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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

تفاعل الوطن واأبناوؤه مبنا�شبة مرور خم�شني عامًا على تويل قائد الإلهام  �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« مل�شرية  حممد بن را�شد 

عمله الوطني بحب وولء وح�سٍ وطني عاٍل يج�شد التفاف ال�شعب حول قيادته الر�شيدة وتالحمه 

معها. 

والر�شالة التي وجهها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي جت�شيد حلالة متفردة من الأخوة وال�شداقة وال�شراكة يف العمل 

واحلياة واأن م�شرية العطاء والعمل متوا�شلة مع ال�شعب لرفع هامات الوطن عاليًا.

وعرب خم�شني عامًا يف خدمة الوطن، يف مدر�شة زايد ورا�شد ومع �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، ومع اأخيه ورفيق دربه، ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 

جعل هذا القائد ال�شتثنائي �شعاره يف خدمة الوطن قائمًا على العطاء والتنمية والنجاح يف ثالثية 

تنب�س بعطاء ل ين�شب، ا�شتثمر يف الإن�شان، فجاء احل�شاد عامرًا باملجد والرقي، لتتبواأ الإمارات 

درجات وا�شعة من التقدم. والطموحات اأكرب، والقادم مزدان بطريق منجزات م�شتقبل بال حدود.

ويف احتفاء ال�شيخ حممد بن زايد باملعلم امللهم وال�شديق النا�شح والع�شيد ال�شادق وال�شند املخل�س 

ال�شيخ حممد بن را�شد، يوؤكد اأن م�شرية العطاء والعمل متوا�شلة مع ال�شعب لرفع هامات الوطن عاليًا. 

والرد كان قياديًا بالعهد والوعد باإكمال امل�شرية، والبقاء على الإخال�س لل�شعب والأر�س.

 ويف تلك الر�شالة يذّكر حممد بن زايد بكل اعتزاز، �شعب الإمارات بخم�شني عامًا من العمل الوطني 

امل�شرف ق�شاها حممد بن را�شد منذ توىل قيادة �شرطة دبي، مرورًا بالعديد من املراكز والأدوار، 

فيتلقى �شعب الإمارات التوجيه الكرمي، وملء ال�شدور واملهج: »�شكرًا بو را�شد«.

خم�شون عامًا وما زالت م�شرية ال�شيخ حممد بن را�شد مظفرة وناجحة تعمل بكل جٍد وتفاٍن خدمة 

لوطنه وحتفيزًا لأبناء �شعبه لكي تبقى الإمارات دولة اخلري والزدهار دولة ال�شعادة الأوىل على 

املوؤ�شرات كافة، واليوم يعي�س اأبناء الوطن يف واقع من الإجنازات لطاملا ب�ّشرنا به �شموه ا�شتنادًا اإىل 

روؤيته الطموحة واإميانه الرا�شخ بقدرات كوادرنا الوطنية التي ل تعرف امل�شتحيل ولتر�شى بغري 

القمة.

ويف وداع عام زايد وا�شتقبال عام الت�شامح ي�شكر ال�شيخ حممد بن زايد اأخاه ال�شيخ حممد بن را�شد 

على ماآثره وما قدمه للوطن طوال 50 عامًا من التفاين يف بناء دبي وخدمة اإماراتنا الغالية يف عطاء 

ل ين�شب وتنمية بال حدود فجعل دولة الإمارات يف ال�شدارة العاملية يف خمتلف املجالت ول �شيما 

املجال الإن�شاين. 

اإن املكانة ال�شتثنائية التي يحظى بها ال�شيخ حممد بن را�شد لي�س فقط لدى الإماراتيني مواطنني 

ومقيمني، واإمنا لدى العرب اأجمعني، مل تاأت من فراغ، واإمنا لأن �شموه ميثل منوذجًا للقيادة امللهمة، 

واملبادرة القادرة على حتقيق الأحالم والطموحات، ملا يحمله من �شمات فريدة وما يوؤمن به من قيم 

اإيجابية، تنعك�س يف كل مبادراته وت�شوراته وروؤاه التي ت�شتهدف اإ�شعاد املواطنني والعمل على توفري 

مقومات العي�س الكرمي لهم يف املجالت كافة. 

ولأن �شموه قائد جتاوز تاأثريه حدود الوطن ليكون مثاًل يف القيادة على م�شتوى العامل العربي، فهو 

كما هي حال القيادة الر�شيدة يف هذا البلد وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل« يحمل هموم العرب، ولديه حر�س �شديد على تقدمي كل ما ميكن من اأجل 

ا�شتعادة ح�شارته وحتقيق نه�شته.

فهنيئًا لالإمارات قيادة ل تعرف اإل �شناعة الأمل وحتقيق احللم، وبناء ح�شارة ل تعرف امل�شتحيل.

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

والتي بها تستمر مسيرة دولة االتحاد نحو غد أكثر إشراقاً.

بتقاليدنا  االحتفاظ  على  نحرص  إننا 
وهي  القومي،  وتراثنا  األصيلة  العربية 
عبر  األجداد  عن  توارثناها  نحبها،  تقاليد 
الصدور  في  منقوشة  إنها  طويلة،  أجيال 
إلى  وسنحرص عليها دائمًا مهمًا خطونا 

ميادين الحضارة.
العريق  العربية عظيمة بماضيها  األمة  إن 
أمم  به  تفاخر  أن  لها  يحق  ماض  وهو 
الذي  النور  تستمد  ومنه  كلها..  األرض 

يضيء امامنا طريق المستقبل.
فيه  الماضي  الجيل  وتاريخ  تراث  إحياء  إن 
تعريف ألبناء الجيل الجديد ليتعلم كيف 
استطاعت تلك األجيال مواجهة الظروف 

والتحديات الصعبة التي واجهتها.

كان الشيخ زايد مولعاً 
برياضة الصيد بالصقور، 

وهي من الرياضات التراثية 
اإلماراتية التي حرص على 

إحيائها ودعمها
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وأنا  طوياًل،  وعانينا  فقيرة  دولة  كنا  لقد 
أفخر بذلك وأقوله لكل أبناء الدولة، خاصة 
المسؤولين فيها.. أقول لهم: إن عليهم 
فيه،  نعيش  كنا  وما  الماضي،  يتذكروا  أن 
حريصين  يكونوا  أن  بد  ال  فإنهم  ولذلك 
على تغيير هذه الصورة بسرعة، وأال يبددوا 
األموال فيما ال طائل من ورائه، وأن يكون 
إحساسهم مرهفًا فقد عانوا هذه الفترة 
عليهم  اهلل  يمن  أن  قبل  الكثير  وقاسوا 
بخيره. وأنا نفسي عشت الفترة، فنحن لم 
نولد أغنياء وبالدنا وشعبنا عانيا كثيراً ومرا 

بظروف قاسية.

الشيخ زايد يستعرض مخططات بعض 
المشروعات التنموية الجديدة مع 
الشيخ خليفة في مايو 1981
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد ي�شدر مر�شومًا باإعادة ت�شكيل »تنفيذي اأبوظبي«

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله«، بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً 
بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، برئاسة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة.
عن  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وعبّر 
الله« على  الدولة »حفظه  الشكر والتقدير لصاحب السمو رئيس 
ثقته الغالية بأعضاء المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي بعد إعادة 

تشكيله.
وقال سموه في تغريدة على حسابه في »تويتر«: »كل الشكر 
والتقدير لسيدي رئيس الدولة على ثقته الغالية بأعضاء المجلس 
بإذن  وسنواصل  تشكيله،  إعادة  بعد  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي 
والمؤسسي،  الحكومي  العمل  في  واالبتكار  التميز  ترسيخ  الله 
المستدامة،  التنمية  عجلة  دفع  في  للموارد  األمثل  واالستثمار 

وتعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها في القطاعات كافة«.
ونص المرسوم على عضوية: سمو الشيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان،  آل  زايد  بن  طحنون  الشيخ  وسمو  للرئيس،  نائباً  نهيان 
صاحب  ديوان  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  حامد  الشيخ  وسمو 
السمو ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، 
الشيخ  نهيان، وسمو  آل  زايد  بن  بن محمد  الشيخ خالد  وسمو 
ومعالي  النقل،  دائرة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  بن  ذياب 
الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، ومعالي الدكتور أحمد مبارك 
المزروعي األمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة 
محمد  جاسم  ومعالي  التنفيذية،  الشؤون  جهاز  رئيس  المبارك 
بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي الدكتور 
مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي الشيخ 
عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، ومعالي المهندس 

الهاجري  محمد  سيف  ومعالي  الطاقة،  دائرة  رئيس  المرر  مرشد  عويضة 
رئيس دائرة التنمية االقتصادية، ومعالي فالح محمد األحبابي رئيس دائرة 
دائرة  رئيس  المبارك  خليفة  محمد  ومعالي  والبلديات،  العمراني  التخطيط 
الثقافة والسياحة، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة 

أبوظبي، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة.
أميرياً  مرسوماً  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  أصدر  كما 
المالية  دائرة  رئيس  بمهام  الزعابي  بوعتابه  محمد  جاسم  معالي  بتكليف 

باإلنابة.

.. وبتوجيهاته.. البدء بتنفيذ 40 مشروعًا تنمويًا في باكستان

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله«، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بدأت إدارة المشروع اإلماراتي لمساعدة 
باكستان، وفي إطار المرحلة الثالثة للمشروع، بتنفيذ 40 مشروعاً تنموياً 
وإنسانياً في جمهورية باكستان اإلسالمية، بتكلفة تبلغ 736 مليون درهم 

يتم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.
وأعلنت إدارة المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان عن تفاصيل مشاريع 
المشاريع  مجاالت  من  رئيسة  مجاالت  خمسة  تشمل  التي  الثالثة  المرحلة 
توفير  ومجال  والصحة  والتعليم  والجسور  )الطرق  وهي  الحيوية  التنموية 
المياه ومجال الزراعة(، باإلضافة إلى تقديم العديد من المساعدات اإلنسانية، 
والتي تشمل توزيع المساعدات الغذائية للسكان الفقراء والمحتاجين والنازحين، 

وتنفيذ حمالت التطعيم ضد شلل األطفال.
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.. وبتوجيهاته.. البدء بتنفيذ 40 مشروعًا تنمويًا في باكستان

 محمد بن راشد ومحمد بن زايد 
 ي�شهدان افتتاح اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 

شهد 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، وعدد من 
قادة وممثلي الدول، افتتاح »أسبوع أبوظبي لالستدامة« الذي أقيم تحت عنوان: 

»تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة«.
اإلمارات  دولة  في  اجتمعوا  الذين  والخبراء  بالقادة  سموهما  ورحب 

العربية المتحدة لبحث قضايا وتحديات االستدامة، وسبل توسيع آفاق 
الحوار، وتكثيف وتضافر الجهود، للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو 

مستقبل أكثر استدامة.
وأعرب سموهما عن أملهما بأن تتواصل مثل هذه اللقاءات المثمرة إليجاد 
أفضل الطرق والحلول الناجعة، في توفير الطاقة والمصادر النظيفة والمستدامة 

لتعزيز التنمية وتحقيق حياة أفضل للشعوب في مختلف دول العالم.

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  كرَّم صاحب 
الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
للتوازن  داعمة  »أفضل شخصية  فئة  عن  الداخلية  وزير  الوزراء 

بين الجنسين«.
جاء ذلك خالل تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
راشد  بن  الشيخ حمدان  الله«،  بحضور سمو  »رعاه  مكتوم  آل 
الشيخ  المالية،  والفريق سمو  نائب حاكم دبي وزير  آل مكتوم 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الداخلية،  وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
الشيخ نهيان بن  الرئاسة، ومعالي  الوزراء وزير شؤون  مجلس 
بين  التوازن  بمؤشر  الفائزين   ، التسامح  وزير  نهيان  آل  مبارك 
الجنسين للحكومة االتحادية في دورته الثانية لعام 2018، والذي 
شمل 3 فئات هي : أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، 
وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم 
التوازن. وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
»رعاه الله«،  الجهود التي يقودها الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان لدعم المرأة في السلك العسكري في الدولة، مشيراً 
سموه إلى  أن  مبادرات الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية خالل السنوات الماضية امتدت لتشمل دعم المرأة 

اإلماراتية بصفة عامة في الميادين كافة على مستوى الدولة.

م سيف بن زايد  نائب رئيس الدولة  ُيكرِّ
كأفضل »شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين«



العدد 578 فبراير 142019

أخبار الوطن

محمد بن زايد 
يعرب عن فخره بتطور ال�شناعات الوطنية الدفاعية

.. ويستقبل المشاركين في مؤتمر اتحاد األدباء والكتاب العرب

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
دولة  التي طورتها  المتكاملة  التسليح  المسلحة منظومة  للقوات  األعلى  القائد 
اإلمارات العربية المتحدة في طائرة »بالك هوك الهجومية« من خالل المركز 

العسكري المتطور للصيانة واإلصالح والعمرة »آمرك«.
حاكم  نائب  المعال  راشد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  التدشين  حضر 
الحاكم في منطقة  آل نهيان ممثل  الشيخ حمدان بن زايد  أم القيوين،  وسمو 
الظفرة، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد 
الشيوخ  من  وعدد  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  للرعاية اإلنسانية  العليا 

والمسؤولين والحضور في مجلس قصر البحر.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخره بالتطور 
الذي تواصل تحقيقه الصناعات الوطنية الدفاعية، مما جعلها رافداً مهماً للقوات 

المسلحة اإلماراتية.
الصناعات  مجال  في  المؤهلة  الوطنية  والخبرات  بالكفاءات  سموه  وأشاد 
الدفاعية الدقيقة والحيوية، مؤكداً سموه أن الدولة تسعى إلى بناء قاعدة متينة 
للصناعات العسكرية والدفاعية ترتكز على الكوادر والخبرات والموارد البشرية 

اإلماراتية.
واطلع سموه والحضور من قائد مجموعة الطيران ومدير مشروع التطوير 
ومن الرئيس التنفيذي لـ »أمرك« على أهم المواصفات والتطوير الذي أجرته 
قيادة الطيران المشترك على منظومة التسليح في طائرة »البالك هوك الهجومية« 
لحمل أنظمة تسليح متكاملة من الصواريخ بأنواعها الموجهة حرارياً وبالليزر 
والمضادة للدروع والرشاشات متعددة األغراض ليصبح هذا األنموذج األكثر 

تقدماً وتطوراً في فصيلة طائرات البالك هوك.

أبوظبي  آل نهيان ولي عهد  الشيخ محمد بن زايد  السمو  استقبل صاحب 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في مجلس سموه بقصر البحر المشاركين 
في المؤتمر العام الـ 27 لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، والذي استضافته 

الدولة بمشاركة 17 اتحاداً وجمعية ورابطة ومجلس كتاب عربي.
حضر مجلس سموه كل من: سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 
الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  سمو  والفريق  االتحادي  الوطني  المجلس 
الشيخ حامد  وسمو  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نهيان نائب 
بن زايد آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو  ولي عهد أبوظبي، وسمو 
العليا  إدارة مؤسسة زايد  آل نهيان رئيس مجلس  الشيخ خالد بن زايد 
الدكتور  الشيخ  وسمو  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  اإلنسانية  للرعاية 
سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد 

من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.
الذين  بالضيوف  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو   ورحب صاحب 

رئيس  و  العرب  والكتاب  األدباء  التحاد  العام  األمين  الصايغ  حبيب  رافقهم 
مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، متمنياً سموه لهم التوفيق في الخروج 

بنتائج عملية تسهم في خدمة قضايا األدب والثقافة.
وأكد سموه أهمية دور الكتاب واألدباء والنخب في االرتقاء بالذائقة الجمالية 
تعزيز  بجانب  الوطنية،  والهوية  والقيم  المفاهيم  وترسيخ  والمعرفة  والوعي 
ثقافة التسامح والتعايش واالحترام المتبادل بين الشعوب من أجل تحقيق السلم 

واالستقرار في ربوع المنطقة والعالم كافة.
كما شدد سموه على دورهم في إبراز مكانة األمة ثقافياً وأدبياً وفكرياً بين 
األمم، وبناء جسور التواصل اإلنساني مع الحفاظ على هويتنا وتراثنا وقيمنا 
الثقافية  المؤسسات  دور  تفعيل  أهمية  إلى  سموه  وأشار  األصلية،   العربية 
واألدبية في العالم العربي، مؤكداً سموه أن التحديات التي تواجهها المجتمعات 
العربية خالل هذه المرحلة االستثنائية تتطلب فهماً عميقاً للمتغيرات واألحداث 
لمواجهة تلك التحديات، وهنا يكمن دور هذه المؤسسات والنخب من األدباء 

والمفكرين في توعية وتنوير المجتمع.
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.. ويستقبل المشاركين في مؤتمر اتحاد األدباء والكتاب العرب

 

وزير الداخلية يبعث برسالة إلى نظيره الجورجي

حاكما الفجيرة وأم القيوين  يتقبالن تعازي هزاع وسيف بن زايد

سيف بن زايد:   
حممد بن را�شد مبدع احلداثة وم�شت�شرف امل�شتقبل

بعث الفريق سمّو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية رسالة إلى معالي جورجي غاخاريا نائب رئيس الوزراء وزير 
الداخلية الجورجي، تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين دولة اإلمارات 

العربية المتحدة و جمهورية جورجيا.
لدى جمهورية  الدولة  النعيمي سفير  عبدالله  عيسى  الرسالة سعادة  سلّم 
الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  معالي  استقبال  خالل  وذلك  جورجيا، 

الجورجي لسعادته بمكتب معاليه في العاصمة الجورجية تبليسي.
الوزير الجورجي عن شكره للفريق سمّو الشيخ سيف بن  وأعرب معالي 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمتابعته الدائمة لتعاون 

وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين.
وأشاد معاليه بالعالقات القوية التي تجمع بالده مع دولة اإلمارات في مختلف 

المجاالت، وتناول البحث خالل اللقاء تعزيز العالقات بين البلدين الصديقين.

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« هو مبدع الحداثة ومهندس 

التكامل وفارس االقتصاد ومستشرف المستقبل.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه في 
»تويتر«: »سيدي ومعلم األجيال، علمتنا وما زلت تعلمنا ما تعلمته.. أنت مبدع 
الحداثة ومهندس التكامل وفارس االقتصاد ومستشرف المستقبل، وأب لألسرة 
بطموحك  اجتزت  وقد  اإلنسانية،  بمشاريعك  ودولياً  وإقليمياً  محلياً  والمجتمع 

ُطموحاً اجتاز األرض إلى الفضاء«. 

تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى 
لالتحاد حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو 
المجلس األعلى لالتحاد حاكم أم القيوين، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد بن 
نائب رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ هزاع  التعازي من سمو  المعال،  راشد 
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في وفاة المغفور لها الشيخة نيال 
بنت راشد النعيمي. وأعرب سموهما خالل زيارة خيمة العزاء بمنطقة المدر 
بأم القيوين، عن صادق المواساة في وفاة المغفور لها الشيخة نيال بنت راشد 
النعيمي، سائلين العلي القدير أن يتغمدها برحمته، وأن يلهم الله سبحانه وتعالى 

أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل العزاء إلى جانب سموهما سمو 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.
ممثل  النعيمي  راشد  بن  بن حميد  أحمد  الشيخ  العزاء  مجلس  حضر 
الحاكم للشؤون اإلدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد 
النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ أحمد بن سعود 
بن راشد المعال نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أم القيوين، والشيخ 
ماجد بن سعود بن راشد المعال رئيس مؤسسة سعود بن راشد المعال 
المعال،  الخيرية واإلنسانية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد  لألعمال 

وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
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متابعات

اإعداد: خالد الظنحاين

عاماً  خمسون  للوطن..  فخر  عاماً  خمسون 
البذل  من  عاماً  خمسون  والريادة..  القيادة  من 
واالبتكار..  اإلبداع  من  عاماً  خمسون  والعطاء.. 
خمسون عاماً في خدمة الوطن والشعب.. شكراً 
يا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
إننا بقيادتك نعيش معاني النبل والفخر واالعتزاز 
بالمنجز الحضاري لإلمارات.. فال نكاد ننتهي من 
االحتفال بإنجاز إال ويأتي إنجاز آخر نحتفي به، 
بدولة  واالعتداد  بالفخر  المبخر  عبقه  ونستنشق 
أرضها  على  وللمقيمين  ألبنائها  الكثير  قدمت 
قيادتك  على  السمو  صاحب  يا  شكراً  الطيبة، 
إنسان  فأنت  االستثنائي،  لشعبك  االستثنائية 
الطموح والتغيير والتطور والكلمة الحرة الصادقة 
قلوبنا  في  نحسها  حتى  نسمعها  إن  ما  التي 
ووجداننا.. فقد صدق صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، عندما 
قال فيك: »إننا نعبر عن اعتزازنا بمساهمات أخينا 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
في مسيرة العمل الوطني التي كان لها أكبر األثر 
وتبوأت مكانة  بالدنا  التي حققتها  النجاحات  في 
قائد  كلمة حق في  إنها  وعالمياً«،  إقليمياً  متقدمة 

يستحق.

�ضكراً يا اأبورا�ضد

لقد بدأت رحلتك المظفرة في خدمة الوطن، منذ 
خمسين عاماً والزلت تعمل بهمة عالية ودأب ال 
أدركه  الذي  األمر  ووطنك،  أجل شعبك  من  يلين 
القائد الفذ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
إلى  المسلحة، فوجه تحية شكر وتقدير واعتزاز 
إنجازات حضارية  بما حققته من  سموك، منوهاً 
وإنسانية خالل رحلتك في خدمة الوطن التي بدأت 

محمد بن راشد.. 
50 عامًا للوطن



17 العدد 578 فبراير 2019

قبل 50 عاماً.
يقول سموه: »إن األمم والشعوب تعظم صناع 
واعتزازاً  فخراً  ورموزها،  وحضارتها  أمجادها 
واألوطان.  األجيال  بها  تتباهى  التي  بإنجازاتهم 
ونحن في إمارات الوفاء يحق لنا أن نفخر بقائد 
العالم  وشعوب  شعبه  بمحبة  يحظى  استثنائي 
دربي،  ورفيق  ومعلمي  أخي  هو  واحترامهم.. 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم«.
قال  أبوظبي،  عهد  ولي  السمو  صاحب  وكان 
ُيْكِمُل أخي ورفيق  في تغريدته: »مع )عام زايد( 
دربي ومعلمي محمد بن راشد 50 عاماً في خدمة 
الوطن.. تحية شكر وتقدير واعتزاز نوجهها معكم 
في  وأبدع  جهده  وكرس  نفسه  نذر  ملهم  لقائد 
لتواصل  راشد  بو  يا  الله  حفظك  وطنه..  خدمة 
مع أبناء شعبك مسيرتك الحافلة بالعطاء والتنمية 

والنجاح«.
وبنات  أبناء  إلى  رسالة  سموه  وجه  كما 
اإلمارات، داخل الدولة وخارجها، دعاهم فيها إلى 
توجيه كلمة شكر بحق »قائد أثرى فضاء الوطن 
وامتداده العربي بفكره ورؤاه وإبداعاته ومبادراته 

المتميزة«.
نائب  السمو  صاحب  بإنجازات  سموه  ونوَّه 
رئيس الدولة، خالل رحلة طويلة من العمل، تمتد 
الطموحات،  سقف  فيها  ارتفع  عاماً،  لخمسين 
وتواصل االستثمار في اإلنسان، وشيدت صروح 

الحضارة.
وقال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي: »يكمل 

أخي محمد بن راشد مع )عام زايد( خمسين عاماً 
الوطن منذ توليه أول مسؤولية، قائداً  في خدمة 
لشرطة دبي، مسيرة حافلة بالعطاء رافق خاللها 
الحياة،  الله«، في مدرسة  زايد وراشد، »رحمهما 
حتى أصبح مدرسة في القيادة واإلدارة وصناعة 

الحياة«.

وتوجه سموه إلى صاحب السمو نائب رئيس 
يا بو راشد، رفعت  الدولة، قائالً: »خمسون عاماً 
خاللها سقف الطموحات واستثمرت في اإلنسان، 
أبنائك،  مع  لتواصل  الحضارة  صروح  وشيدت 
عاماً  المنجزات. خمسون  اإلمارات، حصد  شعب 
يا بو راشد تغير فيها الكثير حولك ولم يتغير فيك 
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متابعات

إخالصك وحرصك وحبك لوطنك«.
وتابع سموه: »أهنئ األجيال التي تعلمت منك، 
وأهنئ نفسي ألني وجدت فيك الصديق الناصح 

والعضيد الصادق والسند المخلص«.
وقال: »أمامنا يا بو راشد، ومع شعبنا، مسيرة 
سنرفع  الله  بإذن  والعمل.  العطاء  من  متواصلة 
سوياً هامات وطننا عالياً، حفظك الله لبلدك، وأمد 

في عمرك، وبارك في عملك«.
موجهة  شكر  بعبارة  رسالته  سموه  واختتم 
إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة، قال فيها: 
عاماً  خمسين  على  شكراً  راشد،  بو  يا  »شكراً 

للوطن«.

حكاية ق�ضيدة

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورّد 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  على  مكتوم،  آل 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
عنوان:  تحمل  بقصيدة  المسلحة  للقوات  األعلى 
رسالته  على  سموه  فيها  يشكر  عام«،  »خمسين 
ورفيق  والمعلم  الملهم  القائد  فيها  يهنئ  التي 
الدرب بمرور خمسين عاماً في خدمة الوطن.. إنها 
قصيدة تجسد معاني األخوة الصادقة بين قائدين 
زايد  الشيخ  له  المغفور  كنف  في  تربيا  عظيمين 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، وتعلما في 
مدرسته، وتشبعا بما فيها من قيم ومآثر وحس 
القائدين عاشا  أن هذين  وطني وعروبي، خاصة 
وقدما  الكبير،  الوطن  ومظلة  االتحاد،  تجربة  معاً 
والشعب،  بالوطن  تليق  متوازية،  مشتركة  رؤية 

يقول سموه:
مــشـكـوْر بــوخـالـْد يــازاكـي الـفـعـايْل

وأهــدي لـكـْم مـنِّـي قـصـيِد وتـالحـيْن
تــطـرْب لــهـا لـــي نــاشـالْت الـيـدايـْل

وتــرقــْص عـلـيـها الـفـاتـناْت الـمـزايـيْن
خــمـسـيـْن عــــاٍم يــازعـيـْم الــمـرايـْل

والـعاْم ِمـْن جهدْك ِمساوي لخمسيْن
مـــنِّــْك تـعـلـمـنـا مــتــى نــــرْد عــايــْل

ومــنــْك تـعـلـمـنا نــحــْب الـمـسـاكـيْن
وإنـــتــْه وسـيـلـتـنـا لـــكــْل الــوســايـْل

وإســمـْك غـــدا عـنـواْن كــل الـعـناويْن
لـــْك فــضـْل مـــا نـنـساْه خـيـْرالفضايْل

ولـْك جـوْد تـشهْد بـْه البَشْر بالمالييْن
ــا وفــــزنـــا بـــنــايــْل عـــلـــيــْك راهــــنَـّ

ومــْن فـيـْض جـودكـْل شـعبْك مـريفيْن
سـاْس الـكرْم سـاسْك بـفعْل الـيمايْل

مــيــراْث زايــــْد تــبـذْل الــبَـذْل وتـعـيـْن
تـحـمي حـمـَى الـدولـْه بـجنْد وأصـايْل

فـرسانها الـفرساْن وقـْت الـلقا إيـحيْن
وصــلــتـنـا األفـــــالْك لــلـنـجـْم طـــايــْل

ّم عــلـَى اثـنـيـْن مــقــاْم عـــٍزّ مـايـَقـسَّ
نــــــدراْك راٍس مــايــَعــرف الــفـشـايـْل

ونـنـخـاْك بـــاٍس َيـْهـزْم الـلِّـي مـريـبيْن
ْه ِمــــْن بــيــوْت وقــبـايـْل لـــــْك الــمــَوِدّ

والــطــاَعـْه الـعـمـيـا وألمــــرْك مـلَـبِّـيـْن
وكـــــْل ِمـــــْن عـــــاداْك رايــــْح وزايــــْل

وكــــْل ِمــــْن نـــاداْك َيـبـِشـْر بـتَـمـكيْن
إنـتـْه عـَسـْل ألهـلـْك يـازاكي الـفعايْل

ولــلــعـدو عــلــَقـْم بــعـدوانـْه إيــشـيـْن
خـمـسـيـْن عــــاٍم لــلـوطـْن بــالـداليـْل

هي لي شَرْف واجْب وربِيّ لي إيعيْن
وتــقــديــْر بــوخــالــْد كـــرامــْه ونـــايــْل

وَفـضلْك يـابوخالْد عـلَى الـــرَّاس والـعيْن

كتاب »ق�ضتي«

صدر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
بعنوان:  جديد  كتاب  الله«  »رعاه  دبي  حاكم 
»قصتي .. 50 قصة في خمسين عاماً« وهو سيرة 
ذاتية، ذات طابع تاريخي وإنساني، يشاطر سموه 
فيه ماليين القراء في اإلمارات وفي الوطن العربي 
والعالم إضاءات ومحطات من رحلة خمسين عاماً 

من حياته وعمله ومسؤولياته. 
بالعام،  الشخصي  فيها  يتداخل  رحلة  الكتاب 
كما تتقاطع فيها فصول بناء الذات مع بناء الدولة، 
منذ أن أسندت إلى سموه أول »وظيفة« في خدمة 
وطنه، حين تولى قيادة الشرطة واألمن العام في 
نائب  منصب  توليه  وحتى   ،1968 عام  في  دبي 
رئيس دولة اإلمارات وحاكم دبي في عام 2006، 
مروراً بتأسيس قوة دفاع دبي، كأحد أنوية ودعائم 

الجيش الموحد لدولة االتحاد القادمة، التي كانت 
في طور المخاض، ومن ثم تولي سموه منصب 
وزير دفاع في أول تشكيل وزاري لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة عشية قيامها في ديسمبر من عام 
1971، ليكون أصغر وزير دفاع في العالم، وليعمل 
على توحيد القوات المسلحة خالل خمس سنوات 
سموه  يقود  أن  قبل  اإلمارات،  دولة  قيام  من 
عهد  كولي  دبي،  في  المتسارعة  التنمية  مسيرة 
لدبي، ثم كحاكم لها، لتتحول دبي بفضل رؤيته 
كوزموبوليتانية  حاضرة  إلى  عصرها  السابقة 
تشكل نموذجاً للتقدم واإلنجاز واالنحياز المطلق 
لالبتكار وتجسيداً لألمل اإلنساني واإلصرار على 
أشكال  لكل  تعرضت  منطقة  في  والبناء  العمل 
النهضة  العنف والحروب والدمار، وذلك بموازاة 
وبالتكامل  ككل  اإلمارات  شهدتها  التي  الشاملة 

معها. 
ويضم »قصتي«، خمسين قصة تشكل فصوالً 
ومحطات، يغطي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم فيها مراحل شتى من رحلة حياته 
الغنية ومسيرته الحافلة باإلنجازات، مستعيداً من 
خاللها ذكريات وتجارب ومواقف تحتشد بالصور 
التي  الثرية  والتجارب  واألفكار  واألحاسيس 
أسهمت في مجموعها في رسم معالم شخصيته 
وفكره ورؤيته، منطلقاً سموه من حياته األولى في 



دبي التي كانت تكبر وتتطور أمامه يوماً بعد آخر، 
متفاعالً مع البيئة من حوله كفتى يشق طريقه نحو 
معرفة العالم والحياة بالتجربة والتعلم والتبصر 
والتأمل، لتشكل هذه التجارب لبنات في شخصية 
القائد الذي سيكون عليه، ورجل الدولة الذي يجد 
نفسه مستقبالً أمام اختبارات وتحديات ومفترقات 
طرق تستدعي اتخاذ قرارات حاسمة، مغلباً فيها 
مصلحة الوطن والشعب على أي مصلحة أخرى، 
فيها  يوجد  ال  »اإلمارات  أن  عينيه  نصب  واضعاً 
شخص أكبر من االتحاد، وال يوجد فيها حلم أعظم 
من ترسيخ االتحاد، وال توجد فيها طموحات ألحد 
في  سموه  يؤكد  كما  االتحاد«،  هذا  لمصلحة  إال 
الكتاب.  يتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم في »قصتي« عند مواقف أثيرة، 
بينها  من  المؤلمة  المواقف  بعض  يستعيد  حيث 
رحيل من يصفه بـ»أطيب رجل عرفته في حياتي«، 
وهو جده الشيخ سعيد، الذي يحسب له بأنه زرع 
الكبير  واإلنساني  الثقافي  للتنوع  األولى  البذور 
الذي تتمتع به دبي اليوم، واصفاً إياه بالقول: »لم 
يكن يرضى بالظلم أبداً، وكان مع الحق حتى وإن 

كان ذلك على حساب أقرب الناس إليه«. 

علمنا زايد

يفرد فصالً أيضاً للحديث عن رحيل الشيخ 

مسيرته  من  لمحات  سموه  مستذكراً  زايد، 
»الناس  قائالً:  االتحاد  إدارة  في  الطويلة 
وزايد  فيها،  وزائد  الحياة  على  زائد  نوعان: 
حياته  إلى  زاد  الثاني،  النوع  من  سلطان  بن 
حياة شعب، وأضاف لمسيرته إحياء أمة، ونفع 
بحكمته وحنكته ماليين البشر، هذا هو الخلود 
الحقيقي«، ويضيف: »علمنا زايد كيف يمكن أن 
يبقى اإلنسان حياً في القلوب والعقول، علمنا 
في  عالياً  اإلنسان  يبقى  أن  يمكن  كيف  زايد 

الحياة والممات«. 
فيها  يتابع  فصول  عدة  سموه  ويخصص 
في  واجهته  التي  والتحديات  االتحاد  قصة 
»إعالن  بينها  من  عدة  عناوين  تحت  البداية، 
االتحاد«  بداية  في  و»انقالب  االتحاد«، 

و»توحيد القوات.. وإنجاز المهمة« وغيرها. 

الو�ضايا الع�ضر

تحت  الفت  بفصل  »قصتي«  سموه  ويختم 
وجهة  من  تشكل  العشر«،  »الوصايا  عنوان: 
الحكومية  اإلدارة  في  أساسية  مبادئ  نظره 
التي يتعين على كل شخص في موقع مسؤولية 
استغالل  بينها:  من  وتطبيقها،  بها  التمسك 
خدمة  أجل  من  الحكومية  اإلدارة  في  مواقعنا 
بالمنصب  التمسك  وعدم  والناس،  المجتمع 

على حساب المبادئ، مؤكداً سموه »إذا أحببت 
الكرسي قدمته على قيمك ومبادئك والغاية التي 

جئت من أجلها، وهي خدمة الناس«. 
من الوصايا األخرى التي يؤكد عليها سموه 
ضرورة التخطيط ومراقبة األداء والتواصل مع 
فريق  وتشكيل  االبتكار  ثقافة  وتبني  الجمهور 
عمل يترجم رؤية القائد وينفذها، قائالً في هذا 
وحيداً،  تغرد  ال  وحيداً،  تحلق  »ال  الخصوص: 
ال تصفق وحيداً.. اصنع فريقاً يحملون أهدافك 

آلفاق جديدة«. 
بالعطاء  تحتفي  سردية  »قصتي«..  كتاب 
صانع  برجل  وتحتفي  والبناء،  واإلنجاز 
الرجال والبنيان، وتحتفي بشعب وقف خلف 
وفي  اإلمارات..  دولة  عنوانها  قصة  قيادته، 
السمو  القصص والمحطات، فإن صاحب  كل 
الشيخ محمد بن راشد هو الفتى التواق للتعلم 
وهو  الحياة،  في  جديدة  تجارب  واختبار 
دبي  وعاشق  والصحراء  الخيل  عاشق  محمد 
واإلمارات، وهو محمد بن راشد اإلنسان، وهو 
»ال  بأنه  يؤمن  الذي  القائد  راشد  بن  محمد 
يمكن  قوة  وال  اإلمارات،  دولة  أمام  مستحيل 
أن تقف أمام إرادة شعبها«، وبأن »المستحيل 
وجهة نظر، والعالم يفتح األبواب لمن يعرف 

ماذا يريد«. 
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حتقيق: لرا الظرا�ضي

أبغض الحالل
العديد من الأزواج ل يدركون اأن الطالق يف كثري من الأحيان 

يكون بداية امل�شكلة ولي�س بداية احلل.

الغالف

العدد 578 فبراير 202019



21 العدد 578 فبراير 2019

تعتبر معدالت الطالق في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة من بين أعلى المعدالت في المنطقة، ووفقاً 
في  اإلحصاء  مركز  إعالمية، حيث كشف  لتقارير 
أبوظبي أن 28.5% من إجمالي حاالت الطالق التي 
وقعت في اإلمارة عام 2017 لم تكمل عاماً واحداً 
من الزواج. فيما لم يكمل 52.2% من إجمالي حاالت 

الطالق ثالثة أعوام.
وبلغ عدد حاالت الطالق بين مواطنين ومواطنات 
870 من إجمالي 1228 حالة، بنسبة 70.9%، بينما بلغ 
عدد حاالت الطالق بين مواطن وغير مواطنة 358 
حالة بنسبة 29.1% من حاالت الطالق التي يشكل 

المواطنون أحد طرفيها.
الزواج  عقود  عدد  إجمالي  أن  المركز  وذكر 
عقود،   5703 بلغ  اإلمارة،  في   2017 عام  المسجلة 
عام  منذ    %5.6 نسبته  تبلغ  زيادة سنوي  بمعدل 
1975، في حين ارتفع عدد حاالت الطالق إلى 1859 
عام 2017، بمعدل زيادة سنوي يبلغ 4.6% منذ عام 

1975
كل هذه االرقام..تحتاج إلعادة قراءتها وتحليلها 
لمعرفه آثارها على المجتمع اإلماراتي، لهذا قررنا 
فتح ملف الطالق في اإلمارات والتعرف أكثر على 
مستقبل  وعلى  المجتمع  على  الكلمة  هذه  أبعاد 

األجيال القادمة:

حتولت جمتمعية 

إدارة  في  القانونية  الباحثة  شريف  ميالن 
أن  تؤكد  أبوظبي  شرطة  في  المجتمعية  الشرطة 
الطالق يعتبر إحدى المشاكل الرئيسة التي تواجه 
المجتمعات  لكن  عام  بشكل  اإلنسانية  المجتمعات 
كالمجتمع  متسارعاً   اجتماعياً  تحوالً  تشهد  التي 
األفراد  يعجز  بحيث  أكبر  بشكل  يعاني  اإلماراتي 
عن احتواء التغيرات العميقة التي يواجهها المجتمع، 
كما يعجزون عن هضم التحوالت الفكرية التي تؤثر 
على حياتهم الشخصية من دون إدراك منهم فيقفوا 
الزوجية  المشاكل  أبسط  أمام  األيدي  مكتوفي 
الحلول وأسرعها في نظرهم  إلى أسهل  فيلجأون 

وهو الطالق.
األزواج  من  العديد  أن  شريف:  وتضيف 
يكون  األحيان  من  كثير  في  الطالق  أن  اليدركون 
يفتقر  حيث  الحل،  بداية  وليس  المشكلة  بداية 
والعاطفية  الفكرية  المهارات  إلى  الشباب  معظم 
الالزمة لمواجهة تحديات الحياة بشكل عام، حيث 
هي  الخالفات  بأن  االعتراف  منهم  الكثير  يرفض 
جزء ال يتجزأ من طبيعة العالقات اإلنسانية، وأن 

الفرد يجب أن يتمتع بذكاء عاطفي واجتماعي عاٍل 
يمكنه من التعامل مع هذه الخالفات بذكاء من دون 
حالة  وفي  الزوجية،  الحياة  بتدمير  لها  يسمح  أن 
سواء  الكثير  تخسر  العالقة  عناصر  كل  الطالق 

الزوج أو الزوجة أو األطفال.
المشرع  أن  إلى  القانونية  الباحثة  وتشير 
على  األمر  هذا  خطورة  مدى  أدرك  اإلماراتي 
المجتمع، حيث يعتبر التفكك األسري سبباً رئيساً 
كما  الجريمة،  نحو  وجنوحهم  األحداث  النحراف 
األمر  والمراة،  للرجل  النفسية  لألزمات  يعد سبباً 
الذي قد يدفعهم إلى اللجوء للمخدرات أو الكحول 
أو غيرهما من وسائل الهروب السلبية التي تزيد 
األمر سوءاً  على الطرفين، وهذا يشكل هدراً خفياً 
بناء  في  تستثمر  أن  يجب  التي  البشرية  للطاقات 

المجتمع وتطويره ال في هدم لبناته األساسية.
وتنوه شريف أن المشّرع وضع منظومة متكاملة 
للتعامل مع هذه المشكلة االجتماعية الخطيرة والتي 
رفع  إلى  تسعى  التي  الوقائية  باإلجراءات  تبدأ 
مستوى الوعي الزوجي لدى الطرفين قبل الزواج 
العاطفية واالجتماعية  المهارات  وتأهيلهم المتالك 
باألمور  والقيام  بحكمة  خالفاتهم  إلدارة  الالزمة 

الالزمة للحفاظ على متانة العالقة بينهم.
وقائياً تحت  كما أوجد المشرع نظامياً قضائياً 
جهازاً  يشكل  والذي  األسري«،  »التوجيه  مسمى 
إليه  يلجأ  لألسرة  مسانداً  وتحكيمياً  استشارياً 
األزواج للمساعدة في حل الخالفات بطريقة ودية 
أو للحصول على المشورة والدعم النفسي لتجاوز 
إلنقاذ  تفاقمها  قبل  والعميقة  البسيطة  المشاكل 
المؤسسة الزوجية أو لتسهيل الطالق بطريقة ودية 
خالية من الصراعات  في حال تعنت أحد الطرفين 
ورفضه للصلح، ويعتبر اللجوء إلى هذه المنظومة 
تتدخل  كفرصة  المشرع  فرضه  إجبارياً  إجراًء 
من  األسرة  لحماية  القضائية  الدولة  أجهزة  فيها 
التفكك ولمساعدة األزواج على تقبل بعضهم بعضاً 
لتسيير  أو  حضاري  بشكل  خالفاتهم  وتجاوز 
المادية  النزاعات والخسائر  بأقل  الطالق  إجراءات 

والمعنوية للطرفين.
األسري  التوجيه  منظومة  إن  شريف  وتختم 
تلعب دوراً رئيساً في حماية األسرة في المجتمع 
بدور  الموجهون األسريون  يقوم  اإلماراتي، حيث 
فاعل في توجيه األزواج نحو الجانب اإليجابي من 
العالقة ومحاولة حصر الخالفات وتحجيم الجانب 
السلبي ليتمكن األزواج من العيش بهدوء وسالم 
رغم وجود بعض الخالفات والمشاكل ضمن حدود 
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المقبول والمعقول.

اأهم امل�ضاكل

فقد  القضية  لهذه  االجتماعي  الجانب  عن  أما 
تناولته اإلخصائية االجتماعية رزنة فهد األحبابي 
من إدارة مراكز الدعم االجتماعي في القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي، والتي تقول إن مشكلة الطالق تعتبر 
تسبب  التي  المجتمعية  واآلفات  المشاكل  أهم  من 
العديد من اآلثار السلبية على كٍلّ من الفرد واألسرة 
والمجتمع ككّل، فالمرأة بعد الطالق تمر بضغوط 
نفسية سيئة تؤثر على حياة ومستقبل الطفل، حيث 
الطفل  بحضانة  بالمطالبة  الطرفين  من  كل  يقوم 
النفسية  واحتياجاته  لمشاعره  مراعاة  دون  من 
واالجتماعية األمر الذي يخلق مشكلة في المجتمع 
السويه،  غير  للسلوكيات  األبناء  اتجاه  خالل  من 
األحداث،  جرائم  الشديد  لألسف  تكثر  وبالتالي 
فضالً عن ذلك فالمرأة تدخل في صراع نفسي مع 
لها في استكمال  الطالق عائقاً  ذاتها، حيث يشكل 
مراحل  في  فتدخل  االجتماعية  ومسيرتها  حياتها 
االكتئاب والعزلة عن اآلخرين والرغبة في االنطواء 
من  والمجتمع  الناس  مع  التفاعل  وعدم  والوحدة 

حولها.
المقابل ال نستطيع  إنه في  األحبابي:  وتضيف 
لآلثار  تصدت  إيجابية  حاالت  هناك  بأن  ننكر  أن 
السلبية لمشكلة الطالق من خالل استكمال حياتها 
استلهام  على  قادرة  الواعية  فالمرأة  االجتماعية، 
الدروس والعبر من هذه التجربة، وإعادة توظيفها 
بالشكل الصحيح لبداية حياة جديدة، وقد الحظت 
خالل فترة عملي وخبرتي العملية بأن هناك الكثير 
من األمهات يحاولن تعويض أطفالهن عن خسارة 
الحياة األسرية المستقرة عن طريق بذل المزيد من 

الجهد لتأمين حاجاتهم المادية والعاطفية.
والزوجة،  للزوج  تقدمها  التي  النصيحة  وعن 
تقول األحبابي: نصيحتي لكال الزوجين في حالة 
االنفصال مراعاة نفسية أبنائهم وعدم إقحامهم في 
آثار  لذلك من  لما  األسرية،  والمشكالت  الخالفات 
واالجتماعية،  النفسية  على صحتهم  كبيرة  سلبية 
الصالة  عليه  الكريم  رسولنا  قول  دائماً  ونتذكر 

والسالم »كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته«.
وتضيف: أن األطفال بالدرجة األولى باعتبارهم 
فقدوا مصدر األمان األسري، األمر الذي يعود على 
المجتمع بآثار سلبية تسهم في إخراج جيل يعاني 
من صراعات نفسية أسرية تزعزع األمن المجتمعي 
تدفع  المقابل  في  المرأة  أن  كما  مستقبله،  وتهدد 
شريك  تختار  عندما  فالمرأة  الطالق،  ثمن  أيضاً 
الزواج  على  إقدامها  في  السبب  كان  مهما  حياتها 
فإنها تبحث عن األمان والموّدة والرحمة من هذا 
ُتعتبر من  التي  األمور  تنعدم هذه  الزوج، وعندما 
للطالق  ستلجأ  فإنها  زواج  أي  نجاح  أساسيات 
ولحماية  الزواج،  هذا  عن  الناجم  الضرر  لتقليل 
السرية البد أن نصل في  العالقات  جميع أطراف 

نهاية المطاف إلى الطالق الناجح.

تعزيز مبداأ ال�ضراكة

الحّد  في  األسري  التوجيه  لجان  دور  وعن 
الدكتور  فيقول  األسرة،  وتفكك  الطالق  تفاقم  من 
العلوم  جامعة  في  القانون  استاذ  حصوة  ماهر 
والتكنولوجيا في أبوظبي، إن وزارة العدل ذكرت 
وفقاً لما ورد في تقارير إعالمية أن نسبة منازعات 
االتحادية خالل  المحاكم  أمام  المعروضة  الطالق 
عام 2017، والتي انتهت إلى التراجع عنه والصلح 
بلغت 60%، وهو ما يؤكد أهمية نشر الوعي بثقافة 
والتنسيق  والتعاون  ودياً،  األسرية  الخالفات  حل 

في  الرسمية  وغير  الرسمية  المؤسسات  مع 
بجانب  األسرية،  بالقضايا  يتعلق  فيما  المجتمع 
ذات  المؤسسات  بين  الفعالة  الشراكة  مبدأ  تعزيز 
األهداف المشتركة، وتقديم الخدمات اإلرشادية في 

المجال األسري لجميع فئات وجنسيات المجتمع.
ويضيف الدكتور حصوة أن وزارة العدل أنشأت 
لجنة لإلصالح والتوجيه األسري في كل محكمة 
تحت إشراف قاٍض، وذلك في إطار حرص المشرع 
األحوال  مسائل  عرض  وجوب  على  اإلماراتي 
الشخصية على لجنة التوجيه األسري، طبقاً للمادة 
لسنة   28 رقم  الشخصية  األحوال  قانون  من   16
2005، مراعاًة لكيان األسرة، وحفاظاً على تماسكها 
وصيانة ألسرار البيوت، حيث نصت المادة األولى 
في  المحكمة  أمام  الدعوى  تقبل  ال  أنه  على  منه 
على  عرضها  بعد  إال  الشخصية،  األحوال  مسائل 
لجنة التوجيه األسري، ويستثنى من ذلك، مسائل 
والدعاوى  حكمهما،  في  وما  واإلرث  الوصية 
المستعجلة والوقتية، واألوامر المستعجلة والوقتية 
التي  والدعاوى  والوصاية  والحضانة  النفقة  في 
الزواج  إثبات  كدعاوى  بشأنها  الصلح  يتصور  ال 

والطالق.
بين  الصلح  تم  إذا  الثانية  المادة  حسب  وإنه 
هذا  أثبت  األسري،  التوجيه  لجنة  أمام  األطراف 
وعضو  األطراف،  عليه  يوقع  محضر،  في  الصلح 
اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي 

وثيقة الحقوق الزوجية
قامت وزارة العدل من باب اتخاذ السبل التي 
وفي  وقوتها،  وتماسكها  األسرة  عرى  توثق 
إطار دورها الرسالي والتوجيهي قامت بإعداد 
المقبلين  لتعريف  الزوجية«،  الحقوق  »وثيقة 
على الزواج بالحقوق الزوجية المترتبة على كل 
في  الواردة  بينهما  المشتركة  والحقوق  طرف 
المواد قانون األحوال الشخصية، وأوجبت على 
المأذون الشرعي اطالع الطرفين على الوثيقة، 
عليها طبقاً  الطرفين  وشرح محتواها، وتوقيع 
 619 رقم  الوزاري  القرار  من   31 المادة  لنص 

لسنة 2016 بشأن تعديل الئحة المأذونين.

امل�شرع  ح�شوة: 

حر�ص  الإماراتي 

جلنة  وجوب  على 

الأ�شري التوجيه 

الفرد  �شريف: 

يتمتع  اأن  يجب 

عاطفي  بذكاء 

واجتماعي
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المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، وال يجوز 
الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إال إذا خالف 

أحكام هذا القانون.
التوجيه  قسم  إنشاء   تم  قد  أنه  الدكتور  ونوه 
معالجة  بهدف   ،1998/10/10 بتاريخ  األسري 
األسرة  شمل  ولم  وإصالحها،  األسرية  الخالفات 
الطرفين وصوالً  بأيدي  واألخذ  الودية،  بالوسائل 
حقوقه  منهما  لكل  يحفظ  ملزم  أسري  اتفاق  إلى 
من دون التقاضي في المحاكم. وإنهاء خالفاتهما 
األسرية،  والواجبات  الحقوق  بيان  مع  بالتراضي 
تحال  بينهما  حل  إلى  الوصول  عدم  حال  وفي 
على  بناء  االختصاص  ذات  المحكمة  إلى  الطلبات 
وفقاً  اللجان  وتهدف  أحدهما.  أو  الطرفين  طلب 
للقرار الوزاري المنظم لعملها إلى نشر الوعي 
بثقافة حل الخالفات األسرية ودياً وترسيخ دور 
المشاكل  ودراسة  األسري  والتوجيه  اإلصالح 
المناسبة  الحلول  ووضع  األسرة  تواجه  التي 
وإصالح  الطالق  نسبة  تقليل  على  للعمل  لها 
الخالفات العائلية، وتعزيز مبدأ الشراكة الفعالة 
المشتركة،  األهداف  ذات  المؤسسات  بين 
وتقديم الخدمات اإلرشادية في المجال األسري 
ويضيف  المجتمع.  وجنسيات  فئات  لجميع 
العدل  وزير  معالي  قرار  أن  القانون  أستاذ 
المعدلة  بالالئحة  المتعلق   563/2013 رقم 
للجان التوجيه األسري أوجب بعض الشروط 
مثل:  األسري،  الموجه  في  توافرها  الواجب 
أن يكون الموجه األسري حاصالً على مؤهل 
نفسي  أو  اجتماعي  أو  شرعي  أو  جامعي 

وعلى دراية بأحكام الشريعة المتعلقة بشؤون 
الشخصية،  األحوال  قانون  وأحكام  األسرة 
األكفاء  الموجهون  الشرط  هذا  من  ويستثنى 
العاملون بالمحاكم قبل صدور هذه الالئحة، 
وأن يكون متزوجاً وأن ال يقل عمره عن 25 
سنة وأن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق 
يكون حسن  وأن  بالتعيين،  المختصة  اللجنة 
الحكم عليه قي  السيرة والسلوك ولم يسبق 
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة وإن 
كان قد رد إليه اعتباره. وقال الدكتور حصوة 
إلى  ووصوله  الموضوع  تطور  حالة  في  إنه 
مرحلة إحالة الدعوى إلى الحكمين اللذين يتم 
تعيينهما من قبل المحكمة طبقاً لنص المادتين 
118,119 من قانون األحوال الشخصية وذلك 
بين  الشقاق  واستمر  الصلح  تعذر  حالة  في 
للحكمين  أجالً  المشرع  حدد  فقد  الزوجين، 
تسعين  تجاوز  ال  مدة  مهمتهما خالل  إلنهاء 
المهمة  مد  المحكمة  المشرع  ومنح  يوماً، 
بهدف قيام الحكمين بمهمتهما بتقصي أسباب 
الجهد  وبذل  إزالتها،  على  والعمل  الشقاق 
الحكمة  مراعاة  مع  الزوجين،  بين  لإلصالح 
مخاطبة  في  القول  ولين  الحسنة  والموعظة 
الزوجين، بحيث ال يتسرعان في فصم عرى 
الزوجية، وعليهما جمع الطرفين في مجالس 
يحضرها  ال  ومكانها  زمانها  يحددان  عائلية 
ضرورة  الحكمان  يقرر  ومن  الزوجان،  إال 
من  أو  الوكالء،  أو  األقارب  من  حضوره 

يستعان بهم في اإلصالح.

شروط الطالق
قانون األحوال الشخصية اإلماراتي رقم 28 
يعتد  ال  الذي  الفقهي  بالرأي  أخذ   2005 لسنة 
بالطالق إذا كان معلقاً على فعل شيء أو يمين 
الطالق إن لم يقصد صاحبه بهذا اللفظ الطالق، 
الطالق  بأن  القائل  الفقهي  بالرأي  أخذ  كما 
ورد  في  كما  فقط،  واحدة  طلقة  يقع  بالثالث 

في المادة 103. 
1 - ال يقع الطالق المعلق على فعل شيء أو 

تركه إال إذا قصد به الطالق.
2 - ال يقع الطالق بالحنث بيمين الطالق أو 

الحرام إال إذا قصد به الطالق.
المقترن  أو  المتكرر  بالطالق  يقع  ال   -  3
بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إال طلقة واحدة.
4 - ال يقع الطالق المضاف إلى المستقبل.

