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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

ليكون  الت�سامح  عام  هو  اجلديد  عامنا  باأن  الب�سرى  املا�سي  ال�سهر  اأواخ��ر  الأنباء  لنا  حملت 

لقيم  اإل جت�سيد حّي وواقعي  الت�سامح هذا  2018، وما عام  زايد  لعام  امتداداً طبيعياً وع�سوياً 

انبنت عليها ثقافة وح�سارة و�سجايا دولة الإمارات م�ستمدة وم�ستلهمة اإياها من ديننا الإ�سالمي 

احلنيف الذي جاء ديناً وعقيدة للعاملني ل خمت�ساً بقوم اأو بقبيلة اأو بعرق. 

بالعودة اإىل النهج التاأ�سي�سي لقيمة الت�سامح يف الإمارات، جند اأن مفهوم »القيمة الإن�سانية« 

عند الأب املوؤ�س�س، تتمثل يف ا�سرتاتيجيته احل�سارية التي ترعى »الإن�سان«، وتعمل على تنميته 

وامل�ساواة،  والّت�سامح  الّدين  رئي�سة هي:  �سيا�سته ثالثة عنا�سر  اعتمد يف  ولهذا فقد  واإ�سعاده، 

ولتحقيق ذلك اتخذ من احلب واحلنان والأبوة منهجًا له يف احلياة واحلكم، ولذلك كان منهجه 

متمثاًل يف احلفاظ على هذه القيمة الإن�سانية عند كل املواطنني حتى لو وقع بع�سهم يف خطاأ 

ت�سويهها اأو طم�سها يف حياتهم.

واحلديث عن الّت�سامح يف فكر ونهج ال�سيخ زايد يتجاوز حدوده التقليدية، بل هو دليل عملي 

الذي  املوؤ�س�س  الزعيم  عند  احل�سارية  الريادة  بها  تتمتع  التي  الثاقبة  الّنظرة  على  ملمو�س 

ا�ست�سرف اآفاق امل�ستقبل. ول تقت�سر القيمة الإن�سانية عند ال�سيخ زايد على املواطنني واملقيمني 

على اأر�س الّدولة اأو اأبناء الوطن العربي اأو العامل الإ�سالمي فح�سب، بل متتد لت�سمل الإن�سانية 

جمعاء، فهي قيمة اأو منظومة فكرية �ساملة ل ميكن اأن تتجزاأ. 

هذه الروح عرب عنها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

الذي قال معلناً عن عام الت�سامح اإن هذا الإعالن اإمنا يعك�س النهج الذي تبنته دولة الإمارات 

منذ تاأ�سي�سها يف اأن تكون ج�سر توا�سل وتالق بني �سعوب العامل وثقافاته يف بيئة منفتحة، قائمة 

الأجيال  لدى  خ�سو�سًا  الثقافات،  على  والنفتاح  الآخر،  وتقبل  التطرف  ونبذ  الحرتام  على 

اجلديدة.. و�سدّد على اأن الإمارات حتمل ر�سالة عاملية ومهمة ح�سارية يف تر�سيخ هذه القيمة 

اإقليميًا ودوليًا.

اإن ثيمة الت�سامح هي ا�سرتاتيجية الدولة وم�سروع الوطن، وقد تر�سخت بني اأفراد املجتمع، 

قبل اأن ت�سبح »موؤ�س�سة« من خالل اإن�ساء وزارة الت�سامح يف فرباير 2016، واعتماد برنامج وطني 

للت�سامح يف يونيو من العام نف�سه، ي�ستند اإىل قاعدة ت�سريعية كانت قد اأر�سيت منذ يوليو 2015 

باإقرار »قانون مكافحة التمييز والكراهية«.

قرنت  منوذجية،  كدولة  للعامل  الإم���ارات  تقدمه  مثال  هو  الت�سامح  ع��ام  عن  الإع��الن  اإن 

ل  جن�سية،   200 من  اأكرث  اإىل  ينتمون  اأف��راد  يعي�س  الإم��ارات  اأح�سان  ففي  بالتطبيق.  الدعوة 

فرق بني جماعاتهم ول متييز بني اأفرادهم. وتقدم بذلك تعريفًا حمددًا ملفهوم الت�سامح، فهو 

اأوًل اإقرار بالتنوع الثقايف والإن�ساين، وهو ثانيًا اعرتاف بالآخر، وهو ثالثًا م�سوؤولية حكومية 

وطنية، و�سيا�سية دولية، وجمتمعية وفردية يف اآن، لعل العامل ينجو بالت�سامح من نزعات الغلبة 

وال�ستئثار.

املناخ  وه��ذا  الإم����ارات،  دول��ة  يف  جن�سية  مائتي  من  اأك��رث  وج��ود  اإىل  الإح�سائيات  وت�سري 

الكوزموبوليتاين املتنوع واملده�س مل يكن ليتحقق لول وجود ف�ساء �سحي يحتويه، ف�ساء م�سبع 

بروحية الت�سامح والتعاي�س واحرتام القانون من اأجل خلق بيئة تنموية م�ستدامة تقبل الآخر 

جعل  الذي  الأمر  التفرقة،  ونبذ  والعتدال  بامل�ساواة  وتوؤمن  املختلفة،  الأطياف  وت�ستوعب 

الإمارات �سّباقة يف و�سع ت�سريعات وروؤى وا�سرتاتيجيات ق�سرية وعاجلة، واأخرى طويلة املدى 

لرت�سيخ مفهوم الت�سامح، باعتباره بوابة خال�س من النكو�س والرتاجع احل�ساري، وباعتباره �سدًا 

منيعًا يف وجه الأفكار الرتاثية اجلامدة واملغلوطة، التي اأثبت الزمن، واأثبتت التجارب التاريخية 

عدم جدواها، وعدم �سوابية اعتمادها مرجعًا وحيدًا ونهائيًا ل يقبل املرونة وجماراة الظروف 

امل�ستجدة والتكيف معها ما دامت نتائجها مثمرة وواعدة. 

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.

فلسفتي في الحياة هي أنني مؤمن بأن 
بيد اهلل سبحانه وتعالى، وأن  األمور كلها 
إيمانه  وحي  من  يعمل  أن  اإلنسان  على 
في  وفقت  فإذا  واجتهاد،  جد  في  باهلل 
وإذا  توفيقه،  على  اهلل  حمدت  السعي 
إلى  الخطأ  عن  عد  االجتهاد  في  أخطأت 

الصواب. 
اهلل  بإرادة  هو  الحياة  بهذه  شيء  كل  إن 
وعلى  ويديرها،  يسرها  وتعالى،  سبحانه 
يفعل  وأن  ربه،  لرضاء  يسعى  أن  العبد 

ويتوكل وعلى اهلل التوفيق.
فإن  قويًا  بربه  اإلنسان  إيمان  كان  ومتى 
اهلل يهبه راحة الضمير وتلك هي السعادة 

القصوى.
الحياة،  هذه  في  واضحة  حقيقة  ثمة  إن 
إلى اإلخالص  أن من يقود عباد اهلل  وهي 
إلى  وسيصل  سعيد  فهو  عنه،  اهلل  ورضا 
المنزلة التي يسندها من السمو والرفعة، 

وإال أرسل اهلل غيره ليقود. 

الشيخ زايد في أبريل 1948 
في واحة العين بعدسة 

الرحالة اإلنجليزي الشهير 
السير ألفريد ثيسيجر 

الشهير بمبارك بن لندن. 
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عزيزاً  أماًل  كان  العربية  اإلمارات  اتحاد  إن 
طويل.  زمن  منذ  المنطقة  أبناء  صدر  في 
من  الجيل  هذا  وفق  الذي  اهلل  وأحمد 
كلمتهم،  يجمعوا  لكي  المنطقة  أبناء 
اإلمارات  دولة  وتقوم  إرادتهم  ويوحدوا 

العربية المتحدة.
الهين،  باألمر  الدولة  ولم يكن قيام هذه 
تغلبنا  ولكننا  صعوبات،  واجهنا  فقد 
عليها الواحدة بعد األخرى بفضل تكاتف 
وبفضل  العربية،  اإلمارات  حكام  األشقاء 
يرددون  كانوا  الذين  اإلمارات  شعب  أبناء 
االتحاد طريق  بأن،  البالد  في كل شبٍر من 

ال بديل عنه.

الشيخ زايد والشيخ راشد بن سعيد 
اللذان كان لهما دور كبير في نشوء دولة 
االتحاد إلى جانب اآلباء المؤسسين 
حكام اإلمارات.



العدد 577 يناير 122019

أخبار الوطن

خليفــة بن زايد يع�ل��ن 2019 عام�ًا للت�سامح
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أعلن 
الدولة، »حفظه الله« عام 2019 في دولة اإلمارات »عاماً للتسامح« 
للتسامح،  عالمية  المتحدة عاصمة  العربية  اإلمارات  دولة  يرسخ 
وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عمالً مؤسسياً مستداماً من خالل 
قيم  تعميق  إلى  الهادفة  والسياسات  التشريعات  من  مجموعة 
المختلفة  الثقافات  التسامح والحوار وتقبل اآلخر واالنفتاح على 
خصوصاً لدى األجيال الجديدة، بما تنعكس آثاره اإليجابية على 

المجتمع بصورة عامة.
لـ»عام زايد« كونه  امتداد  التسامح هو  أن عام  واعتبر سموه 
يحمل أسمى القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان »طيب الله ثراه« على ترسيخها لدى أبناء اإلمارات.
زايد،  لنهج  امتداد  هو  التسامح  »ترسيخ  أن  وأضاف سموه   
وهو قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة 
الشعوب، وأن أهم ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هو قيم وإرث 

زايد اإلنساني، وتعميق مبدأ التسامح لدى أبنائنا«. 
النهج  يعكس  للتسامح  عاماً   2019 عام  إعالن  أن  وأكد سموه 
الذي تبنته دولة اإلمارات منذ تأسيسها في أن تكون جسر تواصل 
وتالٍق بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة وقائمة على 

االحترام ونبذ التطرف وتقبل اآلخر.
مجتمعات  بناء  في  الدولة  مساهمة  أهمية  إلى  سموه  وأشار 
تحمل  اإلمارات  »دولة  إن  وإلى  منهجاً،  والحوار  التسامح  تعتمد 
إقليمياً  القيمة  هذه  ترسيخ  في  حضارية  ومهمة  عالمية  رسالة 

ودولياً«.
تؤمن  مجتمعات  بناء  في  للمساهمة  »نتطلع  سموه:  وأضاف 
بقيمة التسامح واالنفتاح والحوار بين الثقافات، وتؤسس نماذج 

حقيقية تعمل على تحسين واقع التسامح عربياً وعالمياً«.
لمعنى  وجهان  هما  والتسامح..  اإلمارات  »دولة  سموه  وقال 

واحد.. وتجسيد لغاية يسعى لها البشر عبر تاريخهم«.
دولة  بجهود  لالحتفاء  وطنية  مناسبة  التسامح  عام  ويعد   

اإلمارات التي عملت على مدى عقود طويلة لتكون أرضاً للتسامح والتعايش 
واالنفتاح على مختلف شعوب وثقافات العالم. 

وسيشهد »عام التسامح« التركيز على خمسة محاور رئيسة، أولها: تعميق 
قيم التسامح واالنفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خالل التركيز 
على قيم التسامح لدى األجيال الجديدة، وثانيها: ترسيخ مكانة دولة اإلمارات 
والمشاريع  المبادرات  من  مجموعة  خالل  من  للتسامح  عالمية  عاصمة 

االجتماعية  والدراسات  البحثية  المساهمات  منها  اإلطار  هذا  في  الكبرى 
والحضارات،  الثقافات  وحوار  التسامح  مجال  في  المتخصصة  والثقافية 
المجتمعية  المبادرات  من  مجموعة  خالل  من  الثقافي  التسامح  وثالثها: 
والثقافية المختلفة، ورابعها: طرح تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة 
قيم التسامح الثقافي والديني واالجتماعي، وخامسها وأخيراً: تعزيز خطاب 

التسامح وتقبل اآلخر من خالل مبادرات إعالمية هادفة.

.. ويوجه برفع نسبة تمثيل المرأة اإلماراتية  في »المجلس الوطني« 

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
إلى  االتحادي  الوطني  المجلس  اإلماراتية في  المرأة  تمثيل  الله« برفع نسبة 
50%  من الدورة المقبلة، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق 
في  والمؤثر  الريادي  دورها  على  وتؤكد  اإلماراتية،  للمرأة  الكامل  التمكين 

القطاعات الحيوية كافة في الدولة.

في  النسائي  للتمثيل  الحالية  النسبة  بمضاعفة  سموه  توجيهات  وتأتي 
المقبلة  الدورة  من   %50 إلى  لتصل   ،%22.5 االتحادي وهي  الوطني  المجلس 
لتضع دولة اإلمارات العربية المتحدة في المراكز المتقدمة على مستوى العالم 
المرأة اإلماراتية في زمن  البرلمان، وبذلك تحقق  المرأة في  من حيث تمثيل 

قياسي ما حققته مثيالتها في العالم في عقود طويلة.
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محمد بن راشد  
يوجه بت�سكيل اللجنة الوطنية العليا لعام الت�سامح

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  توجيهات صاحب  على  بناًء 
رئيس الدولة »حفظه الله« بإعالن 2019 »عام التسامح« في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بتشكيل 
اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد 

آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. 
الله«  »رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وقال صاحب 
»نريد لدولة اإلمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيس في ثقافة التسامح 
وسياساته وقوانينه وممارساته والتسامح يزيدنا قوة ومنعة.. ويرسخ 

مجتمعاً إماراتياً عالمياً وإنسانياً«.
وأضاف سموه أن »مهمة اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح ترسيخ 
قيم التسامح في المجتمع، وتعميم النموذج اإلماراتي في التسامح عالمياً«.

وتضم اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح في عضويتها كالً من: معالي 
اللجنة،  رئيس  نائب  التسامح  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
ناصر  ومعالي  المجتمع،  وتنمية  الثقافة  وزيرة  الكعبي  نورة  ومعالي 
الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بوحميد وزيرة 
التعليم  لشؤون  الدولة  وزيرة  المهيري  جميلة  ومعالي  المجتمع،  تنمية 
العام، ومعالي سلطان الجابر وزير دولة ورئيس مجلس إدارة المجلس 
للسعادة وجودة  الدولة  وزيرة  الرومي  عهود  ومعالي  لإلعالم،  الوطني 
الدولة لشؤون الشباب، ومعالي  المزروعي وزيرة  الحياة، ومعالي شما 
زكي أنور نسيبة وزير الدولة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس 
المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور علي بن تميم مدير عام 
المنتدب  أبوظبي لإلعالم، والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو 
عام  أمين  الرميثي  فيصل  سلطان  والدكتور  للتسامح،  الدولي  للمعهد 
اإلماراتي،  واإلعالمي  الكاتب  حارب  وياسر  المسلمين،  حكماء  مجلس 
وصني فاركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة »جيمس للتعليم« 

اإلمارات  الهول مديرة مهرجان طيران  أبو  وإيزابيل  فاركي«،  و»مؤسسة 
لآلداب، والدكتورة نجاة مكي فنانة تشكيلية، باإلضافة إلى ممثلين عن المجالس 

التنفيذية المحلية في دولة اإلمارات.
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  السمو  صاحب  ووجه 
العمل على وضع إطار عمل شامل  اللجنة بمباشرة  الله« أعضاء  »رعاه  دبي 
لعام  العامة  األهداف  تخدم  عامة  استراتيجية  التسامح من خالل رسم  لعام 
التسامح، ومتابعة تنفيذها وإطالقها، واإلعالن عن الخطط والمبادرات الرئيسة 
التي لها عالقة بنشر وترسيخ قيم التسامح والتعايش واالنفتاح، ومتابعة سير 
عمل المبادرات االستراتيجية المحلية واإلقليمية والدولية التي لها عالقة بعام 

التسامح.  كما وجه سموه اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح بوضع خطة عمل 
بالشراكة مع فئات المجتمع كافة، وتنفيذ مبادرات مبتكرة تنعكس آثارها على 
مجتمع اإلمارات خالل الفترات المقبلة، مع العمل على التركيز على ترسيخ قيم 
الحكومية والخاصة والمجاالت  المجتمع والتعليم والمؤسسات  التسامح في 
الثقافية واإلعالم، إلى جانب التعريف بالنموذج اإلماراتي في التسامح ووضع 
السياسات والتشريعات التي تكفل مأسسة قيم التسامح والتعايش الحضاري 
بالتنسيق مع  لجان محلية  بتشكيل  اإلماراتي. كما وجه سموه  المجتمع  في 
السلطات المحلية المختصة في مختلف اإلمارات وتحديد اختصاصها، وذلك 
في إطار توحيد الجهود االتحادية والمحلية لدعم األهداف العامة لعام التسامح.

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  قال صاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، في تغريدة على حسابه على تويتر 
»في اليوم العالمي للغة العربية تحتفي اإلمارات مع العالم بهذه اللغة الخالدة 

دراسًة وبحثاً وعبر سياسات حكومية وثقافية متجددة«.
وأضاف: »لدينا أجندة وطنية للغة العربية ووجهنا بعمل المزيد من الدراسات 

والمبادرات لترسيخها لغة للحياة«.
ووجه سموه بالعمل على إطالق »تقرير حالة ومستقبل اللغة العربية«، ليكون 
اللغة العربية بطريقة علمية، تساعد  أساساً ودراسًة موسعة لمقاربة تحديات 
على تطوير أساليب استخدامها وتعليمها وتمكينها كوسيلة للتواصل واكتساب 

المعرفة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

.. ويوّجه بإصدار تقرير علمي عن حالة ومستقبل اللغة العربية
.. ويوجه برفع نسبة تمثيل المرأة اإلماراتية  في »المجلس الوطني« 
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أخبار الوطن

محمد بن زايد ومحمد بن سلمان 
ي�سهدان ختام مناف�سات الفورمول اإي الدرعية 2018 

.. ويفتتح »منطقة الحصن« التاريخية الثقافية 

آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  شهد صاحب 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
نائب  العهد  العزيز آل سعود ولي  سلمان بن عبد 
رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية 
إي  للفورموال  »السعودية  سباق  ختام  السعودية 
الدرعية  مدينة  في  أقيم  الذي   »2018 الدرعية   -
التاريخية، ويعد الجولة االفتتاحية للموسم الخامس 
لسباق االتحاد الدولي للسيارات »فورموال إي ايه 

بي بي«.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
»الدرعية  فعاليات  نهيان عن سعادته بوجوده في 
2018«، مهنئاً سمو ولي العهد السعودي على النجاح 
العالمي  الرياضي  الحدث  هذا  حققه  الذي  المتميز 
وحجم  والمشاركات  التنظيم  حسن  مستوى  على 

الحضور الجماهيري الذي شهدته المنافسات.
العربية  المملكة  استضافة  إن  سموه  وقال 

نجاحاتها  رصيد  إلى  تضاف  نوعية  إضافة  تمثل  المنافسات  هذه  السعودية 
وتميزها في تنظيم وإدارة كبرى الفعاليات والمناسبات العالمية على مختلف 
المستويات، وذلك لما تحظى به من مقومات متعددة وكوادر وطنية سعودية 

ذات كفاءة وطاقات عالية أثبتت قدرتها وإمكاناتها في مختلف الميادين.
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ودعم ولي عهده صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان، تمضي في سباقها نحو المستقبل بثقة واقتدار بهمة 
المحور  وهم  وطنهم،  أمجاد  صناعة  من  التاريخ  عبر  تمكنوا  الذين  أبنائها 

والركيزة األساسية لتحقيق مستقبل مزدهر بالخير لبلدهم.
التي تربط  المتجذرة  التاريخية  العالقات  اعتزازه بعمق  وأعرب سموه عن 

دولة اإلمارات والمملكة العربية السعودية، والتي ترتكز على ما يجمعهما من 
روابط الدم والمصير المشترك.

كما شهد منافسات السعودية للفورموال، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل 
نهيان مستشار األمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير 
الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي علي بن حماد الشامسي رئيس 
النيادي  والجنسية، ومعالي علي سعيد  للهوية  االتحادية  الهيئة  إدارة  مجلس 
رئيس الهيئة االتحادية للجمارك، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان 
صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف 
المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من رؤساء وفود الدول 

الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين.

أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  افتتح صاحب   
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة »منطقة الحصن« وسط العاصمة أبوظبي، 
بعد إنجاز مشروع الترميم والتجديد للموقع الذي يعد وجهة تاريخية وثقافية.

الحصن«  »قصر  هي  مترابطة  مكونات  أربعة  الحصن  منطقة  وتضم 
و»المجلس االستشاري الوطني« و»المجمع الثقافي« و»بيت الحرفيين«، والتي 
أنجزت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي مشروع صيانتها وترميمها وتجديدها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: »إن منطقة الحصن 
تروي فصوالً من تاريخ إمارة أبوظبي العريق، حيث بنى اآلباء واألجداد هذا 
المعلم بعزيمة قوية وإرادة صلبة، ومن خالل تعاضدهم وتكاتفهم ووقوفهم 
صفاً واحداً وبفضل تضحياتهم العظيمة، ننعم اليوم بدولة عصرية لها مكانتها 

المرموقة بين األمم«.
المهم بعد  الوطني  وأعرب سموه عن سعادته وفخره بافتتاح هذا الصرح 
وتراثه  العريق  لمجتمعنا  التاريخية  المعالم  أحد  يجسد  والذي  ترميمه،  إعادة 

الملهمة،  الغني، نستلهم منه قيم األجداد والمؤسسين، ونستحضر قصصهم 
وننقل إرثهم وثقافتهم وقيمهم وحضارتهم لألجيال القادمة.

وشهد االفتتاح معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني 
االتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة 
العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان ، وسمو الشيخ هزاع بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى 
بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس  الوزراء وزير شؤون 
ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، 
وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو 
الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية 
اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل 

نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي.
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..ويترأس وفد الدولة إلى اجتماعات اللجنة األمنية اإلماراتية السعودية 

سيف بن زايد  
ي�سهد موؤمتر القت�ساد الرقمي العربي

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ترأس 
اللجنة  الجتماع  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وفد  الداخلية  وزير  الوزراء 
السعودي  الجانب  من  ترأسه  فيما  المشتركة،  -السعودية  اإلماراتية  األمنية 
صاحب السمو األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 

وزير الداخلية السعودي.
وتم في االجتماع الذي عقد في مقر وزارة الداخلية السعودية، مناقشة عدد 
من الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، وسبل تعزيز التعاون المتميز 
القائم في المجاالت األمنية والشرطية بين البلدين على نحو يرتقي إلى تطلعات 
واألمان  األمن  أجواء من  في  لشعبيهما  الرفاهية  البلدين، ويحقق  قادة  وآمال 

واالستقرار.
التعاون في المجاالت   كما تم تبادل اآلراء واألفكار لتعزيز وتفعيل أوجه 

األمنية والشرطية، بصورة تعكس تطلعات وآمال قادة البلدين وشعبيهما.

 حضر االجتماع سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير 
اإلمارات لدى المملكة، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس 
التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية، وسعادة اللواء الشيخ محمد بن طحنون 
آل نهيان مدير قطاع شؤون األمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، والعميد محمد 
حميد بن دلموج الظاهري األمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية، وأعضاء اللجنة األمنية المشتركة من اإلمارات.
وحضر من الجانب السعودي، معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود 
نائب وزير الداخلية، ومعالي عبدالله بن عبدالكريم العيسى مساعد رئيس أمن 
الدولة، ومعالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد وزير الداخلية 
لشؤون العمليات المشرف على األمن العام، ومعالي محمد المهنا وكيل وزارة 
الداخلية  وزارة  في  المسؤولين  كبار  من  وعدد  األمنية،  للشؤون  الداخلية 

السعودية من أعضاء اللجنة.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أقيمت في أبوظبي فعاليات 

المؤتمر األول لالقتصاد الرقمي العربي.
وأطلقت جامعة الدول العربية خالل المؤتمر بحضور معالي الدكتور أحمد 
ممثلي  مع  الرقمي  لالقتصاد  المشتركة  العربية  الرؤية  العام،  أمينها  أبوالغيط 

الدول العربية الذين حضروا احتفال التدشين.
وأكد معالي أبوالغيط أن الدول العربية تعمل على تعزيز سبل التعاون البيني 
لفكرة  بداية  أسست  وقد  االقتصادية،  أهمها  ومن  كافة،  المجاالت  في  العربي 
النمو  لتعزيز  إضافية  كوسيلة  الرقمي  لالقتصاد  المشتركة  العربية  الرؤية 

واالستقرار المجتمعي.
العربية  اإلمارات  دولة  وحكومة  قيادة  إلى  والتقدير  بالشكر  معاليه  وتقدم 
المتحدة على حسن الوفادة وكرم الضيافة، وعلى مبادرتها بعقد هذا المؤتمر 

المهم، ودعمهما لمبادرة تعزيز االقتصاد الرقمي المشتركة.
وأعرب معاليه عن تقديره الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة على رعايته الكريمة 
ألعمال هذا المؤتمر.

رئيس  فوفانا  كاسوراى  إبراهيما  معالي  واإلطالق،  االفتتاح  حفل  حضر   
الوزراء الغيني، ومعالي سعيد المنصوري وزير االقتصاد، ومعالي المختار ولد 
أنجاي وزير المالية واالقتصاد في موريتانيا، ومعالي بي عارفي ترميدي وزير 
االقتصاد واالستثمار في جيبوتي، ومعالي عمر الباهي وزير التجارة في تونس، 
ومعالي عبدي يوسف سوجيه وزير اإلعالم المّكلف بالبريد واالتصاالت ورقية 
الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة  وزارة  دولة  وزير  الدرهم 
للثقافة  السابقة  الوزيرة  المتحدة  األمم  مفّوض  ليندن  وصوفي  المغرب،  في 
وتكنولوجيا  لالتصاالت  السابق  الوزير  حلمي  طارق  ومعالي  واالتصاالت، 
المركزي  البنك  محافظ  الهاشل  يوسف  محمد  والدكتور  المصري،  المعلومات 
الكويتي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وطميم إبراهيم المدير 
العام للوكالة الوطنية لالقتصاد الرقمي لجمهورية القمر المتحدة، وممثلون عن 
عدد من السفارات العربية و األجنبية في الدولة، وممثلون عن األمم المتحدة 

والبنك الدولي ومنظمة التعاون الدولي والتنمية والمنتدى االقتصادي العالمي. .. ويفتتح »منطقة الحصن« التاريخية الثقافية 
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تعد دولة اإلمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم، 
من  أكثر  تضم  حيث  الثقافية،  والتعددية  واألمان، 
واالحترام.  الكريمة  بالحياة  تنعم  جنسية   200
وقد كفلت قوانين الدولة للجميع العدل واالحترام 
وأسباب  والعصبية،  الكراهية  وجرمت  والمساواة، 

الفرقة واالختالف.
صاحب  أعلن  النبيلة،  القيم  لهذه  وترسيخاً 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة »حفظه الله« »عام 2019« في دولة اإلمارات 
عاصمة  اإلمارات  دولة  يرسخ  للتسامح«  »عاماً 
باعتبارها  التسامح  قيمة  وتأكيد  للتسامح  عالمية 
من  مجموعة  خالل  من  مستداماً  مؤسسياً  عمالً 
قيم  تعميق  إلى  الهادفة  والسياسات  التشريعات 
على  واالنفتاح  اآلخر  وتقبل  والحوار  التسامح 
الثقافات المختلفة خصوصاً لدى األجيال الجديدة 
المجتمع بصورة  آثاره اإليجابية على  بما تنعكس 

عامة.
عام  أن  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  واعتبر 
التسامح هو امتداد لـ »عام زايد« كونه يحمل أسمى 

 999 - خا�ص

القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان على ترسيخها لدى أبناء اإلمارات، وقال 
سموه: »إن ترسيخ التسامح هو امتداد لنهج زايد، 
وهو قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار 
أهم  أن  سموه  مضيفاً  الشعوب،  وسعادة  الدول 
ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هو قيم وإرث زايد 

اإلنساني، وتعميق مبدأ التسامح لدى أبنائنا«.
على  التركيز  التسامح«  »عام  وسيشهد 
التسامح  قيم  تعميق  أولها  رئيسة  محاور  خمسة 
المجتمع  في  والشعوب  الثقافات  على  واالنفتاح 
من خالل التركيز على قيم التسامح لدى األجيال 
اإلمارات  دولة  مكانة  ترسيخ  وثانيها  الجديدة، 
من  مجموعة  خالل  من  للتسامح  عالمية  عاصمة 
اإلطار  هذا  في  الكبرى  والمشاريع  المبادرات 
االجتماعية  والدراسات  البحثية  المساهمات  منها 
التسامح وحوار  المتخصصة في مجال  والثقافية 
الثقافات والحضارات، وثالثها التسامح الثقافي من 
خالل مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية 
وسياسات  تشريعات  طرح  ورابعها  المختلفة 

الثقافي والديني  تهدف إلى مأسسة قيم التسامح 
واالجتماعي، وأخيراً تعزيز خطاب التسامح وتقبل 

اآلخر من خالل مبادرات إعالمية هادفة.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 
النهج  يعكس  للتسامح  عاماً   2019 عام  إعالن  أن 
أن  في  تأسيسها  منذ  اإلمارات  دولة  تبنته  الذي 
العالم  شعوب  بين  وتالٍق  تواصل  جسر  تكون 
االحترام  على  وقائمة  منفتحة  بيئة  في  وثقافاته 

ونبذ التطرف وتقبل اآلخر.
الدولة إلى أهمية  وأشار صاحب السمو رئيس 
مساهمة الدولة في بناء مجتمعات تعتمد التسامح 
والحوار منهجاً، وقال سموه: »إن  دولة اإلمارات 
تحمل رسالة عالمية ومهمة حضارية في ترسيخ 

هذه القيمة إقليمياً ودولياً«.
بناء  في  للمساهمة  »نتطلع  سموه:  وأضاف 
مجتمعات تؤمن بقيمة التسامح واالنفتاح والحوار 
على  تعمل  نماذج حقيقية  وتؤسس  الثقافات،  بين 

تحسين واقع التسامح عربياً وعالمياً«.
لالحتفاء  وطنية  مناسبة  التسامح  عام  ويعد 

عام التسامح في وطن التسامح
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بجهود دولة اإلمارات التي عملت على مدى عقود 
للتسامح والتعايش واالنفتاح  طويلة لتكون أرضاً 
وختم  العالم،  وثقافات  شعوب  مختلف  على 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
وجهان  هما  والتسامح،  اإلمارات  »دولة  بالقول: 
لمعنى واحد، وتجسيد لغاية يسعى لها البشر عبر 

تاريخهم «.
من جهته شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« على ضرورة إرساء 
قيم التسامح ونبذ التطرف واالنفتاح على الثقافات 
والشعوب كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات 
المجتمع كافة بما فيها القطاعان الحكومي والخاص، 
إلى  التسامح  قيمة  لتحويل  »نسعى  سموه:  وقال 
عمل مؤسسي مستدام يعود بالخير على شعوبنا«.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم: »نريد سياسات حكومية ترسخ التسامح 
التسامح  لنشر مبادئ  ودراسات مجتمعية معمقة 

لدى األجيال الجديدة «.
عاماً  التسامح«  »عام  إلى جعل  دعا سموه  كما 
حافالً باإلنجازات والمشاريع والمبادرات والبرامج 
في  خصوصاً  التسامح  قيم  أهمية  تجسد  التي 

الوقت الحالي.
اإلمارات  أن تقود دولة  بد  »أنه ال  وأكد سموه 
حركة االنتاجات الفكرية والثقافية واإلعالمية التي 
ترسخ قيم التسامح واالنفتاح على اآلخر في العالم 

العربي وفي المنطقة«.
واعتبر سموه أن التسامح والتعددية هي من أهم 
مؤشرات رقي الدول وتحضرها وأن االختالف هو 
من أهم مكونات تكامل المجتمعات، وقال: »إن أكثر 
وال  مبانينا  ارتفاع  ليس  العالم  أمام  به  نفاخر  ما 
اتساع شوارعنا وال ضخامة أسواقنا بل نفاخرهم 

بتسامح دولة اإلمارات«.
الشيخ  السمو  صاحب  قال  المناسبة،  وبهذه 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

القائد األعلى للقوات المسلحة: »إن دولة اإلمارات 
على  واالنفتاح  والتعايش  التسامح  عنوان  هي 
اآلخر، مؤكداً سموه أهمية الدور الذي تؤديه دولة 
اإلمارات في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم التسامح 

والتعايش والسالم لدى مختلف شعوب العالم«.
على  تؤسس  التي  المجتمعات  أن  سموه  وأكد 
هي  والتعايش  والمحبة  التسامح  ومبادىء  قيم 
واالستقرار  واألمن  السالم  تحقيق  تستطيع  التي 
بطموحات  وترتقي  جوانبها  بجميع  والتنمية 

وإنجازات أوطانها في مسيرتها نحو المستقبل.
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  أن  وأضاف سموه 
مكانة  رسخ  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان 
والتعايش  للتسامح  عالمياً  نموذجاً  اإلمارات  دولة 
العظيمة  القيم  هذه  غرس  على  وحرص  والتعاون 
لدى أبناء شعبه الذين يجسدون معانيها اإلنسانية 
وخارجها،  اإلمارات  دولة  في  وتحضر  رقي  بكل 
التسامح  في  اإلماراتي  النموذج  إن  سموه  وقال 
والتآلف  للجميع  الخير  حب  قيم  على  يرتكز 

والتعاون والعطاء والمساواة بين البشر جميعاً.
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وقال 
نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
التجلّي  هو   2019 عام  على  »التسامح«  إطالق  إن 
الحقيقي لدور اإلمارات في إعالء هذه القيمة لتكون 
عالميًة وواقعاً تعيشه البشرية لما فيه استقرارها 

وسعادتها.
حسابه  على  لسموه  تغريده  في  ذلك  جاء 
الرسمي على »تويتر«، قال فيها: »بين عاٍم مضى 
يحمل اسم القائد المؤسس.. وآخر آٍت يحمل إرثاً 
عظيماً أرساه زايد »طيب الله ثراه«.. تسطع بالدنا 
عام  على  )التسامح(  إطالق  الخالدة..  القيم  بنور 
2019 هو التجلّي الحقيقي لدور اإلمارات في إعالء 
هذه القيمة لتكون عالميًة وواقعاً تعيشه البشرية لما 

فيه استقرارها وسعادتها«.
وكانت اإلمارات أعلنت خالل عام 2016 تأسيس 
قانون  وأصدرت  العالم  في  للتسامح  وزارة  أول 

مبادرات م�ضيئة

• وزارة الت�ضامح

للتسامح  دولة  وزير  منصب  استحداث  تم 
ألول مرة في دولة اإلمارات في فبراير 2016 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن  أثناء 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
التشكيل  عن  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
الوزاري الثاني عشر والتغييرات الجوهرية في 
الحكومة االتحادية، واألسباب التي دفعت قيادة 

الدولة إلى تعيين وزير دولة للتسامح.

• الربنامج الوطني للت�سامح

 2016 يونيو  في  الوزراء  مجلس  اعتمد 
إظهار  بهدف  للتسامح،  الوطني  البرنامج 
اآلخر،  واحترام  لالعتدال،  الحقيقية  الصورة 

ونشر قيم السالم والتعايش.

• قانون مكافحة التمييز والكراهية

في يوليو 2015، أصدر صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن 
مكافحة التمييز والكراهية. ويهدف القانون إلى 
إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر 
التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، 
القانون بتجريم  أو ثقافية. ويقضي  أو دينية، 
األديان ومقدساتها،  بازدراء  المرتبطة  األفعال 
خطاب  ونبذ  كافة،  التمييز  أشكال  ومكافحة 

الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

بتجريم  يقضي  الذي  والكراهية  التمييز  مكافحة 
ومقدساتها،  األديان  بازدراء  المرتبطة  األفعال 
مجال  في  الفاعلة  المبادرات  من  عدداً  وأعلنت 
تعزيز الحوار بين الشعوب واألديان مثل »البرنامج 
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راشد  بن  محمد  و»جائزة  للتسامح«  الوطني 
جانب  إلى  التسامح«  الدولي  و»المعهد  للتسامح« 
إلى محاربة  الهادفة  المراكز  من  العديد  تأسيسها 
المركز  اإلمارات  تصدر  في  أسهم  مما  التطرف 
األول في مؤشر »التسامح مع األجانب« في ثالثة 
الكتاب  هي:   2018  -  2017 للعام  دولية  تقارير 
السنوي للتنافسية العالمي وتقرير مؤشر االزدهار 
تنافسية  مؤشر  وتقرير  ليجاتم،  عن  الصادر 

المواهب العالمية الصادر عن معهد إنسياد.
الدولة  موقع  التسامح  عام  إعالن  ويرسخ 
التسامح  قيمة  ويؤكد  للتسامح  عالمية  كعاصمة 
لتعميق  يهدف  مستداماً  مؤسسياً  عمالً  باعتبارها 
واالنفتاح  اآلخر  وتقبل  والحوار  التسامح  قيم 
دولة  اسم  أصبح  فقد  المختلفة،  الثقافات  على 
التي  »التسامح«  بقيمة  بقوة  مرتبطاً  اإلمارات 
وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »رحمه الله« بنهجه الذي جعل اإلمارات 
نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش والتعاون وجعل 
وطن  لنهضة  والمتين  الثابت  األساس  التسامح 
باتت اإلنسانية مرادفة السمه ولمجتمع أصيل قدم 
األمثلة الحية على التعايش بين جميع الشعوب مهما 

اختلفت ثقافاتها وعاداتها.
الدولة  استراتيجية  التسامح  موضوع  ويعتبر 
بين  استراتيجية ترسخت  الوطن، وهي  ومشروع 

مراكز ملحاربة التطرف

المعهد  يهدف  للتسامح:  الدولي  المعهد   -
اإلمارات  دولة  أطلقته  الذي  للتسامح  الدولي 
– حكومة دبي بموجب القانون المحلي رقم 9 
لسنة 2017 إلى بث روح التسامح في المجتمع، 
ودولياً  إقليمياً  اإلمارات  دولة  مكانة  وتعزيز 
كنموذج في التسامح، وترسيخ ثقافة االنفتاح 
والتطرف  التعصب  ونبذ  الحضاري،  والحوار 
بين  التمييز  مظاهر  وكل  الفكري،  واالنغالق 
أو  العرق  أو  الجنس  أو  الدين  بسبب  الناس 

اللون أو اللغة.
الدولي  المعهد  إنشاء  قانون  ويتضمن 
»جائزة محمد  إطالق جائزة تسمى  للتسامح 
بن راشد آل مكتوم للتسامح« يتم من خاللها 
إسهامات  لها  التي  والجهات  الفئات  تكريم 
على  التسامح  قيم  ترسيخ  في  متميزة 
المستويين الوطني والدولي، وتشجيع الحوار 
بين األديان وإبراز الصورة الحقيقية لإلسالم 

باعتباره دين تسامح وسالم.
- مركز »هداية« لمكافحة التطرف العنيف: 
في ديسمبر 2012، افتتح سمو الشيخ عبدالله 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان،  آل  زايد  بن 
الدولي، مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف 
العنيف المعروف بـ هداية، وهو االسم الجديد 
لمركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف، 
وذلك خالل االجتماع الوزاري الثالث للمنتدى 
في  عقد  الذي  اإلرهاب،  لمكافحة  العالمي 

أبوظبي.
لهذا  اإلمارات  حكومة  استضافة  وتعتبر 
تتبناه  الذي  التسامح  لمبدأ  تجسيداً  المركز 

الدولة، والذي ينبذ التطرف.
أطلقت   ،2015 يوليو  في  صواب:  مركز   -
مع  بالتعاون  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
صواب«،  »مركز  األمريكية  المتحدة  الواليات 
اإللكتروني،  للتراسل  تفاعلية  مبادرة  وهو 
في  الدولي  التحالف  جهود  دعم  إلى  تهدف 
حربه ضد التطرف واإلرهاب. ويتعاون المركز 
في  بما  والعالم  المنطقة  دول  حكومات  مع 
التحالف  في  مشاركاً  بلداً   63 حكومات  ذلك 
عامة  مع  يعمل  كما  التطرف،  ضد  الدولي 
الناس، والمؤسسات، والشركات والشباب من 
أجل دحض الكراهية والتعصب، وإبراز ونشر 
القيم الحقيقية لدين اإلسالم، والتي تقوم على 

االعتدال، وتدعو إلى التسامح واالنفتاح. 

أن تصبح مؤسسة من خالل  المجتمع قبل  أفراد 
واعتماد   2016 فبراير  في  التسامح  وزارة  إنشاء 
برنامج وطني للتسامح في يونيو من العام نفسه 
أرسيت  قد  كانت  تشريعية  قاعدة  إلى  يستند 
التمييز  مكافحة  »قانون  بإقرار   2015 يوليو  منذ 

والكراهية«.
مثال  هو  التسامح  عام  إعالن  أن   شك   وال 
قرنت  نموذجية  كدولة  للعالم  اإلمارات  تقدمه 
يعيش  اإلمارات  أحضان  ففي  بالتطبيق.  الدعوة 
فرق  ال  جنسية   200 من  أكثر  إلى  ينتمون  أفراد 
بين جماعاتهم وال تمييز بين أفرادهم. وتقدم بذلك 
إقرار  أوالً  فهو  التسامح  لمفهوم  محدداً  تعريفاً 
اعتراف  ثانياً   وهو  واإلنساني  الثقافي  بالتنوع 
وطنية  حكومية  مسؤولية  ثالثاً  وهو  باآلخر 
لعل  آن  في  وفردية  ومجتمعية  دولية  وسياسية 
العالم ينجو بالتسامح من نزعات الغلبة واالستئثار.

تتويجاً  ليكون  يأتي  التسامح  عام  وإعالن 
التي  الخالدة  وقيمها  الحضارية  الدولة  لرسالة 
جعلها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« األساس الثابت 
والمتين لنهضة وطن باتت اإلنسانية مرادفة السمه 
ولمجتمع أصيل قدم األمثلة الحية على التعايش بين 
جميع الشعوب مهما اختلفت ثقافاتها وعاداتها ألن 
بالتآخي  المؤمنين  لجميع  تتسع  وقيمها  البشرية 

واالنفتاح واحترام اآلخر ونبذ العنف ولفظ الحقد، 
فالتسامح تنقية للروح وعماد شامخ يرتقي بالنفس 
ويمد جسوراً  األمم  بين  التقريب  ويدعم  البشرية 
من المحبة للتالقي على أسس االحترام واالنفتاح 
العقيدة  واحترام  اآلخر  مع  االختالف  وتقبل 

والقناعات للجميع.



وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»
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الغالف

يجمع تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة بين 
األصالة العريقة والمعاصرة في آن واحد، ويرجع 
تراثها الذي يشتمل على مختلف المجاالت المتنوعة 
الحفاظ  في  الدولة  تهتم  حيث  السنين،  آالف  إلى 
وغرس  القادمة،  لألجيال  وتوريثه  التراث  على 
قيم ومفاهيم العراقة واألصالة في نفوس الشباب 
الحاضر والماضي، وذلك  الربط بين  ليتمكنوا من 
من خالل عمل منظم ومنسق قائم في أساسه على 

تعريف األجيال الجديدة بإرث بالدهم.
الرقمية  التكنولوجية  والثورة  العولمة  أن  إال 

حتقيق: اأماين اليافعي

»السنع« بين الهوية والغزو الرقمي

التي جعلت العالم كله ينضغط في كف اليد أثرت 
مكان  كل  في  الشابة  األجيال  وقلوب  عقول  على 
وعاداته  وتراثه  جذوره  يهمل  بعضهم  وجعلت 
وتقاليده الحسنة هرولة نحو تقاليع العصر وقيمه 
روح  بث  من  بد  ال  فكان  مجتمعاتنا،  عن  الغريبة 
الوطنية  البرامج  من  الكثير  عبر  واالنتماء  الحمية 
والمبادرات حفاظاً على شبابنا وأجيالنا القادمة من 
موجات التغريب وحثهم على التمسك بقيم األصالة 
التي  اليومية  والسلوكيات  الصالحة  والمواطنة 

تعكس صورتنا الحضارية واإلنسانية الفريدة. 

