناء هذا الوطن العزيز في كل عام 
يوماً تجلت فيه رحمات الله تعالى بوحدة امتزجت 
الواحد  كالجسد  أنها  لتعلن  واألرواح  القلوب  فيه 

وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.
مخلصون،  صادقون  رجال  لها  انبرى  وحدة 
صنعوا بعقولهم وأرواحهم اتحاداً قل نظيره ومثيله، 
فرحم الله زايد الخير وراشد الرشد ومن كان معهما 
من شيوخ عظماء ورجال أكفاء شيدوا منارة أنارت 
أرضاً طيبة فكانت قبلة لكل طالب أمن وعلم ودين 

ومبتغ لسعادة.
إن الوحدة واالجتماع واالئتالف والتعاون أعمال 
يحبها الله تعالى، وقد حث عليها في كتابه وأكد عليها 

في آياته، فكانت حاضرة في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم كلها. 

بنعمة  قريشاً  الله  ذكر  تعالى  الله  أن  ذلك  ومن 
كانت حاضرة وظاهرة أمامهم وأمام غيرهم، فكانوا 
صراعات  تشهد  بهم  المحيطة  والقرى  أمن  في 
َحَرًما  َجَعلْنَا  أَنَّا  َيَرْوا  )أََولَْم  سبحانه:  قال  متنوعة 
ُف النَّاُس ِمْن َحْولِِهْم أََفبِالْبَاِطِل ُيْؤِمنُوَن  آِمنًا َوُيتََخطَّ

َوِبنِْعَمِة اللَِّه َيْكُفُروَن »العنكبوت:67«.
ويذكرهم الله تعالى بأعظم نعمتين وأجل منتين 
 )1( ُقَرْيٍش  )إِلِياَلِف  قال سبحانه:  والرخاء.  األمن 
يِْف )2( َفلْيَْعبُُدوا َربَّ هذا  تَاِء َوالصَّ إِياَلِفِهْم ِرْحلََة الشِّ
ْن َخْوٍف  ن ُجوٍع َوآَمنَُهم مِّ الْبَيِْت )3( الَِّذي أَْطَعَمُهم مِّ

)4(( )قريش:1 - 4(.
محمداً  نبيه  الله  حث  واالجتماع  الوحدة  وألجل 
صلى الله عليه وسلم على التعامل الحسن مع غيره 
َن  حفاظا لأللفة والمودة قال سبحانه: )َفبَِما َرْحَمٍة مِّ
وا ِمْن  ا َغلِيَظ الَْقلِْب اَلنَفضُّ اللَِّه لِنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفّظً
َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمِر 
لِيَن(  ْل َعلَى اللَِّه  إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتََوكِّ َفإَِذا َعَزْمَت َفتََوكَّ

)آل عمران:159( 
كما أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم على تحقيق 
السلم في التعامل مع خصومه قال سبحانه: )َوإِن 
ُهَو  إِنَُّه  اللَِّه  َعلَى  ْل  َوَتَوكَّ لََها  َفاْجنَْح  لِْم  لِلسَّ َجنَُحوا 

ِميُع الَْعلِيُم( )األنفال:61(. السَّ
ليبقى المجتمع متحداً آمناً بكل أطيافه وأعراقه.

وقد أكد الله تعالى على أهمية الوحدة واالجتماع 
بقوله تعالى:)َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميعاً َواَل َتَفرَُّقوا 
َبيَْن  َفأَلََّف  أَْعَداًء  ُكنتُْم  إِْذ  َعلَيُْكْم  اللَِّه  ِنْعَمَت  َواْذُكُروا 
َشَفا  َعلَىٰ  َوُكنتُْم  إِْخَواًنا  ِبنِْعَمتِِه  َفأَْصبَْحتُم  ُقلُوِبُكْم 
لَُكْم  اللَُّه  ُيبَيُِّن  َكَذٰلَِك  نَْها  مِّ َفأَنَقَذُكم  النَّاِر  َن  مِّ ُحْفَرٍة 

آَياِتِه لََعلَُّكْم َتْهتَُدوَن( )آل عمران:103(.  
هلكت  إنما  الجماعة،  الجماعة  عباس:  ابن  قال 
تعالى  الله  قول  سمعت  أما  بتفرقها  الخالية  األمم 

سبعة أوتاد
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)َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا(.
وال  المؤمنون  يجتمع  أن  يرضيه  سبحانه  فالله 
يتفرقوا ويتحدوا وال يختلفوا. عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: )إن الله 
يرضى لكم ثالثاً، أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً، 
وأن  تفرقوا،  وال  جميعاً  الله  بحبل  تعتصموا  وأن 