يعتد  ال  الذي  الفقهي  بالرأي  أخذ  =كما 
الرجل  طلق  فإذا  العدة،  حالة  في  بالطالق 
زوجته ودخلت في العدة ثم قام بتطليها مرة 
أخرى وهي في فترة العدة، فإن الطالق الثاني 
ال يعتد به وال يقع كما في ورد في المادة 102 
)ال يقع الطالق على الزوجة إال إذا كانت في 

زواج صحيح وغير معتدة(. 
وكل هذه الترجيحات الفقهية المعتبرة والتي 
من  الحّد  إلى  تهد ف  معتبرون  فقهاء  به  قال 
ظاهرة الطالق، والحّد من تفكك األسرة، والبقاء 

على تماسكها.
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ظاهرة  تفاقم  إلى  الرسمية  اإلحصاءات  تشير 
الطالق في العديد من الدول العربية في السنوات 
األخيرة، دفعت بمصر ألول مرة إلى تصدر قائمة 
الدول األكثر طالقاً خالل 2017، بعدما كانت تونس 
األولى عربياً خالل 2016، ويعود السبب إلى تأزم 
األحداث  عقب  البلدين  في  االقتصادي  الوضع 
وخلفت   ،2011 في  بهما  عصفت  التي  السياسية 
التي وجدت نفسها غير  مشاكل جمة لدى األسر 

قادرة على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
للبحوث  القومي  المركز  وبحسب  مصر  في 
حالة   260-250 نحو  يقع  والجنائية،  االجتماعية 
ساعة،  كل  حالة طالق   10.8 بمعدل  يومياً،  طالق 

معظمها بسبب عجز الزوج عن الوفاء باالحتياجات 
المالية لألسرة، وتجاوز عدد المطلقين ثالثة ماليين 
العامل االقتصادي في ترتيب متقدم  مطلق، وقفز 
في قائمة األسباب التي تؤدي إلى طالق الزوجين.

إلى  المصري  بالرئيس  مؤخراً  دفع  األمر  هذا 
دعوة المؤسسة الدينية إلى دراسة عدم االعتراف 
المحاكم  في  توثيقه  يتم  مالم  الشفهي  بالطالق 
جدالً  يثير  يزال  ال  الذي  األمر  وهو  الرسمية، 
دشن  كما  ومعارض،  مؤيد  بين  الدين  علماء  بين 
مدافعون عن حقوق المرأة وأساتذة علماء اجتماع 
حملة بعنوان: »كفاية طالق في مصر« لوضع حد 

لتفاقم الظاهرة.

حيث  من  األعلى  الكويت  تزال  ال  خليجياً.. 
معدالت الطالق التي ترتفع فيها بنسبة 6% وبلغت 
نحو 48% من إجمالي الزيجات التي تمت في العام 
الماضي، بحسب إحصاءات منشورة لوزارة العدل، 
وفي السعودية وصلت حاالت الطالق التي عرفت 
طريقها للمحاكم إلى 6233 حالة خالل عام 2017، 
واألمر ليس مختلفاً كثيراً في بقية الدول الخليجية 
التي تعاني هى األخرى من ارتفاع معدالت الطالق 
إلى  دولة  من  ترتيبها  في  األسباب  اختلفت  وإن 

أخرى.
الوضع بات مقلقاً للغاية بحسب توصيف أساتذة 
علم االجتماع وعلماء الدين، ويستلزم جهوداً كبيرة 

بالثالثة!
الأزمات القت�شادية تفاقم م�شكلة الطالق ودعوات ملعاجلتها بالتفكري خارج ال�شندوق 

حتقيق: ليلى عبداحلميد- القاهرة
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وعلى  بالقوانين  المتعلق  التشريعي  الصعيد  على 
دفع  ما  وهو  واالجتماعية،  الدينية  التوعية  صعيد 
برلمانيين في مصر إلى إعداد مسودة قوانين تحد 
من تفاقم ظاهرة الطالق، بحسب ما قالت البرلمانية 
الدكتوة آمنة نصير أستاذة علم العقيدة والفلسفة 
بجامعة األزهر، وصاحبة مشروع بقانون لتجريم 
طالب  بين  يكثر  الذي  العرفي  بالزواج  يعرف  ما 

الجامعات والمدارس.

تكاليف الطالق..اقت�ضاديًا

يتفق خبراء اقتصاديون وأساتذة علم االجتماع 
على أن الوضع االقتصادي المتأزم لغالبية األسر 
ارتفاع  الناجم عن  المعيشة  تكاليف  ارتفاع  نتيجة 
األسعار يتسبب في حدوث مشاكل بين الزوجين، 
العامل  وأن  الزوجين،  انفصال  إلى  يقود  ما  غالباً 
االقتصادي الذي لم يكن في السنوات السابقة في 
مقدمة األسباب التي تؤدي للطالق قياساً ألسباب 
ترتيباً  يحتل  الزوجة،بات  أو  الزوج  اختيار  سوء 
متقدماً في مسببات الطالق تصل نسبته إلى %70 
وفقاً لما قاله الدكتور فخري الفقي أستاذ االقتصاد 
وثبات  األسعار  ارتفاع  أن  ذلك  القاهرة،  بجامعة 
من  للكثير  عديدة  اجتماعية  مشاكل  خلق  الدخول 

األسر.
السابق  المستشار  الفقي  الدكتور  يرى  بداية 

بصندوق النقد الدولي، أن الطالق يؤدي إلى زيادة 
االستهالك وإهدار لمدخرات القطاع العائلي، حيث 
القضايا  على  األسرة  دخل  من  جزء  إنفاق  يتم 
من  واحد  لكل  خاص  مسكن  وشراء  والمنازعات 
الزوجين المنفصلين، وهو ما يعني أن هناك خسائر 
مالية ستلحق باألسرة التي يقرر طرفاها االنفصال 

عن بعضهما بعضاً.
ليشكل  االقتصادي  العامل  »ارتفع  ويضيف: 
مثل  مجتمع  في  الطالق  مسببات  من   %70 نحو 
المجتمع المصري بسبب ارتفاع نسبة البطالة في 
ظل ضغوط اقتصادية ومعيشية نتجت عن زيادة 
بين  مشاكل  حدوث  إلى  يؤدي  ما  وهو  األسعار، 

الزوجين«.
وارتفعت تكاليف المعيشة لدى األسر المصرية 
كافة بشكل غير مسبوق عقب قرار الحكومة تحرير 
سعر صرف العملة المصرية في نوفمبر 2016، األمر 
الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة، 
قفزت معه معدالت التضخم إلى أعلى مستوياتها 
فوق 30%، وإن تراجعت في األشهر األخيرة، لكن 

ال تزال األسعار فوق طاقة األسر كافة.
االقتصادية  الظروف  سوء  بأن  الفقي  ويتابع 
لتلبية  الموارد  وقلة  الفقر،  ومنها  والمعيشية، 
حاجيات األسرة التي تتنامى بشكل كبير، يقود في 
النهاية إلى حدوث خالفات داخل األسرة، ويفاقم 

ايقاع  الصعب، سرعة  االجتماعي  الوضع  هذا  من 
ذي  من  أكثر  مطالبة  باتت  األسر  إن  إذ  الحياة، 
في ظل  لألبناء  الحاجيات  من  الكثير  بتوفير  قبل، 
عدم توفر الموارد المالية، وعلى سبيل المثال فإن 
البيوت اآلن ال يمكنها أن تحيا بدون توفر وسائل 
والهاتف  اإلنترنت  باقات  مثل  المختلفة  االتصال 
مرتفعة  باتت  خدمات  وهي  والتليفزيون،  النقال 
على  تقدر  ال  التي  لألسر  مالياً  ومرهقة  األسعار 

مجاراة هذه الخدمات.
ويضيف: »هناك دائماً محاوالت لمواكبة متطلبات 
العصر والواجهه االجتماعية أمام اآلخرين، لكن في 
من  االقتصادية لألسر حائالً  الحالة  المقابل تقف 
الزوجية  المشاكل  تقع  وهنا  ذلك،  تحقيق  دون 
التي قد تنتهي بالطالق، وعلى سبيل المثال توجد 
شريحة من الزوجات تسعى دائماً إلى الحفاظ علي 
مظهرهن الالئق من خالل التكنولوجيا الحديثة من 
هذه  كانت  وإن  وخالفه،  والتجميل  الدهون  شفط 
الوفرة  ذات  الغنية  المجتمعات  في  تكثر  الحاالت 

المالية«.
الذي فرض نفسه على كل  الغالء  والحقيقة أن 
غير  البيوت  وأصبحت  لألسر،  مرهقاً  بات  شيء 
األسعار، كما أصبح  ارتفاعات  قادرة على مواكبة 
االنشغال يومياً من قبل رب األسرة ومن الزوجة 
قضية  صارت  التي  العيش  بلقمة  أيضاً  العاملة 

فخري الفقي: ارتفع العامل 

االقت�شادي لي�شكل نحو 

70% من م�شببات الطالق 
يف جمتمع مثل املجتمع 

امل�شري

ر�شاد عبداللطيف: 

االأجيال اجلديدة مل 

يتم تن�شئتها على حتمل 

امل�شوؤولية والإح�شا�ص 

مب�شوؤوليتها جتاه االأ�شرة

اإميان عبا�س: الكثري من 

االأزواج يف�شلون يف تقدمي 

حياة كرمية الأ�شرهم 

ب�شبب �شعف املوارد 

وارتفاع تكاليف املعي�شة
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على  يتعين  لذلك  النامية،  للدول  بالنسبة  معقدة 
الحكومات في الدول العربية كافة تبني عدة برامج 

شاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
المميز  التعليم  بتوفير  االهتمام   أن  ويرى 
أهم  يعد  الشباب،  ومهارات  بقدرات  لالرتقاء 
المتطلبات لتوفير حياة كريمة للمواطنين تساعدهم 
تواجه  التي  والمشاكل  المصاعب  مواجهة  على 
هو  بات  المميز  التعليم  وأن  خصوصاً  األسرة، 
من  الكثير  أن  إذ  األسر،  لكافة  للغاية  مكلفاً  اآلخر 
األسر ترغب بالفعل في تعليم أبنائها تعليماّ جيداً 
لكنها تواجه ارتفاع المصاريف والرسوم التعليمية، 
السعي  العربية  الحكومات  على  يحتم  الذي  األمر 
نحو ربط مخرجات التعليم بسوق العمل من خالل 

توفير تعليم جيد برسوم مقبولة.
ألبنائها  توفر  التي  األسر  أن  الفقي:  ويضيف 
إقدام  عند  اإليجابي  أثره  له  سيكون  جيداً  تعليماً 
إذ  األبناء على تأسيس حياة زوجية جيدة،  هؤالء 
تدر  وظائف  على  الحصول  بمقدورهم  سيكون 
المالية،  أحوالهم  تحسن  يعني  مما  مجزية،  عوائد 
األوضاع  مجاراة  بمقدورهم  سيكون  الذي  األمر 
المعيشة،  تكاليف  وتحمل  الصعبة،  االقتصادية 
جيداً،  تعليماً  ألبنائها  توفر  ال  التي  األسر  بعكس 
إذ لن يكون لديهم المهارات الالزمة التي يحتاجها 
سوق العمل، وهو ما يعني أنهم سيلحقون بطابور 

البطالة.

العودة اإىل تعاليم الدين

اللطيف  عبد  رشاد  الدكتور  يرى  جانبه  ومن 
وجود  أن  حلوان  بجامعة  االجتماع  علم  استاذ 
كانت  سواء  الزوجين  بين  خالفات  أو  مشكالت 
اقتصادية أو شخصية وعدم وجود حلول لها، قد 
يؤدي إلى تصدع فى الحياة الزوجية واستقرارها، 
األمر الذي قد يدفع بالكثير من األزواج إلى الطالق، 
نظراً لضعف الحالة االقتصادية في ظل وجود أبناء 
وعدم القدرة على تلبية احتياجات األسرة، ويفاقم 
لم  الجديدة  األجيال  معظم  أن  المشاكل  حدة  من 
المسؤولية واإلحساس  تحمل  على  تنشئتها  يتم 

بمسؤوليتي تجاه األسرة وقدسيتها.
ويضيف: أن الطالق بات يمثل مشكلة من أكبر 
المشكالت، وأكثرها انتشاراً بين األسر العربية كافة 
وليس بين األسر المصرية فقط، ويأتي التسرع فى 
االختيار سواء من ناحية الزوج وأهله، أو من ناحية 
وبات  بالطالق،  يعجل  آخر  سبباً  وأهلها،  الزوجة 
الزواج  عن  الباحث  الشخص  على  الضروري  من 
غير  االقتصادية  الظروف  ظل  في  واالستقرار، 
المواتية التي تمر بها غالبية المجتمعات العربية، أن 
يولي اهتماماً كبيراً بحسن االختيار، وال يقصد هنا 
بحسن اختيار الزوجة فقط، بل وأهلها أيضاً، فمن 
الممكن أن تكون الزوجة مناسبة، ولكن أهلها غير 
الزوج مشاكل،  وبين  بينهم  مناسبين، وقد تحدث 
وكذلك  الطالق،  إلى  األحيان  بعض  فى  تؤدي  قد 
الموافقة  يتسرعوا في  أن  الزوجة وأهلها ال يجب 

على الزوج المتقدم.
في  يكمن  رشاد  يراه  كما  الحل  فإن  هنا  ومن 

في  الدين  تعاليم  واتباع  االختيار  حسن  ضرورة 
معيار اختيار الزوجة الذي يدعو إلى تقديم صفة 
الدين على غيرها من الصفات عند العزم على الزواج 
من خالل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
َولَِحَسبَِها  لَِمالَِها  أِلَْرَبٍع  الَْمْرأَُة  )ُتنَْكُح  الصحيح: 
َيَداَك(.  َتِرَبْت  الدِّيِن  ِبَذاِت  َفاْظَفْر  َولِِدينَِها  َوَجَمالَِها 
االجتماع  علم  أستاذ  عباس  إيمان  الدكتورة  أما 
بكلية اآلداب بجامعة أسيوط فترى أن مؤشر معدل 
الطالق يميل عموماً، ومنذ سنوات نحو االرتفاع ال 
إلى النزول أو حتى الثبات عند حد معين، وتضيف: 
الزوجين،  تقود النفصال  قد  »هناك عوامل عديدة 
خصوصاً في المرحلة الحالية التي تمر بها الكثير 
من الدول العربية وفي مقدمتها مصر، منها سوء 
األحوال االقتصادية واالجتماعية، والجهل بالدين، 
وعدم التمسك بأحكامه وااللتزام بأوامره ونواهيه 

والتخلق بأخالقه وآدابه«. 
ومن أهم األسباب أيضاً كما تقول، سوء االختيار 
للزوجين، بحيث يكون االختيار غير مناسب بسبب 
أو  االجتماعي،  والتكافؤ  والمركز  البيئة  اختالف 

وغياب  التعليمي  والمستوى  الثقافي،  االختالف 
الميول  اختالف  حتى  أو  والتفاهم،  االنسجام 
وعاداتهما  الزوجين  طباع  واختالف  والهوايات 
وتقاليدهما، وعدم الوعي لدى الزوجين، وذلك لقلة 

خبرة كل منهما بالحياة الزوجية.

ترتيب متقدم

األيام  هذه  في  المادية  األسباب  »تأتي  وتتابع: 
إلى  التي تؤدي  في ترتيب متقدم لجملة األسباب 
يفشلون  األزواج  من  فالكثير  الزوجين،  طالق 
ضعف  بسبب  ألسرهم  كريمة  حياة  تقديم  في 
المعيشة، ويضاعف من  تكاليف  وارتفاع  الموارد، 
والزوجة  الزوج  من  كل  معرفة  عدم  السبب  هذا 
طرفه  وتجاه  األسرة  داخل  ومسؤولياته  بدوره 
المشاجرات  تكثر  الحياة  صعوبة  وبسبب  اآلخر، 
والخالفات الزوجية في ظل غياب التفاهم والتوافق 
بين الزوجين، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع الطالق. 
المجتمعات،  بها  تمر  التي  للتقلبات  ونتيجة 
يتحملون  ال  األزواج  من  كثيراً  نرى  أصبحنا 
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مسؤولية البيت، ووجدت الزوجة نفسها مضطرة 
تحمل  في  الرجل  محل  تحل  أن  إلى  لوحدها، 
مسؤولية البيت، والمرأة بطبيعتها حريصة أكثر من 
الرجل على تماسك األسرة وتميل إلى تحمل الكثير 
من الصعاب في سبيل النهوض بالواقع االقتصادي 
المتردي لألسرة، والذي غالباً ما تتحمل هي أعباءه، 
اإلضافي،  الجهد  ببذل  منه،  للخروج  وتسعى 
إلدارة  ناجعة  تراها  اقتصادية  منظومة  وفرض 

حياة أسرتها.
الحالي من الشباب من  الجيل  وترى عباس أن 
من  فالكثير  االستسهال،  بثقافة  يتعامل  الجنسين 
ما يلقي بالمسؤولية  العمل ودائماً  الشباب اليريد 
علي أي شخص يستطيع أن يقوم بالعمل نيابة عنه، 
من  الكثير  تواجه  عدة  اقتصادية  مشاكل  ظل  في 
الدول وفي مقدمتها البطالة، وهنا تثار الكثير من 
التساؤالت: كيف يوافق اآلباء واألمهات علي زواج 

بناتهم من رجال اليعملون؟! 
وتضيف: »العشرة الطيبة التي كانت من سمات 
األسرة العربية باتت مفقودة في الظروف الحالية، 
بترابطها وقوتها،  العربية قديماً  فقد عرفت األسر 
لكن حديثاً بدأ المال يتفوق على قيمة اإلنسان في 
المجتمعات الحديثة، فلم يعد أحد يسمع كلمات كان 
ُيعمل بها في مجتمعنا مثل »بدأنا حياتا من الصفر.. 
بنينا بيتنا معاً.. زوجي أغلى من المال«، وبات األهل 
يملك  الذي  »الجاهز«  الزوج  عن  يبحثن  والفتيات 

األهل،  نظر  وجهة  من  الكافية  المادية  اإلمكانيات 
الحياة  مسار  على  المادة  سيطرت  السبب  ولهذا 
الزوجية، وأصبحت السعادة عند الكثير من األسر 
تكمن في الحياة الناعمة،أكثر من التقارب اإلنساني 

للزوجين واألبناء«.
وتقول: إن الزواج كأي مشروع جديد، تنقصه 
فإن  وبالتالي  والتجارب،  األيام  وتصقله  الخبرات 
األزمات  تخطي  يتطلب  السعادة،  إلى  الوصول 
والتعامل معها بحكمة، وخاصة فى السنوات األولى 
من الزواج، حيث إن كل طرف يحاول التأقلم مع 

الطرف اآلخر.
المجتمع  تثقيف  ضرورة  إلى  عباس  وتدعو 
وفئة الشباب تحديداً، من الجنسين بأهمية األسرة، 
وكيفية الحفاظ عليها، وحسن معاملة الزوج لزوجته، 
وفي المقابل حسن مراعاة الزوجة لزوجها، ونشر 
التوعية حيال تربية األطفال، لبناء لبنة مجتمع شاب 
وفعال ذي أسس رصينة، وتحمل األزواج لبعضهم 
بعضاً عندما تواجههم مشاكل اقتصادية، مع أهمية 

عودة دور األهل في احتضان األبناء.

املواجهة ت�ضريعيًا

مجلس  عضو  نصير  آمنة  الدكتورة  وتقول 
النواب المصري، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة 
األزهر، إن تفاقم ظاهرة الطالق بات يشكل كارثة 
حقيقية للمجتمعات، ففي مصر وحسب اإلحصاءات 

الرسمية، وقعت نحو 198.286 حالة طالق في عام 
2017، وهذا رقم مخيف، يكشف عن تصدع آالف 
األسر، وهو ما يدعو بالفعل من الجهات والهيئات 
خالل  من  الصندوق  خارج  التفكير  إلى  كافة 

مشاريع قوانين تحد من هذه الظاهرة.
وتضيف: أن الظروف االقتصادية الصعبة التي 
السلبية  آثارها  بها مصر منذ سنوات، تركت  تمر 
باتت غالبية األسر  إذ  المصرية،  على حياة األسر 
تكافح من أجل تلبية احتياجاتها المعيشية، في ظل 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكثير من األسر 
ذات الدخول المحدودة، تفشل في تدبير حاجياتها، 
األمر الذي يسبب مشاكل بين األزواج وقد ينتهي 

األمر بالطالق. 
رئيس  لسان  على  الدولة  فعلت  وحسناً 
الطالق  توثيق  إلى  بالدعوة  تقول  كما  الجمهورية 
بعدما  األسر،  كيان  على  الحفاظ  بهدف  الشفوي 
سجلت معدالت الطالق ارتفاعاً كبيراً، ذلك أن توثيق 
البيت  لقدسية  وأمان  أمن  فيه  الشفوي  الطالق 
واستقراره، ومثل هذه المقترحات واالجتهادات أمر 
فالتوثيق سيعود  الشرع،  تخالف  ال  ألنها  محمود 
مقدمتهم  وفي  األطراف  من  الكثير  على  بالنفع 
الزوجة واألبناء واألسرة ككل، فضالً عن أن الطالق 
من دون رادع أو وازع يوحي بأن المسألة سهلة، 
ومن شأن وجود تشريع يتضمن ضرورة توثيق 
المخالف سيسهم  على  وعقوبات  الشفهي  الطالق 
المعدالت  هذه  من  والتقليل  وتقنينه  ترشيده  في 

الكارثية.
كارثي  وضع  أمام  اآلن  »نحن  نصير:  وتتابع 
التحرك  علينا  ويتعين  البيوت،  من  الكثير  يواجه 
وفي  الدينية  الرسمية  الجهات  قبل  من  سواء 
مقدمتها األزهر الشريف إلى جانب البرلمان لشرح 
األسرة  على  الكارثية  وتداعياته  الطالق  مخاطر 
توعوية  تحركات  من  بد  ال  وهنا  ككل،  والمجتمع 
ارتفاع  ضوء  في  المهور  في  المغاالة  من  تحذر 
ينادي  ما  اتباع  إلى  نعود  وأن  الزواج،  تكاليف 
في  النبوية  المعايير  اتباع  في  الحنيف  الشرع  به 
االختيار، على رأسها التدين وحسن الخلق والسمعة 
الطيبة، وتوصيل رسالة للزوجين بأن يتقيا الله في 

أطفالهما«.
وتعتزم نصير كما تقول التقدم بمشروع قانون 
ما  على  عقوبة  لتغليظ  المصري  النواب  لمجلس 
الشباب  بين  يكثر  الذي  العرفي  بالزواج  يسمى 
الجامعات والمدارس،  في  الجنسين خصوصاً  من 
واضحة  استهانة  يشكل  العرفي  »الزواج  تقول: 
بالزواج الشرعي الذي وصفه الله بالميثاق الغليظ، 
وليس مجرد ورقتين يتبادلهما شاب وفتاة، من ثم 
المدمرة  تداعياتها  فهو جريمة ال يدرك مرتكبوها 
على األسرة، خصوصاً إذا جرت في الخفاء وبدون 
في  المتمثل  الشرعي  الركن  وفقدت  األب،  علم 
الذي  القانون  ثم جاء مشروع  األب، ومن  موافقة 
دورة  خالل  النواب  مجلس  إلى  به  التقدم  اعتزم 
الشاب  وبمعاقبة  بالكلية،  بحظره  الحالية  االنعقاد 
للفتاة باعتبارها  بالحبس عاماً، وهذا ليس انحيازاً 

األكثر تضرراً من هذا الزواج«.
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الغالف

تعددت حاالت وأسباب الطالق في لبنان، والنتيجة 
واحدة، وهي تضاعف حاالت الطالق   المسجلة لدى 
لوزارة  التابعة  الشخصية  العامة لألحوال  المديرية 

الداخلية اللبنانية بنسبة 100% خالل عام 2017.
وقد سجلت المديرية العامة لألحوال الشخصية 
طالق  حالة   8850 اللبنانية  الداخلية  لوزارة  التابعة 
مُسّجلة في لبنان عام 2017، مقابل 4388 حالة طالق 
كثيرة  طالق  طلبات  بأن  علماً   ،2016 عام  مُسّجلة 
اإلسالمية   الشرعية  المحاكم  أروقة  في  تزال  ال 
والمحاكم الروحية المسيحية في لبنان، والتي غالباً 
ما تأخذ وقتاً طويالً للبت فيها على أمل اإلصالح  بين 
الزوجين. كما أن هذه األرقام ال تشمل حاالت الهجر 

لدى الطوائف المسيحية التي ال تسمح بالطالق.
نسبة  أعلى  الشمالي  لبنان  محافظة  وقدسّجلت 
طالق عام 2017 بين المحافظات اللبنانية بلغت 1840 
1486 حالة، ومحافظتا  بيروت  تليها محافظة  حالة، 
ومحافظة  حاالت،   1405 والهرمل  وبعلبك  البقاع 
جبل لبنان 1348 حالة، ومحافظة النبطية 1270 حالة، 

ومحافظة لبنان الجنوبي 1231  حالة.
االجتماعية،  الظاهرة  هذه  على  أكثر  ولإلضاءة 
التقت »999« الدكتورة ألين غصن دكتورة في علم 
في  محاضرة  جامعية  وأستاذة  العيادي،  النفس 
الجامعة اللبنانية و جامعة الروح القدس- الكسليك 

وجامعة الحكمة، وخبيرة نفسية لدى المحكمة.
هي  وما  لبنان  في  للطالق  العامة  الحالة  ما   <

أسبابه المتعددة؟
تطال  كثيرة  تغييرات  اللبناني  يشهد مجتمعنا   -
الدين  )في  الطالق  حاالت  ومنها  العائلة  شأن 
الدين  )في  بطالنه  أو  الزواج  فسخ  أو  اإلسالمي( 
المسيحي(، والذي تنامى كثيراً في السنوات األخيرة 
ازدياد  في  وهي  الحرب،  بعد  ما  فترة  منذ  بخاصة 
مستمر على مر السنين. واألسباب كثيرة ومتنوعة، 
وال يمكننا حصر الموضوع بسبب واحد،  وهذا ما 
يشكل دافع قلق جّدي حول حالة المجتمع اللبناني 
بعد الحرب، وحول مستقبل األسرة اللبنانية وقدرتها 
الصعد  على  المجتمع  في  المتغيرات  مواجهة  على 
يمكن  التي  االجتماعية  األسباب  بعض  ومن  كافة.  

مالحظتها ما يلي:
- التغيير الواضح والسريع الذي يصيب تركيبة 
المجتمع في لبنان، ومنها األسرة، هو من األسباب 
األساسية في ازدياد حاالت الطالق، فمفهوم العائلة 
الكالسيكي هو في خطر الزوال والمقصود به العائلة 
المتضامنة المتماسكة والمجتمعة حول صورة األب 
واألم. وترانا أمام أنواع من الثنائي يرفض لعب دور 
األبوة واألمومة، كما ينبغي على حساب التقدم في 
شرخاً  يوجد  مما  والوظائفية،  االجتماعية  المراتب 

كبيراً داخل األسرة ويولّد جيالً من األبناء يتماهى مع 
صورة هذه األدوار الجديدة ويحملها معه في ما بعد. 
- الصعوبات االقتصادية والمادية التي تواجهها 
كثيرة  أعباء  الزوجين  على  يرتب  مّما  العائلة، 
ويضطرهما  للعمل لتوفير المال لتأمين حياة الئقة 
نوعية  حساب  على  غالباً  هذا  ويكون  ألوالدهما، 
النفسية  الضغوطات  بسبب  تجمعهما  التي  العالقة 

التي يعيشانها. 
صعبة  أصبحت  والتي  الزوجين،  بين  العالقة   -
الفردانية  روح  تنامي  بسبب  العطب  وسريعة 
من  يجعل  مّما  الشخصية،  والحرية  واالستقاللية 
انهيار الزواج أمراً سهالً لدى أول صعوبة يواجهها 

الزوجان. 
والبرامج  االجتماعي  التواصل  وسائل   -
واالنفتاح  المجال،  هذا  في  دوراً  تلعب  التلفزيونية 
على الغرب وما يقدمه من أفكار جديدة ال تستطيع 
عائالتنا أن تميّز الصالح والمفيد منها، مّما يؤثر سلباً 
الواحدة،  األسرة  أفراد  بين  والحوار  التواصل  على 
واألساسية  السليمة  المبادئ  عن  الزوجان  ويبتعد 
التي يجب أن يعمال على تطويرها من أجل استمرارية 
العالقة الزوجية مثل التضحية، والوفاء، وتقبل اآلخر، 

والعمل على النمو سوية، وغيرها.
يمكن  وكيف  للطالق  النفسية  الدوافع  ما   <

التعاطي معها من قبل الزوجين لتفادي الطالق؟
في  تكون  عدة  بمراحل  الزوجية  العالقة  تمر   -
بدايتها صورة اآلخر مثالية، ويغلب في هذه الفترة 
عنصر العاطفة الذي ال يمّكن أحد الزوجين من قراءة 
اآلخر قراءة موضوعية،  فيتغاضى عن أخطاء كثيرة 
أو سيئات ينتبه لها، و لكنه ال يلبث أن يغض النظر 
عنها معتبراً أنه في مرحلة ما بعد الزواج قد يتمكن 
العيش تحت سقف  يبدأ  أنه عندما  إال  من تغييرها. 
واحد، تنقشع صورة اآلخر على حقيقتها، وتتالشى 
القوى،   بصراع  ُيعرف  ما  ويبدأ   ، المجّملة  الصورة 
الطرفين فرض وجهات نظره  حيث يحاول كل من 
على اآلخر ومحاولة تسيير األمور على طريقته. هذه 

لبنان: طالق 100 بالمئة!

حوار : �ضايل اأبو فار�س- بريوت  

 د. األني غ�شن: تنامي الطالق ميثل عامل قلق جّدي 

حول م�شتقبل االأ�شرة اللبنانية
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أنها  إال  كل عالقة  في  طبيعية  مراحل  المراحل هي 
دقيقة تتطلب من الزوجين العمل على إيجاد مساحة 
في العالقة ترضي الطرفين، وتحتاج إلى مجهود من 
عوض  معاً  العالقة  أو  »النحن«  لبناء  الطرفين  قبل 
األنا. إال أنه في أحيان كثيرة يصعب على الزوجين 
بناء العالقة ألسباب كثيرة منها الضغوطات الحياتية 
التي يتعرض لها وتدخل المحيط، والفشل في بناء 
اآلخر،وغيرها.  تقبل  القدرة على  حوار فعال، وعدم 
وتبقى اضطرابات الشخصية من األسباب األساسية 
األحيان  أكثر  في  وتدفع  معاً،  الحياة  تصّعب  التي 
فالشخصية عادة تشمل  الزوجية،  الحياة  إلى فشل 
طرق التفكير والمشاعر والسلوك، وُيعنى باضطراب 
فتصبح  الشخصية،  خصائص  تصلّب  الشخصية 
التعديل  من  الشخص  تمّكن  فال  للتغيير،  قابلة  غير 
حاالت  أو  أوضاع  في  سلوكه  أو  تصرفاته  في 
تفترض تغييراً ما. واضطرابات الشخصية هي من 
العوامل التي تصّعب القدرة على التبادل الفّعال مع 
الزوجية،  الحياة  في  األزمات  يوجد  مّما  اآلخرين 
إيجاد  فيصبح الشخص أسير اضطرابه، وال يمكنه 
لغة تواصل سليمة مع المحيطين به كونه يلجأ إلى 
الوسائل الدفاعية عينها في الظروف كافة، فال يقدر 
أن يفّكر أو يتصّرف بطريقة مغايرة عّما اعتاد عليه، 
اآلخر،  حاجات  تفهم  على  إيجابية  قدرة  عن  وتنم 
مع  سوية  عالقة  وبناء  تفكيره،  طرق  واستيعاب 

المحيطين به.
> ما االنعكاسات النفسية للطالق على الزوجين 

واألوالد بشكل عام؟ 
حياة  في  صدمة  االنفصال  ُيحدث  ما  غالباً   -
النفسية  صحتهما  على  سلباً  تؤثر  الزوجين 
من  حاالت  التأثيرات  هذه  وتشمل  والجسدية. 
أنواعه،  على  والخوف  واالكتئاب،  النفسي،  الضغط 
الوضع  مع  والتأقلم  التصرف  في  واضطرابات 
ُمفرغة  حلقة  في  المطلقان  فيدخل  الجديد،  العائلي 
أحد  عقل  على  وتسيطر  منها،  الخروج  على  يعجزا 
واستقراره  اتزانه  ُتفقده  سوداوية  أفكار  الطليقين 
وُحسن تعاطيه مع الواقع وتعقيداته ومع اآلخرين، 
فينتابه الشك والريبة من كل ما أو من يقترب منه 
وبخاصة فيما يتعلّق بالطرف اآلخر. غير أن النقطة 
األهم من كل هذا هو عيش مرحلة »الحداد النفسي« 
عند الطليقين إثر الخسارة التي يواجهانها، والتي إذا 
لم تتّم بشكل سليم تؤدي إلى انعكاسات سلبية على 
األوالد. فعيش »الحداد« هو الفترة األصعب حيث يتم 
فيها النزاع بين الطرفين، وهي فترة انتقالية تنطوي 
نرجسية  خسارة  نتيجة  االكتئاب  من  حالة  على 
يعيشها الشخص في وجه الخسارة والفراغ، فيصبح 
يزيد  مّما   ، فارغة  مرآة  في  ذاته  الى  ينظر  وكأنه 
شعوره بالفشل والخسارة. ولتعويض ذلك، يحاول 
قدر المستطاع التوّجه نحو األشياء الخارجية،  ومنها 

والسيارة،   )المنزل،  الممتلكات  مثل  المادية  األشياء 
األبناء.  على  تقتصر  عاطفية  وأخرى  وغيرهما..(، 
هذه  كسب  نحو  الطرفين  بين  الصراع  ويتحول 
األشياء، األمر الذي يدفعهما لجعل األوالد موضوع 
صراعهما. وهنا، يدخل كل من الطرفين في حلبة من 
التصادم والصراع، ويحاول تحدي اآلخر واالنتقام 
منه من أجل كسب األمور لناحيته، فال يريد خسارة 
كسب  إنما  اآلخر،  للطرف  االستسالم  وال  المعركة 
األحيان،  أغلب  وفي  األوالد.  وبخاصة  شيء  كل 
يمتّد الصراع إلى خارج األسرة الصغيرة، مما يؤّدي 
وعوض  المشاحنات.  في  والعائلة  المحيط  لتدّخل 
مساعدة الطليقين على تخطي االنفصال بشكل سليم، 
وزّج  الصراع  شحن  في  اآلخرين  تدخالت  تسهم 

االطفال فيه، مما يجعل الوضع أكثر صعوبة.
أما االنعكاسات التي تطال األوالد فهي في غالب 
المرحلة  بحسب  الطفل  يعيشها  سلبية  األحيان 

العمرية التي يمر فيها، وتشمل التالي: 
:تولّد  االرتباط  واضطراب  الهجر  من  الخوف 
وطالقهما  الوالدين  بين  العالقة  تفّكك  صدمة 
للحماية  واالفتقاد  الطفل،  عند  األمان  بعدم  شعوراً 
واالستقرار، وحالة من الغضب والقلق من المستقبل 
الوالدين  تخلي  أن  األطفال  يفهم  ما  وغالباً  وعليه. 
أيضاً.  هم  عنهم  لتخليهما  مقدمة  هو  بعضهما  عن 
والسيطرة  الخوف  هذا  عقلنة  عن  الطفل  عجز  فإذا 

د. ألين غصن



العدد 578 فبراير 302019

الغالف

عليه، فقد يتحول هذا الخوف إلى هاجس يعيق نمّوه 
الحال يصاب  هذه  النفسي. وفي  استقراره  وُيفقده 
االرتباط«، وهو من  بــ»اضطراب  بما يسّمى  الطفل 
والتي  االنفصال،  يسببها  التي  القصوى  األضرار 
تحّد الحقاً من قدرة الطفل على إنشاء عالقات متينة 

وثابتة مع اآلخرين. 
الشعور بالذنب: يعمد األطفال الذين يعانون من 
انفصال والديهم لتحميل أنفسهم مسؤولية منازعات 
أهلهم، وبالتالي قرار انفصالهم، فنراهم يبحثون في 
تشتت  أسباب  عن  السابقة  وتصرفاتهم  سلوكهم 
»لماذا«  األطفال  يفهم  لم  إن  وببساطة،  عائلتهم. 
ذلك،  فهم  على  أحد  يساعدهم  ولم  أهلهم  انفصل 
االنفصال  هذا  مسؤولية  ُحكماً  أنفسهم  سيحّملون 
)باألخص األوالد ما دون سن 8 سنوات(، إذ يفتقر 
التي  الفكرية  للقدرات  أولى مراحل نموه  الطفل في 
بشكل  الخارجي  الواقع  وفهم  استيعاب  من  تمكنه 

سليم.
يستطيع  ال  كثيرة  أحيان  في  جسدية:  أعراض 
الولد التعبير عن حزنه وغضبه لعدم وجود الفرص 
التي تتيح له التعبير عما في داخله ولكثرة اهتمامه 
بمشكالت أهله وانشغال هؤالء بخالفاتهم. من هنا، 
عّدة  عوارض  خالل  من  جسدية  بلغة  يعبّر  نراه 
والتبول  وكوابيس،  النوم  في  مشكالت  منها:  نذكر 
جسدية،  وآالم  الطعام،  واضطرابات  الفراش،  في 

وصعوبات في النطق، وغيرها.
ما  غالباً  الزوجي:  الصراع  في  الطفل  انخراط 
يحّول انفصال الزوجين الطفل إلى شاهد على مرحلة 
هذا  عناصر  أهم  أحد  بل  ال  القوية،  الصراعات  من 
في  الزوجان  يفشل  كثيرة  إحياٍن  وفي  الصراع. 
تخطي صراعاتهم بشكل سليم، األمر ينعكس سلباً 

على الطفل فيصبح طرفاً في جداالتهم. ومن أخطر 
ما يكون، اتخاذ الطفل كصديق وإخباره بالمشكالت 
في  نفسه  يضع  وكّل طرف  الطرفين،  بين  السائدة 
يشتكي  قاضياً  الطفل  وينّصب  الضحية  موقع 
باالكتئاب  له  ويتسبب  الطفل  يرهق  الذي  األمر  له، 

وبالخلل على الصعيد النفسي.
في  الطفل  انخراط  إن  للوالدين:  الوالء  تضارب 
من تضارب في  نوعاً  عنده  يوجد  الوالدي  الصراع 
الوالء، إذ يحاول كال الطرفين استمالته نحوه وكسب 
وّده واستخدامه في الصراع، فال يعرف الولد إلى أي 
جهة ينتمي. وفي هذه الحالة، نرى أحد الطرفين يعمد  
وتحقيره  الطفل  عند  اآلخر  الطرف  لتشويه صورة 
)تخويف  الصحة  من  لها  أساس  ال  بأمور  واتهامه 
مساوئ  بكل  الولد  وإخبار  أمه،  أو  أبيه  من  الولد 
في  كشاهد  استعماله  ومحاولة  اآلخر،  الطرف 
لكل  العائلي  المحيط  المحكمة، وغيرها..(. ويشارك 
من الطليقين في هذا المجال من خالل شحن الطفل 
باألفكار السلبية التي تطال أحد والديه، والتي تشعر 
الطفل بأنه غير محبوب أو مرغوب. ومن شأن ذلك 
أن يدفع بالطفل لمعاداة الوالد اآلخر الذي تحطمت 
صورته تحت وطأة ضربات الوالد الذي يرتاح إليه 
الطفل. والطفل الضعيف من جراء االنفصال والطالق 
يصبح عرضة للدخول وبسهولة في تحالف مع أحد 
الطرفين. كما أن خوفه من الهجر، يدفع به للسعي 
معاً،  خسارتهما  عن  عوض  الوالدين  أحد  ربح  إلى 
وتحطيم  جنبه.  إلى  أحدهما  وجود  يضمن  وبذلك 
الخلل  لديه  يعّمق  الطفل  لدى  الوالدين  أحد  صورة 
العالئقي مع الكبار وينّشط رغباته »األوديبية« التي 
تؤّثر على عدم توازنه العاطفي وُتصرفه عن العمل 

على إعادة هذا التوازن بعد  الطالق واالنفصال. 

االختصاصيون  يلعبه  الذي  الدور  ما   <
تفادي  و  الطالق  مع  التأقلم  في  النفسيون 

انعكاساته؟
- تعتبر مرحلة الطالق واالنفصال الزوجي 
مرحلة دقيقة وصعبة ألنها تتطلب من الشخص 
األحيان  أغلب  في  الذي  األمر  الخسارة،  عيش 
يصعب تقبله. ومن هنا يمتد النزاع بين الطرفين 
ليطال األوالد، إذ يشكل الطفل امتداداً نرجسياً 
لكل من الطرفين ، فيحاول كل منهما كسبه تحت 
من  المتابعة  ويجب  اآلخر.   من  حمايته  غطاء 
قبل االختصاصيين النفسيين لمساعدة الطليقين 
على تخطي هذه المرحلة بأقل ضرر يمكن أن 
يطالهما ويطال األسرة واألوالد بشكل أخص. 
فمن  واالنفصال،  الطالق  من  بّد  وال  كان  فإذا 
بشكل  الخالف  إنهاء  على  االتفاق  المستحسن 
سليم من أجل صّحة األوالد النفسية والمعنوية 
وعدم الوقوع في شباك المحرضين. كما يجب 
األبوة  أدوار  متابعة  على  المطلقين  مساعدة 
انتهاء  واألمومة فانفصالهما كزوجين ال يعني 
االختصاصي  دور  ويكمن  كوالدين.  دورهما 
النفسية  األضرار  معالجة  في  أيضاً  النفسي 
وتنظيم  الوالدين  وانفصال  طالق  عن  الناتجة 
اللقاءات مع كل من الوالدين ضمن إطار يسوده 
على  ومساعدته  »التذنيب«،  وعدم  المودة 
التأقلم بشكل إيجابي مع التغيرات التي طرأت 
على حياته بسبب الطالق و االنفصال. ويجب 
المحافظة قدر المستطاع على التوازن النفسي 
عند الولد وإشعاره بأنه لن يفقد حب أهله. فكلما 
كلما  مسالم  بشكل  واالنفصال  الطالق  جرى  
كانت تأثيراته السلبية أخف وطأة على الجميع. 
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الوالية...حماية مجتمعية 

حتقيق: لرا الظرا�ضي - ت�ضوير: حممد علي

شيء  كل  يحدث  ميديا  السوشل  عالم  في 
تقريباً، إنه عالم مفتوح، السوشل ميديا التي بدأت 
تهتم بالجانب الترفيهي وأخبار النجوم أصبحت 
أكثر قوة وشراسة بعد تزايد مريديها وتضاعف 
أرقامها، وتحولها لصناعة رقمية جبارة وتجارة 
رابحة عابرة للقارات، السوشل ميديا ابتلعت كل 
شيء تقريباً...أصبحت يداً قوية، واستطاعت أن 

تتحول إلى قوة نافذة في المجتمعات.

في  ميديا  السوشل  عبث  ملف  نفتح  واليوم 
مهم  أمر  وهذا  والحساسة،  المصيرية  القضايا 
جداً، ألن السوشل ميديا سوق مفتوحة للجميع، 
وهكذا  ويتحدث  يكتب،  أن  يستطيع  والجميع 
يتحولون إلى قادة رأي من دون أن يكون هناك 
أي رأي أو منطق، ففي عالم السوشل ميديا الكل 

يتحدث مهما كانت درجة ثقافته.
القضايا  مناقشة  هو  السلبي  الجانب  ولكن 

المصيرية من الجميع من دون معرفة أو ثقافة 
أو دراية حقيقية، وهذا الموضوع يفتح المجال 
للجميع ليدلو كل بدلوه من دون ثقافة حقيقية 
اليعلمون  من  تجد  وهكذا  النقاش،  تستدعي 
ذاته  بحد  وهذا  أيضاً،  اليعلمون  بما  يتحدثون 
السوشل  تناولت  األخيرة  الفترة  وفي  كارثة. 
ميديا موضوع والية المرأة وتعاملت مع الملف 
بهزلية  المجتمع  ثوابت  من  يعتبر  الذي  المهم 
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 ح�شني ال�شرحان: الوالية 

ق�شية مهمة ت�شكل تباينًا 

حادًا  يف وجهات النظر 

حولها

 طالب ال�شحي: ال�شريعة 

ا�شرتطت وجود الويل 

يف عقد الزواج وجعلته 

من �شروط �شحة العقد

ماهر ح�شوة: عقد 

الزواج له خ�شو�شية 

تختلف عن بقية 

العقود

نفتح  لهذا  الجميع،  على  بظاللها  ألقت  شديدة 
اليوم قضية والية المرأة لنتعرف على المشتغلين 
والمهتمين بهذه القضية والرأي الصائب في كل 

جوانب هذه القضية.

خ�ضو�ضية الزواج

القانون  استاذ  ماهر حصوة  الدكتور  يعّرف 
أبوظبي  في  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  في 
النصرة  تعني  لغة  الوالية  إن  قائالً:  الوالية، 
الحق شرعاً  ثبوت  تعني  واصطالحاً  والمعونة، 
على  الصحيح  التصرف  إنشاء  على  لشخص 

نفسه أو ماله، أو على نفس غيره أو ماله.
قاصرة:  والية  أوالً:  للوالية،  نوعان  وهناك 
إنشاء  على  لشخص  شرعاً  الحق  ثبوت  وهي 

التصرف الصحيح لنفسه على نفسه وماله.
وثانياً، والية متعدية: وهي ثبوت الحق شرعاً 
لغيره  الصحيح  التصرف  إنشاء  على  لشخص 
نوعان:  المتعدية  ماله.والوالية  أو  نفسه  على 
والوالية  النفس،  على  ووالية  المال،  على  والية 
ووالية  الحضانة،  والية  قسمان:  النفس  على 

التزويج.
الوالية  الدكتور حصوة: أن أسباب  ويضيف 
الغير منها  الوالية على  لها مبررات مثل وجود 
يجمعها  وهذه  والسفه،  والعته  والجنون  الصغر 
سبب واحد هو العجز عن التصرف لعدم األهلية 

أو لقصور فيها. أما سبب وجود والية التزويج 
لألنثى فليس العجز أو القصور في أهليتها ودليل 
ذلك أنها كاملة األهلية بإجماع العلماء، كما أن لها 
الحق في أن تخالع زوجها من دون موافقة وليها، 
كما يجوز لها أن تتصرف في أموالها من دون 

أخذ إذن الولي.
>  إذن ما هو سبب وجود الوالية على األنثى 

في التزويج؟ 
نقول  بداية  حصوة:  ماهر  الدكتور  يقول   -
بقية  عن  تختلف  له خصوصية  الزواج  عقد  إن 
العقود، فالشارع الحكيم احتفى بهذا العقد وجعل 
كبيراً، فشرع له مقدمات من  اجتماعياً  له شأناً 
خطبة، وشروط شكلية تتعلق بوجود الشهود ، 
فردي  عقد  من  العقد  بهذا  ليرتفع  إال  ذلك  وما 
إلى عقد اجتماعي فالزواج ال يقتصر أثره على 
الزوجين فقط، وإنما تنشأ منه روابط اجتماعية 
متعددة، وصالت اجتماعية ممتدة، فمنه يحصل 
النسب والمصاهرة والذرية يقول تعالى: »َوُهَو 
َوِصْهراً  َنَسباً  َفَجَعلَُه  َبَشراً  الَْماِء  ِمَن  َخلََق  الَِّذي 

َك َقِديراً )الفرقان: 54(. َوَكاَن َربُّ
الزواج  عقد  في  الولي  اشتراط  من  والحكمة 
ال  حتى  الفتاة،  مصلحة  أوالً:  يلي:  فيما  تتمثل 
تغر  فقد  لها،  يصلح  ال  من  اختيار  في  تتورط 
من قبل الشاب وال تستطيع هي بذاتها أن تسأل 
عن الشاب وتدينه وأخالقه، ألن ذلك مما ينافي 

لها  وصوناً  لكرامتها  فحفظاً  وحيائها،  طبيعتها 
من  التحقق  في  الولي  مهمة  االبتذال، جعل  عن 

هذه األمور.
العاطفة،  جماح  يكبح  الوالية  وجود  ثانياً: 
االختيار  حسن  ويحقق  الفردية،  النزوة  ويمنع 

شرط أال يستبد ويتعسف الولي في هذا الحق.

اإذن ملن تعطى الولية؟

قانون  نص  حصوة:  ماهر  الدكتور  يقول 
اإلمارات  لدولة  االتحادي  الشخصية  األحوال 
العربية المتحدة في المادة 32 على أن الولي في 
الزواج هو األب، ثم العاصب بنفسه على ترتيب 
وليان  استوى  فإذا  عماً،  ثم  أخاً  ثم  ابناً  اإلرث 
جاز،  بشروطه  الزواج  تولى  فأيهما  القرب  في 

ويتعين من أذنت له المخطوبة. 
قال  الولي،  عن  الوالية  تسقط  متى  وعن 
الدكتور حصوة: نص قانون األحوال الشخصية 
اإلماراتي في المادة 34 أن الولي األقرب إذا غاب 
يتمكن من  لم  أو  أو جهل مكانه،  غيبة منقطعة، 
من  بإذن  يليه  لمن  الوالية  انتقلت  به،  االتصال 

القاضي.
أّما في حالة عضل الولي، ومعنى العضل هنا 
برجل  التزوج  من  واليته  تحت  من  الولي  منع 
كفء لها من دون أسباب مبررة، في هذه الحالة 
فيقوم  مباشرة،  القاضي  إلى  الوالية  تنتقل 



العدد 578 فبراير 342019

تحقيق

يتحرى سبب  أن  بعد  بنفسه  بتزويجه  القاضي 
المنع من قبل الولي. 

> ولكن هل تستطيع المرأة أن تزوج نفسها؟
- يجيب الدكتور حصوة موضحاً أن القانون 
الزواج،  عقد  في  ركناً  الولي  اعتبر  اإلماراتي 
الزواج  عقد  تباشر  أن  للمرأة  يجوز  فال  وعليه 
بنفسها حتى لو كانت جامعية تجاوزت الثالثين 
أو سبق لها الزواج. جاء في المادة 39 من قانون 
األحوال الشخصية اإلماراتي )يتولى ولي المرأة 
المأذون  البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها 
على العقد، ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها 

فرق بينهما، ويثبت نسب المولود.
معنا  حديثه  حصوة  ماهر  الدكتور  ويختم 
بّد في  أنه ال  اعتقد  المتواضع،  رأيي  قائالً: في 
ألن  وموافقته  الولي  وجود  من  الزواج  عقد 
وإنما  فحسب،  فردياً  شأناً  ليس  الزواج  عقد 
تمتد  عالقة  وهي  تبعات،  له  اجتماعي  عقد  هو 
من  متعددة  بروابط  الزوجين  أسرتا  لتمتزج 
أمر  للمرأة  الولي  ووجود  والقربى،  المصاهرة 
فطري يشكل لها رافعة اجتماعية وسنداً ودعماً 
معنوياً، والوالية كما أسلفنا فيها معنى النصرة 
والمعونة، فإذا تخلفت الوالية عن مقصدها فذلك 
يعود إلى عدم فهم طبيعة الوالية أو إلى التعسف 

في استخدام هذا الحق من قبل الولي.

اأ�ض�س وحدود

موضوع  في  االجتماع  علم  رأي  هو  ما   <
الوالية المتعلق بالزواج؟ 

حسين  الدكتور  التساؤل  هذا  على  يجيب   -
سالم السرحان أستاذ علم االجتماع في جامعة 
قضية  إن  ويقول  والتكنولوجيا،  للعلوم  العين 
المهمة،  القضايا  من  بالزواج  المتعلقة  الوالية 

مشيراً إلى أن هذه القضية المهمة ما زالت إلى 
اليوم تشكل تبايناً حاداًً في وجهات النظر حولها 

بين الدين والمجتمع والقانون. 
والقوامة  الوالية  مفهوم  أن  السرحان  ويرى 
لها ارتباط كبير بما جاءت به الشريعة اإلسالمية 
وشروط  وحدود  أسس  ضمن  ولكنه  الغراء، 
النفقة  عمادها  منغلقة  اجتهادات  ضمن  وليس 
الحياة،  متطلبات  مواجهة  على  المالية  والقدرة 
وبالتالي فإن الوالية بحد ذاتها تحتاج اليوم إلى 
إعادتها إلى نصابها الحقيقي من دون تطرف في 
الرأي أو تزمت في الفكر، فوعي المرأة هنا هو 
المقياس، وكذلك أهلية الرجل لممارسة هذا األمر. 
سريع  بشكل  يتطور  المجتمع  أن  ويضيف: 
وتظهر العديد من القضايا، لهذا فإن عوامل تطور 
أكثر وضوحاً  اليوم  بدت  المجتمعات  وتحوالت 
وشمولية وتأثيراً بعد أن شهدت األسرة المكون 
األساسي والخلية األولى في المجتمع تطوراً في 

دورها ووظيفتها. 
يشهد  العربي  المجتمع  أن  السرحان  ويرى 
العالم  على  االنفتاح  في  مسبوقة  غير  حاالت 
أسهمت  وكذلك  الدولي،  المجتمع  في  والدخول 
أثرت  التي  اإلنسانية  التجارب  نقل  في  العولمة 

على البناء المجتمعي وأشكاله ووظائفه.