هوية املجتمع

خليل  محمد  الدكتور  يؤكد  المنطلق  هذا  ومن 
التربية  وأستاذ  بروفسور  الديسي  محسن 
في  ومتخصص  واإلسالمية  العربية  والدراسات 
علم النفس، في اإلدارة العامة لشرطة أبوظبي، بأن 
عادات  على  بمحافظتهم  عرفوا  اإلمارات  دولة  أبناء 
وتقاليد مجتمعهم األصيلة والعريقة وحرصهم على 
صيانتها وضمان توريثها لألجيال القادمة، فعادات 
أهل اإلمارات وتقاليدهم في ما يخص الزي الشعبي، 
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الشعبية،  والمجالس  والزيارات،  الضيافة  وأصول 
زالت  ال  االجتماعية  التقاليد  من  وغيرها  والزواج 
الموروث  من  مستوحاة  وهي  كبير،  بشكل  تراعى 
الثقافي واالجتماعي والديني، كما أن عوامل بقاء هذه 
ودائمة  باقية  لترسيخها  الساعية  والجهود  العادات 

بفضل االهتمام الرسمي والخاص. 
ابتعاد  لوحظ  األخيرة  اآلونة  في  أنه  ويضيف: 
فئة قليلة من الشباب عن االلتزام بعاداتنا وتقاليدنا 
المتأصلة في مجتمعنا اإلماراتي، بصورة أسهمت في 
ضعف الممارسة الشبابية لها، وقد تعزى األسباب 
وراء هذا االبتعاد الشبابي إلى طغيان مظاهر الحداثة، 
الفكرية  العولمة  لمظاهر  التأثير  رقعة  واتساع 
من  أحدثته  وما  تحديداً،  الشباب  فئة  بين  والثقافية 
انقطاع وفجوة كبيرة بين معرفتهم بها وممارستهم 
العملية لها على أرض الواقع، ولكن مواكبة التطور 
من  حال  بأي  تبرر  ال  وصنوفه  أشكاله  بشتى 
األحوال هذا الضعف في العالقة بين فئة من الشباب 

وعاداتهم وتقاليدهم المتوارثة.

تحدد  والتقاليد  العادات  أن  إلى  الديسي  ويشير 
التي  الخاصة  الصبغة  تلك  وتعطيه  المجتمع،  هوية 
يصطبغ بها، إذ ال يمكن وال بأي حال من األحوال 
تسيّر  التي  األمور  هذه  وجود  تجاهل  أو  تجاوز 
النّاس في الكثير من األحيان من خالل أنماط معينة 

ال يحيدون عنها.
لبعدنا  نتيجة  والتقاليد تظهر  العادات  والبعد عن 
مسيرتنا  تحكم  التي  والعادات  القيم  عن  الحقيقي 

االجتماعية.
ويرى أن من أهم العوامل التي أدت لتراجع القيم 
عدم تعلق اإلنسان بمعتقداته الدينية واألخالقية مما 
اإلماراتي  المجتمع  لتأثر  افسد عليه حياته، ونتيجة 
التكنولوجيا  عبر  المجتمع  على  أثر  الذي  باالنفتاح 
الرقمية، فبدأ تأثر المجتمع بثقافة اآلخر الذي يعرض 
أصبح  وبالتالي  حياته  وتفاصيل  وسلوكه  قيمه 
إلى  نحتاج  لذا  األصل  المجتمع  عن  بعيدين  األفراد 

حماية أخالقية لألجيال القادمة.
عند  تبدأ  اجتماعية سلبية  أي ظاهرة  إن  ويقول: 
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األفراد  عند  وتظهر  المجتمع  عليها  ويساعد  األفراد 
ذلك  بعد  ثم  التفكير  أساليب  من  أسلوب  في شكل 
في  الفرد  بها  يتفاعل  سلوكية  قوالب  إلى  تتحول 
تنعكس كسلوك  فيه وبالتالي  الذي يعيش  المجتمع 
نشاطه  فيها  يمارس  التي  الجماعة  داخل  في  للفرد 
المجتمعي، وهذا الفرد الذي يمارس هذا السلوك في 
إطار البيئة المجتمعية التي يعيش فيها له عالقة تأثير 
وتأثر في هذا المجتمع الذي يعيش فيه، أي أن األمر 
يبدأ كظاهرة سببها فرد واحد امتلكها كفكرة ثم بعد 
ذلك جعلها قالباً سلوكياً، واتجاهات الناس نحو هذا 
الجماعة  الجماعة وقوة  الفرد نحو  الفرد واتجاهات 
هي التي تحدد مستوى التأثير والتأثر ومن ثم تبدأ 

عملية المحاكاة والتشبيه.
ويشدد الديسي على أن هذه الظواهر )البعد عن 
العادات والتقاليد( ال يمكن أن تصدر عن فراغ، ألن 
سبب أي ظاهرة سلبية هو النسق القيمي الموجود 
عند األفراد، والذي تلعب فيه عملية التنشئة االجتماعية 
هذه  تعزيز  على  يعمل  والمجتمع  جداً،  كبيراً  دوراً 
عن  يحيدون  الذين  األفراد  هؤالء  أن  ونجد  القيم. 
هذه القيم يعانون من مشكلة كبيرة جداً تبدأ بصراع 
داخلي ما بين مكونات النسق القيمي التي بداخله وما 
بين الواقع المعاش والطموح الذي يرغب في تحقيقه، 
من  عدد  أكبر  في مشاركة  رغبتهم  إشكالية  وتبقى 

الناس في هذا السلوك.
ويرى أن المرحلة المهمة من عالج الظواهر هي 
رصدها ومتابعتها وتحديد حجمها وانتشارها حتى 
نبني ونخطط لمعالجتها في الطريق السليم، كما يجب 
هذه  إسهام  إلى  أدت  التي  العوامل  على  نتعرف  أن 

األساس  في  هي  والتي  السلبية  والظواهر  الظاهرة 
مرض سلوكي يظهر في سلوك الفرد وانحرافه عن 
مستوى القيم ويحتاج إلى معالجة سلوكية اجتماعية.
ويؤكد الديسي أن جزءاً من المسؤولية يقع على 
المحافظة  في ضرورة  تحديداً،  واآلباء  األهل  عاتق 
االجتماعي،  الموروث  هذا  مع  أبنائهم  تواصل  على 
من  أبنائهم  إقحام  في  أدوارهم  ممارسة  وأهمية 
الشباب في ممارسة عملية لها من خالل مناسباتنا 
اليومية، ومجالسنا التي تشكل بيئة خصبة للتواصل 
بين جيل اليوم وجيل األمس »فالمجالس مدارس«، 
و  المعرفة  من  بنبع  الشباب  نحن  علينا  تفيض 

أخالقيات الحياة.

والتقاليد  العادات  على  المحافظة  إن  ويقول: 
األصيلة جزء من المحافظة على الهوية الثقافية ألي 
وانقطاعهم  بها،  الشبابي  االهتمام  مجتمع، وضعف 
التواصل  طبيعة  على  سلبية  آثاراً  يترك  قد  عنها 
والثقافي،  االجتماعي  الموروث  هذا  وبين  بينهم 
الحضاري  باإلرث  الدنيا  يفاخر  اإلمارات  وشباب 
العظيم الذي ورثه من اآلباء واألجداد، ويعتز بعاداته 
وتقاليده األصيلة، كجزء من هويته اإلماراتية الخالدة، 

وتاريخه الذي يعبق بأصالة األرض واإلنسان.
المبادرات  من  الكثير  هناك  أن  الديسي  ويذكر 
التي تصب في هذا االتجاه ومنها على سبيل المثال 
قسم  طالبات  أطلقتها  التي  نديمك«  »قديمك  مبادرة 
بهدف  المتحدة  العربية  اإلمارات  بجامعة  االتصال 
الموروثة  والتقاليد  والعادات  التراث  على  الحفاظ 

للمجتمع اإلماراتي وتعزيز هذه القيم في المجتمع.
مسرح  على  إطالقها  تم  التي  المبادرة  وتعد 
مدينة  في  الجامعي  بالحرم  المعلومات  تقنية  كلية 
الحكومية، تجسيداً وخطى  القمة  لتتزامن مع  العين 
مطلوبة لتحقيق »رؤية دولة اإلمارات 2021«، والتي 
حددت مالمحها في ظل اتحاد قوي وآمن، سيخطو 
بالمعرفة  متسلحين  وطموح،  بثقة  اإلماراتيون 
مجتمع  في  منيع،  تنافسي  اقتصاد  لبناء  واإلبداع، 
مستويات  بأفضل  ينعم  بهويته،  متمسك  متالحم 

العيش، في بيئة معطاء مستدامة .
في  المجتمعية  الشرطة  إدارة  أن  أيضاً  ويذكر 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي تقوم بدور ريادي في 
هذا المضمار من خالل المحاضرات والمجالس في 

المدارس واألندية والجامعات.

الغالف

املبادئ العامة 

لأخالقيات »ال�سنع« 

والقيم املوجهة ل�سلوك 

املجتمع مل توجد 

من فراغ
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اأخالقيات ال�سنع

مستشار  بالهول  حميد  أمل  تؤكد  جانبها  من 
اإلمارات  وطني  بمؤسسة  المجتمعية  الشؤون 
في  والسلبية  اإليجابية  بين  تتراوح  العادات  أن 
المجتمعات بصورة عامة، وبأنها تطور الفرد وتنمي 
تعزله  أو  والسياسية  المجتمعية  بالمشاركة  حسه 
وتزيد من تعصبه وانعزاله.    وعندما نتكلم ونقول 
العادات والتقاليد اإلماراتية فعلينا أن نكون على علم 
بها، وتعرب بالهول عن أسفها البتعاد بعض الشباب 
مسؤولية  نحملهم  لم  ألننا  وتقاليدنا  عاداتنا  عن 
فالتغير  ثقافي،  وتراث  كهوية  ونقلها  معايشتها 
الثقافي يحدث في الدولة ونستشعره كخطر ومهدد 
ألحد المؤشرات للهوية الوطنية والمواطنة الصالحة 
الثقافية كالبعد  الهوية  وهو من محاور االنتماء في 
قامت  ولذلك  والتقاليد،  للعادات  والروحي  الديني 
لقياس  مقياس  بإعداد  اإلمارات«  وطني  »مؤسسة 
هذه المؤشرات ومنها هذا البعد ومدى قيام الناشئة 

والشباب بتبني مؤشر العادات والتقاليد.
وتضيف: أنه قد تم االنتهاء من المرحلة التجريبية 
سيتم  والذي  الميداني  للتطبيق  االستبيان  واعتماد 
درجات  الستخراج  إلكترونياً  يكون  بأن  اعتماده 
االنتماء  محاور  وتأهيل  لتطوير  لألفراد  تقييمية 
والوالء لديهم بقرارات ذاتية. وتقول: »كما أن التطوير 
بدأ في 2012 عندما أصدر مجلس الوزراء وثيقة قيم 
وسلوكيات المواطن اإلماراتي بهدف تنمية ذلك في 
تعاملي  خالل  ومن  اإلماراتي،  والشباب  الناشئة 
الوطنية  الهوية  معايير  من  معيار  أنها  أرى  معها 
والمواطنة الصالحة«. وتضيف أن من أهم المبادئ 
لسلوك  الموجهة  والقيم  »السنع«  العامة ألخالقيات 
المجتمع أنها لم توجد من فراغ، وإنما تمثل تجسيداً 
لخطوط عريضة أكثر شموالً، وهي مقومات المجتمع 
اإلماراتي وعناصر تكوينه الثقافي والروحي والبيئي 

المتعلق بوحدة التراب الوطني اإلماراتي. 

توثيق 

أما الدكتور محمد بوالعينين أستاذ علم اجتماع في 
جامعة اإلمارات فيقول إن هناك حاجة ماسة لتوثيق 
دور العادات والسنع بين األجيال نظراً لكون اإلنسان 
اعتاد  التي  السلوك  آداب  أظفاره  نعومة  منذ  يتعلم 
حياتهم  فترات  خالل  ممارستها  على  اإلماراتيون 
السابقة، وأصبحت جزءاً من هويتهم وخصوصيتهم.

ويشير أستاذ علم االجتماع إلى أن هناك مبادرات 
أساسية تسمى  مادة  فهناك  االتجاه  عديدة في هذا 
كما  الدولة،  مدارس  في  تدرس  صارت  )األخالق( 
التواصل  مواقع  جميع  في  اإلعالم  دور  ننسى  ال 
بين  تتنوع  مختلفة  برامج  وتقديم  االجتماعي 
األدبية  والقصص  الدراسية  والمنهجية  اإلعالمية 
اإلماراتية  والتقاليد  للعادات  للترويج  والمصورة 

وتعزيزها بين أفراد المجتمع اإلماراتي. 
القيم  تعزيز  من  بد  ال  أنه  العينين  بو  ويضيف 
لتصبح  المجتمع  أفراد  بين  والسلوكية  المجتمعية 

ومنها  المعاصرة   اإلماراتية  الشخصية  من  جزءاً 
لآلخرين  واإلخالص  سناً  األكبر  احترام  ترسيخ 
وآداب  والضيافة  والتطوع  واألمانة  األخالق  وكرم 
والترابط  الطعام  آداب  إلى  باإلضافة  المجلس 
المهنة  واحترام  والسالم  التحية  وآداب  والتكاتف 

والعمل اليدوي وحب الغير واإليثار.

احل�سن احل�سني

مدرسة  وكيل  الشامسي  زايد  بن  حسن  ويرى 
حمزة بن عبدالمطلب في أبوظبي أن من أهم األسباب 
التي أدت إلى ضعف العادات والتقاليد عند فئة كبيرة 

من أبنائنا التمدن والموضة والتفكك األسري.
الحصين  الحصن  هي  األسرة  أن  ويضيف 
للحفاظ على العادات والتقاليد وذلك من خالل نقل 
هذه العادات من جيل إلى جيل، ومن هنا فإن مهمة 
األسرة غير سهلة في التوفيق بين القديم والحديث 
ومواقع  االتصال  تكنولوجيا  عصر  في  وخصوصا 
المجتمعات.  جميع  غزت  التي  االجتماعي  التواصل 
الطالب  أبنائنا  في  تغرس  أن  بد  فال  المدرسة  أما 
ومنذ  الصغر  منذ  والتقاليد  العادات  والطالبات 
الثقافة وحب  وتعليمهم  األولى  الدراسية  المراحل 
شيوخه  ومحبة  سبيله  في  والتضحية  الوطن 

وحكامه والسمع والطاعة لهم. 
حيوي  فدوره  اإلعالم  أو  الرابعة  السلطة  أما 
وذلك  واألجداد  اآلباء  موروث  على  المحافظة  في 
خالل  ومن  النافعة،  الهادفة  البرامج  خالل  من 
أو  الخيل  أو  الهجن  كسباق  التراثية  المسابقات 
بالنشء  االهتمام  ينبغي  كما  الشراعية.  المحامل 
الذي هو مستقبل الدولة، لهذا فإنه ينبغي االهتمام 
ومسلسالت  وأفالم  برامج  تقديم  على  والتركيز 
تبث القيم الحميدة، ويجب أن يكون ذلك من أولى 
الناشئ  الجيل  على  الحفاظ  أجل  من  األولويات 

وتربيته أفضل تربية.

العادات والتقاليد 

حتدد هوية املجتمع، 

وتعطيه تلك ال�سبغة 

اخلا�سة التي ي�سطبغ 

بها

د. محمد خليل الديسيأمل بالهولحسن الشامسي
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من  متصلة  حلقات  ُتمثل  والتقاليد  العادات 
وتوارثها  اكتسبها  التي  والخبرات  التجارب 
باألحداث  الحافل  تاريخهم  خالل  البشر 
والتي  والتحوالت،  والتطورات  والمواقف 
أسهمت في تكوين وتشكيل أفكارهم وثقافاتهم 
وسلوكياتهم، بل وفي تنميط وتوجيه قناعاتهم 

ومعتقداتهم وطموحاتهم. 
وتشّكل العادات والتقاليد مجموعًة طويلًة من 
تتميّز  التي  الناس  حياة  في  التجارب  حصيلة 
تصّرفات  أّن  كما  باألحداث،  ممتلئًة  بكونها 
ومعتقداتهم  وأفكارهم  وسلوكهم  األشخاص 
تترك األثر الكبير على عادات وتقاليد المجتمع 

حتقيق: رمي حممد - القاهرة 

والتقاليد  العادات  هذه  وتستمّر  بهم،  المحيط 
العصور،  مّر  على  األجيال  بين  من  باالنتقال 
في  اإلنسان  حياة  شكل  تمثّل  فهي  بالتالي 
صورة  لتُرسم  االجتماعيّة  األوجه  مختلف 
والشعوب  المجتمعات  وتطور  لحركة  واضحة 

في العالم.
ومن المؤكد أن العادات والتقاليد في جميع 
وسلبية،  إيجابيًة  وجهين،  ذات  المجتمعات 
وهي تختلف بشكل كبير وواضح عند اختالف 
المكان ومن مدينة ألخرى. وبعض الموروثات 
من العادات والتقاليد العربية في مصر، والتي 
حصلنا عليها من اآلباء واألجداد كانت صحيحًة 

ويفتخر  موجودة  مازالت  لذلك  وإيجابيًة، 
والصدق،  الكرم،  مثل:  عليها  ويحافظ  بها 
وهنالك  وغيرها،  الضيف  وإكرام  والشهامة، 
سلبي،  طابع  ذات  تكون  المورثات  تلك  بعض 
تتالشى،  حتى  وتجاهلها  منها  التقليل  ينبغي 
اقتصار  السلبية  والتقاليد  العادات  بعض  ومن 
التعليم على الذكور فقط، وظاهرة الثأر، وزواج 

األقارب،وغيرها الكثير.
يسعى  أن  مجتمع  كل  على  الواجب  ومن 
والتخلّص  الجيّدة،  العادات  للحفاظ على  جاهداً 
أحسن  مجتمعاً  لنكون  السيئة،  العادات  من 

وأفضل وعادات وتقاليد لألجيال القادمة.

حرب من أجل البقاء!
 غزو غربي وتكنولوجيا حديثة ت�ستهدف الأجيال اجلديدة 

الغالف
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العربي المصري ما زال متمسكاً  والمجتمع 
بعاداته وتقاليده التي ورثها عن أجداده القدماء، 
على الرغم من أننا نعاني اليوم ارتباكاً شديداً 
مع  تعاملها  في  األسرة  تماسك  مستوى  على 
تتقاطر  باتت  التي  الجديدة  الثقافية  الوافدات 
في  فالمشكلة  وصوب،  حدب  كل  من  علينا 
من  شيء  إلى  اإلرتباك  حد  تجاوزت  الحقيقة 
المعاناة من التفكك واالنقسام، والذي يؤثر في 
العالقات األسرية والمجتمعية في ظل الحداثة 
فئة  علي  بظاللها  ألقت  التي  الغربية  والثقافة 
الشباب من نافذة الفن السابع السينما والدراما، 

عالوة على مواقع التواصل اإلجتماعي. 

هوية

وتوضح الدكتورة سوسن فايد أستاذة علم 
القومي  بالمركز  واالجتماعي  السياسي  النفس 
أن  مصر  في  والجنائية  االجتماعية  للبحوث 
العادات والتقاليد تحدد هوية المجتمع، وتعطيه 
ال  لذا  بها،  التي يصطبغ  الخاصة  الصبغة  تلك 
أو  تجاوزها  األحوال  من  حال  بأي  وال  يمكن 
بين  الغربي  الثقافي  الغزو  ظل  وفي  تجاهلها. 
يهدد  مخيف  بشكل  للغرب  وتقليدهم  الشباب 
فنحن  مصر،  في  الشرقية  وتقاليدنا  عاداتنا 
نعاني من أزمة قيم وتغيير في سلوكيات عديدة، 
ويومياً هناك ثقافة أجنبية واردة موجهة للشباب 
في مرحلة المراهقة وتجد منهم إقباالً و تقليداً 

أعمى بسبب انفتاح وسائل اإلعالم واإلنترنت.
وأضافت: أنه ما علينا إال أن نشاهد مجموعة 
من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل 
في  المراهقين  بعض  تظهر  التي  االجتماعي 
بعرض  يقومون  وهم  المصرية،  المدارس 
مظاهر الحب علنياً مخالفة للعادات والتقاليد في 
مصر، بل ومخالفة للمنطق في حد ذاته. وهناك 
سلبيات كثيرة أثرت على تقاليدنا ومنها تدخين 
وغيرها،  والمقاهي  العامة  األماكن  في  الفتيات 
وقد تخلينا عن عادات كثيرة في حياتنا اليومية.

وأشارت إلى أن القيم تحارب من أجل البقاءـ 
والحياء أصبح ضعفاً، والقوة أصبحت مجاهرة 
المؤسسات  عمل  غياب  حالة  وفي  بالفواحش. 
والمفاهيم  القيم  دعم  في  التوعوية  المعنية 
الصحيحة، سنظل نقع فريسة للثقافات الواردة 
علينا، والتي تخاطب الغرائز وجهل األمم، وهذا 
لتفكيك  تهدف  التي  الرابع  الجيل  حرب  يعتبر 

المجتمع بشكل ممنهج.
 

اأ�سياء غريبة!

رئيس جمعية  داوود  محمد  الدكتور  ويقول 
في  العلوم  دار  بكلية  اللغة  وأستاذ  المعرفة 
المصري  العربي  المجتمع  إن  القاهرة:  جامعة 
من  العديد  ظهور  األخيرة  الفترة  خالل  شهد 
األشياء الغريبة، والتي ال تتماشى مع العادات 
والتقاليد، وأنه إذا نظرنا حولنا سنجد فئة من 
الشباب ممن اتخذوا موضة السيدات من مالبس 
وإكسسوارات مظهراً لهم، حتى ال تستطيع أن 

تفرق بين شاب وفتاة. كما تغير مفهوم الموضة 
لدى الفتاة التي تقلد تقليداً أعمى من دون النظر 
للعادات والتقاليد، أو هل سيتناسب معها أم ال، 
وأصبحنا نرى  فتاة تدخن لفافة تبغ في مكان 
على  الشاب  مثل  مثلها  تجلس  وأخرى  عام، 

المقاهي. 
العربي  المجتمع  يرفض  بينما  أنه  وأضاف: 
قطاع  هناك  الغريبة،  الظواهر  تلك  المصري 
حرية  يعتبرها  المجتمع  هذا  من  عريض 
وأنها  باألخالقيات،  لها عالقة  وليس  شخصية 
نوع من مواكبة العصر والمشاركة فيه، وهذه 
ال  الفنانة  فتجد  الدراما  تروجها  باتت  العادات 
تستحي من إعالنها عن تدخين الشيشة كعادة 
على  عالوة  عنها،  اإلقالع  تريد  وال  تعشقها 
األلفاظ الخارجة التي تتردد في األفالم، ونرى 
غير  األلفاظ  هذه  يرددون  والمراهقين  األطفال 
الالئقة كأسلوب حياة. ومع عدم رقابة األسرة 
والمدرسة، أصبحت تلك العبارات المشينة على 
مرآى ومسمع من كبار السن وأولياء األمور من 

دون حياء منهم.
واألقدر  األول  المعلم  هي  األسرة  أن  وأكد 
والتقاليد  العادات  منظومة  على  الحفاظ  على 
اإليجابية في المجتمع، وذلك من خالل نقل هذه 
العادات من جيل اآلباء إلى جيل األبناء، ومن هنا 
فإّن ذلك سيعمل حتماً على انتشار هذه العادات 
وعدم اندثارها، كما يجب أن يتم الحد من خالل 
األسرة من التأثيرات الضارة للغزو اإللكتروني، 
أعظم  األيام  هذه  في  اآلباء  مهمة  فإّن  ولذلك 

وأخطر من مهمة اآلباء في أّي وقت مضى.

اإنذار باخلطر

أستاذة  حافظ  محمد  حنان  الدكتورة  وترى 
بكلية  التدريس  وطرق  المناهج  قسم  ورئيسة 
التربية في جامعة عين شمس أن كل ما يحدث 
العربي  المجتمع  ضربت  سيئة  عادات  من 
الذوق  لطمس  محاولة  إال  هي  ما  المصري 

بخاصة  الهوية  وتمييع  األصيل  والطابع  العام 
ثقافات  لتقليد  يتوق  الذي  الشباب  فئة  لدى 
األمر  والتمدن،  التحضر  دعاوى  تحت  الغرب 
الدفاع  الجميع نحو  بالخطر ويدفع  ينذر  الذي 
الثقافية واألخالقية للمجتمع، ولكن  الهوية  عن 
ما زال الشاب المصري يكمن بداخله ما تعلمه 
من آبائه وأجداده من شهامة وكرم ونبل تظهر 
صفاته الحميدة وتقاليده اإليجابية وقت الشدة، 
االسالمي  بنائها  على  تحافظ  األسر  زالت  وال 
هويتنا  على  البقاء  أجل  من  وتصارع  السليم، 

المتأصلة من أجدادنا القدماء.
القطاع  في  تغييراً  هناك  أن  وأضافت: 
التعليمي ما يدعو للتفاؤل بأن جيالً جديداً من 
من  كبير  قدر  على  أصبح  التعليمية  المنظومة 
المراحل  في  الطالب  مع  التعامل  في  الوعي 
أواصل  يعزز  ما  بداخلهم  لترسيخ  المختلفة 
لتقاليدنا وعاداتنا  الترابط االجتماعي واالنتماء 

المتوارثة.

بناء الوعي

أستاذ  الدين  علم  محمود  الدكتور  ويرى 
أن  للصحافة  الوطنية  الهيئة  وعضو  اإلعالم 
أداة  تكون  أن  اإلعالم  وسائل  من  المطلوب 
يقين  على  وكلنا  لهدمها،  وليس  الدولة  لبناء 
بأن الشباب هما العمود الفقري للدولة، ويجب 
الخراب  بمواجهة  األعين  نصب  وضعهم 
وذلك  الرخيصة،  الفنية  واألعمال  اإلعالمي 
الجمهور  غرائز  ومخاطبة  اإلثارة  عن  بالتخلى 
في  يسهم  محتوى  وتقديم  مشاعره،  ودغدغة 
المواطن ويدعم قدرته على مواجهة  بناء وعي 
المجتمع اآلن،  التي يواجهها  العديدة  التحديات 
النظيفة  والتسلية  الترفيه  تقديم  جانب  إلى 
البعيدة عن اإلسفاف أو اإلثارة، وااللتزام بقيم 
إعالمي  أداء  خالل  من  المجتمع  وأخالقيات 
يلتزم بالمسؤولية الوطنية والمسؤولية المهنية 

واألخالقية.

د. سوسن فايد د. محمد داوود 
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العرب  الشباب  من  الحالي  الجيل  ينظر  كيف 
مهم  سؤال  العولمة؟  زمن  في  والتقاليد  للعادات 

يطرح نفسه على مجتمعاتنا العربية.
»999« التقت الدكتورة غنى نجاتي، اختصاصية 
بأنها  العادات  عرفت  والتي  النفسية،  الصحة  في 
فعله  يتم  المعتاد،  التصرف  أو  السلوك  من  نمط 
أعراف  وهي  جهد،  دون  من  وتكراراً  مراراً 
يتوارثها األجيال لتصبح جزءاً من أسلوب حياتهم، 
وتستمر ما دامت تتعلق بالموروث الثقافي الخاص 

بالمجتمع. 
مجموعة  هو  بالتقاليد  المقصود  أن  وأضافت: 

لقاء: حممد قا�سم ال�سا�س- بريوت

القواعد التي تنظم السلوك اإلنساني داخل المجتمع، 
وهي تنتج عن اتفاق أفراد المجتمع عينه، وتستمد 
التي مر  المتراكمة  قوتها منه، وتدل على األحكام 
السلف،  إلى  الخلف  تناقلها من  عبر  المجتمع،  بها 
الداخلي  النظام  بمنزلة  لتكون  جيل،  بعد  جيالً 

لمجتمع معين.
وعن االختالف بين مصطلحي العادات والتقاليد، 
اختالفهما  من  الرغم  على  أنه  نجاتي  د.  أجابت 
فالعادات  متالحم،  بشكل  معاً،  يرتبطان  أنهما  إال 
والتقاليد تحدد هوية المجتمع، وتعطيه تلك الصبغة 
الخاصة، التي يصطبغ بها، إذ ال يمكن وال بأي حال 

من األحوال، تجاوز أو تجاهل وجود هذه األمور، 
من  األحيان،  من  الكثير  في  النّاس  تسيّر  التي 
خالل أنماط معينة ال يحيدون عنها، حيث تتمسك 
المتوارثة،  وتقاليدها  بعاداتها  المجتمعات  جميع 
البشرية  المجتمعات  من  غيرها  عن  تميزها  والتي 
عليه  ومتعارف  ومحبب  مألوف  هو  وما  األخرى، 
غير محبذ في  أمراً  يكون  قد  داخل مجتمع معين 

مجتمع آخر.
وأضافت: أن العادات والتقاليد تنقسم عادًة إلى 
العادات والتقاليد  قسمين رئيسين: األول يتضمن 
الترابط  أواصر  توطيد  في  تساعد  التي  الحميدة 

كيف نحمي نظامنا الداخلي؟
زيادة الوعي والثقافة باأهمية وفائدة العادات والتقاليد احل�سنة ت�سهم يف بقائها

الغالف
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بحيث  الواحد،  المجتمع  في  الناس  بين  والتالحم 
يكون المجتمع قادراً على أن يرمم نفسه بنفسه من 
دون الحاجة إلى أدوات خارجية. أما القسم الثاني، 
التي قد تلحق  السلبية  العادات والتقاليد  فيتضمن 
هضمها  بسبب  بالمجتمع،  عريضة  بفئات  الضرر 
لحقوق هذه الفئات، وتكثر مثل هذه العادات عادة 
في المجتمعات المتخلفة التي تتمسك بهذا الجهل، 
كونه يعد بمنزلة طوق لنجاتها، مع أنها في حقيقة 

األمر طوق خسرانها وهالكها. 

اأبرز العادات والتقاليد 

أجابت  العربية،  والتقاليد  العادات  أبرز  وعن 
األصيل  العربي  مجتمعنا  يميز  ما  نجاتي  غنى  د. 
الشهامة  هو  خصوصاً،  الشام  وبالد  عموماً، 
والعنفوان وفعل الخير، أو كما يطلق عليها بالنخوة 
متأصلة  وتقليد  عادات  وهذه  والحمية،  والفزعة 
عن  العربي  اإلنسان  شخصية  وتميز  بمجتمعنا، 
غيره، حيث تبدو عادة الشهامة بشكل واضح في 
والمساعدات  الخيرية،  والجمعيات  التبرع،  حمالت 

األهلية، بغض النظر عن االنتماءات المختلفة.
وأضافت أن عادة الترابط األسري في المجتمع 
بها  يتفوق  التي  العادات  أكثر  من  تبقى  العربي 
مجتمعنا عن غيره من المجتمعات، فالحضور القوي 
لألسرة الممتدة لكل فرد في جميع مناسبات حياته 
المهمة، تجعل األسرة بمثابة القيمة العليا واألسمى 
التي يحاول مجتمعنا العربي الحفاظ عليها، فليس 
ألسرة  مختلفة  أجيال  اجتماع  من  أجمل  هو  ما 
الدعم  ويتبادلوا  ورحمة  بمودة  ليتفاعلوا  واحدة 
العاطفي بشكل يشبع الحاجات النفسية األساسية 
ألفراد األسرة، ويجعل كل فرد منها يشعر باالنتماء 

والوجود الذاتي ضمن هذا النسق األسري. 
من  يعتبر  المختلفة  بألوانه  الكرم  أن  وتابعت 
كان  سواء  األصيل  لمجتمعنا  المميزة  العالمات 
الكرم للغريب أو للضيف. وال ننسى الطيبة كعادة 
أكثر  من  يعتبر  الذي  العربي  المجتمع  في  بارزة 
المجتمعات البشرية طيبة وتسامحاً وعفوية، وكذلك 
نجد عادة احترام وتوقير كبار السن، من التقاليد 
عليها  يحث  والتي  السائدة،  اإلنسانية  والعادات 
مجتمعية  كقيمة  عليها  ويشدد  العربي،  مجتمعنا 

عليا.

ابتعاد 

وعن سبب ابتعاد بعض شباب اليوم عن عادات 
وتقاليد مجتمعهم العربي، رأت د. نجاتي أنه في ظل 
التطور التكنولوجي السريع واالنفتاح الذي شهده 
مجتمعنا العربي نحو العولمة، أصبح التغيير يمس 
جميع حلقات المجتمع وأنماطه المعيشية. وبذلك، 
أصبحنا نرى جيلين يفصلهما سنوات قليلة زمنياً، 
تجاوب  مع  ثقافياً،  متسعة  بينهما  الفجوة  ولكن 
مرحلة  كل  في  الحياة  ومتطلبات  ألبعاد  جيل  كل 

ولآلخر.
وأضافت: أن هناك لكل عائلة عاداتها وتقاليدها 
الخاصة، ولكل جيل له عاداته وتقاليده المميزة عن 

غيره من األجيال السابقة أو الالحقة، فجيل شباب 
اليوم له حياته الخاصة التي قد تختلف بإيقاعها عن 
عادات وتقاليد مجتمعهم المحلي، والتي ال تتماشى 
مع الحياة المعاصرة، وبالتالي ال تتناسب مع أفكار 
حياتهم  بجعل  طموحاتهم  ترضي  وال  الشباب، 
على  والتقاليد  العادات  تشجع  بينما  انفتاحاً،  أكثر 
الخصوصية في التعبير واالكتفاء بالحدود البسيطة 

التي يرسمها سقف المجتمع المحلي.
االعجاب  شديد  اليوم  شباب  أن  إلى  وأشارت 
باتباع  يتجلى  وذلك  الغربي،  بالمجتمع  والتعلق 
غريبة  تكون  قد  والتي  الغربية،  الموضة  صيحات 
عن ثقافتنا العربية كالمالبس الممزقة. وال يتوقف 
يتعدى  بل  فقط،  الملبس  طريقة  اتباع  على  األمر 
أحاديثهم  ضمن  أجنبية  لغات  التباعهم  ليصل 
اليومية، وإعجابهم الصريح بعادات وتقاليد غربية.

مت�سك 

وعن كيفية تنمية تمسك شباب اليوم بالعادات 
أن  نجاتي  د.  أكدت  العربية،  الحسنة  والتقاليد 
لألهل دوراً كبيراً في تربية جيل اليوم، واحترامهم 
وسائل  وراء  الزائد  فاالنغماس  والتقاليد،  العادات 
دور  له  استخدامها،  وسوء  ومجاراتها،  التحضر 
كبير في ابتعاد الشباب عن عادات وتقاليد مجتمعنا 
نمط  وتغير  السريع  العيش  نمط  مع  خصوصاً 
ضبابي  المفاهيم  من  الكثير  أصبح  حيث  الحياة، 

والتقاليد  العادات  من  العديد  وهناك  المعنى، 
حرياتهم،  من  يحد  الذي  بالقيد  بعضهم  يصفها 
ما  بين  الشباب  تفرقة  ذلك، هو عدم  والسبب في 
هو دخيل، وما هو أصيل، وبين ما هو سلبي، وما 
هو إيجابي. واألمثلة في ذلك كثيرة ضمن وسائل 
من  الفرد  يستطيع  قد  التي  االجتماعي  التواصل 
خاللها أن ينعى وفاة أحد أقاربه، فيقوم اآلخرون 
بإرسال تعليق حزين بغرض تأدية الواجب خالفاً 
تنص  التي  األصيلة،  العربية  والتقاليد  للعادات 
على الذهاب لمنزل المتوفى، وتعزية أفراد أسرته 
الدعم  وتقديم  عليهم،  لالطمئنان  شخصي  بشكل 

والمساعدة الالزمة. 
بأهمية  والثقافة  الوعي  زيادة  أن  وأضافت: 
وفائدة العادات والتقاليد الحسنة يسهم في بقائها، 
ويحفظ استمرارها. كما ينبغي الحديث عنها بلغة 
إدراك  من  اليوم  شباب  يتمكن  بحيث  معاصرة، 
العربي، والحفاظ  المجتمع  أثرها في ترابط  أهمية 
هويتنا  أصالة  مع  يتعارض  ما  فكل  هويته،  على 
بالتأكيد.  العربية، ويمحي ثبوتيتها هو أمر سلبي 
ال  التي  الجديدة  المكتسبة  والتقاليد  العادات  أما 
تسيء لثقافتنا وال تتعارض جوهرياً مع مبادئها، 
فهي إيجابية ال محالة. والتطور ال بد منه، والتغير 
اإليجابي أمر محبب ومرغوب به طالما ال يتعارض 

مع األهداف العميقة واألصيلة.

حمافظة 

والتقاليد  العادات  على  المحافظة  طرق  وعن 
العربية اإليجابية، حددت د. غنى نجاتي التالي:

األسرة: كونها المعلم األول واألقدر على الحفاظ 
في  اإليجابية  والتقاليد  العادات  منظومة  على 
المجتمع، وذلك من خالل نقل هذه العادات من جيل 
اآلباء إلى جيل األبناء، ومن هنا فإّن ذلك سيعمل 
اندثارها،  وعدم  العادات  هذه  انتشار  على  حتماً 
والحد من التأثيرات الضارة للعولمة، ومن هنا فإّن 
أّي  من  وأخطر  أعظم  األيام  هذه  في  اآلباء  مهمة 
وقت مضى، فهم مضطرون إلى الجمع بين فوائد 
وبين  االتصال،  في  الحديثة  والوسائل  التقنيات 

الحفاظ على العادات والتقاليد الحميدة الموروثة. 
على  الحفاظ  أيضاً  يمكن من خاللها  المدرسة: 
منذ  الطلبة  في  غرسها  طريق  عن  وذلك  القيم، 
الطلبة  تعليم  قبل  األم،  الثقافة  وتعليمهم  الصغر، 
يتم  أن  اإلجرام  من  فإنه  لهذا  األخرى،  الثقافات 
اللغات  العربية  المدارس  في  الطلبة  صغار  تعليم 

األجنبية قبل اللغة العربية األم. 
من  مثالً  يبثه  بما  االهتمام  خالل  من  اإلعالم: 
متحركة،  رسوم  ومسلسالت  وأفالم  برامج 
فاألفالم والرسوم المتحركة المستوردة قد تحتوي 
على ما يناقض عادات المجتمع وتقاليده، لهذا فإنه 
ينبغي االهتمام والتركيز على تقديم برامج وأفالم 
القيم  تبث  محليّة،  متحركة  رسوم  ومسلسالت 
الحميدة، وبجودة األجنبية نفسها، ويجب أن يكون 
ذلك من أولى األولويات من أجل الحفاظ على الجيل 

الناشئ، والعادات، والتقاليد المجتمعية.

جناتي: الأ�سرة 

واملدر�سة والإعالم 

م�سوؤولون عن املحافظة 

على العادات والتقاليد 

الإيجابية
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تحقيق

حتقيق- عبدالرحمن اإ�سماعيل- القاهرة

إلى أين تتجه 
االستثمارات العربية في 2019؟

االستثمارات  وتيرة  تراجع  اقتصاديون  يتوقع 
العربي  العالم  داخل  المباشرة  واألجنبية  المحلية 
خالل عام 2019، متأثرة بتباطؤ النمو االقتصادي 
بين  الجارية  التجارية  الحرب  وتداعيات  العالمي، 
يعولون  أنهم  بيد  والصين،  المتحدة  الواليات 
كثيراً على حزمة القرارات التشيطية التي اتخذتها 
انعاش  حكومات عربية في مقدمتها اإلمارات في 
وتيرة االستثمارات المحلية واألجنبية خالل العام 
الجديد في قطاعات حيوية مع قرب انعقاد إكسبو 

.2020
لعام  العالمي  االستثمار  تقرير  إلى  واستناداً 
لتحتل  مراكز  خمسة  اإلمارات  تقدمت   ،2018
المرتبة 30 عالمياً في استقطاب االستثمار األجنبي 
المباشر، إذ بلغ إجمالي قيمة تدفقات االستثمارات 
مليار   10.3 نحو  إليها  الداخلة  المباشرة  األجنبية 
دوالر  مليارات   9 مع  مقارنة   2017 خالل  دوالر 
في 2016، على الرغم من تراجع تدفقات االستثمار 

األجنبي المباشر عالمياً بنسبة %23.5. 
األموال  حركة  حول  تساؤالت  وتثار 
خالل  العربي  العالم  داخل  واالستثمارات 
التي  االقتصادية  االضطرابات  ضوء  في   2019

يشهدها العالم؟ أين تتجه األموال؟ وأي القطاعات 
االقتصادية مرشحة الستقطاب االستثمارات؟ وهل 
المستثمرين  تنتظر  واعدة  استثمارية  هناك فرص 

داخل العالم العربي خالل 2019؟.

الخليج: العقارات والخدمات في المقدمة 
بدء  فإن   ،»999« التقتهم  اقتصاديين  بحسب 
في  الوزراء  مجلس  اتخذها  التي  بالقرارات  العمل 
اإلمارات مؤخراً بشأن تملك المستثمرين العالميين 
اإلقامة  تسهيالت  عن  فضالً   ،%100 للشركات 
تفتح  أن  شأنها  من  سنوات   10 إلى  تصل  التي 
 ،2019 اإلمارات خالل  جديدة لالستثمار في  آفاقاً 
األجنبية  االسثمارات  من  مزيداً  تستقطب  وأن 
التجزئة  والسياحة وتجارة  العقارات  قطاعات  إلى 
والصناعات القائمة على التقنية، عالوة على توجه 
جديدة  مشاريع  إنشاء  نحو  المحلي  االستثمار 
المقبل  العام  إكسبو  معرض  انعقاد  مع  تتواءم 
2020 وغالبيتها ستكون في مجال السياحة ومراكز 

التسوق وتجارة التجزئة.
وخليجياً، واستناداً إلى ما قاله لـ»999« السفير 
المستثمرين  التحاد  العام  األمين  بيومي  جمال 

العرب، فإن اإلصالحات االقتصادية التي اتخذتها 
الفترة  خالل  الخليجية  الحكومات  من  العديد 
األخيرة، وتركزت على تنويع مصادر الدخل بعيداً 
عن النفط، وأبرزها تطبيق القيمة المضافة، وتحرير 
أسعار الوقود، وتطبيق عمل برامج الخصخصة، من 
شأنها أن تعزز وتيرة االستثمارات في دول الخليج 
خالل 2019، إذ يتوقع بدء العمل في مشروع »نيوم« 
في السعودية، أكبر مشروع تطويري تستفيد منه 
كما  واألردن،  من مصر  كل  السعودية  جانب  إلى 
كأكبر  االقتصادي  موقعها  من  البحرين  ستعزز 
القطاع  يتأثر  أن  ويتوقع  الخدمات،  لتجارة  مركز 
الخاص إيجاباً في الكويت بتزايد اإلنفاق الحكومي.
عام  في  االستثمار  توجهات  ستتفاوت  وعربياً 
توقعات  أخرى، حسب  إلى  عربية  دولة  من   2019
القطاع  يعاود  أن  يتوقع  حين  ففي  االقتصاديين، 
العقاري في اإلمارات نشاطه خالل 2019 بدعم من 
القرارات االقتصادية األخيرة بعد تراجع أدائه خالل 
2018، يتوقع أن تهدأ وتيرة المشروعات العقارية في 
مصر، بعد أن وصلت األسعار إلى أعلى مستوياتها 
خالل السنوات الثالث األخيرة، وأوجدت حالة من 
كانت  وإن  عقارية«،  »فقاعة  حدوث  من  الخوف 
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قطاعات  إلى  االستثمارات  تتوجه  بأن  التوقعات 
الجاهزة  والمالبس  الغذائية  والصناعات  الطاقة 

وقطاع االتصاالت.
ويعول السودان على خريطة االستثمار الجديدة 
التي دشنتها الحكومة منتصف عام 2018، وتركز 
والخليجية  المحلية  االستثمارات  استقطاب  على 
الذكية  الزراعة والمناطق الحرة والمدن  إلى قطاع 
في  السياحي  القطاع  يظل  فيما  البديلة،  والطاقة 
والمشاريع  الحرفية  الصناعات  جانب  إلى  تونس 
رؤوس  الستقطاب  الرئيس  المحور  الصغيرة 
األموال، وهو الحال نفسه في األردن الذي يسعى 
بعدما  العقاري،  قطاعه  انعاش  إلى   2019 خالل 
انخفض صافي االستثمار األجنبي المباشر بسبب 
خالل  واألجنبية  الخليجية  االستثمارات  تراجع 
النصف األول من عام 2018 بنسبة 56.3% إلى 538 
مليون دوالر مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها 

من 2017، بحسب أرقام للبنك المركزي األردني.
التحاد  العام  األمين  بيومي  جمال  السفير 
في  تحسن  »هناك  يضيف:  العرب  المستثمرين 
السنوات  خالل  البيني  العربي  االستثمار  مناخ 
التي  االقتصادية  اإلصالحات  بفضل  األخيرة، 

إعطاء  بهدف  العربية،  الحكومات  غالبية  اتخذتها 
دور أكبر للقطاع الخاص سواء المحلي أو األجنبي 
ال  لكن  التنمية،  عجلة  في  العام  القطاع  لمشاركة 
تزال هناك حاجة لمزيد من اإلصالحات خصوصاً 
على صعيد تسهيل اإلجراءات الحكومية والقضاء 
بانهاء  الخاصة  والتعقيدات  البيروقراطية  على 
إذ ال تزال  المستثمرين ورجال األعمال،  معامالت 
ممارسات األعمال باستثناء دول مثل اإلمارات من 
المستوى، وهو ما يؤثر بالسلب على حركة  دون 
االستثمارات واألموال سواء الداخلة أو الخارجة«.