تناصحوا من واله الله أمركم( رواه مسلم.
بل إن الشعار والوصف الذي يعرف به المؤمنون 
هو إظهار المودة والرحمة في تعاملهم وعدم التفرق 
واالختالف فيما بينهم عن النعمان بن بشير رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وتعاطفهم  وتراحمهم،  توادهم،  في  المؤمنين  )مثل 
سائر  له  تداعى  منه عضو  اشتكى  إذا  الجسد  مثل 

الجسد بالسهر والحمى( رواه البخاري ومسلم.
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي 
الجليل حذيفة بن اليمان إلى الجماعة وعدم الفرقة، 
وعدم  حوله  وااللتفاف  األمر   ولي  طاعة  وإلى 
وقعت  إذا  المخرج  عن  سأله  حينما  عليه،  الخروج 
يسألون  الناس  كان  اليمان:  بن  حذيفة  يقول  الفتن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول 
الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير 
، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، فقلت: هل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلت: وما 
دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير 
هديي، تعرف منهم وتنكر، فقلت: هل بعد ذلك الخير 
من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
لنا،  الله، صفهم  يا رسول  فقلت:  فيها،  قذفوه  إليها 
قال: نعم، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت: 
يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم 
لهم  تكن  لم  فإن  فقلت:  وإمامهم،  المسلمين  جماعة 
جماعة وال إمام ؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو 
أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 

على ذلك( رواه مسلم.
وللحفاظ على الوحدة ومقوماتها وضعت الشريعة 
اإلسالمية أعماالً وقيماً لتعزيز الوحدة واأللفة ومن 

ذلك:
1. إن من اإليمان محبة جلب الخير لآلخرين كما 
تحب ذلك لنفسك، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )ال يؤمن أحدكم 

حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه( متفق عليه.
2. إن الشريعة نهت عن مساوئ األخالق والطباع 
الروابط  وتفسد  واالجتماع  الوحدة  على  تؤثر  التي 
بين أفراد المجتمع الواحد فعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: )ال َتباَغُضوا، 
وال َتحاَسُدوا، وال َتداَبُروا، وُكوُنوا ِعباَد اللَِّه إْخواناً، 
وال َيِحلُّ لُِمْسلٍِم أْن َيْهُجَر أخاُه َفْوَق َثالَثِة أيَّاٍم(. رواه 

البخاري.
كما نهى اإلسالم أن يهجر المسلم أخاه   .3
أكثر من ثالث ليال فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
اللَِّه  الله عليه وسلم: )وُكوُنوا ِعباَد  قال: قال صلى 
َثالَثِة  َفْوَق  أخاُه  َيْهُجَر  أْن  لُِمْسلٍِم  َيِحلُّ  وال  إْخواًنا، 

أيَّاٍم(. رواه البخاري.
على  عباداتها  في  الشريعة  حثت  وقد   .4

االجتماع في الصالة والصوم والزكاة والحج ومن 
ذلك حضور المساجد وأداء الصالة جماعة لتحقيق 
مبادئ الوحدة وحصول األلفة، عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تزيد على صالته  الجماعة  الرجل في  قال: )صالة 

وحده سبعاً وعشرين( رواه مسلم.
في  والسعي  اآلخرين  حوائج  قضاء   .5
إليها  أحسن  من  إلى  تميل  فالقلوب  كربهم،  تفريج 
ُءوا الدَّاَر َواإْلِيَماَن  وتألفها. قال سبحانه: )والَِّذيَن َتبَوَّ
ِفي  َيِجُدوَن  َواَل  إِلَيِْهْم  َهاَجَر  َمْن  ُيِحبُّوَن  َقبْلِِهْم  ِمْن 
أَْنُفِسِهْم  َعلَى  َوُيْؤِثُروَن  أُوُتوا  ا  ِممَّ َحاَجًة  ُصُدوِرِهْم 
َولَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأُولَئَِك 
ُهُم الُْمْفلُِحوَن( )الحشر:9(. وروى الطبراني عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
لمنافع  بالنعم  هم  اختصَّ عباًدا  لله  )إن  وسلم:  عليه 
نزعها  منَعوها  فإذا  بذلوها،  ما  فيها  ُيقرهم  العباد، 

منهم، فحوَّلها إلى غيرهم(.
التي  التفاصيل  أدق  الشريعة  راعت   .6
تعزز جوانب الوحدة واالجتماع ومن ذلك االجتماع 
الله عنه  الطعام فعن وحشي بن حرب رضي  على 
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: 
فلعلكم  قال:  نشبع،  وال  نأكل  إنا  الله،  رسول  يا 
تفترقون؟ قالوا: نعم، قال: )فاجتمعوا على طعامكم، 

واذكروا اسم الله، يبارك لكم فيه( رواه أبو داود.
من  البد  كان  واالجتماع  الوحدة  على  وللحفاظ 

العمل على تقوية مثبتاتها ومن ذلك:
- صفاء النفوس ونقاؤها. 