حفظ احلقوق

إدارة  مدير  الشحي  طالب  الشيخ  فضيلة 
العامة  الهيئة  في  اإلصدارات  ورقابة  البحوث 
للشؤون اإلسالمية يقول إن الشريعة اإلسالمية 
حياتها  لإلنسانية  لتحفظ  بأحكامها  جاءت 
أولته  ما  ذلك  ومن  واستقرارها،  وسعادتها 
الشريعة من حفظ حقوقها والقيام على رعايتها 
وحفظها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

في خطبة  قال  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  أن 
حجة الوداع: »اتقوا الله في النساء فإنهن عوان 
أن  ذلك  فمن  الله(،  بأمانة  أخذتموهن  عندكم، 
جعل لها حق التصرف بمالها بما تشاء من بيع 

وتصدق وغيره.
ويضيف الشحي: أن الشريعة اشترطت وجود 
الولي في عقد زواجها وجعلت وجوده شرطاً في 
صحة العقد عن أبي موسى األشعري رضي الله 
عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم : )ال نكاح 

إال بولي(.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
امرأة نكحت  أيما   ( الله عليه وسلم:  الله صلى 
باطل،  فنكاحها  باطل،  فنكاحها  وليها  إذن  بغير 

فنكاحها باطل(.
وولي المرأة في الزواج هو والدها فإذا توفي 
الوالد فوليها في الزواج هو أحد العصبة األقرب، 
قال العالمة خليل رحمه الله في مختصر خليل: 
وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه 
وقدم الشقيق على األصح. ويوضح مدير إدارة 
العامة  الهيئة  في  اإلصدارات  ورقابة  البحوث 
للشؤون اإلسالمية إن مقاصد الشرع في وجود 
وصون  حيائها  حفظ  الزواج  عقد  في  الولي 
...« السبكي  يقول  بشؤونها  والقيام  كرامتها 

ألن األليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن 
مباشرة العقد، ألن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى 
الرجال، وذلك غير الئق بالمروءة، ففوضه الشرع 

إلى الولي حمالً للخلق على أحسن المناهج.
عقد  في  الولي  وجود  اشتراط  يعني  ال  كما 
اعتبار  عدم  أو  شخصيتها  من  اإلقالل  الزواج 
في  للمرأة  الحق  الشريعة  جعلت  فقد  قولها. 
الولي متعسفاً في  إلى القضاء إن كان  الرجوع 
اإلسالمية  الشريعة  جعلت  كما  زواجها  شأن 
الحق للمرأة في رفض من وافق عليه الولي من 

دون أخذ رأيها.
دخلت  فتاة  أن  عنها:  الله  رضي  عائشة  عن 
عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي 
خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي 
الله  رسول  فجاء  وسلم،  عليه  الله  النبي صلى 
إلى  »فأرسل  فأخبرته،  وسلم  عليه  الله  صلى 
أبيها فدعاه، فجعل األمر إليها، فقالت: يا رسول 
الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم 

للنساء من األمر شيئاً(.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: »ال تنكح األيم حتى 
تستأمر, وال تنكح البكر حتى تستأذن«. قالوا: 
يا رسول الله, وكيف إذنها؟ قال: »أن تسكت«. 

األحوال  قانون  من   34 المادة  نصت  وقد 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الشخصية 
أنه إذا تعذر التواصل مع الولي فللقاضي الحق 
في أن يزوج المرأة، ونص هذه المادة: )إذا غاب 
الولي األقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم 
يتمكن من االتصال به، انتقلت الوالية لمن يليه 
بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى 

القاضي(.
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الدكتور جمال محمد الحوسني لـ»999«: 
خطة استراتيجية حتى عام 2021 لتطوير 

منظومة متكاملة إلدارة األزمات والكوارث 
في اإلمارات

حوار: اأحمد عادل -  ت�ضوير: حممد علي

الحوسني  الدكتور جمال محمد  كشف سعادة 
مدير عام الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
والكوارث، عن مالمح الخطة االستراتيجية للهيئة 
تطوير  وتعزز  تضمن  وهي   ،2021 عام  حتى 
في  والكوارث  األزمات  إلدارة  متكاملة  منظومة 
رفع  خالل  من  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
قدرات الكوادر الوطنية المتخصصة، ونشر الثقافة 
والوعي المجتمعي، وتعزيز تدابير المنع والوقاية 
البنية  وتطوير  وتأثيرها،  المخاطر  من  والحد 
المعنية  الجهات  إمكانيات  ورفع  وتنسيق  التحتية 
لتعزيز تنافسية الدولة عبر تطوير مؤشرات وطنية 

تعنى بالحد من المخاطر.
نجاح  عن   »999« مع  الحوار  كما كشف خالل 
في تفعيل منظومة وطنية لإلنذار المبكر عام 2018، 
خالل  من  بها  األولى  بالمرحلة  العمل  بدأ  والتي 
إرسال إشعارات ورسائل تحذيرية وتوعوية، عبر 
وسائل االتصال المختلفة إلى أفراد المجتمع، في 
حاالت الطوارئ، بما يضمن سرعة ودقة االستجابة 
للمخاطر، والحفاظ على األرواح والممتلكات، حيث 
تم تفعيل منظومة البث الخلوي من خالل األحوال 
مدن  بعض  لها  تعرضت  التي  المضطربة  الجوية 
شرطة  قبل  من  تحذيرية  رسائل  بإرسال  الدولة 

أبوظبي ودبي والشارقة.
كما تتضمن المرحلة الثانية التي يجري العمل 
عليها لالستفادة من القنوات التلفزيونية واإلذاعية 

الثالثة  والمرحلة  تحذيرية  رسائل  نشر  في 
يلي  وفيما  الموحد.  األذان  خاصية  من  االستفادة 

نص الحوار:

االستراتيجية  الخطة  مالمح  أبرز  هي  ما   <
للهيئة حتى 2021؟

لتحقيق  الجديدة  االستراتيجية  بتطوير  قمنا   -
وتعزيز  الدولة  سياسة  ترسيخ  في  الهيئة  رسالة 
نظام  جهوزية  خالل  من  المجتمع  واستقرار  أمن 
وتحقيق  والكوارث،  واألزمات  الطوارئ  إدارة 
مهامها في إدارة وتنسيق جهود مواجهة الطوارئ 
واألزمات والكوارث باإلمكانيات الوطنية للمحافظة 

على األرواح والممتلكات.
أهداف   4 تحقيق  إلى  االستراتيجية  وتسعى 
رئيسة هي جاهزية ومرونة المؤسسات والمجتمع 
في مواجهة المخاطر، تطوير ورفع فاعلية وكفاءة 
واألزمات  الطوارئ  إدارة  في  الرئيسة  العمليات 
إدارة  في  الوطنية  الكوادر  قدرات  رفع  والكوارث، 
المؤسسات  في  والكوارث  واألزمات  الطوارئ 
والقطاعات الحيوية، نشر الثقافة والوعي عن إدارة 

الطوارئ واألزمات والكوارث في المجتمع.
رئيسة  مبادرات   10 االستراتيجية  تتضمن  كما 
تدابير  تعزيز  المنظومة،  حوكمة  بتطوير  تعنى 
المنع والوقاية والحد من المخاطر وتأثيرها، تعزيز 
قدرات االستجابة، بناء اإلمكانيات والتدابير الالزمة 

للتعافي، تطوير الكوادر المتخصصة، تعزيز الوعي 
دعم  والمجتمع،  الدولة  مؤسسات  في  والثقافة 
تطبيق استمرارية األعمال للقطاع الحكومي، تطوير 
منظومة إدارية وتشغيلية متكاملة، تطوير مؤشرات 
وطنية إلدارة الطوارئ والجاهزية، االرتقاء باألنظمة 

والبنية التحتية اإللكترونية.
> ما هي استعدادات الهيئة في مواجهة حاالت 

الطوارئ واألزمات والكوارث في الدولة؟
متكاملة  منظومة  تطوير  على  العمل  جاري   -
دولة  في  والكوارث  واألزمات  الطوارئ  إلدارة 
اإلمارات العربية المتحدة، تشمل 4 محاور األول: 
هو المنع والوقاية وتتضمن حوكمة مرحلة الوقاية 
)القوانين، األطر العملية(، برنامج إدارة استمرارية 
السالمة  إدارة  لنظام  الوطني  المعيار  األعمال، 
والصحة المهنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الثقافة  نشر  الوطنية،  المخاطر  بيانات  قاعدة 

والوعي عن الحد من المخاطر.
اإلطار  ويشمل  االستعداد  هو  الثاني  والمحور 
العام لالستجابة الوطنية، خطة االستجابة الوطنية، 
الجهات  إمكانيات  رفع  الكوادر،  وتطوير  تدريب 
ومراكز العمليات، سجل تقييم المخاطر والتهديدات.
تطوير  ويشمل  االستجابة  الثالث،  والمحور 
مركز العمليات الوطني، معايير اإلجراءات، مفهوم 
القرار،  العمليات، تطبيق تكنولوجيا وتقنيات لدعم 

فرق طوارئ وطنية ومحلية.
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تبواأت الهيئة خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية مكانة 

مرموقة على ال�شعيدين العربي والعاملي

اإلطار  ويشمل  التعافي  وهو  الرابع  والمحور 
العام للتعافي، دليل التعافي الوطني، إعادة اإلعمار، 
خطط التعافي ولجان وفرق مشكلة، الدعم النفسي 

المعنوي والمادي.
كما يوجد لدى الهيئة حالياً مفاهيم وخطط آليات 
عمل مفعله ويتم التدريب عليها ومراجعتها بشكل 

دوري على المستويين الوطني والمحلي.
تأسيسها  منذ  الهيئة  إنجازات  أهم  هي  ما   <

وحتى اآلن في مواجهة التحديات والمخاطر؟
قيادتنا  توجيهات  بفضل  أنه  أؤكد  بداية   -
تمتلك  المتحدة  العربية  اإلمارات  باتت  الرشيدة، 
منظومة وطنية متكاملة على المستويين االتحادي 
الكوارث  وقوع  عند  االحداث  إلدارة  والمحلي 
خططاً  تضم  منظومة  وهي  والطوارئ،  واألزمات 
وبناء سجل  واإلمكانيات  القدرات  وتطوير  وطنية 
التدريبات  وإجراء  محلي،  وآخر  وطني  مخاطر 
الميدانية وصقل قدرات ومهارات المعنيين بحاالت 
معايير  أعلى  على  والكوارث،  واألزمات  الطوارئ 
الطوارئ،  مجال  في  الدولية  والمستجدات  الكفاءة 

وقادرة على مواجهة أصعب الظروف.
الماضية  العشر  السنوات  الهيئة خالل  وتبوأت 
والعالمي  العربي  الصعيدين  على  مرموقة  مكانة 
وحققت إنجازات رائدة في إدارة الطوارئ واألزمات 

والكوارث.
وتمكنت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 

والكوارث من قطع أشواط طويلة في مسيرة تعزيز 
إمكانيات دولة اإلمارات العربية المتحدة في إدارة 
ووضع  والكوارث،  واألزمات  الطوارئ  ومواجهة 
متطلبات ضمان استمرارية العمل خاللها والتعافي 
المشترك،  والتخطيط  باالستعداد  منها،  السريع 
واالتصال  التنسيق  وسائل  استخدام  خالل  ومن 
المستوى االتحادي والمحلي والخاص،  كافة على 
والممتلكات  األرواح  على  المحافظة  بهدف  وذلك 
والمكتسبات، وأحدث إنجازاتها هو تدشين منظومة 
متكاملة جديدة تسهم في تعزيز العمليات الرئيسة 
واألزمات  الطوارئ  بإدارة  والخاصة  الهيئة  في 
الجمهور  مع  بالتواصل  تعنى  والتي  والكوارث 
واألفراد المعرضين للخطر وتمكينهم من االستعداد 
المخاطر  من  نوع  أي  تجاه  الفعالة  االستجابة  أو 

وذلك للحفاظ على األرواح والممتلكات.
> هل تطلعنا على تفاصيل أكثر عن منظومة 

التواصل مع الجمهور ومتى يبدأ تطبيقها؟
- بدأت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
المنظومة  من  األولى  المرحلة  تفعيل  والكوارث، 
الوطنية لإلنذار المبكر، وتعمل هذه المنظومة على 
وسائل  عبر  تحذيرية،  ورسائل  إشعارات  إرسال 
االتصال المختلفة، إلى األفراد، في حاالت الطوارئ، 
للمخاطر،  االستجابة  ودقة  سرعة  يضمن  بما 

والحفاظ على األرواح والممتلكات.
للمشروع،  األولى  المرحلة  االنتهاء من  تم  وقد 
أكثر  على  الخاصية  هذه  تفعيل  يتضمن  الذي 
العاملة  الدولة،  في  استخداماً  الذكية  الهواتف 
مع  بالتعاون  إس«،  أو  و»آي  »أندرويد«  بنظامي 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، وتم إصدار 
تشريع يلزم مصنّعي الهواتف تفعيل هذه الخاصية، 
وإضافته في اإلصدار األخير، واإلمارات بذلك تعد 
تحذيري  نظام  لديها  التي  األولى  العربية  الدولة 
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خاص، أسوة بأمريكا وبريطانيا، 
وهو األمر الذي تحقق في تفعيل منظومة البث 
المضطربة  الجوية  األحوال  خالل  من  الخلوي 
بإرسال  الدولة  مدن  بعض  لها  تعرضت  التي 
ودبي  أبوظبي  شرطة  قبل  من  تحذيرية  رسائل 
والشارقة خالل الفترة الماضية، حيث تلقى سكان 
الدولة صوت اإلنذار مصاحباً للرسائل التحذيرية 
وتوجيههم  الطقس،  تقلبات  بشأن  هواتفهم  عبر 

للتصرف السليم.
واألزمات«،  الطوارئ   – »تطبيق  الهيئة  وأطلقت 
وهو تطبيق ذكي يوفر معلومات مهمة أثناء حاالت 
يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة  واألزمات  الطوارئ 
إرسال  خالل  من  التطبيق  مع  التفاعل  للجمهور 
يتيح  ذلك  على  معينة وعالوة  حالة  عن  معلومات 
االلتحاق  وكذلك  الطوارئ  حاالت  في  المساعدة 

بالدورات التدريبية المعتمدة.
على  االختصاصات  في  تداخالً  ترون  هل   <
صعيد مواجهة حاالت الطوارئ بالدولة؟ وكيف 
تنظرون إلى سبل التنسيق بين الجهات المعنية 

في ذلك؟
االختصاصات  في  سابقاً  تداخل  هناك  كان   -
بين الجهات المعنية قبل عام 2007، وبتشكيل الهيئة 
واألدوار  المسؤولية  ونظام  االختصاصات  بدأت 
حاالت  إدارة  في  الشركاء  بين  وتتكامل  تتضح 

الطوارئ واألزمات والكوارث.
المجال على  أما اآلن فال يوجد تداخل في هذا 
اإلطالق، بل هناك تكامل وتعاون كامل تحت مظلة 
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، 
إذ قامت الهيئة بوضع إطار عام موحد لالستجابة 
لحاالت الطوارئ، إذ يقع على عاتقها تطوير وتوحيد 
المتعلقة  واإلجراءات  والسياسات  القوانين  إدامة 
بإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث على المستوى 

الوطني. ومن بين اإلجراءات في هذا المجال عمدت 
في  والمتمثل  الحيوي  تنفيذ مشروعها  الى  الهيئة 
المائي،  )الغذائي،  االستراتيجية  المخازن  مشاريع 
الوزارات  والتنسيق مع  بالتعاون  الوقود(،  الطبي، 
قامت  كما  بالدولة،  المعنية  والمراكز  والهيئات 
بالمشاركة في إعداد خطة الطوارئ اإلقليمية لدول 
للمنتجات  العربي  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

البترولية. 

في عام 2007 وجهت قيادتنا الرشيدة بإنشاء 
واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  »الهيئة 
تنسيق  عن  المسؤولة  الجهة  لتكون  والكوارث« 
واألزمات  بالطوارئ  المعنية  الجهات  جهود 
حماية  يضمن  نحو  على  وإدارتها  والكوارث 
وتمَّ  المحتملة.  المخاطر  من  ومكتسباتها  الدولة 
تشكيل فرق للطوارئ المحلّية في كل إمارة، بقرار 
يكون  أن  على  العهود،  أولياء  السمو  أصحاب  من 
اإلمارة،  في  الشرطة  عام  قائد  برئاسة  فريق  كل 
وتمارس هذه الفرق أدوارها ومسؤولياتها في إدارة 
وتنسيق البرامج المحلية واالتحادية في كل إمارة، 
لحاالت  واالستعداد  المنْع  بمرحلتي  تتعلّق  والتي 
مستوى  ورفع  والكوارث،  واألزمات  الطوارئ 
منظومة  وضع  خالل  من  واالستجابة،  االستعداد 

واإلشراف  اإلمارة،  في  اإلجراءات  من  متكاملة 
الوطنية إلدارة  على تنفيذها بالتنسيق مع »الهيئة 
الطوارئ واألزمات والكوارث« وغيرها من الجهات 
يتعلّق  ما  كل  في  والتنسيق  واالتصال  المعنيَّة، 
أجل  من  والكوارث  واألزمات  الطوارئ  بمجال 
والوطني،  المحلّي  المستويين  بين  التكامل  تحقيق 
المحلّي،  المخاطر  سجّل  إعداد  على  واإلشراف 
الوطني،  المخاطر  سجّل  مع  توافقه  من  والتأّكد 
وإعداد قواعد بيانات بالموارد واإلمكانيات المتوّفرة 
في اإلمارة، ومتابعة تحديثها، وإعداد وتقييم خطط 
والكوارث،  واألزمات  للطوارئ  المحلّية  االستجابة 
بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وتطوير اإلمكانيات، 
من خالل اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات على 

مستوى اإلمارة، وتحديثها بشكل دوري.



إلى  شركائها،  مع  بالتنسيق  »الهيئة«،  وتسعى 
في  تسهم  عالية،  كفاءة  ذات  بيانات  قاعدة  إيجاد 
بالمعلومات  الميدانيين،  ومنّفذيه  القرار  َمّد صنّاع 
والخطط كافة التي تسهم في اإلدارة الناجحة أليَّ 
أزمة، ووضع الخطط الخاصة بالطوارئ ومتطلّبات 
استمرارية األعمال، وضمان استفادة الجهات كافة، 
شركائها  مع  »الهيئة«  ق  تنسِّ السياق،  هذا  وفي 
ومستمرة،  متواصلة  بصورة  االستراتيجيين، 
سواء في الحاالت العادية، أو في حاالت الطوارئ 
المعلومات  تبادل  يتّم  حيث  والكوارث،  واألزمات 
األرقام  تلك  بدراسة  يسمحان  ونظام  آلية  وفق 
المتعلقة  القرارات  جميع  وُتبنى  والمعلومات. 
التي  المعلومات  على  واألزمات  الطوارئ  بإدارة 
المختلفة، كل في مجال  الدولة  توفرها مؤسسات 

اختصاصه. 
في  الهيئة  تعتمدها  التي  المنهجية  هي  ما   <

مجال عملها؟
وتنفيذ  عملها  منهجية  في  الهيئة  اعتمدت   -
العالمية،  والممارسات  المعايير  أفضل  نشاطاتها 
عدد  وإنشاء  المؤسسات،  توجيه  خالل  من  وذلك 
من مراكز العمليات على درجة عالية من الجاهزية 
واالستدامة التي تعمل على مدار الساعة في مختلف 
أرجاء الدولة وخالل العشر سنوات الماضية تمكنت 
بمواجهة  تتعلق  حيوية  مفاهيم  نشر  من  الهيئة 
مصدرها  أو  نوعها  كان  مهما  واألزمات  الكوارث 
فقد كان من أبرز تلك المفاهيم هو العمل الجماعي 
واالتحادية  المحلية  الجهات  بين مختلف  التكاملي 
وذلك  مسؤولياتها،  وتحديد  أدوارها  وتنسيق 
لضمان تحقيق أعلى درجات الجهوزية والكفاءة في 

مواجهة واحتواء تلك األزمات وإدارتها.
NCE� )وتمَّ إعداد »معيار استمرارية األعمال« 
نوعه في منطقة  األول من  ُيَعّد  الذي   ،)MA:7000
العربية، والذي تّم  الشرق األوسط، واألول باللغة 
اعتماده في الحكومات المحلية والحكومة االتحادية، 
المؤسسات  أداء  مستوى  برفع  يهتّم  نظام  وهو 
والشركات، في حال تعّرض مهامها ألي أحداث قد 

تعطل سيرها. 
الحاجة  على  بناء  »المعيار«  إصدار  تّم  كما 
في  الحيوية  للخدمات  األعمال  استمرارية  لضمان 
الخدمات  استقرار  على  يساعد  مّما  المؤسسات، 
واألعمال بالدولة، ومقدرتها على التعافي أثناء وفي 
أعقاب حدوث أّي طارئ، إلى أن يعود الوضع إلى 

طبيعته. 
كما تم إعداد معيار وطني لنظام إدارة السالمة 
يمكن  والذي  اإلمارات،  لدولة  المهنية  والصحة 
من  الدولة  في  خاص  بشكل  الصناعي  القطاع 
سالمة  أجل  ومن  المخاطر  حدوث  فرص  تقليل 
وصحة العاملين لدى القطاع الصناعي وغيره من 
ولتسهيل  الوطني.  اقتصادنا  ترفد  التي  القطاعات 
السالمة والصحة  إدارة  أنظمة  بين  التكامل  عملية 
الدولة وتتظافر هذه الجهود في إطار  المهنية في 
والصحة  السالمة  إدارة  لنظام  الوطني  المعيار 

 NCEMA المهنية، أعدت الهيئة الوطنية هذا المعيار
6000 كجزء من مهمتها الرامية إلى مواكبة الجهود 

الوطنية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية.
لدعم  للمتطوعين  المجال  الهيئة  فتحت   <
حجم  هو  ما  الطوارئ..  أوقات  في  جهودها 

التجاوب مع هذه المبادرة؟
- بداية أود توجيه الشكر لجهود أبنائنا وإخواننا 
المتطوعين داخل الهيئة أو المنخرطين في البرامج 
الوطنية التطوعية األخرى والمنضمين في برنامج 
التطوع، وقد أطلقت الهيئة البرنامج الوطني للتطوع 
الكوارث،  مواجهة  في  الدولة  جهود  تعزيز  بهدف 
البرنامج  في  اآلن  حتى  المتطوعين  عدد  بلغ  وقد 
ما  وهو  واإلناث،  الذكور  من  متطوعاً   2330 نحو 
يؤكد أن التطوع أصبح ثقافة مجتمعية تسهم في 

النهوض بالدولة، وتحقيق أهدافها. 
األبناء، زادت جاهزية  ومن خالل جهود هؤالء 
مواجهة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
على  يحافظ  بما  والكوارث،  واألزمات  الطوارئ 
التداعيات  من  ويقلل  الدولة،  ومكتسبات  أرواح 
المادية والبشرية لهذه الكوارث، ويمدها بالمرونة 
الالزمة للتصرف في أوقات األزمات، وبما يساعد 
على سرعة التعافي من الكوارث واستعادة الحياة 

الطبيعية. 
>  ما هي خطتكم في رفع مستوى وعي أفراد 
المجتمع في كيفية التصرف في حاالت الطوارئ؟

توعية  حمالت  المجال  هذا  في  الهيئة  تنفذ   -
متواصلة تهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه، بأهمية 
االستعداد وُسبُل مواجهة الطوارئ واألزمات، وقد 
أسهمت »الهيئة« في رفع وعي المجتمع ومعرفته، 
التقليدي  بنوعيه  اإلعالم،  استخدام  خالل  من 
واالجتماعي، في بّث الرسائل التوعوية واإلرشادية، 
المختلفة،  والمؤتمرات  المعارض  في  والمشاركة 

الكتيِّبات اإلرشادية، واألفالم القصيرة. 
تدريبية  دورات  تنظيم  تم  اإلطار  هذا  وفي 
العناصر  لتدريب  ربدان  أكاديمية  مع  بالتعاون 

المعنية باالستجابة للطوارئ اإلشعاعية والنووية.
والتثقيف،  التوعية  بهدف  الهيئة  أصدرت  كما 
دليالً متكامالً ومصوراً بعنوان: »دليلك في الحاالت 
ويتضمن  واإلنجليزية«  العربية  »باللغتين  الطارئة 
عدة  حيال  السليم  التصرف  حول  متنوعة  أبواباً 

مخاطر تم توزيعها على المؤسسات واألفراد.
وتسعى الهيئة مع شركائها بشكل دائم لزيادة 
برامج التوعية والتثقيف من خالل اطالع الجمهور 
على المخاطر التي قد يتعرض لها، وطرق الوقاية 

والتصرف السليم حيال المخاطر.
> ما هي آلية اختيار وإعداد الكوادر الوطنية 

للفرق التابعة للهيئة؟
- أولت الهيئة اهتماماً خاصاً ببناء كوادر وطنية 
مؤهلة تتمتع بالخبرة والمعرفة الالزمة في كيفية 
والكوارث،  واألزمات  الطوارئ  مع حاالت  التعامل 
إلدارة  الوطنية  الهيئة  حرصت  الصدد  هذا  وفي 
وتأهيل  إعداد  على  والكوارث  واألزمات  الطوارئ 

الكوادر الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الوعي في  ورفع مستوى  ومهنياً  وأكاديمياً  علمياً 
مجاالت إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث. حيث 
مستوى  على  متدربين   9303 من  أكثر  تدريب  تم 
في  والمحلية  االتحادية  المعنية  والجهات  الهيئة 
األعمال  واستمرارية  واألزمات  الطوارئ  مجال 
الكيميائية  بالطاقة  الخاصة  األزمات  مع  والتعامل 
منذ   )CBRN( والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية 

نشأتها وحتى اآلن.
ونظمت الهيئة لموظفيها وللجهات المعنية العديد 
الطوارئ  مجال  في  المتخصصة  الدورات  من 
أكثر  التدريبية  الدورات  عدد  بلغ  حيث  واألزمات 
الكوادر  تأهيل  بهدف  تدريبية  دورة   500 من 
واألزمات  الطوارئ  منظومة  على  المتخصصة 
 ( التالية  المجاالت  على  تعتمد  والتي  والكوارث 

الوقاية، االستعداد، االستجابة، التعافي(.
وتحرص الهيئة على تطبيق استراتيجية التدريب 
التخصصي ضمن أهدافها في تعزيز قدرة الدولة 
إدارتها  وحسن  واألزمات،  الطوارئ  مواجهة  في 
والتدريب  التخطيط  خالل  من  وقوعها،  حال  في 

المشترك والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة.
ومن هنا تأتي مسؤولية الهيئة في صقل المعرفة 
الطوارئ  إدارة  في  المتدربين  مهارات  وتطوير 
واألزمات والكوارث وذلك من خالل إيجاد دورات 
األساليب  أفضل  تتبع  المستوى  عالية  تخصصية 

العلمية والعملية.
في  موظفيها  تأهيل  على  الهيئة  تحرص  كما 
الفنية  والكفاءات  والسلوكية  القيادية  الكفاءات 
الموظفين  عمل  مجال  في  التخصصات  لمختلف 
وتركز على توفير التدريب العملي المتخصص لكل 
وتوجهات  التدريبية  االحتياجات  وحسب  موظف 
الهيئة والمشاريع المستقبلية واالستراتيجية للهيئة.

المبكر  لإلنذار  الوطنية  المنظومة  تعنى 
في  للجمهور  التحذيرية  الرسائل  بإيصال 
عبر  والكوارث  واألزمات  الطوارئ  حاالت 
الحفاظ  بهدف  وذلك  المختلفة  النشر  وسائل 
على األرواح والممتلكات بمنأى عن أي ضرر، 
األولى  المرحلة  الهيئة على تطبيق  وقد عملت 
والتي تم خاللها تفعيل نظام إلكتروني حديث 
ومتطور يتيح للجهات المعنية إنشاء الرسائل 
في  المستهدفين  إلى  وإرسالها  التحذيرية 
منطقة جغرافية محددة بما يضمن دقة وسالمة 
محتوى الرسالة و وصولها إلى وسيلة النشر 
المعنية، وقد تم في المرحلة األولى ايضاً تفعيل 
الرسائل التحذيرية للجمهور من خالل الهواتف 
المتحركة وذلك باستخدام تقنية البث الخلوي 
كإحدى وسائل النشر المعتمدة للجمهور، على 
أن يتم العمل في المراحل القادمة على استكمال 
النشر  وسائل  تفعيل  خالل  من  المنظومة 
الطرق  في  الذكية  واأللواح  كاإلذاعة  األخرى 

باإلضافة إلى مكبرات الصوت المساجد.
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يعتبر القاتل المتسلسل أحمد سورادجي  واحداً 
من أشهر عشرين قاتالً شهدتهم إندونيسيا، حيث 
يخنق  وكان  وفتاة  امرأة  وأربعين  اثنتين  قتل 
حقل  في  يدفنهن  ثم  لعابهن  ويشرب  ضحاياه 
إلى  متجهة  وجوههن  تكون  بحيث  السكر  لقصب 
منزله إذ كان يعتقد أن وضعهم هذا سيمنحه الكثير 

من القوة.
ممارسة  في  براعته  القاتل  هذا  عن  عرف  وقد 
يعتنق  كان  كما  والشعوذة،  السحر  أعمال 
تحقيقها  إلى  يهدف  أهدافاً  ويضع  أفكاراً غريبة 
بأي وسيلة والتي كانت تشير إلى إصابته بجنون 

العظمة.
وقد اعترف لدى إلقاء القبض عليه أنه كان يقتل 

ضحاياه من النساء الكتساب قوة روحانية
حيث  لديه،  السحري  العمل  قدرة  وتحسين 
المرضى،  كان يفخر بقدرته كساحر على معالجة 
وكشف المقتنيات المخبأة والسيطرة على اآلخرين.
خالل  من  جرائمه  يرتكب  القاتل  هذا  كان  كما 
خاص  أسلوب  واستخدام  وتراتيل  لطقوس  أدائه 
ازدادت  كلما  أكثر  قتل  كلما  بأنه  يؤمن  وكان  به، 
قواه الروحية. كما ادعى أنه معالج روحاني المثيل 
تعني  »دوتاك«.والتي  لقب  نفسه  على  وأطلق  له 

الساحر العظيم.
ولد سورادجي في عام 1949 وبدأ يرتكب جرائم 
القتل في عام 1986 واستمر ذلك أحد عشر عاماً، 
بعضهم  كان  وإن  امرأة   42 مقتل  النتيجة  وكانت 

يرى أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك.
اإلندونيسية  الحكومة  أن  المعروف  ومن 
اإلسالم  بينها  من  مختلفة  ديانات  بست  تعترف 
والمسيحية.إال أن الكثير من السكان  يؤمنون كثيراً 
خاصة  الروحاني،  والعالج  والشعوذة  بالسحر 
على  سورادحي  بقدرة  اعتقدن  اللواتي  النساء 
وجماالً،  فتنة  أكثر  النساء  وجعل  العالج  بالسحر 
على  والعثور  الثروة  كسب  في  مساعدتهن  كذلك 

ترجمة: د. ح�ضن الغول 

الزوج المناسب.
جاءه  المتوفي  والده  أن  القاتل  هذا  ويدعي 
امرأة  سبعين  قتل  إذا  بأنه  وأخبره  المنام  في 
والعالج  السحر  في  خارقة  قوة  سيكتسب  فإنه 
الرسمية  لألرقام  وفقاً  فشل  أنه  الروحاني.  إال 
في قتل السبعين امرأة  ونجح فقط في قتل اثنتين 
وأربعين امرأة، وإن كان بعضهم يعتقد أنه قد يكون 
العثور  يتم  لم  النساء  من  أخريات  هنالك ضحايا 

عليهن.
عن  التحري  الشرطة  بدأت  عليه  القبض  إثر 
اللواتي اختفين في ظروف غامضة  أسماء النساء 
في المناطق القريبة من منزل سورادجي والبحث 
من  الكثير  إضافة  إلى  النتائج  أدت  حيث  عنهن، 
ذلك  ضحايا  قائمة  إلى  المختفيات  أسماء النساء 

القاتل.
وبسبب شهرته كساحر ذي قوة خارقة لم يكن 
إذ إن  سورادجي يغادر بيته للبحث عن ضحاياه، 
حل  في  للمساعدة  طلباً  إليه  يأتين  كن  معظمهم 

مشاكلهن المختلفة وكن كمن يحفر قبره بيديه.
وتضمن أسلوب معالجتهن دفنهن بشكل رأسي 
وحتى منتصف أجسادهن في حفر رملية، ثم يقوم  
مستغالً عدم قدرتهن  على الحركة أو المقاومة 
النساء  انقطعت  الوقت وعندما  بقتلهن خنقاً. ومع 
عن  الحضور إليه للعالج بدأ  يبحث عن ضحاياه، 
وكان يختارهن من فتيات الليل، حيث يستدرجهن 
إلى منزله ليمارس القتل بهدف زيادة عدد الضحايا 

والوصول إلى رقم السبعين.
ومثل العديد من السحرة كان هذا القاتل يؤمن 
بأن الطقوس والتراتيل التي يمارسها خالل عملية 
القتل ستمنحه القوة المطلوبة. وكان يتعمد شرب 
لعاب الضحايا مباشرة من أفواههن. وبعد قتلهن 

يدفنهن في مزرعة لقصب السكر.
وحتى   1986 عام  من  القتل  مسلسل  واستمر 
العثور  إثر  عليه  القبض  ألقي  حيث   ،1997 عام 

تم  للقصب،  والتي  مزرعة  جثة  امرأة  في  على 
التعرف على جثتها، حيث أخبر السكان المحليون 
الشرطة أنهم شاهدوها للمرة األخيرة، وهي متجهة 
إلى منزل سورادجي لتلقي العالج بالسحر، حيث 
الضحية،  مقتنيات  على  وعثر  منزله  تفتيش  تم 

إضافة إلى مقتنيات ضحايا أُخريات.
وخالل قضائه لفترة عقوبته في السجن توقف 
عن االدعاء بأنه يمارس السحر والعالج الروحاني 
يلقي نصائحه على نزالء  بدأ  ولم يكتف بذلك بل 
السجن. وكان من الواضح أنه يحظى بالكثير من 
الكبير  العدد  هذا  قتل  على  قدرته  بسبب  الشعبية 

من النساء.
سورادجي  فإن  الشرطة  لتقارير  ووفقاً 
اللوتي  خضعن  أخوات  ثالث  من  متزوجاً  كان 
أن  إال  القتل  جرائم  اكتشاف  إثر  لالستجواب 
إحداهن وتدعى  »توميني« اتهمت بالمشاركة في 
ارتكاب تلك الجرائم. وقد خضعت للمحاكمة وحكم 
عليها بالسجن مدى الحياة. أما الزوجتان األُخريان 

فكانتا تجهالن األنشطة الشريرة لزوجهما.
كان  والشعوذة  السحر  ممارسته  عن  وبعيداً 
الذي  األمر  الماشية،  تربية  في  يعمل  سورادجي 
كان يتطلب منه امتالك أرض زراعية شاسعة والتي 

وفرت له بعد ذلك مكاناً لدفن ضحاياه.
محاكمته  على  سنوات  عشر  مرور  وبعد 
النار  بإطالق   2008 يوليو  في  إعدامه  تم  وسجنه 
في ساحة  علني  بشكل  إعدام  فرقة  قبل  من  عليه 
تبعد  التي  سيردانج  ديلي  مقاطعة  في  مفتوحة 

نحو  أربعين  كيلومترا عن مدينة
»ميدان« العاصمة اإلقليمية لسومطرة الشمالية.

وقبل إعدامه قال في آخر مقابلة أجريت معه »إن 
السحر األسود لم يولد بداخلي بل كان قادماً من 
السماء وإنني قررت  التوبة، وأرجو أن تسنح لي 

الفرصة للحياة كاآلخرين«.
وقبل أن يتم الكشف عن ارتكابه لجرائم القتل 

القاتل المشعوذ
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وكان  جيرانه،  باحترام  يحظى  سورادجي  كان 
المنزلية  األعمال  بعض    في  أحياناً  يساعدهم 
وتوفير العالج الالزم لهم والتبرع  ببعض أمواله 
جيرانه  مع  عالقاته  جعل  األمر  وهذا  للمحتاجين، 
بإرسال  التوصية  على  شجعهم  ما  وهو  قوية، 

المرضى الذين يحتاجون للعالج الروحاني منه.

تسبق  التي  طقوسه  القاتل  هذا  يبدأ  أن  وقبل 
له  تدفع  أن  الضحية  من  يطلب  كان  القتل  عملية 
مبلغاً من المال يعادل نحو  مائتي دوالر. وما أن 

يستلم المال حتى يبدأ خطوات القتل.
وإثر إلقاء القبض عليه لم يستسلم لذلك بل قدم 
السلطات  إلى  بالعفو  التماس  طلبات  السجن  في 

والتي تم رفضها.
مسؤولي  من  طلب  إعدامه  موعد  اقتراب  ومع 
السجن أن يسمحوا لزوجته »توميني« التي كانت 
تمضي عقوبة السجن المؤبد بزيارته.  وقد وافق 
للمرة  معها  تحدث  ذلك  حيث  على  المسؤولون 

األخيرة قبل إعدامه
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قرارات  اّتخاذ  في  الناس  بعض  يخطىء  قد 
مصيرّية، تتعلّق بحياتهم الشخصية، أو العائلية، أو 
الوظيفية، وقد تْدهُمهم النتائج غير المتوّقعة، فتسبّب 

لهم صدمة، أو لوثة، أو ضياعاً! 
بل رّبما يدفع الثمن أقرب المقّربين إليهم، بقصد 
ه وأساسه إلى  أو من دون قصد، كّل هذا يعود في أُسِّ
غشاوة القلب، أو إلى أمل الترّقب، أو فقاعة الغواية! 
فهل من عقوٍل ُمتنّورة، وقلوٍب غيِر مريضة، لمتابعة 
أوجاعها  واجتياز  مطبّاتها،  وعبور  الحياة،  أْسفار 
اليقظة،  وأحالم  الكاذب،  التّهويم  عن  بعيداً  بسالم، 
وعن الجهل القاتل، حتى تخوض بنا السفينة أْمواَه 
المادية  المتالطمة، بأقّل الخسائر،  الحياة، وأمواجها 
بطمأنينِة  الجفون،  مْلء  فننام  المادية،  وغير  منها، 
طفٍل، ينام بين ِذراعي أّمه، وحضنها الّدافىء األليف؟

إليكم القّصة، قصة الزوجة المسكينة »أم شيماء« 
المقيمة  في إحدى مدن الدولة منذ سنوات 

هي ذي »أم شيماء«، امرأة مسكينة مظلومة، كانت 
تتحّدث لعدٍد من صديقاتها وقريباتها المقيمات  في 
سلوكه  بسبب  وأّنها  لها،  طليقها  ظلم  عن  الدولة 
المريض، تحملت على عاتقها هّماً ثقيالً، وأنها لم تكن 
تقّدر بدّقٍة عواقَب زواجها  السابق، مْن زوٍج غريب 
لتصّرفاته  يحسب  يكن  لم  المزاج،  ُمتقلّب  األطوار، 
»غيثاء«،  و  »شيماء«،  منها  واِلِبنْتَيِْه  الرَّْعناء،  الغبيّة 

أّي حساب!
بينها  واستثنائية،  خاّصة  جلسة  وفي  مّرة،  ذات 
مثلها  الدولة  في  المقيمة  »عواطف«  وبين صديقتها 
وأكيدة،  عالية،  ثقة  بها  تثق  والتي  طويلة،  لسنوات 

وتحبّها كأخٍت لها، قالت:
لم يكن المرض الذي ُيطلَق عليه ُمَسمَّى »الّشِقيقة«، 
أعانيه  والذي  الرأس  من  نصفاً  وهو مرض يصيُب 
منْذ طفولتي، عائقاً أمام طليقي »منّاع«، الموظف في 
إحدى الشركات  الخاصة في الدولة، وأحد أصدقاء 
خاّصة  لخطوبتي،  التقّدم  من  »سميح«  األكبر  أخي 
الخطوبة، قد صارحتْه عْن مرضي  فترة  وأنني في 

هذا، لم أْخِف عليه األمَر بتاتاً، وكانت عبارات:
• »ُكلّه من عند الله وبأمره«، »الّشفاء بيد الخالق 
سبحانه«، »باألدوية، وتشخيصات األطباء، والتحاليل 
اً،  الالزمة، يكون الّشفاء بإذنه تعالى«، »ال تحملي همَّ

ما دمُت إلى جانبك، أنِت حياتي، وسعادتي«!  
، تبعث  كانت مثل هذه الكلمات َبْرَداً وَسالماً عليَّ
في قلبي الطمأنينة واالْرتياح، وفي الوقت عينه، كان 

اإعداد: وجيه ح�ضن

يواِسي نفَسه بها، ليتجاوَز الحواجز االجتماعية، أمام 
حبّه الكبير لي، أو هكذا ُخيِّل إلّيَ! 

قالت »عواطف« ُمتسائلة:
التزاماته  لكّل  بقي وفيّاً  قناعة،  • هل فعالً، وعْن 

وعهوده، خالل فترة الزواج؟
• نعم بقي وفيّاً لي، حتى إّنني أنجبُْت منه طفلتين 
»شيماء«”، و»غيثاء«، وكان على طول  مثل وردتين 
ِقيقة«  الخط فرحاً بهاتين الّزهرتين، لكنَّ مرَض »الشَّ
فترة  خالل  يفارْقني،  لم  الشديد،  بألمه  المتفاقم 
بما  راِضياً  كان  ذلك،  ومع  وبعده..  وقبله،  الحْمل، 
قسَمُه الله لنا، فهو أرحُم بعباده، لكْن بمرور األيام 
العديدة  فالنّوبات  األحوال وتبّدلت!  تغيّرت  والّزمن، 
المتزايد  التي كنت أتعّرض لها، والضغط  الُمتكّررة، 
على زوجي، مْن والدته القاسية، ومْن شقيقاته، كّل 
دفعه  بل  َعِقب،  على  رأساً  قلَب سلوك زوجي  ذلك، 
ذلك لرمي »يمين الطالق« علّي.. قائالً: إنه يريد ولداً 
ذكراً ُمعاَفى، ويخشى أْن يأتي هذا الولد حامالً مرَض 
اسم  سيحمل  فهو  ذاته،  ِقيقة«  »الشَّ مرض  أّي  أّمه، 

والده من بعد عمٍر طويل.
• وماذا بعد؟ أنا بشوٍق لسماع قّصتك لآلخر. 

• بعد الطالق، دفعتْني هذه الّصدمة الكبيرة للّزواج 
بزوجي  ِنكاَية  أهلي،  مْن  يدي  طلب  أّول شاب،  من 
فعٍل  وكرّد  حينها،  منه،  وانتقاماً  »منّاع«،  وطليقي 
العزيزتين  ابنتيَّ  رؤية  مْن  حَرمنِي  طرفه،  من  حاّد 
من  أليٍّ  بالغ،  بأّي  أتقّدم  أْن  دون  مْن  قلبي،  على 
حتى  أو  المحاكم،  إلى  اللجوء  أو  الشرطة،  مراكز 
استشارة أحد المحامين بشأن قضيتي، بل اعتبرُت، 
أّوالً،  لي  فضيحة  سيكون  للموضوع،  تحريكي  أّن 
والبنتّي، »شيماء«، و»غيثاء« تالياً، تلك يا  »عواطف« 
كانت غلطتي القاتلة.. فقد كبرت ابنتاي، من دون أن 
أعرف مالمح وجهيهما، حتّى وصلني نبأ مفاِجىء مْن 
إحدى الصديقات، ُمفاُده: أّن ابنتي الكبرى »شيماء«، 
قد دخلت الجامعة، »كلية الحقوق«، حينها استغللُت 
الموقف، واكتشفت بكثرة األسئلة معها مبلغ معاناتها 

مَع خالتها »فوزية« –  زوجة أبيها.
• إذْن كيف كنتما تلتقيان، وأين؟

• ِبتْنا يومياً، ننتهز الفرص للقاءات شتّى، في َحَرِم 
الجامعة، أو »المقهى«، أو في إحدى الحدائق العاّمة.. 
إلى أْن شعرِت »الخالة فوزية« – زوجة األب وضّرتي، 
بوجود شيء غريب بحياة ابنتي، بل األنَكى واألمّر، 

شيماء
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ابنتي،  دفاتر  تفتّش  يومياً  شَرَعت  أبيها،  زوجة  أنَّ 
وهاتفها  المتحرك،  كتبها،  أوراَق  ثيابها،  حقائبَها، 
قْصد  هاتفي،  رقم  على  الحصول  هدفها  كان  حيث 
إشهاره أمام زوجها »منّاع«، الذي بات يكرهني كرهاً 
الثاني، ولداً  شديداً، خاّصة حين أنجبُت مْن زوجي 

وبنتاً، وهما خاليان – والحمد لله - مْن أّي مرض.
تحريض  من  »شيماء«  تعاني  ابنتي  وصارت   
وتلفيق  الذكور  وإخوتها  ألبيها  –  فوزية«  »خالتها 
الّطالع  على  يومي،  بشكٍل  المفبركة،  الباطلة  التّهم 
»والله  مرة:  لي  »شيماء«  قالت  إّن  حتى  والنّازل، 
تعبُت يا أّمي، مْن والدي، ومْن زوجته الَحْرباء، ومْن 
وسأوافق  الَمنُْكْودة،  الِعيَشة  هذه  ومْن  أوالدهما، 
أو  شكله،  كان  مهما  يدي،  يطلب  عريس  أّول  على 
مهنته، أو وضعه الماّدي، المهّم أْن يأتي، وحتى لو 
تركُت الجامعة، األهّم أْن أتخلّص من هذه الكوابيس 

والمواجع«..
أنِت  • وهنا سألت »عواطف« »أم شيماء«: وهل 
راضية عْن فكرة زواجها، وعْن مجمل آرائها، وهي 

طالبة جامعية، سنة أولى »حقوق«؟
التصريح  هذا  مْن  كثيراً  خفُت  أقول،  الحّق   •

أْن  أيٍّ كان«، خشيُت  مْن  الزواج  »تصريح  الخطير، 
تحريك  حاولُت  ذاتها،  غلطتِي  الكبرى  ابنتي  تكّرَر 
لتلطيف  واألقرباء،  األصدقاء  من  الوسطاء،  بعض 
دونما  دوري،  بشكٍل  ابنتيَّ  ألتقي  علّي  األجواء، 
إكراه.. إلى أْن حدَث أمرٌ، لم يكن ُمتوّقعاً، ولم يكْن 
في الحسبان، فاألب »منّاع«، المستسلم لكالم زوجته 
ووشوشاتها الُمتثْعلبَة، َسْرَعان ما وصل لمسامعها، 
من بعض الَواِشين: »بأّن ابنته تقابل والدتها ضمن 
َحَرم الجامعة«.. من تلك اللحظة، أخذ ينهال على ابنته 
أنها حاولْت جاهدًة  الُمبَِرّح، مع  بالّضرب  الجامعية، 
َمنْعه من األذى والّضرب وتوجيه اإلهانات الفّظة، بل 
هّددته باللجوء إلى أقرب مركز للشرطة، لتقديم بالغ 
بتعذيبها  استمّر  هو  إْن  أيضاً،  القضاء  وإلى  ضّده، 

وإهانتها!
لمثل  والدها  استجاب  هل  »عواطف«:  وسألت   •

هذا التّهديد والوعيد؟
• قالت له ابنتي بالفم المآلن: مْن حقي أْن أتلقى 
التعليم، مْن حقي رؤية أمي.. فكان الجواب أْن أصدر 
قراراً باطالً مْن أساسه، يمنعها بموجبه من الخروج 
من المنزل، وبحرمانها من الجامعة، ومْن رؤية أّمها، 

ومْن تلّقي العلم، على وجه القطع!
وهنا نصحت »عواطف«  صديقتها »أم شيماء« إذا 
أرادت رؤية ابنتيّها االثنتين، وإفساح المجال أمامهما، 
لمتابعة تحصيلهما العلمي، خاصة وأّن ابنتها الثانية 
»غيثاء« في المرحلة الثانوية بأن تقدم  »أم  شيماء« 
بنفسها بالغاً عاجالً ضّد طليقها، إلى مركز شرطة 

الحّي الذي يسكن فيه.
وهذا ما كان، حيث قام قسم التحقيقات  بالتعاون 
باستدعاء  المركز،  المجتمعية في  الشرطة  مع قسم 
األطراف المعنية بالبالغ  األب  وابنته وطليقته، وتم 
ضد  العنف  تكرار  بعدم  األب  من  خطي  تعهد  أخذ 
»غيثاء«  لها  ولشقيقتها  والسماح  »شيماء«،  ابنته 
الجامعة،  في  تعليمهما  ومواصلة  والدتهما  برؤية 
متهّوٍر،  لوالٍد  وبالقانون  نهائي  حد  وضع  وبذلك 
توزيع  عْن  الجديدة،  زوجته  أعَمتْه  ُمتحاِيل،  وطليق 
الحّب والعطف على أوالده جميعاً،  مْن دون استثناء، 

وبالتساوي..
القصة  في  المذكورة  والشخصيات  األسماء   *
مستعارة، وأي تشابه مع أسماء وشخصيات أخرى هو 

محض صدفة.
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 حممد مبخيوا�س- باحث يف �ضوؤون ال�ضتخبار والإعالم الأمني

األمن القانوني واألمن القضائي 
ودورهما في بناء دولة القانون والمؤسسات

في  تنحصر  تعد  لم  األمن  شمولية  إن 
الوطن  حوزة  عن  والدفاع  األمن،  استتباب 
ومصالحه، والحفاظ على حيوات الناس وصون 
أخريات  قطاعات  يالمس  أمسى  بل  ممتلكاتهم، 
ولعل  والقضاء..  والقانون  واإلعالم  كالبيئة 
هذين األخيرين استحوذا على عناية معتبرة في 
فاألمن  متفاوت،  بشكل  ولو  األخيرة  السنوات 
ناله  ما  يفوق  فائق  اهتمام  على  حاز  القانوني 

األمن القضائي من دراسة.
الدستورية  سواء  التشريعات،  نجوع  إن 
األحكام  وجودة  التنظيمية،  أو  القانونية  أو 
جميع  توفر  من  تتطلبه  وما  واالجتهادات، 
مبادئ  ومنصفة  عادلة  لمحاكمة  الضمانات 
األحكام  بموضوعية  المتقاضي  بتحفيز  قمينة 
بالتنظيم  والقناعة  القانون،  بجدوى  واإلحساس 
فاألمن  والزجرية..  التنفيذية  وآلياته  القضائي 
النظام  صون  إلى  يرمي  عام   بشكل  القانوني 
القانوني وذلك بإصباغ التشريعات بسبل النجوع 
والوضوح  التوقع  من خالل ثالثة مبادئ، هي: 
الدستور  مع  منسجمة  تكون  وأن  والمعيارية، 
القاعدة  والقوانين الدولية، وأن يضمن استقرار 
القانونية من احتمالية التعديالت الفجائية.. فيما 
يراد باألمن القضائي تجويد األحكام وما يرتبط 
به من استقاللية وسهولة الولوج إلى القضاء.. 
القانوني  األمن  إلى  المقال  هذا  في  سنتطرق 
وتعريفهما،  صيرورتهما،  في  القضائي،  واألمن 

وأهميتهما، وضرورتهما.

اأوًل، الأمن القانوين يف ال�ضريورة

دساتير  في  القانوني  األمن  مبدأ  يستقر  لم 
وتشريعات بعض الدولة إال بعد توالي اجتهادات 
كانت صفارة  المحاكم  بعض  خاضتها  قضائية 
فقد  الماضي.  القرن  ستينيات  بداية  االنطالق 
لها  قرار  في  األوروبية  العدل  محكمة  اعترفت 
بهذا المبدأ )1962م(، وتبعتها بعد ذلك في أواخر 

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  السبعينيات 
فرنسا  من  كالً  أن  اعتبار  وعلى  )1979م(. 
القانوني  األمن  بمبدأ  أخذت  وهولندا  وسويسرا 
كمبدأ قضائي، فإن المحكمة الدستورية االتحادية 
يتم  لم  لكن  المبدأ  بدستورية  أخذت  األلمانية 
دسترته )1961م(، في حين تبنى دستور إسبانيا 

لعام 1978 المبدأ دستورياً.
 ولكي ُيحمى هذا المبدأ، تقع على كاهل المحاكم 
أو المجالس الدستورية أو من يقوم مقامها رقابة 
التشريعات مهما كان مستواها، سواء دستورية 
تخالف  ال  أنها  من  وتثبت  فرعية،  أو  عادية  أو 
المقتضيات الدستورية والقوانين الدولية. إضافة 
واألمن  الفكري  )األمن  الشامل  األمن  أن  إلى 
ال  المائي..(  واألمن  االقتصادي  واألمن  البيئي 
يتأتى بمعزل عن األمن القانوني الذي به يمكن 
حماية المراكز القانونية التي بدورها تحمي جانباً 
المبدأ حماية  من األمن الشامل، حيث يمنح هذا 
وقطاعات  مشاربهم  اختالف  على  المتعاملين 
خدمتهم وذلك بثبات اإلطار القانوني الذي ينظم 
الحقوق، وأن أي  عالئقهم، وبه ُتضمن ممارسة 
أسس  سيقوض  مندوحة  ال  المبدأ  بهذا  مساس 

دولة القانون، وسينفر االستثمارات.

يف التعريف

يقصد باألمن القانوني، سواء نص عليه كمبدأ 
دستوري أو أقر به قضائياً، إخضاع النصوص 
وتنظيمية(  وقانونية  )دستورية  التشريعية 
على  حرصاً  الدولي  والقانون  الدستور  لمفرزة 
القوانين  في  التضارب  وعدم  التصادم،  عدم 
والمساس باستقرار المراكز القانونية عند صدور 
القانون  صعيد  على  سواء  شابه،  ما  أو  تعديل 
عند  تستجيب  وأن  الخاص.  القانون  أو  العام 
من  بدءاً  المعايير  من  لمجموعة  والسن  الصوغ 
مفاهيمها،  استيعاب  ويسر  متنها،  في  الوضوح 
وعدم  وقواعدها،  نصوصها  في  التضخم  وعدم 

والتعديالت  والتغييرات  المراجعات  من  اإلكثار 
ما يؤثر سلباً على استقرار وثبات القوانين، وأن 
اقتضائية  له موجبات  تكون  أن  يجب  تغيير  أي 
تكون جيدة  اإلعالم واإلخبار، وأن  مع ضرورة 
المسبقين  واالطالع  المعرفة  أي  توقعاتها،  في 

بالشيء، وكذا عدم رجعية قوانينها.
من  مجموعة  إلى  استند  فقهي  تعريف  وهو 
التشريعات  تتصد  لم  حيث  والمبادئ،  الحقوق 
صراحة.  القانوني  األمن  مفهوم  تحديد  إلى 
وبذلك ُيعّرف األمن القانوني على أساس المبادئ 
الثقة  على  بناء  وليس  به  اللصيقة  والحقوق 
المشروعة فقط. وكان أمر األمن القانوني سيكون 
أكثر قوة وفرضاً لو تم التنصيص عليه واستند 
وكمخرج  صراحة.  تتبناه  دستورية  مادة  إلى 
للتنصيص وعدم التنصيص طفا مصطلح »غاية 
ذات قيمة دستورية« بين االثنين، ما يعني عدم 
إصباغ هذا المبدأ بالدستورية، لكنه يبقى مجرد 

غاية وليس حقاً دستورياً أساسياً.
وبما أن األمن القانوني يالمس جميع أشخاص 
من  مشاربها  اختالف  على  والقطاعات  القانون 
آلية  يعد  بذلك  فهو  ومالية..  وتجارية  اجتماعية 

لتقييم وتثمين أي نظام قانوني أو قضائي.