بالتعاون  العرب  المستثمرين  اتحاد  أن  ويتابع 
المؤتمرات  خالل  من  يسعى  العربية  الجامعة  مع 
واللقاءات التي يشارك فيها على المستوى العربي 
مناخ  تواجه  التي  والتحديات  المشاكل  إلى عرض 
االستثمار العربي على المسؤولين الحكوميين، إلى 
جانب تشجيع المستثمرين العرب على االستثمار 
االستثمارية  الفرص  باتت  بعدما  أوطانهم،  داخل 
خارج الوطن العربي محفوفة بالمخاطر، ولم تعد 

عوائدها كما كانت في السابق.
األخيرة  السنوات  أن  يضيف-  كما  والمؤكد- 
شهدت استقطاباً عربياً لألموال العربية المهاجرة، 
بعينها وصلت  قطاعات  على  تتركز  تزال  ال  لكنها 
بالفعل إلى مرحلة التشبع في الكثير من األسواق 
العربية وهي قطاعا العقارات والخدمات، إذ تشير 
قطاع  أن  إلى  االتحاد  بها  قام  التي  الدراسات 
الخدمات والذي يضم السياحة واإلسكان والمرافق 
والبنوك يستحوذ على 80% من االستثمارات، بينما 
يحصل قطاع الصناعة على 9% فقط والزراعة %3، 
األمر الذي يستدعي من الدول العربية كافة إحداث 
تفتح  بحيث  االستثمارية،  خرائطها  في  تعديل 
فرصاً في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة 
 -  80 العربية تستورد نحو  الدول  وأن  خصوصاً 

90% من غذائها.
في  تحققت  التي  النمو  معدالت  أن  ويوضح 
النمو  بتباطؤ  تأثرت   2018 خالل  العربي  العالم 
تغيراً   2019 عام  يشهد  أن  يتوقع  وال  العالمي، 
جذرياً في ضوء تباطؤ النمو في الصين واالتحاد 
ستظل  كما  فرنسا،  في  واألحداث  األوروبي، 

العربي  العالم  في  التقليدية  االقتصادية  القطاعات 
دون  من  االستثمارات  حركة  على  المسيطرة  هى 

تغيير كبير في 2019.
الهيدروكربون  قطاعات  فإن  بيومي،  وبحسب 
القطاعات  أكثر  هي  والخدمات  والسياحة  والعقار 
عام،  بشكل  الخليج  منطقة  في  لألموال  استقطاباً 
مع تفاوت ملحوظ في حجم وعدد الفرص في كل 
قطاع من دولة إلى أخرى، وال يتوقع أن يتغير هذا 
النمط االستثماري كثيراً خالل 2019 مع استثناءات 
القطاع  يظل  إذ  اإلمارات،  حالة  في  كما  محدودة 
يستعيد  أن  ويتوقع  حيوية  األكثر  النفطي  غير 
الكثير من العافية مع قرب انعقاد معرض إكسبو 
الحكومة  اتخذتها  التي  القرارات  من  بزخم   ،2020
والمتعلقة برفع نسبة تملك المشاريع لألجانب إلى 
100%، وتسهيالت تأشيرات اإلقامة إلى 10 سنوات، 
وهي قرارات تحفيزية لمجمل النشاط االقتصادي 

في البالد.
اإلمارات  في  السياحة  قطاع  أن  الثاني  واألمر 
ويستقطب  نشاطه  سيواصل  دبي  في  خصوصاً 
الزخم  ويزداد   2019 في  األموال  من  مزيداً 
العديد  أن  إذ   ،2020 إكسبو  موعد  اقترب  كلما 
للمشاريع  أموالهم  سيوجهون  المستثمرين  من 
القادمين  حركة  عليها  ستقوم  التي  السياحية 
ذاته  واألمر  العالمي،  المعرض  لحضور  والزوار 
سينطبق على القطاع العقاري بعدما سجل تراجعاً 

ملموساً في العامين األخيرين.
والتسويق  السياحة  دائرة  إحصاءات  وبحسب 
التجاري بدبي، فإن دبي استقطبت خالل األشهر 
زائر،  مليون   11.58 2018 نحو  األولى من  التسعة 
العالم  مدن  أكثر  كرابع  مركزها  على  لتحافظ 
العالمية  للمدن  زيارة بحسب مؤشر ماستر كارد 

المقصودة لعام 2018.
ويضيف بيومي: أنه إلى جانب قطاعي الخدمات 
أخرى  قطاعات  فإن  والعقارات،  كافة  بتفرعاته  
خالل  جديدة  أمواالً  ستستقطب  اإلمارات  في 
قطاعات  وهي  جيداً،  نمواً  أظهرت  بعدما   ،2019
الصحية،  والرعاية  اللوجستية  والخدمات  النقل 
وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، وهي 

جمال بيوميسحر نصر
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قطاعات حيوية لبقية الدول الخليجية خصوصاً في 
السعودية، إذ تحتل هذه القطاعات أهمية في رؤية 

المملكة 2030.
وتقوم رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية 
المباشر، وفتح  على استقطاب االستثمار األجنبي 
على  مغلقة  كانت  قطاعات  في  االستثمار  فرص 
يشهد  أن  معه  يتوقع  الذي  األمر  السعوديين، 
لالقتصاد  األموال  من  مزيد  استقطاب   2019 عام 
مشروع  في  العمل  يبدأ  أن  توقع  مع  السعودي، 
»نيوم« أكبر مشروع ترفيهي تنموي تستفيد منه 
السعودية ومصر واألردن،  ثالث دول عربية هى 
للمستثمرين  جذب  منطقة  المشروع  وسيكون 
العرب كافة، وسيوفر فرصاً استثمارية كبيرة في 

مجاالت عديدة.
وعربياً كما يضيف بيومي، من غير المقبول أال 
تستغل دول عربية مثل مصر والسودان والعراق 
قطاع  في  الكبيرة  إمكانياتها  والمغرب  وسوريا 
على  تقوم  وصناعات  مشاريع  إلقامة  الزراعة، 
وأن هذه  العالم العربي، خصوصاً  أكبر قطاع في 
الدول تستورد 80 - 90%  من احتياجاتها الغذائية، 
العربية  الحكومات  من  العديد  تدعم  أن  ويتوقع 
القطاع الخاص للدخول في القطاع الزراعي، وهو 
ما يمكن رؤيته في السودان الذي يعول كثيراً على 
التنمية  يقود  أن  يمكن  والذي  الزراعي  االستثمار 

هناك.
في  الزراعي  قطاعه  على  السودان  يعول  وكما 
استقطاب األموال في 2019، يتصدر قطاعا السياحة 
لقيادة  االقتصادية  القطاعات  الحرفية  والصناعات 

التونسية  الحكومة  عدلت  بعدما  تونس،  في  النمو 
من قانون االستثمار األجنبي.

من  واعدة  تزال  ال  العربية  »المنطقة  ويؤكد: 
استثمارية  فرص  وهناك  االستثمارية،  الناحية 
مجزية في دول مثل اإلمارات والسعودية ومصر 
المستثمرين  تستقطب  أن  يتوقع  ولبنان  وتونس 

المحليين واألجانب خالل 2019«.

م�سر: 1000 فر�ضة ا�ضتثمارية

وزيرة  نصر  سحر  تصريحات  وبحسب 
االستثمار والتعاون الدولي المصرية لـ»999« فإن 
العام  وزارتها  أعلنتها  التي  االستثمارية  الخريطة 
مجزية  استثمار  فرصة   1000 وتتضمن  الماضي 
اقتصادية  قطاعات  على  تشتمل  المستثمرين  أمام 
عدة ستكون من أبرز فرص االستثمار في مصر 

خالل 2019.
استثمارية في قطاعات  وتضيف: »لدينا فرص 
واآلثار،  والتعليم  واالتصاالت  والصحة  السياحة 
في  الشركات  أمام  المتاحة  الفرص  جانب  إلى 
قناة  محور  مثل  الكبرى،  القومية  المشروعات 
زراعة  ومشروع  اإلدارية،  والعاصمة  السويس، 
الجديدة،  والعلمين  فدان،  مليون  ونصف  المليون 
والريف  دمياط،  األثاث  ومدينة  ماسبيرو،  ومثلث 

المصري، ومدينة الجلود«.
والمؤكد أنه مع التسهيالت التي يوفرها قانون 
االستثمار الجديد، والذي تضمن مزايا استثمارية 
عدة للمسثتمرين أصبح مناخ االستثمار في مصر 
أكثر جاذبية بدليل ارتفاع أعداد الشركات الجديدة 

التي جرى تأسيسها خالل الفترة األخيرة، إذ جرى 
أموال  رؤوس  بإجمالي  شركة   18,120 تأسيس 

تفوق 46 مليار جنيه خالل العام المالي الماضي.
ووضعت مصر خطة استثمارية منذ نحو عامين 
مباشرة  أجنبية  استثمارات  استقطاب  تستهدف 
لما قالته نصر، بيد  بنحو 10 مليارات دوالر وفقاً 
تراجع  المصري،  المركزي  البنك  ألرقام  وفقاً  أنه 
إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  صافي 
مصر خالل العام المالي2017/2018 إلى 7.7 مليار 
العام  خالل  دوالر  مليار   7.9 مع  مقارنة  دوالر 

المالي 2016/2017.
وتتابع نصر بأن الخريطة االستثمارية الجديدة 
جميع  في  استثمارية  فرصاً  مرة  ألول  تتضمن 
على  تقتصر  تعدالفرص  لم  إذ  مصر،  محافظات 
منطقة أو محافظة بعينها، األمر الذي من شأنه أن 
يتيح فرصاً عدة للعمل أمام الشباب في المحافظات 
كافة، فضالً عن تنوع هذه الفرص بحسب المزايا 
التي تناسب كل محافظة، ففي دمياط التي تشتهر 
بها  للصناعة  متكاملة  مدينة  تولد  األثاث  بصناعة 
المدينة  وستشتهر  مجزية،  استثمارية  فرص 

الجديدة بتصدير صناعاتها من األثاث للخارج.
الجزء  على  يستحوذ  النفطي  القطاع  يزال  وال 
األكبر من االستثمارات التي اجتذبتها مصر خالل 
االكتشافات  بفضل  األخيرة،  الثالث  السنوات 
األجنبية  الشركات  بها  تقوم  التي  البترولية 
اكتشاف  اإليطالية صاحبة  ايني  شركة  خصوصاً 
المنطقة،  في  الغاز  إلنتاج  حقل  أكبر  ظهر،  حقل 
وهو النمط االستثماري الذي تقول الدكتورة عالية 



31 العدد 577 يناير 2019

لن  إنه  القاهرة  بجامعة  االقتصاد  استاذة  المهدي 
يتغير، إذ تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بقطاع النفط 

والغاز أكثر من القطاعات غير النفطية.
المناخ  تهيئة  في  مهم  الدولة  »دور  وتضيف: 
الخاص  القطاع  تشجع  التي  اإلجراءات  وتبسيط 
على االستثمار والتوسع، وتكون البداية باالعتماد 
على تقوية المشروعات الكبري لتضاعف إمكانياتها 
وكفاءتها وصادراتها وتجر وراءها مجموعة كبيرة 
أو خدمية،  المشروعات األصغر سواء سلعية  من 

وهكذا تتحرك عجلة االقتصاد«.
األجنبية  أن لالستثمارات  والمؤكد كما تضيف 
يكون  أن  ينبغي  لكن  االقتصاد،  تنمية  في  دوراً 
ففي  الدولة،  تضعها  التي  التنمية  ألولويات  طبقاً 
االستثمارية  الفرص  توفر  أن  ينبغي  مصر  حالة 
المتاحة أمام المستثمرين مجاالً أكبر لعمل الشباب، 
خصوصاً وأن مصر تمتلك مزايا جذب استثمارية 
الموقع في  الكبير، وثانياً  جيدة منها عدد السكان 
هائلة  فرص  تتوفر  أن  يمكن  وهنا  العالم،  وسط 
لالستثمار في قطاع الصناعة خصوصاً الصناعات 
الغذائية لتلبية احتياجات أكثر من 90 مليون نسمة 

من السلع الغذائية.
البناء والتشييد يكاد  المهدي بأن قطاع  وتتابع 
يكون القطاع غير النفطي الوحيد الذي يوفر فرصاً 
استثمارية جيدة ويتوقع أن يتواصل ذلك في عام 

2019، إلى جانب بروز قطاع االتصاالت.

الذهب املالذ الآمن يف 2019

مع  أبوالفتوح  هاني  االقتصادي  الخبير  ويتفق 
المهدي في توجهات االستثمار خالل عام 2019 في 
مصر، إذ يرى أن جذب االستثمار األجنبى يجب أن 
األكثر  القطاعات  نحو  اإلمكان  بقدر  موجهاً  يكون 
العمل  فرص  زيادة  فى  يسهم  ثم  ومن  تشغيالً، 

المتاحة. 
ويضيف: »االستثمار األجنبى لن يسهم بشكل 
جاد فى القضاء على البطالة إال إذا تم توجيه هذا 
قطاع  مثل  العمالة،  كثيفة  قطاعات  إلى  االستثمار 
فى  االستثمار  أن  حين  في  والتعدين،  الصناعة 
القطاعات االستهالكية األقل تشغيالً مثل المجمعات 
التجارية الكبرى ومطاعم المأكوالت والمشروبات، 
معدل  وخفض  عمل  فرص  خلق  فى  يسهم  لن 
البطالة، فاالستثمار األجنبى المباشر ليس غاية فى 

حد ذاته«.
تركزاً  األخيرة  السنوات  خالل  مصر  وشهدت 
لالستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية 
مراكز  خصوصاً  التجزئة  قطاعات  في  عربية 
التسوق والمطاعم والكافيهات، إلى جانب مشاريع 

عقارية ضخمة.
وعلى عكس كثيرين يتوقع أبو الفتوح أن يشهد 

عام 2019 توجهاً لألموال نحو االستثمار في الذهب 
ويدلل على رأيه بأن زيادة توقعات حدوث أزمات 
في  االستثمار  على  الطلب  حجم  من  يزيد  عالمية 
أفضل  من  يعتبر  الذهب  فى  فاالستثمار  الذهب، 
المالية  األزمات  فترات  خالل  االستثمار  طرق 
العالمية، وذلك لعدة أسباب، منها أن أسعار الذهب 
فرصاً  يحقق  مما  فترات  فى  االرتفاع  إلى  تتجه 
اآلمن  المالذ  يعتبر  الذهب  أن  كما  أرباح،  لتحقيق 
والرشيد على فترات التاريخ نظراً الحتفاظه بقيمته 

وقت األزمات.
ويضيف: »يلجأ المستثمرون فى فترات األزمات 
من  والهروب  الذهب  فى  االستثمار  إلى  العالمية 
نتيجة  الملموسة،  األصول  إلى  الورقية  العمالت 
تآكل القيمة الحقيقية للعمالت، بسبب لجوء البنوك 
قيمتها  يفقدها  مما  العمالت،  لطباعة  المركزية 
األزمنة  وعبر  التضخم،  إلى  ويؤدي  الحقيقية، 
فى  تجاوز  نمواً  حقق  الذهب  أن  يالحظ  الحديثة، 
بعض األحيان 300%، بينما حققت مؤشرات األسهم 
المدرجة فى البورصات العالمية نحو 80%  خالل 

الفترة نفسها.

فر�س من وراء احلرب التجارية

ويتوقع الخبير االقتصادي إبراهيم نوار أن تلقي 
والصين  المتحدة  الواليات  بين  التجارية  الحرب 
بظاللها على الفرص االستثمارية في العالم العربي 
باقية  التجارية  »الحرب  يقول:  إذ   ،2019 خالل 
واألرجح  الحكم،  في  ترامب  دونالد  بقي  طالما 
نهاية مدته  حتى  أنه سيستمر في منصبه رئيساً 
من  تأتي  ذلك  بعد  والخطورة  األولى،  الرئاسية 
أنه في حال فوزه بفترة رئاسة ثانية، فإن الحرب 
التجارية التي يشنها على العالم ستستمر حتى عام 
األقل، مما سيخلق حقائق جديدة على  2024 على 
يتراجع  الصين  النمو في  أن معدل  أولها  األرض، 
النمو  تباطؤ  وثانياً  التجارية،  الحرب  بسبب  ببطء 
النقد  أكده صندوق  العالمي حسبما  االقتصاد  في 
االقتصادي  للنمو  األخيرة  مراجعته  في  الدولي 

العالمي«.
ويضيف:»أمام هذه التطورات يسعى المنتجون 
إلى  الصين  من  مصانعهم  نقل  إلى  الصينيون 
تشنها  التي  التجارية  الحرب  لتجنب  أخرى  دول 
بلدان  وتعتبر  بالدهم،  على  المتحدة  الواليات 
الذي  الرئيسة  المالذات  أحد  آسيا  شرق  جنوب 
يلجأ إليها المنتجون الصينيون، خصوصا فيتنام 
إليها  االنتقال  بدأت  أو  فعالً،  إليها  انتقل  التي 
عشرات المصانع الصينية خالل األشهر األخيرة، 
وهنا أمام العالم العربي فرصة تاريخية ألن يكون 
شريكاً صناعياً قوياً للصين وليس مجرد شريك 
تجاري يستورد كل شيء«. ويتابع بأن التصنيع 
يعتبر  عالية،  مضافة  قيمة  ذات  صناعات  وبناء 
من  اآلن  يحدث  وما  كله،  العربي  العالم  مستقبل 
الصينية  للصناعات  توطين  وإعادة  هيكلة  إعادة 
فرصة  العربية  للدول  يقدم  الخارج،  إلى  ونقلها 
على طبق من ذهب ألن تكون شريكاً صناعياً قوياً 

للصين خالل األعوام المقبلة.
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تحقيق

أن  الصحف  في  وأخرى..نقرأ  فترة  بين 
مقتبل  في  وهو  مخدر  جرعة  إثر  مات  شاباً 
تعرض لحادث  أن مراهقاً  نقرأ  العمر، وأحياناً 
لم  وإذا  ليالً،  »التفحيط«  يمارس  وهو  مميت 

بصمت  يدفع  أحياناً  الجاني  هو  المراهق  يكن 
ثمن جريمة مراهق آخر، فكم من األخبار التي 
إثر حادث مميت  طالعناها عن مراهقين قضوا 

نتيجة قيادة السيارات بشكل متهور؟ 

المراهقون يدفعون حياتهم أحياناً ثمن لحظة 
طيش وتهور، فهل هم جناة أو ضحايا؟

شباب في عمر الورد يودعون الحياة قبل أن 
تفرح بهم الحياة، وتتفتح لهم ورود المستقبل 

حتقيق: لرا الظرا�سي

االبن الضال
اأ�سحاب ال�سوء قد تكون لهم عواقب مدمرة على الأبناء
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اأمين حممد زين: 

املراهقون يف خروجهم 

من عنق الزجاجة حتدث 

معهم  اأحيانًا بع�ض امل�ساكل 

القانونية

اأ�سماء بن هويدي: 

الأ�سدقاء يلعبون دورًا 

يف حتفيز الن�سج 

العاطفي والفكري 

والجتماعي

 حممد عبد العزيز: 

املراهقة ت�سهم ب�سكل 

كبري يف تكوين مالمح 

ال�سخ�سية

السوء..  أصدقاء  خطى  اتبعوا  ألنهم  هذا  كل 
في  الحياة  يدمر  قد  الذي  الساحب  الصديق 

لحظة واحدة.
مشاكل  أبعاد  لفهم  محاولة  التحقيق  هذا 
أصدقاء السوء وتبعاتها الخطيرة على المجتمع.

الأ�سدقاء والن�سج

للتعرف عن قرب على هذه المشكلة توجهنا 
اختصاصية  هويدي  بن  أسماء  الدكتورة  إلى 
في  الطبية  الخدمات  في  نفسية  أمراض 
إن  تقول  التي  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
مرحلة  خالل  مهماً  دوراً  يلعبون  األصدقاء 
الطفولة  والمراهقة في تحفيز النضج العاطفي 
المراهقة  أن   موضحة  واالجتماعي،  والفكري 
هي فترة انتقالية من الطفولة إلى مرحلة الرشد، 
وتمتد تقريباً من سن الثانية عشرة إلى حدود 
الجسدي  النمو  فيها  يكتمل  العشرينيات، حيث 
لإلنسان ويحدد فيها هويته كفرد مستقل عن 
بها  يقوم  التي  التجارب  فترة  وهي  العائلة، 
المراهق للبحث عن ذاته، حيث يقوم الشخص 
من  أقرانه  مع  متعددة  بتكوين عالقات  خاللها 

أوساط وفئات مختلفة، وهي مرحلة مهمة جداً 
في تكوين شخصيته، ثقته بنفسه وقدرته على 

التأقلم اجتماعياً.
الدراسات  أن  إلى  أسماء  الدكتورة  تضيف 
نوع  أن  إلى  تشير  النفسي  الطب  مجال  في 
األصدقاء في هذه الفترة العمرية يحدد بدرجة 
كبيرة سلوك الشخص وتوجهاته الفكرية، وهذه 

الظاهرة تشمل كال الجنسيين.
وتنوه بن هويدي أن االختالط خارج محيط 
مختلف  في  للتحدث  المجال  يفتح  األسرة 
تكون  ما  غالباً  والتي  قيود،  بدون  المواضيع 
االبن  توعية  يتم  ولم  العائلة،  داخل  محرمة 
بالشكل المناسب لها، ويدفع الفضول المراهق 

إلى االنسياق وراء أصدقائه.

الأ�سرة.. دور اأ�سا�سي

وتوضح أن بعض هذه التجارب والسلوكيات 
عابرة وبعضها يتطور ويؤثر سلباً على شخصية 
المراهق، ويبدو هذا واضحاً وجلياً في التحصيل 
الدراسي والعالقات األسرية واالجتماعية، حيث 
إن االنعكاسات مختلفة وتتراوح من تصرفات 

الضوابط االجتماعية  احترام  إلى عدم  عدوانية 
إدمان  مشاكل  إلى  أحياناً  وتتطور  والقانونية 

وأفعال إجرامية واضطرابات نفسية.
إلى جانب ذلك، هناك عوامل بيولوجية وبيئية 
وعائلية تلعب دوراً مهماً في تكوين الفرد، فإذا 
تحدثنا عن دور األسرة سنقول إنه خالل فترة 
المراهقة يتزايد الصراع بين الجيلين في أغلب 
العائالت ولكنها عموماً مرحلة عابرة سرعان ما 

يسود بعدها االنسجام بينهم.
أساسي  األسرة  دور  إن  بن هويدي  وتقول 
خالل هذه الفترة في أحضان المراهق وحمايته،  
ويجب توعيته مسبقاً، بحيث ال يجد تناقضاً بين 
محيطه العائلي والعالم الخارجي ومتابعته عن 
األمور  أولياء  فعلى  تطوراته،  كل  خالل  قرب 
بالصبر  والتحلي  العمرية  المرحلة  هذه  تفهم 
ينصح  حيث  األمور،  معالجة  في  واالعتدال 
لضمان  واحد  آن  في  وحزم  بليونة  بالتعامل 
مرور هذه الفترة بكل سالسة، حيث إن التشدد 
تعميق  في  يتسبب  فيه  المفرط  التسامح  أو 

االضطرابات الوجدانية والسلوكية للمراهق.
وعن سبل عالج هذه المشكلة التي يقع فيها 
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تحقيق

العالج  هويدي    بن  تقول  المراهقين،  أغلب 
يصبح  خصوصاً  األسري،  والعالج  النفسي 
الزماً من خالل الجلسات التي يتم من خاللها 
تجاوز  على  العائلة  ومساعدة  المشكلة  تحديد 
مع  التواصل  تحفيز  خالل  من  الفترة  هذه 
المراهق، وتقديم الدعم النفسي له وإدماجه في 

أنشطة تمكنه من تحقيق ذاته.
نفسية  اضطرابات  تشخيص  حالة  في  أما 
العالج  وصف  فيتم  اإلدمان،  أو  االكتئاب  مثل 

المناسب والتوجيه نحو المراكز المختصة.
 

مراحل

والمراهق  الطفل  يمر  كيف  أكثر  ولنتفهم 
أصحاب  إلى  تقوده  قد  التي  التغيير  بأطوار 
العزيز  عبد  الدكتور  محمد  لنا  يوضح  السوء 
جامعة  في  االجتماع  استاذ  بشير  محمد 
الشارقة، أن كل فرد في المجتمع يمر في حياته 
وهنالك  االجتماعية،  التنشئة  مراحل  من  بعدد 
التنشئة  هذه  في  وتؤثر  تتدخل  رئيسة  عوامل 
فيتأثر  والجيران  واألصدقاء  واألهل  كالوالدين 
بها الفرد حسب العمر، فالطفل مثالً منذ الوالدة 
لألبوين  مالزماً  يكون  سنوات  الخمس  وحتى 
وأفراد أسرته، ويعتمد عليهم في كل ما يخص 
ميوله ورغباته، وبعد سن الخمس سنوات يبدأ 
في اكتشاف محيطه الخارجي وتحديداً مجتمع 
أو  الحي  في  كان  سواء  األقران،  من  اللعب 

تدريجياً  وتمسكه  اعتماده  يقل  فيما  المدرسة، 
األغلب  المراهقة واعتماده  بالوالدين حتى سن 

على البيئة الخارجية المحيطة.
أهم  تعتبر من  البلوغ   أن مرحلة  ويضيف: 
في  كبير  بشكل  وتسهم  الفرد،  حياة  مراحل 
تكوين مالمح الشخصية، حيث يمثل سن البلوغ 
ومرحلة  الطفولة  مرحلة  بين  الفاصلة  المرحلة 
الفسيولوجية  التغيرات  معها  وتبدأ  الشباب، 
الذكور واإلناث كما  الفرد من  التي تظهر على 
القيود  من  التملص  الفرد  محاوالت  معها  تبدأ 
المفروضة عليه باعتبارها وسيلة من  األسرية 
أصبح  أنه  ويرى  االجتماعي،  الضبط  وسائل 
يتمتع بدرجة كافية من الوعي تمكنه من حسن 
االختيار في كل النواحي، ومن ضمنها اختياره 

لألصدقاء.
عدة  هنالك  أن  العزيز  عبد  الدكتور  ويرى 
وخياراته،  الفرد  سلوك  في  تتدخل  عوامل 
وبالتالي يكون تأثير األصدقاء عليه إما سلباً أو 
إيجاباً، فمثالً نجد أن االستقرار األسري يسهم 
تخلق  وبالتالي  واختياراته،  الفرد  استقرار  في 
فالطالق   للفرد،  االجتماعي  التوازن  من  نوعاً 
واالنفصال والهجر والسجن أو الوفاة )وتعدد 
الزوجات في بعض الحاالت( كلها جوانب تؤثر 
في إشباع حاجات الفرد المراهق من النواحي 
األصدقاء  إلى  يلجأ  لهذا  والنفسية،  العاطفية 
والوجداني،  النفسي  الرضا  تحقيق  لمحاولة 

فيكون لهم األثر السلبي أو اإليجابي.

�سمام الأمان

وضعف  كالفقر  االقتصادي  الجانب  كذلك 
الدخل المادي لرب األسرة الذي ال يلبي حاجات 
الفرد المراهق، والذي غالباً ما يقارن ما لديه بما 
لدى أصدقائه مما يدفعه إلى ارتكاب سلوك معاٍد 
هنالك  وكذلك  عليه،  ونشأ  تربى  لما  مناٍف  أو 
والثقافة  كالتعليم  األخرى  الجوانب  من  عدد 
وكلها  وغيرها،  والتقاليد  والعادات  االجتماعية 

تلعب دوراً مهماً في سلوك الفرد المراهق.
فاألصدقاء يمثلون أحد جوانب بناء الشخصية 
خصوصاً  المكتسب،  السلوك  خالل  من  للفرد 
لها  يكون  ان  يمكن  والتي  البلوغ  مرحلة  في 
األثر السلبي أو اإليجابي، ولكن نجد أن التنشئة 
االجتماعية تلعب دور صمام األمان في أحيان 
كثيرة لسلوك الفرد في حال كان تأثير األصدقاء 
سلبياً على شخصية الفرد المراهق، فغرس القيم 
الحميدة كالصدق واألمانة والشجاعة والمروءة 
التي  الصفات  من  وغيرها  المحتاج،  ومساعدة 
تساعد  الصغر  منذ  المراهق  الفرد  اكتسبها 
في  للفرد  والسلوك  الميول  حماية  في  إيجاباً 

مواجهة أصدقاء السوء.

  جدار الأ�سرة  

اآلباء  أن  نجد  اآلخر  الجانب  على  وكذلك 
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1 -  ابن عالقة صداقة قوية بينك وبين زوجتك وأبنائك لتكون أنت وزوجتك أول األصدقاء 
لهم في حياتهم.

أن  المدرسة وعائالتهم، وحاول  الدوام وزمالئه في  بمعرفة أصدقاء طفلك على  اهتم    - 2
تتعرف على أسرهم.

3 -  اغرس في نفس طفلك منذ الصغر فكرة الصداقة وأهميتها مع الحرص على أن تروي له 
عنك وأصدقائك وعن أمه وصديقاتها، فالطفل أحياناً يتعلم بالسماع أكثر من الموعظة المباشرة.
4 - ال مانع من قبول فكرة دعوة األصدقاء للمنزل فهذا يجعلك تعرفهم عن قرب بشكل أكبر.

5 - كرر النصح المسبق منذ الصغر على فكرة األصدقاء وأهمية اختيار الصديق الجيد في 
صورة قصص أو عند وجود موقف أو سياق ما يناسب الفكرة، وهو ما يبني حاجزاً يجعل من 

الصغير واعيًا للفكرة قبل حتى أن يصل للسن الذي يختار فيها صداقاته.
6 - شجع عالقته بالصديق الجيد الصالح وال تضع حدوداً مفرطة لعالقته به، فال مانع من 
المذاكرة معاً في بيت أحدهما مثالً إن طلبا ذلك حتى ولو كنت ترى أن المذاكرة الجماعية ليست 

أمراً جيداً. مع الحرص واالهتمام بمراقبة العالقة على الدوام بين الحين واآلخر.
7 - انتبه لنفقات صغيرك وتأكد من النشاطات التي يمارسها هو وأصدقاؤه وحدهم.

8 - إن حدث واكتشفت صداقة سيئة لصغيرك، فارفض االختالط به تدريجياً من دون الكالم 
عن الصديق بسوء وجد له بديالً بشكل ما وبطريقة غير مباشرة.

9 -  كثف اهتمامك النفسي والعاطفي بابنك.

9 نصائح وقائية لتجنب أصدقاء السوء

واألهل مطالبون بفهم أكبر وأعمق ألبنائهم في 
مرحلة البلوغ ومعاملتهم باللين والرفق، فالفرد 
للتعلم  القابليه  لديه  تكون  الطفولة  مرحلة  في 
مرحلة  في  أما  الحميدة،  الصفات  واكتساب 
بعض  في  عدائياً  سلوكه  فيصبح  المراهقة 
إخوته  وحتى  األهل  تجاه  ما  ونوعاً  األحيان 
التعامل  الصغار، وبالتالي فالشدة والغلظة في 
في  مدمرة  وتكون  عكسية  بنتائج  تأتي  معه 
ألصدقاء  بذلك ضحية  فيصبح  األحيان  بعض 

السوء.
قوياً  تأثيراً  هنالك  إن  القول:  خالصة 
البلوغ  مرحلة  في  للفرد  حياة  في  لألصدقاء 
مما يحد في التفاعل االجتماعي له في المجتمع 
بصورة سليمة، وفي تقديرنا الخاص أن األهل 
هم العامل األكبر في عملية تطور سلوك الفرد 
بين  السلوك  أنماط  فيه  اختلفت  وإن  المراهق، 
أو  الموروث  السلوك  أو  المكتسب  السلوك 

الفطري لتحقيق عملية التكافؤ االجتماعي.

عنق الزجاجة

أصحاب  لمشكالت  القانوني  الجانب  وعن 
السوء التي يقع فيها الشباب والمراهقون، يقول 
الدكتور أيمن محمد زين أستاذ القانون في كلية 
القانون في جامعة الشارقة: »في سن المراهقة 
تتزايد الضغوطات على الشباب الذين يودعون 
حياة الطفولة لينتقلوا إلى مرحلة الشباب، وفي 
خروجهم من عنق الزجاجه تحدث أحياناً بعض 
القانون اإلماراتي  التي كان  القانونية  المشاكل 
التي  الجرائم  بعض   بالطبع  هناك  لها،  يقظاً 
واقع  من  ولكن  المراهقين،  فئة  بين  تحدث 
خبرتنا في هذا المجال أستطيع القول إن أكثر 
المشاكل القانونية التي يتعرض لها المراهقون 
تتعلق بحبهم لقيادة السيارات، وهم دون السن 
المسموح، وبالتالي يقعون تحت طائلة القانون.

األمر  لهذا  القانون كان حاسماً  أن  ويوضح 
الالئحة  من   )1( المادة  نص  في  جاء  فقد 
لسنة   )21( رقم  االتحادي  للقانون  التنفيذية 
كل  )على  والمرور:  السير  شأن  في   1995
المرور  وآداب  قواعد  التزام  للطريق  مستعمل 
المرور  رجال  وعالمات  إرشاداته  وإتباع 
أقصى  بذل  مسلكه  في  يراعي  وأن  والشرطة، 
وأال  الالزمين،  والحذر  الحيطة  والتزام  العناية 
يؤدي مسلكه إلى اإلضرار بالغير أو تعريضه 
أو  اآلخرين  إعاقة  عليه  تترتب  أن  أو  للخطر 
وال  الظروف  تستوجبه  مما  بأكثر  مضايقتهم 

تسمح بتجنبه(.
كما نصت المادة )8( من القانون نفسه على 
أنه: )ال يجوز إجراء سباق من أي نوع بالطرق 
الترخيص  سلطة  من  يصدر  تصريح  بدون 
وبعد تقديم الضمانات الالزمة لتعويض ما قد 
إلغاء  ويجوز  كانت،  أياً  أضرار  من  عنه  ينشأ 
هذا التصريح ومنع السباق أو وقفه ألي سبب 

يتعلق باألمن والسالمة(. 
أصدرها  التي  القضائية  األحكام  أشهر  أما 

القضاء اإلماراتي فقد قضت بها محكمة تمييز 
دبي، في قضية تلخصت وقائعها في قيام أحد 
خروجه  أثناء  بتهور،  مركبة  بقيادة  التالميذ 
أحدث  اَخر،  قاصراً  بها  فصدم  المدرسة  من 
الطبي  التقرير  في  موضحه  بالغة  إصابات  به 
وقضي بإدانته بالحكم الجزائي بتسليمه لولي 
المحكمة  وقدرته  التعويض  وليه  وتحمل  أمره 
االمر  ولي  يعد  حيث  درهم،   500.000 بمبلغ 

هنا  اإلضرار  باعتبار  التعويض  عن  مسؤوالً 
واجب  في  تقصيره  على  قائماً  تبعياً  إضراراً 
وقد قضت  واليته،  تحت  الصغير  على  الرقابة 
األب  طعن  برفض   دبي  تمييز  محكمة  أيضاً 
بعدم تحمله مسؤولية أبنه لألضرار التي ألحقها 
البنه،  الطبيعي  البلوغ  أساس  على  بالمدعي، 
سنة   21 سن  بلوغ  هو  المقصود  أن  باعتبار 

قمرية وليس حصول واقعه البلوغ الطبيعية.
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حوار: ليلى عبداحلميد- القاهرة

رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة لـ»999«:

رغبة نسائية وإرادة سياسية لحصول 
المرأة العربية على كامل حقوقها

مجال  في  نضالها  من  قرن  ربع  من  أكثر  بعد 
المصري  المركز  رئيسة  ترى  المرأة،  حقوق 
لحقوق المرأة أن وضع المرأة العربية اآلن أفضل 
وإرادة  نسائية  رغبة  ظل  في  قبل  ذي  من  بكثير 
لحصول  العربية  األقطار  من  الكثير  في  سياسية 
أنه  المرأة على حقوقها كاملة، ومع ذلك تستدرك 
ال يزال النضال مستمراً من قبل النساء العربيات 
للحصول على كامل حقوقهن وأبرزها وقف كافة 
على حقهن  والحصول  الرجل،  مع  التمييز  أشكال 

في المناصب القيادية أسوة بالرجل.
الناشطة  القمصان  أبو  نهاد  تركيز  كان  هكذا 

الحقوقية رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة في 
حوارها مع »999«، والذي تطرق إلى قضايا المرأة 
في كل من مصر والعالم العربي، إذ تقول إن قضايا 
المرأة متشابهة في كل األقطار العربية التي شهدت 
وضع  في  ملموساً  تحسناً  األخيرة  السنوات  في 
المرأة سواء على صعيد القوانين والتشريعات التي 
أنصفت المرأة، أو على صعيد تقلد النساء العربيات 
تشغلها  تكن  لم  قيادية  وتنفيذية  وزارية  مناصب 
من قبل، كثمرة من ثمرات نضال الحركة النسوية 

لحصول المرأة على حقوقها.
لحقوق  المصري  المركز  القمصان  أبو  تترأس 

مستقلة  كهيئة   1996 عام  في  تأسس  الذي  المرأة 
المرأة  ومساندة  بدعم  أساساً  تهتم  حكومية  غير 
في نضالها من أجل حصولها على حقوقها كاملة، 
وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، كما تظهر أبو 
القمصان في برنامج تليفزيوني على إحدى القنوات 
يتناول  نهاد(  )حكايات  اسمها  يحمل  المصرية 
قضايا المرأة كافة، ولها أيضاً برنامج إذاعي لذات 
مجال  في  الحثيثة  جهودها  ضمن  وذلك  الهدف، 

حقوق المرأة.

و�سع املراأة يف م�سر

أن مصر  القمصان،  أبو  ترى  الحوار  بداية  في 
التمكين  مستوى  على  ملحوظاً  تقدماً  شهدت 
السياسي للمرأة بحسب تقارير المؤسسات الدولية، 
إذ تحسن ترتيبها 8 مراكز لتحتل المركز 107 وفق 
تقرير الفجوة بين الجنسين من بين 144 دولة، لعام 
العالم  مستوى  على   115 المركز  من  وذلك   ،2017

لعام 2016، ومن المركز 136عام  2015.
يزال وضع  »ال  تقول:  كما  التحسن  هذا  ورغم 
المرأة في مصر، بحاجة إلى اصالحات عدة منها 
في  حقها  وكذلك  الرجل،  مع  المساواة  مجال  في 
المركز  مصر  احتلت  إذ  القيادية،  المناصب  تولي 
104 من بين 144 دولة عام 2017 في مجال تولي 
العامين  عن  تراجع  هذا  وفي  الوزارية،  المناصب 

للعنف  تعر�سن  م�سر  يف  امراأة  مليون   7.8  

واحد  خالل عام 
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 ،2016 لعام   99 المركز  احتلت  حيث  السابقين 
واحتلت المركز 101 عام 2015«.

المرأة  عليها  حصلت  التي  الحقوق  وبشأن 
في  وضع  الذي  المصري  الدستور  في  المصرية 
العام 2014، تقول أبو القمصان: »ال شك أن وضع 
المرأة المصرية اآلن، أفضل بكثير عن ذي قبل، على 
سبيل المثال ال الحصر ضم دستور 2014 العديد 
من المكتسبات التي كافحت المرأة المصرية كثيراً 
للحصول عليها، من بينها إمكانية نقل األم جنسيتها 
ألطفالها من زوج أجنبي، األمر الذي كانت تعاني 
زواجهن من  السيدات في حال  من  العديد  بسببه 
شخص غير مصري، باإلضافة إلى النص على كفالة 
الحقوق  في  والمرأة  الرجل  بين  للمساواة  الدولة 
كافة،  والثقافية  واالجتماعية  والمدنية  السياسية 
وتمثيل المرأة تمثيالً مناسباً في المجالس النيابية، 
وحق المرأة في تولي المناصب القضائية، كما نص 
التمييز،  لمكافحة  مفوضية  إنشاء  على  الدستور 
باإلضافة إلى »كوتة« المجالس المحلية بنحو ربع 
المقاعد للمرأة، وربع المقاعد للشباب والشابات«. 
كما  الدستور  نصوص  تطبيق  مستوى  وعلى 
إذ  تضيف، تم تعيين سيدات في منصب محافظ، 
تشغل سيدة في التشكيلة الحكومية محافظ لدمياط 
 2017 عام  فحتى  البحيرة،  لمحافظة  سيدة  وقبلها 
فضالً  محافظ،  منصب  في  سيدات  هناك  يكن  لم 

عن وجود 89 نائبة بالبرلمان حالياً، وهو رقم لم 
يشهده البرلمان المصري من قبل، فمنذ أن حصلت 
المرأة المصرية على حقها في االنتخاب والترشح 
عام 1956 لم تزد نسبة تمثليها في البرلمان عن %2 
»الكوتة«  نظام  فيها  التي طبقت  الفترات  باستثناء 

خالل أعوام 1979 و1984 و2010.
وبالرغم من كل هذه المكاسب التي حققتها المرأة 
المصرية، ترى أبو القمصان أنه ال يزال هناك العديد 
من التحديات التي تقف أمام المرأة المصرية، أهمها 
تعرضها للعنف بأشكاله كافة، فقد خلصت نتائج 
مسح »التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع 
االجتماعي في مصر«، والذي أجراه مؤخراً الجهاز 
مع  بالتعاون  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي 
صندوق األمم المتحدة للسكان والمجلس القومي 
السيدات  بين  العنف  انتشار  نسبة  أن  إلى  للمرأة، 
مليون   7.8 نحو  عانت  إذ   %30.4 تبلغ  مصر  في 
العنف خالل عام واحد فقط، سواء من  امرأة من 
البيئة  أو  العائلة  أفراد  أو  الخطيب  أو  الزوج  قبل 
نحو  أيضاً  وتتعرض  العامة،  األماكن  أو  المحيطة 
2.5 مليون سيدة للتحرش في الشارع و1.7 مليون 

سيدة للتحرش في المواصالت العامة سنوياً.

العنف الأ�سري

العنف  نسبة  أن  المسح  نتائج  أظهرت  كما 

حوالي  تعرضت  حيث  بها،  يستهان  ال  الزوجي 
46%  من النساء الالتي سبق لهن الزواج وفي الفئة 
العمرية 18 - 64 سنة في مصر ألحد أشكال العنف 
أو  أو بدنياً  من قبل الزوج سواء كان عنفاً نفسياً 
جنسياً، كما أظهرت النتائج أيضاً أن العنف النفسي 
هو أكثر أنواع العنف الزوجي شيوعاً، فقد تعرضت 
من  أشكال  لبعض  السيدات  من   %42.5 حوالي 
العنف النفسي من الزوج خالل حياتهن، وأن نسبة 
للعنف  نتيجة  إصابات  من  عانين  الالتي  السيدات 

الزوجي بلغت 43% في العام الواحد.
 وتضيف أبو القمصان: »مشكلة العنف المنزلي 
من قبل الزوج، ال تقتصر عواقبه على الزوجة فقط، 
بل تمتد آثاره إلى األطفال، حيث يعاني أطفال 300 
ألف أسرة من الخوف والكوابيس، ويتغيب أطفال 
نتيجة  سنوياً  الدراسة  عن  أسرة  ألف   113 نحو 
العنف الزوجي وفقاً لما خلصت إليه نتائج المسح«.
وتتابع أنه على الرغم من ارتفاع معدالت انتشار 
واضحاً  هناك ضعفاً  أن  إال  السيدات،  بين  العنف 
المحلي  المجتمع  لمؤسسات  المرأة  لجوء  في 
النساء  عدد  يتعد  لم  إذ  الشرطة،  لمؤسسات  أو 
المستعينات بالشرطة 75 ألف سيدة يمثلن واحداً 
بالمائة فقط من إجمالي عدد السيدات الالتي عانين 
عدد  يتعدى  ال  كما  الواحد،  العام  في  العنف  من 
السيدات المستعينات بخدمة المجتمع المحلى نحو 
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سبعة آالف سيدة. وتعكس هذه النتائج عدم انتشار 
ثقافة االستعانة بهم، أو العتقاد المرأة بعدم فاعلية 
وبشأن  ضدها.  العنف  من  الحد  في  المؤسسات 
وترسيخ  لتمكين  ضرورية  تراها  التي  المعايير 
والرجل  المرأة  بين  الفرص  في  والتكافؤ  المساواة 
أن  القمصان  أبو  الوظائف، ترى  الحصول على  في 
المصري  الدستور  تفعيل نصوص  في  يكمن  الحل 
كافة  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  تقر  التي 
والثقافية،  واالجتماعية  والمدنية  السياسية  الحقوق 
وأن يكون هناك كوتة للمرأة بنسبة ال تقل عن %35 
في كافة المناصب التنفيذية والقيادية، وأن يتم إنشاء 
إليها،  اللجوء  يمكن  حتى  التمييز  مكافحة  مفوضية 
الوظائف.  مجاالت  في  تمييز  هناك  كان  حال  في 
في  المصرية  الحكومة  في  الوزيرات  عدد  وارتفع 
التشكيلة الحكومية الحالية ألول مرة إلى 8 سيدات 
واالستثمار،  والتخطيط،  التضامن،  وزارات  يترأسن 

والسياحة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والهجرة.