- حسن األخالق وجميل الصفات.
تعالى حفظه  الله  فمن حفظ  تعالى  الله  طاعة   -

ووفقه. 
- العدل فهو المثبت األسمى والركن األوفى.

- االنفاق وبذل الخيرات.
- البعد من مواطن الفتن فالوقوع في الفتن يذهب 

الخير ويمحق البركة.
- التضحية فاإليثار خلق تستنهض به الحضارات.
الوحدة  مقومات  لحفظ  واإلقدام  الشجاعة   -

واالجتماع. 
نبذاً  أرواحهم  الوطن  هذا  أبناء  شبابنا  قدم  وقد 

للكرامة االنسانية  للظلم وحفظاً  ودفعاً  للعنف ورداً 
وإحالالً للسالم وطاعة لولي األمر، وما أجمل كلمة 
المسلحة  )قواتنا  تعالى«:  الله  »رحمه  زايد  الشيخ 
جزء ال يتجزأ من القوات المسلحة العربية· ونحن ال 
نقبل أن يراق الدم العربي هكذا· أو أن يرفع العربي 

السالح في وجه أخيه(.
والثواب  العظيم  األجر  لهم  تعالى  الله  أعد  وقد 
الجزيل قال الله تعالى: )َوال َتْحَسبَنَّ الَِّذيَن ُقتِلُوا ِفي 
ُيْرَزُقوَن( )آل  َربِِّهْم  ِعنَْد  أَْحيَاءٌ  َبْل  أَْمَواتاً  اللَِّه  َسبِيِل 

عمران:169(.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: )ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا وله ما على األرض من شيء إال الشهيد يتمنى 
أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من 

الكرامة)متفق عليه(. 
وعن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: )للشهيد عند الله ست خصال: 
يغفر له في أول دفعة, ويرى مقعده من الجنة، ويجار 
ويوضع  األكبر،  الفزع  من  ويأمن  القبر،  عذاب  من 
على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا 
وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين، ويشفع في سبعين من أقاربه( رواه الترمذي.
أطلقها  وطنية  بأجندة  االتحاد  هذا  توج  وقد 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
»رعاه الله« في رؤية اإلمارات 2021، وقد تم تقسيم 
عناصر رؤية اإلمارات 2021 إلى ستة محاور وطنية 
عليها  التركيز  سيتم  التي  الرئيسة  القطاعات  تمثل 

خالل السنوات المقبلة في العمل الحكومي وهي: 
●- مجتمع متالحم محافظ على هويته. 

●- مجتمع آمن وقضاء عادل. 
●- اقتصاد معرفي تنافسي. 

●- نظام صحي بمعايير عالمية. 
●- نظام تعليمي رفيع المستوى. 

●- بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.
بناه  ما  وثمرة  االتحاد  هذا  ثمرة  الركائز  فهذه 

المؤسسون وثمرة ما قام به المخلصون.
والخير  والرقي  والحضارة  العز  دولة  هي  وها 
مجدها  لإلنسانية  لتضيء  التسامح  شعار  ترفع 

واتحادها.
الراسخ  والبناء  العظيم  الصرح  هذا  ولديمومة 
الكبير، كان لزاماً التوجه إلى الله تعالى العلي القدير 
واستقراره  أمنه  عليه  ويديم  الوطن  هذا  يحفظ  أن 
ورخاءه قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السالم.)َوإِْذ 
َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هذا َبلَداً آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن 
الله  النبي صلى  )البقرة:126(, ومن دعاء  الثََّمَراِت( 
عليه وسلم للمدينة: )اللَُّهمَّ باِرك لنا في ثماِرنا وباِرك 
لنا في مدينتِنا وباِرك لنا في صاِعنا وُمدِّنا اللَّهمَّ إنَّ 
َك وإنَُّه  َك وإني عبُدَك ونبيُّ إبراهيَم عبُدَك وخليلَُك ونبيُّ
َة  َة وأنا أدعوَك للمدينِة بمثِل ما دعاَك ِبِه لَمكَّ دعاَك لَمكَّ

ومثلِِه مَعُه( رواه الترمذي.
وجودك  نعمك،  اإلمارات  دولة  على  أدم  فاللهم 
وفضلك، وبارك في خيراتها وأهلها، واجعلها دائماً 

في سعادة، ومن الخير في زيادة.