يف �ضروط ومبادئ الأمن القانوين 

ومثبطاته

1. الشروط والمبادئ
قانوني  نظام  أي  استيفاء  من  التيقن  يمكن 
من  لجملة  بإخضاعه  القانوني،  األمن  موجبات 
إجراءات  تفعيل  تم  هل  تحدد  التي  المتطلبات 
التشريعات  هذه  وهل  والحماية،  التأمين 
تستجيب لروح الدستور، ولمقتضيات االتفاقيات 
المساواة، وهو  أوالً،  الدولية. ومنها:  والتعهدات 
قانونية بمعزل عنه.  قاعدة  أي  لن تستقيم  مبدأ 
مطلبان  وهما  الفهم،  وسهولة  الوضوح  ثانياً، 
ويسر  وضوح  دون  فمن  ومنطقيان،  أساسيان 
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أي  وتبديد  القصد  استيعاب  يتم  ال  المتن  فهم 
لبس. ثالثاً، المعيارية، وهي توفر قيمة معينة في 
الدراية  يفيد  ما  التوقع،  قابلية  رابعاً،  التشريع. 
وما  مباح  هو  وما  القانونية،  بالقاعدة  المسبقة 
القانون، وهو  هو محظور. خامساً، عدم رجعية 
مبدأ دستوري، وهو عدم إنفاذ قانون الحق على 
حكم سابق. سادساً، سهولة الولوج إلى القانون 
والتقاضي، والتمتع بمحاكمة عدالة وتوفير حقوق 
والتشريعات  القوانين  إخضاع  سابعاً،  الدفاع. 
عدم  ثامناً،  والبعدي.  القبلي  والتثمين  للرقابة 
تناقض القواعد القانونية، أو عوارها، أو أن تفتي 

بالمستحيل وغير الممكن..
2.  المثبطات

 بالمقابل هناك ما يجعل ثقة األفراد في نظام 
واضطراب،  ومرية  ريبة  محل  معين  قانوني 
وعدم  القانوني  باألمن  اإلخالل  عنه  يرشح  ما 
لعل  الدولة.  في  السائرة  للتشريعات  االطمئنان 
المساواة، ما يعني  انتفاء مبدأ  أبرزها: أوالً،  من 
المجتمع طبقات وفئات، وهذا  المواطنين في  أن 
ال محالة أمر مرفوض دينياً وأخالقياً وإنسانياً، 
المنظومة  في  وأساس  جوهري  اختالل  ومبعث 
تضخم  ثانياً،  برمتها.  والقانونية  الدستورية 
السير  يعيق  ما  وجسامتها  القانونية  الترسانة 

السليم والعادي للتقاضي والحكم والتنفيذ، وقد 
والتكوين  الدربة  ثالثاً، هزال  قانوني.  ِبتَيٍْه  يهدد 
في هذا المضمار سينتج عنه من دون ريب قواعد 
إسناد  وجب  لذا  ضعيفة،  قانونية  ونصوص 
التشريعية لكفايات قادرة على سن  المهمة  هذه 
تشريعات ذات جودة عالية وخالية من اإلغفال، 
والتعقيد، والركاكة، والتعارض، و أال تكون عصية 

على الفهم واالستيعاب.

ثانيًا، الأمن الق�ضائي يف ال�ضياق

األمن  لمبدأ  األولى  اإلرهاصات  تعود  ربما 
والمواطن  اإلنسان  حقوق  إعالن  إلى  القضائي 
الذي تال الثورة الفرنسية )1789م(، وما لحقه من 
ولالرتباط  السلطات.  فصل  إلى  دافعة  نظريات 
العضوي القائم بين استقاللية القضاء والمحاكمة 
العالمي  اإلعالن  نص  فقد  المبدأ،  بهذا  العادلة 
العاشرة  مادته  في  )1948م(  اإلنسان  لحقوق 
على هذين المطلبين، وكذلك العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية )1966م( في مادته 
العامة لألمم  الجمعية  أقرت  الرابعة عشرة. كما 
األساسية  بالمبادئ  المتعلق  اإلعالن  المتحدة 
الستقاللية السلطة القضائية )1985م(. والجدير 
األمن  مبدأ  على  نصت  دوالً  هناك  أن  بالذكر، 

من  دستوري  كمبدأ  وتبنته  دستورياً  القضائي 
بينها المغرب )2011م(.

يف املفهوم

القضائي،  األمن  مفهوم  تحديد  إلى  ُيتصد  لم 
بل استند كما هو الشأن بالنسبة لألمن القانوني 
المرتبطة  والحقوق  المبادئ  من  مجموعة  إلى 
تم  أنه  رغم  فقهياً،  ظل  تعريفه  فإن  وبذلك  به، 
البلدان.  بعض  في  مبدأ دستورياً  وأقر  دسترته 
المانع  ذاك  إلى  القضائي  األمن  يومئ  ثم،  ومن 
تلحق  قد  تجاوزات  أو  انتهاكات  ألي  والصاد 
الدولة،  قبل  من  أو  ببعض،  بعضهم  بالمواطنين 
من  العمومية  اإلدارة  يقي  عينه  الوقت  وفي 
يتمظهر  كما  لها.  التهم  تلفيق  أو  عليها  التطاول 
في  المواطنين  ثقة  في  القضائي  األمن  مفهوم 
درجاتها  اختالف  على  القضائية  مؤسساتهم 
ومستوياتها، وسواء كانت متخصصة أو عادية، 
وولوج إلى القضاء بسهولة ويسر، وما تجسده 
من استقاللية، وكذلك ما ينتج عنها من أحكام. 
كما يتمثل في ثبات االجتهاد القضائي وتوحيده 

وسهولة الحصول على المعلومة القضائية.
القضائي  األمن  مصطلح  يفيد  المحصلة  في 
أو  طبيعيين  أفراداً  الجمعي،  اإلحساس  ذلك 
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أشخاصاً معنويين، على سيادة القانون وشيوعه، 
وأنه هو الفاصل والبات في أي قضية أو منازعة، 
وأن القضاء هو حامي وضامن الحقوق والحريات 

واستقرار المعامالت.
هذا  توظف  الدول  بعض  أن  بالذكر،  وحري 
المصطلح لتوصيف قطاعات وظيفية أو تنفيذية 
اإلسناد  أو  المحكمة،  بحراسة  المكلفة  كالقوى 

القضائي في كندا.
في تجليات تحقق األمن القضائي

من  القضائي  األمن  تحقيق  في  المسعى  إن 
استيفاء  عن  يحيد  أال  يجب  القانون  ودولة  ثم 
كاستقاللية  وموجباته،  وضماناته  عناصره 
القضاء )المؤسسات والقضاة(، وجودة األحكام 
القضائي، وتوفير  وتنفيذها، واستقرار االجتهاد 
العادلة،  المحاكمة  وضمانات  وشروط  ظروف 
المحاكم،  اختصاص  من  القضائي  األمن  وأن 

خاصة المحاكم العليا أو محاكم النقض.
ومن تجليات األمن القضائي نجد اآلتي: أوالً، 
التنصيص الدستوري الصريح: فكلما كان المبدأ 
منصوصاً عليه دستورياً يكون أكثر قوة وحجية. 
ثانياً، استقاللية القضاء: وهو شرط أساس لدولة 
للوقائع  وفقاً  األحكام  إصدار  يعني  ما  القانون، 
المحاكمة  ضمانات  توفر  مع  الساري  والقانون 
الخنوع  دون  من  للقضاة  التام  والحياد  العادلة، 
ألي ضغوطات أو إمالءات من أي جهة كانت أو 
ما شابه ذلك. وأن إصدار أي حكم يجب أن يكون 

أخرى.  لسلطة  وليس  القانون  لسلطة  خاضعاً 
وهو استقالل شخصي مرتبط بالقاضي. وهناك 
يجب  مبدأ  وهو  وموضوعي،  عضوي  استقالل 
دسترته والتنصيص عليه بشكل واضح وصريح، 
السلطتين  عن  القضائية  السلطة  استقالل  وهو 
من  تدخل  أي  ومنع  والتنفيذية،  التشريعية 
قبلهما في سيرها، مع ضرورة وجود ضمانات 
سياسية محيطة. ثالثاً، توحيد االجتهاد القضائي: 
وما  لهم  ما  معرفة  من  الفاعلون  يتمكن  به  ألن 
عليهم، مع ترك باب تعديل الخاطئ منه مفتوحاً، 
ورتاج التطوير مشرعاً. رابعاً، المساواة وسهولة 
الولوج إلى القضاء: وهي أن تنظر المحكمة في 
وليس  والحيثيات  الوقائع  إلى  للنزاعات  فضها 
الجميع  وأن  الجنسية..  أو  النسب  أساس  على 
إليها.  واللجوء  المحاكم  ولولج  في  متساوون 
إال  إدانة  ال  أنه  يعني  ما  البراءة:  قرينة  خامساً، 
عادلة.  وبمحاكمة  قانونياً  الجرم  ثبوت  بعد 
المرافعة: أن  سادساً، عالنية المحاكمة وشفوية 
تكون مفتوحة للجميع مع تضييق االستثناءات، 
بالوضوح  ووسمها  بالشفافية  إصباغها  قصد 
وإظهار حق الرد. سابعاً: حق الدفاع: وهو ركن 
يعطى  حيث  القضائي،  األمن  تثبيت  في  جوهر 
لجميع المتقاضين الحق في الدفاع، وفي جميع 
أو  أثناء  أو  قبلية  كانت  سواء  النازلة،  أطوار 
بعدية. وتتم عملية الدفاع إما من قبل الشخص 
القضائية  المساندة  باب  أو محام، مع فتح  ذاته 

الطعن:  وحق  الفصل  زمن  ثامناً،  للمحتاجين. 
يجب الفصل في الدعوى في زمن معقول، وهي 
إن حدث،  االعتقال  زمن  تتضمن  أن  يجب  فترة 
ورفع الدعوى وإعداد ملف الدفاع مروراً بمراحل 
والزمن  النهائي.  الحكم  إلى  وصوالً  التقاضي، 
يكون محكوماً بنوعية النازلة أو قضية. أما حق 
أعلى  محكمة  على  ما  حكم  عرض  فهو  الطعن، 
بالنقض(  والطعن  باالستئناف  )الطعن  درجة 
وصوالً إلى حكم نهائي. تاسعاً، تعليل الحكم: أن 
تتضمن األحكام الحجج والوقائع والحيثيات التي 
اعتمد عليها القاضي في إصدار الحكم ومعرفته 
والقاضي،  للمتقاضي  حماية  وهذا  بتفاصيلها. 
وكذا من أجل فتح باب الرقابة من قبل الجهة أو 

الجهات المختصة بذلك.

خامتة

إن العالقة الجامعة بين األمن القانوني واألمن 
اآلن  وفي  وعضوية،  وبنيوية  تكاملية  القضائي 
األول،  عن  الثاني  قبل  من  حمائية  عالقة  ذاته 
المؤسسات  بناء دولة  وهما أساسان من أسس 
والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجوهران 
بهما تنضج ثقة المواطن في دولته ومؤسساته 
لجذب  متينة  أرضية  لبناء  ومطلبان  القضائية، 
االستثمار ولخلق مناخ جيد لألعمال، ومقصدان 
األمن  وتحصين  السياسي،  االستقرار  لخلق 

االجتماعي واالقتصادي. 
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قضايا و أحكام مرجعية

من األمور التي قد تحدث في كل زمان ومكان، 
يوقع  أن  الحياة،  أمور  وبخاصة في حالة تشعب 
اإلكراه  تحت  شيكات  أو  شيك  على  ما  شخص 
واإلجبار النفسي أو البدني، وفي هذه الحاله ماذا 
يكون مصير الموقع على الشيك بخاصة إذا كان 
يمكن  ال  مبلغاً  الشيك  بموجبه  وقع  الذي  المبلغ 

االستهانة به؟ 
الفصل  اإلجابة  وكانت  الواقع،  يطرحه  سؤال 
اإلمارات  دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  من 
العربية المتحدة، والتي أيدت قبول طعن متهم وّقع 
رصيد  دون  من  شيكاً  الدولة  إمارات  إحدى  في 
أجبرت  الشاكية  أن  المحكمة  وأكدت  باإلكراه. 
نقض  إلى  المحكمة  دفع  ما  التوقيع،  على  المتهم 

الحكم الذي قضى بإدانة المتهم وتغريمه. 
في  العامة  النيابة  بأن  القضية  هذه  وتتلخص 
المحاكمة  إلى  المتهم  أحالت  الدولة  إمارات  إحدى 
الجنائية في اإلمارة نفسها بتهمة إعطاء بسوء نية 
له مقابل  البنوك، وليس  أحد  على  شيكاً مسحوباً 
طبقاً  بمعاقبته  مطالبة  دون رصيد،  من  أي  وفاء، 
االتحادي  العقوبات  قانون  من   )1  /404( للمادة 
االتحادي  القانون  من   )643( والمادة  اإلماراتي، 

�ضعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

رقم )18( لسنة 1993 في شأن المعامالت التجارية.
نفسها  اإلمارة  في  درجة  أول  محكمة  وقضت 
بتغريم المتهم 10 آالف درهم عن التهمة المسندة 
إليه، وإلزامه بالرسوم القضائية، ثم قضت محكمة 
االستئناف في اإلمارة نفسها وبعدما طعن المتهم 
االكتفاء  إلى  بها  المقضي  العقوبة  بتعديل  أمامها، 
بمعاقبته بالغرامة 3000 درهم عن التهمة المسندة 
إليه، وتأييد الحكم في ماعدا ذلك، وإلزامه بالرسوم 
محكمة  قرار  المتهم  يرتض  ولم  القضائية، 
العليا  االتحادية  المحكمة  أمام  فطعن  االستئناف، 

في دولة االمارات.
بجريمة  دانه  الذي  »الحكم  إن  طعنه  في  وقال 
إعطاء شيك من دون رصيد، شابه القصور، وأخلَّ 
بحق دفاعه، ذلك بأن محكمة االستئناف لم تعرض 
لدفاعه بأنه وقع الشيك محل الدعوى تحت تأثير 
وهو  اإلرادة،  وانعدام  والتهديد  المعنوي  اإلكراه 
جوهريته،  رغم  المحكمة  إليه  تلتفت  لم  دفاع 
وقضت في الدعوى من دون أن تعنى بتحقيقه أو 

الرد عليه، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه«.
وأيدت المحكمة االتحادية العليا الطعن المقدم، 
مؤكدة في قرارها أن السبب أو الباعث على إصدار 

الجزائية  المسؤولية  على  لهما  تأثير  ال  الشيك 
لساحبه، إال أن ذلك يختلف عن وجوب أن يكون 
التزامه صادراً عن إرادة صحيحة، وخالياً من أي 
عيب من عيوب الرضا المبطلة للتصرفات القانونية، 
مثل الغلط أو الخداع واإلكراه، ما يكون له األثر في 

ترتيب المسؤولية الجزائية بحقه.
قرارها  في  العليا  االتحادية  المحكمة  وأضافت 
أمام  تمسك  المتهم  أن  األوراق  في  الثابت  أن 
الموضوع )محكمة أول درجة ومحكمة   محكمتي 
حصلت  الشاكية  أن  مفاده  بدفاع  االستئناف( 
بإرسال  والتهديد  اإلكراه  طريق  عن  الشيك  على 
رسائل بالبريد اإللكتروني تحمل عبارات واضحة 
وصريحة بالتهديد والحبس. وأن دفاع المتهم في 
خصوص هذه الدعوى المطروحة مهم وجوهري، 
مسؤوليته  تحديد  في  أثر  من  عليه  يترتب  لما 
أن تعرض  المحكمة  يتعين على  كان  ما  الجنائية، 
له استقالالً، وأن تستظهر هذا الدفاع، وأن تمحص 
بما  عليه  ترد  وأن  صدقه،  لمدى  كشفاً  عناصره 

يدفعه إن ارتأت طرحه.
وأشارت المحكمة االتحادية العليا إلى أن »حكم 
االستئناف، ومن قبله الحكم االبتدائي، أمسكا عن 

التوقيع على شيك باإلكراه
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المحكمتين  أن  ولو  عنه،  يتحدثا  ولم  الدفاع  هذا 
يتغير  أن  لجاز  وفحصه  الدفاع  هذا  ببحث  عنيتا 
وجه الرأي في الدعوى. ولما كان ذلك، فإن الحكم 
يكون مشوباً بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق 

الدفاع، ما يبطله ويوجب نقضه.
في  العليا  االتحادية  المحكمة  قرار  فإن  وهكذا 
وروح  القانون  فيه  طبقت  قرار  هو  الدعوى  هذه 

القانون لألسباب االتية: 
أوالً: تشريع دولة اإلمارات جرم واقعة إعطاء 
صك )شيك( بسوء نية ليس له مقابل وفاء كاف 
وذلك  رصيد،  دون  من  أي  للسحب  وقابل  قائم 
االماراتي  العقوبات  قانون  من   )401( بالمادة 
كله  الشيك  مقابل  استرداد  جرم  كما  وتعديالته. 
أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث ال يفي المتبقي 
بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم 
صرفه أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع 
من صرفه. ووفقاً لنص المادة )401( فإن الدعوى 
الجزائية في جريمة إعطاء صك بسوء نية تنقضي 
بالسداد أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة 
وقبل الفصل فيها بحكم بات. أما إذا تم السداد أو 

التنازل بعد اإلدانة بحكم بات فيقف تنفيذ الحكم. 
هذه  في  العليا  االتحادية  المحكمة  طبقت  وعندما 
ففي  بعينه،  العدل  هو  كان  القانون  روح  القضية 
حالة انعدام اإلرادة لدى الساحب هنا تكون الوقفة، 
فال بد أن يكون التزام الساحب صادراً عن إرادة 
الرضا  عيوب  من  عيب  أي  من  وخالياً  صحيحة، 
المبطلة للتصرفات القانونية، مثل الغلط أو الخداع 
واإلكراه، ما يكون له األثر في ترتيب المسؤولية 
المدنية  المعامالت  في  وكما  بحقه.  الجزائية 
والتجارية،  يجب أن تكون إرادة الطرفين خالية من 
عيوب اإلرادة المعروفة من إكراه مادي أومعنوي 
وعدم وجود الغلط أو التدليس أو الخداع، وهذا ما 
العليا من رسائل  االتحادية  المحكمة  منه  تحققت 

الشاكية اإللكترونية بتهديد الطاعن بالحبس.
الطاعن  طلبات  إلى  االنتباه  عدم  إن  ثانياً: 
األهمية،  غاية  في  مسألة  عنها  النظر  وصرف 
وعندما  المتهم،  عن  الدفاع  بحق  إخالالً  وتكون 
أول  محكمتا  القضية  هذه  )وفي  المحكمة  ترد  ال 
درجة واالستئناف( على دفاعه تكون قد أضرت 
به ضرراً جسيماً، ولو التفتتا لطلبه ربما تغير وجه 

الرأي في الدعوى. وفي هذه القضية، تغاضت عن 
ذلك  محكمة أول درجة ومحكمة االستئناف مع أنه 
من النظام الذي تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها 
ولو لم يطلب الخصوم منها ذلك. وهذا ما استندت 
العليا في تأييدها للطاعن  المحكمة االتحادية  اليه 

ونقض الحكم. 
قد  القضية  هذه  في  الطاعن  المتهم  أن  ثالثاً: 
تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس الذي 
بصريح  إيراده  قانوناً  به  التمسك  في  يشترط  ال 
لفظه وبعبارته المألوفة. وكان الحكم المطعون فيه 
قد قضي بإدانة الطاعن من دون أن يعرض لهذا 
الجوهرية  الدفوع  من  أنه  مع  عليه  يرد  أو  الدفع 
التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها فى حكمها 
وترد عليها، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور 

ويستوجب نقضه.
االتحادية  المحكمة  إليه  ذهبت  ما  فان  وختاماً، 
وقد  الصواب،  عين  كان  القضية  هذه  في  العليا 
بالتقدير  جدير  هو  ما  المبادئ  من  فيه  أرست 
القانون  صحيح  على  حكمها  وبنت  واالحترام، 

بنصه وروحه.
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ال  ضرورة  المعرفية  الفجوة  على  التعرف  يمثل 
في  األفراد  مستوى  على  ذلك  تم  سواء  عنها  غنى 
المجتمع، أو على مستوى الموظفين في المؤسسة، 
ذلك يسهم  المصنع، ألن معرفة  في  العمال  بين  أو 
الصريحة  والمعرفة  الضمنية  المعرفة  دعم  في 
المشكالت ويقلل من  األفراد، ويعمل على حل  لدى 

الفجوات المعرفية.
توسيع  عنه  ينتج  المعلومات  تدفق  إن  حيث 
األفضل  حتى  األشخاص  بين  المعرفية  الفجوة 
قدمها  التي  المعرفة  نظرية فجوة  وتفترض  تعليماً. 
)تيتشنور وألين ودونوهيو( »يؤدي تدفق المعلومات 
من وسائل اإلعالم داخل النظام االجتماعي إلى جعل 
فئات الجمهور ذات المستوى االقتصادي االجتماعي 
أسرع  بمعدالت  المعلومات  هذه  تكتسب  المرتفع 
االجتماعي  االقتصادي  المستوى  ذات  الفئات  من 
فئات  بين  المعرفة  تتجه فجوة  المنخفض، وبالتالي 

الجمهور المختلفة إلى الزيادة بدالً من النقصان«.
الفجوة  وماهية  المفاهيم،  أهم  على  نتعرف 
المعرفية،  للفجوة  العلمي  التفسير  ثم  المعرفية، 

وأسباب الفجوة المعرفية. 

اأهم املفاهيم:

عن  التعبير  المعرفية  الفجوة  بمفهوم  يقصد 
االمتداد الفاصل بين ما تعرفه المنظمة فعالً، وبين ما 
يجب أن تعرفه. فالفجوة المعرفية تفهم في مجالها 
حصراً، فقد يعبر عن الفجوة في المجال اإلداري أو 
وأن  المنظمة.  في  األخرى  للمجاالت  وهكذا  الفني 
الفجوة في المجال اإلداري تعبر عن المعرفة اإلدارية 

والواقع اإلداري.

ماهية الفجوة املعرفية:

نتعرف على ماهية الفجوة المعرفية، على اعتبار 
العوامل االجتماعية واالقتصادية  إلى أن  أنها تشير 
الحافز  أو  الدافعية  وقوة  التعليمي،  والمستوى 
تأثير  لها  العوامل،  هذه  إلخ  المعلومات...  الكتساب 
في وجود الفجوة المعرفية بين األفراد في المجتمع.

القول إن الفجوة موجودة وهي حقيقة واقعة في 

د. عادل عبد اجلواد الكردو�ضي

 خبري بوزارة تنمية املجتمع يف دولة الإمارات

عالمنا المعاش، حيث تتباين هذه الفجوة من مجتمع 
العوامل  مقدمتها  في  تبرز  عدة  لعوامل  طبقاً  آلخر 
تلعب  حيث  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية 
على  األفراد  قدرة  في  دوراً  االقتصادية  العوامل 
الحصول على المعلومات عن أولئك ذوي المستوى 
التعليم  متغيرا  يلعب  كما  المنخفض،  االقتصادي 
أو  الفجوة  توسيع  في  محورياً  دوراً  واالهتمامات 
تضييقها، فيميل األفراد األكثر تعليماً للحصول على 
التعليمي  المعلومات أكثر من أولئك ذوي المستوى 
المنخفض، كما تدفع االهتمامات للتأثير في إحداث 
الفجوة من عدمها إذ تتباين االهتمامات بين األفراد 
في  مؤثر  عامل  االهتمامات  أن  يؤكد  الذي  األمر 

إحداث الفجوة.
وفق اليونسكو والبنك الدولي: قد تحدث فجوات 
في المعرفة بين األمم نتيجة ما تقوم به كل أمة بدمج 

العناصر التالية:
حقوق اإلنسان والحريات الفردية: يمكن أن يؤدي 
قدرة  تقليل  إلى  المجتمعات  أحد  في  الحرية  غياب 
أفرادها على اكتساب المعرفة ومناقشتها ونقلها أو 

تأخير هذه القدرة. 
الديمقراطية: وتشمل، تعدد المعارف والمعلومات: 
أشكال  وقبول  اإلعالم  وسائل  تنوع  هذا  يتضمن 

متنوعة من المعرفة. والبنية التحتية للجودة.
النظام التعليمي الفعال: يمكن أن تتواجد فجوات 
الدول  استثمار  يقل  عندما  المجتمعات  بين  المعرفة 
منظومة  أساس  يعد  والذي  األساسي،  التعليم  في 
التعليم بالكامل. ويجب أن يكون التعليم العالي على 
بين  المعرفة  فجوات  لسد  األهمية  من  نفسه  القدر 

األمم.
التركيز على البحث واالبتكار: أشار البنك الدولي، 
من  يمكنها  األمم  بإحدى  والتطوير  البحث  أن  إلى 
العالمية،  المعرفة  في  الحالية  التطورات  متابعة 
والتقنية  المعرفة  تكييف  كيفية  فهم  من  وتمكينها 

الخارجية لتلبية احتياجاتها. 
الملكية  حقوق  ترتبط  الفكرية:  الملكية  حقوق 
بالتركيز  وثيقاً  ارتباطاً  والقومية  الدولية  الفكرية 
حقوق  تؤدي  أن  ويمكن  واالبتكار.  البحث  على 

زيادة  إلى  الواحدة  األمة  داخل  الفكرية  الملكية 
األبحاث واالبتكار عن طريق تقديم حوافز اقتصادية 

لالستثمار في تطوير المعرفة. 
اإلعالم،  وسائل  عبر  المعلومات  نشر  إن  حيث 
يؤدي  المجتمع،  في  األخرى  المعرفية  والوسائط 
إلى جعل فئات الجمهور ذوي المستوى االجتماعي 
اكتساب  على  قدرة  أكثر  المرتفع،  واالقتصادي 
المستوى  ذات  الفئات  من  أفضل  بشكل  المعلومات 
االجتماعي واالقتصادي المنخفض، مما قد يزيد في 

توسيع فجوة المعرفة وال يمحوها.
آخر،  إلى  مجتمع  من  المعرفية  الفجوة  تختلف 
االقتصادي  العامل  نتيجة  آلخر  شخص  ومن 
المرتفع لفئة من المجتمع، نتيجة قدرة هؤالء األفراد 
األفراد أصحاب  المعلومات عن  الحصول على  على 
األكثر  واألفراد  المنخفض،  االقتصادي  المستوى 
واالهتمامات  أكثر،  معلومات  على  يحصلون  تعليماً 
ويؤثر  المعرفية،  الفجوة  حدوث  في  تأثير  لها 
وهذا  الفجوة،  هذه  زيادة  على  الشخصي  االتصال 
يبرز أن هناك عدداً من المؤثرات على حدوث الفجوة 

المعرفية.

التف�ضري العلمي للفجوة املعرفية:

وتفسيرات  فروضاً  العلمية  النظريات  طرحت 
التفسيرات،  على بعض  المعرفية، سنتعرف  للفجوة 
على  والعمل  الفجوة،  هذه  مسببات  على  للوقوف 
إلى  يؤدي  بما  المؤسسة،  أو  المنظمة  في  جسرها 
العمل  في  األداء  تحسين  في  ذلك  من  االستفادة 

واإلنتاجية، وصوالً للتميز واإلبداع.
 1970 عام  ودونوهيو  وألين  تيتشنور  لقد وضع 
فروض نظرية فجوة المعرفة بناًء على ما توصل إليه 
روبنسون عام 1970 من أن تدفق المعلومات يترتب 
حتى  األشخاص  بين  المعرفة  فجوة  توسيع  عليه 
األفضل تعليمياً. األمر الذي يوضح أن فكرة فجوة 
المعرفة قد نبعت من تفكير الباحثين في التأثيرات 
طويلة المدى لوسائل اإلعالم. وتعتمد هذه النظرية 
اإلعالم داخل  المعلومات من وسائل  تدفق  أن  على 
المجتمع يجعل فئات الجمهور بالمستوى االقتصادي 

الفجوة المعرفية: الواقع واألسباب



51 العدد 578 فبراير 2019

االجتماعي نفسه المرتفع يكتسبون هذه المعلومات 
بمعدالت أسرع من الفئات ذات المستوى االقتصادي 
االجتماعي المنخفض، فتتجه فجوة المعرفة بين فئات 

الجمهور للزيادة بدالً من النقصان.
المستوى  ذا  الجمهور  بأن  المعرفة  تفسر فجوة 
اكتساب  إلى  يميل  المرتفع  االقتصادي  االجتماعي 
في  األقل  الجمهور  من  أسرع  بمعدل  المعلومات 
تنشأ  هنا  ومن  االقتصادي،  االجتماعي  المستوى 

الفجوة المعرفية.
العوامل  أن  المعرفة  فجوة  نظرية  تفترض 
اكتساب  تحدد  التي  هي  واالقتصادية  االجتماعية 
والشؤون  واألخبار  والمعلومات  للمعرفة  الجمهور 
العامة، فتظهر فجوة المعرفة في مجال االهتمامات 
في  وجودها  ويضعف  العلمية،  واألخبار  العامة 
كأخبار  بالمجتمع  الخاصة  الطبيعة  ذات  المجاالت 
الخضرة  رعاية  أو  السوق  وأسعار  الرياضة، 

والحدائق.
فى  اإلعالم:  وسائل  على  االعتماد  نظرية  أما 
أصبحت  الحديث،  العصر  في  المعلومات  تزايد  ظل 
يمتلكها  لمن  وتميز  قوة  مصدر  تمثل  المعلومات 
ولمن يستطيع الوصول إليها، فعلى المستوى العام 
السياسي  كالنظام  األنظمة،  معظم  تسعى  للمجتمع، 
واالقتصادي وغيرها إلى الحصول على المعلومات 
من أجل بقاء النظام وقدرته على التفاعل مع المجتمع 
لألفراد  الخاص  المستوى  وعلى  األخرى،  واألنظمة 

يسعى كل فرد إلى الحصول على المعلومات لتحقيق 
األهداف االجتماعية والنفسية وتعتبر وسائل اإلعالم 
أحد مصادر المعلومات المهمة والرئيسة التي يعتمد 

عليها األفراد في العصر الحديث.
من  لها  الرئيس  الفرض  االعتماد  نظرية  تطرح 
اإلعالم  وسائط  على  االعتماد  »إن  القول:  خالل 
هذه  استخدام  عبر  يتم  األفراد  احتياجات  إلشباع 
الوسائط«، ويزداد تأثير هذه الوسائط حسب الدور 
الذي تلعبه في تقديم المعلومة لألفراد، وبذلك تنشأ 
العالقة بين مدى االعتماد ودرجة تأثير هذه الوسيلة 

على األشخاص.

اأ�ضباب الفجوة املعرفية:

نبرز بعض األسباب التي تسهم في حدوث الفجوة 
المعرفية مثل تباين المهارات االتصالية بين الطبقات، 
السابقة«،  المعرفية  »الخلفية  المختزنة  والمعلومات 
وآلية  األعلى،  الطبقات  لدى  االجتماعي  والتواصل 
التعرض االنتقائي، وطبيعة نظام وسائل المعلومات. 
تضييق  أو  توسيع  في  تؤثر  قد  عوامل  يوجد 

الفجوة المعرفية كاآلتي:
تعتمد  المعرفة  فجوة  إن  الموضوع:  نوع   -  1
على تعقد أو سهولة الموضوع، حيث تضيق الفجوة 
المعرفية في حالة الموضوعات المحلية وقد تنحسر 
تماماً في حين تتسع في األحداث القومية أو العالمية.
2 - نوع الوسيلة: توجد اختالفات في قدرة كل 

وسيلة على نقل المعلومات ونشرها، فالصحف تعمل 
يقلل  التلفزيون  أن  حين  في  الفجوات  توزيع  على 

منها.
3 - مستوى المعرفة: يمكن تفسير حدوث فجوة 
المعرفة بعيداً عن المتغيرات المرتبطة بالجمهور مثل 
عن نوع  المستوى االجتماعي واالقتصادي، وبعيداً 
الوسيلة فاقترح البعض أسباباً تتعلق بنوع المعرفة 
التي يتم قياسها سواء كانت مجرد وعي بالحدث، أو 

معرفة متعمقة بالحدث. 
4 - وقت قياس المعرفة: إن األساليب المنهجية 
المتبعة في قياس المعرفة يمكن أن تؤثر في نتائج 
بحوث فجوة المعرفة، فدرجة فجوة المعرفة تختلف 
التعرض  بعد  المعرفة  فجوة  قياس  وقت  باختالف 

لوسائل اإلعالم.
المعرفة: إن  التكنولوجي على فجوة  التأثير   -  5
األفراد  يستخدمها  التي  الحديثة  االتصال  وسائل 
والقنوات  واإلنترنت،  الكمبيوتر،  مثل  فردي  بشكل 
الفجوة  اتساع  إلى  تؤدي  قد  وغيرها،  الفضائية 

المعرفية بين األفراد.
يالحظ وجود العديد من األسباب والعوامل التي 
المعرفية بين األفراد في  الفجوة  إلى حدوث  تؤدي 
الواحدة،  المؤسسة  في  الموظفين  بين  أو  المجتمع 
ومن ذلك التعليم، ومهارة االتصال والخلفية الثقافية 
والمعرفية، والتواصل االجتماعي، والتعرض لوسائل 

نقل المعرفة، ونوع الموضوع المعرفي.
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الشرطة العالمية

يشكل تفاعل عناصر الشرطة مع الجمهور جزءاً 
مهماً من العمل الذي يؤدونه، وهو األمر الذي جعل 
ُتملي  الشخصي  والتفاعل  التواصل  في  المهارة 

عليهم سلوكهم وأفعالهم·
وأي عنصر شرطة يعمل لفترة من الزمن طالت 
أم قصرت يدرك أنه خالل مواجهته للجمهور عليه 
ماهر  واختيار  ذكي  أسلوب  واستخدام  تهدئتهم 

للكلمات بحيث يقنعهم ببساطة بما يريد·
كما أننا ندرك جيداً أن ضابطاً ما يمكنه أن يجعل 

الموقف مع أي فرد من الجمهور شديد السوء·
ومن وجهة نظر مثالية فإن على عناصر الشرطة 
البشرية  الطبيعة  فهم  استخدام  كيفية  يتعلموا  أن 
والسيكولوجيا لمراقبة المواقف والنزاعات التي قد 
تحدث ومن أجل استنباط وإيجاد نوع من التعاون· 
حول  مجلدات ضخمة  كتابة  إمكانية  من  وبالرغم 

هذا الموضوع، إال أنني أود وضع يدي على بعض 
بعض  إيصال  بهدف  والقليلة  المحورية  النقاط 

المعتقدات واألفكار الرئيسة·
يتوقع  أن  يمكنه  شخص  أي  يوجد  ال  وعادة 
من ضابط الشرطة أن يتسامح إزاء تعرضه لعدم 
التعامل  يتم  الذين  الناس  من  والوقاحة  االحترام 
معهم، وفور التأكد من أنهم غير جديرين باالحترام 
فإنك لن تكون ملزماً أخالقياً بالتعامل معهم بدماثة 

وطيبة·
األولى  االنطباعات  فإن  دائماً  يقال  ومثلما 
اقترابك  كيفية  أن  كما  ذلك،  بعد  تسود  التي  هي 
العالقة  طبيعة  ما ستشكل  مع شخص  وتواصلك 

بينكما حتى نهاية اللقاء·
ومن الناحية النفسية فإن هذا األسلوب ال يعمل 
فقط على فهم السلوك واألخالق فالقاعدة الذهبية 

اآلخرين كما  تعامل  أن  يتم تطبيقها هنا هي  التي 
تود أن يعاملك أحد زمالئك من الضباط أو زوجتك 

أو أخوك أو ابنتك أو والدتك·
مهماً  دوراً  يلعبان  والمجاملة  االحترام  أن  كما 
في التواصل مع الناس، حيث يظهر ضابط الشرطة 
والدماثة  التقدير  من  الكثير  عليه  يضفي  بشكل 

المهنية·
تدرك  أن  ويسراً  سهولة  أكثر  ُيصبح  ولهذا 
يا أخ«  بعبارة »مرحباً  أنك عندما تخاطب شخصاً 
تكون نتائجها أقل إيجابية وتفاعلية مما لو قلت له 
وبغض  فضلك«،  من  إليك  التحدث  أود  »سيدي- 
أسلوب  أن  جميعاً  نعرف  فإننا  ذلك  عن  النظر 
المجاملة والكياسة ال يجدي أحياناً نفعاً مع بعض 
من  نوع  بأنها  بعضهم  يفسرها  قد  حيث  الناس، 
الضعف لدى رجال الشرطة، ولكن عندما يتم التأكد 

التعامل األمثل مع الجمهور
 999 - خا�س
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من أن هؤالء الناس غير جديرين بهذا االحترام فإنه 
يصبح من الضروري اللجوء إلى أساليب أخرى·

وعليك كرجل شرطة أن تفهم جيداً أن أسلوبك 
الجيدة  والمعاملة  االحترام  في  يتمثل  المبدئي 
وعندما يفشل الطرف اآلخر في التفاعل اإليجابي 

معك فإن عليك المحافظة على مصداقيتك·
وفيما يتعلق بعمليات التوقيف المرورية من قبل 
لمنع  الفعالة  الوسائل  إحدى  فإن  الشرطة  رجال 
حدوث مواجهات أو جدل بين الجانبين تتمثل في 
السيطرة على الموقف بشكل ال يتصف بالعدوانية·

يوجه  عندما  المتاعب  تبدأ  المثال  سبيل  وعلى 
السائق سؤاالً وهو في حالة تذمر »لماذا توقفني؟«، 
وفي هذه الحالة عليك توجيه التحية له ثم تضيف: 
تقود  أنك  أوقفك  جعلني  الذي  السبب  »سيدي·· 
منطقة  في  الساعة  في  ميالً   55 بسرعة  سيارتك 
ميالً   40 تتجاوز  أال  يجب  فيها  السيارة  قيادة 
القيادة  رخصة  لرؤية  احتاج  وأنني  الساعة،  في 

والتأمين من فضلك«·
الموقف وتجعل  تلطيف  إلى  تؤدي  التحية  هذه 
للسائق،  أسئلتك  توجيه  وعليك  حدة،  أقل  الحوار 
على  ر  ُتصِّ فال  أعذار  أي  تقديم  حاول  لو  وحتى 
أن هذا كله مضيعة للوقت فما قلته يثير في نفس 
السائق بعض الراحة، وفي الوقت نفسه يزيد من 

فرص التواصل الهادئ واإليجابي بينكما·
أو  غضبك  يثير  اآلخر  الطرف  تدع  أال  وعليك 
الحالة  هذه  في  فأنت  وأعصابك  حلمك  يفقدك 
ستفتقد القدرة على التفكير بوضوح وموضوعية، 
التواصل مع  اللطيف في  فطالما اخترت األسلوب 
يجعلوك  بأن  لهم  تسمح  أال  عليك  فإن  الجمهور 
تلعب لعبتهم ويجب عليك في نهاية األمر أن تكسب 
عندما  حاالتك  أفضل  في  تكون  لن  فأنت  اللعبة 

تستسلم لغضبك·
يكون  فإنه  الجدد  الشرطة  لعناصر  وبالنسبة 
عند  اإلثارة  أسلوب  الستخدام  ميل  عادة  لديهم 
ل  شَّ على  يعمل  وهذا  هاتفية،  مكالمة  أي  تلقيهم 
قدرتهم على التفكير الجيد، مما يدفعهم إلى القيام 

برد غير مدروس وخاطئ أحياناً·
وخالل التجول في الطريق عليك أن تكون صافي 
من خالل  وبطء  بعمق  تتنفس  وأن  وهادئاً  الذهن 
الزفير ببطء من فمك، كما عليك أن  األنف وتطلق 
تقنع نفسك بأنك ستكون قادراً على السيطرة على 
الموقف وحل أي أمر تواجهه وأن تكون حذراً وأال 

تستسلم للشعور بالقتال·
المالحظات  إبداء  من  معين  مستوى  وهناك 
أحياناً  يكون  أمر  وهو  السخرية  ببعض  يتصف 
صحياً وحتى ضرورياً مما يمنح عناصر الشرطة 

بعض الفعالية واألداء الجيد·
هنا  أننا  وهي  الرؤية،  نفقد  أال  علينا  ويجب 

لمساعدة وحماية أفراد المجتمع·
الوهم بأن  وإذا سمحنا ألنفسنا بأن نغرق في 
كل إنساٍن نقابله هو شرير وعديم القيمة ويحمل 
نقترب  عندما  فإننا  الشرطة،  لرجال  عدائية  ميوالً 

منه سنفشل في تحديد كيفية التعامل معه·
جميع  إلى  النظر  عدم  يجب  نفسه  الوقت  وفي 

أن  فعلينا  وطيبون،  أصدقاء  أنهم  على  الناس 
نعاملهم بمودة ولكن مع عدم نسيان طبيعة مهنتنا 
أو أن نتجاهل لحظة واحدة سالمتنا كرجال شرطة·

ويجب علينا ليس فقط فهم سيكولوجيا اآلخرين، 
الضباط  من  فالعديد  أيضاً  سيكولوجيتنا  ولكن 
اإلمساك  على  فقط  يقتصر  عملهم  بأن  يشعرون 
بالمجرمين وحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة، 
المهام  من  صغيراً  جزءاً  يشكل  بالطبع  وهذا 
الموكولة إلينا، إذ إننا نقوم أيضاً بتقديم المساعدة 
في  والتوسط  التقارير  كتابة  إلى  إضافة  للناس، 
االستماع  أو  الصغيرة  الجرائم  ومتابعة  النزاعات 

لشكاوى ضحايا الجرائم الصغيرة·
في  يميلون  الناس  أن  الدراسات  أظهرت  لقد 
الشرطة، ولهذا يسعى  إلى احترام ضباط  داخلهم 
الضباط إلى أن يظهروا بالمظهر الجيد خالل عملهم 
واستغالل السيكولوجية في التعامل مع اآلخرين· 
كما يجب على ضباط الشرطة االلتزام باألناقة في 

الهندام والنظافة والتمسك باالحترام الذاتي·
كما عليك كضابط شرطة أن تستغل كل األساليب 
التي تدربت عليها في عملك من أجل تحقيق النجاح 
عن  تحدثت  موثقة  قضايا  وهناك  مالئم،  بشكل 
رجال  ضد  قتل  جرائم  بارتكاب  قاموا  أشخاص 
شرطة بسبب اعتقادهم بأن هؤالء يحملون أفكاراً 

ومشاعر عدائية لهم·

ويجب عليك كضابط شرطة أن تتحلى بالقدرة 
أكثر  الحوادث بأن يكونوا  إقناع الشهود في  على 
تعاوناً ورغبة في تقديم المساعدة وعليك التحدث 
كراشدين  معهم  والتعامل  بشجاعة  اآلخرين  مع 
تبدأ  عندما  خاصة  األعصاب  بهدوء  تتحلى  وأن 
هنالك  أن  تدرك  وأن  األشخاص،  أحد  استجواب 
فرقاً بين الرد بكلمة واحدة والرد عبر بيان عميق 

ومكثف·
ويعود بعض العداء الذي يحمله بعض الجمهور 
لرجال الشرطة إلى وجود ضعف في فهم الوسائل 

التي تستخدمها في التدريب·
السبب  اآلخر  للطرف  تشرح  أن  أيضاً  وعليك 
له  مدى  أي  وإلى  اإلجراء،  هذا  تتخذ  جعلك  الذي 

عالقة بالسالمة·
ويجب أن تكون حذراً من عدم التسامح والرقة 
األمر  هذا  إن  إذ  بهم،  المشتبه  إزاء  فيها  المبالغ 
يمنحهم أحياناً الشعور بأنهم مسيطرون على األمر·
إن العمل الذي نقوم به يتصف بالتعقيد فهو ليس 
الجسدية«،  »القوة  على  يعتمد  الذي  بالعمل  دائماً 
وعلى عنصر الشرطة أن يستخدم عقله وأن يفهم 

كيفية جعل اآلخرين يلتزمون بالتعاون·
تجعل  فاعل  بشكل  السيكولوجيا  استخدام  إن 
فائدة  أكثر  نفسه  الوقت  وفي  سهولة  أكثر  عملنا 

للناس الذين نقوم بتوفير الخدمة لهم·



العدد 578 فبراير 542019

علي عـبيد الهاملي
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف

على كان  المحسوبين  بعض  يرتكبها  التي  للمهازل  لوضع حد  المختصة  الجهات  تتدخل  أن  متوقعاً 
أهل اإلمارات، ومنها مقطع الفيديو الذي انتشر قبل مباراة اإلمارات والهند في البطولة اآلسيوية، 
والذي ُيظِهر شخصاً يقوم بحبس أشخاص من الجنسية اآلسيوية داخل قفص طيور، ليدفعهم إلى تشجيع 
المنتخب الوطني اإلماراتي في مباراته ضد المنتخب الوطني لجمهورية الهند، ألن ما أقدم عليه هذا الشخص 
يتجاوز حد المزاح، إن كان يقصد المزاح، ويدخل حيز اإلساءة إلى شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة، أكثر 
مما يسيء إلى الشعب الهندي الشقيق، الذي يكن له أهل اإلمارات كل الود واالحترام والتقدير، وتربطهم به 
عالقات قديمة، قبل أن تتأسس دولة اإلمارات، وقبل أن يظهر النفط من باطن هذه األرض، وقبل أن تعرف 
هذه المنطقة النهضة والعمران والتقدم الذي تعيشه اآلن. بدليل أن بعض القنوات الفضائية المغرضة استغلت 

المقطع، وروجت له ضدنا.
هذا السلوك الذي أقدم عليه هذا الشخص ال يعبر بالتأكيد عن أخالق أهل اإلمارات، وال عن قيمهم، وال 
عن احترامهم ألنفسهم ولآلخرين من الذين يعيشون على أرضهم، أو تربطهم بهم عالقات إنسانية ومصالح 
مشتركة. وللهند على وجه الخصوص مكانة خاصة في نفوس أهل اإلمارات، فقد عرفوها وسافروا إليها منذ 
عقود قديمة من أجل التجارة والعالج والسياحة. بل إن بعض أبناء اإلمارات سافروا إلى الهند لتلقي العلم فيها 
عندما لم تكن هناك مدارس نظامية في اإلمارات، ولم تكن هناك كليات وال جامعات. وهؤالء الذين رجعوا من 
هناك، أصبح بعضهم من الشخصيات المرموقة في اإلمارات بعد قيام الدولة، وتقلدوا مناصب رفيعة فيها، 
فكان منهم وزراء ومسؤولون كبار، وكان منهم رجال أعمال وتجار. لذلك حسنا فعلت النيابة العامة بالدولة 
حين أمرت بضبط وإحضار صاحب الفيديو، باعتبار أن هذا المسلك جريمة يعاقب عليها القانون في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وحسناً فعلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حين تعاملت مع الموضوع بجدية، 
وقامت بالوصول إلى من قام بتصوير ونشر ذلك المقطع الذي يتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة 
اإلمارات، وإحالته للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معه، من منطلق أن هذه التصرفات ال تمثل األخالق التي تربى 

عليها أبناء اإلمارات.
في المبدأ الخامس، من المبادئ الثمانية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، أكد سموه أن مجتمعنا يتميز بكثرة العمل وقلة 
الجدل، وباالنضباط وااللتزام في وعوده ومواعيده وعهوده. وقال إننا  متواضعون عند النجاح، مثابرون عند 
التحديات، ناشرون للخير، منفتحون على الجميع. مجتمع يسوده االحترام، ويربط مكوناته كافة التسامح، 
ويبتعد عن العنصرية والتمييز. ال نقبل بمن يصنّفون المجتمعات أو يثيرون الكراهية. األصل في الجميع عندنا 
الخير واإلخالص والوالء وحب الوطن إال إذا أثبت القانون عكس ذلك. وال يجوز ألحد أن يحكم على أحد أو 

يحاكمه، إال من خّولناه القضاء أو كلّفناه تطبيق العدالة.
نستغرب كيف ال يعرف بعضهم هذه المبادئ التي يؤكد عليها قادتنا، وكيف ال يطبقونها وهم يعيشون في 
مجتمع اإلمارات القائم على التعايش بين جميع المقيمين على أرض الدولة. ونستغرب أكثر كيف يفعلون هذا 
ونحن في عام التسامح، وكيف ال يشاهدون قادة وشعب هذه الدولة وهم يضربون أروع األمثلة في التسامح، 
بدءاً من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس هذه الدولة الذي أرسى أسس التسامح فيها، 
وحتى أبسط مواطن يحترم كل من يقيم على هذه األرض، وال يترك فرصة ألي مغرض كي يصطاد في المياه 

العكرة، مثلما فعلت تلك القناة المعروفة بعدائها لهذا الوطن وأهله.
لقد أصبحت وسائط التواصل االجتماعي وسيلة بعض الساعين إلى الشهرة. لكن دولة اإلمارات أدركت 
منذ البداية أن بعضهم سيستغل هذه الوسائط لتحقيق االنتشار على حساب سمعة الوطن، فبادرت إلى سن 
القوانين الكفيلة بمكافحة التمييز والكراهية، ومكافحة أشكالهما كافة. ومطلوب منا جميعاً أن ال نرّوج لمثل 

هذه المقاطع بتداولها. 
لقد أساء الشخص الذي صور هذا الفيديو المشين إلى نفسه، واثبت أنه ليس من نبت هذا الوطن وغرس 

زايد الخير، وسوف تتكفل القوانين بوضح حد لكل من يتعدى الحدود ألن األمر جاوز حده.

ليست من أخالقنا
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باللغة   2010 عام  في  الكتاب  هذا  صدر 
والتراث،  للثقافة  أبوظبي  العربية من مؤسسة 
أحمد  الدكتور  عليه  والتعليق  بترجمته  وقام 
جيد.  بشكل  والتعليق  الترجمة  وجاءت  إيبش، 
ومن جانبنا قمنا بإضافة تعليقات وشروح على 
كوثيقة  الكتاب  من  االستفادة  ليمكن  الترجمة 
مهمة من وثائق تاريخ الخليج وشبه الجزيرة 

العربية.
وقبل سرد ما جاء في الرحلة، البد من وقفة 
للحديث عن المؤلف المقدم لويس بيلي المقيم 
ولد  فقد  العربي،  الخليج  منطقة  في  السياسي 
عام 1825، والتحق بجيش بومباي بالهند، وقاتل 
في الحرب اإليرانية عام 1857، ثم قام بعدة مهام 
المفوضية  سكرتير  بوظيفة  فخدم  سياسية. 
البريطانية في طهران، بعد أن وصلها قادماً من 
)طرابزون( في تركيا الستالم منصبه. وعندما 
أنهى مهمته قفل عائداً إلى الهند بطريق )هرات( 
البريطانية،  الرسمية  البزة  مرتدياً  و)قندهار( 
منذ  بالمنطقة  يمر  بريطاني  أول  بذلك  فكان 
أن  وبعد   )1842  -  1838( األفغانية  الحرب 
في  سياسي  كمندوب  قصيرة  فترة  أمضى 
لكي   1862 عام  في  الخليج  إلى  أوفد  زنجبار، 

يشغل منصب مقيم سياسي.
المنصب  هذا  بريطانيا  أوجدت  لماذا  أما 

وبالدرجة  ذلك  في  السبب  فيعود  الخليج؟  في 
األولى إلى النشاط السعودي وانعكاساته على 
عهد  وعلى   ،1820 عام  فقبل  اإلمارات.  منطقة 
اإلمام السعودي عبدالله بن سعود، كانت الدولة 
السعودية قد نشطت بشكل ملحوظ في منطقة 
الحجاز وفي منطقة الخليج، ففي الحجاز تمكن 

األمير عبدالله من احتالل المدينة المنورة.
بلدة  إلى  قواته  وصلت  أخرى  جهة  ومن 
وسط  نفوذها  وانتشر  العمانية،  البريمي 
القواسم في رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين 
وغيرها من األماكن وبسبب ذلك، راحت سفن 
البريطانية  التجارية  السفن  تهاجم  القواسم 
مما  البريطانية،  الشرقية  الهند  لشركة  التابعة 
سببت وقوع اشتباكات بين القوات اإلنجليزية 
الموجودة في الهند، وإمارة القواسم المتحالفة 

مع السعودية.
وفي عام 1818، وبسبب التحركات السعودية 
يقوده  مصري  جيش  هاجم  فقد  الحجاز،  في 
إبراهيم باشا ابن حاكم مصر محمد علي باشا، 
السعودية  العاصمة  »الدرعية«  مدينة  هاجم 
ودمرها واعتقل األمير عبدالله السعود وأرسله 
إعدامه هناك.  تم  استانبول، حيث  إلى  مخفوراً 
السعودية  الدولة  التاريخ يعرف بسقوط  وهذا 

األولى.