املراأة وانتخابات املجال�س املحلية

وتتوقع أبو القمصان أن تحقق المرأة المصرية 
مكاسب كبيرة في أول انتخابات للمجالس المحلية 
 2014 دستور  أنصفها  وبعدما  يوليو،  ثورة  بعد 
للمرأة.. المحلي  المجلس  مقاعد  ربع  بتخصيص 
تعد  القادمة  المحلية  المجالس  »انتخابات  تقول: 
فرصة عظيمة للفتيات والسيدات عن أي انتخابات 
سابقة، نظراً ألن الدستور المصري أقر في مادته 
وأخرى  المقاعد  بربع  تقدر  للمرأة  »كوتة«   180
للشباب والشابات تقدر بربع المقاع أيضاً، أي ما 
يمثل حوالي 14 ألف مقعد على مستوى الجمهورية.
وبالطبع هذا مكتسب لم يكن موجوداً من قبل، 
إذ كانت آخر انتخابات مجالس محلية عرفتها مصر 
عام 2008 وبلغت فيها نسبة تمثيل المرأة 5% فقط، 
وفي هذا اإلطار قام المركز المصري لحقوق المرأة 
بتدريب  والرياضة،  الشباب  وزارة  مع  بالتعاون 

مشروع  خالل  من  فتاة   3000 من  أكثر  وتأهيل 
»أصوات النساء«، وهو مشروع يهدف إلى تدريب 
وتأهيل القيادات النسائية الشابة، وعمل ما يسمى 
بـ »تشبيك« بين القيادات الشابة على مستوى 27 
محافظة من محافظات مصر، وذلك للتوعية بأهمية 
المجالس المحلية، كما تقدم المجلس بمقترح قانون 
النتخابات المجالس المحلية إلى رئيس لجنة اإلدارة 
لضمان  وذلك  المصري،  النواب  بمجلس  المحلية 
تحقيق المادة 180 من الدستور، والتي تكفل تمثيل 

جيد للمرأة المصرية.
المحليات في مصر  انتخابات  تعقد  أن  ويتوقع 
لكل مدينة وقرية خالل العام المقبل، وكما تضيف 
أبو القمصان، فإن المركز المصري لحقوق المرأة 
سوف يواصل من اآلن وحتى موعد عقد انتخابات 
المحلية تدريب وتأهيل قيادات شابة نسائية جديدة 
الشابات  قاعدة  تتسع  لكي  محافظات  عدة  في 
المؤهالت لخوض هذه االنتخابات، وذلك بالتنسيق 
بحيث  األهلية  والجمعيات  السياسية  األحزاب  مع 
يكون هناك جهد مثمر على أرض الميدان، حسب 
قولها. وتصر أبو القمصان على دعوتها بأن تكون 
المصرية  الحكومة  وزارات  بين  من  وزارة  هناك 

معنية بشؤون المرأة، والسبب كما تقول أن تتوفر 
مظلة واحدة تهتم بكافة قضايا وموضوعات المرأة 
بدالً من أن تتوزع قضاياها على أكثر من جهه، كما 
إمكانية رصد مدى  يعني  للمرأة  وزارة  أن وجود 
للمرأة،  المختلفة  القضايا  في  اإلخفاق  أو  التقدم 
في  القائمة حالياً  الجهات  ذلك فشل  معنى  وليس 
المرأة بالعكس كل جهة تسعى  الدفاع عن حقوق 

جاهدة في تحقيق تقدم لحقوق المرأة.

و�سع املراأة العربية

المرأة  عليها  حصلت  التي  الحقوق  وبشأن 
العربية ودورها في خدمة مجتمعها ترى نهاد أبو 
لحد  تتشابه  العربية  ظروف  المرأة  أن  القمصان 
كبير، وأن المرأة الخليجية استطاعت الحصول على 
لم تكن موجودة من قبل، ومؤخراً كسبت  حقوق 
التي  السيارة  المرأة السعودية معركتها مع قيادة 
بنظرة  أنه  كما  طويلة،  سنوات  أجلها  من  حاربت 
األوسط  الشرق  في  تأثيراً  األكثر  السيدات  إلى 
»مجلة فوربس«، نجد اسهامات كبيرة  2018 وفق 
للسيدات العربيات في صياغة القوانين التنظيمية، 

ورسم السياسات االقتصادية في بالدهن.
على سبيل المثال، في كل من السعودية والمغرب 
سيدتان،  البلدين  هذين  في  المال  أسواق  تقود 
وأخرى تقود البنك المركزي المصري وسياساته 
متنامياً  دوراً  العربية  المنطقة  تشهد  كما  النقدية، 
الحكومي، حيث تتولى  القطاع  في  للسيدات أيضاً 
حكومات  في  وزارية  حقائب  سيدة   50 من  أكثر 
سواء  المرأة  وضع  أن  أرى  وتضيف:  المنطقة. 
وبالرغم  مستمر،  تقدم  في  العربية  أو  المصرية 
من التحديات الموجودة، إال أن هناك رغبة ونضاالً 
مستمراً من جانب النساء العربيات عموماً، بجانب 
وجود إرادة سياسية لرفع شأن المرأة، ويظهر ذلك 
من خالل القوانين والقرارات الرئاسة التي تخص 
عبد  الرئيس  كلف  مصر  ففي  وحقوقها..  المرأة 
الفتاح السيسي، الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون 
بتوفير  االجتماعي  التضامن  وزارة  لتقوم  جنيه 
خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح لألم المصرية 
بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة، فضالً 
عن الدعوة إلى إصدار قانون ينظم حاالت الطالق 
الشفوي بعد ارتفاع معدالت االنفصال خالل الفترة 

األخيرة.

تكن  مل  حقوق  على  ح�سلت  اخلليجية  املراأة 

طويلة �سنوات  قبل  موجودة 



وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»
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ترجمة: د.  ح�سن الغول 

الرعب  أثار   قاتل  لم يكن ميكي كوهين مجرد 
ونشر الفساد في لوس أنجلوس ومدن أخرى في 
الواليات المتحدة، بل كان أيضاً زعيماً لعصابة من 
القتلة  والمجرمين عرفت باسم »عائلة كوهين« على 
غرار عصابات المافيا التي ظهرت في إيطاليا، كما 
أقام عالقات عمل وتعاون قوية مع تلك العصابات 
التي كان بعضها يتخذ من الواليات المتحدة قاعدة 
وحتى  الثالثينيات  من  الفترة  خالل  ألنشطته 
الستينيات من القرن الماضي  والتي ارتكب خاللها 

العديد من الجرائم ومنها القتل.
في  بروكلين  في   1913 سبتمبر  في  ميكي  ولد 

فقدت  التي  فاني  أمه  وكانت  المتحدة.  الواليات 
من  هاجرت  قد  طفلها  والدة  من  عام  بعد  زوجها 
المتحدة. وكان ميكي االبن  الواليات  إلى  أوكرانيا 
من  السادسة  بلغ  وعندما  أبناء،  من ستة  األصغر 
بروكلين  شوارع  في   الصحف  يبيع  بدأ  العمر 
وسوهو، إال أن أمه وجدت أن عليها أن تنقذ أطفالها 
في  للعيش  انتقلت  حيث  السيئة،  البيئة  تلك  من 
ضاحية بويل هايتس في  لوس أنجلوس حيث لم 
يلتحق بأي مدرسة وتلقى فقط تعليماً منزلياً جعله 

فقط يقرأ ويكتب.
في  كان  الذي  ميكي  إيداع  تم   1922 عام  وفي 

رجل العصابات
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لسوء  لألحداث  إصالحية  العمر  من  التاسعة 
سلوكه، وخالل فترة المراهقة بدأ يمارس المالكمة 
قانونية  إقامة منافسات ومراهنات غير  من خالل 
في لوس أنجلوس. وفي عام 1929 انتقل من لوس 
أوهايو  والية  في  كليفالند    مدينة  الى  أنجلوس 
ليعمل كمدرب مالكمة محترف. وقد شارك في أول 
مباراة مالكمة مرتبطة بالمراهنات والقمار في عام 
1930 في كليفالند، وبعد ثالث سنوات نافس عدداً 
المالكمة وكان رفاقه في عائلة كوهين  من أبطال 
اإلجرامية يشرفون على المراهنات ويجنون أمواالً 
طائلة، ويمارسون  االبتزاز ويجبرون اآلخرين على 

المراهنة.
يعرف  كوهين  أصبح  السنوات  تلك  وخالل 
بلقب رجل العصابات،  وكان ينفذ عمليات إجرامية 
الممنوعات،  وتهريب  الجسدية  التصفيات  تتضمن 
وفي كليفالند بدأ كوهين يوسع من أنشطة القمار  
ينفذ  بدأ  كما  طائلة،  ثروة  خاللها  من  جنى  التي 
بعض االغتياالت وعمليات القمار لصالح عصابات 
المافيا الشهيرة مثل جماعة آل كابوني التي كانت 
تتصف في ذلك الوقت بالكثير من القوة والوحشية.

من  الثالثينيات  وبداية  العشرينيات  وفي 
وبيع  بحظر  اتحادي  قانون  الماضي صدر  القرن 
جميع  في  الكحولية  المشروبات  ونقل  وتخزين 
إلى  المتحدة والذي دفع كوهين  الواليات  مناطق  
االنتقال إلى شيكاغو حيث واصل أعماله اإلجرامية، 
وتعرض  لالعتقال بسبب مسؤوليته  عن قتل عدد 
من رجال العصابات بسبب خالفات كانت تنشب 
بينهم حول أعمال القمار والمراهنات. إال أنه أطلق 
سراحه بسبب  ضعف األدلة  ضده، حيث عاد من 
جديد لمجال القمار والمراهنات التي تجري بشكل 
كابوني  آل  مع  القوية  ورغم عالقته  قانوني.  غير 
من  للهروب  اضطر  أنه   إال  بحمايته،  وتعهدهم 
منافسيه  أحد  انتقام  من  خشيته  بسبب  شيكاغو 
الذي اتهمه   بقتل مساعد له.  وفي كليفالند عمل 
اإلجرامية  العصابات  إحدى  زعيم  لصالح  كوهين 
تعاون  بل  بذلك  يكتف  ولم  يدعى الو روثكورف، 

مع  عصابات أخرى  
تصفيات  تضمنت  قانونية   غير  أعمال  في 
جسدية للمنافسين، إال أن حالة القلق التي عاشها 

وتدهور مستوى األنشطة جعله يغادر المدينة.
للعمل  أنجلوس  لوس  إلى  انتقل   1939 عام  في 
مع أحد زعماء العصابات المشاهير ويدعى بوقسي 
سيجال، حيث امتلك فندق فالمينغو  وبدأ يمارس 
غير  األنشطة  من  والعديد  القمار  عمليات  عبره 
القانونية ومنها المراهنات في المنافسات الرياضية 
التي كان ينظمها. وفي عام 1947  قامت عصابات  
الفندق في  استغالل  بتهمة  بقتل سيجال  الجريمة 
فعل  رد  وكان  أموالهم.   وسرقة  عليهم  االحتيال 
كوهين على قتل رئيسه عنيفاً، إذ اقتحم  بهو فندق 
روزفلت الذي  كان يعتقد  أن القتلة يقيمون فيه، 

رجل العصابات

واطلق النار من مسدسه عليهم وهرب قبل وصول 
رجال الشرطة ولم تثبت إدانته عما جرى.     

المفرط ضد  للعنف  أدى استخدام كوهين  وقد 
المحلية  الشرطة  أجهزة  أنظار  لفت  إلى  منافسيه 
إلى  أدت  والتي  المتزايدة  جرائمه  إلى  واالتحادية 
تعرضه  لعدة  محاوالت اغتيال, ومن بينها تفجير 
منزله بشكل جزئي في بلدة برينوود، وقد أدى هذا 
الحادث إلى قيام كوهين بتحصين منزله وتحويله 
إنذار  بأنظمة  زوده  حيث   القلعة،  يشبه  ما  إلى 
حراسة  الى  إضافة  إضاءة،  ومصابيح  وكاميرات 
جوني  يدعى  شرس  شخصي  وحارس  مشددة  
تدعى   فتاة  يد  على  قتله  تم  والذي  ستومباناتو، 

شيريل كرين ابنة الممثلة النا تيرنر.
األميريكي  الشيوخ  مجلس  قام   1950 عام  في 
بتشكيل لجنة عرفت باسم لجنة كيفوفر الستجواب 
كوهين، وعدد من أعضاء عصابات  الجريمة، حيث 
الضريبي،  بالتهرب  مدان  كوهين  أن  إلى  توصلت 
وحكم عليه بالسجن أربع سنوات في يونيو 1951، 
ضعف  بسبب  قتل  جرائم  بأي  إدانته  تثبت  ولم 

األدلة.
أحد  وأصبح  سراحه  أطلق   1955 أكتوبر  وفي 
أصبح  حيث  المجتمع،  في  الشهيرة  الشخصيات 
واللوحات  للزهور  محالت  على  ويشرف  يمتلك 
وصالونات  وقود  ومحطات  ليلية   وأندية  الزيتية 
حالقة للرجال. إضافة إلى شاحنات لبيع المثلجات 
واآليس كريم في إحدى ضواحي لوس أنجلوس، 
كما كان يتنقل في سيارة كاديالك مدرعة  حديثة 
ثروة  يجني  بدأ  كوهين  أن  الواضح  ومن  الطراز. 
بقسط  يتمتع  وكان  المشبوهة،  أنشطته  من  طائلة 
في  إدانته  تحاشي  على  ساعده  الذكاء  من  عال 
التورط في ارتكاب  جرائم خطيرة ووحشية. كما 
كان يفخر بأنه رجل عصابات وأنه في الوقت ذاته 

شخصية متدينة.
بتهمة  جديد  من  كوهين  أدين   1961 عام  وفي 
الكاتراز  سجن  إلى  نقل  حيث  الضريبي،  التهرب 
إلى  أرسل  استئنافه  رفض  تم  وعندما  الشهير،  
السجن الفيدرالي في مدينة  أتالنتا بوالية جورجيا، 
كما صودرت سيارته الشهيرة من قبل شرطة لوس 
أنجلوس،  والتي نقلت للعرض إثر ذلك في متحف 

للسيارات في نيوزيالند.
1963 خالل وجوده في  سجن  أغسطس  وفي 
اتالنتا الفيدرالي تعرض لمحاولة قتل خنقاً بالحبل 
من قبل زميل له يدعى بيرل ماكدونالد، وفي عام 
اإلساءات  عن  تحدث  حيث  سراحه،  أطلق    1972
قصير  وقت  وخالل  السجناء,  لها  يتعرض  التي 
تم اكتشاف إصابته بسرطان المعدة، حيث أجرى 
عملية جراحية للعالج من هذا المرض، إال أنه في 
المرض  هذا  استفحال  نتيجة  توفى   1976 يوليو 
الخبيث في جسده، وكان في الثانية والستين من 

العمر في ذلك الوقت. 
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وغياب  والّطمع،  والغريزة  الّشهوة  اجتماع  مع 
والتربوية  األخالقية  الّروادع  واْنعدام  العقل،  ميزان 
والدينية، حالئٍذ يتحّول المرء إلى وحٍش كاِسر ُمتفلّت، 
يبحث عْن أي فريسة من الفراِئس، لينقّض عليها، بغية 
إشباع رغبته الّدونيّة الّساقطة، من دون أْن يمنعه عن 

تنفيذ ذلك أيُّ شيء. 
كانت الفترة قصيرة، تلك التي فصلَْت بين مغادرة 
الزوج »مانع، 29 عاماً« منزله، متوّجهاً لمخزنه الكبير، 
الذي يبيع فيه - مع أخيه - أدوات كهربائية وصحية، 
صباحاً،  العاشرة  عند  المخزن  يفتح  أْن  تعّود  فقد 
الخارجي..  الباب  على  الخفيفة  ْرقات  الطَّ تلك  وبين 
25 عاماً«، لفتح  »غيثاء،  الزوجة  الفور سارعت  على 
»خلفان«،  شقيقها  هو  الطارق،  أّن  منها،  ظنّاً  الباب، 
الذي كانت بانتظاره، لمساعدتها ِبتدبير بعض أمور 

المنزل الجديد. 
بانقضاض  فوِجئت  حتى  الباب،  فتحت  أْن  وما 
شخص غريب عليها، كان يغّطي وجهه - من دون 
– بقطعة قماش، يخفي بوساطتها مالمحه..  جبهته 
بيده اليمنى يحمل سّكيناً، ذا نصٍل بّراق حاّد.. أمسك 
الغريُب الزوجَة بيدين فوالذيتين، مهّدداً إّياها بالقتل، 
إْن هي صاَحت، أو صرَخت، أو أظهَرت أي مقاومة، 

أو أّي رفض. 
وقتها، قام ِبجرِّها من شعرها إلى الداخل، قاصداً 
غرفة النوم تحديداً.. كان وهو يسحبُها، ما يفتأ يوّجه 
لها الضربات واللكمات، إلضعاف مقاومتها، وإحداث 
الّرعب في كيانها.. لم تنجح المسكينة بإنقاذ نفسها 
مْن براثن هذا المجرم الُمتهّور، الذي جاءها على حيّن 

غّرة، و»يا غافلة لِك الله«!
إنسانة  هي  قاوَمت،  نعم صرَخت، عال صياُحها، 
المنزل،  كان  فقد  أسٍف،  من  لكن  ُمحَصن،  طاهرة 
في حي حديث اإلنشاء، قليل السّكان، لذا لم يسمْع 
صراَخها أحدٌ لنجدتها، خاّصة وأنَّ المجرم الُمخاِدع، 
قد أغلق باب الغرفة خلفه، واضعاً ُجْمَع يده اليسرى 

الغليظة على فمها، لينكتَم صوتها تماماً.
بعدئٍذ، حاول َنْزَع ثيابها بالقّوة، غايته اغتصابها، 
ورفضها  ممانعتها  بكّل  الحائط  عرض  ضارباً 

ومقاومتها الّشديدة له.
وقام هو بخلع مالبسه بحذر وترّقب، بيٍد واحدة.. 
نصلُُه  يتالمُع  يزال  ال  السّكين  كان  الثانية،  باليد 
بكّل  الّطوعي  والقبول  إلخافتها،  عينيها  أمام  بّراقاً 

    اإعداد: وجيه ح�سن

حاَل  الممانعة،  بعملية  استمرارها  أّن  إاّل  الّشروط.. 
من دون الوصول إلتمام عمليته الّدنيئة.

لّما شعر يقيناً، أنه قد أفلس من محاولة االغتصاب 
الُمنتظرة، طلب منها تحت تهديد »السّكين«، أْن تدلّه 
إجرامية،  بعملية  قام  وإاّل  المجوهرات،  مخبأ  على 

عاقبتُها موتٌ ُمحتّمٌ، بكّل تأكيد.
أشارت بيدها إلى الخزانة الخشبية، من دون أْن 
تنبَس بحرف.. كان الخوف يتلبّسها، من قّمة رأسها، 

عاصفاً بكيانها كلّه. 
علبة  منها  أخرج  الخزانة،  باب  فتح  عندما 
أُسقط  وقتها  تماماً،  فارغة  فوجدها  المصوغات، 
أخذ  قد  كان  »مانع«،  الزوج  ألّن  وماَج،  هاَج  بيده، 
المصوغات الذهبية قبل مّدة وجيزة، لحاجته الماّسة 

إليها، بِرضا زوجته وموافقتها وِعلْمها.
لّما شعر المجرم، أنه ال فائدة مْن إطالة وجوده 
داخل المنزل، خرج ُمسرعاً خاِئباً، ال يلوي على شيء، 
تاركاً الزوجة »غيثاء« بحالِة انهياٍر عصبيٍّ مْن هول 

الّصدمة، وجبروت المفاجأة!

الحضور ألمٍر مهم
برغم انهيارها العصبي، وقسوة الوقت الذي مّر 
»غيثاء«، فقد اتصلت بزوجها قائلة له بصوت  على 
من  والكثير  والتاّسي،  الخوف  غيمات  فيه  خافت، 

تيّارات البكاء:
تتأّخر..  أنا خائفة.. ال  أرجوك..  تعال بسرعة   -

األمُر جدُّ خطير..
وأغلقت »الموبايل«.

وجد  الّسرعة،  جناح  على  »مانع«  حضر  عندما 
ُيْرَثى لها، ال تسّر  زوجته تبكي، شبَه عارية، ِبحالٍة 

عدّواً وال صديقاً. 
حصل؟  الذي  ما  أرجوك..  قولي  جرى؟  ماذا   -

لماذا هذا البكاء؟
- خبّريني بالله عليك.. ماذا حصل، ما القّصة يا 

غاليتي؟
متزايد..  لبكاٍء  ُمحّرضاً  كانت  الُمتواترة،  أسئلته 
وفْهم  دمعها،  لِكفكفة  جهده،  يبذل  الزوج  كان 
عارية«؟   شبه  تجلس  »لماذا  جرى،  ما  مالبسات 
»لماذا علبة المصوغات »الفارغة« مرمية على األرض، 
جانب الباب، بهذه الطريقة الفوضوّية«؟ »لماذا بعثرُة 
بلون  أسئلة شتّى  المنّفرة«؟  الّصورة  بهذه  السرير 

الوجع، تدور كالزوبعة في فضاء الغرفة، في أطياف 
العيون، كّل منها يطلب رّداً شافياً وافياً.

وبأّمها،  غيثاء«،  »والد  بعّمه  الزوج  اتصل  وقتها، 
طالباً حضورهما فوراً، ألمٍر مهم خطير.

بالفعل حضر والد »غيثاء« ووالدتها، وقد علما من 
ل. ابنتهما ما جرى لها ومعها، بإسهاٍب مفصَّ

بعد أن هّدؤوا مْن َرْوِعها، اقترح والدها وزوجها، 
الذهاب معها حاالً ألقرب مركز للشرطة، لفتح بالغ 

بالحادثة، وتبيان ما وقع لها.

ّتحقيقات وتحرّيات
الّشرعية،  الطبابة  إلى  »غيثاء«  تحويل  تّم  بداية، 
الذي أّكد بتقريره، أّن »هناك َسحَجات على وجهها، 
وبأعلى الّصدر، والّرقبة، بل وفي أنحاء متفّرقة من 
عملية  وقوع  يؤكد  ما  هناك  ليس  وأنه  جسدها.. 

اغتصاب«، األمر الذي يؤّكد طهرانيّتها وعفاَفها.
بهذه األثناء، كانت جهود رجال قسم »التحرّيات 
والمباحث الجنائية« بمركز شرطة الحي، تعمل على 

جبهاٍت عّدة، بوتيرة عالية، للوصول إلى المتّهم.
بداية الحظوا وجود عدٍد من عمال البناء، يعملون 
لمنزل  مجاور  الهيكل،  على  جديد،  منزل  بإشادة 
الطويلة، وحنكتهم  عليها، وخّمنوا بخبرتهم  المجني 
عالقة  العّمال  ألحد  يكون  رّبما  أنه  المشهودة، 
وعددهم   - العمال  إلحضار  فساَرُعوا  بالجريمة، 
وأخذ  معهم،  للتحقيق  الشرطة،  لمركز   - عشرة 

إفاداتهم، كما استدعوا الزوجة »غيثاء« أيضاً.
»التحرّيات  قسم  رئيُس  »خالد«  الّرائد  أمر 
بعرض  الحي،  شرطة  بمركز  الجنائية«  والمباحث 
وقفت  عليهم،  مروِرها  ولدى  عليها،  العمال  جميع 

فجأة أمام أحد العّمال، صارخة بشكل جنوني:
- هو ذا يا سيّدي.. هذا هو المجرم بعينه ولباسه 

وشكله وجبهته. 
حاول  الذي  المجرم،  وبأنه  الفاعل،  بأنه  جزَمْت 
افتراسها عنوة وقسراً، دليلُها: »وجود شاَمة كبيرة 
وقت  إخفاَءها،  يستطع  ولم  أهملَها،  الجبهة،  بأعلى 
به لرئيس  النّكراء«، هذا ما صّرحت  تنفيذ محاولته 

قسم »التحرّيات«.
الشخصي،  االّدعاء  صفة  »غيثاء«  اتخذت  عندئٍذ 
ضّد هذا المتّهم عينِه، الذي كان ُيدَعى: »شامل« 35 
عاماً، وكان قد سبق له العمل بتجهيز منزل الُمّدعية 

زائر غير ُمتوّقع
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منذ ما يقارب السنة.
وأنه من خالل عمله ببناٍء منزل ُمجاور، كان يراقب 
وتحّركات  »مانع«،  الزوج  تحّركات  طويلة،  لفترة 
بإيحاٍء   - يوم  ذات   – قّرر  وقد  معاً،  بآٍن  »غيثاء« 
الزوجة  على  واالعتداء  به،  قام  بما  القيام  شيطانّي، 
ذهبت  الخِسيَسة،  محاوالته  كّل  لكّن  النقيّة،  الشابة 

أْدراج الّرياح!

شهادات وأقوال
المتّهم  حاول  الجنايات،  محكمة  قاعة  داخل 
له  عالقة  أي  نافياً  إليه،  ُنِسب  ما  إنكار  »شامل«، 
بالجريمة، أو أدنى معرفة شخصيّة بالَمجنِي عليها، 
إاّل أّن الوقائع أكدت )أنه سبق له العمل ببناء منزل 
سنة  نحو  منذ  »غيثاء«،  والزوجة  »مانع«،  الزوج 

وبضعة أشهر(، كما ورَد في إفادته.
لهيئة  »غيثاء«  أكدت  خجول،  أنثوّي  وبصوٍت 
هو  االتهام،  بقفص  الموجود  المتهم،  أّن  المحكمة، 
بتخطيط  عنوة،  منزلها  اقتحم  الذي  ذاته،  الشخص 
المنزل، وأنه قام  غياب زوجها عن  مسبق، ُمستِغاّلً 
بضربها وتعنيفها، ومحاولة اغتصابها، تحت التهديد 
ُمستِغيثة،  كثيراً،  صرخت  أنها  مؤكدة  حاّدة،  بآلة 
لها  يسمع  لم  أحداً  لكّن  براثنه،  بين  مْن  لتخليصها 
صوتاً.. مع ذلك، فقد قاومتْه بكّل ما أوتيت من قوة 
ينالها، طلب  أْن  يمكن  ال  أنه  حقاً،  لّما شعَر  وبأس، 
منها أن تدلّه على المشغوالت الذهبية، فأذعنت، لكّن 
ألّن  ذهبية،  قطعة  أي  على  يعثر  فلم  خاب،  مسعاه 
الزوج كان قد باع المصوغات منذ فترة، ألمٍر يتعلّق 

بتسديد بعض الّديون.

محاولة اإلفالت من العقاب
وجدت »هيئة المحكمة«، أّن إنكار المتّهم لجريمته، 
إنما هي محاولة للتخلّص من الجريمة، واإلفالت من 
العقاب، كما أنه لم يثبُت للمحكمة وجود أي مصلحة 
للمّدعية، بإسناد الجرم للمتّهم من دون سواه، الدليل: 
الشرطة،  أمام  عليها،  عرضه  فوَر  إليه،  تعّرفت  أنها 
وأثناء المقابلة بينها وبينه أمام قاضي التحقيق؛ هذا 

ما أكدته أمام »هيئة المحكمة«.
)تجريم  »الهيئة«،  قّررت  المطاف،  نهاية  وفي 
المتّهم »شامل«، بجنايتي محاولة االغتصاب بالعنف 
باستخدام  بالّسلب،  الناقص  والشروع  والتهديد، 
المؤسسات  إحدى  في  بالسجن  ومعاقبته  العنف، 
مالي  مبلغ  بدفع  إلزامه  مع  واإلصالحية،  العقابية 
المادية  أضرارها  عن  للمّدعية  تعويضاً  كبير، 
فترة  قضاء  بعد  الدولة  من  ترحيله  مع  والمعنوية، 

محكوميته.

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

هو محض صدفة.  
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أدلة  بين  خاصة  مكانة  الشهادة  تشغل 
اإلثبات في المواد الجنائية، بحسبانها من أهم 
األدلة التي يعتد بها في كشف الجرائم وإدانة 
المجرمين. وتتزايد أهمية دور الشاهد في إقامة 
الراهنة  الظروف  في ظل  والعدل،  الحق  ميزان 
التي تشهد اتساع نطاق الجرائم، وتنوع وتعقد 
وانتقال  ارتكابها،  أساليب  وتطور  أنماطها، 
إلى  البسيطة  الجرائم  طور  من  منها  الكثير 
ما  بكل  الوطنية«،  عبر  المنظمة  »الجريمة  عالم 
يموج به هذا العالم من أنشطة إجرامية متنوعة 
ومعقدة، تهيمن عليها عصابات قوية وشرسة، 
والتنظيم  االستمرارية  من  كبير  بقدر  تتسم 
واالحتراف، وتلجأ إلى مختلف وسائل الترغيب 
المشروعة،  غير  أغراضها  لتحقيق  والترهيب، 
غير  وتحديات  جمة  بمخاطر  ُينذر  الذي  األمر 
ألجهزة  أو  األمنية  لألجهزة  يكن  لم  مسبوقة، 
بها،  عهد  سابق  عام،  بوجه  الجنائية  العدالة 
يتعلق  فيما  العالم، ال سيما  دول  كثير من  في 
بالتهديدات الجسيمة التي يتعرض لها الشهود، 
للسلطات  اإلدالء  عن  اإلحجام  على  لحملهم 
العامة بشهاداتهم، أو تغيير وجه الحقيقة فيها، 
بما يعرقل سير العدالة ويعزز من فرص الجناة 

في اإلفالت من العقاب.
حال  والتحديات  المخاطر  هذه  وتتضاعف 
الماسة  والجرائم  اإلرهابية،  بالجرائم  تعلقها 

د. م�سطفى طاهر - باحث قانوين

ال  الخطيرة،  الجرائم  من  وغيرها  الدولة،  بأمن 
سيما جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات 
بالبشر،  واالتجار  والمتفجرات،  وباألسلحة 
والسطو  والتهديد،  واالبتزاز  القتل  وجرائم 
المسلح على البنوك والمراكز التجارية الكبرى، 
والجرائم  المصرفية  االحتياالت  وجرائم 
األموال،  وغسل  الفساد  وجرائم  اإللكترونية، 

وغيرها.
الحاجة  على  البيان  المعطيات سالفة  وتؤكد 
الماسة إلى آلية تشريعية وأمنية، شاملة ودائمة، 
للشهود  مطمئنة  آمنة  حياة  توفير  على  قادرة 
المهددين أو المعرضين للخطر، بما يحفظ عليهم 
حياتهم وسالمتهم الشخصية، وحياة وسالمة 
المرتبطين  األشخاص  من  وغيرهم  ذويهم 
بهم، وبما يعزز ثقتهم بأجهزة العدالة الجنائية 
األمر  وهو  معها،.  التعاون  على  ويشجعهم 
الدولية  والصكوك  االتفاقيات  عليه  حثت  الذي 
والعربية ذات الصلة، وبادرت إلى تقنينه دول 
حماية  »برامج  بـ  يعرف  ما  خالل  من  عديدة، 
للشهود،  الالزمة  الحماية  توفر  التي  الشهود«، 
قبل وأثناء وعقب أدائهم للشهادة في الدعاوى 
في  البرامج  هذه  تتسع  كما  المهمة،  الجزائية 
الفئات  لبعض  المقارنة،  النظم  من  العديد 
ومن  بالخطر،  المستهدفة  أو  المهددة  األخرى 
)المخبرين(،  للمعلومات  السرية  المصادر  ذلك 

والعاملين في مجال العدالة الجنائية من رجال 
الشرطة، وأعضاء النيابة العامة والقضاة، ومن 
الضحايا  وبعض  بل  والمترجمين،  الخبراء 
التعاون  على  يوافقون  الذين  عليهم،  والمجني 
المراحل  في  والقضائية،  األمنية  السلطات  مع 
الحرجة من التحقيقات واإلجراءات الجنائية في 

القضايا ذات األهمية الخاصة.

فالت�سي، اأول �ساهد حتت احلماية

يحظى  شاهد  أول  فاالتشي«  »جوزيف  يعد 
بحماية أمنية ممتدة في الواليات المتحدة، حتى 
قبل إنشاء أول برنامج لحماية الشهود بها في 
عضو  أول  »فاالتشي«  كان  فقد   .1970 عام 
على  يجرؤ  األمريكية   - اإليطالية  المافيا  في 
السائد  المكتوب،  غير  الصمت«  »قانون  خرق 
لدى أعضائها والمعروف باسم »اوميرتا«، أي 
الكتمان، والذي يحظى بسطوة شديدة ال يمكن 
تحديها، ويقضي بالموت على كل من ينشق عن 

المافيا أو يتعاون مع الشرطة.
تلك  على  »فاالتشي«  أقدم  فقد  ذلك..  ورغم 
للقتل  تعرضه  خشية   ،1963 عام  خالل  الخطوة، 
على يد »فيتوجينو فيزيه«، زعيم إحدى عصابات 
المافيا الشهيرة، وقام باإلدالء بشهادة مثيرة أمام 
بحراسة شديدة  الكونجرس، محاطاً  إحدى لجان 
قوامها )200( رجل شرطة، وكشف خالل شهادته 

حماية الشهود المهددين.. ضرورة أمنية 
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عن خبايا عالم »الجريمة المنظمة« وأسرار البنية 
حياته  سنوات  طيلة  وعاش  للمافيا..  الداخلية 
التالية، وحتى وفاته عام 1971، في حماية الشرطة، 
خشية  الشديد،  الرعب  من  حالة  انتابته  أن  بعد 
أهدرت  قد  بأنها  وقتها  قيل  التي  المافيا،  انتقام 
دمه، ورصدت جائزة مالية قدرها مئة ألف دوالر 

أمريكي لمن ينجح في قتله«.

دماء على جدران مدر�سة البنات

قبل دقائق قليلة من تمام الثامنة من صباح 
يوم السبت 19 مايو2012،. دوى انفجار شديد 
مورفيلو  مدرسة  أمام  الصنع،  محلية  لقنبلة 
برينديزي  ببلدة  المهني  للتدريب  فالكوني 
الواقعة على ضفاف االدرياتيك جنوبي إيطاليا.

أطاح االنفجار- في سرعة وقسوة – بهدوء 
دردشات وضحكات  وأخرس  والزمان،  المكان 
الطالبات، حال تجمعهن المعتاد أمام مدرستهن، 
استعداداً ليوم دراسي جديد،. وأودى االنفجار 
على الفور بحياة الطالبة »ميليسا باسي«، بينما 
طالبات  بعشر  مختلفة  وجروحاً  حروقاً  ألحق 

أُخريات من زميالتها. 
وقد خيم الغموض على الحادث، سواء فيما 
يتعلق بدوافعه أو الجهة التي تقف وراءه، ولم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها المباشرة عن وقوعه.. 
وزيرة  تأكيد  عمقه  من  زاد  غموض  وهو 

عدم  كانسيلييرى«،  ماريا  »انا  آنذاك  الداخلية 
إلقاء  من  تمكنهم  أدلة،  ألي  المحققين  امتالك 
وأنه  المنظمة،  الجريمة  على  الهجوم  هذا  تبعة 
ليس من األعمال المعتادة التي تحمل بصمات 
المافيا  عوائل  إحدى  وهي  »كوزانوسترا«،  الـ 
هجماتها  تركز  التي  السطوة،  شديدة  الصقلية 
- عادًة – على الشهود والقضاة ومُمثلي االدعاء 
العام، ومن يخرج عن طاعتها من أعضائها، أو 
من يجرؤ على مزاحمتها من رجال العصابات 
كبار  بعض  إليه  ذهب  عما  فضالً  المنافسة، 
مسؤولي الشرطة واالدعاء العام في برينديزي 
بأن »هذا الهجوم كان عمالً فردياً على األرجح، 

وليس له صلة بالمافيا«!.

فالكوين، القا�سي ال�سجاع

الهجوم،  هذا  لف  الذي  الغموض  ورغم 
كبار  تصريحات  على  سيطر  الذي  والحذر 
ينأى  أن  يستطيع  ال  المرء  أن  إال  المسؤولين، 
بشكوكه بعيداً عن هذه المنظمة اإلجرامية بالغة 
العنف والشراسة، وأال يرجح تورطها في هذا 
عدة  إلى  باالستناد  وذلك  المأساوي،  الحادث 

أسباب، لعل أهمها مايلي:
استهدف مجرد  قد  الهجوم  هذا  كان  إذا  أ- 
عادة  خالف  على  للبنات«،  ثانوية  »مدرسة 
هذه  أن  نغفل  أال  علينا  يتعين  أنه  إال  المافيا، 

القاضي  لذكرى  تخليداً  اسم،  تحمل  المدرسة 
اإليطالي الشجاع/ جيوفاني فالكوني وزوجته 
فرانشيسكا مورفيلو اللذين لقيا مصرعهما مع 
في  الشرطة،  رجال  من  حراسهما  من  ثالثة 
الثالث والعشرين من شهر مايو عام 1992، على 
التي قامت بتفجير  المنظمة اإلجرامية،  يد هذه 
موكب  أسفل  الديناميت،  من  كيلوجرام   500
الطريق  على  انطالقه  حال  ومرافقيه،  القاضي 
»باليرمو«  مطار  بين  يربط  الذي  السريع، 

عاصمة صقلية ووسط المدينة.
ب – كان القاضي فالكوني من أقوى القضاة 
والمحققين اإليطاليين واصلبهم عوداً وأشدهم 
إصراراً، في محاربة الفساد اإلداري والسياسي، 
ومالحقة زعماء وأعضاء المافيا الصقلية، داخل 
إيطاليا وخارجها، على مدار سنوات طويلة، حتى 
كانت واقعة اغتياله، التي مثلت نقطة االنطالق 
لما عرف بـ»موسم المذابح«، الذي قامت خالله 
كاملين  عامين  امتداد  وعلى   – العصابات  هذه 
بالسيارات  التفجيرات  من  سلسلة  بشن   -
الملغومة وأعمال القتل والعنف الدموي، والتي 
والمسؤولين  السياسيين  من  العديد  طالت 

والمحققين والشهود.

ر�سالة اإىل من يهمه الأمر

وقع الهجوم األخير قبل أربعة أيام فقط من 
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حلول الذكرى العشرين الغتيال فالكوني، األمر 
تستدعى  أن   – األرجح  على   – به  قصد  الذي 
مقتل  واقعة  لإليطاليين،  الجمعية  الذاكرة  إلى 
فالكوني ورفاقه واألحداث الدامية التي اعقبتها، 
على النحو الذي يحمل في طياته »رسالة غير 
مباشرة«، ولكنها واضحة الداللة، لكل من يهمه 
والقضاة  بالشهود  يتعلق  فيما  خاصة  األمر، 
مسؤولي  من  وغيرهم  العام  اإلدعاء  وممثلي 
بالمالحقات  مباشرة  المعنيين  القانون،  إنفاذ 
المافيا،  وعناصر  لزعماء  الجنائية  والمحاكمات 
ومفادها بإيجاز أنه »ال ينبغي ألحد أن ينسى.. 
يتذكر  أن  فعليه  متناسياً،  أو  ناسياً  كان  ومن 

ويتدبر،.اآلن ومن دون إبطاء!..«.

بعيداً عن ع�س الدبابري

تأرجح   - آنذاك   - للنظر  الالفت  من  كان 
حول  المسؤولين  كبار  تصريحات  وتضارب 
التي  واأليادي  الهجوم  هذا  ودوافع  طبيعة 
تجسيداً  التصريحات  هذه  أكثر  ولعل  نفذته، 
حرصاً  يخفي  والذي  المضطرب،  الوضع  لهذا 
أدلى  ما  هو  الدبابير«،  »عش  إهاجة  عدم  على 
لمدينة  العام  النائب   – دينابولي  ماركو  به 
برينديزي، حيث قال: »االفتراض االكثر ترجيحاً 
أنه كان عمالً فردياً، صلة المافيا بهذا الهجوم 
تبدو أمراً غير مرجح،. اليمكن استبعاده تماماً. 

ولكنه غير مرجح«!.
تجسد  المتقدمة  المأساوية  الوقائع  ولعل 
المدى الذي يمكن أن تبلغه الجماعات اإلجرامية 
المنظمة، في ممارستها ألقصى درجات العنف 
 - يفكر  حتى  أو   – يجرؤ  من  بحق  والترويع، 
بمصالحها،  المساس  أو  طريقها  اعتراض  في 
يمكن  التي  الجسيمة  المخاطر  حجم  تبرز  كما 
المتصلين  من  عديدة  فئات  لها  تتعرض  أن 
المتعلقة  الجنائية،  والمحاكمات  بالتحقيقات 
وغيرها،  المنظمة  الجريمة  عصابات  بأنشطة 
سواء كانوا من الشهود أو من في حكمهم من 
نأمل  الذي  النحو  وعلى  الذكر،  سالفة  الفئات 
الصلة،  ذوي  وتأييد  قناعة  اكتساب  ورائه  من 
ومتخذي  السياسات  وصانعي  المشرعين  من 
لبلورة  والعاجلة،  القصوى  بالضرورة  القرار، 
المالمح  يحدد  متكامل،  وتنظيمي  قانوني  إطار 
توفير  يكفل  دائم،  إماراتي  لبرنامج  األساسية 
لهذه  المنشودة،  واألمنية  الجنائية  الحماية 
والتحديات  للمخاطر  تحسباً  المهددة،  الفئات 
األمنية المتصاعدة التي ال تملك سلطات العدالة 
الجنائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ترف 
تأجيل مواجهتها، أو التهاون في اتخاذ التدابير 
يتعلق  فيما  لها، السيما  للتصدي  كافة  الالزمة 
)ومن  الشهود  لها  يتعرض  التي  بالتهديدات 
في حكمهم(، لحملهم على اإلحجام عن االدالء 
وجهها  غير  على  بها  اإلدالء  أو  بشهاداتهم، 
الصحيح، وهو ما يؤكد الحاجة إلى استحداث 
تحفظ  التي  واإلجراءات،  الضمانات  من  المزيد 
عليهم حياتهم وسالمتهم الشخصية، بما يعزز 

ثقتهم بأجهزة العدالة الجنائية، ويشجعهم على 
من  وذلك  معها،  التعاون  استمرار  أو  التعاون، 
بقدر  تتسم  أمنية،  وآليات  أُطر تشريعية  خالل 
وهو  واالستدامة،  والفعالية  الشمول  من  كبير 
األمر الذي حثت على األخذ به »الوثائق الدولية 
دول  بادرت  والذي  الصلة،  ذات  األساسية« 
االتحادية  وألمانيا  المتحدة  )الواليات  عديدة 
وتفعيله  تقنينه  إلى  وغيرها(  وكندا  واستراليا 
على أرض الواقع، من خالل ما يعرف بـ »برامج 
المهددين  للشهود  تكفل  التي  الشهود«،  حماية 
قبل  مطمئنة،  آمنة  حياة  حكمهم(  في  )ومن 
الدعاوى  في  بشهاداتهم،  اإلدالء  وعقب  وأثناء 

الجنائية ذات األهمية الخاصة.

دعوة 

تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة من أكثر 
بلدان العالم أمناً وأماناً، وتنعم ببيئة أمنية راقية، 
طبقاً ألعلى المعايير العالمية، وهو ما يضاعف 
األمنية،  أجهزتها  عاتق  على  الملقى  العبء  من 
ببذل المزيد من الجهد، للحفاظ على هذه المكانة 
المستمر  التحسين  على  والحرص  الرفيعة، 

لسياسات وإجراءات مكافحة الجريمة، واالرتقاء 
بمستوى ادائها، وتطوير أدواتها ودعم قدراتها، 
التي  المتصاعدة،  األمنية  التحديات  لمواجهة 

يشهدها العالم كله من حولنا،
وإذا كان ُيحمد لمشرعنا الوطني، تحليه بروح 
المبادأة في تصديه لكثير من الظواهر واألنماط 
اإلجرامية المستحدثة، إال أنه مازال ينأى بنفسه 
واألمنية  الجنائية  الحماية  وتنظيم  تقنين  عن 
حكمهم،.  في  ومن  المهددين،  للشهود  الالزمة 
ربما لعدم قناعته بعد بوجود ضرورة آنية ملحة، 
تستوجب تدخالً تشريعياً عاجالً لمواجهة هذه 
التهديدات والمخاطر، رغم تجمع العديد من النُذر 
في األفق، التي تنبئ بأننا لسنا عنها ببعيد والتي 
اليوم   - المبادرة  وضرورة  أهمية  على  تؤكد 
القانوني  اإلطار  واعتماد  بصياغة   – الغد  قبل 
متكامل  إماراتي  لبرنامج  المناسب،  والتنظيمي 
ودائم، يكفل توفير الحماية الفعالة للشهود ومن 
في حكمهم، قبل وأثناء وعقب انتهاء التحقيقات 
والمحاكمات الجنائية في القضايا الكبرى وذات 
األهمية الخاصة، تحوطاً للحاضر بكل معطياته، 

وتحسباً للمستقبل بكل تحدياته.



وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أيدت 
لمحكمة  حكماً  المتحدة  العربية  اإلمارات 
بالحبس  الدولة  إمارات  احدى  في  االستئناف 
لمدة 3 أشهر والغرامة 20 ألف درهم على رجل 
لقيامه بالتعدي على خصوصية ممثلة باستخدام 
وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عبر شبكة 
اإلنترنت، وأمرت المحكمة االتحادية العليا بمحو 
بالرسوم  عليه  المحكوم  إلزام  مع  المعلومات، 
القضائية، ومع وقف تنفيذ عقوبة الحبس )وهي 
ثالثة أشهر( لمدة ثالث سنوات، تبدأ مع تاريخ 

صدور الحكم النهائي. 
المتهم  إحالة  إلى  القضية  تفاصيل  وتعود 
من قبل النيابة العامة في إحدى إمارات الدولة 
الممثلة،  صور  بنقل  قيامه  بسبب  للمحاكمة 
ووضعها في مقطع فيديو وعرضه على موقع 
شبكة  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  أحد 
بالشاكية،  التشهير  في  تسبب  ما  اإلنترنت، 
أشخاص  قبل  من  والقذف  للسب  وتعريضها 

آخرين.
وتقدمت الممثلة عبر محاميها بدعوى قضائية 
تقنية  إحدى جرائم  بارتكاب  الرجل  فيها  تتهم 
المعلومات، لتتم إحالته إلى المحكمة المختصة.

وقضت محكمة أول درجة في اإلمارة نفسها، 
على الرجل بالحبس لمدة ثالثة أشهر والغرامة 
20 ألف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية، ولكن 
المحكوم عليه لم يرض بهذا الحكم، وقدم طعناً 

أمام محكمة االستئناف في اإلمارة نفسها.

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين

أي  نفسه  الحكم  االستئناف   وأيدت محكمة 
حبس المتهم لمدة ثالثة أشهر مع تغريمه مبلغ 
20 ألف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية، كما 
أمرت بإحالة مطالبات التعويض التي تطالب بها 
للنظر  المختصة  المدنية  المحكمة  إلى  الممثلة 

فيها.
لدى  الحكم  هذا  طعن  عليه  المحكوم  ولكن 
اإلمارات  دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة 
بالحبس  الحكم  أيدت  والتي  المتحدة،  العربية 
درهم  ألف   20 والغرامة  أشهر  ثالثة  لمدة 

وإلزامه بالرسوم القضائية.
ولتوضيح حكم المحكمة االتحادية العليا في 
دولة اإلمارات بهذه القضية، ال بد من التذكير بأنها 
أعلى درجات المحاكم في الدولة، وقد كانت على 
صواب عندما أيدت حكم محكمة االستئناف في 
االمارة، وقد استندت المحكمة االتحادية العليا 
في حكمها بهذه القضية إلى نصوص المرسوم 
مكافحة  بشأن   2012 لسنة   5 رقم  بالقانون 
األولى  المادة  عرفت  والذي  التقنية،  الجرائم 
المعلومات  بأنها  المعلومات اإللكترونية  فيه 
التي يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها 
بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة 
والصور والصوت واألرقام والحروف والرموز 

واإلشارات وغيرها .
واإلساءة بحسب هذا المرسوم بقانون هي: 
كل تعبير متعمد عن أي شخص أو كيان يعتبره 
ذلك  كرامة  أو  بشرف  ماساً  العادي  الشخص 

الشخص أو الكيان.
تنص  بقانون  المرسوم  هذا  من   21 والمادة 

على التالي:
أشهر  تقل عن ستة  مدة ال  بالحبس  يعاقب 
ألف  مائة وخمسين  عن  تقل  ال  التي  والغرامة 
أو  درهم  ألف  خمسمائة  تجاوز  وال  درهم 
استخدم  من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى 
إلكترونياً،  أو نظام معلومات  شبكة معلوماتية، 
أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في االعتداء 
األحوال  غير  في  شخص  خصوصية  على 

المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية : 
1 - استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل 
أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصاالت أو 

مواد صوتية أو مرئية. 
صور  إعداد  أو  الغير  صور  - التقاط   2
أو  نسخها  أو  كشفها  أو  نقلها  أو  إلكترونية 

االحتفاظ بها. 
3 - نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور 
فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو 

معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية . 
سنة  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  يعاقب  كما 
مائتين  عن  تقل  ال  التي  والغرامة  واحدة 
خمسمائة  تجاوز  وال  درهم  ألف  وخمسين 
ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 
إحدى  أو  إلكترونياً،  معلومات  نظام  استخدم 
أو  تعديل  أي  إلجراء  وسائل تقنية المعلومات  
معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد 

عقوبة التعدي على الخصوصية الشبكية
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التشهير أو اإلساءة إلى شخص آخر، أو االعتداء 
على خصوصيته أو انتهاكها.

من   21 المادة  من  الثالثة  الفقرة  وتنطبق 
المرسوم بقانون على الواقعة المعروضة، فقد 
نشر المتهم صوراً فوتوغرافية للممثلة، وكانت 
التواصل  مواقع  أحد  على  ونشرها  صحيحة 
االجتماعي على شبكة اإلنترنت، وحدث ماحدث 

بعد نشرها.
كما أن المادة 41 من المرسوم بقانون نفسه 
نصت على التالي: مع عدم اإلخالل بحقوق الغير 
حسني النية، يحكم في جميع األحوال بمصادرة 
األجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في 
في  عليها  المنصوص  الجرائم  من  أي  ارتكاب 
المتحصلة  األموال  أو  بقانون  المرسوم  هذا 
منها، أو بمحو المعلومات أو البيانات أو إعدامها، 
كما يحكم بإغالق المحل أو الموقع الذي يرتكب 
فيه أي من هذه الجرائم، وذلك إما إغالقاً كلياً أو 

للمدة التي تقدرها المحكمة.
بالقانون  المرسوم  من   42 المادة  في  وجاء 
األجنبي  بإبعاد  المحكمة  تقضي  التالي:  نفسه 
جريمة  أي  الرتكاب  باإلدانة  عليه  يحكم  الذي 
من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم 
بالقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المرسوم  من   43 المادة  في  جاء  كما 
اإلخالل  عدم  مع  التالي:  نفسه   بقانون 
بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم 
بوضع  تأمر  أن  للمحكمة  يجوز  بقانون، 
أو  المراقبة  أو  اإلشراف  تحت  عليه  المحكوم 
معلوماتية،  شبكة  أي  استخدام  من  حرمانه 
أي  أو  المعلومات اإللكتروني،  نظام  أو 

في  وضعه  أو  أخرى،  وسيلة تقنية معلومات 
مأوى عالجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها 

المحكمة مناسبة.
العليا  االتحادية   المحكمة  لحكم  وبالنسبة 
في هذه القضية بوقف تنفيذ العقوبة عن الرجل 
لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم 
النهائي فقد جاء منسجماً مع قانون العقوبات 
الفصل  وتحديداً   1978 لسنة   3 رقم  اإلتحادي 

الثالث المواد من 83 إلى 86.
وبحسب المادة 83 يحق للمحكمة عند الحكم 
بالحبس  أو  النسبية  غير  بالغرامة  جريمة  في 
مدة ال تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف 
تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق المحكوم عليه 
ارتكب  التي  الظروف  أو  سنه  أو  ماضيه  أو 
لن  بأنه  االعتقاد  على  يبعث  ما  الجريمة  فيها 
يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة. وللمحكمة أن 
تجعل وقف التنفيذ شامالً أي عقوبة فرعية عدا 

المصادرة.
وبحسب المادة 84، يكون وقف تنفيذ العقوبة 
لمدة ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح 

فيه الحكم نهائياً.
وبحسب المادة 85، يجوز الحكم بإلغاء أمر 

وقف التنفيذ في أي حالة من الحاالت اآلتية: 
أوالً - إذا ارتكب المحكوم عليه خالل الفترة 
السابقة جريمة عمدية حكم  المادة  المبينة في 
عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية ألكثر 
من ثالثة أشهر سواء أصدر الحكم باإلدانة أثناء 
تكون  أن  بشرط  انقضائها  بعد  أم  الفترة  هذه 

الدعوى الجنائية قد حركت خاللها.
في  المبينة  الفترة  خالل  ظهر  إذا   - ثانياً 

المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر 
ضده قبل األمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما 
نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة 
قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ، ويصدر 
بوقف  أمرت  التي  المحكمة  من  باإللغاء  الحكم 
التنفيذ، بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف 

المحكوم عليه بالحضور. 
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها اإللغاء قد 
حكم بها بعد األمر بوقف التنفيذ جاز أيضاً أن 
يصدر الحكم باإللغاء من المحكمة التي قضت 
بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب النيابة العامة. وذلك كله من دون اإلخالل 
بدرجات التقاضي، ويترتب على الحكم باإللغاء 

تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها.
وبحسب المادة 86، إذا انقضت الفترة المبينة 
من  يتوفر سبب  أن  دون  من   )84( المادة  في 
أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم 

يكن.
معاملة  إلى  العقوبة  تنفيذ  وقف  ويهدف 
قاضي  يقدره  الذي  الوضع  حسب  مجرم  كل 
أرتكب  وكونه  السن  عامل  مثالً  الموضوع، 
جريمته ألول مرة ويخضع وقف التنفيذ لسلطة 
شخصية  مع  يتالءم  وبما  التقديرية  القاضي 

المجرم وظروفه.
االتحادية  المحكمة  حكم   إلى  وبالنسبة 
بالمطالبة  الممثلة  بحق  القضية  هذه  في  العليا 
دعوى  برفع  الحق  فلها  المدني،  بالتعويض 
للمطالبة  عليه  المحكوم  على  جديدة  قضائية 
بتعويض مالي عن األضرار المادية والمعنوية 

التي لحقت بها.
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آفاق

ُتعد حاالت اإلدمان، أخطر ما تواجهه المجتمعات 
كافة، ومشكلة اإلدمان بالذات، واحدة من المشكالت 
التي حظيت بنصيب كبير، في التعامل معها من قبل 
المؤسسات العلمية ومن كل النواحي، لما لها من 
تأثيرات بالغة، يصعب حصرها على الفرد واألسرة 
والمجتمع، واإلدمان في األساس ذلك )االضطراب 
السلوكي(، الذي يفرض على صاحبه القيام بتكرار 
من  منهمك،  وبشكل  مستمرة  بطريقة  معين،  عمل 
دون النظر إلى شكل أو حجم األضرار والعواقب، 
والنفسية  )البدنية  المدمن  حالة  تصيب  التي 
األعراض،  بعض  هناك  توجد  كما  واالجتماعية(، 
باإلدمان،  لإلصابة  واضحة  أموراً  اعتبرت  التي 
والتدهور  الُخلقي  واالنحالل  والوحدة  العزلة  مثل 
الواقع  من  والهروب  والوساوس  المستمر، 
واإلحساس الدائم بالذنب، وبجانب العالج الدوائي 
التقليدي، فقد لزم األمر، القيام بالبحث عن تقنيات، 
لمعالجة الشخص المدمن وتأهيله، ومن ثم إعادته 
إلى أهله ومجتمعه من جديد، ومن أول تلك الطرائق 
كان )الطب النفسي(، بعد ما تعذر على بدن المدمن 
التعافي من اإلدمان، في حالة اقتصار عالج )البدن( 

من دون عالج )النفس(.

العتمادية اأ�سا�س الإدمان

يعتقده  كان  ما  عكس  وعلى  العلم،  تطور  مع 
الكثيرون، بأن مصطلح اإلدمان ينطبق على مدمن 
المخدرات أو الكحوليات فقط، ظهر أن هناك أشكاالً 
)القمار(  الميسر  لعب  إدمان  مثل  لإلدمان،  أخرى 
إلخ،  اإلنترنت..  إدمان  وكذلك  الجنس  وإدمان 
ولكن قضية إدمان المواد المخدرة، ُتعد من أخطر 
غيرها  دون  من  تعقيداً  وأكثرها  الشائكة،  القضايا 

ر�سا اإبراهيم حممود- باحث 

من حاالت اإلدمان، ومنذ عدة عقود تخطت قضية 
ُترجح  التي  منها  نظريات،  عدة  المخدرات  إدمان 
ُترجح  التي  أنها قضية عقلية في األساس، ومنها 
إلى  تعود  كونها  ونفسية،  اجتماعية  قضية  أنها 
االعتمادية اإلدمانية، التي تنشأ عند ذلك الشخص 
االعتمادية  كون  به،  يقوم  الذي  اإلدماني  للسلوك 
هي عامل أساسي في أسباب وصول الشخص إلى 
مرحلة اإلدمان، العتماده على مؤثر خارجي لتغيير 
الداخلية،  وأحاسيسه  أو مشاعره  المزاجية،  حالته 
لدرجة أن هناك أبحاثاً كانت ُتطلق على اإلدمان قبل 

تسميته بذلك المصطلح بمرض )االعتمادية(.
وقديماً كان األطباء يرجعون على الدوام، أسباب 
ولكن  المخدر،  على  الجسد  اعتمادية  إلى  اإلدمان 
حاالت  ظهرت  فقد  ذلك،  عكس  اتضح  ما  سرعان 
أنفاً، قبل دخولها  إلى ما كانت عليه  كثيرة، عادت 
المصحات للعالج، واالمتناع عن تعاطي المخدرات، 
المتحدة  الواليات  في  إجراؤها  تم  دراسة  ففي 
األمريكية في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، 
على  الشخص  إقدام  أسباب  وتحليل  معرفة  حول 
المدمنين،  من  مجموعة  خالل  ومن  اإلدمان، 
ومالحظة تصرفاتهم على مدار فترات، بعد تعافيهم 
جسدياً من داء اإلدمان، تم التأكد من أن ما نسبته 
ثمانون بالمائة من تلك الحاالت، عادوا مرة أخرى 
الدراسة،  عينة  من  الباقية  النسبة  بينما  لإلدمان، 
والعالج  النفسي  للدعم  ببرامج  إلحاقها  تم  التي 
السلوكي، ظلت ممتنعة عن تعاطي أي مواد مخدرة. 

    
العالج املعريف ال�سلوكي

الطبية  الفروع  أحد  هو  النفسي  الطب  أن  بما 
ووقاية  وتشخيص  دراسة  في  المتخصصة، 

تدهور  مثل  كافة،  النفسية  االضطرابات  وعالج 
أعراض  وهي  والفهم،  والسلوك  واإلدراك  المزاج 
الدوام  فعلى  اإلدمان،  حاالت  على  تماماً  تنطبق 
للمراجع  تلك االضطرابات، وفقاً  يجري تشخيص 
الدليل  مثل  واسع  نطاق  على  المستخدمة 
العقلية،  لالضطرابات  واإلحصائي  التشخيصي 
لألطباء  األمريكية  الجمعية  قبل  من  والمنشور 
إعادة  أمكن  النفسي  الطب  خالل  ومن  النفسيين، 
تأهيل حاالت ال حصر لها من مدمني المخدرات، 
البرامج  من  مختلفة،  أنواع  على  باالعتماد  وذلك 
التي تقدم المساعدة على إعادة تأهيل المدمن، ومن 
الذي يتم في األماكن  أهمها العالج السكني، وهو 

المخصصة.
والتي  سلوكية،  عالجات  هناك  وجدت  كما 
طريقة  وهي  السلوكي،  المعرفي  بالعالج  ُتعرف 
التعامل  تجنب  مع  االعتراف،  على  المدمن  تساعد 
مع الحاالت، التي على األرجح تؤدي إلى االنتكاس، 
في بداية  المدمن علماً  كما وجب إحاطة الشخص 
ستصاحب  والتي  المختلفة،  باالحتماالت  األمر 
عالجه أو التي سوف تتبعها، كي ال يصاب بخيبة 
أمل، أو يفقد الثقة في الطبيب النفسي المعالج له، 
حالة عدم تحقيقه النجاح المطلوب ألي أسباب، على 
أن تكون الحالة واعية دوماً، لما لها من دور مهم 
النجاح لن يكون  أو فشله، وأن  العالج  إنجاح  في 
من  كبير  قدر  إلى  الحتياجه  بالضرورة،  سريعاً 

الجلد والتحمل والصبر.
التحفيزية،  المقابالت  القائم على  العالج  وهناك 
وفيه يتم التأكيد على رغبة المريض، وعالج تغيير 
سلوكه، وهو أسلوب تكون االستفادة منه كبيرة، 
على  الفرد  امتناع  لتشجيع  اإليجابي  التعزيز  من 

الطب النفسي 
ودوره في عالج حاالت اإلدمان
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اإلدمان، كما ظهر من األهمية إمكان معرفة الطبيب 
النفسي المعالج لحالة اإلدمان، شكل ومدى العالقة 
بين المدمن وبيئته االجتماعية، لما لذلك من عالقة 
وثيقة بتلك النتيجة، التي سوف ينتهي إليها العالج 
أن  من  التأكد  بعد  إخفاقه،  أو  نجاحه  حيث  من 
األفراد، ممن يتلقون الدعم االجتماعي أو األسري، 
من المتوقع لهم التشافي بطريقة أكبر، من األفراد 
الذين ينعدم لديهم ذلك الدعم االجتماعي واألسري.

التاأهيل النف�سي والجتماعي

النفسي،  الطب  التي يقوم بها  المراحل  أهم  من 
التأهيل  مرحلة  هناك  اإلدمان،  حاالت  عالج  في 
النفسي للشخص المدمن، وهي تتلخص في تأهيل 
المدمن، بعد دراسة شخصيته جيداً وبدقة كبيرة، 
مع معرفة كافة أوجه )القوة( ومكامن )الضعف( 
ومعرفة  الشخصية  سمات  دراسة  بجانب  فيها، 
عدة  طريق  عن  يتم  سبق  ما  وكل  خصائصها، 
تتمتع  ما  دراسة  محاولة  أولها  أساسية،  خطوات 
المدمن من خصائص، ثم تحديد كل  به شخصية 
ُتعد  بالمدمن، والتي  الخاصة  النفسية  االحتياجات 
من أهم خطوات التأهيل النفسي، إضافة إلى معرفة 

مدى التوافق النفسي للحالة.
اختبارات  بمجموعة  القيام  أهمية  ظهرت  كما 
نفسية  باختبارات  والقيام  المدمن،  لشخصية 
مرضية له، من عدة نواٍح كاختبار االكتئاب واختبار 
القلق، وعمل مجموعة من الجلسات الخاصة بالعالج 
النفسي الفردي والجماعي، والتي لها أهمية كبيرة 

للغاية، في التأهيل النفسي للمدمن.
أو  للحالة،  االجتماعي  التأهيل  مرحلة  وعن 
فهي  االجتماعي،  بالتحسين  أحياناً  المسماة 
من  بعض  وتصحيح،  تحسين  على  المشتملة 
الظروف المحيطة بها، والتي يمكن أن تصبح عثرة 
في طريق تواصلها بالمجتمع الخارجي، وتهيئتها 
للحياة الطبيعية من جديد، ألن عملية تأهيل المدمن 
اإلدمان،  أهم مراحل عالج حاالت  نفسياً، هي من 
بشكل  يتم  أن  المفترض،  من  النفسي  العالج  ألن 
متكامل بنسبة كبيرة، وهو عالج يجري العمل عليه 
بأجزاء ثالثة مهمة، أولها الجزء الدوائي التقليدي، 
على  المعتمد  وهو  السيكولوجي  الجزء  يليه  ثم 
مجموعة جلسات كالمية فردية أو اجتماعية، يتبعها 
التأهيل  عن  عبارة  يكون  الذي  االجتماعي،  الجزء 
االجتماعية،  البيئة  تمهيد  إلى  للوصول  األسري، 

التي يحيا فيها الشخص المدمن.  

تدريب وتوجيه واإر�ساد

الطبيب  ُيحددها  التي  التدريب،   فكرة  تهُدف 
بجعل  المساهمة  في  اإلدمان،  حالة  وفق  النفسي 
الشخص المتعافي، بعيداً كل البُعد عن التفكير في 
العودة مرة أخرى إلى طريق اإلدمان الشائك، ألن 
االنشغال الدائم، أظهر نتائج أكثر إيجابية في تشتيت 
ذهن المتعافي عن التفكير في تناول المواد المخدرة، 
التدريب  وذلك  أخرى  مرة  لالنتكاسة  والعودة 
الطبيب  بوضعها  يقوم  برامج  خالل  من  ُيحدد 
المدمنين،  أسر  لدفع  هادفة  برامج  وهي  النفسي، 

االجتماعية،  والبرامج  الورش  في  االندماج  إلى 
التي  المراقبة والدعم،  للمساعدة على توفير طرق 
دوماً ما يكون المتعافي في أشد حاجة إليها، كما 
ما  تتناول  األسر،  لتلك  محاضرات  إلقاء  فيها  يتم 
المتعافية،  الحالة  من  التعامل  خالله  من  يمكن 
لتقبل عودتها مرة أخرى فيما بينهم من دون أدنى 
يساعد  ما  هو  التقبُل  ذلك  بأن  علماً  منها،  تخوف 
الشخص المتعافي كثيراً، في تأهيله نفسياً إلشعاره 
بأن وجوده قد أصبح مقبوالً، مع ضرورة دمجه 
والتي  التطوعي  العمل  مشروعات  داخل  وإلحاقه 
وتساعده  الحياة،  في  أهدافه  لتجديد  سبباً  تكون 
على أن يجدد يومه، وتهيئه لتكوين لبنة فكرية لديه، 
ُتحول حياته ألفضل مما سبق، كما يعتمد ما يعرف 
بـ )برنامج االثنتي عشرة خطوة( في األساس، على 
التوجيه واإلرشاد الديني والروحي، ودفع المريض 
للتخلص بشكل نهائي من اإلدمان، واالستمرار في 
دعمه لضمان عدم انتكاسته، كما تأتي بقية مراحل 
برنامج االثني عشر، باعتذار الحالة المتعافية ألي 
شخص أياً كان، من األهل أو األصدقاء أو الجيران، 
ممن لحقه بشكل مباشر أو غير مباشر ضرر ما أو 
أذى لمروره سابقاً بمرحلة اإلدمان، ثم تأتي بعدها 
مواظبته على حضور الجلسات العالجية الجماعية، 
ومن  كلياً،  وتعافيه  تماماً  شفائه  من  التأكد  وبعد 
واقع جلسات الطبيب النفسي معه، قد يصبح هو 
بالمشكلة،  إلماماً  وأكثرهم  الداعمين،  أول  نفسه 
عندها يمكنه دعم بقية حاالت اإلدمان، والتي تريد 

التعافي من نفس الداء، الذي تعافى منه. 
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الشرطة العالمية

في  للعاملين  أنواعها  بمختلف  المساعدة  تقديم 
الواليات  في  القانون  وفرض  الشرطة،  أجهزة 
الجهات  سعت  التي  األهداف  أحد  كان  المتحدة 
عقود  عبر  تحقيقها  إلى  البلد  ذلك  في  المسؤولة 

طويلة من الزمن.
الستينيات وحتى  الفترة من نهاية  وقد شهدت 
من  العديد  الماضي  القرن  من  السبعينيات  بداية 
المطلوبة  المساعدة  لتحقيق  الجادة  المحاوالت 
لعناصر الشرطة الذين يجد الكثيرون منهم أنفسهم 
ُعرضة لالعتداءات خالل قيامهم بواجباتهم المهنية، 
وأحياناً خالل ممارستهم لحياتهم اليومية العادية 

بعيداً عن أجواء العمل.
وخالل الحقبة التي سادت فيها أنشطة الجماعات 
اإلرهابية المحلية أمثال مجموعة »النمور السوداء« 
التعرض  يتوقعون  الشرطة  عناصر  كان  وغيرها 

لالعتداء في كل مكان يذهبون إليه.
وقد لقي عدد من رجال الشرطة مصرعهم في 
أحد مراكز الشرطة الفرعية في سان فرانسيسكو، 
أعماالً  ينجزون  كانوا يجلسون في مكاتبهم  بينما 

كتابية عادية.
اغتيال  السوداء«  »النمور  مجموعة  حاولت  كما 
رجال الشرطة داخل مركز شرطة فايرستون في 

لوس أنجلوس بوضع قنبلة داخل المركز.
الشرطة  ضباط  مشاهدة  يمكن  كان  ووقتها 
وهم يتعرضون للقتل خالل تناولهم طعام اإلفطار 
قبل الذهاب إلى عملهم أو خالل قيامهم بنزهة مع 

أصدقائهم.
جيري  المتقاعد  الشرطة  مفوض  ويقول 
بويد  إن الكثير تغير في األربعين سنة الماضية، 
وأصبح رجال الشرطة يخضعون لتدريبات أفضل 
أنه من  إال  ويستخدمون معدات متطورة وحديثة، 
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المالحظ أن العديد من العاملين في مجال الشرطة 
كانوا يتجنبون الوقوع في مواجهات خطرة، وهو 

أمر كان يؤدي إلى نجاح االعتداءات عليهم.
وفي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي 
عندما كانت االعتداءات على عناصر الشرطة تحدث 
المؤسسات  كانت  ومتكرر،  ُمنتظم  شبه  بشكل 
الشرطية تسعى جاهدة لتوفير السالمة لضباطها، 
طبيعة  بسبب  للتهديدات  يتعرضون  الذين  خاصة 
الجيدة  المعاملة  تلقي  في  ومساعدتهم  عملهم، 
واالحترام من قبل السكان، وهذا ال يعني أن يقيم 
شخص  كل  مع  صداقة  عالقات  الشرطة  عنصر 
حماية  في  يتراخى  أن  أو  الشارع،  في  يقابله 
نفسه، بهدف تحسين عالقته باآلخرين. كما رأت 
تعامل  في  الحذر  اتباع  أن  عديدة  قيادات شرطية 
عقالني  أسلوب  هو  الجمهور  مع  الشرطة  رجال 

وضروري في نظرها.
ورغم أن المؤسسات الشرطية في تلك الفترة لم 
تكن تتسامح إزاء أي تصرف فّظ وغير الئق يصدر 
عن عنصر الشرطة تجاه الجمهور، إال أنها لم تجد 
أي غضاضة في وضع هذا الضابط يده على جراب 
مسدسه خالل اقترابه من نافذة سيارة السائق عند 
وقوفها، وما يحمله ذلك من إشارة تهديد لحياة هذا 

السائق.
وكان العديد من الضباط ومن ذوي الرتب األقل 
اإلجراءات  الوقت لشرح  الكثير من  إلى  يحتاجون 
التي تتصف بالحذر، والتي من الضروري إتباعها 

في كل مهمة عمل يقومون بها.
وفي تلك العقود الماضية شهدت لوس أنجلوس 
من  أعضاء  بها  قام  التي  االعتداءات  من  العديد 
مجموعة »النمور السوداء«، حيث كان يتصدى لهم 
العشرات من رجال  الشرطة من ذوي الخبرة في 

التعامل مع العناصر اإلرهابية.
وفي الوقت الذي كان في رجال الشرطة يتلقون 
مئات المكالمات الهاتفية من الجمهور يومياً، كانت 
سالمة هؤالء العاملين في مؤسسات الشرطة تأتي 
ضمن أولويات الجهات المسؤولة عنهم، وكان من 
المالحظ عدم وجود أي مشاكل بين رجال الشرطة 
يشرحون  المسؤولون  كان  كما  المجتمع،  وأفراد 
للجمهور األسباب التي تدفع العاملين في الشرطة 
في  عملهم  خالل  أنفسهم  وحماية  الحذر  لتوخي 
أخطار  أي  من  الشوارع  في  وتجوالهم  الدوريات 
ُمحدقة بهم مع إدراكهم لوجود حدود ُمعينة لتقبل 

الجمهور ما يقومون به من تصرفات.
إال أنه مع مرور الوقت أصبحت آراء مسؤولي 
مع  التصرف  في  وأساليبهم  وأفكارهم  الشرطة 
الجمهور أو خالل مواجهة أي تهديدات مختلفة عما 
على  اعتمادهم  كان  عندما  السابق  في  عليه  كانت 
معدات قديمة وغير متطورة يوقعهم في العديد من 

األخطار.
قبل  من  اهتماماً  هنالك  أن  الواضح  ومن 
الراحة  وسائل  بتوفير  الشرطية  المؤسسات 
والسعادة لرجال الشرطة وتحاشي إثارة الشكاوى 
في جميع األحوال، وكذلك مواصلة قيام مسؤوليها 
أسباب  وتوضيح  الجمهور،  مع  اللطيف  بالتعامل 
خالل  أنفسهم  حماية  إلى  الشرطة  رجال  لجوء 

عملهم بشكل قد ال يحظى باستحسان اآلخرين.
ورجال  لضباط  النصح  توجيه  يتم  وعادة 
الشرطة على السواء بأن يتصفوا بالكثير من التفهم 
للظروف المحيطة بهم، والتعامل بالشكل المناسب 

مع المجرمين وعدم اإلساءة إلى الجمهور.
قبل  من  المتواصل  الوعظ  أن  مالحظة  ويجب 
ظروف  حول  المجتمع  ألفراد  الشرطة  مسؤولي 

رجل الشرطة ومواجهة المخاطر 
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عمل رجال الشرطة قد يؤدي إلى حدوث انعكاسات 
توقعات  مستوى  جاء  حال  في  خاصة  سلبية، 
المطلوب،  من  أقل  الشرطة  رجال   من  الجمهور 
األمر الذي قد يثير الشكوك تجاه ما يقوم به رجال 
الشرطة من أعمال، وفي الوقت نفسه تتسع مساحة 
مؤسسات  مع  التعامل  في  الجمهور  لدى  التردد 
الشرطة بشكل عام، وهذان العنصران قد ُيشكالن 

مع الوقت خطراً على حياة رجال الشرطة.
اتخاذ جميع  وإذا رأى عنصر الشرطة أن عليه 
الوسائل لتحاشي إثارة الشكاوى أو الجدل فإنه في 
هذه الحالة يضع سالمته األمنية في المقام الثاني، 
كما أنه إذا شعر بالقلق إزاء مضايقته لشخص ما 
خالل ممارسته لعمله، فإن عليه أن يدرك أن هذا 

األمر أفضل من أن يجد حياته مهددة بالخطر.
أي  وضع  عدم  فيه  يجب  الذي  الوقت  وفي 
فإنه  المجتمع  وأفراد  الشرطة  رجل  بين  حواجز 
يجب أن يكون هنالك تواصل بين الجانبين بحيث 
يُمكن للمواطن العادي أن يطلّع على بعض البيانات 
الشرطية  المؤسسات  ُتصدرها  التي  واإلرشادات 
التي لها عالقة بالشارع والجمهور، وأن يتم تزويده 
بأي بيانات قد تساعده على أن يفهم بشكل أكثر 
المحيطة  والتهديدات  الشرطة  رجال  عمل  ظروف 

بهم.
كما أن على رجال الشرطة أن يدركوا جيداً أن 
حمايتهم ألنفسهم خالل القيام بمهام عملهم يجب 
أن  يجب  الذي  الجمهور  حساب  على  تكون  أال 
بقدر اإلمكان عن أي إجراءات يقوم  يكون راضياً 
للتذمر  أمامه  وأال يجد ذريعة  الشرطة،  بها رجال 

والشكوى.
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انقضى عام زايد، عليه رحمة الله، بين استذكار لسيرته الخالدة، واستعراض ألعماله الجليلة، هكذا 
وسيبقى زايد وأعماله حاضرين في القلب والذاكرة، ألن القادة العظام ال يغيب ذكرهم، وال 

تندثر أعمالهم، حتى لو غابت عنا أجسادهم.
وألن زايد، عليه رحمة الله، أرسى قيماً إنسانية جميلة وراقية في نفوس أبناء وطنه، فقد اختارت قيادة 
للتسامح، مثلما  لهذا العام، عام 2019 الذي سيكون عاماً  الوطن واحدة من أهم هذه القيم، وجعلتها عنواناً 
عاصمة  اإلمارات  دولة  يرسخ  عاماً  الله«،   »حفظه  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  أعلن صاحب 
عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عمالً مؤسسياً مستداماً، من خالل مجموعة من التشريعات 
والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل اآلخر، واالنفتاح على الثقافات المختلفة، خصوصاً 

لدى األجيال الجديدة، بما تنعكس آثاره اإليجابية على المجتمع بصورة عامة.
عليه  زايد،  قالها  ميزة«.  فالتسامح  مع شقيق،  وال شقيق  مع صديق،  أصبح صديق  ما  التسامح  »لوال 
»رحمة الله«، قبل عقود من الزمن، وأردف القول بالعمل، فأصبحت دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول 
التي يضرب بها المثل في التعايش بين مواطنيها والمقيمين على أرضها. فلوال التسامح ما كان األمن، ولوال 
التسامح ما كان األزدهار الذي تشهده الدولة، ولوال التسامح ما كانت اإلنجازات التي تحققت وتتحقق كل يوم 
على األرض، حتى غدت دولة اإلمارات العربية المتحدة تسابق الزمن وتسبقه بخطوات، في الوقت الذي يموج 

العالم فيه بالصراعات، وتزخر المنطقة باالقتتال والفتن واالضطرابات.
اختيار قيادة دولة اإلمارات للتسامح عنواناً لهذا العام يؤكد نهج الدولة في إرساء قيم التعايش بين األديان 
والشعوب، وخلق مناخات وفرص للحوار البناء العاقل الرشيد بين البشر على مختلف أديانهم ومعتقداتهم 
وألوانهم وأعراقهم. وهو نهج اختطه مؤسسو هذه الدولة وُبناتها الذين أقاموا صرحها على الحب والتسامح 
واالعتدال والوسطية. لذلك كانت دولة اإلمارات دائماً داعية سالم وحب وتآلف، ولم تكن يوماً داعية عنف 
وحرب وتنافر، تحافظ على وسطيتها واعتدالها، لكنها ال تفرط أبداً في حقوقها، وال تقبل أي تهديد أو عدوان 
على أمنها وسالمة أراضيها. هذه المبادئ التي آمن بها مؤسسو دولة اإلمارات وقادتها، وتوارثها األبناء جيالً 

بعد جيل، إنما تمثل نقاء هذا الشعب وإخالص قادته.
لقد اختطت قيادة دولة اإلمارات لنفسها طريقاً قائماً على التسامح منذ تأسيسها، وعملت على تأكيد ذلك من 
خالل القوانين التي سنتها، وعلى رأسها القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي 
ونبذ خطاب  كافة،  التمييز  أشكال  ومكافحة  ومقدساتها،  األديان  بازدراء  المرتبطة  األفعال  بتجريم  يقضي 
الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، حيث يحظر القانون اإلساءة إلى الذات اإللهية أو األديان أو األنبياء 
أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة. كما يحظر التمييز بين األفراد أو الجماعات على أساس الدين 
أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو األصل اإلثني. ويجرم القانون كل قول أو عمل 
من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين األفراد أو الجماعات من خالل نشره على شبكة المعلومات 
أو شبكات االتصاالت أوالمواقع اإللكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة من 

الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم.
هذه القيم التي أرساها قادة دولة اإلمارات منذ عهد اآلباء المؤسسين، ومشى عليها أبناؤهم وأحفادهم، 
جعلت شعوب األرض جميعاً تنظر إلى دولة اإلمارات بتقدير واحترام يعكسان المكانة التي تحتلها الدولة 
بين قيادات العالم السياسية والدينية. وما الزيارة المرتقبة لبابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيس، لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، المقرر لها أن تتم خالل الفترة من 3 إلى 5 من شهر فبراير المقبل، إال دليل من أدلة 
كثيرة على هذه المكانة، فهذه الزيارة هي األولى التي يقوم بها بابا الفاتيكان إلى دولة خليجية. واختيار دولة 
اإلمارات كي تكون محطة لبابا الفاتيكان ليس نابعاً من فراغ، وإنما هو انعكاس للمكانة التي تتمتع بها الدولة 

بين الزعامات الدينية في العالم، والدور الذي تنهض به في مجال التقريب بين األديان والشعوب.
في حلته  الجديد  بالعام  فأهالً  أو شجر،  كائن حي وال حجر  البسيطة  على ظهر  بقي  ما  التسامح  لوال 

اإلماراتية القشيبة.

لوال التسامح
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رحلة البريطانية 
ستارك إلى حضرموت
)2 من 2(

الرحالة فريا ستارك  قبل أن نذكر ما قالته 
وادي  في  تقع  »دوعن«  إن  نقول:  رحلتها  عن 
القعيطية  السلطنة  زمن  وعلى  اسمها،  يحمل 
صار اسم المنطقة لواء دوعن والوادي تنتشر 
هجرين  أهمها  القرى  من  عدد  سفوحه  على 

ومشهد وغيرهما.
»إن  فنقول:  الرحالة،  ذكرته  ما  إلى  نعود 
السلطان القعيطي جهز لها سيارة لتنقلها وأمر 
أحد حراسه بمرافقتها وحمايتها واالهتمام بها. 
لرحلتها،  طعام  من  تحتاجه  بما  جهزها  كما 
ووصلت أول األمر إلى قرية اسمها »ثلة« تقع 
»بالمنصب«  التقت  وهناك  المكال،  جبل  خلف 
محمد بن أحمد باعمر من أحفاد الشيخ سعيد 
أو  صفة  و»المنصب«  العمودي.  عيسى  بن 
لقب للسادة وكبار رجال الدين الذين يعتبرون 
وهم  واالجتماعية،  الدينية  األمور  في  مراجع 
الصفة في  للعبادة. وقد جاءت هذه  متفرغون 
بالصاد وقد  بالسين وليس  »المنسب«  الكتاب 
بحديثها  الرحالة  وتستمر  بتصحيحها.  قمنا 
إلى  جميعاً  وأخذنا  المنصب  جاء  »ثم  وتقول: 
المنزل، وكان المنصب وولداه وحفيده الصغير 
من  ساحرة  بتعابير  جميعاً  وجوههم  تتمتع 
يشربون  وهم  وتكلموا  جلسوا  وقد  اللطف، 
القهوة الممزوجة بالزنجبيل، وكان البيت قديماً 
قائدهم  عند  يأتون  الذين  البدو  يستضيف 
صباح  وفي  المشورة.  أو  للمساعدة  الروحي 
دوعن،  إلى  متجهين  البلدة  تركنا  التالي  اليوم 
عبر  أيام  أربعة  أو  ثالثة  بعد  وصلناها  التي 
قلعة  إلى  وصلنا  قبلها  وعرة.  جبلية  مناطق 
»مصنعة« ودخلنا البوابة واطلقت طلقة ترحيب 
مطلية  غرفة  وفي  ضيق  ممر  إلى  قادونا  ثم 
محمد  الحاكم  وقف  أعمدة  وذات  باألبيض 
باصّرة وأخوه أحمد للترحيب بي، كانا محاطين 
بحاشية القبيلة يحملون البنادق وجلسنا جميعاً 
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على األرض نحتسي القهوة.
باصّرة  آل  مع  يوماً  عشر  اثني  أمضيت 
وتعرفت عليهم جيداً، ووجدت أنه من الصعب 
إيجاد عائلة أكثر سحراً وجاذبية في أي مكان. 
بانسجام  الحصن  في  معاً  األخوان  ويسكن 
ويتقاسمان عبء الحكومة بينهما يحبهم الناس 

ويقولون »باصّرة أبونا«.
تقريباً،  كلها  متشابهة  »دوعن«  مدينة  بيوت 
باتقان.  منقوشة  بأعمدة خشبية  غرفها  دعمت 
ثم أخذني أحمد أخو الحاكم ألرى بناء قصره 
الجديد، حيث كان البناؤون يغنون بينما كانوا 
يضعون األلواح من الطين والتبن في األساس 
الطيني. ثم التقيت بزوجة محمد التي هي سيدة 
القلعة ومازالت جميلة مزينة باألطواق مبتسمة 
جداً بنحو من الرخاء واالستحسان، بالرغم من 
ابنتها »نور« قد تزوجت منذ عدة سنوات.  أن 
الرئيسة  التقيت بها أصبحت صديقتي  وعندما 
تحضر  أن  واعتادت  الحريم  لزيارة  ومرافقتي 
طعامي وتجلس وتتحدث معي، كانت لها طبيعتها 
كان.  أياً  الزائر  مع  اللطيفة  والكياسة  الفاتنة 
وكان زوجها قد تركها منذ ثالثة أعوام ليعمل 
في الخارج، كما يفعل أغلب رجال حضرموت، 
واعتاد أن يكتب لها مع كل ثالث أو رابع سفينة 
التي  األولى  المرة  وهذه  الساحل،  إلى  تصل 
تركت لوحدها، لذلك فهي مع عائلتها اآلن«. لم 
يكن بوسع أي واحدة من النساء الالتي قابلتهن 
أن  يمكن  حيث  الطعام،  بطبخ  ويقمن  تقرأ،  أن 
يأتي أي عدد من رجال القبيلة ليأكلوا في أي 
بين  بزيارات  يقمن  األحيان  معظم  وفي  وقت، 
بعضهن من بيت آلخر داخل الحصن. وعندما 

التقيت بهن في دار »أم أحمد« كانت كل واحدة 
تقبل يدها وأحياناً تقبل رأسها، وال يمكن ألي 
دون  من  الخصوصية  الحجرات  دخول  رجل 
إنذار. ولكن اعتاد الحاكمان أن يأتيا إلى غرفتي 
أمامهما.  من  بالهروب  السيدات  يربكان  فكانا 
محمد  السيد  معهما  جاء  المرات  إحدى  وفي 
مع  يتراسل  قديم  قطن  تاجر  وهو  ياسين  بن 
مدينة »ليفربول«، وكان هناك زائر وهو رجل 
رتبة  أعطي  وقد  البريطانيين،  مع  عمل  مسن 
تقاعد  ثم  النظام  على  للمحافظة  بهادر«  »خان 
خاصة،  حياة  في  مستقر  اآلن  وهو  ذلك  بعد 
أخبرني بقصته وكيف تتبع الشؤون السياسية 
بإحكام في هذه البالد واإليطاليين الذين كانوا 
أحد  وفي  الحبشة.  في  لمغامرتهم  يحضرون 
األيام أخذني محمد لرؤية نحالته وكيف تعيش 
في أنبوب مصنوع من الطين ومغطى ببطانيات 
لحفظه دافئاً ومغلقاً من طرف واحد مع بعض 
الثقوب الصغيرة، حيث ينزل العسل في سالٍل، 
ويعتبر عسل حضرموت مشهوراً ويصدر معلباً 
وقوية،  غنية  بنكهة  ويحظى  مستديرة  بعلب 
التي  ناشئة من دون شك من أشجار »العلب« 
وتستمر  الرئيس.  النحل  طعام  زهراتها  تعتبر 
الرحالة في حديثها لتذكر أنها أصيبت بمرض 
شديد في دوعن وتم االعتناء بها، ولما شفيت 

تهيأت للسفر ثانية.