ال�حدة واالجتماع 

واالئتالف والتعاون 

اأعمال يحبها اهلل تعاىل 

وقد حث عليها يف كتابه
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سيارات

يمكن للسائقين في المستقبل اختيار ما إذا كانوا 
بأنفسهم.  بالقيادة  القيام  أو  بالقيادة  يرغبون  ال 
تكشف  نكست«،  إم  »فيجن  نسخة   خالل  ومن 
مجموعة »بي إم دبليو« نظرتها تجاه كيفية القيادة 
بإمساك  يستمتعون  الذين  ألولئك  المستقبل  في 
عجلة القيادة بأنفسهم. تقدم هذه السيارة مجموعة 
من التفاصيل حول مستقبل سيارة »بي إم دبليو 
إم« الكهربائية التي تركز بشكل مباشر على السائق 
الذكية  التقنيات  توفر  كما  القيادة.  يتولى  الذي 
الموجودة ضمن السيارة، مساعدة شاملة للسائق.

العريقة  األلمانية  السيارات  شركة  صممت 
هما  الكهربائية  للسيارة  مستقبليين  أنموذجين 
»فيجن آي نكست« و»فيجن إم نكست« بمفهومي 
التجارب  األطول جميع  »ايز« و»بوست«، ويشمل 
القيادة.  مهمة  السيارة  تتولى  عندما  الرحلة  أثناء 

 999 - خا�س

ويتم ضمن هذا المفهوم تحويل السيارة إلى مكان 
للمعيشة على أربع عجالت، حيث يمكن أن يشعر 
يتضمنها  التي  التجارب  وتتنوع  باألمان.  الركاب 
بين  ما  ركابها  احتياجات  بحسب  المفهوم  هذا 
الراحة واالسترخاء، وتبادل األحاديث، واالستمتاع 
بالترفيه داخل السيارة، وصواًل إلى أقصى درجات 
فيعنى  »بوست«،  الثاني  المفهوم  أما  التركيز. 
بأقصى تجربة فائقة. ويدعم المفهومان   العناصر 
األساسية التي يقوم عليها مستقبل مجموعة »بي 
المتمثلة  االبتكار  إم دبليو«، والتي تشمل مجاالت 
الكهربائي  والدفع  المستقلة واالتصال  القيادة  في 

والخدمات. 

ت�سميم خارجي لفت 

رياضية  سيارة  نكست  إم  فيجن  نسخة  تعد 

وتؤكد  وواثق،  قوي  مظهر  ذات  متطورة  هجينة 
تفاصيل التصميم الخارجي بوضوح على إمكانات 
أداء سيارة »فيجن« حيث تستعير مزايا التصميم 
الرياضية الكالسيكية  من سيارات »بي إم دبليو« 
والمعاصرة. وتستمد فيجن إم نكست إلهامها من 
سيارة »بي إم دبليو« توربو المذهلة، وسيارة »بي 
والمزودة  الهجين  المحرك  ذات   8 آي  دبليو«  إم 
بقابس، كما تشير إلى دالالت وتفاصيل مستقبلية 
المنخفض،  الجسم  مثل  التصميم  عناصر  ضمن 
واأللوان  النورس،  وأبواب جناح  الوتدي،  والشكل 

المذهلة.
تتميز  التي  أسطحها  بتفاصيل  السيارة  وتبرز 
تشطيب  تم  وقد  المقطوعة.  والسطوح  بالوضوح 
الجزأين األمامي والخلفي بلون برتقالي غير المع، 
الخارجي ذي  الطالء  تباينًا حاًدا مع  ليشكل بذلك 

بي إم دبليو الكهربائية.. 

سيارة المستقبل



اللون الفضي المعدني
تماثل تجربة القيادة الفعلية في »بي إم دبليو« 
يوفر  الخارجي.  المظهر  مزايا  نكست  إم  فيجن 
نظام الدفع »باور بيف« االختيار بين محرك الدفع 
إما  فقط،  الخلفي  الدفع  أو  الكهربائي،  الرباعي 
بقوة  أو  الكامل،  الكهربائي  الدفع  نظام  باستخدام 
محرك الوقود رباعي األسطوانات والمزود بشاحن 
 600 إلى  السيارة  القوة في  إنتاج  توربيني. يصل 
حصان، لتصل إلى سرعة قصوى قدرها 300 كم/
إم  فيجن  دبليو«  إم  »بي  لسيارة  ويمكن  ساعة. 

نكست االنطالق من صفر إلى 100 كم/ساعة في 
ثالث ثواٍن فقط. إضافة إلى كل ذلك يوجد أيًضا 
الوضع »بوست+« الذي يقدم قوة إضافية بضغطة 
بالوضع  القيادة  عند  األقصى  المدى  ويبلغ  زر. 
الكهربائي بالكامل 100 كم، وتعد هذه المسافة أكثر 
من كافية إلكمال معظم الرحالت باستخدام الطاقة 
الكهربائية فقط. وهذا يعني أن »بي إم دبليو« فيجن 
إم نكست تمثل سيارة رياضية مناسبة لالستخدام 
والقيادة في المدن التي قد تتحول في المستقبل إلى 

مناطق خالية من االنبعاثات الكربونية. 