الفرصة،  بريطانيا  استغلت  أن  ذلك  أعقب 
فأرسلت حملة بحرية كبرى خرجت من الهند، 
هدفها  وكان  كرانت«،  »وليم  الجنرال  بقيادة 
تحطيم قوة القواسم في الخليج واحتالل رأس 
وسقطت  الخليج،  موانئ  بقية  وفي  الخيمة، 
معاهدة  بعقد  بريطانيا  وقامت  الخيمة،  رأس 
الصلح المعروفة »بمعاهدة عام 1820« مع كل 
شيوخ وحكام اإلمارات، وكذلك حكام البحرين 

والكويت.
ولم توقع السعودية باعتبارها قد وقعت بيد 

السلطنة العثمانية يومذاك.
السياسية، فقد أحكمت بريطانيا  النتيجة  أما 
المقيم  منصب  وأوجدت  الخليج  على  قبضتها 
على  باإلشراف  يقوم  لكي  هناك  السياسي 
بلدة  في  مقره  وكان  البريطانية،  المصالح 
في  أما  العربي،  الخليج  على ساحل  »بوشهر« 
قانونياً  سنداً  لنفسها  أوجدت  فلقد  اإلمارات 
وأوجدت  هناك،  نفوذها  لفرض  استعمارياً 
منصب »الوكيل المحلي« الذي يوافيها بأخبار 
ويمثل  السياسية  الساحة  على  يحصل  ما 

مصالحها أيضاً.
بين  سياسية  أزمات  هناك  كانت  وهكذا 
السعودية،  والمصالح  البريطانية  المصالح 
األمير تركي بن عبدالله  وازدادت عندما تمكن 
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نجد،  المصرية من  القوات  آل سعود من طرد 
وأعلن عن قيام الدولة السعودية مرة ثانية في 
عام 1824، وبقي حاكماً على نجد إلى عام 1834 
عندما انتقل إلى رحمة الله في ذلك العام، وتولى 
األمير فيصل بن تركي، فكان  ابنه  بعده  األمر 
واحداً من أعظم حكام نجد، وهو الذي التقى به 

المقدم بيلي موضوع كتابنا هذا.
عن  إلمامة  فهذه  الرحلة،  أهمية  نبين  ولكي 
األمير فيصل بن تركي. فقد تولى األمر عام 1834، 
عبدالرحمن  بن  مشاري  بيد  والده  إثر مصرع 
األمير  تمكن  شهرين،  بعد  أنه  إال  سعود،  ال 
فيصل من االستيالء على الحكم، واستعادة ملك 
والده وباشر حكمه بشكل يتحدى فيه النشاط 
المصري في المنطقة وطموحه في الوصول إلى 
الحجاز. وفي عام 1837 فإن محمد علي باشا 
حاكم مصر الذي أصبح أقوى قوة سياسية في 

المنطقة، فإنه وبعد انفصاله عن الحكم العثماني، 
جهز جيشاً أودع قيادته إلى »خورشيد باشا« 
وقد  ونجد،  األحساء  ساحل  باحتالل  وأمره 
خالد  األمير  معه  باشا«  »خورشيد  اصطحب 
بن سعود، وهو أخو األمير عبدالله الذي أعدم 
في استنابول ليكون هو الحاكم بدالً من األمير 
فيصل بن تركي. لذلك فقد استعد األمير فيصل 

لقتال القوة الغازية. 
الطرفين،  بين  الصدام  وقع   1838 عام  وفي 
الدوائر  لكن  بينهما،  ضروس  معركة  ودارت 
دارت على الجيش السعودي، فاستسلم األمير 
العاصمة  دخلت  التي  المصرية  للقوات  فيصل 
إلى  مخفوراً  وأرسل  أسره  وتم  الرياض، 
القاهرة، وتولى أمر نجد، األمير خالد بن سعود، 
وهكذا سقطت الدولة السعودية للمرة الثانية بيد 

القوات المصرية.

األمير  قضاها  سنوات  خمس  وبعد  ولكن 
فيصل في القاهرة فإنه في عام 1843 تمكن من 
الهرب ووصل إلى الرياض وأعلن أن الحكم آل 
السياسي  نشاطه  باشر  أيامه  أول  ومنذ  إليه. 
»البريمي« في عمان  إلى منطقة  فأرسل قواته 
ودخل في مفاوضات مع السلطان ثويني حاكم 
عمان. وفي عام 1851، وقعت حادثة في البحرين 
أيام الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إذ ثار عليه 
أوالد عمه فطلب الشيخ محمد النجدة من األمير 
فيصل فأنجده، ثم لم يلبث أن عاود نشاطه في 
األمير  هذا  أصبح  وهكذا  عمان،  سلطنة  داخل 
أقوى شخصية مؤثرة في منطقة الخليج، لذلك 
قرر المقدم »لويس بيلي« أن يغامر وأن يزوره 

في عاصمته الرياض.

الرحلة اإىل الكويت وو�ضف املدينة

غادر المقدم لويس بيلي مقره في بوشهر في 
شهر يناير من عام 1865 ووصل إلى الكويت، 
بن  جابر  بن  صباح  الشيخ  بالحاكم  والتقى 
عبدالله الصباح، وقد وافق الحاكم على إرسال 
بيلي رسالة إلى األمير فيصل بن تركي يبلغه 
فيها بأنه قادم لزيارته. ثم أنه أي الشيخ صباح 
المقدم  الهجن والله وياك«، لكن  قال له: »هاك 
الكويت وكتب عن  الوقت في  بقي بعض  بيلي 
تلك األيام قائالً: »أتاحت لي إقامتي في الكويت 
االجتماعية  الحياة  لمشاهدة  فريدة  فرصة 
واليومية لبيوت المشايخ العرب، وال أظن أن أي 
جنتلمان إنجليزي له من كرم الضيافة والتهذيب 
وقد  البدر،  يوسف  عند  رأيته  كالذي  الجم 
بالقنص  نستمتع  أوالده  مع  أسبوعاً  امضيت 

بالصقور وبالفرجة على خيولهم األصيلة.
هذا  وفي  »الجهرا«  فيسمى  الحصن  أما 
وعندما  خيوله  بجمع  يوسف  يقوم  الحصن 
يحل المساء يتوسد الشيخ مجلسه في المضافة 
البلدة  من  األعراب  عليه  ويقبل  »الديوانية« 
القصص  برواية  ويأخذون  البادية،  ومن  ذاتها 
إثر القصص، وبعد ذلك تدور في المجلس دلة 

القهوة والغليون التركي.
والمياه في الكويت مالحة غير سائغة للشرب، 
أكثر  الكويت واحدة من  تعد  ذلك  وبالرغم من 
الموانئ ازدهاراً في الخليج العربي، وصنائعها 
واسعة ومتعددة ولها حركة تجارية كبيرة مع 
الهند والسواحل العربية ويشتهر بحارتها أنهم 
حداً  تجارتها  وتبلغ  المنطقة  في  بحارة  أمهر 
والبصرة  ساستار  من  األرز  وتستورد  هائالً 
ساحل  من  الذرة  وتستورد  المليبار  وساحل 
إيران والتمور من البصرة، كما تستورد أخشاب 
الهند.  في  الغربي  الساحل  من  السفن  صناعة 
ويسمح للبدو بدخول المدينة بشرط واحد هو 
ترك أسلحتهم عند بابها، وذلك حيث يجلس كبير 
المشايخ والقضاة كل يوم لسماع ما يستجد من 
أبناء ولإلشراف على التجارة وللقضاء فيما يقع 
من أمور، ويتم كل يوم إعداد وليمة غداء هائلة 
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ضمن قاعة مقسمة الحجرات الستضافة الغرباء. 
اليهود  ذلك  في  بما  جميعاً  السكان  ويتمتع 
تفرض  وال  وجه،  أكمل  على  الدينية  بحرياتهم 
على الناس أي ضرائب أو رسوم. أما القادرون 
المشايخ  لكبير  فيقدمون  الضرائب  دفع  على 
عطية سنوية. األمراض قليلة بوجه عام ونادراً 
ما تلزم الحاجة إلى ممارسة العالجات الطبية ما 
خال الكي بالنار، وقد الحظت خالل إقامتي عند 
هذا الشيخ أن الفقراء يتجمهرون عند بابه كل 
وبعد  العطايا.  يتلقون  كانوا  وأنهم  يوم جمعة، 
مرور زمن عاد الرسول حامالً رسالة من األمير 

فيصل يسمح لي فيها بزيارته«.

الرحلة اإىل الريا�س

بيلي  المقدم  سترافق  التي  الحملة  تكونت 
الكويت  من  الجمال  ظهور  على  براً  للسفر 
وقد  جمالً،  وعشرين  سبعة  من  الرياض،  إلى 
اصطحب بيلي معه »المالزم دوز« أحد ضباط 

المركب التجاري التابع للمقيمية البريطانية في 
الفلكية،  األرصاد  بعملية  يقوم  لكي  بوشهر، 
واصطحب أيضاً جراح المقيمية ليرافقه كطبيب 
من  واثنان  لوكاس«  »جورج  اسمه  وترجمان 
الحرس الخاص الهندي وخادم وطباخ برتغالي، 
تقطع  لكي   1865/2/18 يوم  القافلة  وانطلقت 

مسافة 800 أو 900 ميل لتصل إلى الرياض.
مرت القافلة بعد يومين من الحركة بمنطقة 
الشرقي من  الشمال  إلى  التي تمتد  »الصمان« 
»الدهناء« بينما تبلغ الدهناء جنوباً إلى صحراء 
»اليمامة«،  أرض  إلى  لتصل  الخالي  الربع 
منطقة  هذه  »اليمامة  بقوله:  بيلي  ويصفها 
لكن  بالسكان  مأهولة  كانت  أنها  يبدو  قديمة 
الرمال  تحت  رسومها  طمست  الدهر  عاديات 
بيلي  ويحدثنا  السياسي«.  وجودها  وتالشى 
عما سمعه عن بعض القبائل أو الجماعات، وهم 
قبيلة  العوازم  »إن  فيقول:  والصلبة،  العوازم 
ولهم  لليمامة  الصحراوية  التخوم  على  تعيش 

لهم  شيوخ  ال  والصلبة  وهؤالء  مستقل،  دين 
وال تنظيم عشائري معترف به، وعندما سألنا 
ولم  جانباً  الصلبة  قبيلة  المسلمون  ترك  لماذا 
في  الدخول  بأن  الجواب  كان  اإلسالم؟  تدخل 
اإلسالم كان يتم بالتفاوض مع شيوخ القبائل، 
يكن  فلم  شيخ،  لهم  يكن  لم  الصلبة  أن  وبما 
باإلمكان إدخالهم في دين اإلسالم إال باإلكراه 
الكافي  الصبر  يلق  لم  الذي  األمر  الترغيب،  أو 
لدى المسلمين، وفوق ذلك يرى المسلمون في 
طبيعة  ذوو  أنهم  وبما  مفيدين.  أدالء  الصلبة 
أو  بالقسر  إكراههم  الالئق  من  فليس  مسالمة 
نفيهم«. على كل حال استمرت القافلة بالمسير 
ثم  »النفوذ«  ومناطق  »يبرين«  بجبل  وطافت 
»سيح  ثم  »العارض«  هضاب  ثم  »الدهناء«، 
وهذه  حنيفة«،  و»وادي  و»الحوطة«  اليمامة« 
لنا  ترك  وقد  نجد،  قلب  في  تقع  مناطق  كلها 
وصل  وأخيراً  لها،  جميالً  وصفاً  بيلي  المقدم 

الركب إلى مشارف مدينة الرياض.

الرياض عام 1865 )املصدر: كتاب رحلة إلى الرياض(
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األدب األندلسي والمغربي

األندلس،  في  األحوال  استقرت  أن  بعد 
جديدة  دولة  فأقامت  المروانية  عادت  أن  وبعد 
بينهم  ما  في  البالد  تلك  أهل  اندماج  ومع  هناك. 
واللباس  الهيئة  في  لهم:  خصوصيات  ظهرت 
والتقاليد  العادات  إلى  وامتد  واللسان،  والخط 
تلك  على  تدل  كثيرة  وأمور  والمشارب  والمآكل 
أو  مزايا  األندلسيين  تعطي  التي  الخصوصيات 
خصائص أو أحواالً الفتة. ويدخل في ذلك ظهور 

األمثال األندلسية.
»1«

األمثال  نصوص  العربي  األدب  عناصر  في 
العرب  كالم  من  وصل  ما  مع  إلينا  وصلت  التي 
نصوص  فيها  جمعت  كتب  ألفت  وقد  المأثور. 
األمثال العربية، ووضعت على بعضها شروح تبيّن 
األمثال، وتشرح  تفصيالت بعض  المتابع  للقارئ 
له ما غمض من بعض مفرداتها. وتوضح بعض 

أحداثها التي نشأت في ظاللها.
وممن شرح األمثال العربية أديب لغوي أندلسي 
المقال في  البكري في كتابه »فصل  هو أبو عبيد 
شرح كتاب األمثال - للقاسم بن سالم الهروي«.

وكانت األمثال المتداولة في كتب التراث هي ما 
ورد عن العرب ثم حدثت أمثال جديدة وطرأت على 
ألسنة الناس، ُعرفت باألمثال المولدة، أي ما جاء 
من األمثال بعد عصر االحتجاج مع بدايات العصر 
العباسي. ونجد الميداني في كتابه »مجمع األمثال« 
يورد في كل باب »أو حرف من حروف الهجاء« 
من  ورد  بما  يعقب  ثم  الموروثة،  العربية  األمثال 

أمثال المولدين بعد ذلك.
ما  بالدهم  ودخل  ذلك  األندلس  أهل  وعرف 
لبثوا  وما  المشرق،  في  األمثال  كتب  من  صدر 
مولداً  جاء  بعضها  أندلسية:  أمثاالً  استحدثوا  أن 
فصيحاً، وبعضها جاء بلسان القوم الدارج »العامية 

األندلسية«.

»2«
محدودة  ونصوص  قليلة  دراسات  صدرت 
نشره  ما  منها  األندلس،  في  العامية  األمثال  عن 

الدكتور عبدالعزيز األهواني، وقد تصدى الدكتور 
باألندلسيات  المغرب  علماء  من  بنشريفة  محمد 
فانشغل  البارعين  المحققين  ومن  والمغربيات، 
والمغرب.  األندلس  في  العامية  األمثال  بموضوع 
بين  الموصولة  الصلة  بسبب  القطرين  جمع  وقد 
القطرين، ثم إنه نشر عدداً من األصول األندلسية 
من  يستخرج  وما  باألمثال.  المتعلقة  والمغربية 
األمثال العامية من األزجال، وخصوصاً من ديوان 

ابن قزمان أكبر زجالي األندلس.
األمثال  نشأة  أن  يتبين  تاريخية  وبمراجعة 
العامية »الخاصة باألندلس« كانت مبكرة مع عصر 
الوالة وأوائل العصر األموي. ويجد القارئ نماذج 
منها في العقد »الفريد«، وفي بعض كتب التراجم 

والتاريخ واألدب.
ولم تغب عن األندلسيين كتب األمثال المشرقية 
الفصيحة القديمة والمولّدة ومنها األمثال المولدة 

للخوارزمي.
وكان في جملة ما صنعه العامة »من الطبقات 
الشعبية« هو إعادة صياغة بعض األمثال القديمة 
أندلسي،  قوام  في  لتبدو  المشرقية  والمولدة 
وكان في جملة الكتب التي دّونت األمثال العامية 
األندلسية »مجموعة« ابن هشام، وكتاب الزجالي: 

رّي األوام.
»3«

وكانت موارد األمثال العامية األندلسية متعددة 
أمثال  وبعضها  والمولّدة،  القديمة  األصول  فيها: 
من  مأخوذ  وبعضها  »رومانثي«،  أعجمي  أصلها 
شعر  من  مستمد  وبعضها  فقهية،  استعماالت 
وابن  الغزال  حكم  بن  يحيى  كأشعار  أندلسي 
بالزجل  موصول  وبعضها  القرطبي،  مسعود 
والقرن  السادس،  القرن  زجالي  من  األندلس  في 
السابع: مثل ابن قزمان وابن ناجية اللورقي، وأبي 

الحسن الششتري.
في  األندلسية  األمثال  أثر  بنشريفة  د.  والحظ 

األمثال اإلسبانية والمغربية والمشرقية.
األندلسية  الحياة  في  العامية  األمثال  وتغلغلت 
باعتبار  السكان  حياة  من  جوانب  فّصورت 

العرب  بين  الصلة  وسجلت  وأصولهم،  أجناسهم 
»في  العدوة  وأهل  والعجم  والصقالبة  والبربر 
التعليم  أحوال  العامية  األمثال  وعالجت  المغرب«، 
والرجل« ومّرت على  »المرأة  االجتماعية  والحياة 
ودخلت  واألسفار،  واألعياد  كاألفراح  المناسبات 
واأللعاب...  والمالهي  والفالحة  التجارة  أحوال 
الناس  لحياة  األصوات  مختلف  صّدى  كانت  لقد 

وأحوالهم.

»4«
والزجالي صاحب كتاب األمثال من رجال القرن 
يحيى  أبو  وهو   ،»694  -  617« الهجري  السابع 
األندلسي.  الزجالي  محمد  بن  أحمد  بن  عبيدالله 
ويرجع أصله إلى أسرة قرطبية قديمة مشهورة، 

وكان أديباً فقيهاً ينظم الشعر، ومن شعره:
يارب إن ذنوبي قد أحطت بها

                 علماً يقيناً وقد أحصيتها عددا
وقد مددُت يد المضطر أضرُع يا

          ربي إليك وبالدنيا فتحت يدا
وقد سمى الزجالي كتابه: »رّي األوام ومرعى 
السوام في نكت الخواص والعوام«. ويعد الكتاب 
- يمامة- من كتب المحاضرات التي أغنت  المكتبة 
العربية في عصور مختلفة. وقد نسق كتابه على 
حروف المعجم، وقسم كتابه قسمين خص األول 
بما استفاده ونقله من التراث الفصيح وجعل الثاني 
لما ورد باللسان الدارج، وأكثر ما التزم الشاعر به 
من التسلسل مع حروف المعجم كان في موضوع 

األمثال، وهو أكبر أبواب الكتاب وأهمها.
ونقرأ في صفحات كتاب الزجالي:

البنانس  تدخل«  فالبنانس  الريح  هبت  »إذا   -
جمع بنس وهو إناء صغير من فخار، ويقابله في 
الريح  اليمنية »الشيخ األكوع«: »إذا هبت  األمثال 
دخلت فم الجرة«. ومثله في األمثال الدارجة: إذا 

هب الهواء دخل في كل  الثقوب.
من  وهو  بالناقص«،  أبشر  الزايد  ريت  -»إذا 
المعاني الشائعة في العامي والفصيح، ومنه قول 

أبي البقاء الرندي: لكل شيء إذا ما تم نقصان...

األمثال الشعبية األندلسية
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-»إذا ريت الخوخ والرمان فّكر في ثيابك أيها 
الُعريان، ومثله في األمثال الشرقية: صفيت الرمان 
على  تنبيهاً  يقال  والمثل  العريان«.  على  تضحك 
تغير الجو بعد موسم الرمان »الخريف والشتاء«.

- بحل »بحال = مثل« جدي يرضع ويبكي!
- بحل جوز ما يؤكل حتى ُيكسر. ومثله قول 

الشاعر:
رأيتك مثل الجوز يمنع لبّه

         صحيحاً ويعطي لبّه حين ُيكسر!
-»زوجني واضمن لي البخت« الحظ.

آدم  ابن  إال  مليح  الغرب  من  يجي  ما  -»كل 
الغرب  والريح«ومثله في مصر: »ماحد يجي من 
من  جاي  شي  مافي  وفي  الشام:  القلب«،  يسر 

الغرب يسر القلب«.
من  العاتية  الريح  يذكر  األندلسي  والمثل   -
المحيط األطلسي وغيره وابن آدم يراد به األجنبي 

»العربي«.
- »من أكل أطايبها يصبر لمصايبها«، والمعنى 
ظاهر. وفي األمثال المولدة: »من أكل القاليا صبر 

على الباليا«.
مسألة«  تعلم  ما  بصلة  شرا  في  فكر  »من   -
الشافعي:« لو  إلى اإلمام  وللعبارة أصل منسوب 
ُكلّفت بصلة، ما تعلمت مسألة«! والمراد التفّرغ أيام 

الدراسة لطلب العلم.

»5«
أهمية  ذو  األمثال  في  مجموع  عاصم  والبن 
بن  محمد  أبوبكر  الرئيس  هو  والمؤلف  أيضاً. 
عاصم القيسي الغرناطي األندلسي، ولد بغرناطة 
سنة 760هـ ونشأ فيها وتعلم، وكان سليل أسرة 
وبرع  أمه.  جهة  ومن  أبيه  جهة  من  ومكانة  علم 
األندلس،  في  الجماعة  قاضي  صار  حتى  وظهر 

وكانت وفاته سنة 839.
والبن عاصم عدد من المؤلفات في الفقه واألدب، 
مستحسن  في  األزاهر  »حدائق  كتابه:  ومنها 
وهو  والنوادر«،  والحكم  والمضحكات  األجوبة 
كما يظهر من عنوانه من كتب المحاضرات، وقّسم 
أندلسية  الخامسة  والحديقة  حدائق،  إلى  كتاب 
إلى اإلسبانية  الحديقة  خالصة، وقد ترجمت هذه 

وأقيمت عليها دراسة مقارنة.
وهذه نماذج من األمثال التي أوردها ابن عاصم:
- »ما كان أوله شرط كان آخره سالمة« وهو 

شائع في البالد العربية بصيغ مقاربة.
- »ما أهون ما هو الحرب عند النظار!« ومثله 

في أمثال الشام »الحرب بالنواضير«.
- »أكسى من بصاله«- بصله »لكثرة قشورها 

التي تغطيها«.
الشمس«. وله أشباه في  - »أضيع من قنديل 

األمثال العربية وأصله قول النابغة الذبياني:
فإنك شمس والملوك كواكب

               إذا ظهرت لم يبُد منهن كوكُب!
- »إذا كان القاضي خصيمك لمن تشتكي؟«

- »إذا انطارب الزمار طاب الُعرس«.
المثل  يشبه  تدري«  سوف  تقلي  جيت  »إذا   -

المرق تندم«،  اللحم عند  الشامي: »يا مسترخص 
أي عند الطعام أو عند صنع الثريد.

- »بحال )مثل( مشاط »مشط« يتضارب طول 
النهار ويبيت »الليل معنقين« والصورة حسنة، 

الصوف إلعادة  بها  يجلّح  التي  هنا  واألمشاط 
غزله.

- )الياتيمة »اليتيمة« ما تحتاج زينة( يقال المثل 
في عدم العناية باليتيمة.

- »استخبيت قط ورا بلبره« يقول كالقط اختبأ 
وراء المغزل »أصل الكلمة أجنبي«.

»6«
كثيرة  أمثال  األندلسيين  أزجال  من  يستخرج 
موصولة باألمثال الشائعة، وقد يبتكرون في ذلك، 
أمير زجالي  أزجال  ما ورد  في بعض  هذا  ومن 

األندلس: ابن قزمان:

والعرية  مردود  »المستقرض«  السلف   -
»العارية: المستعارة«: ترجع.

- »ضايع بحل »مثل« مشط أقرع« هذه صيغة 
من  الشيء  عن  »أغنى  العربي:  للمثل  أندلسية 

األقرع عن المشط«.
الحب  مزبب«:  بالعشق  الحصرم  »يرجع   -

يجعل من الحصرم زبيباً!
الحسن«، وهنا  الشيء  »لوال« في  - »البد من 

كقول  العرب: ال تعدم الحسناء ذاماً.
وكتب األمث

الشعبية  باألمثال  غنية  واألزجال  األندلسية  ال 
القديمة  باألمثال  االتصال  كثيرة  وهي  »العامية«، 

واألمثال المولّدة.
األمثال  من  كثير  بين  ارتباط  خيوط  وهناك 
قطر  لكل  يبقى  ولكن  بينها،  ما  في  العربية 
خصوصيات في أمثاله ودالالت اجتماعية وثقافية.
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 الشك أن تعيني مدير لكلية 
الشرطة بدولة اإلمارات سيكون 
دفعة قوية ملشروع طال انتظاره، 

وأصبحت احلاجة ملحة إلى 
وجوده بأسرع وقت ممكن.. 

فكلية الشرطة هي الركيزة 
املهمة للخطة الطموحة 

التي تستهدف وزارة الداخلية 
تنفيذها في مختلف مجاالت 
العمل الشرطي على مستوى 

الدولة.
وأهمية كلية الشرطة نابعة 

من اإلميان بأهمية العنصر 
البشري، وضرورة تأهيله وإعداده 

للدور املنوط به.. فحتى في 
عصر اآلليات الفائقة القدرة 
الزال هناك اإلميان بأن البشر 

يأتون أوالً. وبقدر إدراكهم وحسن 
استخدامهم لإلمكانيات 

املتاحة تكون النتيجة األفضل.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

قام سمو الشيخ سرور بن محمد رئيس ديوان سمو 
ضباط  من  لثالثة  الطيران  أوسمة  بتقليد  الدولة  رئيس 
وحدة جناح الجو بوزارة الداخلية الذين اجتازوا بنجاح 
الدورة التدريبية التي نظمت لهم في بريطانيا. وقد شهد 
وكيل  خميس  خلفان  سعادة  للضباط  األوسمة  تقليد 
وزارة الداخلية، والعقيد حمد سعيد المدير العام للشرطة 
بأبوظبي. ونال هذه األوسمة كل من المرشح طيار عبد 
محمد  عمران  طيار  والمرشح  خلفان  خميس  الرزاق 

الخيال والمرشح طيار سالم عبدالله محمد حسن.
وقد أشاد سمو الشيخ سرور بن محمد بالجهود التي 
تبذلها وزارة الداخلية لتطوير إمكانياتها البشرية والمادية 
على  الحفاظ  في  بمسؤولياتها  النهوض  من  يمكنها  لما 
األمن واالستقرار، وقال سموه بأن هذا الهدف يلقى كل 
االهتمام من جانب صاحب السمو رئيس الدولة وجميع 
المسؤولين وذلك لتطوير جهاز الشرطة واألمن في الدولة 

والوصول به إلى أحدث مستويات التقدم في العالم.

أصدر سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب 
بإجراء ترفيعات بين عدد من كبار  رئيس الدولة قراراً 
ترفيع  القرار  شمل  وقد  الداخلية،  بوزارة  المسؤولين 
إدارة  مدير  المعال  أحمد  سلطان  محمد  الشيخ  الرائد 
المرور بأم القيوين إلى رتبة مقدم، وترفيع الرائد عبيد 
يوسف محمد نائب مدير عام الشرطة بأم القيوين إلى 

عام  مدير  علي سيف  الرائد حميد  وترفيع  مقدم،  رتبة 
وترفيع  مقدم،  رتبة  إلى  بالوزارة  والتدريب  التخطيط 
الرائد محمد سالم خميس مدير كلية الشرطة إلى رتبة 
من  اعتباراً  الترفيعات  تبدأ  أن  القرار  وتضمن  مقدم. 

.1979/12/1

الشيخ رسور بن محمد يقلد وسام الطريان للخريجني الجدد 

ترفيعات بني كبار املسؤولني بالداخلية
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اجتماع لمدراء المرور باإلمارات

عقد بمقر إدارة المرور والترخيص بأبوظبي، اجتماع 
والترخيص  المرور  أقسام  ورؤساء  إدارات  لمديري 
المرور  إدارة  العقيد طالب حسين مدير  بالدولة برئاسة 
والترخيص بأبوظبي. وتم خالل االجتماع الذي حضره 
والمتابعة  المؤتمرات  إدارة  مدير  مندي  يعقوب  المقدم 
السمو  أصحاب  قرارات  استعراض  الداخلية  بوزارة 
والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي 
جدول  ومناقشة  المرور  بشأن  السابع  اجتماعهم  في 
مجلس  بدول  المرور  لمديري  السابع  االجتماع  أعمال 

التعاون، والذي سيعقد في دولة اإلمارات في الفترة من 
20 - 21 فبراير المقبل، والذي تضمنت بعض بنوده نظام 
مستوى  على  الموحدة  القيادة  ورخص  الموحد  المرور 
دول مجلس التعاون الخليجي وتوصيات المدراء العامين 
للجمارك المتعلقة بالحد من التسجيل الصوري للشاحنات 
المالي واالقتصادي بشأن  التعاون  ومناقشة قرار لجنة 
عدم قبول طلبات ترسيم المركبات إال بعد إبراز شهادة 
براءة الذمة، باإلضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات 

المرورية على مستوى الدولة.

ندوة بالفجيرة حول المفهوم الشامل للدفاع المدني

حضر سمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم 
الفجيرة الندوة التي أقامتها إدارة الدفاع المدني بالفجيرة 
الثقافي  بالمركز  المدني  للدفاع  الشامل  المفهوم  عن 

لوزارة اإلعالم بالفجيرة.
عام  مدير  سيف  علي  حميد  العقيد  الندوة  وحضر 
الدفاع المدني بوزارة الداخلية ومدير عام شرطة الفجيرة 
الدفاع  إدارات  ومدراء  الفجيرة  بإمارة  الدوائر  ومدراء 

المدني بالدولة وجمع غفير من الجمهور.
وفي بداية الحفل الذي بدأ بالسالم الوطني ألقى النقيب 
جمعة الغاشمي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة كلمة 

رحب فيها بسمو الشيخ والحضور موضحاً أن عقد هذه 
الغرض  كلمته  في  وأوضح  سموه  من  بتعضيد  الندوة 
من إقامة الندوة وهو إلقاء الضوء على المفهوم الشامل 
المعاصر  عالمنا  في  به  األخذ  المدني وضرورة  للدفاع 

عالوة على التعريف بمهامه وتنظيماته في الدولة.
قدمه  المدني  الدفاع  لمهام  بعرض  الندوة  بدأت  ثم 
الرائد بطي القبيسي مدير معهد الدفاع المدني بأبوظبي، 
حيث بين من خالل دراستين نشاط الدفاع المدني منذ 
التي  أهدافه واإلنجازات  إلى  بدايته وحتى اآلن، وتطرق 

تمت وتشكيالته بالدولة.

تعبيراً عن املكانة الدولية 
لصاحب السمو رئيس الدولة، 

وتقديراً جلهوده اخمللصة على 
امتداد العالم كان اختيار 

سموه من قبل هيئة دولية 
ليكون رجل عام 1988. ولم 

يكن هذا االختيار مفاجئاً لنا، 
نحن الذين نعيش عهد زايد، 

وننعم بثمار ما حققه لنا 
من إجنازات، تضعه في أسمى 

مكانة، وترتفع به إلى أعلى 
مكان.

فزايد بالنسبة لنا هو الذي 
أقام دولة الوحدة ووطد 

دعائمها، وأتاح لشعبه فرصة 
احلياة الكرمية، وعمل جاهداً 

من أجل وحدة املنطقة 
اخلليجية، ونصرة قضايا أمته 
العربية واإلسالمية، وأيام زايد 

معنا إجنازات متوالية، كل 
منها يحقق املزيد من العزة 

واخلير والرفاهية.
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للجمهور بكل فرد من أفراده، دور 
أساسي في إقامة نظام أمني 

متماسك، غايته حماية اجملتمع 
وحتصينه من العبث واالنحراف 

واجلرمية. وعلى هذا األساس لم يعد 
مفهوم حماية اجملتمع منحصراً في 
رجال الشرطة واملؤسسات األمنية، 
بوصفها أداة لهذه املهمة النبيلة، 

بعد أن توسعت وسائل وسبل 
ومفاهيم »األمن الوقائي« الذي 

يبدأ بتوعية اجلماهير وحتصينها، وال 
ينتهي بإشراكها في عملية منع 

اجلرمية واإلبالغ عنها أو عن العناصر 
التي تثير الريبة. صحيح أن الوصول 

إلى مجتمع آمن خاٍل متاماً من اجلرمية 
يظل حلماً - مثالياً - يسعى إليه 

اجلميع في كل اجملتمعات، وأن الهدف 
الذي يدرك اجلميع واقعيته يتمثل 

في السعي خلفض معدالت اجلرمية 
والنزول بها إلى أقل نسبة ممكنة، غير 
أن الصحيح أيضاً أن إشراك اجلمهور 
في مهمة حماية اجملتمع وأمنه هدف 
واقعي ينبغي التخطيط له وبلوغه، 

وجعله واقعة حقيقية ال »فكرة 
نظرية« مجردة.
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شارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
الداخلية في أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء 
إلى  الرابع  من  الفترة  خالل  عقدت  التي  العرب  الداخلية 

السادس من يناير المنصرم في الجمهورية التونسية.
قاسم  الحاج  رفيق  التونسي  بنظرائه  سموه  التقى  كما 

النقيب  حسن  فالح  والعراقي  ساهل  مصطفى  والمغربي 
واألردني  الصباح  الجابر  األحمد  نواف  الشيخ  والكويتي 
يزيد  الدين  نور  والجزائري  الحباشنة  سمير  المهندس 
زرهوني. وبحث سموه العالقات الثنائية والمسائل المطروحة 
على جدول أعمال الدورة الـ22 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
الداخلية حفل تكريم القيادات الشرطية المشاركة في برنامج 
دبلوم القيادة االستراتيجية وتخريج دورة الترفيع األولى 
نادي  في  أقيم  الذي  النسائية،  الشرطة  من  مالزم  لرتبة 

ضباط الشرطة بأبوظبي.
وحضر الحفل اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل 

والتخطيط وكبار ضباط  اإلدارة  المساعد لشؤون  الوزارة 
وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

الدبلوم  شهادات  بتسليم  الداخلية  وزير  سمو  قام  وقد 
االستراتيجية،  القيادة  برنامج  في  المشاركين  للضباط 
الشرطة  المرفعين من  الشهادات للضباط  كما سلم سموه 

النسائية والجوائز على أوائل الدورة.

سيف بن زايد يشارك يف أعامل الدورة الثانية والعرشين ملجلس وزراء الداخلية العرب

... ويشهد حفل تكريم القيادات الرشطية
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بدايات

تخريج دورات من ال�سرطة امل�ستجدين عام 1980.

املغفور له ال�سيخ حمد بن �سيف ال�سرقي يرعى تخريج دورة من  املدنيني املحولني للمالك الع�سكري عام 1980.
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نساء في الميدان

نادية المهيري:
التفكير اإليجابي 

يحقق األهداف المنشودة

التحقت الرائد نادية هالل المهيري مدير مكتب 
وجوازات  الشخصية  لألحوال  التنفيذي  المدير 
والجنسية،  للهوية  االتحادية  الهيئة  في  السفر 
الرائد  وتحمل   ،1998 عام  في  الشرطي  بالعمل 

نادية شهادة الماجستير في إدارة األعمال.
المهيري  الرائد  حياة  على  أكثر  لنتعرف 
المهنية التي تجاوزت العشرين عاماً في العمل 

الشرطي، أجرينا معها هذا الحوار. 
> ماهي الوظائف التي شغلتها أثناء عملك 

الشرطي؟
توليت  الشرطة  كلية  من  تخرجي  بعد   -
منصب مدير فرع اإلحصاء وبعدها رئيس قسم 
اإلحصاء واألرشيف، وبعدها كنت رئيس قسم 
مكتب  مدير  وأخيراً  العامة،  والعالقات  اإلعالم 
وجوازات  الشخصية  لألحوال  التنفيذي  المدير 

السفر.
وكم  بها  فزت  التي  المسابقات  ماهي   <

ميدالية حصدت؟
- شاركت في جائزة وزير الداخلية في ملف 
األم المثالية، أما عن الشهادات فقد حصلت على 
شهادة دبلوم ابتكار وتم تكريمي من قبل الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما حصلت على 
هذا  عملي،  في  سنوات  لعشر  الخدمة  وسام 

بجانب حصولي على وسام التميز.
> من شجعك على التميز في عملك الشرطي؟

- يجب أن أقول شهادة حق في مديري وأمي 
نادية  الرائد  أصبحت  هؤالء  بفضل  وأبنائي، 
أني  إلثبات  وتميز  بجهد  تعمل  التي  المهيري 

استحق التشجيع.
> الحكمة التي تؤمنين بها؟

- يجب على اإلنسان أن ينظر لألمور بنظرة 
بمنهج  فالتفكير  الظروف،  كانت  مهما  إيجابية 
والتطلعات  اآلمال  تحقيق  في  يسهم  إيجابي 

وللوصول إلى األهداف المنشودة.
> ماهي الهوايات التي التتخلين عنها؟

أن  القراءة جداً، يصعب  أنا شخص يحب   -
وقتاً  إذا وجدت  إال  ومكتمالً،  كامالً  يومي  أجد 
وهي  األخرى،  والهواية  بالقراءة،  لالستمتاع 
وتعلقي  حبي  وهي  الرياضي،  بالجانب  خاصة 

بالسباحة.
> ماهي أحالمك؟

المراكز  فكرة  حول  تدور  كلها  أحالمي   -
المؤثرين  القادة  من  أكون  أن  أحلم  القيادية، 

إلى  أصل  أتمنى  الشرطية،  المهنية  الحياة  في 
المراكز القيادية ألثبت أن النساء قادرات دائماً 
على إحداث الفرق وصنع اإلضافة النوعية في 
العمل والحياة في ذات الوقت، إن خدمة الوطن 
وإعالء راية الوطن في المحافل العربية والدولية 

أهم أحالمي.
على  المقبالت  الفتيات  تنصحين  بماذا   <

العمل الشرطي؟
جميع  أدعو  المؤقرة  مجلتكم  خالل  من   -
الشرطي  بالعمل  لاللتحاق  الغالي  الوطن  بنات 
الوطن،  لمصلحة  خير  من  فيه  لما  والعسكري 
األمن  مسيرة  مواصلة  في  دورهن  وإلثبات 
ظل  في  الغالية  دولتنا  بها  تتمتع  التي  واألمان 

القيادة الحكيمة.
العمل  في  الطويل  المشوار  هذا  بعد   <
الشرطي، هل مازلت تذكرين شعورك في أول 

يوم بالزي العسكري؟
الله!  يا  فقط.  البارحة  كأنه  أتذكر  بالطبع   -
كنت  كلمات،  إلى  ترجمته  يصعب  شعوراً  كان 
أشعر بالفخر واالعتزاز وأنا أحمل رسالة المرأة 
في  الرجال  إخواننا  مع  والمساهمة  اإلماراتية 

الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

اإعداد: لرا الظرا�ضي- ت�ضوير: حممد علي
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المتميزون

مواليد  من  محسن  محمد  علي  أول  الرقيب 
كانت  األبناء،  من  خمسة  ولديه  متزوج   1972
بدايته في العمل الشرطي سنة 1996 في شرطة 
قسم  في  ومنقذاً  مسعفاً  ويعمل  الخيمة  رأس 
لشرطة  العامة  القيادة  في  واإلنقاذ،  اإلسعاف 

رأس الخيمة.
ثم  ومن  الحراسات  إدارة  في  محسن  عمل 
المرور  قسم  في  المركزية  العمليات  إدارة 
اإلسعاف  قسم  تأسس  وحين  والدوريات، 
واإلنقاذ انتقل إلى القسم وكان من أول العاملين 

فيه ومازال على رأس عمله حتى اآلن.
خميس  عبدالله  العميد  سعادة  كرم  وقد 
الخيمة  رأس  شرطة  عام  قائد  نائب  الحديدي 
أول علي محمد محسن وذلك لجهوده  الرقيب 
في إنقاذ طفلين من الغرق في مياه بحر رأس 

الخيمة خارج أوقات دوامه الرسمي.
ال  شعور  كان  يقول:  التكريم  هذا  وعن 
يضاهيه أي شيء وقد أسعدني كثيراً ما سمعته 
بذل  على  يحثني  وهو  العام،  القائد  نائب  من 
المجتمع  خدمة  في  والعطاء  الجهد  من  المزيد 

والوطن الغالي.
الله  بفضل  فهو  التكريم  مناسبة  عن  أما 
أنقذ طفلين غريقين في  أن  عز وجل استطعت 
بحر رأس الخيمة وأنا لم أكن على رأس عملي، 
مدفوعاً  ذلك  إلى  ربي  وفقني  أن  لله  والحمد 

بواجبي اإلنساني أوالً وأخيراً.
حصل محسن على جوائز وشهادات عديدة 
وفي مجاالت مختلفة ومنها شهادات إسعافات 
مجال  وفي  واألطفال  والصغار  للكبار  أولية 
في  أخرى  وشهادات  والرئة،  القلب  إنعاش 
مجال التعامل مع حوادث السير وكيفية التعامل 
والغرق  الطرق  حوادث  في  المحصورين  مع 
منها شرطة  جهات  عدة  من  والحريق صادرة 

دبي وشرطة رأس الخيمة،
كما لديه شهادات أخرى في كيفية التعامل مع 
األمراض المعدية وأخرى في كيفية التعامل مع 

الحوامل والوالدة.
مرموقة  تكريم  شهادات  محسن  نال  كما 
عديدة في السابق من قيادات في الدولة وشرطة 
رأس الخيمة، وحصل أيضاً لتميزه على شهادة 
من مدير إدارة المرور والدوريات وأخرى من 
رئيس قسم اإلسعاف واإلنقاذ، وشهادات أخرى 

اإعداد: اأماين اليافعي

»ساند«  من  واإلنساني  التطوعي  المجال  في 
األحمر  والهالل  للتايكواندو  اإلمارات  واتحاد 
واإلسعاف الوطني ومركز التنمية البشرية في 
رأس  في  المدني  الطيران  وهيئة  الخيمة  رأس 

الخيمة وغيرها. 
التحديات  يقول:   العمل  تحديات  وعن 
فباإلخالص  كانت  مهما  مستعصية  ليست 
التغلب  اإلنسان  يستطيع  والمثابرة  العمل  في 
من  تحديات  هناك  أن  كما  كانت،  مهما  عليها 
نوع آخر نواجهها في الحوادث خاصة حوادث 
المركبات الثقيلة، فكل حادث بحد ذاته هو تحد 

تحد  واإلنقاذ..  اإلسعاف  قسم  في  جميعاً  لنا 
على  والمحافظة  واإلتقان  )السرعة  الزمن  مع 
حياة المصابين(، والهم األكبر إخراج المصابين 
وكذلك  ممكن  وقت  وبأسرع  بطريقة صحيحة 

هو الحال مع حوادث الغرق والحريق وغيرها.
ينصح محسن زمالءه باإلخالص والمثابرة 
واالجتهاد في العمل، والعمل كفريق عمل واحد 
وبهذه الصفات نكون قد استطعنا خدمة الوطن 
من  تعلمناه  ما  فهذا  عمله،  مجاله  حسب  كل 
الحياة  في  قدوتنا  فهو  الله،  زايد رحمه  والدنا 

العلمية والعملية.

علي محمد محسن: 
واجبي اإلنساني دفعني إلنقاذ الطفلين
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خارج المهنة

الشيلة اإلماراتية من الفنون الشعبية الموروثة 
في اإلمارات مثلها كبقية دول المنطقة الخليجية 
التي تعتبر الشيلة قيمة غنائية واجتماعية وثقافية 
ووجدان  ذاكرة  في  حاضرة  وهي  وتراثية، 

الشعوب الخليجية.
ويمكن فهم ) الشيلة( باعتبارها التغني بالشعر، 
الموال  بأن  والغناء،  الموال  عن  الشيلة  وتختلف 
باآلالت  فيكون  الغناء  أما  المد،  أحرف  فيه  تكثر 
الموسيقية، والشيلة أقرب للغناء، وتستخدم فيها 

ألحان غنائية بدون المعازف.
ولنتعرف أكثر على هذا الفن الشعبي اإلماراتي 
تحدثنا مع المدني محمد عبدالله بن عزيز الشحي، 
نائب رئيس  الذي يمارس عمله في ديوان سمو 

مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وعن تعلقه بالشيالت وفنونها، يقول الشحي: 
منذ نعومة أظافري، وأنا شغوف بالشيالت، بتلك 
الشعرية  بالقصائد  تتغنى  التي  البديعة  األلحان 
فتزيد من جمال القصائد ومن شهرتها.. للشيالت 
اإلماراتي  الثقافي  الموروث  من  وهي  سحرها، 
اإلماراتية  بالشيالت  جداً  نعتز  فنحن  المهم، 

اإعداد: لرا الظرا�ضي- ت�ضوير: حممد علي

ونحبها ونطرب لسماعها، ونترنم ونحن نقولها.
تعلقت  عائلتي  أفراد  ككل  أنا  قائالً:  ويضيف 
التي  أسرتي  الشيالت، وورثت جيناتها من  بفن 
المناسبات  كل  في  الشيالت  وأمتهنت  احترفت 
هذا  في  شجعني  والذي  واالجتماعية.  الوطنية 
المجال هم »شوابنا« فقد كانوا يرددون الشيالت 
في  الفن  هذا  غرسوا  وقد  عالية،  وحرفية  بزهو 
الشيالت  و  الحياة  مهارات  وعلموني  قلبي، 

باعتبارها فخر عائلتي.
من  العديد  سجل  أنه  إلى  الشحي  ويشير 
الشيالت تتجاوز العشرين شيلة، وأغلب الشيالت 

وطنية في مدح القيادة الرشيدة فخر العرب.
بأسلوب  الشيالت  من  العديد  الشحي  صور 
المحطات  في  مشهور  وهو  كليب،  الفيديو 
وقدم  الشعراء،  أهم  مع  وتعاون  اإلماراتية، 
الشيالت بشكل رائع لفت األنظار إلى موهبته في 

هذا المجال.
وعن أقرب شيلة إلى قلبه يقول الشحي: أقرب 
وأغلى شيلة إلى قلبي هي من أشعار المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، 

والتي تقول كلماتها: 
مرحبا يا هال حي بالّشهامة
مرحباً بالّصقور المخلصين

ضامنين الوطن صانوا احترامه
قدرهم عندنا عالي أو ثمين

هم حماة الوطن يوم ازدحامه
يوم ولد الردي كابي أومهين
جمعنا كالجبل عسر الّصدامه

والنّشامى لهم علم يبين
يوم سمعوا النّدا هبّوا التحامه

زاحفين كما أسد العرين
من بالنا له الحزن اوندامه
والفلس حّقهم لو طامعين
يا نشاما لكم عّز أو كرامه

عندنا أو عند أهلكم الّولين.
أحالمي  يقول:  الشحي،  محمد  أحالم  وعن 
كثيرة وكبيرة، وأتمنى أن أكون اسماً منفرداً في 
عالم الشيالت وأن أكون إضافة حقيقية لهذا الفن 
الناس  المتميز، وأن أسهم في تعريف  اإلماراتي 

بفن الشيالت وأهميته في الحياة اإلماراتية.

 محمد الشحي: 
تعلقت بفن الشيلة منذ طفولتي
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السادس  البابا  وهو  فرانسيسكوس  اسمه 
والستون بعد المائتين على السدة البطرسية للكنيسة 
الكاثوليكية. هو خليفة بطرس وأسقف روما والحبر 
 13 في  كان  للفاتيكان  بابا  انتخابه  تاريخ  األعظم 

مارس 2013. 
اسمه بالميالد خورخيه ماريو بيرجوليو، ولد في 
17 ديسمبر 1936 في بوينس آيرس لماريو خوسيه 
بيرجوليو وريجينا سيفوري ماريا في عائلة مكونة 
كان  األربعة،  أشقائه  أكبر  وهو  أطفال،  خمسة  من 
في  فولدت  والدته  وأما  إيطاليا،  من  مهاجراً  والده 

األرجنتين غير أنها من أصول إيطالية جنوية أيًضا.
وحسب شقيقة البابا، فإن السبب الرئيس للهجرة 
النظام  من  الهروب  كان  األرجنتين  إلى  إيطاليا  من 
الفاشي الذي كان متحكماً في إيطاليا. شقيقة البابا 
البابا  أسرة  من  الوحيدة  هي  إيلينا  ماريا  وتدعى 
السكك  في  والده  عمل  الحياة.  قيد  على  المتبقية 
الحديدية أما والدته فكانت ربة منزل.خالل مراهقته 
نتيجة  حاد  رئوي  بالتهاب  البابا  أصيب  المبكرة 
العدوى، وهو ما سيؤثر على صحته الحقاً ويؤدي 
الستئصال رئته اليمنى حين كان كاهنًا. منذ طفولته 
وشبابه، عرف عن البابا شغفه باألفالم، والموسيقى 
ورقص  واألوروغواي،  األرجنتين  في  الشعبية 
التانجو، ومتابعته كرة القدم، وحبه تشجيعها،بشكل 

خاص نادي برشلونة.
لآلباء  مدرسة  في  االبتدائي  تعليمه  البابا  تلقى 
أما  آيرس،  بيونس  ضواحي  إحدى  في  الساليزيان 
التقنيات  في  متخصصة  فكانت  اإلعدادية  مدرسته 
محصالً  الجامعية  دراسته  وتابع  الكيميائية، 
بوينس  جامعة  في  الكيمياء  في  الماجستير  درجة 
آيرس،وعمل لثالث سنوات ضمن مجال اختصاصه 
األرجنتينية. وتشير  العاصمة  في  المخابر  أحد  في 
بعض المصادر إلى حصوله على شهادات دراسية 

الحبر 
األعظم!

شخصيات
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عليا في الكيمياء في وقت الحق من جامعة بوينس 
آيرس، غير أنه في سجل حياته الرسمي الذي نشره 
الفاتيكان لم تذكر جامعة بوينس آيرس. منذ شبابه 
صداقة  خالل  من  الشرقية،  بالطقوس  البابا  اختلط 

جمعته مع أحد الكهنة المتبعين للطقس البيزنطي.
أساقفة  رئيس  منها   المناصب  من  العديد  تقلد 
الكنائس  ومسؤول  باألرجنتين  آيرس  بيونس 
األرجنتين ورئيس مجلس  في  الشرقية  الكاثوليكية 
مساعد  وأسقف  األرجنتين  في  الكاثوليك  األساقفة 
للرهبنة  اإلقليمي  والرئيس  آيرس  بيونس  في 

اليسوعية في األرجنتين. 
منحه البابا يوحنا بولس الثاني عام 2001 الرتبة 
ُيعتبر  مجمع  انعقاد  بعد  وانتُخب  الكاردينالية، 
استقالة  بعد  الُمغلقة  المجامع  تاريخ  في  األقصر 
من  بابا  أول  وهو  عشر،  السادس  بندكتوس  البابا 
األرجنتين،  الجنوبية، ومن  أمريكا  األمريكتين، ومن 
منذ عام 741 وهو أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد 
البابا غوريغوريوس الثالث هو أول بابا راهب )من 
الرهبنة اليسوعية( منذ البابا غوريغوريوس السادس 
عشر، وهو أول بابا يسوعي على اإلطالق. يتقن البابا 
واأللمانية،  واإليطالية،  اإلسبانية،  منها  لغات  عدة 
اإلنجليزية.  إلى  باإلضافة  واألوكرانية،  والفرنسية، 
القديس  البابا بشكل رسمي في ساحة  تم تنصيب 
بطرس يوم 19 مارس 2013، في عيد القديس يوسف 

في قداس احتفالي.
باختياره اسم فرنسيس، ُيعد البابا أول َحبر منذ 
عهد البابا الندو )913 - 914( ال يختار اسماً استعمله 
أحد أسالفه. كما أنه أول بابا يتسمى باسم فرنسيس. 
التسمية جاءت على اسم القديس فرنسيس األسيزي، 
الذي لعب دوراً مهماً في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، 
وترك حياة الترف واختار حياة الزهد، وبدأ بالدعوة 
الكنيسة.  بناء  بإعادة  ونادى  الفقراء،  مساعدة  إلى 
ووصفه البابا بكونه رجالً يدافع عن السالم في عالم 
عالم  في  الطبيعة  وُيحب  وُيدافع  الحروب،  تتقاذفه 
بوصفه  البابا  فإن  األمر،  كذلك  التلوث.  نحو  يتجه 
راهباً يسوعياً، يأتي اختياره اسم فرنسيس تكريماً 
وأحد  اإلسباني،  كسفاريوس،  فرنسيس  للقديس 
مؤسسي الرهبنة اليسوعية التي ينتسب إليها البابا. 
األساسية  السمات  على  فرنسيس  البابا  حافظ 
في الشعار الذي كان قد اختاره منذ أن كان رئيًسا 
أسقف  تاج  الشعار  اعتلى  آيرس.  بيونس  ألساقفة 
والذهبية.  الحمراء  الخلفية  على  حافظ  كما  عادي 
والدرع الذي يتوسط الشعار، توسطه شعار الرهبنة 
إلى  تشير  والتي  البابا،  إليها  ينتمي  التي  اليسوعية 
اختصار  التينية هي  أحرف  ثالثة  المسيح وتحوي 

»المسيح مخلص اإلنسان«، وشعار الرهبنة اليسوعية 
أساساً هو عبارة عن شمس ساطعة يتوسطها أحرف 
من  األسفل  إلى  السابقة.  العبارة  تختصر  التينية 
اليمين ُوضع عنقود عنب يشير  الشعار، نحو  درع 
إلى القديس يوسف، الذي يرمز إليه في تراث أمريكا 
الالتينية بثمرة العنب، أما إلى اليسار ُوضعت نجمة 
تشير إلى مريم العذراء، إذ إّن »نجمة البحر« هو أحد 
الكاثوليكية. والشعار  الكنيسة  التكريمية في  ألقابها 
اتكي  )ميسيراندو  بالالتينية  هو  للبابا،  المكتوب 
من  إليه  نظر  »ألنه  ترجمته  يمكن  والذي  اليغيندو( 
ُمقتبس  البابا  اختاره«. فشعار  الرحمة  خالل عيون 

من اختيار المسيح للقديس متّى. 