الرحلة اإىل بلدة الهجرين

دوعن  بلدة  ستارك«  »فريا  الرحالة  غادرت 
على ظهر حصان ضمن قافلة وحراسة نظمها 
لها ورتبها السلطان أحمد باصرة حاكم دوعن، 

قائلة:  الرحلة  وتصف  رحلتها،  تواصل  لكي 
الجانبين  في  المدن  وكانت  واٍد  عبر  »سرنا 
عبر الوادي قد تالشت داخل الصخور، وكانت 
السيل  أو  الطوفان،  مياه  تنتظر  فارغة  الحقول 
الذي يأخذ مكان المطر وتمتد األرض في كتل 
مترين  نحو  عمق  إلى  الفالحون  قلبها  قاسية 
هناك  وكان  فيها،  »الدخن«  يزرعوا  أن  ويمكن 

العديد من القنوات الجافة التي حفرت.
باصّرة،  السلطان  عن  بنائب  التقينا  ثم 
إلى  ووصلنا  المسير  باشرنا  ثم  واسترحنا 
ضريح  يوجد  وهناك  »قيدون«  اسمها  بلدة 
أحمد بن عيسى جد »المنصب«، وكان يمكن أن 
أتوقف لزيارته لو لم أكن أشعر بمرض شديد، 
وعندما  شماالً  واتجهنا  بالرحلة  واستمررنا 
الهجرين  بلد  صخرة  شاهدنا  الشمس  غابت 
ضوء  الشكل  سوداء  هجرين  وظهرت  أمامنا، 
وشاهدنا  باتجاهها  وسرنا  التلّة،  على  واحد 
المدينة،  آبار  النحل طوقت  مجموعة من خاليا 
وطرقنا  عالية  وعتبة  مرصعة  إلى  وصلنا  ثم 
يتوقعون  كانوا  الداخل  في  صراخاً  وسمعنا 
يقف  حيث  إلى  وقادونا  الباب  وُفتح  وصولنا، 
بنا  ليرحب  المسجد  قرب  المكال  حاكم  ممثل 
بئر بسقف خلية  على  أيضاً  المسجد  واحتوى 
مربعة  ثم  مستديرة  ثم  مربعة،  ومئذنة  النحل 
أخرى، وهي من أقدم األنواع التي وجدت في 
حضرموت. ثم جاء »السيد« وأخذني إلى غرف 
السيدات  وأعطوني شقة  الحريم  داخلية، حيث 

الخاصة.
وفي الصباح جاء السادة األشراف لزيارتي. 
ثم وقفوا باحترام عندما وصل »منصب المشهد« 

صورة من رحلة املؤلفة إلى شبام )املصدر: كتاب الرمال العربية(
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الشيخ أحمد العطاس الذي يحكم الوادي أسفل 
المكال. دخل  تنتهي سلطة  بلدة هجرين، حيث 
خضراء  مخملية  بعباءة  ملتفاً  ملكي  بشكل 
وعمامة صفراء اللون على رأسه، وفي يده عصا 
لسلطته  مطمئناً  الرأس، وكان متواضعاً  فضية 
األبوية، وأخبرني عن  المطلقة وبسلوك محبته 
»المنصب«،  جد  يستقر  حيث  المكان،  تاريخ 
وهو رجل تقي اسمه »حسن العطاس« وقبره 
بالبرونز مع ثالثة قبور أخرى أسفل  منقوش 
ثالث قباب بيضاء. ثم أهداني جواده لكي أزور 
المدينة القديمة المهدمة التي تمتد على مساحة 
كبيرة في رواب غير مستوية مع شظايا فخارية 
بلون أحمر باهت أو أسود وانزالقات من حجر 
تناثرت فرزات  بركاني، حيث  الصوان وزجاج 
من العقيق األحمر بأعداد ال تصدق، وعلى قمم 
انتهت  وعندما  مهدمة،  جدران  توجد  الروابي 
تستمر  ثم  بالسيارة«.  الرحيل  قررت  زيارتي 
عندها  وتختلط  عن سفرتها،  بالحديث  الرحالة 
مكان  من  وتنتقل  واألحداث  والوقائع  األسماء 
إلى آخر، وكالم عن سلطان ثم عن آخر، وتضرب 
األمثال بوقائع غريبة ال عالقة لها بالموضوع، 
لقطات من حديثها  بكتابة  لذلك سوف نقتصر 
إلى  وصولها  قبل  بها  مرت  التي  المدن  عن 

»شبام«، حيث انتهت رحلتها.

و�سف بلدة �سيئون

من المعلوم أن بلدة »سيئون« تعتبر عاصمة 
السلطنة الكثيرية التي تحدثنا عنها سابقاً، وتقول 
الرحالة عن المدينة ما يلي:  v»تمتد سيئون 
داخل خليج كبير في جانب الوادي األبعد بين 
مليئة  حدائقها  وكانت  والقمح  النخيل  أشجار 
السلطان  مسكن  إلى  أخذوني  وهناك  بالطيور، 
وقد أوصلني إلى هناك سادة من »آل الكاف«، 
والمنازل  البلدات  بقية  من  بهجة  أكثر  والبلدة 
غنية بكل تشكيلة من النقوش، ومصارف المياه 
مغطاة. أما السلطان فهو علي بن منصور وكان 
ولطيف.  مريح  رجل  وهو  العمر  منتصف  في 
وراء  ما  أما  تلفون.  جهاز  يوجد  القصر  وفي 
القصر فهناك قصر السيد أبي بكر الكاف الذي 
لتكون حديقته على شكل  البناء فيه قائماً  كان 
حدائق أوروبا. وبعد ذلك غادرنا إلى بلدة تريم.

و�سف بلدة ترمي

عندما وصلت الرحالة إلى بلدة تريم، راحت 
الكاف،  آل  السادة  وعن  البلدة  عن  تحدثنا 
مدينة  »تفتخر  أقوالها:  بعض  منها  ونقتطف 
تريم بإيمانها والتزال مدينة الدين بامتياز في 
بلد اعتبر كله معقالً لدين اإلسالم. ويقال بأن 
في تريم 360 مسجداً. كما أن السادة األشراف 
ومتقدمون  األفق  واسعو  وهم  الكاف  آل  من 
الضيافة  حسن  من  النبيل  موروثهم  ويجلب 

جميع األوروبيين إليهم.
بكماليات  أبوبكر  السيد  بمنزل  استمتعت 
بأربعة  محاطة  ضيوف  غرفة  في  الحضارة 

وقد  الملّون.  الزجاج  من  نوافذ  وثماني  أبواب 
علمت أنهم أربعون أسرة كلهم أثرياء ومحسنون 
والتجارة  والمدارس  السالطين  يديرون  وهم 
تملك  صغيرة  عملة  بسك  وقاموا  والجيش. 
العديد من األشخاص  قيمة محلية. وقد قابلت 
السارين هناك ودعيت إلى نادي الشباب الذي 
على  أجيب  رحت  وهناك  عمر،  السيد  يرأسه 
األسئلة حول تعليم المرأة، ونهض رجل وألقى 
خطبة للترحيب بي كأول سيدة تسافر لوحدها 
من أوروبا. وقد أثرت في مشاعري لطف كلماته 
المنتقاة بعناية، ثم قمت بزيارة مدرسة خاصة 
التالي جاء شقيق  الصباح  الكاف. وفي  ألوالد 
السيد أبوبكر وابن أخيه لتوديعي وكنت آسفة 
لنذهب  سيارة  في  البلدة  وغادرنا  تركهم  على 

إلى بلدة شبام.

النهيار يف �سبام

تريم  بلدة  ستارك  فريا  الرحالة  غادرت 
»شبام«  مدينة  إلى  طريقها  في  وهي  بسيارة، 
المدينة  بزيارة  تقوم  أن  قبل  محطة  كآخر 
وصلت  وعندما  شبوة.  المندرسة  األسطورية 
بلدة شبام، أحست ببوادر مرض شديد وتقول: 

كنت أفقد قواي، شيئاً فشيئاً، حتى ظننت أنه لم 
يبق لي على قيد الحياة إال القليل، وكنت خائفة 
الحياة.  قيد  على  وأنا  أدفن  وأن  الغيبوبة  من 
بينما كنت مستلقية ومريضة  األيام  أحد  وفي 
للغاية، أتى بدوي من بلدة القطن لرؤيتي وقال 
لي: »الله يعافيك ويحفظك ويحيطك بكل خير، ال 

خير إال من الله تعالى، له الحمد والشكر«.
يا لها من دعوات جميلة قالها بكل إخالص، ولم 
يكن بإمكاني تقديم أي شيء له لعدم استطاعتي 
األيام سمعت صوت  أحد  وفي  النهوض.  على 
أزيز، كانت هناك أربع طائرات من سالح الجو 
الملكي قادمة من الجهة الجنوبية الشرقية، وقد 
حلقت بشكل دائري وحطت شرقي المدينة، ثم 
ترجل الدكتور »ثوايت« وشق طريقه إلى مكاني، 
وهناك وجدني مريضة جداً، وفي اليوم التالي 
حزموني بنقالة ووضعوني بسيارة أخذتني إلى 
الطائرة ورحب بي المالزم الطيار، وبعد خمس 

ساعات نزلنا في عدن«.
المغامرة  المرأة  هذه  قصة  انتهت  هنا  إلى 
قصتها  لتكتب  لندن  إلى  عادت  حيث  الرحالة، 
هذه التي لم تحقق فيها حلمها بالكشف عن بلدة 

»شبوة« التي تعتبرها عاصمة مملكة سبأ.

مدينة شبا في حضرموت  )المصدر: كتاب الرمال العربية(
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وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»
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زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

»الطراز« كلمة أطلقت على ثياب مخصوصة 
ومن  والوزراء  الحكام  من  السلطة  ألهل  تعمل 
شابههم، وتقوم بذلك هيئة أو مؤسسة تعرف 
للطراز  داراً  أنشأ  من  وأول  الطراز«،  بـ»دار 
كان عبد الملك بن مروان في دمشق، فقد كانت 
الطراز تستورد من القسطنطينية أو غيرها من 
بالد بيزنطة، وكان فيها كتابات ونقوش تختلف 

عن التقاليد العربية اإلسالمية.
التي نسوق حديثها هنا  الطراز«  ولكن »دار 
هي كتاب ألفه أحد أدباء المشرق، وكان أول من 
دّون مصطلحات الموشح األندلسي، فكان غريباً 
أن يقوم مشرقي على بعد المسافة والزمن بما 
كان ينبغي أن يصنعه أديب أو عالم أو شاعر 

أندلسي!

»1«
من  نفاسته  جاءت  وقد  نفيس،  والكتاب 
وذكر  الموشحات،  صناعة  قوانين  تدوينه 
أسماء  وتعداد  والرموز،  والتعريفات  األلقاب 
الموشح  تطور  ورصد  الوشاحين  كبار  من 
الموشحات  تلك  من  عدد  وتدوين  األندلس  في 
األندلسية، ومن جاراتها الموشحات المشرقية، 
الثقافة  عناصر  تداول  من   - جاء  قد   - وهذا 
والمغرب،  المشرق  بين  والفن  والعلم  والفكر 
الذي  ومن مكانة األدب األندلسي في المشرق 
إلى  المؤدي  بالشغف  األندلسي  النتاج  استقبل 

التجربة والمحاكاة!
الشاعر  الكاتب  األديب  هو  الكتاب  ومؤلف 
كبير  مطبوع  ديوان  وله  الملك،  سناء  ابن 
الحجم، ولكن شهرته جاءت من التفاته إلى الفن 

وتجاوز  الزمن  مرور  مع  خلد  الذي  األندلسي 
األندلس إلى البالد العربية واإلسالمية، وكان له 

أثر في األدب األوروبي أيضاً!

»2«
ومؤلف هذا الكتاب النفيس القاضي السعيد 
هبة الله بن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر 
محمد  عبدالله  أبي  الملك  سناء  المعتمد  بن 
»في   545 القاهرة  في  ولد  المصري،  السعدي 
غنية  أسرة  في  هانئة  نشأة  ونشأ  األغلب« 
العلوم   يتلقى  أن  له  وأتيح  بالدولة.  ذات صلة 
أن ظهر  لبث  أعلى درجاتها، وما  المختلفة في 
وتولى  شاعراً.  »مؤلفاً«  مصنفاً  كاتباً،  ناثراً 
المناصب وخدم في عمل الكتابة الديوانية ورقاه 
درجة  إلى  زمانه  كتاب  أكبر  الفاضل  القاضي 
ديوان  في  مصر  ديوان  في  واستخلفه  عالية 
اإلنشاء. وكانت الشام ومصر والحجاز وغيرها 
آنذاك في ظل الدولة األيوبية، وأتيح البن سناء 
الدين  أيام صالح  منذ  الديوانية  الخدمة  الملك 

األيوبي.
- وكانت وفاة ابن سناء الملك سنة 608هـ.

- وقد طبع من نتاج هذا المؤلف األديب، كتابه 
)دار الطراز( وديوان شعر كبير، وألف الدكتور 
الملك  سناء  ابن  عن  كتاباً  األهواني  عبدالعزيز 

تناول فيه شعره بالتحليل والنقد والمقارنة.
- وكان ابن سناء الملك يقلّد في شعره كبار 
الشعراء كالمتنبي وأبي تمام، ولكنه كان يسرف 

في الصناعة الفنية.
أن  واستطاع  الموشح،  نظم  في  وأسهم   -
الموشحات،  عالية في صنعة  إلى مرتبة  يصل 

ويقارب الوشاحين األندلسيين.

»3«
كان في مزية كتاب )دار الطراز( أن مؤلفه 
وأنه  عصره،  مشهوري  في  ُيعد  وكان  شاعر، 
في  موشحاته  من  وأورد  الموشحات،  نظم 
على  اطلع  أن  بعد  ألفه  وأنه  الكتاب،  من  قسم 
الموشحات،  من  الغزير  األندلسي  المحصول 
التي  النصوص  يراجع  وهو  كثيراً  تأنى  وأنه 

وصلت ليؤلف كتابه ويكتب مقدمته.
وقد بدأ بافتتاح ومقدمة أنيقة األلفاظ مختارة 
العبارات، وقال: »إن الموشحات مما ترك األول 
وأجلب  المتقدم،  المتأخر  بها  وسبق  لآلخر، 
المشرق  أهل  »األندلس« على  المغرب  أهل  بها 
وبابل  الدهر،  ملحة  وفاقوهم(...  )سبقوهم 
السحر، وعنبر الشحر، وعود الهند، وتبر العرب 
)ذهبهم( ومعيار األفهام وديوان األذهان ولباب 
األلباب: ُتلهي وتطرب، وتؤنس وتطمع وتجلب 
وتخلب...« إلى عبارات أخرى المراد منها الثناء 
األندلسيون،  به  تفرد  الذي  التوشيح  فن  على 
ثم انتشر عنهم، والذي دّل على ذوق راق من 
التجديد  على  الناظم  قدرة  على  ودل  مبدعيه، 

والسبق.

»4«
في  الطراز  دار  في  الملك  ابن سناء  وفضل 
الموشح األندلسي فعّرفه وذكر أقسامه، وسمى 
مصطلحاته - كما وصلت إليه من تلك الديار- 
الموشح  بين  ووصل  مختلفة،  نماذج  وقّدم 

والموسيقى والغناء.

دار الطراز



61 العدد 577 يناير 2019

منظوم   كالم  له-  تعريف  في   - والموشح 
على وزن مخصوص، وهو يتألف في األكثر من 
أبيات )وقد يقال لألبيات:  ستة أقفال وخمسة 
األغصان(، ويقال له التام، ويتألف في األقل من 
خمسة أقفال وخمسة أبيات )أغصان( ويقال له 
األقرع )ألنه خال من المطلع( فالتام ما ابتدئ 

فيه باألقفال واألقرع ما ابتدئ فيه باألبيات.
الموشح  قواعد  في  الملك  ابن سناء  وفّصل 
األندلس  في  عليه  استقرت  الذي  الوجه  على 
إن  وقال  لألندلس«،  تابع   هذا  في  »والمشرق 
قفل  كل  يكون  أن  يلزم  مؤلفة  أجزاء  األقفال 
فيها متفقاً مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد 

أجزائها. 
مؤلفة  أجزاء  هي  األغصان«  »أو  واألبيات 
مفردة أو مركبة يلزم في كل بيت منها أن يكون 
متفقاً مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد 
القفل  هي  والخرجة  قوافيها..  في  ال  أجزائها 
باللغة  الخرجة  وتكون  الموشح..  من  األخير 
)األندلسية  المحلية  بالعامية  وتأتي  الفصحى، 
في األندلس(، واألعجمية »األجنبية« وكانت في 
األندلس باللغة الرومانثية »أم اللغة اإلسبانية« 
بالفارسية  المشرق  في  الخرجات  وقيلت 
الفتة  تكون  أن  الخرجة  في  ويحسن  وغيرها. 

للنظر ظريفة، رقيقة، طريفة.

»5«
قرره  ما  يوضح  موشح  من  مثالً  وأضرب 
األندلسي،  الموشح  الملك من قواعد  ابن سناء 
والمثال من موشحات بن سناء الملك الطريفة، 

وهو موشح مشهور يغنى »ومايزال يغنى إلى 
اليوم«، ومطلع الموشح هو:

كللي، ياسحب تيجان الربا، بالحلي
واجعلي، سوارها منعطف الجدول

والبيت، أو الغصن لألول هو:
ياسما، فيك وفي األرض نجوم وما

كلما، اخفيت نجماً اظهرت انجما
تفوق  موشح  األندلسي  التطيلي  ولألعمى 
منه  نضرب  جميعاً  معاصريه  موشحات  على 

مثاالً آخر، نبدأ بالقفل األول وهو المطلع:
ضاحك عن جمان، سافر عن بدر
ضاق عنه الزمان، وحواه صدري

ويأتي بعده البيت األول )أو الغصن األول(:
آه مما أجد، شفني ما أجد
قام بي وقعد، باطش متئد

كلما قلت قد، قال لي: أين قد؟

»6«
نوعين:  في  األندلسية  الموشحات  وجاءت 
إيقاعات  على  الوشاح  يبنيها  موشحات  األول 
يختارها هو، منتظمة على نظام خاص وتتناوب 
والنوع  آخرها.  إلى  واألغصان  األقفال  فيها 
الثاني يبنيه الوشاح على أحد األبحر الشعرية 

المعروفة.
ومن الموشح غير  الشعري للتطيلي:

كيف السبيل إلى 
صبري وفي المعالم

أشجاُن
والركب وسط الفال

بالخرد النواعم
قد بانوا

أوزان  على  المطلع  هذا  وزن  حاولنا  ولو 
لم  وغيرها  والرجز  والكامل  كالطويل  العرب 

يمكن ذلك.
ومن الموشح الشعري قول أبي بكر بن زهر 

اإلشبيلي:
أيها الشاكي إليك المشتكى

              قد دعوناك وإن لم تسمع
فهذا هو المطلع )أو القفل األول(، وهو على 

وزن بحر الرمل.
ووزنه: فاعالتن فاعالتن فاعالتن.

وألبي بن زهر أيضاً
حي الوجوه المالحا

وحي نجل العيون
مستفعلن  ووزنه:  المجتث،  بحر  من  وهذا 

فاعالتن.

»7«
جاء كتاب ابن سناء الملك )دار الطراز( في 
مقدمة وقسمين وقد استوفى تقسيم الموشحات 
التي احتج بها وأوردها )أو أورد منها( أنواع 
الموشحات من حيث هي شعرية وغير شعرية، 
وفصل في أنواعها من جهة تقسيمات األقفال 
القسم  جعل  ثم  الخرجة،  وأنواع  واألغصان، 

الثاني من الكتاب لما اختاره من موشحاته.
وقد طبع كتاب »دار الطراز« في دمشق 1947 
من  أصل  والكتاب  الركابي،  جودة  د.  بتحقيق 

أصول الموشح األندلسي.

غناء الموشحات  األندلسية 
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مجلتكم - مجلة الشرطة 
- فهي تبدأ مع الثمانينيات 

عامها العاشر.. وال نريد أن نزكي 
أنفسنا حتى ال نتهم بالتحيز.. 

ولكننا ننتهز هذه الفرصة 
لنحيي قراءنا وكتابنا في داخل 

الدولة وعلى امتداد الوطن 
العربي.. فاستمرارنا على مدى 

عشر سنوات إمنا هو بفضل 
جتاوب قرائنا وإخالص كتابنا، 

حيث أصبح اجلميع أسرة واحدة 
يلتقي كل أفرادها حول هدف 

نبيل مشترك، وهو أن تكون 
»الشرطة« مجلة لدولة اإلمارات 

وللوطن  العربي كله.. وإذا كنا 
قد قصرنا فنرجو املعذرة مع 

عهد أكيد بأن نبقى متقدمني 
نحو هدفنا بعون من اهلل تعالى 

وفضل منه.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

احتفلت اإلدارة العامة لحرس الحدود بتخريج الدورة 
لمدة  استمرت  التي  البشرية  للضفادع  األولى  التدريبية 
البحرية..  للقوات  البشرية  الضفادع  بمقر  شهور  ثالثة 
العقيد سهيل محمد مدير عام  التخريج  وقد شهد حفل 
وزارة الداخلية، كما شهده قائد القوات البحرية وعدد من 

ضباط الشرطة والجيش.
وتحدث المقدم سيف الشعفار مدير عام حرس الحدود 
فقال بأن هذه  الدفعة األولى من الضفادع البشرية قد 
تلقوا التدريب العملي والنظري الذي يؤهلهم لالنضمام 
لحرس  العامة  اإلدارة  في  العاملين  من  إخوانهم  إلى 
الحدود والسواحل.. وتقدم بالشكر إلى المسؤولين في 
البحرية  القوات  وقيادة  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
لتعاونهم في سبيل رفع كفاءة العاملين في مجال حرس 

الحدود والسواحل.
عن  والمسؤول  البشرية  الضفادع  قائد  تحدث  كما 

تدريب الدورة فقال بأنه قد تم تأهيل ثمانية من الضفادع 
تلقوا خاللها مواد عملية  التي  الدورة  البشرية في هذه 
والسباحة  العادية  والسباحة  التجديف  شملت  ونظرية 
على  والغطس  المختلفة  الغطس  وعمليات  باألجهزة 
الوحدات البحرية المختلفة والتعرف عليها والغطس على 
أهداف بحرية غارقة وكيفية الدخول إليها وانتشال الجثث 
من  وغيرها  األولية  واإلسعافات  الغرقى  وإنقاذ  الغارقة 

المواد األخرى.
وقال إن رجال الضفادع البشرية قد أصبحوا قادرين 
نتيجة لذلك على القيام بعمليات اإلنقاذ تحت الماء سواء 
الدورة  هذه  انعقاد  أن  إلى  وأشار  المعدات،  أو  لألفراد 
يعتبر  البحرية  بالقوات  والسواحل  الحدود  حرس  لقوة 
بداية لتعاون أوثق بين القوات البحرية وحرس الحدود 
والسواحل، حيث تتكامل جهودها لتنفيذ المهام الخاصة 

بحماية األمن وسالمة حدود الدولة.

ترفيعات بني عدد من كبار املسؤولني بوزارة الداخلية

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر 
إجراء  تضمنت  اتحادية  مراسيم  الدولة  رئيس  نهيان 
ترفيعات بين عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية 

والمديريات العامة للشرطة باإلمارات.. 
السمو  أصدرها صاحب  التي  المراسيم  شملت  وقد 
رئيس الدولة ترقية المقدم محمد عبدالرحمن أبو قصيدة 
عقيد،  رتبة  إلى  الخيمة  رأس  شرطة  عام  مدير  نائب 
اإلدارية  الشؤون  مدير  إسماعيل  علي  المقدم  وترقية 
والمالية بالمديرية العامة للشرطة برأس الخيمة إلى رتبة 
عقيد، وترقية الرائد أحمد سعيد سيف مدير إدارة المرور 
بالشارقة إلى رتبة مقدم، والرائد علي عبدالله علي الغزال 
مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالشارقة إلى رتبة 
مدير  كروع  إبراهيم صالح  الوهاب  عبد  والرائد  مقدم، 
والرائد  إلى رتبة مقدم،  الخيمة  العمليات برأس  شؤون 
سالم سمسوم مدير عام الشرطة برأس الخيمة إلى رتبة 
مقدم، وترقية الرائد سيف مبارك سيف الناخي مدير عام 
شؤون العمليات بوزارة الداخلية إلى رتبة مقدم، والرائد 
الغباش مدير عام الشؤون اإلدارية  صقر غباش سعيد 

والمالية بوزارة الداخلية إلى رتبة مقدم.
إلى  لتتقدم  الفرصة  هذه  تنتهز  »الشرطة«  ومجلة 
بالتوفيق  التمنيات  أطيب  مع  التهنئة،  بخالص  الجميع 

ودوام الترقي.

تخريج الدفعة األوىل من الضفادع البرشية
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معالي حمودة بن علي 
في تخريج دورة بمعهد العلوم الفنية الجنائية

أشاد معالي اللواء حمودة بن علي وزير الدولة للشؤون 
بن  زايد  الشيخ  السمو  صاحب  ودعم  باهتمام  الداخلية 
سلطان آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو  
السمو  اإلمارات وصاحب  األعلى حكام  المجلس  أعضاء 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي  العهد نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة لجهاز الشرطة واألمن، مؤكداً أنه 
الذي  المستوى  إلى  الشرطة  لما وصلت  الدعم  هذا  لوال 

تحقق لها.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمس، خالل حضوره لحفل 
تخريج الدورة التدريبية األولى في مجال التحقيق واألدلة 
الجنائية التي نظمها معهد العلوم الفنية الجنائية باإلدارة 

العامة للشرطة في أبوظبي.
وقال في الكلمة إن التقدم والتطور السريع الذي شهدته 
دولة اإلمارات العربية المتحدة يتطلب من األجهزة كافة أن 
الدولة  تشهده  الذي  التقدم  لتساير  إمكانياتها  من  تطور 
الدولة  رئيس  السمو  بفضل صاحب  كافة  المجاالت  في 
وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد.

وقال معالي اللواء حمودة بن علي إن المسؤولية الملقاة 
على عاتق جهاز الشرطة واألمن مسؤولية كبيرة ووطنية 
في الوقت نفسه، ولذلك كان البد من الحرص على تطوير 
الذي  السريع  التطور  يواكب  حتى  الحيوي  الجهاز  هذا 

حققته الدولة

تكريم الشرطة المثاليين والمواطنين المتعاونين

احتفلت دولة اإلمارات بيوم الشرطة العربية، وقد شهد 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
أمس،  صباح  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 

االحتفال الذي نظمته شرطة الشارقة بهذه المناسبة.
وحضر االحتفال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان 
القاسمي رئيس الحرس األميري وكبار رجال الشرطة 
السابق  العام  األمين  الحادقة  أحمد  واللواء  بالشارقة 

الحالي  والخبير  العربية  األمنية  الدراسات  لمركز 
بالمركز.

المناسبة  بهذه  احتفاالً  الداخلية  وزارة  أقامت  كما 
بمقرها بأبوظبي، تم خالله تكريم رجال الشرطة المثاليين 
على مستوى الدولة، إضافة إلى تكريم عدد من المواطنين 
لترسيخ  الشرطة  أجهزة  مع  التعاون  في  أسهموا  الذين 

األمن واالستقرار في ربوع الوطن.

االحتفال بتخريج الدورة 
التدريبية األولى من معهد 

العلوم الفنية اجلنائية عقب 
فترة قصيرة من احتفال 
كلية الشرطة بتخريج 

أولى دفعاتها من مرشحي 
الضباط هو دليل على مدى 
ما توليه من اهتمام إلعداد 

القوة البشرية التي يتوفر لها 
التكوين األساسي، والتدريب 

في مجال التخصص، 
وبالشكل الذي ميكن رجال 

الشرطة من النهوض 
بواجبهم في احلفاظ على 

األمن، ومكافحة اجلرمية، 
والكشف عن مرتكبيها، حتى 

يعيش اجلميع في مجتمع 
ينعمون في ظله باألمن 

والطمأنينة.
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ما مييز القمة اخلامسة 
والعشرين لدول مجلس 

التعاون  اخلليجي »قمة زايد« 
والتي اختتمت أعمالها في 
املنامة في احلادي والعشرين 

من ديسمبر املاضي املشاركة 
الفعالة واملميزة لصاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

اهلل« كأول مشاركة يترأس 
فيها سموه وفد اإلمارات 

بوصفه رئيساً للدولة واتساق 
مبادئه ومواقفه بكل اعتزاز مع 

املواقف التي أرساها املغفور 
له الشيخ زايد »رحمه اهلل« 
وال غرابة في األمر. فصاحب 

السمو رئيس الدولة هو غرس 
الراحل الكبير »رحمه اهلل« 

وهو ثمرته التي تعهدها 
بالرعاية والعناية، فكان 

التلميذ النجيب في مدرسة 
احلكمة واألخالق الكرمية 

األصيلة
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أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة مرسوماً اتحادياً بتشكيل مجلس إدارة هيئة اإلمارات 
للهوية برئاسة الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس أركان القوات المسلحة.. 

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس من ..
وزير  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  اللواء 
الداخلية نائباً للرئيس، ومعالي الدكتور علي بن عبدالله 
الكعبي وزير العمل والشؤون االجتماعية عضواً، ومعالي 
الرئاسة عضواً، وسعادة  الحميري وزارة شؤون  أحمد 
عبد اللطيف بن حماد وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط 
المساعد  الوكيل  البستاني  علي  خالد  وسعادة  عضواً، 
لشؤون الموارد والميزانية وزارة المالية عضواً، والعميد 
عضواً،  المزروعي  محمد  سيف  عيسى  مهندس  ركن 
لشرطة  العامة  القيادة  الريسي  ناصر  أحمد  والعقيد 
الغفلي  عبدالله  سعيد  الدكتور  والمقدم  عضواً،  أبوظبي 
جهاز أمن الدولة عضواً، كما أصدر صاحب السمو رئيس 
الظاهري  الدكتور سعيد خلفان  بتعيين  الدولة مرسوماً 

مديراً عاماً للهيئة بدرجة وكيل وزارة.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله« المرسوم االتحادي رقم 68 لعام  
الداخلية، وقام  بوزارة  القاضي بترقية 221 ضابطاً   2004
اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية 
بتقليد الرتب الجديدة لكبار الضباط المرفعين من رتبة عقيد 
وما فوق وتضمن المرسوم ثالثة ضباط من رتبة عميد إلى 
رتبة لواء وهم: محمد جمعة بخيت الدرمكي، خليل داوود 

محمد بدران، عبدالرحمن صالح شلواح الطنيجي.
رتبة  إلي  عقيد  رتبة  من  ضباط   6 ترقية  تمت  كما  
علي  ناصر  علي  الهديدي،  علي  محمد  حميد  وهم:  عميد، 
الفردان، علي ماجد علي المطروشي، سالم صالح عبدالله 

الجنيبي، علي عبدالله علي الشحي، عبدالعزيز مكتوم محمد 
الشريفي.

كما تضمن المرسوم ترقية 12 ضابطاً من رتبة مقدم إلى 
رتبة عقيد وهم: أحمد عبدالعزيز سلطان الشامسي، خليفة 
أحمد راشد النقبي، محمد أحمد عبدالله عيد، عبدالله أحمد 
علي  السويدي،  عبدالله سعيد خميس  عبدالرحمن شهيل، 
عبدالله الري،  أحمد درويش  الشامسي،  عبيد  سعيد علي 
غيث حسن غيث الزعابي، أحمد ناصر أحمد الريسي، محمد 
لخريباني  سيف  سالم  ناصر  المنهالي،  يحيى  العوضي 
المرسوم  وتضمن  الكعبي،  جمعة  سعيد  جمعة  النعيمي، 

ترقية 200 ضابط من رتبة رائد إلى رتبة مقدم.

خليفة يصدر مرسومًا بتشكيل جملس هيئة اهلوية

رئيس الدولة يصدر مرسومًا برتقية 221 ضابطًا يف الداخلية
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بدايات

احتفال مديرية �شرطة العني بتخريج الدورة الأوىل للمرور والنجدة عام 1980.

احتفال وزارة الداخلية بتخريج دورة من رجال ال�شرطة الحتياطية عام 1980.
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نساء في الميدان

عال عبدالعزيز:
أسرتي دعمتني في اختيار العمل الشرطي

المجلة  ما نعرض لقراء  الباب دائماً  في هذا 
بالنجاح  حافل  تاريخ  لهن  متميزات  شرطيات 
مجالهن،  في  كل  الوطن  خدمة  في  والتميز 
وضيفتنا لهذا العدد هي الرائد عــال عبدالعزيز 
محمد رئيس قسم االستراتيجية وتطوير األداء 
المساندة  والخدمات  للمالية  العامة  باإلدارة 
بوزارة الداخلية التي كان لنا معها هذا الحوار: 

من  لنعرف  البدايات  عن  سؤالك  نريد   <
شجعك لدخول هذه الوظيفة؟

ووقفت  كثيراً  شجعتني  أسرتي  حقيقة،   -
الشرطي، فوالدتي  العمل  اختياري  بجانبي في 
في  سندي  جميعاً  كانوا  وأسرتي  وزوجي 
والحياتية،  الوظيفية  اختياراتي  وكل  حياتي 
الداخلية عام  بالعمل في وزارة  التحقت  وهكذا 

.2005
> ماهو مؤهلك الدراسي؟

أعمال،  إدارة  بكالوريوس  حاصلة  أنا   -
اإلدارة  في  وماجستير  شرطية،  علوم  ودبلوم 

العامة. 
وزارة  في  شغلتها  التي  الوظائف  ماهي   <

الداخلية ؟
- اشتغلت مدير فرع نهاية الخدمة واألمانات، 
وبعدها مدير فرع الرواتب، ومن ثم رئيس قسم 
االستراتيجية وتطوير األداء منذ عام 2017 حتى 

اآلن.
على  حصلت  أو  مسابقات  في  فزت  هل   <

جوائز وأوسمة؟
- حصلت على العديد من الميداليات و الجوائز 
خالل مشواري الشرطي ومنها ميدالية التقدير 
من الطبقة األولى لحصولي على المركز األول 
في دورة الجامعيات الثالثة عام 2009، ووسام 
التميز لمشاركتي كمقيّم في جائزة النيابة العامة 
التربية والتعليم  في دبي وتقييم جائزة وزارة 
وموسسة زايد العليا وشركة أبوظبي للصرف 
الصحي، ووسام تميز كمنسق عام للمقترحات 
في  إداري  ضابط  أفضل  وجائزة  والشكاوى، 
جائزة وزير الداخلية للتميز مرحلة المدير العام 

الدورة الثانية وغيرها.
كما حصلت على شهادة تقدير وكأس المركز 
ومجموعات  فردي  الرماية  مسابقة  في  األول 

الرياضي،  الشرطة  اتحاد  بطولة  في  سيدات 
وفزت بالمركز الرابع في بطولة نادي كراكال 

الرمضانية للرماية مختلط. 
> ما هي هواياتك الرياضية؟

- الرماية من أهم وأقرب الهوايات إلى قلبي، 
فهي رياضة مميزة تعتمد على التركيز والصبر 
الهدف  إلحراز  التوقيت  واختيار  والترقب 
الصحيح. في هذه الهواية بالذات أشعر بصفاء 
ذهني ممتع، واستعد نشاطي الذهني و الجسدي 

بعدها.
> ماهي الحكمة التي تؤمنين بها؟ 

حكيمة  مقوالت  ثالث  هناك  الحقيقة،  في   -
اؤمن بها، واضعها دائماً أمام عيني: إذا اختفى 
العدل من األرض لم يعد لوجود اإلنسان قيمة، 
عظمة قلبك تخلق لك الحساد وعظمة قلبك تخلق 
إنسان  فهو  خطأ  في  يقع  ومن  األصدقاء،  لك 

ومن يصر عليه فهو شيطان.
> ماهي أحالم عال عبدالعزيز؟

دراسة  أكمل  أن  أحلم  كثيرة،  أحالمي   -
من  بدعم  قيادية  مناصب  وأتولى  الدكتوراه 
أعلى  في  المرأة  تحل  أن  في  الرشيدة  القيادة 
بالمستقبل  دائماً  أفكر  لهذا  اإلدارية.  المناصب 

ألن قيادتي تشجعني.
العمل  على  المقبالت  تنصحين  بماذا   <

الشرطي؟
- انصح الفتيات االلتحاق بالعمل العسكري 
وارتداء الزي العسكري فهذا فخر ما بعده فخر. 
كما انصحهن بالحفاظ على مكانتهن وهيبتهن، 
األمن  ثقافة  ترسيخ  في  بدورهن  واالضطالع 
واألمان في ربوع بالدنا، والمساهمة الفعالة في 

خدمة الوطن.

الرماية من اأهم واأقرب الهوايات اإىل قلبي، 

فهي ريا�سة مميزة تعتمد على الرتكيز

وال�سرب والرتقب واختيار التوقيت

اإعداد وت�سوير: لرا الظرا�سي
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المتميزون

هو من أبناء الوطن الذي استحق التكريم من 
النعيمي  علوان  بن  عبدالله  علي  اللواء  سعادة 
لجهوده  الخيمة  رأس  لشرطة  العام  القائد 

المتميزة في عمله. 
سعيد  راشد  علي  أحمد  أول  المساعد  إنه 
عام  في  العامة  الثانوية  على  حاصل  البادي، 
2003، من مواليد 1985 ومتزوج ولديه أبناء، ومن 

هواياته كرة القدم والسفر والترحال.
التحق بالعمل الشرطي حينما التحق بمدرسة 
ثم  ومن   ،2004 عام  في  الشارقة  في  الشرطة 
انتقل إلى شرطة رأس الخيمة في عام 2005 عمل 
خاللها أربع سنوات في شرطة أمن الميناء وفي 
عام 2009 تم انتقاله إلى إدارة المرور والدوريات 
في فرع المباحث والضبط المروري ومازال على 

رأس عمله حتى اآلن.
إنه  قائالً:  بالتكريم  شعوره  البادي  يصف 
شعور بالفخر واالعتزاز بأن الله مّن عليه بهذا 

اإعداد: اأماين اليافعي

التكريم والنجاح، وما هو إال دافع لبذل قصارى 
جهده في العمل والمثابرة.

وقد نال شهادة التكريم من قائد عام شرطة 
القبض على  المبذولة في  الخيمة لجهوده  رأس 
العامة  بالشوارع  المستهترين  الشباب  بعض 
و»تشفيط«  الشوارع  بإغالق  قيامهم  أثناء 
أن  بعد  مراقبتهم  تمت  وقد  السيارات،  عجالت 
فيديو  لقطات  المستهترين  هؤالء  أحد  نشر 
التواصل االجتماعي تتضمن  عبر أحد تطبيقات 
خطرة  استعراضية  بحركات  وأصحابه  قيامه 
لوحظ  عليهم  القبض  وعند  العامة.  الطرق  على 
بأحدهم بحوزته كميات كبيرة من المفرقعات فتم 

استجوابهم واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم.
وخالل مسيرته المهنية نال البادي العديد من 
الشهادات وخضع للعديد من الدورات التدريبية 
في مجال عمله، وتم تكريمه بسبب إنقاذ شخص 

من سطو مسلح. 

والحياة  العمل  بين  الموازنة  كيفية  وحول 
سياسة  »وضعت  البادي:  يقول  الشخصية 
والحياة  العمل  بين  للتوفيق  واضحة  وأهدافاً 
الشخصية، حيث إنه أثناء وقت عملي أعطي كل 
ما يمكن بذله ألداء العمل على أكمل وجه، وال شك 
أن تفهم زوجتي لمتطلبات عملي وقيامها بمهامي 
أثناء غيابي عن المنزل وصبرها وتحملها لطبيعة 
ناجحاً أسعى إلى تقديم  عملي جعل مني رجالً 
أفضل ما لديَّ من أجل وظيفتي والتي هي خدمة 

الوطن«. 
ينصح البادي زمالءه بأن يكونوا قدوة حسنة 
قصارى  وبذل  وتطبيقه  القانون  احترام  في 
ومن  الدولة  في  واألمان  األمن  أجل  من  الجهد 
الحضاري  والتقدم  الرقي  على  المحافظة  أجل 
في  المستمر  التواصل  خالل  من  وذلك  للبالد، 
العمل، وال بد على اإلنسان أن يعزز ويطور نقاط 

قوته ليصل إلى التميز في عمله.

البادي: الوصول للتميز يتطلب
 تعزيز نقاط القوة



وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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خارج المهنة

منتخب  العب  الحميدي  محمد  علي  محمد 
اإلمارات للقوة البدنية والحاصل على الميدالية 
الذهبية من البطولة اآلسيوية للقوة البدنية التي 
الشباب  من  يعتبر  دبي،  في  مؤخراً  اختتمت 
باعتباره  به  نفتخر  الذي  اإلماراتي  الرياضي 
نبراساً في الرياضة، له سجل مشرف ومتميز.

الحميدي: هذه من  البطولة، يقول  وعن هذه 
أهم وأغلى الميداليات في حياتي الرياضية حتى 
هذه اللحظة، أوالً ألن البطولة أقيمت في بالدي 

اإلمارات، وثانياً إنها كانت في عام زايد.
تعتبر  الذهبية  الميداليات  الحميدي:  يضيف 
مسؤولية كبيرة على الرياضي، لهذا عليه دائماً 
اسمه  ليبقى  والتميز  الصدارة  على  يحافظ  أن 

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

واسم دولته دائماً في المركز األول.
وعن طموحه يقول: بال تردد أو تفكير كأس 

العالم هو طموحي وخطوتي القادمة.
المدني  الدفاع  إدارة  في  الحميدي  يعمل 
ويمارس  أول،  مساعد  برتبة  الخيمة  رأس  في 

رياضة القوى البدنية منذ 2009.
هذه  الحميد:  يقول  اللعبة  بهذه  تعلّقة  وعن 
األلعاب  وأصعب  أجمل  من  الرياضية  اللعبة 
الرياضية، ومتعتها الحقيقة تكمن في المنافسة 
وحصد  والتميز  والجلد،  والصبر  والتحدي 

الميداليات الذهبية.
الرياضة، يقول بطل  وعن مشواره في هذه 
في  بطولة   15 بـ  تقريباً  فزت  البدنية:  القوى 

هدفاً  أضع  وأنا   2009 في  الرياضية  حياتي 
في حياتي وهو المشاركة في البطوالت ورفع 
اسم دولتي عالياً، لهذا أخلص جداً في التمارين 
وفي تقوية العضالت وفي التحدي حتى أصبح 
في  األول  المركز  لصيق  دولتي  واسم  اسمي 

بطوالت آسيا المختلفة. 
كل  في  أشارك  قائالً:  الحميدي  ويضيف 
على  وأحافظ  واآلسيوية،  الخارجية  البطوالت 
تألقي ومركزي األول، فأنا رجل المركز األول 

ال أعرف.
يليق  مركز  ألنه  المركز،  هذا  غير  أرى  وال 
في  المتميزة  وإمكانياتي  الكبير  بطموحي 

الرياضة، وباسم دولتي.

الحميدي: كأس العالم هو طموحي 

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»
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أصحاب الهمم

ولد عبد الواحد محمد أحمد البلوشي في مدينة 
العين بإمارة أبوظبي بإعاقة حركية )شلل أطفال( 
يستطيع  لكي  عكازين  مستخدماً  والدته،  منذ 
مشاق  لتحمل  القوي  الدافع  هذا  وكان  المشي، 
ليس  بأنه  لآلخرين  يثبت  دائمة  وبجدارة  إعاقته 
على  متفوقاً  حياته،  مواصلة  عن  يعيقه  ما  لديه 
كثير من األصحاء. ذلك أن اإلعاقة ليست لمجرد 
تعطيل أحد أجزاء جسده بل بعدم اإلرادة والدافعية 
وتخطي الصعاب وكان هذا المبدأ السبب الرئيس 

وراء تميزه.
وزارة  بمراكز  البلوشي  الواحد  عبد  التحق 
بالدفعة  الهمم  أصحاب  وتشغيل  لتأهيل  الداخلية 
وتم   - بامتياز  منها  وتخرج   2003 عام  األولى 
توظيفه عن طريق المراكز بمديرية شرطة العين 
بقطاع األمن الجنائي متحديا ً كل ما يعترضه من 
التي صادفته  الصعبة  الظروف  ومتخطياً  عقبات 

بداية حياته المهنية.
وعمله  الداخلية  وزارة  مراكز  من  تخرجه  بعد 
الجامعية  دراسته  واصل  الشرطي  القطاع  في 

اإعداد: خالد الظنحاين

الماجستير  أن حصل على درجة  إلى  وما بعدها 
في  الطموح مستمراً  زال  وما  األعمال،  إدارة  في 

استكمال دراساته العليا لنيل درجة الدكتوراه.
البلوشي  تفوق  واإلصرار  والدافعية  بالقدرة 
الشؤون  لفرع  مدير  إلى  وصل  حتى  بعمله 
اإلعالمية في قسم العالقات العامة بمديرية شرطة 
حافلة  مشرفة  عملية  حياة  يعيش  وهو  العين، 
على  منها  والتميز،  التقدير  وشهادات  بالجوائز 
سبيل المثال: جائزة الموظفين المتميزين بشرطة 
لشرطة  العام  المدير  وجائزة   ،2007 عام  العين 
وجائزة   ،2012 عام  المطبقة  للمقترحات  أبوظبي 
 ،2004 لعام  المرور  أسبوع  في  المثالي  السائق 
مشاركته  بمناسبة  تقدير  شهادتي  على  عالوة 
 ،2013 عام  في  المدني  للدفاع  العالمي  اليوم  في 
وأخرى إلسهاماته في تنفيذ الخطة االستراتيجية 
إلى صفاته  باإلضافة  هذا  الجنائي،  األمن  لقطاع 
الشخصية الحسنة وسمعته الطيبة لدى مرؤوسيه 

جميعاً.
وبرعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف 

البلوشي: اإلرادة القوية 
سبب أساسي للتميز

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة  لمراكز  الداخلية 
المهمة  الفئة  هذه  يخص  ما  لكل  الهمم  أصحاب 
والعزيزة لدى جميع أفراد مجتمع اإلمارات، ومن 
بمراكز   2014 عام  الثالث  الجماعي  العرس  خالل 
البلوشي  بنى  الهمم،  ألصحاب  الداخلية  وزارة 
أسرة مستقرة أثمرت عن طفلة مميزة وهي تمثل 
أفراد  وجميع  أبيها  لدى  ونجاح  سعادة  مصدر 

عائلتها.
للتميز  نموذجاً  البلوشي  الواحد  عبد  ويعد 
والنجاح والتحدي لدى أصحاب الهمم وما يثبته 
متحلياً  ناجح،  وأب  وزوج  متميز  وظيفي  واقع 
بخلق كريم وصفات حميدة وحب منقطع النظير 
من جميع المحيطين به وحسن استقبال وتعامل 
مصدر  البلوشي  يعتبر  ودائماً  اآلخرين.  مع 
لهم  ويقدم  الهمم  أصحاب  من  لزمالئه  تشجيع 
النصيحة واإلرشاد والتوعية بأهمية إثبات الذات 
التطوير  بمسيرة  بالمساهمة  لهم  المهم  والدور 

المجتمعية التي تشهدها دولة اإلمارات.
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سيدتي الجنرال!
العام  العالمي  المرأة  بعيد  االحتفال  في يوم 
الشرطة  رئيسة  أوروبا  مجلس  عين  الماضي، 
الفيدرالية البلجيكية كاترين ديبول في منصب 
لتصبح  »يوروبول«  األوروبية  الشرطة  رئيس 

أول سيدة تتولى هذه الوظيفة.