الواجهة الأمامية

يعبر تصميم الواجهة األمامية في السيارة عن 
وتمتد  دبليو«.  إم  »بي  من  الكالسيكية  األيقونات 
من  دبليو«  إم  »بي  من  التقليدية  األمامية  الشبكة 
تعمل  حيث  برتقالي  ولون  مثلث  بشكل  جانبيها 
على زيادة مآخذ الهواء على الجانبين والمصابيح 
مدخل  مع  العناصر  هذه  تتحد  المدمجة.  األمامية 
لتمنحها  الشبكة  تحت  شفرة  شكل  على  الهواء 
إطاللة قوية وجميلة مستوحاة من عالم السباقات.

الشبكة  لفتحات  الخارجية  األسطح  وتشابه 
على  وتضفي  الهواء  توربين  مدخل  األمامية 
الواجهة األمامية تأثيراً ديناميكياً إضافياً، في حين 
أن التدرج اللوني المستخدم في الشبكة المزدوجة 
من  واحدة  كل  غطيت  كما  بالعمق.  شعوًرا  يمنح 
لتبدو  بالليزر،  محفورة  شفافة  بطبقة  الفتحات 
وكأنها تطفو في الداخل، وهي لمسة متطورة للغاية 

في هذا الجزء من السيارة.
إم  »بي  لسيارة  األمامية  المصابيح  تتوضع 
الخارجية  الحواف  على  نكست  إم  فيجن  دبليو« 
الشبكة  من  أعلى  مستوى  على  األمامية،  للواجهة 
من  بداًل  آخر  فوق  ضوء  ويوضع  األمامية. 
عن  بوضوح  تعبر  كما  إلى جنب،  جنبًا  وجودهما 
الواجهة األمامية الكالسيكية ذات األربع عيون من 
ألول  األمامية  المصابيح  وتعتمد  دبليو«.  إم  »بي 
حيث  واير(  )ليزر  إضاءة  تكنولوجيا  على  مرة 
بالفوسفور  المطلية  الزجاجية  األلياف  تستخدم 
جديد  تصميم  ضمن  المصباح  عناصر  إلنتاج 

ونحيل ودقيق للغاية. 
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سيارات

التفا�سيل اخلارجية

نكست  إم  فيجن  دبليو«  إم  »بي  سيارة  تتميز 
األطراف  وبسبب  منخفض.  رياضي  بتصميم 
الكربون  ألياف  من  المصنوعة  السوداء  الجانبية 
أقل  وكأنها  تبدو  السيارة  فإن  تدويرها،  المعاد 
السيارة  أسطح  وتشكل  الطريق.  على  انخفاًضا 
طول  على  الواضحة  الخطوط  من  عدداً  الرياضية 
الجسم. كما تمتد خطوط الكتف فوق لتمنح تأثير 
»هوفميستر كينك« خلف النوافذ الزجاجية بدالً من 
دمج التصميم في الزجاج نفسه كما هي العادة في 
سيارات »بي إم دبليو«. وتمتد الفتحة الضيقة نحو 
السيارة مظهراً  لتمنح  على شكل خياشيم  الخلف 
أكثر استطالة. وعند إلقاء نظرة مطولة أكثر تفحصاً 
الجانبي. حيث توجد  الهواء  يمكن مالحظة مدخل 
بعناية  صممت  وقد  الخلفية  العجلة  أمام  الفتحة 
مستوى  من  لتزيد  الخلف  نحن  الهواء  لتوجيه 

الديناميكية الهوائية.
تصميم  ضمن  بدقة  المصممة  الفتحات  تؤدي 
وزيادة  الوزن  إلى خفض  األبعاد  ثالثي  العجالت 
مستوى الصالبة وتقليل السحب، وبالتالي تحسين 
العجالت  ويعمل تصميم  الطريق.  إلى  الطاقة  نقل 
المعدنية »المفتوح« ثالثي األبعاد على زيادة تبريد 
تسهم  بينما  المقدمة،  في  الكبيرة  المكابح  أقراص 
في  الهواء  فعالية  مستوى  رفع  على  التفاصيل 
الخلف. في سيارة »بي إم دبليو« فيجن إم نكست 
يبلغ قطر العجالت الخلفية 22 إنشاً، ما يجعلها أكبر 
 21( األمامية  العجالت  من  واحدة  بوصة  بمقدار 

إنشاً( لتؤكد على الشكل الوتدي للسيارة.