�ضخـ�س البابـا 

الصعيد الشخصي وكذلك كقائد  عُرف عنه على 
التكلف  عن  والبُعد  والبساطة،  التواضع،  ديني، 
والعمل  اإلنسانية،  الحركات  ودعم  التقاليد،  في 
الحوار،  وتشجيع  االجتماعية،  العدالة  تحقيق  على 

والتواصل بين مختلف الخلفيات والثقافات. 
أعظم، ألغى الكثير من التقاليد  بعد انتخابه حبراً 
الرسولي  القصر  في  اإلقامة  رفض  مثالً:  البابوية 
ل  وفَضّ بالفاتيكان،  بطرس  القديس  لساحة  المقابل 
صغير  بيت  وهو  مرثا،  القديسة  بيت  في  اإلقامة 
بابا  أول  بذلك  ليكون  الفاتيكان،  ضيوف  الستقبال 
منذ بيوس العاشر ال يتخذ من القصر الرسولي مقراً 
دائماً لسكناه، وهو ال يستخدم القصر الرسولي إال 
لإلطاللة على الحشود يومي األحد واألربعاء كما هي 

العادة. 
يرتديه  كان  الذي  الحديدي  بالصليب  احتفظ 
الذي  الذهبي  الصليب  يرتد  ولم  أساقفة  كرئيس 
حبريته  من  األولى  األيام  خالل  سابقوه.  ارتداه 
من األحمر  اللون، بدالً  أبيض  أطّل ببطرشيل عادي 
القادر  »البابا  بكونه  ُوصف  التقليد.  يفرضه  الذي 
على إحداث تغييرات«، واعتبرت الصحافة اإليطالية 
انتخابه »ثورة في تاريخ الكنيسة«. يركز تعليم البابا 
في  ويقول  المسيحية.  في  الشهادة  على  فرنسيس 
في  وإن  ينته  لم  الشهداء  »زمن  إن:  عظاته  إحدى 
والنساء  الرجال  من  كبيرة  أعداداً  هناك  الكنيسة 
يتعرضون للوشاية، وُيضطهدون، وتقتلهم الكراهية 
المبادئ  ُيعلم  كان  ألنه  ُقتل  من  فمنهم  للمسيح، 
المسيحية، ومنهم من ُقتل ألنه كان يحمل الصليب«. 
»ثقافة  ترسيخ  أهمية  على  أيضاً  البابا  يشدد 
التالقي« بدالً من ثقافة التنابذ والخالفات، والسالم. 
وجهة نظره عن السلطة عبَّر عنها بقوله بأّن »السلطة 
على  أيضاً  يركز  كما  الخدمة«.   في  هي  الحقيقية 

الرحمة بأنها »أقوى رسالة من الرب«، حيث يقول: 
لنا خطايانا، وُيسمعنا  أن يغفر  الله ال يمّل من  »إن 
أبداً  تُكّفوا  »ال  التي تغير كل شيء«.  كلمات رحمته 
عن طلب المغفرة من الله، ال يوجد خطيئة ال يمكن لله 
أن يغفرها إن نحن التجأنا إليه«، وقال »لندُع رحمة 
الله تجددنا«. ُيعتبر البابا ُمدافعاً عن تعاليم الكنيسة 
الجنسية:  المثلية  االجتماعية بخصوص  الكاثوليكية 
»إّن الله خلق اإلنسان، رجالً وامرأة، وأعدهما جسدًيا 
الواحد لآلخر، في نظام قائم على العالقة المتبادلة، 
يثمر في وهب الحياة لألوالد، لهذا السبب ال توافق 

الكنيسة على الممارسات المثلية«. 

عالقتــه بالأديـان واملــذاهب الأخــرى

يقول البابا إن الكنيسة الكاثوليكية تحترم جميع 
الله،  إلى  الوصول  تحاول  التي  األخرى  األديان 
للبشر.  بالنسبة  الوجودية  األسئلة  عن  واإلجابة 
ويتخذ  اإلسالمي،  للمجتمع  كصديق  دائماً  ويظهر 
موقف »الداعم للحوار«. وُيعَرف عن البابا رغبته في 
التقارب مع الكنائس المسيحية األخرى، داعياً لمزيد 
من الوحدة بين جميع المؤمنين بالمسيح. كما عمل 
على إنهاء أي مظهر من مظاهر الشقاق مع الكنائس 
العالقة  البابا عن  يقول  كما  الشرقية.  األرثوذكسية 
مع البروتستانت بأنها عالقة »بناء الجسور، وإظهار 

االحترام، ومعرفة االختالفات«.

موقفـه جتــاه ال�ضــرق الأو�ضـط: 

في  فرنسيس  البابا  استقبل   ،2014 نوفمبر  في 
السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  الفاتيكان 
في زيارة تاريخية جاءت تقديراً لمواقف البابا إزاء 
الدين اإلسالمي، والجهود  الحوار مع  االنفتاح على 
عن  والدفاع  الفقر  مكافحة  أجل  من  يبذلها  التي 
باإلضافة  والتنموي،  اإلنساني  الطابع  ذات  القضايا 

إلى مساعيه لوقف التدخل العسكري في سورية.
كما وجه البابا الدعوة إلى الدكتور أحمد الطيب، 
شيخ األزهر لزيارة الفاتيكان، والتي لباها في مايو 
اتسمت  وتاريخية  مهمة  زيارة  كانت  حيث   ،2016
بالود، واتفق فيها الطرفان على استعادة الحوار بعد 
تجمده عدة سنوات، واتفقا على إذكاء روح التسامح، 
والتعاون على نبذ اإلرهاب. واعتبر البابا فرنسيس 
العمال المصريين الذين ُذبحوا على يد تنظيم داعش 
االرهابي في فبراير 2015 »شهداء«، وذكر أنهم ُقتلوا 
في  قداساً  فوراً  وأقام  مسيحيين«،  كونهم  »لمجرد 
الفاتيكان على أرواحهم، ُمندداً ببذرة الخطيئة داخل 
اإلنسان، ورغبة التدمير في قلوب األشرار. من أشهر 

كتاباته »فرح اإلنجيل« ونور اإليمان«. 



العدد 578 فبراير 742019

د. �شمر ال�شام�شي

عناق 
الفكرة

من أروع اآليات الكونية على وجه األرض، فأمامه يقف اللسان عاجزاً عن وصف البحر 
الذين  والكتاب  الشعراء  للكثير من  إلهام  دائماً مصدر  كان  جماله وسحره. وقد 
أسهبوا في وصف جماله وروعته وتناقضات أحواله في أوقات هدوئه وصفائه، وعند غضبه 
وثورته. وألن للبحر رقة بالغة تبعث في النفس اإلنسانية الطمأنينة، وألن له في أوقات غضبه 
وثورته رهبة تثير الخوف والهلع، فقد شبهه الكثيرون بالمرأة في تقلب مزاجها وتعدد حاالتها. 
يبثه همومه، ويودعه أسراره ومشاعره،  أن  للمرء  البحر وهدوئه، يحلو  ففي حاالت صفاء 
وما يلقاه في حياته اليومية من شؤون وشجون، وعندما تنحدر الشمس إلى األفق البعيد لتغرق 
رويداً رويداً في لجة البحر، فإن تأملها يبعث في نفس اإلنسان مشاعر يصعب وصفها.. وهكذا 
تماماً يلجأ المرء إلى حبيبته وزوجته المحبة ليبثها شجونه ومعاناته في لحظات الصفاء والمحبة، 

وليركن إلى دفء عاطفتها وصدق نصيحتها. 
وعند هياج البحر وغضبه وهدير أمواجه العاتية، فإنه يبعث الرعب في قلوب الناس، ويدفعهم 
إلى الهرب من سطوته ومخاطره، تماماً كما يفر المرء من امرأة غاضبة جرح مشاعرها ودفعها 

إلى أن ُتظهر الجانب اآلخر من أنوثتها الجريحة الغاضبة. 
وكما يجد قاصد البحر في أعماقه الدر والاللئ التي ال تكاد ُتقدر بثمن، ويجد في المقابل 
أيضاً المخلوقات الشرسة القاتلة، فكذلك المرأة.. إن أنت أحسنت إليها ومنحتها الحب والرعاية 
واالهتمام، أخرجت منها جواهر العاطفة الصادقة، واإلخالص المطلق، والتضحية التي ال تحدها 
الحدود. وإن أنت جرحتها، وعذبتها بأنانيتك ونكرانك وخيانتك، وجدت فيها الوحش الشرس 

الذي يعرف كيف ينتقم لنفسه بطرق ال يمكنك تخيلها! 
ولعل هذا هو السبب الذي جعل البحر والمرأة كليهما من الموضوعات المفضلة لدى الفنانين 
والرسامين الذين أبدعوا في تصويرهما عبر العصور، مبرزين هذه السمات المشتركة بين البحر 

والمرأة. 
ولذلك يتعين على المرء أن يفهم هذه الطبيعة المتفردة للمرأة، فيحاول جهده أن ينعم بصفاء 
طبيعتها، وهدوء أمواج عاطفتها الرقيقة الحانية في ساعات صفائها، وأن يحفظ في الوقت نفسه 
وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فال يجرحها وال يؤذيها وال يناصبها العداء، فيجعل 

من نفسه بعد ذلك صريع أمواج امرأة.

أمــــواج امـــرأة
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الفضاء الواسع

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

اإللهام يأتي من كثرة االطالع على 
ولدينا  والمتأخرين،  األولين  نتاجات 
كبيئة  محفزة  بيئات  اإلمارات  في 
النخلة والبحر والجبل والصحراء، كما 
المخزون الثقافي الذي يمتلكه المبدع 
والذي يتأّتى من االطالع على تجارب 
اآلخرين العربية والغربية واآلسيوية، 
الجيدة  األفكار  ويلهمها  الروح  يحفز 

إلبداع اللوحة.

خالد اجلالف
خطاط وفنان تشكيلي إماراتي

شعر: سعد مرزوق األحبابي

ـــِبـــْن ْبـــَخـــْيـــر ـــيِّ ــُدْور ْوَنــــــْذِكــــــْر الـــطَّ ــ ــ ــصِّ ــ ــ ــق ال ــْيـ ــِضـ ِتـ

ــر ــْي ــِص ــى ِيـــِصـــْيـــر ْي ـ ــلَّ ــاْت والـ ــ ــْرَه ــ ــشَّ ــ ــب اْتـــــــِرْك ال ــلْـ ــا َقـ ــ َي

ــا َخــْيــر..؟ ــَه ــْي ِف َمـــا  ــْي  ــاِل ــَي ــل الِّ ــْود  ــ ــْك اْن ُس ِلـ اْثـــِبـــْت  ــى  ــَب ِت

َتـــْبـــِرْيـــر ــا  ــ ــَه ــ َل ــا  ــ َمـ ــٍة  ــ ــِط ــ ــلْ ــ َغ إالَّ  ــْي  ــ ــِن ــ ــَرْح ــ ــْج ــ ِي ــا  ــ َمـ

ــر..؟! ــ ــْي ــ َغ األَواِدْم  واالَّ  ــر  ــْيـ َغـ ــى  ـ ــلَّ الـ ــْي  ــِعـ ــْبـ َطـ ــا  ــ أَنـ

ــر ــْي ــِغ ــت ْص ــْنـ ــْن َيـــــْوم ِكـ ــ ــــّح ِمـ ــا ِوالــــصَّ ــ ــَط ــ ــت اْلِ ــ ــَرْف ــ َع

ــط اْلـــِبـــْيـــر ــ ــ ــّر ِوْس ــ ــسِّ ــ ــْم َواْرِمـــــــــْي ال ــَشـ ــْيـ ــَغـ ــْبـــت آِتـ ــِعـ ِتـ

ــر ــْي ِط ْو  اْلِـــــُتـــــْون  ِهـــــّز  ْو  ْجـــَنـــاِحـــْك  اْفــــــــِرْد  ِحـــــّر  ــا  يـ

ــر ــْيـ ــِسـ ــْفـ َتـ ِبــــــالَ   ٍ ــم  ــ ــلْ ــ ِح ــل  ــ ــْث ــ ِم األَقــــــــــــاِرْب  جــــــروح 

ــْقــِصــْيــر ــْر ِلْـــــت َنـــْفـــِســـْي َعـــلَـــى الــتَّ ـ ــصِّ ــَقـ ــــــْي مـ لـــو انِّ

ــر ــْي َخ ِفـــْيـــَهـــا  ــا  ــ َم ــْي  ــاِلـ ــَيـ ـ ــلِّ الـ ُســـــْود  أن  َعـــــــاِرْف  َوأَنــــــا 

ــى ِذْكـــــــــــــِرْه ــ ــ ــلَ ــ ــ ــْب َع ــ ــ ـ ــيِّ ــ ــ ْوَيـــــــاَلـــــــْيـــــــت ِنـــــلْـــــَقـــــى ِكـــــــــّل َطـ

ــن َعـــــلَـــــى ِفــــْكــــره ــ ــك ــ ِعــــــَثــــــْت ِبــــــــْك ِجـــــــــــــُرْوح اْلــــــــَوْقــــــــت ل

ــــــــــّر ِفــــــــْي َوْكــــــــره ِشــــــــْف اْلـــــــُبـــــــْوم َصـــــــــاْر ْيـــــَخـــــاِشـــــْر اْلِ

ــره ــ ــْكـ ــ ـــــــْرَتـــــــَهـــــــا ُبـ ـــــْيـــــلِـــــْه ِتـــــــَذكَّ ــا الـــــلَّ ــ ــه ــ ــت ــ ــْي ــ ــِس ــ َلـــــــــْو ْن

ــره ــ ــْك ــ ِش ِوَجــــــــــْب  ــا  ــ مـ َواِحـــــــــــٍد  اْشــــــِكــــــْر  ْوالَ  ــْل  ــ ــ ــاِمـ ــ ــ اَجـ ــا  ــ مـ

أْكـــــــــَرْه َوْيـــــــــش  آِحـــــــــــّب..  ِوْش  اْلــــــــَواِقــــــــْع  ـــــْمـــــِنـــــْي  ْوَعـــــلَّ

ــّب ْيــــِصــــْيــــد ِفــــــــْي اْلَـــــــّيـــــــْه اْلــــَعــــْكــــره ــ ــ ــِح ــ ــ ْوَغـــــــــْيـــــــــِرْي ِي

ــره ــ ــْكـ ــ ــَتـ ــ ــْحـ ــ ـ ْبِ أْحـــــــــــٍد  وال  َواِســــــــــــــْع  ــا  ــ ــ ــَض ــ ــ ــِف ــ ــ اْل مـــــــــــادام 

)َبــــــْكــــــره( ْوالَ  )ِقـــــــــُعـــــــــْوٍد(  ِلــــــــْي  ــا  ــ ــ َمـ ــم  ــ ــهـ ــ ــْربـ ــ َحـ ــي  ــ ــ وفـ

ــره ــ ــْكـ ــ ـــــــِشـــــــْي َعـــــلَـــــى َمـ ــــــْر اْلَـــــــــاِكـــــــــْر َمـــــــا َيْ ــن َخــــــبِّ ــ ــك ــ ل

َوْكــــــــره ِفــــــــْي  ــــــــــّر  اْلِ ْيـــــَخـــــاِشـــــْر  َصـــــــــاْر  اْلـــــــُبـــــــْوم  َداْم 
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شعر: النا سويدات ـ األردن شريعة الحب
لل�شاعرات فقط:

شعر: سحابة
جدايل الشوق

ها أنًت..
يا روح السماء

كزهرة اللوز السخية بالندى
في الموسم األول

أشتم عطرك 
في ممراتي ..

شذا 
وأعانق الدحنون

ال تهربي ..
عيناًك جاءتا 

مثل روحي
تستغيث..

الشوق أضناها 

واذبلها الحنين
ال تهربي 

أعوامنا مرت 
وما زالت هنا

ذكرى 
لتولد كل يوم ..

قصيدًة من فجر أحالمي.. 
هيا تعالي 

قد آفاق العيد 
نبضا من دمي.

ولتعزفي يا زهر
أوردتي ..

أسطورة العشق

العنيد
فشريعة الحب 

المدثر بالندى
أشهى ..

ال للمسافات 
وسحقاً للحدود..

ال تهربي
اعوامنا مرت 
وما زالت هنا 

ذكرى
لتولد كل يوم ..

قصيدًة 
من فجر أحالمي

ــا ــ ــَهـ ــ ــْتـ ــ ــَشـ ــ ــْل ِوْرِمـ ــ ــِجـ ــ ـ ــنِّ ــ َمــــــا َبــــــــْن َغــــــــْفــــــــَواْت الـ

ِمـــَشـــْتـــَهـــا ــٍب  ــ ــ ــْص ــ ــ َغ ْدُرْوب  ـــــــــّر  ِتِ ِرْجـــــــلِـــــــْي 

ْبـــلِـــَشـــْتـــَهـــا ِعـــــــــْذر  ُدْون  َكــــــاِيــــــْب  الــــــرِّ ــث  ــ ــْيـ ــ َحـ

ــْع ِرَشــــْتــــَهــــا ــ ــ ــَواِج ــ ــ ــِم ــ ــ ــلْ ــ ــ أْقــــــــــــــَداْر ِعـــــــْمـــــــِرْي ِل

ــا ــ ــَه ــ ــْت ــ ــَش ــ ــس ْرِب ــ ــْي ــ ــِس ــ َمــــْحــــُبــــْوِبــــِتــــْك َتــــــْوِحــــــْي ِح

ــا ِوْفـــــِرَشـــــْتـــــَهـــــا ــ ــ ــَه ــ ــ ــْوَق ــ ــ ــــــْت ِجــــــــَداِيــــــــْل َش َفــــــلَّ

ــْت ِكـــــُفـــــْوف اْلــــــَوِصــــــْل ِلـــــــــْك.. ِوْنـــِقـــَشـــْتـــَهـــا ــ ـ ــنَّ ــ َحـ

أْفـــــَعـــــى اْلِـــــــــَواِجـــــــــْع ِبــــــاْلــــــِفــــــَراْق ْنـــِهـــَشـــْتـــَهـــا

ــا ــَهـ ــْتـ ــَشـ ِغـ اْلــــــِقــــــَواِيــــــْل  ــس  ــ ــْمـ ــ َشـ ــــــَفــــــا  اجْلِ َداْر 

ــــــــى ِحـــــــلْـــــــم َنــــــــــْوِمــــــــــْي ِتــــــــُذْوقــــــــه ــــــــنَّ َعـــــــْيـــــــِنـــــــْي ِتَ

ــه ــ ــْوق ــ ــُق ــ ِح اْبــــــَســــــْط  ـــ..  ــ ــ ـــ ــ ــ َف اْلَــــــْظــــــلُــــــْوم  ــْة  ــ ــلَـ ــ ــْيـ ــ ِحـ ِوْش 

ِســــــــــُرْوقــــــــــه..!! ــا  ــ ــَنـ ــ ــْتـ ــ ــَطـ ــ ِعـ ِواْن  ــْي  ــ ــ ــاِل ــ ــ ــَي ــ ــ ــلِّ ــ ــ ال َكـــــــــّف 

ــا َجـــــــــــــاْت َقـــــــْبـــــــلِـــــــْي ِتـــــُســـــْوقـــــه ــ ــ ــْه ــ ــ ــَن ــ ــ ــَم ــ ــ ـــــــــــــــْت ِث َوفَّ

ى ِبــــــــُرْوقــــــــه ــــــــــــــــرَّ ــــــَمــــــا ِتـــــــْعـــــــَبـــــــْت َتَ َلـــــــْيـــــــل الــــــظِّ

َحــــــــــــْدر اْلـــــــــِوَطـــــــــى الْقــــــــــــــــــَداْم َغــــــــاِلــــــــْي ِشـــــُفـــــْوقـــــه

َمـــــــْيـــــــر اْلَـــــــــَعـــــــــاَنـــــــــْد َطـــــــْيـــــــر ِعـــــــــــــــْذره ِســـــُبـــــْوقـــــه

ـــــــْت ِعـــــــُرْوقـــــــه ْوَقــــــــلْــــــــب اْلِـــــــــــَواَصـــــــــــْل َمـــــــــــــــاْت.. َجـــــــفَّ

ـــــــْة ِنـــــِســـــْيـــــِمـــــْه ِتـــــــُعـــــــْوقـــــــه..!! ــى اْلِـــــــَســـــــا َهـــــــبَّ ــ ــ ــتَّ ــ ــ َح
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 
كارين بوي

ولدت الشاعرة السويدية كارين بوي في يوتوبوري في 16 سبتمبر عام 1900، كانت 
رسالتها التفاؤلية التي قدمتها في قصيدتها المعروفة »في الحركة« المطبوعة عام 1927 
حين تخلت عن عقيدتها المسيحية وشرعت تكتب مقاالت تضمنها آراءها وتناقش قضايا 
المرأة،  قضية  لنصرة  اهتمامها  جّل  وكرست  االشتراكية.  »كالرتيه«  مجلة  في  مختلفة 
ومهاجمة ما أطلقت عليه »ثقافة النفاق البرجوازية« فكتبت قصائدها وترجمت الكثير من 

شعر الحداثة األجنبي إلى السويدية. 
كانت كارين بوي تناضل بال هوادة لتغيير المجتمع وحياة اإلنسان نحو األفضل وفي 
سبيل المساواة بين الرجل والمرأة في عالقات مساواة وحرية، مما كان عملها في هذا 

الميدان، وفي تلك الظروف تنطوي على مخاطر جسيمة. 
وبعد ثالثين عاماً من كتابة قصيدتها التفاؤلية »في الحركة« صدرت قصتها )كالوكايين.. 
رواية من األلفية الثالثة( حيث تجري أحداث الرواية في »دولة العالم« حيث سكانها الذين 
يطلق عليهم »العساكر« تلزمهم تراخيص خاصة صادرة عن العالم العلوي لكي يغادروا 
إليه من عالمهم السفلي بكل ما يحويه من منازلهم ومحالت أعمالهم، فالدولة تتحكم بكل 
ما يقوم به المواطن أو يتفوه به بواسطة عيون وآذان البوليس. كما تتم تربية األطفال في 

دور حضانة لتخريجهم عساكر مطيعين. 
النازية  القوات  احتلت  الذي  العام   1940 عام  »كالوكايين«  رواية  بوي  كارين  كتبت 
النازية والفاشية، حين قامت بتصوير  الحسبان والتفكير  الدانمارك والنرويج آخذة في 
اإلرهاب في دولة العالم، وهو آخر عمل أدبي كتبته قبل وفاتها في الرابع والعشرين من  

إبريل 1941.

)مْن أجل الشجرة( 
بالطبع إنه مؤلم حين تتكّسر البراعم.

وإال لماذا على الربيع أن يحتاَر؟
لماذا كلُّ اشتياقنا الحاّر

ُمقيّدٌ بالعتمِة الُمّرة الجامدة؟
كان البرعم مغطًى طيلة الشتاء.
ما الجديُد الذي يلتهُم وينفجر؟

بالطبع إنه مؤلم حين تتمّزَق البراعم،
مؤلم على الذي يتفتُح

والذي ينغلِق.
نعم ، بالتأكيد، صعبٌ حين تسقط القطرات

مرتعشًة من الخوف ثقيلًة تتدلّى،
تلتصق بالغصن، تنتفخ، تلمع ــ

الِحمُل يجّرها الى األسفل، ما أشدَّ التصاقها!
صعبٌ أْن تكون متردداً، خائفاً ومنشطراً،

صعبٌ أْن تحسَّ باالنجرار الى األعماق الباردِة،
مع أّنك باٍق في مكانك ثابتاً مرتجفاً فحسب ـ

صعبٌ أْن ترغَب في االرتقاء 
وترغَب في الهبوط .

آنذاك، حين تكون في حالٍة أسوأ وال أحَد يمدُّ يد المساعدة،
تنفجُر في البكاء مثل صراِخ براعم الشجرة.

آنذاك، حين ال ُيطاق ايُّ خوف بعُد،
تتساقُط قطراُت الغصن المعًة،

تنسى أّن الجديَد قد أرعبها،
تنسى أنها ارتعدت من الرحلة ـ

تشعر للحظة بأقصى األمان،
تستريح في االطمئنان

الذي يخلُق العالم.

أعالم عربية
إبراهيم الجرادي

الرقة عام  الجرادي في مدينة  إبراهيم  الدكتور  الراحل  السوري  الشاعر  ولد 
الرقة  في  تعليمه  تلقى  الشعر،  العرب وجمعية  الكتاب  اتحاد  1951، وهو عضو 
وفي جامعة دمشق وفي االتحاد السوفييتي، وهو أستاذ األدب العربي الحديث 
والمقارن في جامعة صنعاء في اليمن، عضو مؤسس في جمعية ثورة الحرف 

بالرقة.
بدأ إبراهيم الجرادي نشر أعماله األدبية في الصحف والمجالت العربية أواخر 
الستينيات، ويعد واحداً من أبرز شعراء السبعينيات في سوريا، تجربته الشعرية 
تتسم بالجرأة والتجريب، أسهم في ترجمة عدد من األعمال األدبية المهمة إلى 

اللغة العربية.
ويعود صعود نجم الشاعر الراحل إلى نهاية الستينيات من القرن الماضي، 
وتأسيسه مع مجموعة من مجايليه من شعراء قصيدة التفعيلة لما أطلقوا عليه 
وقتذاك: »جماعة ثورة الحرف«، والتي جاءت وقتذاك كرد فعل على هزيمة حزيران 
السياسي واالجتماعي. فبعد  القهر  أنواع  )يونيو(، لتطلق صوته عالياً ضد كل 
عودته من االتحاد السوفييتي السابق ونيله درجة دكتوراه عن دراسته: »األشكال 
في الشعرين الروسي والعربي عمل الجرادي محرراً أدبياً في المجالت والجرائد، 
مفتتحاً مؤلفاته بمجموعته: »أجزاء إبراهيم الجرادي المبعثرة - قصائد وهموم، 
بامرأة«  يستحم  »رجل  بمجموعته:  إياها  متبعاً  األولى،  الفنية  مغامراته  مرتكباً 
»1983 - دمشق«. عمالن سوف يدفعانه بقوة إلى واجهة الحياة الثقافية السورية، 
بين  اللغوي  معّشقاً صلصاله  الخاص،  الشعري  مختبره  على  اشتغاله  ال سيما 
أنماط عدة من كتابة الريبورتاج الشعري، والجمع بينها وبين اللوحة التشكيلية 

والكاريكاتور والفوتوغراف، إضافًة إلى صور فوتوكوبي عن رسائل شخصية.
من هنا، كان على صاحب »محمود درويش ينهض« )2010( الحفر عميقاً في 
بنية الشعرية العربية، مزاوجاً بين شغفه بقصيدة التفعيلة التي لم تعّمر طويالً، 
مولفاً  طريقته،  على  السوري  الشاعر  تذوقها  التي  النثر  قصيدة  أسلوب  وبين 
طاقتها التعبيرية مع أوزانه الخاصة، مبحراً في كتابة القصيدة الفجائعية الدرامية، 
والتي سيطرت على كتابه: »موكب من رذاذ المودة والشبهات« )1986( باالشتراك 
مع إبراهيم الخليل. مانيفيست متمرد وغاضب لما أسماه »القصيدة التشكيلية«، 
والتي واجه بها الدوغما الثقافية في بالده آنذاك: »إن قصائدي خائفة أيها السيد 
رئيس التحرير، وأنا في البرد والمجد والوجد، وصفحتَك عاقر، واللغة ال تدرك 
معانيها، والكلمات عواء!«... مرافعة سوف يستمر ابن الرقة السورية في سوقها 
إلى منابر الدفاع عن جماليات مغايرة، ولغة هاربة من »جثث الكلمات« و »قوائم 

الشعراء - القوائم«.
رحل الشاعر الجرادى يوم السبت 29 أغسطس 2018 عن عمر ناهز الـ67 عاماً، 

بعد رحلة مليئة من العطاء األدبي.
يقول الشاعر الراحل:

لست محظوظاً لكي أغفو على وتر وناي
شاخ الرأس

أرخت نفسها األشياء
وأنا أمسي إلى رمسي

وتسبقني عصاي
لست محظوظاً لكي أغفو على وتر وناي

برداً صيَّرني الوقت
وقلبي مستباْح

وأنا حقل من الشيح
ستسفوه الرياْح

وأنا أحمل ميراثي
وميراثي دماي
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 اأمثال �ضعبية:

ي أكل شعيري.. • ِمْن ِقْل َتدِبيري ِبرِّ
يضرب المثل باإلنسان الذي ال يحسن تدبير أموره، فتكون تصرفاته غير 

الئقة، وليست في المصلحة العامة، وال يحسن قيادتها.
• َموْت لْك َفَرج لي..

يضرب المثل بالفرصة إذا أتيحت لمن هو في االنتظار، وأن الطريق قد ُفتَِح 
أمامه، أي أتت الفرصة المنتظرة للحصول على ما يترقبه اإلنسان.

• َهاُمور ما ِيْدِخل وال يخلِّي الَسِمك ِيْدِخل..
يضرب المثل باإلنسان األناني الذي ال يحب الخير لغيره، وال يسعى إليه.

 كلمة ومعنى

زين 
قال الشاعر جمعة بن خميس بن متيوح:

حي لكتاب وحي ذا الفن
          جواب من يبغي يجيبه

يا ولد من يذري ويزبن
           لي عادة  العزوة صليبه

وقوله »يزبن« في البيت الثاني أي من يمنع من يلتجئ إليه من أن يصل 
إليه أعداؤه، وتلك عادة من عادات العرب ليقدر عليها إال أشراف القوم.

ـ جاء في لسان العرب:
ْبُن  ْبُن : الدَّْفع، وَزَبنَِت الناقة إذا ضربت بثَِفناِت رجليها عند الحلب، فالزَّ الزَّ
ْبُن دفع الشيء عن الشيء  بالثَِّفنات، والركض بالرْجل، والَخبْط باليد.  والزَّ
كالناقة َتْزِبُن ولدها عن ضرعها برجلها وَتْزِبُن الحالب. وَزَبن الشيَء َيْزِبنُه 
َزْبناً وَزَبَن به وَزَبنَت الناقة بثَفناِتها عن الحلب: َدَفَعْت بها، وَزَبنَت ولدها:  

دفعته عن ضرعها برجلها. وناقة زُبون: َدُفوع.
وَنُة من الرجال: الشديد المانع لما وراء ظهره،  وقال: )وهنا الشاهد( والزَّبُّ
وزاَبَن  تدافعوا.  القوُم:  وَتزاَبن  ِكبْر.  أي  الباء،  بتشديد  ونة،  َزبُّ فيه  ورجل 

الرجَل: دافعه، قال:
ً بِمثْلي زاَبنِي ِحلْماً ومجدا

           إذا الْتََقِت الَمجامُع للُخطوِب

 كنايات مالحية

ان ِواْمَعلِّي« »َسنَّ
سنان: المركب متجه إلى الموانئ الشمالية، أي أعلى مثل الكويت والبصرة.

المركب عندما يكون مبحراً نحو الشمال، فهو يقصد ميناء معيناً وعندما 
يتجه جنوباً فهو أيضاً يقصد ميناًء معيناً، ولكن هذا المركب متجه شماالً 
وجنوباً في الوقت نفسه فكيف يكون ذلك؟ إنه شيء يدعو للعجب أن يكون 
المركب )سنان وامعلي( في وقت واحد. إن خيال المالحين هو الذي صور 

لهم هذا النتاج المستحيل إذ إن ذلك ال يحدث وال في األحالم نفسها.

اْقَعة« »َسَنة الصَّ
حدثت سنة 1365 هجرية، وقد كان معظم البحارة، في المغاصات، إذ كانت 
األحوال الجوية جيدة، وال توجد أي رياح والبحر هادئ في ذلك اليوم، ورجال 
الغوص يقومون بمهام البحث عن اللؤلؤ، وفي عصر ذلك اليوم الهادئ طلت 
علينا »فرمن« أي غيمة كبيرة، فقال البحارة: )الله يستر، وانتقلنا من هير 
الغروب، سمعنا صوت  بدأ وقت  أي  الشمس  أن سلمت  آخر وما  إلى هير 
رياح لها صفير قوي »صنين«، وهذه الرياح آتية من جهة الشمال، وما هي 
إال دقائق معدودات حتى بدأ البحر في الهيجان والمراكب بدأت تتمايل بين 
األمواج، وحينها قام اثنان من الغاصة يمسك السكان )الدفة، مقود السفينة، 
وأجبرتنا الرياح على االتجاه نحو الجنوب، وجرفت سفينة الغوص وكثير 
من السفن في ذلك اليوم، وكانت السفن تتمايل بشكل مخيف وسط األمواج 
المتالطمة، يقول الراوي: وصلت سفينتنا إلى فشت الجارم والتحمت برمال 
الفشت ونجونا بفضل الله من خطر الموت غرقاً في وسط البحر، ويضيف 
الراوي: إن كثيراً من السفن جرفتها تيارات البحر إلى البحرين، وقد أصاب 
الهلع جميع األهالي للمصير األسود الذي واجه البحارة، وتدافع األهالي على 
الحادثة  تلك  تؤرخ  وصارت  السفن  لعودة  أو  األخبار  الستطالع  الشاطئ 

بسنة الصاقعة.

عبارات

عونج
أصل الكلمة عونك، للمؤنث، فتقلب كاف المؤنث )ج( بالعامية، وتستعمل 
هذه الكلمة عند الحريم، فتقول المرأة البنتها أو لمن هي عزيزة لديها: عونج 

عدوانج يفدونج..

هب ريح
»لوال التسامح ما أصبح صديق مع صديق، وال شقيق مع شقيق، فالتسامح ميزة«

                                            املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله ثراه«
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الكلمة و الظل

األديبة والشاعرة الجزائرية الدكتورة ربيعة 
المشهد  في  المتميز  بحضورها  عرفت  جلطي 
وكاتبة  شاعرة  هي  والعربي،  الوطني  الثقافي 
على  حاصلة  جزائرية  وأكاديمية  ومترجمة 
أبرز  من  وتعد  المعاصر،  األدب  في  دكتوراه 
ال  الحديث،  العصر  في  الجزائريات  الشاعرات 
سيما بعد أن واظبت على الكتابة ألكثر من أربعة 
شعرية  مجموعات  خمس  لها  وصدر  عقود، 
وغيرها،  المرآة«  في  التي  حائر« و»من  »حجر 
والذروة   الصنوبر«  »نادي  بعنوان:  ورواية 

وغيرها.
صفوف  بين  عالية  بمكانة  الجلطي  تتمتع 
وأدوات  الشعر  حس  من  تمتلكه  لما  المبدعين 
اإلبداعية  الكتابة  في  بارز  دور  ولها  اللغة، 
الثقافي  بالوسط  اهتمام  محط  وهي  النسوية، 
الحدود  أعمالها  وتخطت  والعربي،  الجزائري 
للعديد  وكتاباتها  إبداعاتها  من  الكثير  فترجم 
من اللغات مثل اإلنجليزية واإلسبانية واأللمانية 
والهولندية، واقتنصت الكثير من األلقاب فقالوا 
الكلمات«،  و»شهي  الصمود«  »امرأة  عنها 

و»مهرة الشعر«، و»األصيلة«.
الراحل  الكبير  الشاعر السوري  كما وصفها 
كتاباتها  تمتاز  شاعرة  بأنها  قباني  نزار 

بالرشاقة.
على  الجلطي  تطلعنا   »999« مع  حوار  وفي 
والثقافية وأعمالها  األدبية  أهم محطات حياتها 
األدبية، وتؤكد أن ما يوصف بالكتابات األنثوية 
ترصد  حواء  بنات  فكتابات  عقلي،  خطأ  هو 
المجتمع وليست فئوية، وتصف تصنيف النقاد 
بأنه مصطلح  النسوي«  »األدب  بـ  يعرف  فيما 
يعبر عن شيء مسيء للمرأة وأدواتها الجمالية 
من  يتنصل  ال  تكتبه  ما  وكل  النقدية  وعينها 
إن  حيث  ظلماً،  بالعواطف  ويرتبط  إنسانيته 

حوار: رمي حممد - القاهرة 

المرأة هو أمر يجب  المعرفية لما تكتبه  القيمة 
إعادة البحث فيه، ويجب أن ينظر له مسبقاً بعين 

الرضا. وفيما يلي نص الحوار.
• المرأة الجزائرية رسخِت وبقوة في الكثير 

من أعمالك األدبية والشعرية، كيف كان ذلك؟
- إنني أؤمن بأن الكتابة ال تكون بمعزل عن 
محنة اإلنسان والمرأة الجزائرية بشكل خاص 
المحن،  من  الكثير  وعاشت  بجرأتها،  عرفت 
لذلك فإن الكتابة النسائية بشكل عام تعود إلى 
االختالف في تعامل المرأة مع الحياة، لذا يجب 
على المرأة أن تستثمر هذه التجارب في الكتابة 
فكل تجربة إنسانية هي تجربة فريدة، وهذا ال 
يكون من خالل ابتذال األنوثة ولكن من خالل 
بين  فرق  فهناك  أنوثتها،  في  العميق  التفكير 
الداخلي والتجربة  العالم  الروح والجسد وبين 
األساسية لإلنسان، في حين أن الحياة اإلنسانية 
ال تستطيع تقييمها من دون الجسد، فالجسد هو 
محاولة  الشعر  إن  نقول  ودائماً  الروح،  مأوى 

الكتشاف جغرافية الروح.
بالمشهد  منغمس  الجزائري  الشباب  هل   •

الثقافي؟
- تلقي الجمهور الجزائري للشعر ضعيف، 
ويرجع ذلك إلى خاصية النص والحداثة وابتعاد 
ال  ولكننا  الحديث،  الشعري  النص  عن  القارئ 
الساحة  على  الجزائري  التواجد  عن  نغفل 
الثقافية في المحافل العربية والدولية، وال عن 
دور الجزائر في نقل الثقافة العربية، فالجزائر 
نتمتع  أننا  كما  العربية  للثقافة  عاصمة  كانت 
الشعر  مهرجان  مثل  محلية  ثقافية  بنشاطات 
النسوي الذي أصبح تقليداً سنوياً ُيقام كل سنة.
إلى  الجزائري أن يصل  وقد استطاع األدب 
المشرق والمغرب رغم التجارب السيئة التي مر 

بها الشعراء الجزائريون. 
• ما هي الصلة التي تجمعك بأعمالك األدبية 

والشعرية؟
- أول أعمالي األدبية صدر في دمشق عام 
بعنوان:  العام  هذا  طرح  أعمالي  وآخر   1981
أقوم  عمل  كل  مع  وأشعر  شغف«،  »سيرة 
أبدأ من جديد، فهي حياة جديدة  أنني  بكتابته 
للقارئ  شيء  إلعطاء  ومحاولة  جديدة،  ومتعة 

ربيعة جلطي: 
الشعر محاولة الكتشاف جغرافية الروح

فئوية املجتمع...ولي�شت  تر�شد  حواء  بنات  كتابات 
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أفكار وآراء  التقطه من خالل  له ما  أقدم  الذي 
وتجارب، والكاتب إذا لم تكن لديه روح شابة ال 

يستطيع أن يقدم شيئاً.
• كيف انتقلت من الشعر إلى الرواية؟

- الشعر ينبع من األعماق من دون تخطيط 
التي  الرواية  عكس  مبرمجة،  رغبة  أو  مسبق، 
على  الشعر  فقراءة  العقل،  استحضار  تتطلب 
العربي  فالقارئ  تراجعت،  الكالسيكية  الطريقة 
قراءة  يفضل  بل  »متنبي« جديد،  يفتش عن  ال 

المتنبي الصادق مع زمانه ومكانه. 
الجمالي  والوعي  والعلم  الثقافة  وانتشار 
يحرر  الذي  الوحيد  المخول  هو  والفكري 
سماء الشعر العربي ويفك الحصار عنه. ولعل 
الشعر العربي أو المكتوب بالعربية يمر بحالة 
الحديثة  االتصال  وسائط  أن  واعتقد  تحول، 
في  يكن  لم  الذي  فالقارئ  كبيراً،  دوراً  لعبت 
يكتشف  بدأ  الحر  الشعر  يستسيغ  السابق 
مرماهم  لفهم  ويطرب  كتابه  بعض  قليالً  قليالً 
وليس لسماعهم فقط، ويكتشف طريقة كتابتهم 

وجمالياتها ويستحسن لعبتهم اللغوية.
تعيش  فإنها  الحديثة  للقصيدة  بالنسبة  أما 

حالة جزر ومد بين رافض ومؤيد.
التي  التكنولوجية  الثورة  مع  أنت  إذاً    •

تجتاح العالم؟
والتويتر  الفيسبوك  عالم  ولجت  حين   -
االجتماعي  االتصال  وسائل  من  وغيرهما 

صعوبة  من  يشتكون  القراء  كان  الثقافي، 
القصيدة الحديثة، أما اليوم فهم يطلبون المزيد 
حين  القراء  يلومني  أن  ويحدث  من شعرائهم، 
أتلكأ في نشر القصائد، بل يومياً هم في انتظار 
ليتلقفوه بحب  أكتبه وأنشره على صفحتي  ما 
كبير ومتعة، وينقلوه إلى صفحاتهم أو ينشرونه 
على صفحات أخرى متخصصة. هذه الخطوات 
تنبئ بمستقبل جميل لقراءة الشعر. وألن الشعر 
فإنه يشبهه في نكساته وفي  اإلنسان،  لصيق 
حبه للحياة ومقاومته والبحث عن مخارج من 
المآزق. وصحيح أن الشعر العربي مايزال في 
عصر تنفسه، ولكن كما قلت إنه في حالة تحول 

ويلزمه وقت لكي يخرج من شرنقته.
• كيف ترين دور القوة الناعمة في المرحلة 

الحالية؟

الناعمة،  القوة  روافد  من  رافد  الثقافة   -
الناعمة  والقوة  األمم وترتقي،  تتقدم  وبالثقافة 
أشخاصاً  تحارب  وال  وعقوالً  أفكاراً  تحارب 
ناعمة، واعتبرها  أطلق عليها قوى  لهذا  بعينهم 
الصراعات  من  العديد  لمواجهة  األنسب  هي 
والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية في 

المرحلة الحالية. 
خاصاً  يراودك  حلماً  هناك  بأن  صرحت   •

بقصيدة »حنة«؟ 
- منذ زمن لديَّ حلم تهفو إليه نفسي وهو 
تحويل قصيدة طويلة لي بعنوان َحنة )جدتي( 
منشورة في أحد كتبي، إلى عالم روائي تستوي 
على عرش بطولته حنة، هذه المرأة االستثنائية 
والمنعرجات  بالحكايات  المليئة  الحياة  ذات 

والمفاجآت.

وعقول اأفكار  ملواجهة  تقف  الناعمة  القوة 
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ستوب!

)لينا( و)مريم(  الفيلم حول رحلة  يدور 
أثناء هربهما من الحرب في سوريا. )لينا( 
عائلتها  فقدت  العمر،  من  العاشرة  في  فتاة 
تبدأ طريقها  أن  إلى  الحرب، واضطرت  في 
إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهما 
وبينما  آخرين.  الجئين  بصحبة  )مريم(، 
الوطن،  إلى  العودة  في  ترغب  )لينا(  كانت 

كان أمل )مريم( هو الوصول إلى أوروبا.

أكثر من نقطة مضيئة في هذا الفيلم تجعلني 
منحازاً إليه، فهو على المستوى العربي شريط 
أيضاً  يحمل  وهو  بامتياز،  استثنائي  سينمائي 
الجنسية األردنية، تجدر اإلشارة إلى أن هناك 
العديد من األفالم باتت مؤخراً تتواجد بقوة في 
مختلف المهرجانات والفعاليات تحمل الجنسية 
عن  للتعبير  المبدع  لدى  إرادة  هناك  األردنية، 
عدد  تواجد  زيادة  عن  ناهيك  بالكاميرا  نفسه 
من الممثلين األردنيين ولهم حضورهم العربي 
المتميز، بدأ التدفق يزداد بعد نجاح إياد نصار 
في الجزء األول من مسلسل )الجماعة( 2010، 
وفي العام نفسه سينمائياً لمع اسم صبا مبارك 
التي انطلقت رحلتها بطلة في فيلم )بنتين من 

مصر(.
فيلم  أن  كيف  شاهدنا  األسماء،  وتتابعت 
)ذيب( للمخرج ناجي أبو نوار يقف قبل نحو 
5 سنوات في قائمة األفالم الخمسة المرشحة 
أجنبي،  فيلم  ألفضل  )األوسكار(  القتناص 
ويجب أن نذكر أن هذا الفيلم شهد أول عرض 
له في مهرجان)أبوظبي( السينمائي عام 2014، 
عربي  فيلم  أفضل  جائزتين  على  وحصل 
النقاد  مسابقة  وأيضاً  الرئيسة،  المسابقة  في 
أعضائها،  أحد  وكنت  )الفيبرسكي(،  العالميين 
ومنذ ذلك التاريخ وجدنا الفيلم ينطلق من نجاح 

إلى آخر، ومن جائزة إلى أخرى.
مع  يتناسب  وال  كبيراً،  ليس  قطعاً  العدد 
يملكها  التي  اإلبداعية  اإلمكانيات  وال  الطموح 
فنانو المملكة األردنية، إال أن البداية دائماً خطوة، 
أتوقف  أن  التالية، استطيع  الخطوات  أهم  ومن 

والذي  إسطنبول(،  حلب  )مسافر  فيلم   أمام 
إنتاجه،  في  مبارك  صبا  الفيلم  بطلة  شاركت 
تجربة  لها  ليس  دائماً  تذكر  كما  أنها  وبرغم 
وال خبرة إنتاجية سابقة، إال أنها تحمست، لكي 
تنقذ مشروعاً سينمائياً طموحاً من التوقف بعد 

التعثر الذي كاد أن ُيجهض التجربة.
أرضية  خالل  من  تنطلق  األردنية  السينما 
وتاريخ وحضارة، يسبق كل ذلك إرادة المبدع، 
الوجوه  من  واحدة  أيضاً  صارت  مبارك  صبا 
التي يستعان بها كثيراً في لجان التحكيم، كما 
أنها تتواجد في المهرجانات الكبرى مثل )كان( 

للمتابعة واكتشاف الجديد.
العديد  األردنية تتماس حدودها مع  المملكة 
من الدول العربية التي صارت مركزاً للصراع، 
وهي بلد مضياف، يفتح قلبه قبل حدوده للعرب، 
الفلسطينيين  من  عدد  أكبر  لديها  تجد  وهكذا 
والعراقيين، وأخيراً ومنذ إندالع الثورة السورية 
باتت األردن هي األقرب والملجأ اآلمن للسوري 
المهاجر قصراً خارج حدود بالده والباحث عن 

األمان والحياة، وهكذا جاءت فكرة الفيلم.
الفنان  يدرك  أن  يجب  السياسة  دنيا  وفي 
فإن  نرى  وكما  والمتحول،  الثابت  بين  الفارق 
األزمة السياسية متشابكة جداً داخلياً وإقليمياً 
المعطيات  تتغير  ما  وكثيراً  وعالمياً،  وعربياً 
قانون  هو  هذا  واآلخر  الحين  بين  المطروحة 
الثورة في سورية قبل مضى  السياسة، ومنذ 
معادالت  دائماً  يطرح  والواقع  8 سنوات،  نحو 
مغايرة، ال تستطيع أن تفصل الدراما عما يجري 
اإلنسان  القوى،  توازنات  في  تغيير  من  فعلياً 

»مسافر حلب إسطنبول« 
وخطوط التماس مع الواقع!  
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جمال بني قو�ضني من التجاعيد!  

دائماً ما يتكرر بين الفنانين هذا )الكليشيه( الذي يرددونه باعتباره من المحفوظات العامة 
)المهم هو أين نقطة البداية(، رغم أن التجربة أثبتت أن خيط البداية يجب أن يتوافق مع 

النهاية، ال يكفي أن تبدأ ساخناً ثم تنتهي بارداً أو فاتراً.
الومضة األولى مثل الجمال الذي يستوقفك لتتأمله، وبعدها إذا لم يكن هناك ما هو أبعد 

وأعمق سوف تدير ظهرك للجانب اآلخر مباشرة. 
حكت لى النجمة القديرة نادية لطفي أنه عندما وقع اختيار المنتج رمسيس نجيب عليها 
لبطولة فيلم )سلطان( أمام فريد شوقي، لم يكتف المنتج المخضرم بأنه أمام فتاة حسناء 
شقراء، أجرى اختبارات مبدئية في اإللقاء واألداء، فحققت فشالً ذريعاً، المنتج الذكي لديه 
رؤية ثاقبة، فهو يرى أن هذا اإلخفاق ليس أبداً النهاية، منذ أن رأها كان يدرك كما أخبرها 
بعد ذلك أنها ستصبح عالمة في فن التمثيل بعد جيل فاتن وماجدة وشادية وهند، وهكذا 
عهد بها أوالً إلى الفنانة القديرة زوزو نبيل لتعليمها فن األداء، واألستاذ عبد الوراث عسر 
علم  في  متخصصة  أرمنية  أصول  من  أستاذة  وإلى  اإللقاء،  وفن  األلفاظ  مخارج  لضبط 

األصوات وهي مدام )رطل( لتدريبها على قواعد التلوين الصوتي المنغم.
الجمال وحده ال يكفي، تابعنا كم ملكة جمال اقتحمت المجال الفني، ولم تستطع استكمال 
في  الكون،  جمال  ملكة  لقب  حملت  التي  اللبنانية  رزق  جورجينا  مثالً  لديكم  المسيرة، 
السبعينيات ولعبت بطولة ثالثة أفالم أمام عازف الجيتار عمر خورشيد، والمطرب محرم 
التحكيم   أباظة، اآلن صارت جورجينا ال تشارك إال فقط في لجان  فؤاد، والنجم رشدي 

كعضو الختيار الفتاة األجمل، ولم تعد تسمح حتى بأن تلتقط لها صور.
ال أنكر قطعاً أن الجمال ممكن أن يصبح بداية لالنطالق، مثلما حدث مثالً مع العديد من 

نجمات العالم محلياً وعالمياً، إال أن االستمرار له مقومات أخرى.
سألت يوماً المخرج الكبير صالح أبو سيف عن طريقة اختياره لنجمات أفالمه؟ أجاب 
الدور ينادي صاحبه، وضرب مثالً بشخصية العانس )نفيسة( في فيلم ) بداية ونهاية(، 
كان ينبغي أن يذهب الدور المرأة ال تهتم بإبراز جمالها، وكان الترشيح األول فاتن حمامة، 
إال أن فاتن خشيت من الدور، وعلى الفور قفزت أمامه صورة سناء جميل، فحظيت بعدها 

بأكثر من جائزة.
قالت فاتن حمامة لصالح أبوسيف بعد أن وجه لها الدعوة لمشاهدة الفيلم )نعم كان 
أغلب  بينما  الظاهرى،  وليس  اإلبداعي  الجمال  صالح  التقط  صالح(،  أستاذ  حق  عندك 
النجمات عربياً وعالمياً ال تفكرن سوى في الحصول على الجمال الخارجي عن طريق حقن 

)البوتوكس( وغيرها.
تعبير  أجمل  )إن  قالت:  التي  ميرل ستريب  الكبيرة  الفنانة  به  أدلت  ما  نستعيد  دعونا 
استمعت إليه من أحد المعجبين، عندما قال لها إن التجاعيد على الفم،تجعل كالمها أجمل 
وأرق وكأنها وضعته بين قوسين(، هكذا صارت التجاعيد ُتضيف للفنان وال تأخذ منه، 
أو  جلوب(  )الجولدن  جائزتي  على  والحصول  الترشيحات  في  رقم  أعلى  ميرل صاحبة 
)األوسكار(، أدركت ان التجاعيد هدية من الزمن  تستحق أن تتفاخر بها وتضعها ) بين 

قوسين (.
الجمال من الممكن أن تعتبره مثل مطلع القصيدة يجب أن يكون الفتاً لالنتباه، إال أنه 
مهما بلغت روعته ال يزيد عن كونه بمثابة براعة االستهالل، ومن المهم أال تخذلنا باقي 

أبيات القصيدة!.

أكشن

البقاء  على  حرص  من  هناك  ممزق،  السوري 
أو أوروبياً، ثم  داخل الوطن، ومن هاجر عربياً 
هؤالء الالجئون أو العالقون، هنا وهناك، وحلم 
وهذا هو  البقاء،  مع حلم  يتوافق  لديهم  الحياة 

العمق الفكري للفيلم.
رحلة  إسطنبول(  حلب  )مسافر  يتناول 
كاشفة لكل األبعاد من خالل بطلتي الفيلم لينا 
ومريم، األولى لينا تؤدي دورها روان سكاف 
طفلة في العاشرة، فقدت مثل اآلالف عائلتها في 
الحرب ولديها شقيقتها الرضيعة ترعاها، مريم 
التي  جارتها  مبارك  دورها صبا  تؤدي  المرأة 
تشاركها رحلة الهروب إلى إسطنبول عن طريق 
حلب ومعها آالف الالجئين ، صبا ترى أن األمل 
النيران  عن  بعيداً  أوروبا،  إلى  الهجرة  في  هو 
تحن  روان  الطفلة  بينما  وهناك،  هنا  المندلعة 
ألرض الوطن  رغم فقدانها للعائلة، وكأنها ترى 
فيه المعادل الموضوعي لألهل، الذين حصدتهم 
النيران العشوائية، التي انطلقت بال هوادة بين 

كل الفرق المتصارعة. 
أنداش  التركية  وأخرجته  كتبته  الذي  الفيلم 
ال  إنسانية  لمسة  عن  يعبر  أوغلو،  هازيندار 
صلة لها بأي توجه سياسي عابر، تستطيع أن 
الطفلة  مع  درامياً  الحميم  التعامل  في  تدركها 
روان، وفي حالة التلقائية التي منحتها لالجئين 
لم تستعن  المخرجة  الفيلم،  الذين شاركوا في 
بممثلين محترفين، ولكن عينها تميزت بالقدرة 
بمهارة،  والتسجيلي  الروائي  بين  المزج  على 
يقفون  الذين  الممثلين  تلقائية  على  وحافظت 

أمام الكاميرا ألول مرة.
تعني  ال  األبطال،  يعيشها  التي  المأساة 
البهجة بين  بالضرورة تقديم فيلم قاتم، لمحة 
على  بل  للفكرة،  خيانة  تعني  ال  الفيلم  جنبات 
العكس، تؤكد المأساة التي يعيشها كل األبطال 
الفيلم،  بها  اتسم  التي  الدعابة  روح  خالل  من 
لقطات الفيلم كانت ترسم باإلضاءة تلك الحالة 
العديد  في  الفيلم عرض  بالموسيقى،  وتدعمها 
في  )برلين(  بسوق  بدأت  المهرجانات  من 
الدورة الماضية، ثم مهرجان )مالمو( بالسويد، 
صبا  حصلت  كما  بتركيا،  )انطاليا(  ومهرجان 
مهرجان  من  ممثلة  أحسن  جائزة  على  مبارك 
طريق الحرير بدبلن العاصمة اإليرلندية وأيضاً 

جائزة أفضل فيلم. 
المبتدأ  فهو  الهدف،  هو  اإلنسان  يظل 
فيلم )مسافر  والمنتهى، وهذا هو سر وسحر 
حلب إسطنبول(، نشاهده في عز األزمة فنرى 
وبدأ  النيران  هدأت  أن  بعد  نشاهده  اإلنسان، 
اإلنسان،  أيضاً  فنجد  أنفاسه  يلتقط  السوري 
وسنشاهده إن شاء الله بعد زوال الغمة وعودة 

سورية إلى سورية، سنرى أيضاً اإلنسان.
هذا  في  ونادرة شاهدتها  ممتعة  فنية  رحلة 
تمتلك  األردنية  المملكة  أن  يؤكد  الذي  الفيلم، 
بين  لنا  تبعثه  التي  الفني  الجمال  من  الكثير 

الحين واآلخر ليضيء سماءنا العربية!