 999 - خا�ص

ولدت كاترين ديبول في فبراير عام 1970 في 
آلزت ببلجيكا ودرست في جامعة غينت بكلية 
الحقوق وتخرجت عام 1993 لتلتحق بأكاديمية 
الشرطة الملكية بمدرسة الضباط من 1994 إلى 

1997 لتصبح ضابطاً في الشرطة.

حيث  المناصب  من  العديد  ديبول  تولت 
شغلت منصب المفوض العام للشرطة االتحادية 
 2018 أبريل  إلى   2012 مارس  من  البلجيكية 
نينوف من  لمدينة  المحلية  الشرطة  ورئيس 
2001 إلى 2012 وعملت خبيرة قانونية وموظفة 

شخصيات
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للشرطة  البشرية  للموارد  العامة  المديرية  في 
رئيس  نائب  وأصبحت   2001 حتى   1994 من 
إلى   2007 من  المحلية  للشرطة  اإلدارة  مجلس 

 .2012
التنفيذية  اللجنة  عضو  لذلك  هي  إضافة 
لجنة  ورئيس   2015 نوفمبر  لإلنتربول منذ  
 2015 يونيو  واألمن منذ  االستخبارات  تنسيق 
حتى أبريل 2018 وعضو لجنة إصالح الشرطة  
2011  وعضو في  منذ  المحلية  للشرطة  ممثلة 
مجلس الشرطة الفيدرالي من 2012 وحتى أبريل 
الشرطة  2018. وهي أيضاً عضو في منتديات 
رئيس  الشرطي(  العمل  )مخاطر  الدولية 
مجموعة العمل الدولية مستقبل العمل الشرطي، 
ومنذ مارس 2012 إلى أبريل 2018 عضو اللجنة 
في  اإلنترنت  ألمن  العملياتي  للتعاون  الدائمة 

االتحاد األوروبي.
التنفيذي  المدير  فازت في يناير 2015 بلقب 
للعام وفي أكتوبر 2017 تم تقليدها بأرفع وسام 

مدني فرنسي )وسام الشرف(
اليوروبول  رئيس  مسؤولية  نطاق  ويشمل 
لها،  مقراً  الهولندية  الهاي  مدينة  تتخذ  التي 
األعضاء  للدول  األمنية  الهيئات  عمل  تنسيق 
باالتحاد األوروبي في مكافحة الجريمة المنظمة 

الدولية وتحسين التبادل المعلوماتي بين هيئات 
الشرطة القومية. ومنظمة اليوروبول هي شرطة 
االتحاد األوروبي الذي يضم 28 دولة، ومقرها 
وهي  موظف،   700 وبها  بهولندا،  »الهاي« 
المنّظمة واإلرهاب  الجريمة  تعمل على مقاومة 
ودول  األوروبي  االتحاد  دول  مع  بالتعاون 

أخرى كثيرة ومهمتها جمع المعلومات وتحليلها 
وتوزيعها، ولها دور استخباراتي لتجنب وقوع 
في  فيها  والتحقيق  مرتكبيها  ولتعقب  الجرائم 

حال وقوعها.
اإلذاعية  المحطات  إلحدى  ديبول  وصرحت 
في  رسمياً  للمنصب  توليها  عقب  األوروبية 
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شخصيات

األول من مايو الماضي: »طبعاً أنا سعيدة وطبعاً 
حقيقة أني امرأة هو أمر مهم«. ووفقاً لدى بول 
أن هذا  النساء  لجميع  »يظهر  التعيين  هذا  فإن 
مهماً  »يبقى  قائلة:  وتتابع  ممكن«  هو  القدر 
أنني امرأة وهو يظهر أنه ال يزال يوجد أسقف 
زجاجية وأيضاً أنه يمكن كسرها«.  وتقول: إن 
هذا التعيين هو أيضاً مهم لبالدها »فاليوروبول 
منظمة تقدم الدعم لجميع الدول األعضاء وهو 

ما يضيف قيمة لبلدنا«.
وتؤكد على أن الخدمة الشرطية الدولية مهمة 
لبلجيكا أيضاً« استفدنا منها كثيراً بعد الهجمات. 
تبادل المعلومات كان بالغ األهمية وهذا ما تمثله 

اليوروبول من أهمية فعالً«. 
بشكل  مهمتها  في  التركيز  بول  دي  تريد 
إن  وتقول:  الميدانية  العمليات  على  رئيس 
األوروبية  الدول  تساند  منظمة  اليوروبول 
األعضاء في تحقيقاتها الشرطية، وعلى العميل 
الموجود في الشارع أن يحصل على معلومات 
الدعم  نقدم  أن  يجب  اليوروبول.  من  أفضل 

لهؤالء الناس«. 
ووفقاً لديبول فإن تبادل المعلومات هو من 
أن  »علينا  تقول:  األوروبية، حيث  الذخائر  أهم 
نواصل تحسين تدفق المعلومات. لقد تم االتفاق 
على قواعد جديدة بين الدول األعضاء، ويمكن 
ليوروبول أن يلعب دوراً مهماً هنا ألن الوكالة 
لديها معلومات عن كل الدول األعضاء، ويمكنها 
تحليلها بدقة وشمولية وبهذه الطريقة تحصل 
سبيل  على  الكبيرة  التحركات  عن  نظرة  على 
المثال في جرائم الحدود التي تواجهها بلجيكا 
منصب  لست سنوات  ديبويل  أيضاً«.  شغلت 
رئيس الشرطة االتحادية البلجيكية وتقول: »أنا 
الشرطة  قيادة  على  قادرة  كنت  ألنني  سعيدة 
قدراً  لي  يسبب  للمنصب  وتركي  الفيدرالية 
التي  الكفاءات  من  العديد  هناك  لمن  األلم  من 

تستطيع أن تحذو حذوي«. 
تعيين دي بول لم يكن سهالً فألشهر بذلت 
كل  شخصياً  وميشيل  البلجيكية  الحكومة 
أوروبي  بمنصب  للفوز  الدبلوماسية  طاقاتها 
آخر لبالدها هذه المرأة التي كان تحت إمرتها 
12 ألف شرطي لم تتجاوز الـ 48 عاماً وهي أم 
لثالثة أطفال. تقول إنها نشأت في وسط قروي 
ثم  والخرفان  والقطط  واألرانب  النحل  بين 
وانضمت  الحقوق،  بالجامعة، ودرست  التحقت 
األمن  في  الوظيفة  وتسلقت سلم  الشرطة  إلى 
درجة بعد أخرى، فقد بدأت عون مرور لتصل 

اليوم إلى أعلى مرتبة وأهّم مسؤوليّة.
وتصّدت  كبرى،  تحديات  ديبول  واجهت 
لكل عمليات اإلجرام واإلرهاب، ورغم ثقل هذه 
المسؤوليّة فإنها تقول إن الّشرطة مهنة رائعة 
منصب  تتولى  امرأة  أول  كوني  فخورة  وإني 
المديرة العاّمة للشرطة الفيدرالية، ولكن المهم 
في  األمن  عن  األّول  المسؤول  يكون  أن  ليس 
الجدوى  المهم  وإنما  امرأة،  أو  رجالً  بلجيكا 
العمل. وسئلت مرة: كيف يمكن  والفاعليّة في 

• درست فى كلية الحقوق ثم التحقت بالشرطة.
• تم اختيارها وزيرة للشرطة البلجيكية من بين 10 رجال تّم ترشيحهم.

• استطاعت إعادة األمن إلى 10 ماليين و800 ألف نسمة مواطن بلجيكى فى غضون عام. 
• أول امرأة تصل إلى منصب رئيسة الشرطة فى بلجيكيا. 

• كان يعمل تحت قيادتها 12 ألف شرطى. 
• أول وزيرة للشرطة كانت تحظى بقبول شديد من األفراد وتستمع لشكواهم.

• أول امرأة تتولى مديراً تنفيذياً لليوروبول.
• أول وزيرة طالبت بضرورة تمثيل النساء بنسبة 30% فى الوظائف القيادية.

إدارة شرطة جلها من  أن تتصرف في  المرأة 
تحت  للعاملين  أنصت  إني  فأجابت:  الرجال؟ 
من طبع  أمر  وهذا  كثيًرا،  أحميهم  وأنا  إمرتي، 
المرأة، مضيفة إّن النساء لهن جدوى في عملهن، 
وقد تعودن القيام بعديد من األعمال في الوقت 
نفسه مع المضي مباشرة نحو الهدف المنشود 

الفدرالية  الشرطة  رئيسة  وتبدي  لتحقيقه. 
البلجيكية السابقة أسفها لوجود ثالثة في المائة 
فقط من النساء ضمن المناصب العليا للشرطة 
في بالدها مضيفة: أريد وأحلم بأن تصبح هذه 
أكثر من  أي عشر مرات  المائة  30 في  النّسبة 

اآلن.
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د. �سمر ال�سام�سي

عناق 
الفكرة

الحلم أو األمنية تعني الكثير، على اختالف مراحل عمر اإلنسان. فلكل سن أحالمه كلمة  
وأمانيه، فالطفل يحلم أن يكون صبياً، والصبي يحلم أن يصبح شاباً، والشاب يحلم 
بحب فتاة جميلة والزواج منها، والمتزوج يحلم باإلنجاب، والطالب يحلم بالنجاح، والناجح 
يحلم بفرصة عمل مجزية. وهكذا تتطور األحالم بمرور السنين والمراحل. واألحالم محرك 
الستمرارية الوجود ودافع للبقاء إذا كانت إيجابية ترمي إلى تحقيق األهداف التي يسعى إليها 

الحالمون مهما كابدوا من متاعب وصعوبات على الطريق. 
فطيُِّب الحلم من يسير على نمط االستواء اإلنساني واالجتماعي، بعيداً عن الشذوذ الفكري 
واألخالقي. فهو يسخر كل اإلمكانات والقدرات والوسائل المشروعة لتحقيق حلمه، ويسير 
في طريق ليس سهالً وال يخلو من العراقيل، مدفوعاً بقوة اإلرادة وشدة اإلصرار والعمل 
الدؤوب للوصول. ولكن هناك الكثير ممن تصيبهم العجلة في تحقيق أحالمهم فيستخدمون 
كل الوسائل، بما فيها الصعود على أعناق اآلخرين. فطيب الحلم وسيئه تفصله بين االستواء 

واالعوجاج شعرة ما أدقها. 
ويتطلب تحقيق األحالم التروي والترويض وهو ضبط النفس والسلوك، فيجب على كل 
النظر في  الخارج فحسب، بل يمعن  إلى نفسه، ليس من  أمام مرآته وينظر  أن يقف  حالم 
يتجاوز  ال  كي  رغباته  ويسالم  نفسه  مع  ويتسامح  وأمنياته،  ودوافعه  وقلبه  عقله  أعماق 
حدود اآلخرين، ويتخطى سياج أحالمهم ويعتدي على مشاعرهم، فلعله أغفل حقوق شخص 
واستخدمه في تحقيق حلمه وحطم آماله، فعندها ال يكون ذلك تحقيق حلم وإنما قرصنة من 

نوع فريد.
فاالتزان والتعقل هما سمة الحالم التي يجب أن يتسم بها، والسالم النفسي والهدوء الذاتي 
أهم أسلحته في تحقيق حلمه، فال يمكن اختالس إمكانيات الغير لتحقيق الحلم، إنما يمكن 
استعارتها بعلم صاحبها حتى ال يقع الحالم في وزر أو ذنب بعدها يعذبه الضمير وال يسعد 
بتحقيق حلمه، ألنه يعلم أن حصاده جاء بطريق غير مشروع، فاالستعجال مرض واقتناص 

الفرص مخاطرة وكالهما سالح يدمر من أطلقه ومن ُوجه إليه. 
الصدق في الحلم يعني إخضاع اإلنسان نفسه لوسائله المتاحة وعندما يطور حلمه البد أن 
يكون في حدود الوسائل المعاونة ال يتخطاها، فكم من حالم استمسك بالصبر واألناة ووصل 
من صعاب،  القاه  وما  الطريق  أعباء  وزالت  ومتاعبه  آالمه  مرساها، وسكنت  إلى  بأحالمه 
والصدق هو التصالح مع النفس والسالم الداخلي الذي يتمتع به اإلنسان ويهنأ بما حققه 
من نتائج في سبيل إسعاد نفسه وغيره، فكن ما شئت وحقق ما ترغب، ولكن احرص على أن 

تكون من ذوي األحالم الطيبة.

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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تحضر

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

في  ظهرت  كثيرة  نسائية  أصوات 
على  سواء  األدبية،  الكتابة  مجال 
وهذا  الخليجي،  أو  المحلي  المستوى 
تحمل  بعضهم  أطروحات  طيب،  أمر 
األسرة  أو  المرأة  منها  تعاني  قضايا 
نالحظ  اآلخر  وبعضهم  عام،  بشكل 
في كتاباته تمرداً على الوضع الحالي 

وعلى بعض األعراف المجتمعية.

جنيبة الرفاعي
أديبة إماراتية

شعر:  عائشة الظنحاني

َتَحَضر ِلَشئ َيُفوُق الُبُطوَلة
ُيَقاُس الِرَجاُل ِبَها َو الُرُجوَلة

َيُفوُق الَشَجاَعة ِفي َبأِْسَها
َكالُمْسَتِحيل َصْعٌب ُحُصوله

َيُفوُق الَصَحاِرى ِبإِْصَراِرَها
َوَحَتى الُمِحيط َعْرُضه َو ُطوله

َيُفوُق الُزُهور َجَماالً َوَتيه
َوالَياَسِميَنة الَبِهَية الَخُجوَلة 

أََيا َرجالً َيْسَتِبيُح الُشُعور 
َوَيْقَتاُت ِمن أَْسَراِري ُفُضوله 

َتَحَضر ِلَحَدٍث َكالَعاِصَفة 
ُيِطيُح ِبَبأِْسَك َهذا ِبَجْوَلة

َوُيْغِمُد َسْيَف الَبَقاِء الُمِقيم
َفإْحَذر َكِثيراً ِلَما َسَتُقوله 

ُيِغيُر َعلَْيَك َقٌد َشِقّيٌ
َتْكُمُن ُقَوُته ِفي ُنُحوله 

َوَيْسَتْدِرُجَك َطْرٌف َخُجول
هباءاً يجعُل َما َكاَن َحْوَله 

َتُشُد ِوَثاَقَك َحْتماً َظِفيَرة 
ُتِعيُدَك ِقْصراً ِلَوْقِت الُطُفوَلة

َوَحْوَلَك ِصْدقاً ِذَراِعيَّ َتْحُنو 
َوُيْعلُِن ِفيَنا الَغَرام ُفُصوله

َتَحَضر ِلَمْعَرَكِة الـ )ال( ُرُجوع
ِلَما َتْسَتِكين َو ُكْنُت َعُجوَله؟ 

َتَماَدى َفَذاَك ِسُر الَهَوى 
َفلَْيَس الُبُزوغ ُيَساِوي أُُفوَله

َسأَْحُضُر ِفيَك َكَما أََتَمَنى
َوأَْقِطف ِثَماَر الَهَوى ِفي ُحُقوله 

َسُتْذِعُن ِلي َكَما أَْبَتِغيك 
َوَلْن أََتَراَجع َوَلْسُت َملُوَلة
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شعر: سليمة املزروعي ـ اإلمارات تحت الجسر 
لل�ساعرات فقط:

شعر: ذياب بن غامن املزروعي

عرش الجمال

تحت الِجِسر.. 
والليل شاهد والمكان...

والسما بالكاد تمطر، 
والشوارع بللت خطوات كل العابرين.. 

الساكنين .. 
الزايرين .. مثلي أنا وّياك!

تحت المطر.. ضّجت صدور اثنين ..
واتقابلَوا وجهين.. 

من فرط الحنين.. 
وْتالقت عيون.. يغمرها وَله وْجنون! 

من قبل يغمرها المطر..
وْتعانقت روحين.. روحي أنا ْو روحك!

وحّطت على خّدك يدي.. 
و وّسدت كّل شوقي عليك.. 

آه لو كان ْبيدي.. خّبيت كلّي في يديك!
جيتك فـ ليلة من العمر..
وبحّب محموم ْو يهّد... 

عاصف..
ويتلف ما تبّقى من صبر.. 

صبري عن عيونك؟!
من غيرها ... وش هو وجود الكون؟
وأشيائي .. لو هي أبسط أشيائي.. 

تخلو من اإلحساس..
وْبال طعم أو لون.. 

ذكرى .. 
وسالت في حنين الذاكرة.. 

البعيدة في المكان وفي الزمان 
القريبة مثل اسمك .. مثل اسمي..

والسوار اللي يزّين معصمي 
مثل ظلّك في َدمي 

ليلة ..
من ليالي بين قلبي وبين قلبك ..

في شتاها في المقيظ وفي الربيع ..
في تعبها .. في عتبها .. 

في صدر حزني الوسيع 
ليلة .. ْومّرت 

لك أعيش إحساسها ...
ولك أعيش!

واستريح من الجفا.. والجفاف ..
اللي على األحلم َهّب .. 
في ضلوعك أستريح ..

في كفوفك 
في عيونك
والهَدب ..

ــــــَمــــــاْل ـــــــــْك ِمــــْعــــِتــــلِــــْي َعــــــــــْرْش اْلَ َتـــــــــــــْدِرْي إنِّ

ـــــــَيـــــــاْل ــــــَكــــــاَيــــــا.. ِواْلَ ــر اْلِ ــ ــْحـ ــ ــك ِمـــــــْن ِسـ ــ ــْيـ ــ ِفـ

ْك ِظـــــــــاَلْل ــى َخــــــــــــدِّ ــ ــ ــلَ ــ ــ ــا َع ــ ــ ــَه ــ ــ ــك ْل ــ ــْتـ ــ ــَمـ ــ ــِهـ ــ ــلْـ ــ َسـ

الَْل ْوِفــــــْيــــــك ِدْهـــــــــن اْلـــــــُعـــــــْود ِوْقــــــــَنــــــــاْد الـــــــــــدِّ

ــَداْل ــ ــ ــِتـ ــ ــ ــْف َوْقـــــِفـــــِتـــــْك ِفــــْيــــَهــــا اْعـ ــ ــ ــْوَقـ ــ ــ َيـــــــــْوم ُتـ

ِخــــــْطــــــِوِتــــــْك ِفــــْيــــَهــــا َتـــــَعـــــاِلـــــْي ِواْخــــــِتــــــَيــــــاْل

الَْل ـــــــــــــــالوه ِوالـــــــــــــــــدَّ إْنــــــــــت َيــــــــا ِســــــْيــــــد اْلَ

ِواْنــــــِتــــــِبــــــْه َمــــــا ِكــــــــّل َهـــــــْفـــــــَواِتـــــــْك.. َحــــــــالَْل

ــْر ــ ــَمـ ــ قـ ال  ْو  ِشـــــــــُمـــــــــْوس  ِحـــــــْســـــــِنـــــــْك  َعـــــــلَـــــــى  َمـــــــــا 

ــــــــــــــَوْر ــــــــْرف اْلَ َوْجـــــــِنـــــــَتـــــــْيـــــــك.. ْوَجــــــــــــــــــــاِرْح الــــــــطَّ

ـــــــَيـــــــاِلـــــــْي ِمــــــــــْن َعــــــلَــــــى اْمــــــــَتــــــــاِنــــــــْك َشـــــَعـــــْر ِوالـــــــلِّ

ـــــــــــــاِزَجـــــــــــــْن َهـــــــْيـــــــل ْوِعــــــــِطــــــــْر َلـــــــــى ِحــــــَكــــــْيــــــت ْتَ

ــْر ــ ــ ــِط ــ ــ ـــــــــِشـــــــــْي َمــــــْشــــــِيــــــِتــــــْك ِفــــــْيــــــَهــــــا َب ْوَيـــــــــــــــــْوم َتْ

ــا َعــــــلَــــــى اْلـــــــَعـــــــاَلـــــــْم ِخـــــَطـــــْر ــ ــ ــَه ــ ــ ــْي ــ ــ ْوَلـــــــْفـــــــِتـــــــِتـــــــْك ِف

ـــــــْف ْغــــــــــــــــــــــُرْوِرْك َعــــــلَــــــى َبــــــــاِقــــــــْي اْلــــــِبــــــَشــــــْر َخـــــــفِّ

ــْر ــ ــ ــَمـ ــ ــ ـــــــــَتـــــــــَهـــــــــا.. َخـــــــــــــٍط َحـ )اْلـــــــــــَكـــــــــــَرامـــــــــــه( َتْ
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أدب عالمي 
دانتي ألغييري

ولد الشاعر اإليطالي الكبير دانتي ألغييري في فلورانسا سنة 1265، وهو يعد من أعظم 
شعراء العالم وأشهرهم في إيطاليا، وتعتبر »الكوميديا االلهية« من أهم أعماله األدبية، حيث 

بلغ تأثيرها أن أصبحت اللغة التي كتبت بها لغة اإليطاليين جميعاً.
النثري-  أبرزها كتابه  الغنائية، كان  القصائد  من  ألف دانتي في صباه وشبابه عدداً 
الشعري »فيتا نوفا« أو »الحياة الجديدة«، الذي يعبر فيه عن أسفه لفقدان حبيبته بياتريشي 
التي اختطفها منه موت مبكر، بعدها راح يرتاد بعض الحلقات العلمية والالهوتية التي كان 
بعضها يتداول فكر توماس األكويني، وبعضهم اآلخر يتدارس فكر الفيلسوف األندلسي 
العظيم ابن رشد. وقد ترك دانتي إلى جانب أعماله ونصوصه الشعرية، دراسات فلسفية 
وعلمية والهوتية وأدبية من أهمها: »في الفصاحة العامية« و»في الملكي« و»المأدبة«، وقد 
بقيت جميع مؤلفاته هذه غير مكتملة بالمعنى الدقيق، نتيجة انشغاالته بالنضال السياسي 
المحيق  للفساد  كان  لقد  ثانية.  جهة  من  اإللهية«  »الكوميديا  األساسي  وعمله  جهة  من 
في  الغفران وضلوعهم  السياسي وصكوك  بالنفوذ  رجالها  واتجار  الرومانية  بالكنيسة 
مؤامرات مظلمة، أثر كبير في رؤية دانتي ونظرته السياسية والفكرية واالجتماعية، فآمن 
بضرورة فصل الكنيسة عن الدولة، وعلى هذا األساس انخرط في حزب »الغيلف« الداعي 
إلى استقالل فلورنسا عن سلطة روما وإلى الحدِّ من سلطة البابوات، وراح يجابه الحزب 
حزبين  إلى  نفسه  حزبه  انقسم  ما  سرعان  ولكن  »الغبلين«.  بحزب  المعروف  المناوئ 
ُدعيا ب »الغيلف البيض« وفيه بقي دانتي. و»الغيلف السود« الذي صار أميل إلى البابا، 
وفي هذا المناخ من الصراع الشامل وقعت مجازر وحروب طاحنة، ثم تلقى حكماً غيابياً 
باإلعدام بعد انهزام حزبه، فاختار المنفى وراح حتى وفاته يتنقل بين مدن عديدة تقع 
خارج نفوذ أعدائه، تارة في ظروف فقر مريع وطوراً في ضيافة بعض األمراء والمعجبين 
الموسورين، وفي سنوات النفي والتشريد تلك أكمل أناشيد عمله الكبير الثالثة »الكوميديا 
اإللهية«، ورفض القبول بالعفو المعروض عليه إذا كان مشروطاً بأن يتقدم بالتماس للعفو 

أو طلب للمغفرة.
ويرى  اإليطالي،  األدب  في  الشعرية  المالحم  وأبرز  أهم  من  اإللهية«  »الكوميديا  تعد 
الكثيرون بأنها من أفضل األعمال األدبية في األدب على المستوى العالمي، تحتوي الملحمة 
الشعرية نظرة خيالية باالستعانة بالعناصر المجازية ، وقام دانتي بتقسيم نشيده الكبير 
في  رافينا  في  دانتي  توفى  و»الفردوس«.  و»المطهر«  »الجحيم«  هي  فصول  ثالثة  إلى 

1321عن ست وخمسين سنة.

شذرات من »الكوميديا اإللهية«
أنا المعبر إلى صدقات المدينة

وأنا الجسر إلى اإلحسان األبدي
والسبيل إلى البشر المفقودين

حيث زودتني قدرة الخالق السامية
بأعلى درجات الحكمة والحب العظيم 

*****
لم يخلق شيء من قبلي

فأنا الخلود في البدء وأنا الخلود عند المنتهى 
عليك إذاً أن تودع األمل وأنت تهم بالدخول

*****
الكلمات الداكنة والمجللة بالكآبة

المحفورة في أعلى المدخل
والتي أنا غايتها ومبتغاها

إنها يا إلهي قاسية عليَّ

أعالم عربية
ربيع بن ياقوت

 1928 عام  إمارة عجمان  ياقوت في  بن  ربيع  الكبير  اإلماراتي  الشاعر  ولد 
والتحق بالكتاتيب مبكراً، لكنه لم يستمر فيها طويالً، وحاول البحث عن عمل 
من  مجموعة  مع  األربعينيات  أواخر  في  الكويت  إلى  سافر  ثم  منه،  يتكسب 
في  وكان  صفوان،  بن  وراشد  بوشهاب  خليفة  حمد  مثل  الشعراء  أصدقائه 
بداية العشرينيات من عمره، وهي السن التي بدأت فيها موهبة الشعر تطرق 
بابه. وفي الكويت، عمل في شركة نفط األحمدي، حيث المحروقات البترولية 
انتقل للعمل في مرآب  اثنتي عشرة سنة، ثم  وصناعاتها، واستمر عمله فيها 
األشغال التابع لحكومة الكويت. واستمر موظفاً في المرآب مدة ثماني عشرة 
سنة، عاد بعدها إلى الدولة، قبل إعالن اتحاد دولة اإلمارات بسنوات قليلة. وبعد 
رجوعه إلى أرض الوطن، التقى بمجموعة من الشباب المسرحيين، الذين كان من 
ضمنهم ممثل متحمس أصبح من أشهر ممثلي اإلمارات، وهو الممثل والشاعر 
سلطان بن حمد الشامسي المعروف بـ »سلطان الشاعر«، والتحق ربيع بهذه 
أدوار  في  ثالث مسرحيات،  في  مسرحياً، وشارك  ممثالً  وأصبح  المجموعة، 
يغلب عليها الطابع الكوميدي، وكان من ضمن المجموعة المغفور له األديب حمد 
خليفة بوشهاب الذي كان يؤلف تلك المسرحيات، ثم ترك ربيع التمثيل واتجه 
العمل  في  اندمج  والتمثيل.  بالمسرح  قصيرة  عالقة  بعد  الشعر  احتراف  إلى 
مهمة  أمام  نفسه  وجد  وهناك  بعجمان  الشعبية  الفنون  جمعية  عبر  التطوعي 
جديدة تفرضها احتياجات نقل أرث جيل إلى جيل، فالفنون الشعبية بأهازيجها 
وثقافتها بدأت تودع روادها األول، بحكم السن والكهولة، وصار لزاماً أن يتعلم 
األبناء فنون آبائهم.. بن ياقوت كان واحداً ممن أسهموا في هذا الشأن أثناء عمله 
التطوعي في جمعية الفنون الشعبية تلك.. ثم ترأسها وأدارها وانشغل بهموم 
التراث. واحتراف الشعر في تلك األيام كان يعني التكسب منه، والمشاركة في 
إلى أسرة  برنامج تلفزيوني براتب شهري، وهذا ما فعله ربيع، حينما انضم 
برنامج»مجلس الشعراء« الذي أسسه حمد خليفة بوشهاب في تلفزيون دبي في 
أواخر الستينيات، مع مجموعة من شعراء الجيل الذهبي في تلك الفترة أمثال 
الهاملي،  الجمري ومحمد بن سوقات وأحمد بن خليفة  راشد الخضر وسالم 
معظم  ورحيل  جديدة،  وجوه  ظهور  رغم  البرنامج  في  عضواً  ربيع  واستمر 
شعراء ذلك الجيل الذهبي، وظل محافظاً على تألقه رغم تقدمه في السن، فشارك 
في برامج إذاعية كثيرة، وفي العديد من األمسيات الشعرية. وكان حمد بوشهاب 
أكثر الشعراء قرباً من ربيع، وجمعت بين االثنين صداقة وطيدة، امتدت ألكثر 
من خمس وخمسين سنة، أصدر خاللها أبوشهاب ديوان شعر البن ياقوت في 
أواخر الثمانينيات، وال يزال هذا الديوان مطلوباً من قبل متذوقي شعره الفكاهي 

واالجتماعي.
روح وراحت روحي

تتبع موطى ثره
تسال عنه وتنوحـي

مّحـد يـاب اخبـره
ريم الغيد السروحـي

مقـّره ومصـدره
فوق الوجه الصبوحـي

 يا ربـي مْخيـره
له مبسٍم منصوحـي
دٍر صافـي احجـره
امشاهده مربوحي

واصحي يـوم انظـره

بحور القوافيبحور القوافي
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 اأمثال �سعبية:

• اْعطي ماَلْك من عنده مال، واعطي عِيَالك من عنده عيال
المعنى أن صاحب المال سيصون مالك، ويداريه، وصاحب العيال، أي رب 

العائلة سيخاف على أوالدك، ويساويهم بأوالده.

• أقَطع ُصْبعي وال أودر َطبعي
يضرب المثل باإلنسان وعاداته وطباعه التي نشأ عليها حسب البيئة التي 

تربى فيها فإنه ال يتركها مهما حصل له.

• أَكْر َمْرد ُبرو ِقطيْف
المثل فارسي وكلماته كلها فارسية

أكر: إذا، ظرف المستقبل
مرد: رجل.

برو: إذهب إلى
قطيف: اسم منطقة بالسعودية تشتهر بالتمور.
أي: إذا كانت تدعي الرجولة، اذهب إلى القطيف.

يبرهن  ال  والشدة  العمل  عند  ولكنه  بقوته،  يتباهى  بمن  المثل  ويضرب 
على قدراته.

 كلمة ومعنى

سوايب

قال الشاعر سعيد بن سرور:
حي بهبوب يا من سهيل

          سوايبه في النيل جديات
جّن الدجى والثالث الليل

         وأنا نظيري ما بعد بات
فهو في البيت األول يرحب بالهبوب، أي بالنسيم اآلتي من جهة سهيل، 
وهو نجم والذي تؤثر سوايبه أي نفحاته الجارية السريعة في الجنب أي 
في الجسم، والسوايب جمع سايبة، وهي كلمة يوصف بها الماء في جريانه، 
يُْب  واستخدمها أهل اإلمارات للريح الجارية بلطف، فلقد جاء في اللسان والسَّ

مصدر ساب الماُء َيِسيُب َسيْباً: َجرى.
يُْب: مجرى الماء، وجمعه ُسيُوب والسَّ

ُمْسِرعًة،  إذا مَضْت  َتِسيُب  الَحيَّة  ًمُسرعاً. وسابت  َيِسيُب: مشى  وساب 

أنش ثعلب: 
أََتْذَهُب َسلْمى في اللِّمام، فال ُترى

                وباللَّيل أَيم حيث شاء يسيُب؟

 كنايات مالحية

)َداَمْن يا صْولة(
دامن: أن تتجه السفينة جهة اليمين أثناء سيرها، وهو عكس يوش.

يرتاده  الجنوبية،  جهته  من  الزور  رأس  على ساحل  ماء  مورد  صولة: 
الغواصون.

أي لين قليالً على الدامن من أجل الشراع فإن الهواء حافل وبهذه العملية 
سوف يحمل الشراع هواه كثيراً مما يسهل عملية اإلبحار ويجعل السفينة 

تزيد في سرعتها.
تطلق هذه الكنية للتهيؤ للسرعة، أو االستعداد.

وقد أورده الشمالن وقال: يضرب في استحسان الشيء، أو عندما يكون 
هناك تنافس على الشيء أو سباق بين السفن، ونحو ذلك فيقال للفائز )دامن 

يا صولة(.

)َداَنة إبْن َطِريف(
الدانة: اللؤلؤة الكريمة ذات المواصفات المثالية:

إن الشيخ علي بن عيسى بن طريف آل ابن علي من الشخصيات البارزة 
في الخليج العربي في حقبة الغوض وكان شيخاً لقبيلة آل ابن علي في القرن 

التاسع عشر الميالدي.
وهو الذي فتح ممباسا مساعدة منه لسلطان ُعمان السيد سعيد بن سلطان.

واللؤلؤة الكريمة التي عثر عليها ابن طريف كانت ذات مواصفات يحددها 
خبراء الجواهر، وفي فترة الغوص اشتهرت آللىء لبعض ربابنة البحر كابن 

طريف، وابن ياقوت وغيرهما.

عبارات

بطيحة
هي النقلة من الحشائش التي تنقل على ظهر الدابة وتسمى أيضا بالحزمة.

هب ريح

قــد أثبتــت التجربــة أن إنســان اإلمــارات هــو القيمــة األســمى التــي تعطــي كل مــا لديها 
مــن جهــد وطاقــة ومقــدرة يف تفاعــل رائــع بــن القيــادة والشــعب وصــوالً باالتحــاد إىل 

ــة املتميزة. املكان

                                            صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«
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الكلمة و الظل

الفكـري  لإلبـداع  الدوليـة  الرابطـة  منحـت 
والثقافـي بباريـس، الشـاعرة اإلماراتية الهنوف 
وأدبـاء  كتـاب  اتحـاد  رئيـس  نائـب  محمـد، 
اإلمـارات رئيـس المكتـب التنفيذي، لقب سـفيرة 
اإلبـداع الفكـري والثقافي، بدول مجلس التعاون 
الخليجـي وذلـك دعمـاً لمسـيرتها الثقافيـة فـي 
منطقـة الخليـج العربـي، لمـا لهـا مـن إسـهامات 
الثقافـة والفكـر مـن  متعـددة فـي مجـال دعـم 
خالل ما تقدمه من أمسـيات وفعاليات أسـهمت 
بشـكل كبيـر فـي دعـم الحركـة الثقافيـة محليـاً 

وإقليميـاً.
وللهنـوف تجربـة ثريـة فـي الشـعر واإلبداع 
فهـي شـاعرة إماراتية مـن مواليد دبـي، خريجة 

حوار :خالد الظنحاين- ت�سوير : حممد علي

بالعيـن  اإلمـارات  جامعـة  إنجليـزي  آداب 
وماجسـتير فـي الترجمـة من الجامعـة اللبنانية، 
الشـعبي  دبـي  مسـرح  إدارة  مجلـس  عضـو 
ورئيـس اللجنـة الثقافيـة واإلعالميـة للمسـرح، 
كانـت باكـورة إنتاجهـا »سـماوات« مـروراً بــ 
»جـدران« وقوفـاً عنـد »ريـح يوسـف« وصـوالً 
إلـى المجموعة الشـعرية الكاملة للهنوف محمد، 
وأخيـراً تجربتهـا في اليابـان، لتضع قدمها على 

أولـى مراحـل العالميـة. 
بفـرع  فـي مكتبهـا  بالشـاعرة  التقـت   »999«
اتحـاد كتـاب وأدبـاء اإلمـارات بدبـي، فـكان هذا 

الحـوار.
اإلبـداع  سـفيرة  لقـب  مؤخـراً  منحـت   <

التعـاون  مجلـس  بـدول  والثقافـي،  الفكـري 
لإلبـداع  الدوليـة  الرابطـة  مـن  الخليجـي 
هـذا  أهميـة  مـا  بباريـس،  والثقافـي  الفكـري 

لـك؟  بالنسـبة  التكريـم 
- المبـدع يحتـاج للتكريـم، والجميـل أن هـذه 
الرابطـة من خـارج الوطن العربـي، وهي ترصد 
كل المبدعيـن العـرب، وأنـا فـي الحقيقة فوجئت 
بهـذا التكريـم، بل ُصدمُت لكنهـا مفاجأة جميلة.

> ومـاذا عـن تجربتـك فـي اليابـان والتـي 
جـاءت ضمـن مبـادرة »برنامـج دبـي الدولـي 
التابعـة  الكّتـاب«،  »تبـادل  فئـة  للكتابـة« 

مكتـوم؟ آل  راشـد  بـن  محمـد  لمؤسسـة 
لقـد  األهميـة،  فـي  غايـة  تجربـة  كانـت   -
الثقافيـة  المعايشـة  هـذه  خـالل  مـن  نجحـت 
مـع أشـكال األدب والفنـون والسـلوك الحياتـي 
لشـعب اليابـان، فـي إصـدار كتابـي فـي سـياق 
أدب الرحـالت، عـن دار قنديـل للنشـر والتوزيع 
اليابـان«،  إلـى  »الطريـق  بعنـوان:  دبـي،  فـي 
حيـث تناولـت فيـه، بأسـلوب سـردي، مقاربـة 
بيـن الثّقافتيـن علـى صعيـد المسـرح والشـعر 
واألزيـاء التقليديـة والهويـة، ثم انتقلـت للحديث 
عـن العقليـة اليابانيـة، وتعاملهـا مع فكـرة الدين 
فـي الفصـل األول، وتحدثـت في الفصـل الثاني 
عـن عالقـة الشـعر بتفاصيـل الحيـاة اليابانيـة 
صـور،  مجموعـة  مـع  وفنونهـا،  وثقافتهـا 
لتاريـخ حكـم  الثالـث  الفصـل  فيمـا خصصـت 

الهنوف محمد لـ»999«: 
المشهد الشعري في اإلمارات 
تجاوز المحلية إلى العالمية

دمُت لكنها  يف احلقيقة فوجئت بهذا التكرمي، بل �سُ

مفاجاأة جميلة
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وتأثيـره   )1912  -  1868( ميجـي  اإلمبراطـور 
اليابـان.  علـى مسـتقبل 

الجانـب  دواوينـك  أسـماء  فـي  نلمـح   <
ذلـك؟ سـر  مـا  الفلسـفي،  أو  الروحـي 

- تعلقـت منـذ البداية بعناصـر الكون األربعة 
»المـاء والهـواء والتـراب والنـار« ومـدى تأثيـر 
هـذه العناصـر علـى البشـر، فعشـت حالـة مـن 
البحـث عن الـذات، وأيضاً التناقـض الذي يغطي 
جوانـب حياتنـا كالزهـد والرغبة والخير والشـر 

والكذب. والصـدق 
وقـد عشـت كل هـذه األضـداد فـي مراحـل 
مختلفـة مـن حياتـي، فجـاء ديـوان »سـماوات« 
ليمثـل البصمـة األولى لهـذه المتناقضـات، التي 
ضاقـت بهـا رأسـي الممتلئـة بالكثيـر مـن هـذه 
ومنهجـي  فكـري  شـكلت  التـي  األطروحـات 
فـي الكتابـة، وفـي عـام 2005، حيـث كنـت قـد 
الـزواج  وتجربـة  اإلنجليـزي  بـاألدب  انشـغلت 
التـي  المـرأة  صـورة  السـطح  علـى  فظهـرت 
تسـكنني، فسـجلت تجربـة مغايـرة مـن خـالل 
»جـدران«، حيـث عشـت تجربـة األمومـة بعـد 
انتظـار طويـل، فقـررت أن أكتـب هـذا الديـوان 
وأنـا أشـعر بتجربـة المـرأة التـي ال تنجـب مـن 
الناحيـة االجتماعيـة والنفسـية نتيجـة الضغوط 
التـي تتعـرض لها، ونظرات اإلشـفاق عليها التي 

تالحقهـا.
الـذي قـد يولـد  إلـى طفلـي  وكتبـت رسـالة 

البكـر،  ابنـي  فـي يـوم مـا، وقـد حـدث بمولـد 
ومـن بعـده ابنتـي، فجـاء الديـوان محمـاًل بعبـق 
أدوات  قصيدتـي  فـي  وظفـت  لقـد  األمومـة، 
التعبيـر عـن الحرمان مـن اإلنجاب، فهـو تجربة 
نسـائية شـديدة الخصوصيـة والتنـاول، حتـى 
الـذي  يوسـف«  »ريـح  الثالـث  الديـوان  كان 
جسـدت فيـه األمـل المنشـود، بعد أن اسـتلهمت 
مـن قصة يوسـف االسـم، الـذي يعبر عـن مدى 
اشـتياق اآلبـاء لألبنـاء/ ألنهـم ديمومـة البقـاء 
والطاقـة اإليجابيـة التـي تمنحنا السـالم الداخل 
مـع الـذات، والسـالم الخارجـي مـع المجتمـع.

وزارة  إلـى  األخيـر  ديوانـي  قدمـت  وحيـن 
بعنـوان:  كان  الـذي  المعرفـة  وتنميـة  الثقافـة 
»إنـي ألجـد ريـح يوسـف« وألنهـا آيـة كريمـة 
تـم اختصـار االسـم إلى »ريـح يوسـف«، ولكن 

جميـع  بطباعـة  مشـكورة،  تفضلـت  الـوزارة 
األعمـال فـي كتـاب تحـت عنـوان: »المجموعـة 

.»2012 محمـد  للهنـوف  الشـعرية 
>  ماذا تقولين في األمومة؟ 

- الفـالة.. قـد تكون قبراً أو مسـتقبالً.. نردم 
قصـار  وروداً  فيهـا  نـزرع  أو  أمانينـا..  فيهـا 
القامـة.. قالـوا عـن الصحـراء تعلـم كيـف يلبس 
المـرء ثـوب الزهـد.. كيـف يقيـس مـا تبقـى من 
أنثـى  الفـالة  ظـالل الشـمس بوثـن أو سـالم. 
ال تعـرف كـم تبقـى لهـا مـن الصلـوات أو مـن 
األمومـة.. قيـل إن األمومـة نسـج.. فـرح، موت، 
حرائـر.. مثنـى )مثنة( المعنـى.. ال تنفرد بها إال 

مـن كانـت تمتلـك مـاًء، وقطيـع حاشـية.
>  كيف تصفين الشعر؟

مـن  مـدى  علـى  مفتـوح،  عالـم  الشـعر   -

 الأديبة تتمتع بكامل حقوقها يف الإمارات، ب�سفتها 

امراأة اأوًل، ومبدعة ثانيًا
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الكلمة و الظل

الصـدق والعفويـة، إذ أبوح فـي قصائدي بألمها 
الخـاص بحميميـة مـن دون وجل، وأسـتلهم في 
أخـرى وجـه أمـي الجميـل، وأركـض فـي ثالثـة 
وراء حلـم األمومـة، وأناجـي غـارس األجنّـة في 
األرحـام، وأتمّسـح باألعتـاب، مازجة بين الذاتي 
واإلنسـاني، حيـث أن المعيـار لـدي هـو إنتـاج 

قصيـدة صادقـة.
الهبـات  أعظـم  هـو  لـي  بالنسـبة  والشـعر 
التـي منحتهـا لـي الحيـاة، بـل أنـه جمـرة األلـم 
اللذيـذ التـي تسـتحق القبـض عليهـا، وقصائدي 
رصيـدي مـن المعانـاة، ورغم أن الشـعر أشـعل 
حرائـق كثيـرة علـى مسـتويات عـدة فـي حياتي 
إال أنني أؤمن بأن “البقاء له”، ذلك األوكسـجين 

الـذي تتغـذى عليـه روحـي.
> مـا سـبب الحزن والدمعـات التي ال تجف 

في الكثير مـن نصوصك؟
بشـكل  األمـور  نـرى  أن  قدرنـا كشـعراء   -
عينـاً،  ال  مجهـراً  نمتلـك  وكأننـا  مختلـف، 
ونستشـعر مـا يحـدث حولنـا أكثـر مـن األنـاس 
حـاالت  نعيـش  أن  أيضـاً  وقدرنـا  العادييـن، 
الحيـاة نفسـها،  صـدام مـع مـن حولنـا، ومـع 
النبيلـة  وقيمهـا  األبهـى،  وجههـا  عـن  باحثيـن 
التـي غابـت إال قليـاًل، وطبيعي أن يولـد كل ذلك 
معانـاة ال نسـتطيع أن نواريهـا عـن نصوصنـا، 
خصوصـاً عندمـا يكـون األلـم قاسـياً، وقريبـاً 
شـيء  ال  بأننـا  حينهـا  نستشـعر  لـذا  جـداً، 
أمامـه، فيجـري ذلـك دموعـاً في قصائدنـا، إذ ال 
نسـتطيع أن نحـول شـوكة الحـزن إلـى وردة. 
غير أن كبرياء الشـعر يأبى االنكسـار أمام ذلك 

المـد الطافـي مـن القبـح واأللـم، وأنـا شـخصياً 
متمسـكة بذلـك الكائـن )الشـعر( الجميـل الـذي 
يلـون الحيـاة، ويسـرق البهجـة، ويخفـف حقيقة 
ال مجـازاً األلـم، ويجعلنـي سـعيدة لكوني أنتمي 
إليـه، وأعتبـر ذلك من أعظـم الهبات التي منحتها 
لـي الحياة، وأرى الشـعر قارب النجـاة، أو حتى 

خشـبة الغريـق وسـط محيطـات العبـث.
العبـارة،  هـذه  جميلـة  الشـعر،  كبريـاء   <

الكبريـاء؟ عـن  حدثينـا 
- للتـو تركـت سـادياً بيـن دبـي والشـارقة.. 
محوتـه مـن ذاكرتـي.. لكننـي سـوف أبقـى فـي 
كبريائـي..  يهشـم  أن  أراد  محـال..  ال  ذاكرتـه 
بأننـي أنثـى مولعـة  مسـكين.. لـم يعلـم يومـاً 
بعـد الخسـائر.. وبأننـي لو خيرت بيـن أطرافي 
قلبـي وأطرافـي.. ورميتهـا  لقطعـت  ورأسـي.. 
فـي الحرائـق.. وحافظـت علـى رأسـي ألن بـه 
أنفـاً ورثتـه عـن أبي.. وعينيـن ورثتهما عن أمي 
الجميلـة.. وكبريـاء أجـدادي الذين كانـوا يلفون 

تبغهـم وهـم كاالشـجار التـي ال تنـام.
علـى  متحققـة  اإلماراتيـة  المـرأة  هـل   <

األدبيـة؟ السـاحة 
- المـرأة اإلماراتية متواجـدة وبقوة وتنافس 
علـى العالمية، فاألدب النسـوي بخيـر، فالمبدعة 
تتمتـع  لدينـا  والروائيـة،  والقاصـة،  الشـاعرة، 
بكامـل حقوقهـا بصفتها امـرأة وبصفتها مبدعة 
بيـن  األدبيـة  فاألجنـاس  نفسـه،  الوقـت  فـي 
الرجـل والمـرأة متكاملـة، ألن األنثـى تبحـث في 
األنـا، والرجـل ينشـغل باآلخر، ومـن هنا يحدث 

التكامـل بيـن نصفـي المجتمـع. 