الواجهة اخللفية

بتصميم  الخلفي  جانبها  من  السيارة  تظهر 
الرياضي.  طابعها  مع  يتناسق  وعريض  منخفض 
كما تقسم األلوان نهاية السيارة إلى قسمين. ويظهر 
الجزء العلوي بلون برتقالي ليربط بين المساحات 
انطباع  يزيد من  الذي  األمر  األجنحة،  الملونة من 
األسفل مصنوعة  الموجودة في  المنطقة  العرض. 
من ألياف الكربون المعاد تدويره وتتضمن موزعاً 
يزيد من فعالية الديناميكية الهوائية. كما استوحي 
تصميم النافذة الخلفية من تصميم »بي إم دبليو« 
إم1. وصممت الفتحات الثالثية من الزجاج، حيث 
في  العرضي  التصميم  على  التركيز  على  تؤكد 

الجزء الخلفي.
»ليزر  تقنية  على  الخلفية  المصابيح  تعتمد 
واير« المستخدمة في المصابيح األمامية. وتشكل 
ما  الجانبين،  كال  على  إطاراً  الزجاجية  العدسات 
يبرز عرض السيارة وطابعها الرياضي. وفي داخل 
كل وحدة ضوئية، تنتج األلياف الزجاجية الرقيقة 
ذات الرقاقة الواحدة أثر نبضة كهربائية على شكل 
تخطيط القلب بدقة هائلة. كما يمثل التصميم ثنائي 
إشارة  دبليو«  إم  »بي  شعارات  من  لزوج  األبعاد 
إلى بي إم دبليو توربو وبي إم دبليو إم1، ويشكل 
هدية لعشاق »بي ام دبليو«، ويبدو وكأنه يطوف 

في المصابيح الخلفية.

تركيز على ال�سائق

تسمح تقنية التعرف على الوجه للسيارة بفتحها 
تلقائياً عند اقتراب السائق. وبالضغط على مستشعر 

تفتح  يجعلها  النورس«  »جناح  أبواب  على  اللمس 
نحو األعلى، لتكشف بذلك عن المقصورة التي تدمج 
السائق والسيارة في كيان واحد. يتمحور التصميم 
ناحية  السائق، من  البسيط واألنيق حول  الداخلي 
التصميم  يبدو  المستخدمة.  والتقنيات  التصميم 
مع  واحد،  بقالب  مقطوًعا  كان  لو  كما  الداخلي 
وجود عناصر وظيفية مثل فتحات التهوية المدمجة 
والبعيدة عن النظر. ويهدف التصميم الهندسي إلى 
تمكين السائق من االهتمام بالكامل بتجربة القيادة. 
خصائص  تمتلك  مواد  من  بتنجيد  المقاعد  تتمتع 
تجعلها تحتفظ بذاكرة الشكل، إضافة إلى الوسائد 
ويبدو  األمثل.  التأثير  لتحقيق  الجسم  وداعمات 
وكأن مساند الرأس تطوف فوق قاعتي المقعد، ما 
يزيد اإلحساس بالخفة. وتتيح هذه المقاعد الفائقة 
أثناء  تجربة  بأقصى  لالستمتاع  للسائق  الراحة 

القيادة.

لوحة بو�ست بود

لوحة  على  بالكامل  الداخلي  التصميم  يركز 
»بوست بود«، وقد اختير التصميم الهندسي بشكل 
من  السائق  يتمكن  حتى  منخفضاً  ليكون  متعمد 
اللوحة  القيادة”. هذه  بالكامل على تجربة  التركيز 
هي الواجهة التي تربط بين السائق والمركبة، وهي 
والمعلومات ضمن  التحكم  خيارات  جميع  تضمن 
ثالثة مستويات تعرض بشكل مباشر أمام السائق. 
يتشكل السطح األول من خالل المقود المجهز أفقياً 
والذي يضم شاشتين صغيرتين. أما السطح الثاني 
األولى  للمرة  تظهر  منحنية،  عرض  شاشة  فهو 
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العرض  واجهة  تبرز  فيما  المقود.  حول  وتمتد 
األمامي  الزجاج  على  بالكامل  المدمجة  الواقعي 

لتشكل السطح الثالث.
وبذلك فإن كل شيء يحدث، يكون مباشرة في 
خط رؤية السائق. يمكن تعديل إعدادات القيادة على 
المقود، فيما تظهر المعلومات مثل دوران المحرك، 
ومعدل  الطاقة،  وإدارة  الطريق،  على  والسرعة 

»بوست+«  وضع  وتوفر  السائق،  قلب  ضربات 
العرض  شاشة  في  مجموعات  خمس  ضمن 
بلمسة  »بوست+«  وضع  تشغيل  يمكن  المنحنية. 