سياحة

وجهات  بأنها  العالم  في  المدن  من  عدد  تتميز 
للسياحة الرومانسية، بحيث يختارها عدد كبير من 
لقضاء  أو  الزواج،  أو  بالخطوبة  لالحتفال  السياح 
شهر العسل، أو لالحتفال بالذكرى السنوية للزواج 

أو بعيد الحب، أو بغيرها من المناسبات العاطفية.
يقصدها  التي  الرومانسية  المدن  أشهر  ومن 
مدينة  هناك:  العالم،  أنحاء  مختلف  من  السياح 
والعاصمة  إيطاليا،  في  فينيسيا  أو  البندقية 
باريس،  الفرنسية  والعاصمة  فيينا،  النمساوية 
ومدينة  األرجنتين،  في  جانييرو  دي  ريو  ومدينة 

مراكش في المغرب.
األماكن  من  العديد  بوجود  المدن  هذه  وتتميز 
السياحية الطبيعية والقديمة والعصرية التي توفر 

أجواء رومانسية للسياح. 

اإعداد: �ضايل اأبو فار�س

البندقية – فينيسيا 
مدينة البندقية أو فينيسيا هي عاصمة مقاطعة 
فينيسيا وإقليم فينيتو في إيطاليا، وتعتبر من أشهر 
المدن الرومانسية التي يزورها السياح من مختلف 
قارات العالم، وهي ثاني مدينة إيطالية جذباً للسياح 

بعد العاصمة روما.
أو فينيسيا من قسمين  البندقية  وتتألف مدينة 
فينيسيا  بحيرة  فيها  تقع  التي  الوسط  منطقة 
اليابسة. وتتكون المدينة من 118 جزيرة  ومنطقة 
متعددة األحجام، وترتبط ببعضها بعضاً بواسطة 
400 جسر قديم وحديث بنيت من أنواع متعددة من 
األخشاب والحجارة والمعادن، وفي المدينة حوالي 

176 قناة مائية متعددة العرض والطول.
والتي  فينيسيا،  أو  البندقية  في  للسياح  ويمكن 

رومانسي  عشاء  تناول  العشاق«،  بـ»مدينة  لقبت 
في قارب سياحي كبير، أو في مطعم بأحد الفنادق 
القيام  اليابسة، ويمكنهم  الموجودة على الجزر أو 
وسط  البحر  في  أو  المائية  األقنية  وسط  بنزهة 
التقليدية  القوارب  بواسطة  رومانسية  أجواء 
أو  األكبر حجماً  القوارب  أو  »الجندول«  الصغيرة 

القوارب الحديثة السريعة. 
كما يمكنهم السير مشياً على األقدام في األزقة 
الحرية  جسور  مثل  الجسور  وفوق  والممرات،  
وكوستيتي  وسكالسي  واألكاديمية  وريالتو 

تسيونة والتنهدات، وغيرها من الجسور.
والجسور،  المائية  القنوات  هذه  من  وانطالقاً 
للمدينة،  التاريخي  المركز  زيارة  للسياح  يمكن 
وفيه  كيلومترات،  أربعة  مساحة  على  يقع  والذي 
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الطعام  تناول  للسياح  يمكن  حيث  ماركو  ميدان 
وأشهرها  القديمة  المقاهي  من  عدد  في  والشراب 
مقهى فلوريان. كما يمكنهم زيارة عدد من المباني 
القديمة التي يتجاوز عمر بعضها ألف سنة، وزيارة 
وليدو  وتورشيللو  وبورانو  مورانوا  مثل  الجزر 
التاريخية  القصور  وزيارة  الجزر،  من  وغيرها 
وموتشنجو  وجراسسي  وفورتوني  دوكاال  مثل 
وبياستريني  وفرانكيتي  ولورندن  وجريماني 
عائالت  بنتها  قصور  وهي  القصور،  من  وغيرها 
ارستقراطية سكنت في المدينة أو شاركت بالحكم 
استخدمت  التي  المعمارية  الطرز  وتعددت  فيها، 
التاريخية من طراز العصر  في بناء هذه القصور 

القوطي إلى طراز عصر النهضة.
وفي مدينة البندقية أو فينيسيا يتوفر عدد كبير 
من المحال التي تبيع التذكارات الرخيصة الثمن أو 
البضائع الفخمة  غالية الثمن، بحيث يمكن للسائح 
شراء الهدايا لخطيبته أو زوجته  أو ألفراد األسرة 

واألقارب واألصدقاء بحسب قدرته المالية.

فيينا 
من  وهي  النمسا،  عاصمة  هي  فيينا  مدينة 
من  السياح  تجذب  التي  الرومانسية  المدن  أشهر 

مختلف دول العالم في مناسباتهم العاطفية، ولقبت 
بـ»مدينة األنس«.

العاطفية  بمناسباتهم  االحتفال  للسياح  ويمكن 
نهر  وسط  قارب  في  رومانسية  رحلة  خالل 
الدانوب الذي يمر بمدينة فيينا، مع سماع مقطوعات 
موسيقية رومانسية ألشهر موسيقيي العالم الذين 
وشوبرت  موتزارت  مثل  فيينا  زاروا  أو  عاشوا 

وهايدن ومالر وشتراوس وبرامز وغيرهم.
وتتميز مدينة فيينا بكثرة االخضرار فيها، مما 
يضفي عليها أجواء رومانسية، حيث يمكن للسياح 
مثل  الجميلة  الطبيعة  وسط  ممتعة  أوقات  قضاء 
و»بور  غارتن«  و»فولكس  »شتادبارك«  حدائق  
كثيرة  بأنواع  غنية  طبيعية  حدائق  وهي  غارتن«، 
للسياح  ويمكن  واألشجار.  والزهور  النباتات  من 
زيارة دار األوبرا »دار ستاتسوبر«، والتي ال تغيب 
والباليه  األوبرا   الرومانسية عن عروض  قصص 

المحلية والعالمية التي تقام فيها بشكل دوري.
السياح  يزورها  التي  السياحية  الوجهات  ومن 
فيه  تجتمع  والذي  المتاحف  فيينا، حي  مدينة  في 
األبنية القديمة التي بنيت وفق الطراز الباروكي مع 
األبنية الحديثة. وفي هذا الحي يجلس السياح في 
الطعام والشراب وسط  لتناول  المطاعم والمقاهي 

الهدايا  أو يشترون  الرومانسية،  الموسيقى  أجواء 
التذكارية من المحال المنتشرة في الحي.

التاريخية  القصور  من  عدداً  السياح  يزور  كما 
واللذين  والسفلي،  العلوي  بيلفيدير  قصري  مثل 
يحتويان على تصاميم هندسية جميلة في قاعتي 
الذهبية«،  »الغرفة  وفي  و»الرخام«  »الغروتيسك« 
ويمكنهم االطالع على معارض ألعمال فنية قديمة 

من الرسم والنحت تقام في القصرين. 
»قصر  فيينا  في  السياحية  القصور  ومن 
الشونبرون« الذي يحتوي على 1441 غرفة، يسمح 
للسياح بزيارة 45 غرفة فقط منها، حيث يعجبون 
والمسمى  الغرف،  هذه  في  الديكور  بأسلوب 
المساحة  على  يعتمد  والذي  روكوكو«،  »أسلوب 
البيضاء وتزيين الجدران والسقف بأوراق الذهب. 
كما يقصد السياح في فيينا »متحف مدام توسو« 
الذي افتتح عام 2011، والذي يضم حوالي 70 تمثال 
شمع لعدد من المشاهير في العالم من السياسيين 

واألدباء والشعراء والفنانين والرياضيين.
الفروسية  مدرسة  السياح  يقصد  وكذلك 
اإلمبراطورية،  والتي تعتبر أعرق مدرسة في العالم 
تحافظ على رياضة الفروسية منذ عصر النهضة 
مشاهدة  للسياح  ويمكن  الحالي،  عصرنا  وحتى 
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للفرسان  االستعراضات  أو  اليومية  التدريبات 
واألحصنة على أنغام الموسيقى.

فيينا هناك: حديقة  السياحية في  األماكن  ومن 
الحيوانات »شونبرون«، وهي أقدم حديقة حيوانات 
في العالم افتتحت منذ نحو 250 سنة، وفيها أنواع 
والطيور  الحيوانات  من  نادرة  وأخرى  متوفرة 
واألسماك والكائنات النهرية والبحرية والحشرات. 
يستطيع  حيث  الترفيهية«،  براتر  »مدينة  وهناك 
مثل  الكثيرة  الترفيهية  باأللعاب  التمتع  السياح  
األشباح  وقطار  المالهي  وقطار  الدوارة  األلعاب 
وأكشاك الرماية ومسرح البانوراما وعالم السحر، 
باإلضافة إلى تناول الطعام والشراب في المطاعم 
والمقاهي الصغيرة الموجودة في المدينة الترفيهية 

هذه.

باري�س

المدن  أشهر  ومن  فرنسا،  عاصمة  باريس 
السياح من مختلف  إليها  التي يتوجه  الرومانسية 
العالم، وهي تلقب بـ»مدينة الحب«و»مدينة  قارات 

األنوار«.
خالل  الرومانسية  األجواء  السياح  ويعيش 
رحلة في قارب وسط نهر السين الذي يمر بمدينة 

العاطفية  األغنيات  إلى  يستمعون  وهم  باريس، 
رومانسية  موسيقية  مقطوعات  إلى  أو  الفرنسية، 
يقدمها عازفون محترفون على البيانو أو الكمان أو 

غيرهما من اآلالت الموسيقية.
ويزور السياح بكثرة برج إيفل، وهو برج حديدي 
متراً، وفيه ساللم تحتوي على   324 ارتفاعه  يبلغ 
1665 درجة، ويسمح للسياح باستخدامها للوصول 
إلى  البرج فقط. وللوصول  الثاني من  الطابق  إلى 
أعلى البرج، على السياح استخدام أحد المصعدين 
المصعدان  ويقوم  الثاني.  الطابق  في  الموجودين 
وإلى  الثانية  الطبقة  من  يومياً  رحلة   100 بحوالي 
البرج، أي بمعدل رحلة كل 8 دقائق تقريباً.  أعلى 
ومن أعلى برج إيفيل يمكن للسياح مشاهدة مدينة 
جميلة.  رومانسية  بانورامية  صورة  في  باريس 
وجبة  تناول  للسياح  يمكن  البرج،  مطعمي  وفي 
ومعالم  أضواء  ومشاهدة  ليالً  رومانسي  عشاء 

مدينة باريس من فوق.
 ويكثر وجود السياح في حديقة دولوكسمبورغ 
لقضاء أوقات رومانسية في هذ الحديقة المتميزة 
واألشجار  الزهور  من  متعددة  أنواع  بتوفر 

والنباتات.
فيها  يتجول  التي   باريس  شوارع  أكثر  ومن 

فيه  توجد  والذي  الشانزليزيه،  شارع  السياح 
محال تجارية ومطاعم ومقاه راقية. كما يوجد في 
يقع  قوس  وهو  النصر،  قوس  الشارع  هذا  نهاية 
شارل  ميدان  في  باألشجار  مزين  طريق  وسط 
العالمية  الحرب  بعد  الفرنسيون  وأقام  ديغول، 
األولى نصباً للجندي المجهول فيه شعلة نار دائمة 
االشتعال أسفل هذا القوس. ويعتبر قوس النصر 
ُوجَهة سياحية مهمة في باريس، ويستطيع السياح 
خاصة،  بطاقة  شراء  بعد  سطحه  إلى  الصعود 
الشوارع  على  جميلة  بانورامية  بإطاللة  والتمتع 

والمناطق المحيطة به. 
قلب  كونكورد  ميدان  السياح  يزور  وكذلك 
من  جلبت  قديمة  فرعونية  مسلة  وفيه  باريس، 
مصر. ويحتوي الميدان على محال تجارية ومطاعم 
السياح  يستطيع  حيث  للتّذكارات،  ومتاجر  ومقاه 
شراء مجّسمات وصور تذكارّية للعديد من المعالم 

السياحية لمدينة باريس.
ومن األماكن السياحية في باريس، هناك: قصر 
فرساي  الذي يعتبر من أشهر القصور التاريخية 
الفرنسي  المعماري  األسلوب  على  تدل  التي 
األثاث  قطع  اختيار  حسن  وعلى  الكالسيكي، 
والديكور وتنسيق الحدائق، وفي هذا القصر العديد 
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سياحة

بالذهب. ويبلغ  المطلية  من قطع األثاث واألسقف 
طول واجهته الرئيسة نحو 80 متراً. ويتكون القصر 
من ثالثة طوابق ومبان عدة ومتقابلة ومطلة على 
ساحة في الوسط. وللقصر حديقة واسعة وجميلة 

فيها نباتات وزهور وأشجار ونوافير مياه. 
عدة  أجزاء  إلى  المقسم  اللوفر  متحف  وهناك 
الفن وتاريخه. ويبلغ مجموع أطوال  بحسب نوع 
تحوي  وهي  كيلومتراً،   13 نحو  المتحف  قاعات 
لوحات  من  فنية  قطعة  مليون  من  أكثر  على 
وتماثيل، ومجموعة من اآلثار اإلغريقية والرومانية 
ومن  الرافدين،   بالد  حضارة  ومن  والمصرية، 
النادرة  اللوحات  وعشرات  عشر،  التاسع  القرن 
وتيتان  فينشي  دا  ليوناردو  مثل  عالميين  لفنانين 
على  المتحف  يحتوي  كما  ودافيد.  وتولوتريكو 
قام  التي  واإلسالمية  العربية  اآلثار  من  العديد 
الصليبية  الحروب  خالل  باالستيالء  األوروبيون 

والحقبة االستعمارية.

ريو دي جانريو 

القديمة  العاصمة  هي  جانيرو  دي  ريو  مدينة 
للبرازيل، وثاني أكبر مدنها بعد العاصمة الجديدة 
برازيلياً، وهي عاصمة والية ريو دي جانيرو، ومن 
أشهر المدن السياحية الرومانسية التي يتوجه إليها 

السياح من مختلف دول العالم.
في  السياح  فيها  يقضي  التي  األماكن  ومن 
هناك  رومانسية  أوقاتاً  جانيرو  ريودي  مدينة 
والتي  وإيبانيما،  وليبلون  كوباكوبانا  شواطئ 
حيث  الفخمة،  والمنتجعات  الفنادق  فيها  تقع 
رومانسي  عشاء  وجبة  تناول  للسياح  يمكن 
في مطاعم مطلة على البحر، ويمكنهم ممارسة 
بمشهد  االستمتاع  أو  والتشمس،  السباحة 
على  التنزه  أو  الرومانسي،  الشمس  غروب 
رمال الشاطئ الذهبية أو على األرصفة المبنية 
ويزور  والزخرفات.  األلوان  متعددة  بحجارة 
لهم  تتيح  التي  كوركوفادو  جبل  قمة  السياح 
ريو  مدينة  على  رومانسية  بانورامية  إطاللة 
دي جانيرو. كما يقصدون شارع بوتافوغو الذي 
التجارية   والمراكز  المحال  من  عدد  على  يحتوي 
لشراء الهدايا التذكارية  الرخيصة الثمن أو الفخمة 

غالية الثمن لهم ولمن يريدون من معارفهم.

مراكش 
مدينة مراكش، و هي من أشهر المدن السياحية 
الرومانسية في المغرب، والتي يتوافد إليها السياح 
تلقب  والتي  األرضية،  الكرة  أنحاء  مختلف  من 
وليلة«  ليلة  ألف  و»مدينة  الحمراء«  »المدينة  بـ 

الرومانسية  األجواء  حيث  النخيل«،  و»عاصمة 
وسط الطبيعة الجميلة والعمارة القديمة واألشجار 
المتواجدة في  النخيل  أشجار  الخضراء خصوصاً 

مدينة مراكش وحولها.
في  سفاري  برحلة  القيام  للسياح  ويمكن 
برحلة  أو  المدينة،  من  القريبة  المغربية  الصحراء 
في  ذلك  وكل  القريبة،  األطلسي  جبال  في  تنزه 
أجواء من الرومانسية والهدوء واالسترخاء وسط 

الطبيعة.
ومن األماكن السياحية التي ينتشر فيها السياح 
السادس  محمد  متحف  هناك  مراكش  مدينة  في 
متر  ألف   20 مساحة  على   2017 عام  افتتح  الذي 
يتضمن  المغرب  في  متحف  أول  وهو  مربع، 
البالد.  في  الماء  حضارة  تاريخ  عن  معروضات 
معماري  بطراز  يتميز  الذي  البديع  قصر  وهناك 
واألعمدة  والتيجان  الرخام  فيه  استخدم  جميل 
القصر  هذا  ويتضمن  الذهب،  بأوراق  المزخرفة 
والزهور  بالنباتات  وغنية  جميلة  حدائق  أربع 
على  تمتد  التي  مراكش  أسوار  واألشجار. وهناك 
طول تسعة كيلومترات، والمبنية بالتراب المسمى 
محلياً »اللوح« أو »الطابية«، وتتخلل أسوار مراكش 
أبواب عدة يزورها السياح مثل باب مراكش وباب 

أغمات وباب دكالة.
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من هنا وهناك

طائرة أبحاث علمية مسيرة تجمع معلومات حيوية من نفثة الحوت، 
مثل الحمض الوراثي وهرمونات التوتر والحمل والفيروسات والبكتيريا 

والسموم بدالً من استئصال خزعات منه.

عارضة أزياء تتألق بمجموعة جديدة من الحلي الذهبية التي أطلقتها 
دار توماس سابو لموسم ربيع/صيف 2019. 

القادر الريس أمام إحدى لوحاته  التشكيلي اإلماراتي عبد  الفنان 
المعروضة في المعرض الفني االستعادي األول من نوعه عبدالقادر 
 – والسياحة  الثقافة  دائرة  نظمته  الذي  الفن  من  عاماً   50 الريس: 

أبوظبي.
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مشاركون في 
النسخة األولى 

من »سباق زايد« 
للدراجات الهوائية 
الذي نظمته جامعة 
نيويورك أبوظبي 

بمضمار الدراجات 
الهوائية في جزيرة 

الحديريات.

من صور الفنان ديفيد دارتس يعالج فيها موضوع »الشعور بعدم 
االرتياح« في جامعة نيويورك أبوظبي.

الحرف  مهرجان  خالل  الماضي  من  أشياء  تصنع  أنامل   
والصناعات التقليدية الخامس الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة 

- أبوظبي وأقيمت فعالياته في سوق القطارة بالعين.
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من هنا وهناك

جانب من 
احتفاالت 

منتجع 
ديزني الند 

في اورالندو 
بالواليات 

المتحدة بالسنة 
الصينية 
الجديدة. 

التابير  حيوان  والدة  األمريكية شهدت  زوتمبا  حيوانات  حديقة 
الماالوي المهدد باالنقراض أواخر ديسمبر الماضي، وال يوجد في 

أمريكا الشمالية إال 50 تابيراً. 

فريق الفيكتوري تيم يشارك في بطولة العالم للدراجات المائية )كأس ملك 
تايالند(، التي أقيمت في باتايا.

الدولية  دبي  بطولة  من  السادسة  النسخة  منافسات  من  جانب 
لمحترفي الجوجيتسو
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خالل فعالية »تراثي مسؤوليتي« في متحف قصر العين التي تهدف إلحياء الموروث الشعبي المحلي وتعريف األجيال الناشئة به. 

الممثل األمريكي إيريك إسترادا بطل المسلسل الشهير »تشيبس« يروج ألول تجربة في العالم لمطاردة سيارات الشرطة في الس فيغاس.
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيات 
ُيحكى أن رجالً كان سائراً في الطريق صادفته سلحفاة تتكلم وتقول: مصيبة اإلنسان في لسانه 
وسوء فعله. وأول ما فكر فيه ذلك الرجل تقديم تلك السلحفاة هدية للسلطان تزلفاً له وُحباً في التقرب 
منه. لكن بين يدي السلطان لم تتكلم تلك السلحفاة، واعتبر ذلك استهزاء به واستهتاراً بهيبته من طرف 
ذلك الرجل. فأمر بقطع رأسه في الساحة العامة، وهو مساق إلى مصيره المحتوم تكلمت تلك السلحفاة 

قائلة له: ألم أقل لك أن مصيبة اإلنسان في لسانه وسوء فعله.

حكم وأقوال
- غير مجٍد في ملّتي واعتقادي نوح باٍك وال ترنم شاٍد. 
- ال تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. 
- إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء.

ابتسامات 
- مر رجل بآخر أمامه طعام، وفيه من البخل ما الله به عليم

فقال الرجل: السالم عليكم فلم يرد عليه السالم
فسلم عليه مرة ثانيه فلم يرد أيضاً

فقال لماذا ال ترد السالم، أال تسمعني؟ فقال البخيل: إليك عني فإن السالم يجر كالماً، وأن الكالم 
يجر إلى الطعام!

- كان أحد النحويين راكباً في سفينة فسأل أحد البحارة: هل تعرف النحو؟
فقال له البحار: ال.

فقال النحوي: قد َذهب نصف عمرك.
وبعد عدة أيام هبت عاصفة، وكانت السفينة ستغرق فجاء البحار إلى النحوي

وسأله: هل تعرف السباحة؟ قال النحوي: ال.
فقال له البحار: قد َذهب كل عمرك.

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

وعمودي.

4- الفحم المستعر- ُيسخر.
بأعلى  المناداة  الكتان-  من  خشن  نسيج   -5

الصوت.
6- من الحبوب- ضرب في عمق الشيء- نفس.

7- نصف سومر- من أبناء نوح عليه السالم - 
هب.

من  آلهتهم-  ومصلح  األقدمين  الفرس  نبي   -8
القارات.

9- خمول - عاصمة عربية.

10- شاعر فلسطيني راحل.
11- عملة آسيوية- شغوف بالحب- آخر حرف 

أبجدي.

أفقياً:
مسرحي  سينمائي  ممثل   -1

لبناني - اسم مؤنث.
محببة  رائحة  ذات  أزهار   -2

للنفس- كسبن الرهان.
مدينة  نثر-  البيضة-  في   -3

أمريكية عاصمة اوريغون.
4- من األطراف- عنصر كيميائي 

قلوي.
على  بقوة  أكدت   - نهاية   -5

الشيء. 
لقب  البشري-  الجنس  أبو   -6

موسيقي مجري راحل.
7- اقترب - شرعا بالبدء- لف.
8- مدينة عراقية - من الشهور.

9- متشابهان- صديق السكن - 
عاجل.

10- الفيلسوف والمعلم األول في 
الصين.

١١-مثابرة - قطرات.
عمودياً:

1- رئيس أمريكي سابق.
2- من األعداد - مرفأ فرنسي.

3- بين اثنين »م«- غطاء للوجه 
- اضطرم.

 

 

 

  

 

 

  

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

 

 ســـــودوكو

11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

           1 
           2 
           3 
           4 
           5 
           6 
           7 
           8 
           9 
           11 
           11 
 

 أفقــي - المفــــردات : 

 اسم مؤنث –ممثل سٌنمائً مسرحً لبنانً  – 1
 كسبن الرهان –أزهار ذات رائحة محببه للنفس  – 2
 مدٌنة أمرٌكٌة عاصمة اورٌغون –نثر  –فً البٌضة  – 3
 عنصر كٌمٌائً قلوي –من األطراف  – 4
 على الشًء بقوة  أكدت –نهاٌة  – 5
 لقب موسٌقً مجري راحل –أبو الجنس البشري  – 6
 لف –شرعا بالبدء  –اقترب  – 7
 من الشهور –مدٌنة عراقٌة  – 8
 عاجل –صدٌق السكن  –متشابهان  – 9

 الفٌلسوف والمعلم األول فً الصٌن – 11
 قطرات  –مثابرة  – 11

 

: عمـــودي 

 رئٌس أمرٌكً سابق  – 1
 مرفأ فرنسً  –من األعداد  – 2
 اضطرم –غطاء للوجه  –بٌن اثنٌن )م(  – 3
 ٌُسخر –الفحم المستعر  – 4
 المناداة بأعلى الصوت –نسٌج خشن من الكتان  – 5
 نفس –ضرب فً عمق الشًء  –من الحبوب  – 6
 هب   -من أبناء نوح علٌه السالم  –نصف سومر  – 7
 من القارات –نبً الفرس األقدمٌن ومصلح آلهتهم  – 8
 صمة عربٌةعا –خمول  – 9

 شاعر فلسطٌنً راحل – 11
آخر حرف  –شغوف بالحب  –عملة آسٌوٌة  – 11

 أبجدي 
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كلمات رباعية

تتابع الكلمات

الفوارق

آخر  ويكون  الكلمات  ومعاني  مرادفات  تكتب 
حرف من كل كلمة بداية للكلمة التالية

1- 4= ضوضاء
4� 6= من دور اآلخرة

6� 8= حبوب منكهة
8� 10= أحد األنبياء

10� 12= عملية حسابية
12� 1= شجع على الفعل

باإلمكان اكتشاف 9 فوارق صغيرة بين كال الرسمين.

< تكتب مرادفات ومعاني الكلمات عكس دوران الساعة وتتكون 
من أربعة حروف تشترك فيما بينها ضمن مربعات السهم تقرأ 

كلمة مطلوب معرفتها
1- مركبة فضائية.

2- لكل إنسان.
3- حيوانات أهلية.

4- مختصر.
5- مغادرة قسرية. 

6- أحد األنبياء.
7- مخلوق.

»جمهورية جزر البلقان«

 

  تتـــــابع الكلمات* 

 ويكون أخر حرف من كل كلمة بداية للكلمة التاليةتكتب مرادفات ومعاني الكلمات 

 = ضوضاء 4 – 1

 = من دور اآلخرة 6 – 4

 = حبوب منكهة 8 – 6

 = أحد األنبياء 11 – 8

 = عملية حسابية 11 – 11

 = شجع على الفعل  1 – 11

 

 

 

 كلمــــات رباعيــــة 
  تكتب مرادفات ومعاني الكلمات عكس دوران الساعة وتتكون من أربع حروف تشترك فيما

 بينها ضمن مربعات السهم تقرأ كلمة مطلوب معرفتها 
 مركبة فضائية – 1
 لكل انسان  – 2
 حيوانات أهلية – 3
 مختصر – 4
 مغادرة قسرية – 5
 أحد األنبياء – 6
 مخلوق  – 7

 ) جمهورية في جزر البلقان ( 
 

 

 

 الفـــــوارق 
   فوارق صغيرة بين كال الرسمين 9باإلمكان اكتشاف 

 

 

 الفـــــوارق 
   فوارق صغيرة بين كال الرسمين 9باإلمكان اكتشاف 
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صحة

ينقسم سرطان الفم إلى فئتين، تصيب الفئة 
كالشفتين  الفموي  التجويف  منطقة  األولى 
واللثة  واألسنان  بداخلها،  ما  وكل  والخدين 
والمنطقة  اللسان  من  األمامية  الجهة  وثلثي 
الداخلية من الفم السفلية والعلوية. بينما تصيب 
الفئة الثانية من سرطان الفم المناطق المحيطة 
والتي  الحلق  من  الوسطى  كالمنطقة  بالبلعوم، 

تشمل اللوزتين وقاعدة اللسان. 
الخطيرة  األمراض  الفم من  ويعتبر سرطان 
للغاية والقابلة للتطور واالنتشار بسرعة كبيرة، 
عالجه  لضمان  باكراً  عنه  الكشف  ويتوجب 

والتصدي له.
ويمكن الوقاية منه بسهولة من خالل الحفاظ 
على سالمة وصحة الفم ويتم ذلك باتباع نمط 
إلجراء  األسنان  طبيب  وزيارة  صحي  حياة 

الفحوصات الدورية بشكل منتظم. 
ويقدم الدكتور بير رينبيرغ، الخبير في مجال 
للمساعدة  النصائح  أهم  للفم  الصحية  الرعاية 

في الوقاية من سرطان الفم.

1. االبتعاد عن التبغ ومشتقاته
السرطان  أنواع  بالعديد من  التدخين  يرتبط 
والرقبة  الدماغ  سرطان  بينها  ومن  المختلفة، 
تطور  لتفادي  وسيلة  وأفضل  الفم.  وتجويف 
الفموي تكمن  البلعوم  أو  الفم  المرض في  هذا 
في تجنب استهالك التبغ بأي شكل من أشكاله. 

2. الحفاظ على نظافة الفم 
األسنان  وخيط  بالفرشاة  األسنان  تنظيف 
يوميًا ألن النظافة السيئة للفم هي من العوامل 
الرئيسة لخطورة اإلصابة بسرطان الفم. ويجب 
تنظيف األسنان مرتين يومياً باستخدام معجون 
أسنان يحتوي على عنصر الفلورايد والذي له 
التي تتسبب في  البكتيريا  إزالة  دور فعال في 
الفم  ورائحة  اللثة  والتهاب  التجاويف  ظهور 

الكريهة. 
ال  والتي  األساسية  األسنان  منظفات  ومن 
باستخدام  التنظيف  أهمية،  الكثيرون  يعيرها 
الخيط، ألن الخيط يساعد في تنظيف 35% من 

سطح األسنان. 
المساء  في  الخيط  استخدام  يساعد  كما 
بإزالة البكتيريا التي تتغذى على جزيئات بواقي 
الطعام على مدار اليوم ويمنع ظهور رائحة الفم 

الكريهة. 

8 نصائح للحفاظ على سالمة 
صحة الفم من األمراض السرطانية

 999 - خا�س

3. إجراء فحص أسنان بشكل دوري
يتوجب إجراء فحص الفم والجوف مرة في 
كل شهر للتأكد من سالمة الفم من التقرحات 
أي  أو  طبيعية  غير  بقع  ظهور  أو  النزيف  أو 
إلى  تشير  قد  العوارض  هذه  فجميع  تورمات، 
تطور الخاليا السرطانية، وعند الكشف المبكر 

عن هذه أعراض تزيد فرص عالج المرض. 

4. إجراء فحص تصوير منتظم
شهور  ستة  كل  التصويري  الفحص  يفيد 

ويعتبر  الفم،  صحة  سالمة  على  بالحفاظ 
الفحص الوقائي المنتظم عنصراً أساسياً للشفاء 

من سرطان الفم. 
يستطيع  المنتظم،  الفحص  خالل  فمن 
األخصائي في طب األسنان تحديد أي تحركات 
تشير  عالمات  أي  عن  الكشف  أو  عادية  غير 
على  المريض  وبالتالي مساعدة  المرض،  لنمو 
تلقي العالج المناسب في الوقت المناسب قبل 
تفاقمه. احرص على زيارة عيادات األسنان التي 

توفر هذه الخدمة. 
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م الغشاء الخارجي لمقلة  التهاب الملتحمة: هي عبارة عن التهاب عند األطفال تؤدي إلى تورُّ
العين نتيجة التهاب األوعية الدموية الخاصة بالملتحمة.

 الملتحمة هي غشاء رفيع مبطن لجفن العين من الداخل، وهو جزء من العين الذي يتحول 
لونه لألحمر أو الوردي عند اإلصابة بااللتهاب. 
 • ما أعراض التهاب الملتحمة عند األطفال؟ 

االنتباه  األهالي  فعلى  ُمْعٍد،  التهاب  والفيروسات هو  البكتيريا  الناتج عن  الملتحمة  التهاب 
إلى أعراضه مبكًرا، فقد تنتقل العدوى إلى أشخاص آخرين قبل أسبوعين من ظهور أعراض 

اإلصابة.
وهي كاآلتي: إحمرار العين، أو تغير لون العين إلى اللون الوردي، وإحساس مؤلم بذرات من 
الرمل داخل العين، وتجمع اإلفرازات السائلة أو الغليظة على العين أثناء النوم، والتهاب العين 
والرغبة في حكها، وانتفاخ جفون العينين، والحساسية تجاه الضوء، وإفراز كميات كبيرة من 

الدموع.
   • ما هي أسباب التهاب الملتحمة عند األطفال؟ 

البكتيريا  عن  تنتج  التهابات  فهناك  األطفال،  لدى  الملتحمة  التهاب  مسببات  تختلف 
المنتقلة من  العدوى  األطفال هي  لدى  الملتحمة  المؤدية اللتهاب  العوامل  أحد  والفيروسات، 

الفيروسات المسببة للبرد.
أّما العدوى البكتيرية فهي شائعة خاصة بين األطفال ترافقها إفرازات لزجة نسبياً ذات لون 

أصفر مخضر قد تظهر في عين واحدة أو في االثنتين.
ترتبط أحياناً بعدوى سابقة في جهاز التنفس العلوي أو في الحلق، وعندما تتعّرض العين 
ما  »الهيستامين«، وغالباً  لمادة مثيرة للحساسية فإّنها تفرز مواد مهيجة لاللتهاب أشهرها 
ُتصاب العينان مًعا بالحساسية في الوقت نفسه وقد يصاحب ذلك بالدموع والعطاس والنزالت 

األنفية.
• هل هناك عوامل خارجية تسبب التهاب الملتحمة؟

قد تتسلل أجسام غريبة أو مواد كيميائية إلى داخل العين وهذا يسبب التهاباً خفيفاً يبرأ في 
ظرف أربع وعشرين ساعة بعد الغسيل الجيد للعينين بالماء.

• كيف يمكن الوقاية من التهاب الملتحمة عند األطفال؟
الوقاية من التهاب الملتحمة عند األطفال هناك، بعض اإلجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها 
لتجنب اإلصابة بالتهاب الملتحمة، منها: غسل اليدين بانتظام وبشكل سليم، وتجنب مالمسة 
أغطية  واستبدال  أحد،  مع  مشاركتها  وعدم  يومي،  بشكل  المناشف  وتغيير  للعينين،  اليدين 
الوسادات بشكل مستمر، وعدم مشاركة أدوات التجميل الخاصة بالعينين مع أي شخص آخر، 
وعليه يجب أن تأخذ بعين االعتبار أي أعراض خاصة بالتهاب الملتحمة إذا ظهرت لديك أو لدى 
أحد من أطفالك وتأكد من عدم مشاركة طفلك ألدوات النظافة الخاصة به مع أي أحد، تجنبًا 
لنقل العدوى لشخص آخر، أو انتقالها إليه عن طريق اآلخرين، فال يزال التهاب الملتحمة مرضاً 

مؤلماً ومزعجاً للصغير والكبير. 

التهاب الملتحمة عند األطفال... 
أسبابها، وأعراضها، وطرق الوقاية منها 

ب
جوا

 و
ال

سؤ

د. بير رينبيرغ

لفترات  الشمس  ألشعة  التعرض  عدم   .5
طويلة

فوق  باألشعة  الشفة  سرطان  يرتبط 
الشمس، وتؤثر  التي تحدثها أشعة  البنفسجية 
هذه األشعة على األشخاص الذين يعملون في 
وهم  الشمس،  تحت  طويل  لوقت  الطلق  الهواء 

من أكثر المعرضين لإلصابة بسرطان الشفة.
يجب  المخاطر،  هذه  ظهور  من  وللحد 
التعرض ألشعة الشمس ألوقات طويلة  تفادي 
والتعرض للمصادر األخرى التي تنتج األشعة 

فوق البنفسجية.
وهذا ال يعني أنه ال يجب التعرض للشمس 
والحذر  الحيطة  لتوخي  إنما  بل  نهائي،  بشكل 
من كثرة التعرض لها، ويمكن الوقاية منها من 
خالل استخدام مرهم للوقاية من الشمس عند 

التعرض لها لفترات طويلة. 

6. عدم تجاهل التقرحات الفموية والنزيف 
واأللم في الفم

في حال عدم استجابة التقرحات الفموية أو 
مراجعة  يجب  المتبع،  للعالج  الفم  في  النزيف 
طبيب األسنان على الفور لتجنب تطور المرض 

إلى حالة خطيرة. 

7. اتباع حمية غذائية ونمط حياة صحي
بالخضراوات  الغني  الغذائي  النظام  يساعد 
التمارين  وممارسة  والمكسرات  والفواكه 
الرياضية بانتظام في الوقاية من سرطان الفم. 
الجلوس  فترات  يطيلون  الناس  غالبية  ولكن 
والراحة، ولهذا يجب تحقيق التوازن السليم من 

خالل ممارسة الرياضة بشكل منتظم. 

8. اإلقالع عن شرب الكحول
التي  الخطيرة  العوامل  أهم  الكحول من  تعد 
تؤثر على صحة الفم وتسبب اإلصابة بسرطان 
اإلفراط  عند  وخاصة  الفموي،  والبلعوم  الفم 
حفظ  على  يساعد  مما  التبغ،  مع  باستخدامه 
اإلصابة  فرص  ويقلل  والقلب،  الكبد  سالمة 

بسرطان الفم. 
ويوصي األطباء باإلقالع عنه نهائياً للحد من 

هذه المخاطر. 

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

alyafi3@gmail.com
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تغذية

الغدة الدرقية هي عضو صغير على شكل فراشة 
الرقبة  األمامي من  الجزء  تقع في  2 بوصة  بحجم 
الغدد  من  وتعتبر  المهمة،  الوظائف  في  وكبيرة 
الصماء الرئيسة وتؤثر على كل عضو فى الجسم، 
فهي تنظم الدهون والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات، 
الدماغ،  وتطور  الجسم،  حرارة  ودرجة  والتنفس، 
ومستويات الكوليسترول، والقلب والجهاز العصبي، 
ومستويات الكالسيوم في الدم، والخصوبة، وسالمة 

الجلد، وغيرها.
فعل  ردة  بسبب  الدرقية  الغدة  قصور  يحدث 
يعرف  ما  مسبب  للجسم  الذاتية  المناعة  جهاز 
فإن  الدرقية،  الغدة  التهاب  أو  )هاشيموتو(  باسم 
الجسم عن طريق الخطأ يحدد األنسجة الخاصة بها 
باعتبارها غازية ويهاجمها حتى يتم تدمير الجهاز. 
اختالل  على  يعمل  الغدة  على  المزمن  الهجوم  هذا 
كافية  غير  فتصبح  هرموناتها  وإنتاج  وظائفها 
ألداء وظائفها المتعددة، مما يسبب للجسم الشعور 

اإعداد: �ضارة الهاملي 

اخت�ضا�ضية التغذية املجتمعية- �ضركة �ضحة اأبوظبي

والشعر وصعوبة  الجلد  وجفاف  والتعب  بالخمول 
في التركيز ومشاكل في الهضم وغيره.

يوجد هناك اضطرابٌ في الجهاز المناعي يؤدي 
)فرط  الدرقية  الغدة  هرمونات  إنتاج  فرط  إلى 
الدرقيّة(. وبالّرغم من أّن عدداً من االضطرابات قد 
تفضي إلى فرط الدرقية، فإّن )داء جريفس( هو أحد 
األسباب الشائعة لذلك. ونظراً إلى أّن هرمونات الغدة 
الدرقية تؤثر في عدٍد من أجهزة الجسم المختلفة، 
تكون  قد  جريفس  لداء  واألعراض  العالمات  فإّن 
متعددة ومختلفة وتؤثر كثيراً على صحة المصاب 

وأكثر شيوعاً بين النّساء وقبل عمر األربعين.
المشاكل الصحية المتعلقة باختالل وظائف الغدة 

الدرقية:
� ارتفاع اإلصابة بمخاطر القلب واألوعية الدموية 
إلى  يؤدي  الغدة  هرمونات  مستويات  »انخفاض 
الدم وارتفاع  الدهون وارتفاع ضغط  ارتفاع نسبة 

الكوليسترول الضار«.

نشاطها  وفرط  الدرقية  الغدة  »تؤثر  السكري   �
عميق  تأثير  ولها  الكربوهيدرات  استقالب  على 

بالسيطرة على الجلوكوز«.
� صعوبة السيطرة والتحكم في الوزن.

ه�ضا�ضة العظام

في تحسين وظيفة  الغذائية دوراً  العوامل  تلعب 
الغدة الدرقية. ومع ذلك، نقصان هذه المغذيات مثل 
أعراض  ظهور  إلى  يؤدي  قد  زيادتها  أو  األيودين 
معينة في الجسم. ولكي تعمل الغدة الدرقية بشكل 
أساسياً  مكّوناً  كونه  اليود  عنصر  إلى  تحتاج  جيد 

لهرومني الـ T3 وT4.المفرز منها.
للنساء  ملغ   150 للبالغين  اليومي:  االحتياج 
 1.100 يتعدى  ال  أن  له  استهالك  وأعلى  والرجال. 

ملغ.
البحري  األكل  باليود،  المدعم  الملح  مصادره: 
وخاصة  البحرية  الطحالب  والربيان(،  )األسماك 

فرط نشاط الغدة الدرقية والتغذية 
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وبعض  والحليب  المنكه  غير  الزبادي  منها،  الجافة 
األجبان كالشيدر، الحبوب والنخالة والزبيب، الخبز 

المدعم.
هرمونات  تكوين  في  يدخل  األساسية:  الوظيفة 
على  تساعد  التي  )الثيروكسين(  الدرقية  الغدة 
تنظيم إنتاج الطاقة والنمو وضروري لتطور الدماغ 

الطبيعي.
من  المنتجة  الهرمونات  تصنيع  يقل  النقص: 
إلنتاج  الغدة  بتحفيز  الجسم  فيقوم  الدرقية  الغدة 
الهرمونات ما يؤدي إلى انتفاخها وتشكل كتلة على 
الرقبة )تضخم الغدة الدرقية(. وتنتشر لدى النساء 
الغدة  وظائف  التعمل  وعندما  الرجال.  من  أكثر 
بالشكل الصحيح فهذا يسبب )قصور الغدة الدرقية( 
في البالغين. أما أطفال األمهات الالتي يعانوا النقص 
من المحتمل أن يعانوا من )القماءة(، وهو تخلف في 

التطور الذهني والجسدي.

الأطعمة املمنوعة على مر�ضى الغدة 

الدرقية

الغدة  نشاط  على  لتأثيرها  الدهنية:  األطعمة   �
الهرمونات  الدرقية ومقدرة الجسم على امتصاص 

الدرقية. 
� المشروبات الغنية بالكافيين: كالقهوة والشاي 
قبل  من  المستخدمة  األدوية  عمل  تعيقان  اللتين 

المصابين بالدرقية.
الملفوف  تشمل  الكرنبية:  الخضراوات   �
تعمل  وغيرها،حيث  واللفت  والقرنبيط  والبروكلي 
على تقليص قدرة الغدة الدرقية على امتصاص اليود 

من الطعام.
على  كبير  تأثير  لها  بالصويا:  الغنية  األطعمة   �
أنزيمات الغدة مما قد يزيد من نشاطها بدرجة كبيرة 

وحدوث مضاعفات سلبية على الصحة.
والسالمي  كالمرتديال  المصنعة:  األطعمة   �
الجاهزة، الحتوائها نسبة  والشوربات  والصلصات 
عالية من الصوديوم الذي يتعارض من وظيفة الغدة. 
ضغط  رفع  على  مساعداً  عامالً  الصوديوم  وكون 

الدم في الجسم.
هناك  تكون  عندما  يحدث  الدرقية:  الغدة  نشاط 
الجسم  في  الدرقية  الغدة  هرمون  إفراز  في  زيادة 
الهرمون  ارتفاع  ألن  ضروري  للعالج  والخضوع 
إهماله.  عند  للجسم  تسمماً  يسبب  قد  المستمر 
وقد يؤدي إلى مشاكل في القلب، والعظام وغيرها.  
توجد بعض األطعمة التي تساعد في المحافظة على 
صحة الغدة وهي ضرورية لخلق التوازن لوظائف 

الغدة الدرقية.
األطعمة قليلة اليود: يلعب األيودين الدور الكبير 
في تصنيع هرمونات الغدة الدرقية. وتقلل الحمية 
باأليودين من هرمونات الغدة واالفضل إضافة هذه 

األطعمة للوجبات اليومية:
� الملح )غير المدعم باليود(، القهوة والشاي )من 
دون الحليب أو األلبان أو مصادر الصويا المبيضة(، 
بياض البيض، الفواكه الطازجة والمعلبة، المكسرات 
وزبدة المكسرات غير المملحة، الخبز المحضر في 
منتجات  أو  الملح  بدون  المحضر  الخبز  أو  البيت 

المدعم  الملح  دون  الفوشار من  البيض،  أو  األلبان 
باليود، الشوفان، البطاطا، العسل، شراب القيقب 

الخضار الصليبية: وهي تعيق استخدام الجسم 
لليود، وهي مفيدة لمرضى فرط نشاط الغدة، مثل :

كرنب  البامبو،  براعم  القرنبيط،  البروكلي،   �
بروكسيل، البطاطا الحلوه، الكرنب األخضر، اللفت، 

الماسترد.
لصحة  ضرورية  تعتبر  والمعادن:  الفيتامينات 

الغدة وخلق التوازن المطلوب إلنتاج الهرمونات.
ويساعد  الغدة.  لوظائف  مهم  عنصر  الحديد: 
أجزاء  لجميع  األوكسجين  نقل  على  الدم  خاليا 
الجسم. وقد يربط انخفاض نسبته إلى نشاط الغدة 

الدرقية. ويجب استهالك هذه األطعمة الغنية به: 
� البقوليات، الخضار الورقية. الخضراء، العدس، 
اللحوم  والتركي،  الدجاج  مثل  الدواجن،  المكسرات، 

الحمراء، البذور، الحبوب الكاملة.
السيلينيوم: تساعد على توازن مستوى هرمون 
من  والوقاية  األمراض  من  وتحميها  الدرقية  الغدة 
تلف الخاليا واألغشية، وهذه أمثلة ألغذية المحتوية 

للسيلينيوم:
الشيا،  بذور  البرازيلية،  الكسكس،المكسرات   �
الفطر، الشاي، لحوم األبقار والخرفان، األرز، نخالة 

الشوفان، الدواجن، حبوب دوار الشمس.
الزنك:يساعد الجسم في استخدام الطعام للطاقة 
ويحافظ على صحة الجهاز المناعي والغدة الدرقية، 

مصادره الغذائية:
بذور  الفطر،  الكاجو،  الكاكاو،  بودرة  الحمص،   �

اليقطين، اللحوم الحمراء: األبقار والخرفان.
الغدة  نشاط  فرط  »د«:  وفيتامين  الكالسيوم 
والكالسيوم  العظام  في  وهشاشة  ضعفاً  يسبب 
وفيتامين »د« ضروريان لبناء عظام صحية وقوية.

البقوليات  بالكالسيوم:السبانخ،  غنية  أغذية 
البيضاء، عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم، رقائق 
بامية. اللوز،  حليب  بالكالسيوم،  المدعمة  الفطور 

مصادر  من  »د«  فيتامين  على  الحصول  ويمكن 
بفيتامين  المدعم  البرتقال  اليود:عصير  منخفضة 
كبدة  »د«،  بفيتامين  المعمة  الصباح  رقائق  »د«، 

األبقار، الفطر، األسماك الدهنية.
الكاملة  األطعمة  في  موجودة  الصحية:  الدهون 
وغير المصنعة، وقد تساعد إلى حد كبير في تقليل 
االلتهاب، مما يساعد في حماية صحة الغدة الدرقية 
األلبان(  الدهون )غير مصادر  وتوازن هرموناتها. 
زيت  مثل:  باليود  منخفض  غذائي  نظام  في  مهمة 
زيت  وزيته،  أفوكادو  الزيتون،  زيت  الكتان،  بذور 
غير  المكسرات  الشمس،  دوار  زيت  الهند،  جوز 

المملحة والبذور.

ما هي الأطعمة التي يجب جتنبها يف حال 

ن�ضاط الغدة؟

الملح  من  شاي  ملعقة  باليود:  الغنية  األغذية 
المدعم تمد بــــــــــ »284« ميكروجراماً من اليود. 
من  جم   1 البحرية،  المأكوالت  مصادرها  وأغنى 
اليود.  من  ملجم   2 على  تحتوي  البحرية  الطحالب 
ملجم   1.1 حوالي  اليود  من  بها  الموصى  الجرعة 

يومياً، والحمية قليلة اليود تحتاج إلى أقل من ذلك.
� األطعمة البحرية: )السمك/ الطحالب/ الربيان/ 
الجبن،  ومشتقاته،  الحليب  السلطعون(،  السوشي/ 
الغنية  المياه  باليود،  المدعم  الملح  البيض،  صفار 
أو  الغذاء  في  المستخدمه  األلوان  وبعض  باليود 

األدوية.
على  الجسم  حث  على  يعمل  قد  النيتريت: 
امتصاص كمية كبيرة من اليود، قد يؤدي إلى كبر 
حجم الغدة الدرقية وفرط نشاطها. ويمكن الحصول 
األطعمة  بعض  في  طبيعي  بشكل  النترات  على 
واألطعمة المصنعة ومياه الشرب. واألفضل تجنب 
أو الحد من هذه األطعمة: الكرفس، الخس، الشمندر 
الهندباء،  الكراث،  البقدونس،  السبانخ،  األحمر، 

الملفوف صيني، اللحوم المصنعة، الكرنب.
الجلوتين: عند بعضهم قد يؤذي الجلوتين الغدة 
الدرقية عن طريق التسبب بااللتهاب حتى لو لم يكن 
لديهم حساسية الغلوتين، ومن الجيد التقليل أو الحد 
منه بقراءة الملصقات الغذائية للتأكد من خلوها من 

هذه المكونات: 
القمح، الشعير, شراب الشعير، خميرة الجعة.
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يمثل الكتاب خطوة مهمة في جهود توثيق جانب من جوانب فلسفة السعادة واإليجابية في الدولة وفكر 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 

-رعاه الله- الذي ينظر إلى سعادة الناس على أنها الهدف األسمى لعمل الحكومة. 
قدمْت للكتاب معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، قائلة: إن سعادة المجتمع هي 
النهائية للعمل المتكامل للجهات الحكومية كافة وهي مقياس  المهمة األولى والغاية األساسية والنتيجة 

لمستوى النجاح واإلنجاز في العمل الحكومي.
وأكدت معاليها أن دور الحكومات هو تهيئة البيئة المناسبة للناس لتحقيق السعادة من خالل جعل ذلك 

هدفاً استراتيجياً غير قابل للتأجيل.
ويتناول فهرس الكتاب عدداً من المواضيع أبرزها: سؤال السعادة، السعادة لغة واصطالحاً، السعادة 
والمعنى، السعادة واإلدارة بالقيم، والسعادة والتعليم والتربية األخالقية، السعادة والمؤشر االقتصادي، 

السعادة والقطاع الصحي، والسعادة وقطاع الخدمات.
واختُتِم الكتاب بمقال عنوانه: »لماذا وزراء للسعادة والتسامح والمستقبل؟« بقلم صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، ويتناول الكتاب جوانب عديدة وأساسية تستعرض المفاهيم النظرية والرؤى 
إلى واقع وممارسات  المفاهيم  الفلسفية للسعادة، ويسلط الضوء على تجربة اإلمارات في تحويل هذه 

ومنهج عمل وثقافة مجتمع.
ويتطرق الكتاب إلى منهج دولة اإلمارات في تحقيق السعادة للمجتمع ضمن رؤيتها لحاضر ومستقبل 
اإلنسان اإلماراتي وصوالً إلى تحقيق أقصى األهداف في التنمية والنهضة الحضارية؛ ما يضع اإلمارات 

في مقدمة الدول التي حققت االنسجام بين الفكرة والتطبيق والحاضر والمستقبل.

الكتاب سيرة ذاتية لمؤلفه، يحكي فيه مراحل حياته العملية، ويورد فيه أدق التفصيالت عن ذكرياته 
في أثناء عمله في قوة الساحل، وعن األحداث التي جرت في المنطقة، ومشاهداته وانطباعاته الشخصية 
عن الناس والمكان، وعمله في قوة رأس الخيمة المتحركة التي أشرف عليها وقادها، وعالقته بحاكم رأس 
الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي – رحمه الله- ثم مغادرته اإلمارات المتصالحة، وعودته ثانية إلى 
الشارقة ليشرف على إنشاء الحرس الوطني لإلمارة، وأخيراً تركه الحياة العسكرية للعمل التجاري في 

جنوب إفريقية.
ويعّد الكتاب فصالً مهماً في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة قبل االتحاد، سّجله رجل قضى زهرة شبابه 
في أرجائها، ومع حكامها، وبين أهلها، بأسلوب يجمع بين الجانب العاطفي والموضوعي، يسرد حقائق 

األمور واألحداث عن كثب؛ فقد كان شاهد عيان عليها في تلك الفترة.
قدم للكتاب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة بقوله: )تاريخنا هو الذي 
يشكلنا بدرجة كبيرة، وتتأثر خبراتنا ونظرتنا إلى الحياة كثيًر بما اتخذه أسالفنا من قرارات، وما أنجزوه 
من أعمال؛ لذا يتعين علينا أن نعي تاريخنا جيداً وبدقة إذا كان لنا أن نبني بحكمة على أعمال أسالفنا 

ومنجزاتهم بدالً من أن نظل أسرى لها.
بالمؤلف: ديفيد نيلد الذي خدم ضابطاً في )قوة ساحل ُعمان( في دورتين  وأضاف سموه تعريفياً 
منفصلتين، وأسهم في إنشاء قوة رأس الخيمة المتحركة، ثم في إنشاء الحرس الوطني للشارقة، وقد أكسبه 
التزامه ووالؤه وخبرته العسكرية المهنية ثقة الكثيرين واحترامهم، ومنهم والدي الشيخ صقر بن محمد 
القاسمي – رحمه الله – وفي كتابه هذا يمزج المؤلف بين روايات شاهد العيان والبحث المدقق، وهذا ما 

وضع خبراته في سياقها التاريخي(.

السعادة منهج حياة في دولة اإلمارات

جندي في شبه الجزيرة العربية

الناشر: مؤسسة وطني اإلمارات، دبي، 2018م، الطبعة األولى، 127صفحة.
فكرة وإشراف: سعادة ضرار بالهول الفالسي.

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2018م، الطبعة األولى، 174صفحة.
تاأليف: ديفيد نيلد

تاأليف: بهيجة م�ضري اإدلبي



السعادة منهج حياة في دولة اإلمارات

الناشر: مؤسسة وطني اإلمارات، دبي، 2018م، الطبعة األولى، 127صفحة.
فكرة وإشراف: سعادة ضرار بالهول الفالسي.