زر واحدة لتحرير طاقة إضافية. 

منطق الرتكيز

تقدم التقنيات الذكية في سيارة »بي إم دبليو« 

فيجن إم نكست المساعدة للسائق، وتوفر المحتوى 
تعرض  وبالتالي،  المناسب.  الوقت  في  المناسب 
السيارة الطريق إلى األمام من أجل تركيز السائق، 
في  والتقنيات  الهندسي  التصميم  وضع  تم  لذلك 
المقصورة للمساعدة في تركيز انتباه السائق على 
الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  االنحرافات.  ومنع  القيادة 
لسرعة  وفًقا  المعروضة  المعلومات  حجم  يتكيف 
السيارة، وذلك استناًدا إلى مبادئ منطق التركيز. 
مع زيادة سرعة السيارة، تتركز المعلومات لتضم 
البيانات المتعلقة بالقيادة فقط، كما تتحرك في خط 
المساعد  مع  التواصل  الممكن  ومن  السائق.  عين 
القيادة  أثناء  األوقات  جميع  في  الذكي  الشخصي 
خدمة  باستخدام  يرغب  السائق  كان  حال  في   –
سبيل  على  وجهته،  إلى  للوصول  السيارة  ركن 
المثال. وعند ذلك يتولى موظف الخدمة المهمة عند 
مرة  وإعادتها  وركنها،  السيارة،  لركوب  الوصول 
أخرى عند الحاجة. كل ذلك يتم ببساطة وبسالسة 

باستخدام تطبيق »ماي بي إم دبليو«.

مواد مبتكرة لأجواء فاخرة واأداء مثايل 

بالفخامة  يتميز  داخلي  تصميم  وضع  تم 
هندسة  أن  كما  مبتكرة،  مواد  باستخدام  والتطور 
التصميم الداخلي واضحة ومحددة. لم يسبق على 
اإلطالق استخدام هذه المجموعة الرائدة من المواد 
كما هو الحال في سيارة »بي إم دبليو« فيجن إم 
نكست، بما في ذلك األلياف االصطناعية المنسوجة 
وهذا  المطلية،  واألسطح  المؤكسد  والتيتانيوم 
السيارة  بإبراز شخصية  يسمح  الذي  السبب  هو 
بهذا التأثير المذهل. تم استخدام الجلد بأدنى حد 
ممكن بشكل متعمد، وهذا هو السبب في أنه يزين 
السائق  التي تلمسها يدي  التصميم  فقط تفاصيل 
ومقابض  القيادة  عجلة  مثل  مباشرًة،  والراكب 
نسيج  استخدم  ذلك،  من  بدالً  الباب.  سحب 
المايكروفايبر بلون أزرق معتم بشكل واسع، حيث 
إنه يبدو مشابًها للجلد، ولكنه يتميز أيًضا بدرجة 
عالية من االختالف. كما تشكل التفاصيل اإلضافية 
باللون البرتقالي إضافة للطابع الرياضي للسيارة.

الخط  فهي  خاص،  بشكل  المميزة  اللمسة  أما 
الذي يمتد بين منطقة السائق نحو األمام فوق لوحة 
»بوست بود«، حيث يشير إلى خط الرؤية المثالي 
على الطريق. كما تتمتع اللوحة بعنصر بسيط يعزز 

هذا الخط.
تتميز األسطح المعدنية بلون تيتانيوم برونزي 
ذي لمسة دافئة ومشرقة، ما يزيد من خصوصية 
األنيقة  اللمسات  وتسمح  السيارة.  داخل  األجواء 
الباب  في  الخفية  شبه  الجيوب  مثل  اإلضافية 
باألغراض  باالحتفاظ  المركزية  التحكم  ووحدة 
اليومية والبقاء في مكان آمن حتى عند االنعطاف 
قادر  الثابت  الكأس  حامل  أن  كما  عالية.  بسرعة 
على تعويض القوى الديناميكية الجانبية والطولية 
يظهر  األعلى،  إلى  وبالنظر  الثبات.  على  ويحافظ 
هيكل السقف المرئي المصنوع من ألياف الكربون 
بقية  مع  الالمع  لونه  يمتزج  تدويره، حيث  المعاد 

تشكيلة األلوان ضمن التصميم الداخلي.
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ريدغ دسشار ءاسسيم
عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي
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منذ أيام شاركت في جلسة بعنوان: العمل المجتمعي والتطوعي في مجلس المشرف في إمارة أبوظبي، وقد 
كانت مشاركتي ضمن المجالس التي تنظمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع ديوان ولي العهد في 
أبوظبي. وقد كان مجلسنا هو النسائي األول، ما زاد حرصي على المشاركة في هذا المجلس إلثرائي شخصياً 

ولإلضافة للحضور ما أمكنني ذلك. 
الحديث عن العمل التطوعي في اإلمارات ينطلق من مرتكزات وثوابت دولة اإلمارات، التي علمت أبناءها على 
البذل والعطاء قبل قيام االتحاد وبعده، علمتهم أن يخدم اإلنسان ويمد يد العون لمن هم بحاجة من دون انتظار 
المقابل، فهذه الدولة عندما قامت وتم تأسيسها لم ينتظر القادة مقابالً لذلك سوى االستقالل بوحدتهم واتحادهم 
في الوقت الذي كان العالم فيه ينصرف نحو التكتالت. فكانت مبادرة المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان وراشد 

بن سعيد، حتى حققا هذا المشروع الوحدوي الذي يتطلع إليه الجميع باحترام ويسعون ألن يحذوا حذوه. 
إن مجتمعنا بحاجة لمراجعة عمل وأدوار جمعيات النفع العام الذي يزيد عددها على 230 جمعية والتأكد من 
أنها تحقق توجهات وأهداف الدولة، السيما وأن لدينا جمعيات نفع مهنية، وأخرى نسائية، وإنسانية، وعلى الرغم 
من فعالية عدد منها وإسهاماته في خدمة المجتمع إال أننا نجد غياب أدوار جمعيات كثيرة بشكل تام حتى إننا ال 

نذكر أسماء لها أو عمالً تقوم به. 
مناقشة موضوع العمل التطوعي في اإلمارات له أهميته السيما وأنه يسهم في امداد المؤسسات بالطاقات 
البشرية لتنظيم فعالياتها وإدارة كبرى مشاريعها من دون الركون إلى آلية التعيين غير المجدية، والتي ترهق 
أهبة االستعداد  المسؤولية لدى األفراد وجعلهم على  أنه يسهم في رفع حس  المؤسسات، كما  ميزانيات هذه 
للعمل والتطوع في األزمات والكوارث ومختلف المناسبات في تقديم العون وليس طلباً للمكافأة المالية، أسوة 
بالمجتمعات األخرى في الدول األجنبية وحتى العربية الذين تجد ثقافة التطوع لديهم بمستوى عاٍل من الوعي 
وعلى قدر أعلى من الحرفية، ألنهم يدركون أهمية التطوع في جميع المستويات، المهنية واإلنسانية والمجتمعية. 
فمهما بلغت خبرات اإلنسان ومهاراته، إال أنه من خالل التطوع يكتسب مهارات جديدة ويبني عالقات إنسانية 
خارج إطار المجال الذي يعمل فيه، وخارج إطار تخصصه المهني. والتطوع على المستوى اإلنساني والمجتمعي 
يرفع حس المسؤولية لدى الشخص ويكسبه القدرة على الخروج من دائرته اإلنسانية التي يقيم فيها نحو آفاق 
أرحب وأوسع في مجتمعه ومجتمعات أخرى يقدم لها العون في ساعات تطوعية كالتي يقوم بها متطوعو الهالل 

األحمر وغيرها من الجمعيات. 
اليوم تترقب اإلمارات وبعد عام من اآلن الحدث األكبر والمهم الذي يستقطب أنظار العالم وهو استضافة إكسبو 
2020، والذي تستمر فعالياته لمدة ستة أشهر تستقبل فيها اإلمارات وفوداً وزواراً من كل أنحاء العالم، ومن أمثلة 
تلك الفعاليات فعالية إكسبو التي تحتاج إلى ثالثين ألف متطوع، ولم تستقطب منهم حتى اآلن سوى اثني عشر 
ألف متطوع على مستوى دولة اإلمارات سيتم تفريغهم من عملهم في المؤسسات وانتدابهم ليسهموا في تنظيم 
وإدارة الحدث العالمي المرتقب، إذ ال يعقل اليوم تعيين كل هذا العدد لخدمة الحدث في ستة أشهر لنجعلهم فيما 

بعد أمام بطالة مقنعة. 
المشاركة في العمل التطوعي ليست بعدد جمعيات النفع العام، وليس بما ننشئه من منصات رقمية تضم أسماء 
المتطوعين، وإن كانت هذه اآللية ضرورية لتنظيم العمل وإنشاء قاعدة البيانات، فاألهم من ذلك التوعية بأهمية 
التطوع ومحاولة غرس هذه الثقافة في الصغار قبل الكبار، وإتاحة مجاالتها للجميع من خالل التشريعات التي 
تساعد الموظفين على التطوع من جهة، ومبادرات أخرى تشجع المتقاعدين وربات البيوت على التطوع في جميع 

المجاالت وبشكل يكون بمستوى اإلمارات السباقة في الخير. 

 

التطوع من أجل اإلمارات 
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