تاأليف: بهيجة م�ضري اإدلبي

/JAresortshotels @JAresorts @JAresorts

 استمتع بإجازة مميزة
 ستبقى في 

ذاكرتك 

jaresortshotels.com

أوقات رائعة بانتظاركم!
 انعم بإجازة ممتعة وِعش لحظات عائلية مليئة بالسعادة في أي من

 منتجعاتنا في دبي أو جزر السيشيل أو المالديف. تذّوق أطيب المأكوالت الشهية 
 واستمتع بالعديد من األنشطة الترفيهية المشوقة وغيرها الكثير. 
فمعنا ستعيش تجربة رائعة وذكريات ستبقى في ذاكرتك دائمًا.
 للحجوزات أو للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على 5500 814 4 971+ 
    reservations@jaresorts.com  أو

Ads.indd   6 1/22/19   7:26 PM



العدد 578 فبراير 1022019

قراءات

ديوان شعر فيه ثمانون قصيدة، تتغنى بالوطن، والعزة، والقيادة، وتفتح الباب أمام بوح األحاسيس اإلنسانية 
والوجدانية، أبدع فيها الشاعر بلغة بليغة قصائد شعرية، تستذكر فضائل قادة دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الحكماء، وتؤكد النهج الذي اختارته الدولة في تعزيز قيم الخير، والعطاء، والمحبة.
وتروي العديد من قصائد الديوان أمجاد اإلمارات، ودور الدولة المؤثر على المستويين الخليجي والعربي، 
وقد استوحى الكتاب عنوانه »زئير في جزيرة العرب« من قصيدة »أسود الجزيرة« لصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه الله«.
يشير الشاعر في أحد لقاءاته إلى أن ديوانه هذا مستوحى من زيارة أسود اإلمارات المرابطين في اليمن 
العزيز والمدافعين عن المظلومين هناك، ومن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ألبنائه في الوطن وخارجه، وقدرته على النهوض في الوطن في 

هذه المرحلة الحساسة.
ويذكر الشاعر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أثنى على أدائه وأداء فريق عمله بوزارة 
تطوير البنية التحتية في أحد اللقاءات، وأطلق عليه لقب شاعر البالد وشاعر الوطن، وبهذه المناسبة ردد الشاعر 

قصيدته )شرفتني يا شيخ( ويقول فيها: 
شرفتني يا شيخ بألقاب عوده / والكبار ما تنطق إال بالكبار

عز الوطن رايك وحلمك يسوده / واحنا ورا عزمك عناوين للدار
بالدنا يا شيخ ابكم انشودة / زايد بداها بخير وانتوا بها سار

وبالدنا للعمر جنّة خلوده / وانته على أمن الوطن ابنه البار

يسلط الكتاب الضوء على التجربة الخاصة للمؤلف في تحدي نفسه بقيامه برحلته التي استغرقت ثالثة 
أيام وثماني ساعات من دون توقف، انطالقاً من ميناء الفجيرة وحتى ميناء زايد في مدينة أبوظبي، قاطعاً 
بذلك مسافة بلغت 327 كيلومتراً. وهي التجربة التي أراد المؤلف أن يتقاسم نتائجها مع اآلخرين في كتابه 
التي تعترض اإلنسان في  أنواع الصعوبات  الحالي انطالقاً من تجربته الشخصية في مواجهة مختلف 

مسيرته نحو تحقيق الهدف.
ويعتبر المؤلف كتابه هذا وصفاً لتجربة في تغيير النفس، وهو فكرة تشغل بال اإلنسان في كل زمان 
ومكان، ألن تغيير النفس نحو األفضل حاجة مستمرة ال حدود لها، وقد اختار المؤلف الرياضة طريقاً 

لتغيير نفسه، ألنه كان مهدداً باإلصابة بأمراض نتيجة الزيادة المفرطة في الوزن.
العربية  اإلمارات  – دولة  يقدمه ألبناء وطنه  ما  يمتلك  من كونه  انطالقاً  المؤلف تحديه وتجربته  بدأ 

المتحدة- ولهدف إنساني يتمثل بتوعية الناس وجذب اهتمام المجتمع إلى معاناة مرضى السرطان.
يقدم الكتاب دروساً متعددة في الحياة، تقوم على تحقيق التوازن بين الجسم والعقل للوصول إلى أعلى 

درجات اإلنجاز وأعلى درجات الرضا في الوقت نفسه.
ويتألف الكتاب من مقدمة وثمانية فصول، تتوالى كالتالي: التجربة، التحّول، االنطالقة، البدانة، الفكرة، 

التدريب، نقطة البداية، عند خط النهاية، ثم الخاتمة، فالمصادر والمراجع.
وفي المقدمة يوضح الكاتب أن مشكلته مع البدانة هي معاناة عدد كبير من اإلماراتيين ومن مواطني دول 
الخليج العربي عموماً، وخاصة من األطفال والمراهقين، الذين تتربص بهم احتماالت اإلصابة باألمراض 
الخطيرة التي تثقل كاهل الدولة أيضاً، ولذا عليهم أن يدركوا أن األمر في بدايته يتعلق بتغيير عقلي يحوُل 

من دون االنتكاسات التي تزيد من وطأة المشكلة.

السر؟!  ليس هناك سر

زئير في جزيرة العرب

الناشر: المؤلف نفسه، أبوظبي، 2018، الطبعة األولى، 319صفحة. 

الناشر: دار ملهمون للنشر والتوزيع، الشارقة، 2018م، الطبعة األولى207صفحات.

تاأليف: الدكتور خالد جمال ال�ضويدي

تاأليف: الدكتور عبد اهلل بلحيف النعيمي
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قراءات

العالقة بين األسطورة والخرافة والعلم شغلت كثيراً من الدارسين والباحثين في مختلف مجاالت العلوم 
اإلنسانية، ووقف معظمهم موقفاً معادياً بل شديد العداء من الخرافة، وأنماط التفكير والسلوك المرتبطة بها، 
مقررين أنها مناقضة للعلم والعقل، ولكن الحقيقة أنها تشترك مع العلم رغم تناقضهما في تحقيق مجموعة 
من الوظائف المهمة التي يحتاجها اإلنسان، فهما يشتركان في تفسير الظواهر واألشياء الغامضة التي تقلق 
اإلنسان وتحيّره، ويشتركان في إيمان اإلنسان بأنه عن طريقهما يمكنه أن يحقق حاجته اإلنسانية الطبيعية. 
ويقتبس الكتاب قصة )الصياد والعفريت( من كتاب )ألف ليلة وليلة( ليتخذها أنموذجاً ومدخالً لما يريد 

أن يؤكد عليه، وهو أنه ال سبيل أمامنا للتقدم والرقي ومالحقة العصر إال بمزيد من المعرفة اإلنسانية.
وتتلخص محتويات الكتاب بعد المدخل بالعناوين التالية: حول الخرافة، في بدء خلق األرض وكيفيتها، 

سيطرة الخرافات وانتشارها، خرافات.
بسرعة  تمضى  التي  والتكنولوجية  العلمية  والثورة  الهائل  العلمي  التقدم  برغم  أنه  الُمالحِظ  ومن 
واالكتشافات العلمية الهائلة وثورة االتصاالت وغيرها إال أن الخرافات مازالت موجودة في حياتنا وأن 
غالبية كبيرة من الناس يصدقونها؛ لذا فإنها تنتشر بصورة كبيرة في المجتمعات الفقيرة، وقد تتمدد إلى 
المجتمعات غير الفقيرة؛ فنرى الكثيرين يعتقدون بالخرافات، كاألبراج والطالع السعيد والزار وغيرها، ولكنه 
في حقيقة األمر ال يمكننا أن نزعم أن هناك إنساناً يؤمن بالخرافة مطلقاً، ويعيش في عالم تصوغه الخرافات 

وتحرك مساره وتحكم تفكيره، وتقيّد سلوكه.
ويورد الكتاب طائفة من الخرافات التي تشيع في أحد المجتمعات في الفصل األخير وما يصحبها من 

عادات كالخرافات حول الجن، وقراءة الطالع.

تعتبر الجرائم اإللكترونية وجرائم التقنية العالية من أكثر الجرائم التي تشغل بال المجتمعات المعاصرة، 
بسبب االنتشار الواسع لتقنيات المعلومات واالتصاالت اإللكترونية في المجتمعات.

ويورد هذا الكتاب بعض أنواع الجرائم اإللكترونية ومجاالت استخدام الحاسب اآللي وتقانة المعلومات 
واالتصاالت، مشيراً إلى أنها ستحكم المعامالت واألنشطة كافة في المستقبل القريب، بل ومن المتوقع أن 
تتطور تقنيات المعلومات واالتصاالت وأجهزة الحاسب اآللي بسرعة ال يمكن قياسها، وال غرابة أن تنتشر 

أنماط الجرائم اإللكترونية المصاحبة لهذه الثورة التكنولوجية بذات السرعة.
تأتي أهمية الكتاب من أهمية الخدمات اإللكترونية في حياتنا اليومية، وغموضها وتعقيداتها التي تحتاج 
إلى شروح وافية، تساعد على نشر الوعي وسط عامة الناس، وبين أفراد نظام العدالة الجنائية على وجه 
الخصوص، حيث إن التوسع المتواصل في استخدام تقنيات المعلومات، يضاعف من فرص إساءة استخدام 

تلك التقنيات.
الدراسات السابقة  التركيز على مراجعة  التمهيدية، مع  الكتاب الموضوعات  يتناول الفصل األول من 
الفنية  المصطلحات  الجرائم اإللكترونية، ويهتّم ببيان  الثاني حول مفهوم  الفصل  ومناهجها، فيما يدور 
والقانونية، وتحديد أنماط الجرائم اإللكترونية وأبعادها، ويعرض الفصل الثالث تشريعات مكافحة الجرائم 
اإللكترونية، ُمرّكزاً على دراسة بعض التشريعات الشكلية والموضوعية السائدة في هذا المجال وتقييمها، 
ويقدم الفصل الرابع دراسة لطرق التحقيق وجمع االستدالالت في الجرائم اإللكترونية وخصوصيتها، 
وُيعنى الفصل الخامس بأهمية االنتقال بعمليات التحقيق وجمع االستدالالت من األساليب التقليدية إلى 
نهج التحقيقات الرقمية، ويسلط الفصل السادس الضوء على وظائف ودور أجهزة العدالة الجنائية في 
الوقاية من الجرائم اإللكترونية، وكيفية التعامل معها داخل نظام العدالة الجنائية، والفصل السابع يتناول 
عرض وتحليل نماذج من قضايا الجرائم اإللكترونية، واستنباط ما يستفاد منها، ويختتم الكتاب بالنتائج 

والتوصيات.

اإلنسان والخرافة

الجرائم اإللكترونية ودور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهتها

الناشر: إصدارات معهد الشارقة للتراث، الشارقة، 2018م، الطبعة الثانية، 170صفحة.

الناشر: حقوق الطبع محفوظة لوزارة االقتصاد، صدر الكتاب في 2018م، الطبعة األولى، 142 صفحة.

تاأليف: الدكتور اأحمد علي مر�ضي

تاأليف: الدكتور حممد الأمني الب�ضري حمجوب واآخرون
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تسلط الموسوعة الضوء على شخصيات نسائية إماراتية حققت إنجازات في مجاالت معينة، وفي سبيل 
اإللمام بتاريخ أولئك النساء مسح الموسوعة تاريخ اإلمارات منذ عام 1900وحتى 2018 متقصية النساء الالتي 
بذرن في هذه األرض الطيبة الخير وروينها بالمحبة والعطاء، فأنبتت أجياالً متعاقبة من القادة الذين نهضت 

بحكمتهم العميقة ورؤيتهم السديدة األوطان وعززن مكانة اإلنسان.
وتؤكد الموسوعة أنها حرصت على الدقة في جميع سير النساء وفي مراحل زمنية مختلفة؛ لتوثيق عطاء 

المرأة اإلماراتية القديم والجديد والمتعدد الجوانب.
تتوالى فصول الكتاب األربع عشرة كاآلتي: المرأة والسياسة، رائدات وجمعيات العمل النسائي، وينقسم هذا 
الفصل إلى: رائدات العمل االجتماعي والنسوي، وجمعيات ومؤسسات العمل النسائي، ونساء أبين العيش على 

هامش الحياة؛ فدمغنها بحضورهن الجليل.
ثم تتابع الفصول بعدئذ: المرأة والحكومة االتحادية، المرأة والتعليم، المرأة واالقتصاد، المرأة والطب، المرأة 
واألدب، المرأة واإلعالم، المرأة والعمل األكاديمي، المرأة والهندسة، نساء القانون والشرطة والجيش، وينقسم 

هذا الفصل أيضاً إلى المرأة والقانون، والمرأة والعمل الشرطي، والمرأة والعمل العسكري.
وتتوالى الفصول الثالثة األخيرة: المرأة والرياضة، والمرأة والتمثيل، والمرأة والفنون التشكيلية والبصرية. 
ويشكل هذا الكتاب بمجمله جهداً متميزاً وقاعدة معلومات موثقة يبرز النجاحات التي حققتها المرأة اإلماراتية 
ودورها في البناء والتنمية، ويوثق إنجازات المرأة اإلماراتية ومسيرة تقدمها ومشاركتها البناء في عملية التنمية 

المستدامة.
ويميز هذا الكتاب ثراؤه بالصور، والمعلومات الموثقة عن عدد هائل من الشخصيات النسائية اإلماراتية التي 

يتعرف القارئ على جهودها وفاعليتها، ومشاركتها الرجل في بناء المجتمع.

زايد  مركز  مدير  الظاهري  مسعود  فاطمة  السيدة  عنه  تقول  مجلدين،  في  التوثيقي  الكتاب  هذا  جاء 
للدراسات والبحوث: »في إطار اهتمام مركز زايد للدراسات والبحوث بجمع ونشر كل ما يتعلق بدولة 
اإلمارات تاريخاً وحضارة وشعباً؛ يسّره أن يقدم هذا الكتاب، وهو مجموعة من االستطالعات الصحفية 
التي غطت دولة اإلمارات منذ 1960حتى عام 2016وترصد هذه االستطالعات هموم اإلماراتيين ومعاناتهم، 
وطموحاتهم وآمالهم، وُتعّرف بتراث اإلمارات الشفهي والمادي وتغطي حاضر الدولة وماضيها وتطلعات 

أبنائها إلى المستقبل، كما تقف مطوالً عند األحداث المهمة التي مرت بها إمارات الدولة«.
لقد استطاعت مجلة العربي أن تمأل فراغاً في الساحة الثقافية، وصدور هذا الكتاب دليل عرفان المثقف 
العربي بدور مجلة العربي الكويتية، وفخره بمكانة بالده في أعدادها، واهتمامها كمنبر ثقافي له الريادة، 
وكان له صداه منذ عام -1958 بدولة اإلمارات؛ وبذلك تكون مجلة العربي قد عاصرت مرحلة ما قبل قيام 
االتحاد، ثم التجربة االتحادية العربية الرائدة، وما حققته دولة اإلمارات بفضل قيادتها الحكيمة من تطور 

وازدهار. 
 يقول معدُّ الكتاب علي راشد محمد: إن من يقرأ استطالعات مجلة العربي سوف يرى كيف كان الناس 
يعيشون، وبماذا يحلمون، وهو تصوير صادق لمعاناة الماضي؛ وسوف يدرك القارئ التطور الذي تشهده 

دولة اإلمارات العربية المتحدة حالياً.
ويذكر أن أول استطالع قامت به مجلة العربي في منطقة اإلمارات كان عن الشارقة، وكان االستطالع 
الثاني عن دبي.. فنيسيا الخليج العربي، واالستطالع الثالث عن أربع إمارات عربية مجهولة على ساحل 
عمان: رأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، وعجمان، وجميعها كانت في عام 1960، ورابع االستطالعات 

كان في عام 1961عن أبوظبي، وتوالت بعد ذلك استطالعات المجلة في دولة اإلمارات. 

دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجلة العربي )1960 - 2016(

موسوعة المرأة اإلماراتية

الناشر: نادي تراث اإلمارات- مركز زايد للدراسات والبحوث، أبوظبي، 2018م، الطبعة األولى، 746صفحة.

الناشر: مركز دراسات المرأة- متحف المرأة، دبي، 2018م، الطبعة األولى، 455 صفحة

اإعداد: علي حممد را�ضد

تاأليف: الدكتورة رفيعة غبا�س، والدكتورة مرمي لوتاه



العدد 578 فبراير 1062019

لقد طارت هذه الطائرة الكهربائية لمدة اثنتي عشرة 
ثانية مثلها في ذلك مثل طائرة األخوين، رايت اللذين 
أنجزا طيرانهما الجوي األول، لكنها تمكنت هذه المرة 

من تسجيل حدث مهم آخر  في مجال  الطيران.
وبعد ثماني سنوات من العمل قام ستيفن باريت 
وزمالؤه  ماساتشوستس  للتكنولوجيا  معهد  من 
الجو،  إلى  دخانية  عوادم  بال  طائرة  أول  بإرسال 
مساعدة  أدوات  أي  بوجود  تتمتع  ال  كانت  والتي 
على الحركة. هذه الطائرة الصغيرة وهي بدون طيار 
متراً  وخمسين  خمسة  لمسافة  الطيران  من  تمكنت 
بواسطة  تقاد  وكانت  رياضية  مغلقة،  صالة  داخل 
االستعانة  من  وبدالً  بعد.  على  من  تحكم  جهاز 
بأدوات الدفع والتسيير أو المحركات النفاثة فإن هذه 
الطائرة تستخدم القطب الكهربائي )اإللكترود( على 

ترجمة: د. ح�ضن  الغول 

معاكس  تدفع باتجاه  التي  األيونات  لخلق  جناحيها 
الطائرة  إن  العمل  فريق  بها. ويقول  المحيط  للهواء 
تكون أكثر هدوءاً ونظافة من العوادم من أي طائرة 
القليل من  أما باريت فيرى أن هناك  تعمل بالطاقة، 
الزمالء الذين أكدوا أن فرصة تشغيل وطيران هذه 

الطائرة ال تزيد نسبتها على واحد بالمائة.
مجال  عبر  للطائرة  دفع  قوة  إنتاج  فكرة  إن 
الكهروديناميكية  باسم  تعرف  والتي  كهربائي، 
من  في  الستينيات  األولى  للمرة  اكتشافها  تم 
لخلق  تستخدم  عادة  فاإللكترودات  الماضي.  القرن 
كهربائياً،  مشحونة  ذرات  تنتج  كهربائية  شحنة 
تلك  بتسريع  ذلك  بعد  الكهربائي  يقوم المجال  ثم 

األيونات باتجاه الجزء الخلفي من الطائرة.
وتؤدي االصطدامات مع جزيئات الهواء الى إنتاج 

على  تعمل  والتي  المعاكس  االتجاه  في  دفع  قوة 
شخص  أي  يستطيع  األمام.  وال  إلى  دفع الطائرة 
أن يساعد في إنجاز عمل هذه »الريح األيونية« لدى 
فيزياء  »إن  األمر:  الطائرة. ويقول باريت حول هذا 
وتنفيذها  صنعها  يتم  لم  للطيران  الالزمة  الدفع 
الجهود  لتسريع  محاولة  وفي  الكامل«.  بالشكل 
تصميم  إلعداد  كومبيوتر  جهاز  الفريق  يستخدم 
والطاقة  الوزن  بين  الكامل  التوازن  ويطابق  يالئم 
طرفي  بين  المسافة  بالطيران.  وستكون  المتعلقين 
جناحي الطائرة الكهربائية  خمسة أمتار بينما يبلغ 
وزنها 5و2 كيلوجرام، كما ستعمل على توليد الكثير 
من قوة الدفع بالنسبة لوحدة الطاقة، والتي ستكون 
أكبر من المحرك النفاث المعياري.ومن الواضح أن 
أن تستطيع  اجتيازه قبل  يجب  هنالك طريقاً طويالً 

الطائرة الكهربائية....
تدشين بداية مرحلة الطيران األخضر

علوم و تكنولوجيا
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فإن  ذلك  ومع  فائدة،  ذي  عمل  تقديم  الطائرة  هذه 
للتزود بكمية  الحجم قد تحتاج  أكبر في  أي طائرة 
ضخمة من الطاقة مما سيجعلها ثقيلة جداً في الوزن 

بحيث ال تستطيع الطيران .
وقد عمل الفريق على زيادة فعالية تصميم الطائرة 
وليس  فقط  وزنها  تخفيف  طريق  عن  الكهربائية 
سرعتها. فهذه   الطائرة  تطير فقط لمسافة خمسة 
أمتار في الثانية بالمقارنة مع 200 متر في الثانية أو 

أكثر لمعظم طائرات الركاب النفاثة.
فإن  الجوية  الرحالت  في  الزيادة  استمرار  ومع 
هناك الكثير من الناس الذين يأملون في أن تستطيع 
الطائرات الكهربائية يوماً ما أن توفر بديالً أفضل عن 

الطائرات التي تعمل بالوقود النفاث.
كان الهدف إيجاد طيران جديد صديق للبيئة ولهذا 
قامت النرويج باختبار طائرة كهربائية ذات مقعدين، 
الجوية  رحالتها  جميع  أن  تكون  ترغب في  والتي 
القصيرة التي تغادر مطاراتها قادرة على استخدام 

هذه الطائرة بحلول عام 2040.
الكهربائية  الطائرة  فإن  النظرية  الناحية  ومن 
تتصف بأن انبعاث الكربون منها أقل من الطائرات 
جوي  تلوث  أي  عنها  يصدر  لن  أنه  التقليدية.  كما 
خالل الطيران. إال أن البطاريات التي يتم الحاجة إليها 
لشحن الطائرات بالطاقة تكون ثقيلة جداً لدرجة أن  
الطائرات الضخمة  ال تستطيع  استخدامها  حالياً.   
وتقول لينيت دراي من الكلية الجامعية في لندن 
محل  تحل  أن  تستطيع  لن  الكهربائية  »الطائرات 
بدون  حالياً  النفاثة  الموجودة  الركاب  طائرات 
تقدر  البطاريات«.  كما  مجال  في  اختراق  حدوث 
هذه الباحثة الفترة التي ستستغرقها البطاريات ليتم 

الصغيرة  النفاثة  الركاب  طائرات  قبل  من  تشغيلها 
الجو  في  االنطالق  على  لتساعدها   737 بوينغ  مثل 
بنحو ثالثين سنة على األقل. وهنالك أمر آخر يجب 
اإلشارة إليه وهو أن التحول إلى الطائرات الكهربائية 
الطاقة    على  الحصول  التعامل  مع  مصادر  بدون 

لن يوقف االنبعاثات والعوادم منها بشكل كامل.
يتم  المستخدمة  الكهرباء  معظم  والتزال 
هذا  األحفوري  وحول  الوقود  من  عليها  الحصول 
الطائرات  حال  أصبحت  »في  باريت  األمر  يقول 
الطاقة  على  عندئذ  بالكهرباء  فإنها ستحصل  تعمل 
من الشبكة الكهربائية األميركية وهذا األمر سيترك 
للغاية. وفي حال توفر مستوى عال من  أثراً سيئاً 
تقوم  قد  الكهروديناميكية  الطائرات  فإن  الفعالية 
متمتعة بالقوة  التي  وستكون  كهربائية  برحالت 
تحتاج إليها، كما سيعمل تصميم الطائرة الذي أعده 
الفريق على التخفيف بقدر اإلمكان من الحدود التي 
االستعانة  مع  خاصة  للتوقعات  عملها وفقاً  تعيق 

بالتكنولوجية اإللكترونية والمادية.
باريت من جهته يعتقد أنه يمكن لهذه الطائرات أن 
تطير بسرعة أكبر ولمسافة أطول في المستقبل حيث 
يقوم النموذج األصلي والبدائي للطائرة بتوليد قوة 
دفع حول جناحها فقط. كما يرغب هذا الباحث في 
جعل كل سطح الطائرة بما في ذلك هيكلها  ذا قوة 
المستقبل  طائرات  أن  إلى  وتسييريه  مشيراً  دافعة 
ستتدفق  حيث  األجنحة،  من  طقمان  لها  يكون  قد 
األيونات بينهما وأنه يمكن قيادة تلك الطائرات عن 

طريق تغيير شكل مجالها الكهرومغناطيسي. 
يمكن  طائرة  وجود  المتوقعة  النتيجة  وستكون 
حيث  بالكهرباء،  مشحونة  ريح  خالل  حملها  من 

الذي  الهواء  مناطق  في  الجو  في  بكاملها  ستتحرك 
في  الركاب  طائرات  وتستخدم  لإلزاحة.  تعرض 
عديدة  سنوات  منذ  الكهروديناميكية  الطاقة  العادة 
بدائل  ثالثة  الماضية  الفترة  خالل  ظهرت  حيث 
ستؤدي إلى دخول الطائرات مرحلة الطيران األخضر 

الخالي من التلوث وصديق البيئة.
بالوقود  الطائرة  اإلحيائي:  تتزود  - الوقود   1
إحيائية  مواد  من  جزئياً  إنتاجه  تم  الذي  النفاث 
يكون انبعاث الكربون منها منخفضاً. وهناك قلة من 
التي  الدولي  أنجلوس  لوس  مطار  ومنها  المطارات 

تقوم بإعادة تعبئة الطائرات بالوقود اإلحيائي.
ومع ذلك فإن االعتماد بشكل كبير على هذا النوع 
المستوى  الطائرات به وعلى  الوقود في تزويد  من 
المشاكل  من  العديد  حدوث  في  سيتسبب  العالمي 

البيئية.
تطوير  حالياً  الكهربائية:  يتم  - الطائرات   2
طائرات كهربائية صغيرة لتقوم بالطيران لمسافات 
قصيرة، ولكن سيستغرق األمر عقوداً من الزمن قبل 
أن تصبح البطاريات التي ستستخدمها خفيفة الوزن 
وذات طاقة عالية، بحيث تكون كافية لشحن الطائرات 

الضخمة بالوقود الالزم لطيرانها.
3 - الطائرات الهجينة: تستخدم الطائرات الهجينة 
من  خليطاً  الهجينة  السيارات  مثل  ذلك  في  مثلها 
أخضر  طيران  إلى  للوصول  والكهرباء  الوقود 
وصديق للبيئة. وتقوم شركات عالمية مثل إيرباص 
ورولزرويس وسيمنس بالتعاون معاً من أجل تطوير 
الطائرة الهجينة، بحيث  تستطيع استخدام البطاريات 
وقت اإلقالع، وذلك عندما يصل استهالك الوقود إلى 

مرحلة كبيرة من الضخامة.
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إشراقات إيمانية

االختالف بين البشر واقع، سواء كان دينياً أو 
االختالفات، وقد  أو غيره من  اجتماعياً  أو  عرقياً 
أشارت اآلية القرآنية إلى ذلك قال سبحانه وتعالى: 
ن َذَكٍر َوأُنثَىٰ َوَجَعلْنَاُكْم  َها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ )َيا أَيُّ

ُشُعوباً َوَقبَاِئَل لِتََعاَرُفوا( )الحجرات:13(.
قال ابن القيم: وقوع االختالف بين الناس أمر 
وأفهامهم  أغراضهم  لتفاوت  منه  بد  ال  ضروري 
وقوى إدراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم على 

بعض وعدوانه.
وفي واقع عالقاتنا المختلفة نجد ذلك واضحاً 

جلياً.
في  االختالف  يكمن  األسرية  العالقات  ففي 
طول  من  ينتج  وما  والرغبات،  واألذواق  الطباع 
خطأ  في  وقوع  أو  فهم،  سوء  من  المعاشرة 
باإلحسان،  اإللهي  التوجيه  ونجد  ذلك،  وماشابه 
وعدم  بالمعروف،  والمعاشرة  الرحمة،  وبذل 
أنه  المؤمن  ووصف  بينهم،  فيما  الفضل  نسيان 
يتعايش مع اآلخر مع وجود االختالف، فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
َكِرَه  إِْن  ُمْؤِمنًَة  ُمْؤِمنٌ  َيْفَرْك  )اَل  عليه وسلم:  الله 
ِمنَْها ُخلُقاً َرِضَي ِمنَْها آَخَر( قال النووي في شرحه 
على صحيح مسلم: أي ينبغي أن ال يبغضها، ألنه 

إن وجد فيها خلقاً ُيْكَره وجد فيها خلقاً آخر. 
ولكن  وشيجة،  عالقة  هناك  األرحام  وبين 
النبي  إلى  رجل  جاء  الخالف،  بعض  يتخللها  قد 
تعامل  سوء  من  يشكو  وسلم،  عليه  الله  صلى 
أصلهم  قرابة  لي  إن  الله:  يا رسول  قال  أقربائه 
ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلّي، وأحلم 
عليه  الله  له -صلى  فقال  علّي،  ويجهلون  عليهم 
وسلم-: )لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل، 
الله  من  معك  يزال  وال  المحمى-،  الرماد  -يعني 

ظهير عليهم ما دمت على ذلك(.
وفي تعامل اإلنسان مع المجتمع برمته أمر الله 

اآلخرين  عن  األذى  وكفِّ  التعامل  بحسن  تعالى 
هنا  المحسن  وأن  منهم،  يبدر  ما  على  والصبر 

موعود باألجر العظيم واألجر الجزيل. 
وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة 
)ال  عليه وسلم:  الله  اللَّه صلى  َقاَل رسوُل  َقاَل: 
تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا 
وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله 
يخذله  يظلمه وال  ال  المسلم  أخو  المسلم  إخواناً، 
وال يكذبه وال يحقره، التقوى هاهنا -ويشير إلى 
أن  الشر  من  امرئ  مرات- بحسب  صدره ثالث 
يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام 

دمه وماله وعرضه( رواه مسلم.
النَّبي قال: )ال  الله عنه، عن  أَنٍس رضي  وعن 
لنفسه( يحُبّ  ما  يحَبّ ألخيه  أحدكم حتى  يؤمن 

متفقٌ عليه.
وهذا التعامل مع المسلم و غير المسلم من أسس 
:»اَل  التعامل مع غير المسلمين قول الله عزَّ َوجـلَّ
ُيَقاِتلُوُكْم ِفي الدِّيِن َولَْم  الَِّذيَن لَْم  اللَُّه َعِن  َينَْهاُكُم 
وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَيِْهْم  ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن َتبَرُّ

إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْقِسِطين«َ  )الممتحنة »8«(.
لتؤكد حقوق  النبوية  النصوص  وكذلك جاءت 
غير  من  المدينة  في  كان  وقد  المسلمين،  غير 
أمنهم  الحقوق ما يحقق لهم  المسلمين ولهم من 

واستقرارهم.
روى أبو داود في السنن عن صفوان بن سليم 
عن عدة من أبناء أصحاب رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم، عن آبائهم عن رسول اللّه صلى اللّه 
أو انتقصه  عليه وسلم قال: )أال من ظلم معاهداً 
بغير طيب  أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً 
نفٍس فأنا حجيجه )أي أنا الذي أخاصمه وأحاجه( 

يوم القيامة(. 
عن  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  وعن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: )من قتل معاهداً 

ائتالف مع اختالف
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لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة ------
أربعين عاماً(. 

ومرَّت به صلى الله عليه وسلم جنازة، فوقف 
لها، فقيل له: إنَّها جنازة يهودي، فقال عليه الصالة 

والسالم: »أليست نفًسا« رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: )دعوة المظلوم وإن 

كان كافًرا ليس دونها حجاب( رواه أحمد.
النبي  بعد  من  الراشدون  الخلفاء  كان  وقد 
مع  التعامل  في  أثره  على  وسلم  عليه  الله  صلى 
وأحكامه  بالدين  الناس  أعلم  وهم  المسلمين  غير 

ومقاصده.
عبر  وانبرى  العلم  عرش  اعتلى  ممن  فواعجباً 
الوسائل المتاحة يصدر األحكام الظالمة في جواز 
لفكره  خدمة  وغيرهم،  المسلمين  على  االعتداء 

الفاسد وحزبه المظلم.
ففي خالفة أبي بكر رضي الله عنه كتب خالد 
ألهل  الذمة  عقد  في  عنه  الله  رضي  الوليد  بن 
الحيرة بالعراق - وكانوا من النصارى -: وجعلت 
آفة  أصابته  أو  العمل،  عن  أيما شيخ ضعف  لهم 
دينه  أهل  فافتقر، وصار  غنياً  كان  أو  اآلفات  من 
يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال 

المسلمين هو وعياله.
وأوصى عمر رضي الله عنه الخليفة من بعده 
بأهل الذمة أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من 

ورائهم وأن ال يكلفوا فوق طاقتهم.
أبي  القاضي  وصية  كانت  الرشيد  عهد  وفي 
الله  أيدك   - المؤمنين  أمير  يا  ينبغي  له:  يوسف 
- أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك، وابن عمك 
محمد صلى الله عليه وسلم، والتفقد لهم حتى ال 
وال  طاقتهم،  فوق  يكلفوا  وال  يؤذوا،  وال  يظلموا، 

يؤخذ من أموالهم إال بحق يجب عليهم.
وهذا التسامح الذي قررته الشريعة اإلسالمية 

نظر إليه الغير بعين اإلعجاب واإلنصاف.
يقول توماس آرنولد: لم نسمع عن أي محاولة 
مدبرة إلرغام غير المسلمين على قبول اإلسالم أو 
عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين 

المسيحي.
غوستاف  المعروف  الفرنسي  المفكر  يقول 
لوبون: إنَّ مسامحة محمَّد لليهود والنصارى كانت 

عظيمة للغاية. 
ويقول روبرتسن: إنَّ المسلمين وحدهم جمعوا 
أتباع  نحو  التسامح  وروح  لِدينهم،  الغيرة  بين 

الديانات األخرى. 
التمسك  وقد بين لنا علماؤنا ما ينبغي لنا من 
عند  بعضاً  بعضنا  ليعذر  اآلداب  من  بجملة 
االختالف، وقد ذكر العالمة عبدالله بن بيه جملة 
اآلخر  المخالف  التي من خاللها يعذر  اآلداب  من 

وسأذكر جملة منها بتصرف وزيادة.
1 - العذر بالجهل 

يقول ابن تيمية: وكثير من المؤمنين قد يجهل 
هذا فال يكون كافراً.

»يدرس  حذيفة  عن  ماجة  ابن  حديث  وفي 
يدري  ال  حتى  الثوب  وشي  يدرس  كما  اإلسالم 
ما صيام وال صالة وال نسك وال صدقة وليسرى 

في  يبقى  فال  ليلة  في  وجل  عز  الله  كتاب  على 
الشيخ  الناس  آية وتبقى طوائف من  األرض منه 
هذه  على  آباءنا  أدركنا  يقولون  والعجوز  الكبير 
الكلمة ال إله إال الله فنحن نقولها فيقول صلة بن 
زفر لحذيفة راوي الحديث ما تغني عنهم ال إله إال 
الله وهم ال يدرون ما صالة وال صيام وال نسك 
وال صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في 
الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار. ثالثاً« رواه 

الحاكم.
ومما بينه بعض أهل العلم:

فائدة،  للرسل  يكن  لم  بالجهل:  العذر  لوال   •
ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة، وال حاجة 

إلرسال الرسل.
• الفرق في العذر بالجهل بين مسائل االعتقاد 

ومسائل العمل.
• الفرق في العذر بالجهل بين المسائل الظاهرة 
والمسائل الخفية، ألن الظهور والخفاء أمر نسبي، 

يختلف من بيئة ألخرى، ومن شخص آلخر.
2 – العذر باالجتهاد:

يقول ابن تيمية أعذار األئمة في االجتهاد فليس 
أحد منهم يخالف حديثاً صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم عمداً فال بد له من عذر في تركه مضيفاً: 
وجميع األعذار ثالثة أصناف أحدها: عدم اعتقاده 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله والثاني: عدم 
اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك والثالث: اعتقاده 

أن ذلك الحكم منسوخ. 
ابن  يقول  الجاهل  عذر  نوع  من  المقلد  وعذر 
عبد البر: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد 

علمائها.
3 - العذر باختالف العلماء: 

حسب  وكل  رحمة،  العلماء  بين  فالخالف 
احتجاجه بالدليل وفهمه له وفق الضوابط والقواعد 

المعمول بها.
ومسائل  االختالف  مسائل  في  هنا  إنكار  فال 
االجتهاد يقول ابن القيم: إذا لم يكن في المسألة 
سنة وال إجماع ولالجتهاد فيها مساغ لم تنكر على 

من عمل فيها مجتهداً أو مقلداً. 

شيئاً  أتى  من  السالم:  عبد  بن  العز  ويقول 
مختلفاً في تحريمه إن اعتقد تحليله لم يجز اإلنكار 

عليه إال أن يكون مأخذ المحلل ضعيفاً.
قال الشافعي: أال يستقيم أن نكون إخواناً وإن 

لم نتفق في مسألة. 
4 - الرفق في التعامل:

الرفق أصل من أصول الدعوة ومبدأ من مبادئ 
الشريعة، ففي حديث الرجل الذي بال في المسجد 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أصحاب  وزجره 
فنهاهم عليه الصالة والسالم قائالً: ال تزمروه – 
أي ال تقطعوا بوله – وأتبعوه ذنوبا من ماء وقال 
للرجل إن هذه المساجد ال تصلح لشيء من هذه 

القاذورات.
وقال صلى الله عليه وسلم: )إن الله يحب الرفق 

في األمر كله( رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: )من يحرم الرفق 

يحرم الخير كله(.
حسن  ينتجهما  واللين  والرفق  الغزالي:  قال 
الخلق والسالمة، والرفق ثمرة ال يثمرها إال حسن 

الخلق.
 5 - أن ال يتكلم بغير علم قال تعالى »وال تقف 
ما ليس لك به علم« »اإلسراء 36« ال بد من اإلحاطة 

بما في المسألة قبل أن تخالف.
قل للذي يدعى علماً ومـعرفة 

             علمت شيئـاً وغـابت عنك أشـيـاء 
فالعلم ذو كثرة في الصحف منتشر

          وأنت يا خل لم تستكمل الصحفـا 
6 - أدب مراعاة المصالح الشرعية في اإلنكار 
أو  أكبر  مفسدة  إلى  سيؤدي  النهي  كان  فإذا 
سيضيع مصلحة أعظم فال نهي وال أمر ويفصل 
ابن تيمية ذلك في الفتاوى، فحيث كانت المفسدة 
لألمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر 
إذ  محرماً  وفعل  واجباً  ترك  قد  كان  وإن  به  الله 
المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه 

هداهم. 
وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر 
ويسكت  الطائفة،  أو  الرجل  يذنب  فقد  والعدوان 
آخرون فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليه آخرون 
إنكاراً منهياً عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل 
الفتن  أعظم  من  وهذا  والشر،  واالختالف  التفرق 

والشرور قديماً وحديثاً إذ اإلنسان ظلوم جهول.
الخلق وجعلهم مختلفي  الله تعالى خلق  7. إن 
الطباع واألذواق ولو اتحدت األذواق لم يكن للتنوع 

وجود.
أهم ما يقدمه اإلنسان  الخلق من  8. إن حسن 
بين يديه عند كل اختالف فمن حسن خلقه طابت 

معاشرته.
الذي  الواحد  المجتمع  في  المشترك  العيش  إن 
يحقق األمن والسالم والمحبة والوئام مع وقوع 
مقاصد  من  مقصد  كثيرة  جوانب  في  االختالف 

الدين العظيم.
والمسلم المتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى 
تحقيق  على  حرصاً  الناس  أكثر  وسلم  عليه  الله 

السالم ونشره.

العي�س امل�شرتك يف 

املجتمع الواحد الذي 

يحقق االأمن وال�شالم 

مع االختالف يف جوانب 

كثرية مق�شد من مقا�شد 

الدين العظيم
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 999 - خا�س

جي 70.. الجني يخرج من القمقم! 

منها  نسخاً  أن  رغم  ذهنية  تجربة  هو  يلي  ما 
جربت في الحياة العملية مرات عديدة في سياقات 
مختلفة، بدءاً من أبحاث التسويق إلى السيكولوجيا 
السلوكية. المسألة هي: كيف يؤثر االسم التجاري 
من  األولية  الفعل  ردود  على  السيارات  لصناعة 
ناحية القيمة؟ خذ أي سيارة صالون فخمة مثل بي 
أم دبليو 3 سيريز وأخف هويتها: غط اسم الماركة 
إلى عالمة  الشبك األمامي، وغير اسمها  والكتابة، 
تدل على شيء ممتاز وطموح – مثل »جنيسيس«.

فما  المقود  خلف  شخص   100 وضعت  إذا 

أقل لو  أو  أكثر  الذي سيرونه؟ هل سيرغبون بها 
األمر  ولنصعد  دبليو؟  أم  بي  سيارة  أنها  عرفوا 
الشهر  لهذا  التجربة  سيارة  أخذت  لو  ماذا  قليالً: 
– جنيسيس جي 70 3.3 تي سبورت 2019 )سعر 
تعد  التي  دوالر(  ألف   53 نحو  األعلى  الموديل 
الوحش المثير للقسم المستقل الجديد من هيونداي 
عالماتها  وغيرت   – الفخمة  الصالون  لسيارات 
ونقوشها الرائعة بشعارات بي أم دبليو المدورة؟ 
هل ستطالبة بخمسة آالف دوالر إضافية للسيارة 

نفسها؟ هنا السؤال!

التحاذق ال بد من  البداية وبعيداً عن  ولكن في 
شركة  هي  موتورز  جنيسيس  أن  إلى  اإلشارة 
تابعة لصانع السيارات الكوري العمالق هيونداي، 
منافسة  بهدف   2015 نوفمبر  في  أطلقت  والتي 
الشركات األوروبية بصورة مشابهة تقريباً لمسار 
اكيورا من هوندا وليكزس من تويوتا. يضم فريق 
جنيسيس نخبة من أمهر صانعي السيارات ومنهم 
كبير المصممين لوك دونكرفولكه ونجم العمليات 
 70 البرت بيرمان. وجي  أم دبليو  السابق في بي 
في  الثالثة  الصالون  سيارة  هي  الروح  األوروبية 
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المجموعة، بعد السيارتين الفخمتين الكبيرتين جي 
80 وجي 90 اللتين طورتا تحت عالمة هيونداي. 

معها  تشترك  التي  تي  جي  ستنجر  كيا  ومثل 
جنيسيس  صالون  تتوفر  المحرك،  بمجموعة 
بمحرك سعة 2 لتر رباعي اإلسطوانات بقوة 252 
حصاناً بسعر أساسي يبدأ من 36 ألف دوالر )2.0 
اإلسطوانات  سداسي  بمحرك  أو  ادفانسد(  تي 
من  يبدأ  بسعر  365 حصاناً  بقوة  مزدوج  شاحن 
الخلفي  الدفع  ادفانسد(.  تي   3.3( دوالر  ألف   45
خيار  يكلف  بينما  قياسي  كتجهيز  يأتي  للسيارة 
الدفع بكل العجالت ألفا دوالر إضافيتان. وها هنا 
نبأ سار مثير لالهتمام: الطراز 2.0 تي سبورت ذي 
الدفع الخلفي يأتي بناقل سرعات يدوي من ست 
تفاضلي  وجهاز  قوية  مشلين  وإطارات  سرعات 
خلفي محدود لالنزالق. وال شك أن الناقل اليدوي 

هو الخيار األمثل لهواة حلبات السباق!
مع الطراز المزود بمحرك سداسي اإلسطوانات 
تحصل على 113 حصاناً إضافية مع ناقل سرعة 
على  تغيير  دواسات  مع  السرعات  ثماني  ممتاز 
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مجهزة  أتت  فقد  التجريبية  سيارتنا  أما  المقود. 
بالمجموعة الرياضية التي تعتمد على جهاز التعليق 
 19 قياس  خالئط  وعجالت  التحكم  اإللكتروني 
بوصة بإطارات مشلين بي اس 4 والشبك األمامي 
نابا  وفرش  النوافذ  وحواف  الكروم  من  الداكن 

الجلدي الفخم.
ثمة مزيد من التجهيزات الخاصة بالفئة العليا: 
مجموعة من تجهيزات السالمة النشطة مثل نظام 
االمامي  الضوء  ومساعد  الطريق  حارة  في  البقاء 
من  كثير  إليت(،  حزمة  من  جزء  )هذا  المنخفض 
تجهيزات القمرة مثل المقاعد المهواة والمدفأة، لوح 
مع  )تأتي  واضحة  براقة  األجهزة، شاشة  لشحن 
للمالحة/الترفيه  لمس  وشاشة  برستيج(،  حزمة 
قياس ثمان بوصات تتواصل بسهولة مع برنامجي 

أبل كاربالي واندرويد أوتو. 
داخل السيارة، تمتاز لوحة القيادة بحضور ثالثة 
طها شاشة بقطر  منافذ كبيرة لتكييف الهواء، تتوسَّ
غرز  تحمل  الجلد  المقاعد  كسوة  بوصات.  ثمان 
التحريك  مع خاصيَّة  الخامة،  للون  مغايرة  حياكة 
الكهربائي للمقاعد األماميَّة وزجاج النوافذ. وهناك 
نظام عرض المعلومات على زجاج النافذة األماميَّة 
 15 يضمُّ  »ليكسكون«  نوع  من  سمعّي  ونظام 
»آبل  ونظامي  تتوافق  تواصل  أدوات  مع  اعة،  سمَّ

كار بالي« و»اندرويد أوتو«.
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من التقنيات الحديثة في السيارة، أيضاً: الكبح 
األتوماتيكي للحماية من التصادم األمامي والتحذير 
من المناطق العمياء على جانبّي السيارة والحفاظ 

على حارة السير.
قطاع  إلى  تنتمي   »70 »جي  أن  من  الرغم  على 
الصالون، إالَّ أنَّها تميل أكثر إلى القطاع الرياضي 
في التصميم واإلنجاز، مع لمسات من الفخامة في 
الداخل. وهي من السيارات القليلة في هذا القطاع 
التي تحمل زر »الونش كونترول« للتسارع. وتوفِّر 
جلسة  مع  القيادة،  أثناء  معهودة  غير  ديناميكيَّة 

وثيرة.
االنطالق جيِّد بكال المحرِّكين، وبالتالي ال يحتاج 
الحركة  ناقل  الكبير.  المحرِّك  إلى  السن  صغار 
األتوماتيكي ذو الثماني سرعات يؤدِّي دفعاً سلساً 
وقوّياً، وهو الخيار األفضل لكال المحرِّكين. الدفع 
األداء،  في  ثقة  بدوره،  يوفِّر  العجالت  كل  على 

خصوصاً على الطرق الصحراوية.

املحرك وكفاءة الأداء 

السيارة جنيسيس جى 70 موديل 2019 القياسية 
متوفرة بمحرك توربو رباعي سعة 2 لتر، وبقوة 
255 حصاناً وعزم دوران 260 رطل-قدم، والسيارة 
للمحرك وهو محرك من نوع   متوفرة بخيار آخر 
ثنائي توربو سعة 3.3 لتر، بقوة 365 حصاناً، وعزم 
دوران 376 رطل-قدم، السيارة مزودة أيضاً بناقل 
حركة أوتوماتيك متوفر بإصدارين أحدهما يحتوي 
وهو  سرعات،  ست  واآلخر  سرعات  ثماني  على 
التي تحتوي على  متوفر فقط في حالة السيارات 
التي  السيارات  أن  حين  في  رباعي  تربو  محرك 
تحتوي على محرك ثنائي تربو مزودة بناقل حركة 

أتوماتيك يحتوي على 8 سرعات فقط.

 ال�ضالمة 

السيارة جنيسيس جى 70 موديل 2019 تحتوي 
نظام  وتشمل  السالمة  مميزات  من  العديد  على 
مساعد نشط للسائق، نظام مراقبة للنقطة العمياء 
نظام  للسيارة،  الخلفية  المرور  حركة  ولمتابعة 
تحذير من االصطدام األمامي، ونظام للكشف عن 
التلقائية  والفرملة  السيارة،  حركة  مسار  المشاة 
للطوارئ، والتحكم التكيفي في السرعة، والعوارض 

األوتوماتيكية العالية. 
أبرزت تجربة قيادة جي 70 أنها سيارة رياضية 
أثناء  فائقة  ديناميكية  توفر  صالون  قالب  في 
القيادة مع درجة عالية من الراحة وبعض لمسات 
الفخامة. وهي تعد إضافة قيمة لمجموعة سيارات 
اآلن  تضم  أضحت  التي  المنطقة  في  »جنيسيس« 

ثالثة طرازات.
وال تقّل جي 70 عن الطرازين األكبر حجماً في 
الفخامة الداخلية من حيث التجهيز الجلدي للمقاعد 
السمعي  والنظام  اللون  في  مغايرة  حياكة  بغرز 
ويمكن  »آيباد«  تشبه  التي  والشاشة  المتفوق 

التعامل معها باللمس.
وهي تعتمد على قاعدة تستخدمها أيضاً سيارة 
»كيا ستنغر« التي تقتصد كثيراً من الوزن، وتتيح 

هذه  على  المبنية  للسيارات  مرموقة  ديناميكية 
بوصة.   18 بقطر  عجالت  على  وتنطلق  القاعدة. 
وتوفر الشركة لهذا الطراز جميع الخدمات المتاحة 
الخدمة  مثل  الشركة  من  حجماً  األكبر  للنماذج 
والصيانة المجانية لمدة ثالث سنوات، أو 36 ألف 
السيارة  خدمة  أثناء  بديلة  سيارة  وتوفير  ميل 

األصلية.
وجي 70 مؤهلة للنجاح في المنطقة نظراً لسمعة 
كانت  لو  خصوصاً  الشركة،  سيارات  واعتمادية 
األلمانية.  المنافسة  من  أقل  التسعير  استراتيجية 
حجم  رفع  أجل  من  للشركة  حيوية  سيارة  وهي 
للشباب.  أكثر  ويروق  أكثر شعبية،  بطراز  اإلنتاج 
وقدمتها  األسواق  إلى  وصوالً  األحدث  وهي 
السيارات  كل  وعيوب  مزايا  دراسة  بعد  الشركة 
ال  بجديد  تأتي  فهي  ولذلك  القطاع،  في  المنافسة 
يتوفر في أي سيارة منافسة أخرى. وتعتبر جي 
70 هي فئة المدخل لقطاع »جنيسيس« الذي دشنته 
الشركة في عام 2016، وتبدأ أسعارها من 42 ألف 
الصالون  لقطاع  جديدة  نقلة  توفر  وهي  دوالر. 
كل  على  الدفع  تشمل  التي  والتقنية  التجهيز  في 
العجالت وعجالت بقطر 18 بوصة، وفتحة سقف 
 12 من  السائق  لمقعد  كهربائياً  وضبطاً  زجاجية، 

جنيسيس جي 70 3.3 تي سبورت 2019

السعر األساسي: 45 ألف دوالر
المحرك: محرك سعة 3.3 لتر بشاحن مزدوج 
ناقل  االسطوانات،  سداسي  مباشر  وحقن 
نقل  وظيفة  مع  السرعات  ثماني  آلي  حركة 
دفع  الدوران،  لسرعة  آلية  ومماثلة  يدوي 
خلفي  مفاضلة  جهاز  مع  العجالت  بجميع 

محدود االنزالق.
القوة/ العزم: 365 حصاناً عند 6000 دورة في 
الدقيقة / 376 رطل- قدم عند 1300 - 4500 

دورة بالدقيقة
قاعدة   /1.3 4.6/العرض  الطول  متر:  األبعاد 

العجالت 2.8
الوزن الفارغ: 1763 كغ

التسارع من صفر 100- كم/سا: 5 ثوان )4.5 
ثا لطراز الدفع الخلفي(

السيارة بزر  زاوية، والدخول بال مفتاح وتشغيل 
في لوحة القيادة. ويمكن تسخين المقاعد األمامية 

والمقود عند الحاجة.
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من أعظم الصفات التي يحرص اإلنسان على االتصاف بها أو مصاحبة المتصفين بها، 
هي صفة الوفاء التي يفرط بها كثيرون رغم أهميتها، رغم سمو المتصفين بها، حتى أن الله 

سبحانه وتعالى مدح أهل الوفاء من الرسل واألنبياء والبشر.
لماذا نتحدث عن الوفاء وهو قيمة لم تقل قيمتها، ولم تخف موازينها يوماً؟ نتحدث عنه 
ألننا نجد أنفسنا في بعض المواقف أمام قصص وفاء مميزة، في زمن أصبح فيه الوفاء 

نادراً، والشهادة فيه منقوصة ال تمنح الحق ألصحابه.
من الرسائل التي استوقفتنا بل وأثرت فينا كمواطنين إماراتيين، رسالة كتبها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم.. قال في أجزاء منها: »مع »عام زايد« ُيْكِمُل أخي ورفيق دربي ومعلمي محمد بن 
راشد 50 عاماً في خدمة الوطن.. تحية شكر وتقدير واعتزاز نوجهها معكم لقائد ملهم نذر 
نفسه وكرس جهده وأبدع في خدمة وطنه.. حفظك الله يا بو راشد لتواصل مع أبناء شعبك 

مسيرتك الحافلة بالعطاء والتنمية والنجاح«.
لم تنس الخمسين عاماً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تاريخاً حافالً شهد على 
تحقيق  وفي  الطموحات،  رفع سقف  وفي  الهمم،  في شحذ  الوطن،  بناء  في  أخيه  جهود 
إنجازات هائلة إلمارة ودولة، لم يتوقف فيها عن العمل، ولم يضع حداً للعطاء، ولم يدخر 
وقتاً وجهداً للبناء، بل انطلق منذ خمسين عاماً وكأنه في سباق مع الزمن، وبالفعل أحرز 
قصب السبق، فحقق مالم يصدقه الكثيرون، وجسد أحالمه وأحالم شعبه واقعاً أصبح محط 

أنظار العالم، بل ومطمعاً لهم.
ولم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بحاجة لرسالة تذكره بما قدم وأنجز 
وما يعده الجميع بال استثناء فخراً للوطن، فقد قدمه بحب وإخالص، وبإيمان بأن ما يقوم 
به واجب تمليه عليه مسؤوليته الوطنية، لكن إرسال هذه الرسالة يقدم لنا درساً في الوفاء 
كأبناء وبنات نتعلمه من قيادتنا التي وإن أدت واجبها الوطني إال أن ذلك ال يمنع من أن 
مشاركتها  على  وحرصنا  وتقديرنا،  امتناننا  عن  لها  نعبر  وأن  الله،  بعد  بفضلها  نعترف 
المسؤولية، فبمثل هذا الوفاء نكون أقوى، وأكثر تقديراً، وأكثر مسؤولية، وبتلك القيم نضمن 
خمسين عاماً وأكثر من صفحات الوفاء التي يخطها أبناء الوطن بجهودهم، فشكراً محمد بن 

راشد على خمسين عاماً مستحقة للوفاء.
 

خمسون عامًا.. وثيقة وفاء 
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