»األدب  مصطلـح  ترفضيـن  لكنـك   <
؟ » ي لنسـو ا

- تبتسـم.. كمـا قلـت لـك »األديبـة« تتمتـع 
بكامـل حقوقهـا فـي اإلمـارات، بصفتهـا امـرأة 

ثانيـاً. ومبدعـة  أوالً، 
أيـن  إلـى  النثـر،  بقصيـدة  مولعـة  أنـِت   <
الثقافـي  المشـهد  فـي  القصيـدة  وصلـت هـذه 

العربـي؟ 
- منـذ انطالقـي فـي عالـم الشـعر واإلبـداع، 
النثـر  فقصيـدة  دربـاً،  التمـّرد  تخيـرت  فقـد 
أغوتنـي، لذلـك اختـرت النـص الحداثـي مجـاالً 
أسـلكه، ألننـي بطبيعتـي اإلنسـانية ضـد اإلبداع 
الرسـمي والعـادي والمألـوف، ولـذا أتنقـل مـن 

فضـاء إلـى آخـر. 
وقصيـدة النّثر المعاصرة تتفـوق في أحايين 
كثيـرة عنـد بعـض الشـعراء، بلغتهـا الشـعرية 
الموحيـة، إذ إن األصـل فـي القصيـدة أن تكـون 
ذات بنيـة محكمـة، وقادرة علـى جذب الجمهور، 
ووزنهـا،  وفكرتهـا  بموضوعهـا  لكمالهـا 

للواقـع.  ومعاصرتهـا 
> كيـف تنظريـن إلى المشـهد الشـعري في 

دولـة اإلمارات؟
تجـاوز  اإلمـارات  فـي  الشـعري  المشـهد   -
المحليـة إلـى العالميـة، بجهـود أصـوات وأجيال 
شـعرية متمّكنـة، عاشـقة للغة الشـعرية النافذة، 
صياغتهـا  فـي  خصوصيـة  ذات  وقصيـدة 
األصالـة  بيـن  تجمـع  الفنيـة،  وصورتهـا 
والمعاصـرة، ووجـود نقاد وأدبـاء موضوعيين، 
بات لهم حضور راسـخ في المحافل الشـعرية.
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ستوب!

حكم  تحت  أوروجواي   ،1973 عام  في 
ليلة خريفية،  العسكرية. ذات  الدكتاتورية 
يؤخذ نزالء سجن توبامارو من زنازينهم 
دقيق:  األمر  عسكرية.  مهمة  ألداء  سراً 
»طالما أننا ال نستطيع قتلهم، إذن فلنقودهم 
في  الثالثة  الرجال  الجنون«. سيبقى  إلى 
عاماً،  عشر  أثني  لمدة  االنفرادي  الحجز 
ومن بينهم »بيبي موخيكا« الذي سيُصبح 

رئيساً ألورجواي في وقت الحق.

هذه  فيلمنا  عن  الحديث  في  نشرع  أن  قبل 
أورجواي  من  عاماً(  عشر  االثني  )ليلة  المرة 
الحاصل على جائزة الهرم الذهبي، دعونا أوال 
نذكر أن المهرجان السينمائي الدولي في هذه 
الدورة الفارقة، والتي تحمل رقم 40، حقق قفزة 
والضيوف  األفالم  مستوى  على  وذلك  نوعية، 
مع  تعاملوا  الذين  الجمهور  وعدد  والتكريمات 
بالمقارنة  الرقم  تضاعف  حيث  المهرجان، 
بالدورات السابقة، إال أن االقبال اليزال يشكل 
 20 يربو عدد سكانها على  القاهرة  مأزقاً، ألن 
مليوناً، مفروض أال يقل الرواد عن المليون، ومن 
تحقيقها  في  التفكير  يتم  التي  االقتراحات  بين 
شعار  القادمة  الدورة  في  المهرجان  يرفع  أن 
عدد  في  زيادة  يستتبع  وهذا  مشاهد،  المليون 
دور العرض داخل مدينة القاهرة التي تعرض 
بامتياز،  شعبياً  مهرجاناً  ُيصبح  حتى  األفالم، 

مثلما كانت تعيشه العاصمة قبل نحو 25 عاماً.
للمهرجان  الرسمية  المسابقة  داخل  أيضاً 
لم نعثر على أي فيلم عربي يعرض ألول مرة 
عالمياً، باستثناء الفيلم المصري )ليل خارجي( 
أراها  العربية  األفالم  حضور  عبدالله،  ألحمد 
نقطة فارقة، يجب تحقيقها وال عذر مقبول لمن 
ال  قليل،  الجيدة  العربية  األفالم  عدد  إن  يقول 
يمكن أن نغفل أن منصة مهرجان )دبي( على 
أفضل  قادرة على جذب  كانت  14 دورة،  مدى 
األفالم العربية، فلماذا ال يعتبر مهرجان القاهرة 

أن السينما العربية هي واحدة من أهم أهدافه؟
العربية،  األفالم  ضآلة  وقع  من  خفف  ما 
أن المسابقة الرئيسة للمهرجان حفلت بالعديد 

فعالياته،  في  شاركت  التي  المهمة  األفالم  من 
وحصول فيلم )ليلة االثني عشر عاماً( _ الذي 
كتبه وأخرجه من أورجواي الفارو بريخنر _ 
على جائزة مستحقة خاصة وأن ) الفيبرسي(، 
وهي الجائزة التي يمنحها اتحاد النقاد العالميين 
ذهبت أيضاً إليه، السيناريو الذي كتبه المخرج 
استغرق خمسة أعوام لكي يوثق أحداثه، مستنداً 
أورجواي،  عاشته  الذي  المعاصر،  التاريخ  إلى 
ما  وهم  الماضي،  القرن  من  السبعينيات  في 
عن  أوالً  للحديث  أكثر،  نوغل  أن  قبل  يدفعنا 
عالقة التاريخ بالفن السابع، والذي من الممكن 
من  للعديد  التحتية  البنية  بمثابة  تعتبره  أن 
الذي تعيش عليه  الروافد  أهم  هو أحد  األفالم، 
السينما وطوال تاريخها، ولكن في الوقت نفسه 
ال يعني ذلك أن ُنصبح بالضرورة بصدد فيلم 

وثائقي.
صحيح أن السينما بدأت في العالم أقرب إلى 
العامالت  فيلم )خروج  التوثيق ال تنسى  روح 
الذي  المصنع( أول أفالم األخوين لوميير  من 
العالم كله، وذلك  يؤرخ به بدايات السينما في 
السينما  لم تستمر  1895، طبعاً  عام  نهاية  قبل 
السينما  للتوثيق، ولكن هناك أيضاً  فقط مجاالً 
ُيعزى  موازياً  رافداً  شكلت  التي  الخيالية 
تدشينه  للساحر الفرنسي جورج ميليس بفيلمه 
1902، وذلك  عام  تخيل  الذي  للقمر(  )الصعود 
قبل نحو 60 عاماً من صعود اإلنسان للقمر، تلك 

المركبة الفضائية التي ستنقله للفضاء.
مثل  والذي  عاماً(،  عشر  االثني  )ليلة  فيلم 
في  السينمائي  القاهرة  أورجواي في مهرجان 

»ليلة االثني عشر عامًا«... 
الواقع يمنح الشاشة وميضًا ال ُينسى!
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ال�سينما ال�سعودية قادمة بقوة!

عرض  شهد  حيث  السعودية،  بالسينما  )آفاق(  قسم  السينمائي  القاهرة  مهرجان  افتتح 
الشيماء  الثاني ( للمخرج محمود الصباغ،الفيلم بطولة  الروائي )عمرة  والعرس  الفيلم  
طيب ومحمد الحمدان ويتناول الزواج الثاني، وهو عن تجربة حقيقية عاشتها بكل تفاصيلها 
بطلة الفيلم، وهكذا حققت درجة حميمية في التعبير ال يمكن إنكارها على الشاشة، وتأكد 
بعد عرض الفيلم أن السينما السعودية تملك أهم مقوماتها وهم المبدعون ألن فريق العمل 

كله من العرب.
نعم المملكة العربية السعودية بها حراك فني بوجه عام، وسينمائي على وجه الخصوص،  
لتدشين   أكثر من مشروع  أن هناك  العرض، كما  العديد من دور  إنشاء  ويتمثل ذلك في 

مهرجان سينمائي.
قد يبدو األمر لمن ال يعرف آليات صناعة السينما أنه فقط شأن داخلي، في الحقيقة أن  
السينما في المملكة لها ُبعدها الخليجي، وتتسع الدائرة لتصبح عربية بالضرورة، لتتسع 

أكثر لتشمل العالم كله.
السينمائية،  الساحة  على  جداً  مهمة  قفزات  األخيرة   السنوات  في  السعودية  شهدت 
المخرج محمود الصباغ في مهرجان )برلين( السينمائي وألول مرة قبل  وشاهدنا مثالً 
عامين، حيث عرض رسمياً فيلمه الجريء األول )بركة يقابل بركة(، وهو اسم يصلح للمرأة 
والرجل ومن هنا جاءت المفارقة الدرامية بين بركة الرجل وبركة المرأة، ورأيي الشخصي 
ان الفيلم وصل إلى أعلى درجات االنتقاد االجتماعي خليجياً، كما أنه قدم صورة حقيقية 
رسختها  خاطئة،  ذهنية  صورة  صنعت  التي  النمطية،  تلك  عن  بعيداً  السعودي،  للمواطن 
عشرات من األفالم العربية وخاصة المصرية،وسبق ذلك أيضاً المخرجة هيفاء المنصور 
قدمت فيلمها )وجدة(، الحاصل على العديد من الجوائز وبينها الُمهر الذهبي في )دبي(  
كأفضل فيلم عربي، كما أنه كان أول فيلم سعودي يرشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي، ال 
أنكر طبعاً أن المخرج المخضرم عبد الله المحيسن ومنذ السبعينيات له بصماته، والتي بدأها 
مع فيلمه التسجيلي الطويل )اغتيال مدينة(، إال أن مخرجي هذا الجيل وضعوا السينما في 
المملكة على خريطة المهرجانات، وشاهدنا ألول مرة في شهر مايو الماضي علم المملكة 

العربية السعودية، وهو يرفرف على شاطئ )الريفيرا( في مهرجان )كان(.
يبقى أن السينما تتنفس بتداول األفالم في السوق، وتحقيق اإليرادات، هو الذي يضمن 
تدفق وسريان الدم في شرايين الصناعة، ال أحد ينتج لكي يخسر، أو يعتبرها مرة أولى 
وأخيرة، السوق السعودي ضخم جداً، الطموح  هو أن يصل إلى 2000 دار عرض  في أنحاء 

المملكة.
السوق السينمائي في المملكة أعاد األمل بقوة وأنعش صناعة مهمة عودة دور العرض 
بالفعل عدد من شركات  وعربياً مساحة اقتصادية قادمة، وبدأ  السينما خليجياً  سيمنح  
اإلنتاج العربية، التي كانت قد توقفت  في التمهيد  للعودة  للميدان مجدداً، ألن هناك موزعاً 
في المملكة سوف يتعاقد على تسويق الفيلم، السينما فن وصناعة وتجارة،  وفي عالمنا 
العربي الفن وبنسبة كبيرة متوفراً،  والصناعة السينمائية ال بأس بها أيضاً، ويبقى  الشق 
التجاري  والذي أرى أن دور العرض في المملكة، ستنعش السوق العربي كله لتلعب دوراً 

محورياً في هذا االتجاه.
الحراك االجتماعي السعودي الذي نتابع إيقاعه الناجح له وجهه اآلخر هو انتعاش الثقافة 
وعلى رأسها السينما، وهو ماالً يمكن اعتباره فقط شأناً سعودياً وال حتى خليجياً، ولكنه 

شأن عربي بامتياز، نعم أترقب تلك الطاقة التي سنجني ثمارها الثقافية  العربية قريباً.

أكشن

والخيال،  الوثيقة  بين  يمزج   40 رقم  دورته 
فوزاً  محققا  الذهبي  الهرم  جائزة  وحصد 
مستحقاً، وأيضاً جائزة مالية ألول مرة مقدارها 
على  الحصول  استتبع  مما  دوالر،  ألف   25
مرة،  ألول  للمنتجين  الدولي  االتحاد  موافقة 
الذي تقع العديد من المهرجانات الدولية تحت 
مظلته، مثل)كان( و)برلين( و)فينسيا(. الفيلم 
القريب  األمس  خالل  من  الواقع  توثيق  يعيد 
بكل  المشهد  عاصروا  الذين  العيان  وشهود 
عندما   ،1973 عام  إلى  يعود  وهكذا  تفاصيله، 
يقضي رجال من أورجواي بينهم بيبي موخيكا 
الذي أصبح فيما بعد هو رئيس البالد، يقضى 
هؤالء عقوبة الحبس االنفرادي داخل المعتقل، 
كان الهدف من جراء ذلك أن تقودهم تلك العزلة 
عن كل مقومات الحياة  للجنون، بعد أن يمنعوا 
من التواصل مع كل تفاصيل الدنيا، فكان الحل 
هو أن يخترعوا لغة بينهم تتكون حروفها من 
يشكل  حرف  كل  الجدران،  على  الطرقات  عدد 
بعد  الجملة  تكتمل  ثم  الضربات  من  مجموعة 
المؤامرة  تلك  وذكاء  بقوة  واجهوا  وهكذا  ذلك، 
التي أرادوا من خاللها أن يقتلوا بداخلهم الحياة 

بدون أن يزهقوا أرواحهم.
الحالة نفسياً تبدو مأساوية، ولكن هل قتامة 
الواقع تعني بالضرورة فقر الصورة السينمائية؟ 
على العكس تماماً كانت كل تفاصيل الفيلم تشي 
بالقدرة على أن ُيقدم المخرج األحاسيس الفنية 
الموحية التي تتمثل في أن نرى اإلضاءة، وهي 
تعبر عن حالة السجين بين الرجاء واألمل، أن 
يشاهدوا مجرد الحياة بعيداً عن الزنزانة تصبح 
هي األمل الذي ال يشغلهم غيره، بل أيضاً كانت 

هناك لمحات كوميدية تخفف وطأة الحدث.
إلى  االستماع  مجرد  يصبح  عندما  وذلك 
حتى  ولكن  المستحيلة،  األمنية  يشكل  صوت، 
بعض الضباط في السجن، بينهم من يفتح الباب 
للتواصل مع هؤالء المعتقلين برغم القيود التي 

وضعتها الدولة في ذلك التوقيت.
تجد  مثلما  نفسها،  تفرض  الحياة  تفاصيل 
سجيناً مشغوالً بحوار مع ابنته، وآخر مع أمه، 
ُيسمح  والتي  الخاطفة،  الزيارات  تلعب  وهكذا 
فيها بزيارات لألهالي بين الحين واآلخر دورها 
مجرد  المكبوتة،  المشاعر  تلك  عن  للكشف 
كلمة  وتسجيل  الورق  ورائحة  بالقلم  اإلمساك 
تصبح هدفاً عزيز المنال، في كل تفاصيل الفيلم 
شحنة انفعالية ُيعبر عنها المخرج، بتلك اللمحات 
ومضات  من  شريطة  في  يبثها  التي  السريعة 
تسكن كل ثنايا الفيلم لتنتفل بعدها إلى أرواحنا 

وال تغادرنا.
لحظات  في  يبدو  الذي  واألمل  المعاناة  بين 
كابوس  لينتهي  للضوء  الخروج  ثم  مستحيالً 
الحرية،  بزوغ شمس  مع  عاماً(  عشر  )االثني 
األوبرا  دار  في  الجمهور  تصفيق  وسط 
الفيلم على جائزة  للمخرج وحصول  المصرية 

الهرم الذهبي.
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اإعداد: �سايل اأبوفار�س

سياحة في مدن البحيرات
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يقصد العديد من السياح عدداً من المدن الواقعة 
على بحيرات طبيعية أو اصطناعية، حيث تتوفر لهم 
مجموعة متنوعة من المرافق والفعاليات السياحية.

بحرية خالد ال�سارقة

اشتهرت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
العربية  المدن  من   واحدة  وهي  الشارقة  مدينة 
خالد  بحيرة  بوجود  السياحية  واآلسيوية 
االصطناعية، والتي تبلغ مساحتها مليونين ومائة 
أكثر  من  تعتبر  والتي  مربع،  متر  ألف  وخمسين 

الوجهات في المدينة جذباً للسياح.
السياحة  الشارقة على تشجيع  وعملت حكومة 
كورنيش  بتعبيد   قامت  حيث  خالد،  بحيرة  في 
البحيرة على طول خمسة كيلومترات، وتزيينه بعدد 
من أشجار النخيل ونباتات الزينة وأنواع الزهور، 
وتخصيص أماكن لجلوس السياح، وممرات لمحبي 
ممارسة رياضة الجري منهم، أو ركوب الدراجات 

الهوائية.
البحيرة  كبيرة وسط   مياه  نافورة  إنشاء  وتم 
المياه  ارتفاع  ال تزال تعمل منذ عام 1984، ويبلغ 

في  100متر في حال هبوب رياح، و76 متراً  فيها 
أشكاالً  النافورة  مياه  وتتخذ  الطبيعي،  الوضع 
وألوناً جميلة  خالل الليل، فيسارع السياح اللتقاط 

الصور والفيديوهات  لها.
ومن مرافق بحيرة خالد السياحية، جزيرة النور 
عبر  إليها  الوصول  يمكن  والتي  البحيرة  وسط 
مساحة  على  وتمتد  النور،  مسجد  خلف  الجسر 
45470 متراً مربعاً، حيث يجلس السياح في مقهى 
بيت  ويزورون  والشراب،  الطعام  لتناول  الجزيرة 
الفراشات الذي يتميز بسطحه المزخرف وجدرانه 
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الخضراء المغطاة بالنباتات المتسلّقة، وتبلغ مساحة 
البيت 230 متراً مربعاً، ويتضمن 500 فراشة متنوعة 

األنواع واألحجام واأللوان.
في  باتقان  محفورة  تماثيل  السياح  ويشاهد 
أرجاء الجزيرة، ولكل تمثاالً من هذه التماثيل قصة 

يرمز لها.
وهو  الجزيرة،  في  الديوان  زيارة  ويمكنهم 
ملتقى للمثقفين، وصمم على شكل زهرة بنفسجية 
بأسفلها العديد من الكراسي المريحة، باإلضافة إلى 
ملعب لألطفال مغطى بالرمل واألعشاب واألشجار 
الكبيرة، ومزود باأللعاب الصغيرة كألعاب التسلق 

واألرجوحات.
ومن األماكن السياحية في بحيرة خالد، منطقة 
تقع  والتي  متراً،   120 عرض  على  المجاز  واجهة 
قبالتها نوافير مياه، تقوم بعروض جميلة من الليزر 
و الموسيقى أكثر من مرة كل ليلة، فيسارع السياح 
توجد  كما  لها،  والفيديوهات   الصور  اللتقاط 
واجهة  وتتوسط  والمقاهي،  المطاعم  من  سلسلة 
المجاز شاشتان عمالقتان لعرض األفالم بصوت 
إلقامة  واسعة  ومساحات  متطورتين،  وإضاءة 
للفنون،  وحديقة  المنوعة،  والمهرجانات  الفعاليات 
ومالعب  لألطفال،  المخصصة  النحت  وحديقة 
الجولف، ومنطقة األلعاب المائية مخصصة لألطفال 

األصحاء وأصحاب الهمم.
صغيرة  قوارب  استئجار  للسياح  ويمكن 

يقودونها ذاتياً والتجول قرب كورنيش البحيرة، أو 
يقودها بحارة للقيام  استئجار قوارب أكبر حجماً 

بجولة في عمق البحيرة.
بحيرة  في  السياح  يزورها  التي  األماكن  ومن 
فيه  القباب  بكثرة  يتميز  الذي  النور  جامع  خالد 
متأثراً بالّطراز المعماري اإلسالمي القديم، وجامع 
عبد الله بن العباس واللذين تنعكس عليهما األضواء 

ليالً بشكل جميل.

ومن األماكن التي يزورها السياح أيضاً حديقة 
تبلغ  والتي  خالد،  بحيرة  شمال  المائية  المتنزه 
مساحتها 100 ألف متر مربع، والتي تحتوي على 
الواسعة،  المسابح  إلى  يصل  طويل  مائي  أنبوب 
لتناول  وأماكن  الماء،  كرة  لعبة  لممارسة  وأماكن 

الطعام والشراب.
محال  قصد  يمكنهم  التسوق،  هواة  وللسياح 
بحيرة  ضفتي  على  تقع  صغيرة  تجارية  ومراكز 
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خالد، باإلضافة إلى السوق المركزي المصمم وفق 
التراث المعماري اإلسالمي، والمكون من جناحين 
خالد،  بحيرة  على  يطل  منهما  واحد  رئيسين، 
المجاور  فيصل  الملك  شارع  على  يطل  والثاني 

لكورنيش البحيرة.

بحرية كومو اإيطاليا

ارتبطت  التي  األوروبية  السياحية  المدن  ومن 
اإليطالية،   كومو  مدينة  هناك  الطبيعية،  ببحيرتها 
أجمل  إحدى  كومو  بحيرة  ضفة  على  تقع  التي 
مساحة  وتبلغ  إيطاليا،  في  السياحية  البحيرات 
البحيرة 146 كيلومتراً مربعاً، مما يجعلها ثالث أكبر 
وماجيور،  غاردا  بحيرتي  بعد  إيطاليا،  في  بحيرة 
أكثر  بعمق  أوروبا  في  عمقاً  البحيرات  أكثر  وهي 

من 400 متر.
وتتميز مدينة كومو بطبيعتها الجميلة وبأجوائها 
األغنياء  السياح  من  عدداً  جعل  مما  الهادئة، 
والمشاهير، يبنون أو يشترون فيها قصوراً وفلالً 

فخمة لقضاء إجازاتهم فيها.
على  السياح  بها  يقوم  التي  النشاطات  ومن 
ضفاف بحيرة كومو وفي المدينة نفسها، رياضة 
الهوائية،  الدراجات  وقيادة  األقدام،  على  المشي 
تدريبية  لدورة  والخضوع  القوارب،   وركوب 
القوارب،  قيادة  تعليم  مدارس  في   قصيرة 
وعلى  صيفاً  الماء  على  التزلج  رياضة  وممارسة 
بمعزوفات  المساء  في  واالستمتاع  شتاء،  الجليد 
الفرق الموسيقية، باإلضافة إلى التجول في الوديان 
بحيرة  وزيارة  المدينة،  في  المنتشرة  والتالل 
والمراكز  والمحال  الحرير  ومصانع  األسماك، 

بهدف التسوق، وركوب التلفريك، وتسلق الجبال.
ومن األماكن السياحية القريبة من بحيرة كومو، 

والتي يمكن للسياح زيارتها هناك:
نوافير  على  تحتوي  والتي  اإليطالية:   الحديقة 
مياه بشكل طبقات، وعدد من المنحوتات والتماثيل، 
والنباتات  والزهور  األشجار  من  كبير  وعدد 

المتنوعة والجميلة.
المعماري  المهندس  صممها  فولتا:  منارة 
 1927 عام  وانتهى من تشييدها  اإليطالي جابريل، 
على قمة جبل مونت تري كروس، على ارتفاع 29 
متراً، وتحتوي درجاً حلزونياً مكوناً من 143 درجة، 
بانورامية  مشاهدة  فرصة  للسياح  المنارة  وتتيح 

لبحيرة كومو.
فيال كارلوتا: بناها الماركويس جورجو كليريس 
ألف متر مربع،   70 1690، وتقع على مساحة  عام 
وفيها  الزراعية،  لألدوات  متحف  إلى  وتحولت 
للفنانين   ومنحوتات  جميلة،  وحديقة  مياه  نوافير 

أنطونيو كانوفا ولويجي أكواسيتيل.
وفق    1928 عام  بني  فولتينو:  تيمبيو  متحف 
التصميم المعماري الكالسيكي اإليطالي مع أعمدة 
ويتضمن  الفسيفساء،  من  وأرضية  الرخام  من 
التي كان  العلمية  العديد من األدوات  المتحف  هذا 
اختراع  في  فولتا  أليساندرو  العالم  يستخدمها 
حياة  عن  عرضاً  ويتضمن  الكهربائية،  البطاريات 

فولتا، ووثائق ورسومات كان يستخدمها.

السياح  يزورها  التي  األخرى  المتاحف  ومن 
الحرير،  صناعة  لتعليم  ياليثا  ديديكند  متحف 
ومتحف يثير كالسيكو المتخصص بعرض المواد 

العلمية.
المعماري  المهندس  صممه  سوشيال:  مسرح 
 5 من  مكون  وهو   ،1812 عام  جوزيبي  اإليطالي 
مسرحيات  فيه  وقدمت  كرسياً،   90 وفيه  طوابق 

عالمية.
كاستيللو البركاديلو: وهي قلعة عسكرية قديمة، 
تل،  على  عشر  الثاني  القرن  في  بربروسا  بناها 
مربع  برج  عن  عبارة  وهي  متراً،   430 وارتفاعها 

الشكل.
وفي مدينة كومو فنادق ونزل من مستويات عدة 
تناسب قدرات جميع أنواع السياح، وتشتهر مطاعم 
والمأكوالت  الطازجة  األسماك  بتقديم  المدينة 
وتراعي  البحيرة.  من  تصطاد  والتي  البحرية 

الحالل  الطعام  فتقدم  المسلمين   السياح  المطاعم 
لهم  فتقدم  النباتيين  السياح  تراعي  وكذلك  لهم، 

الوجبات النباتية.
زيت  أنواع  أفضل  بإنتاج  المدينة  تشتهر  كما 

الزيتون في إيطاليا.

بحرية جاردن رووت جنوب اأفريقيا

ارتبطت  التي  األفريقية  السياحية  المدن  ومن 
جاردن  مدينة  هناك  الطبيعية،  ببحيرتها  سياحياً 
رووت في دولة جنوب أفريقيا، وهي إحدى أشهر 
المعالم السياحية في هذه الدولة، وتمتد هذه المدينة 
من خليج موسل إلى منطقة سانت فرانسيس على 

المحيط الهندي.
الطبيعية،  ببحيرتها  المدينة  هذه  وتشتهر 

والغابات والجبال واألنهار والشواطئ الذهبية.
ويمكن للسياح التجول في الهواء الطلق بالقرب 
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أماكن  و  والمطاعم  المقاهي  وزيارة  البحيرة  من 
التسوق على ضفافها، وزيارة منطقة الرأسين، وهي 

عبارة عن جرفين صخريين على مدخل البحيرة.

بحرية بال�سيد، نيويورك

ارتبطت  التي  السياحية  األمريكية  المدن  ومن 
بالبحيرة هناك مدينة بحيرة بالسيد  التابعة لوالية 
التي  و  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  نيويورك 
استضافت  التي  بالسيد  ببحيرة  سياحياً  ارتبطت 
فعاليات دورة األلعاب األولمبية الشتوية عام 1980، 
ويقوم السياح على ضفاف هذه البحيرة برياضة 
وركوب  لهم،  مخصصة  مسارات  على  المشي 
الدراجات، وممارسة رياضات الغولف، والتجديف، 
وركوب القوارب وصيد األسماك. وتتوفر للسياح 
المطاعم  من  سلسلة  بالسيد   بحيرة  مدينة  في 

والمقاهي والفنادق والنزل.

بحرية جريفني ا�سرتاليا

وارتبطت مدينة كانبيرا عاصمة استراليا ببحيرة 
بيرلي جريفين، وهي بحيرة اصطناعية شيدت عام 
للسياح،  مقصداً   1958 عام  منذ  وأصبحت   ،1912
المعماري  المهندس  إلى  البحيرة  تسمية  وترجع 
مع  فاز  الذي  جريفين  بيرلي  والتر  األمريكي 
زوجته ماريون ماهوني جريفين في مسابقة دولية 

لتصميم مدينة كانبيرا.
وتوجد ست جزر في البحيرة، وشيدت في وسطها 

نافورة كوك ميموريال جت عام 1970 في الذكرى الـ 
200 الكتشاف كوك ألستراليا، ويصل ارتفاع مياهها 
إلى 147 متراً. ويمكن للسياح االستمتاع نهاراً وليالً 
بمشهد  والتمتع  البحيرة،  في  المياه  نافورة  بمشهد 
في  التجديف  رياضة  وممارسة  فيها،  الشالالت 
البحيرة، واستخدام المسارات المخصصة ليمارسوا 
رياضتي المشي وركوب الدراجات الهوائية، وزيارة 
مليون زهرة،  أكثر من  والتي تضم  البحيرة  حديقة 
والمطاعم  المقاهي  في  والشراب  الطعام  وتناول 
المحال  في  بالتسوق  والقيام  بالبحيرة،  المحيطة 

والمراكز التجارية القريبة منها.
ويمكن للسياج زيارة األماكن السياحية القريبة 

من البحيرة، وهي:
النصب التذكاري للحرب االسترالية:

افتتح في منتصف الحرب العالمية الثانية تكريماً 
األستراليين  كل  أسماء  نقش  وتم  الحرب،  لقتلى 
الجدران  المتوفين في الحرب منذ عام 1885 على 
البرونزية في الفناء األمامي للنصب، وهناك صاالت 
عرض تسلط الضوء على الصراعات المسلحة في 
وحتى  البريطاني  االستعمار  فترة  منذ  أستراليا 
الوقت الحاضر، وتشمل المعروضات مجموعة من 

الطائرات القديمة.
مجلس النواب الجديد: وافتتح رسمياً عام 1988، 
ويتميز بجدران دائرية ضخمة مبنية من الجرانيت، 
ويتضمن البهو فيه 48 من أعمدة الرخام األخضر 
المائل إلى الرمادي، كما يحتوي على ممشى عشبي 

على السطح يوفر إطالالتة بانورامية على كانبيرا.
متحف الديمقراطية االسترالية:

االسترالي  األسترالي  البرلمان  يشغله  كان 
اليوم  1927 وأصبح  افتتح في عام  والذي  القديم، 
متحفاً للديمقراطية األسترالية يعرض تاريخ رؤساء 
الوزراء األستراليين السابقين، ويحتوي على غرفة 
صحافة فيها وثائق تاريخية مهمة، وغرف قديمة 

كان يشغلها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ضفاف  على  يقع  ألستراليا:  الوطني  المعرض 
اليزابيث  الملكة  وافتتحته  جريفين،  بيرلي  بحيرة 
الثانية عام 1982، ويتكون من 11 صالة،  وحديقة 
نحت كبيرة مقسمة وفقاً للفصول األربعة، وتتراوح 
المعروضات بين اللوحات الزيتية، والنحت، والفن 
الفوتوغرافية،  والصور  والرسومات،  الزخرفي، 

والسيراميك، واألزياء، والمنسوجات.
:ويعرض  ألستراليا  الوطني  الصور  معرض 
400 صورة ألكثر الشخصيات نفوذاً في أستراليا، 
وتفاصيل عن حياة عدد منهم  بالصوت والصورة.
 ،1968 عام  وافتتحت  الستراليا:  الوطنية  المكتبة 
وهي تضم مجموعة مهمة من الكتب والمخطوطات 
والصحف والوثائق التاريخية والموسيقى والصور.

وتبلغ  األسترالية:  الوطنية  النباتية  الحدائق 
مساحتها 50 هكتاراً، وتحتوي على أنواع عدة من 
ومراٍع  مطيرة،  غابة  النباتات،  والزهور  األشجار 
والطيور  الحيوانات  من  ومجموعة  للحيوانات، 

والفراشات.

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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من هنا وهناك

الثقافي  التبادل  التقاطع:  »طرق  في معرض  أثرية عرضت  تحفة 
بين الحضارة اإلسالمية، أوروبا، وما بعدها«، ونظمته هيئة الشارقة 

للمتاحف بالتعاون مع متحف الفن اإلسالمي في برلين.

 لقطة مبدعة للمصور تشارلز ليبان تظهر برج خليفة أحد أبرز معالم 
دبي السياحية.

 عرض جوي فريد احتفاالً باليوم الوطني للدولة بمشاركة طيران اإلمارات واالتحاد للطيران وفالي دبي والعربية للطيران وفريق الفرسان. 
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 األلعاب النارية 
تزين سماء أبوظبي 

احتفاالً باليوم الوطني 
السابع واألربعين 

)تصوير محمد علي(.

التي  زيمون  الشهير  السويسري  الفنان  أعمال  من  واحدة   
ستعرض ألول مرة في الخليج الربيع المقبل في أبوظبي.  

زوار يلتقطون الصور التذكارية لمعلم سياحي محلي خالل مشاركة أبوظبي 
في معرض سوق السفر العالمي في لندن. 

العاشرة  الدورة  التي عرضت في  والفنية  اإلبداعية  األعمال  من 
من »فن أبوظبي«.
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الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيات 
كان أحـد الملوك القدماء سميناً كثير الّشحم واللحم ويعاني األمّرين من زيادة وزنه فجمع الحكماء 
لكي يجدوا له حالً لمشكلته ويخّففوا عنه قليالً من شحمه ولحمه. لكنّهم لم يقدروا على فعل أّي شيء. 
فجاء رجل عاقل لبيب متطبّب فقال له الملك: عالجني ولك الغنى. قال: أصلح الله الملك أنا طبيب منّجم 
دعني حتّى أنظر الليلة في طالعك ألرى أّي دواء يوافقه. فلّما أصبح طلب من الملك األمان فلّما أّمنه قال: 
رأيت طالعك يدّل على أّنه لم يبق من عمرك غير شهر واحد فإن اخترت عالجتك وإن أردت التّأكد من 
صدق كالمي فاحبسني عندك فإن كان لقولي حقيقة فخّل عنّي وإال فاقتّص مني. فحبسه ثّم احتجب 
الملك عن النّاس وخال وحده مغتّماً فكلما انسلخ يوم ازداد هّماً وغّماً حتّى هزل وخّف لحمه ومضى 
لذلك 28 يوماً فأخرجه وقال ما ترى، فقال الطبيب: أعّز الله الملك أنا أهون على الله من أن أعلم الغيب 
والله إّني ال أعلم عمري فكيف أعلم عمرك! ولكن لم يكن عندي دواء إال الغّم فلم أقدر أن أجلبه إليك اال 
بهذه الحيلة  فإّن الغّم يذيب الّشحم واللحم  فأجازه الملك على ذلك وأحسن إليه غاية اإلحسان وذاق 

الملك حالوة الفرح بعد مرارة الغّم.

حكم وأقوال
- المنافق الحقيقي هو الذي ال يدرك خداعه ألنه يكذب بصدق..

- إذا اضطررت يوماً للبوح ... فال يكون سوى لربك..
- كن قوياً فالحياة تميت الضعيف قهراً.. 

ابتسامات 
- السيدة لصديقتها: ترى من هو كاتبك المفضل! 

الصديقة: زوجي 
السيدة: رائع وماذا يكتب زوجك!

الصديقة: شيكات!!
- األم البنها: يا ابني أسرع إلى الحمام واغتسل المي غليّت!

- الشاب: سبحان الله حتى المي غلّوها ورفعوا سعرها؟!

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

وعمودي.
 

 

  

 

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

 

 ســـــودوكو

محاصيل الحبوب.
المسلمين-علة  غزوات  أشهر  من  للنداء-   -3

مرضية.
4- وجلي- ثاني أكبر مدن اسكتلندا.

5- الفكر الذي يحتكم إلى المنطق-أهدم.
6- تعدادهم لمناقب ومحاسن المتوفى.

7- في البيضة- مدينة دفن فيها خالد بن الوليد-
لفظة ألم.

8-رهن حرب- في الفم- وحدة أوزان.
9- انتهى أثره - قذائف بركانية- ماء الحلق.

10- يزاول- منعن من الحركة.
11- سحاب أسود - مركب كيميائي عضوي.

أفقياً:
1- أول مسلسل كرتوني إماراتي 
إثنية في شمال  لألطفال- مجموعة 

أفريقيا والمغرب العربي.
2- أهواء- سيفي.

»م«-ذبح  المدينة  أقسام  من   -3
الشاه- ُيعاتب على فعله.

4- وحدة قياس مسافات- طليق.
الحسن  -أبو  فؤاد  نصف   -5

البشري-أنهى األمر بالقرار. 
6- كائنات بحرية - رمز األلوهية 

في الجاهلية.
7- متعبين ومنهكين - رغبات.

استمر   - استفهام  أداة   -8
وواظب- للندبة.

9- سالح حربي ثقيل - عدد.
تحليل  وجاللهم-  هيبتهم   -10

الضوء المنعكس.
١١- نراه بأم العين- نخفض من 

االستهالك
عمودياً:

مهنة  أصحاب  اإلبل-  فحل   -1
شاقة.

دولة جزرية جنوب   - نفس   -2
المحيط الهادئ- السوق الجافة من 

11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

           1 
           2 
           3 
           4 
           5 
           6 
           7 
           8 
           9 
           11 
           11 
 

 أفقــي : –المفــــردات 

مجموعة اثنٌة  –أول مسلسل كرتونً اماراتً لألطفال  – 1
 افرٌمٌا والمغرب العربًفً شمال 

 سٌفً –أهواء  – 2
 ٌُعاتب على فعله –ذبح الشاة  –من ألسام المدٌنة )م(  – 3
 طلٌك –وحدة لٌاس مسافات  – 4
 أنهى األمر بالمرار –أبو الجنس البشري  –نصف فؤاد  – 5
 رمز االلوهٌة فً  الجاهلٌة –كائنات بحرٌة  – 6
 رغبات –متعبٌن ومنهكٌن  – 7
 للندبة –استمر وواظب  –استفهام  أداة – 8
 عدد –سالح حربً ثمٌل  – 9

 تحلٌل الضوء المنعكس –هٌبتهم وجاللهم  -11
 نخفض من االستهالن –نراه بأم العٌن  – 11

 

: عمــــودي 
 أصحاب مهنة شالة   –فحل اإلبل  – 1
السوق  –دولة جزرٌة جنوب المحٌط الهادئ  –نفس  – 2

 الجافة من محاصٌل الحبوب
 علة مرضٌة – شهر غزوات المسلمٌنمن أ –للنداء  – 3
 ثانً أكبر مدن اسكوتلندا –وجلً  – 4
 أهدم –الفكر الذي ٌحتكم الى المنطك  – 5
 تعدادهم لمنالب ومحاسن المتوفً – 6
 لفظة ألم –ن الولٌد مدٌنة دفن فٌها خالد ب –فً البٌضة  – 7
 وحدة أوزان –فً الفم  –رهٌن حرب  – 8
 ماء الحلك –لذائف بركانٌة  –انتهى أثره  – 9

 منعن من الحركة –ٌزاول  – 11
 مركب كٌمٌائً عضوي –سحاب أسود  – 11

 

نزهة
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كلمات رباعية

تتابع الكلمات

الفوارق

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

من خالل التدقيق باإلمكان العثور على 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- شهادة عالمية للجودة.
2- جمال وبهاء الشكل.

3- يعيش.
4- ماركة أزياء عالمية.

5- من األعداد. 
6- حلقة نقاش وحوار.

7- شكوى األلم »والية أمريكية«.

 

  تتـــــابع الكلمات* 

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

 = الجماعة من الناس 4 1

 = هدء وسكن 6 – 4

 = من دور العبادة 8 – 6

 = كسب البيع 11 – 8

 = كتلة الشيء 11 – 11

 = بصحبة  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 
 شهادة عالمية للجودة – 1
 جمال وبهاء الشكل – 2
 يعيش – 3
 ماركة أزياء عالمية – 4
 من األعداد – 5
 وحوارحلقة نقاش  – 6
 شكوى األلم  – 7

 ) والية أمريكية ( 
 

 

 

 الفــــــوارق

فوارق صغيرة بين كال الرسمين 9العثور على  باإلمكانمن خالل التدليك   

الفائز في مسابقة

 عام زايد  2018:

عبد اهلل خميس راشد السعدي - العين
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تحتاج خاليا الجسم إلى األوكسجين والغذاء 
عبر  والمغذيات  األوكسجين  وينتقل  تحيا،  كي 
الدم إلى أنحاء الجسم كافة، ويضخ القلب الدم 
إلى خارج غرفة عبر األوعية الدموعية، وتسمى 
إلى  القلب  من  النظيف  الدم  تنقل  التي  األوعية 
سائر الجسم »الشرايين«. وضغط الدم هو مدى 
قوة تدفق الدم إلى داخل جدران الشرايين، مثل 

ضغط الماء داخل خرطوم المياه.
مدير  المازمي،  محمد  أسماء  النقيب  وتشير 
إدارة  في  باإلنابة  واإلسعاف  التمريض  فرع 
للمالية  العامة  اإلدارة  في  الطبية  الخدمات 
والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، إلى أن 
الدم يظهر برقمين، رقم علوي ويسمى  ضغط 
»ضغط الدم االنقباضي« وهو يقيس ضغط الدم 
الذي يضخه القلب، ويعتبر هذا الضغط طبيعياً 
الرقم  أما   .120 مئة وعشرين  من  أقل  كان  إذا 
الثاني فهو أقل من ضغط الدم االنقباضي وهو 

ويعرف  القلب،  سكون  عند  الدم  يقيس ضغط 
هذا الضغط بضغط الدم االنبساطي، ويعتبر هذا 
الضغط طبيعياً إذا كان يساوي ثمانين 80 وما 

دون.
فمثالً، إذا كان ضغط الدم لدى شخص مائة 
فهذا   ،70 سبعين  على   125 وعشرين  وخمساً 
وخمس  مئة  االنقباضي  الدم  ضغط  أن  يعني 
وعشرون 125 وضغط الدم االنبساطي سبعون 

.70

ارتفاع ال�سغط

يتغير ضغط الدم طوال الوقت، فقد يتغير من 
إذا تم فحصه  20 وحدة  إلى  10 وحدات  عشر 
عدة مرات ولو بفاصل دقائق معدودة بين المرة 

واألخرى.
الرياضية  التمارين  ممارسة  تزيد  فمثالً، 
واإلجهاد العاطفي من ضغط الدم، ويساعد هذا 

الجسم  إلى  الدم  المزيد من  االرتفاع في ضخ 
كي يتمكن من تحمل الضغط الزائد أو اإلجهاد، 
ويستطيع الجسم احتمال هذا االرتفاع المؤقت 
اإلصابة  األطباء  الدم. وال يشخص  في ضغط 
بارتفاع الضغط نتيجة هذه التغييرات الطبيعية 
إال إذا أظهر الفحص المتكرر ارتفاعاً دائماً في 

الضغط.
الرقم  للضغط  المتكرر  الفحص  أظهر  وإذا 
140 وما فوق بالنسبة لضغط الدم االنقباضي 
الدم  بالنسبة لضغط  والرقم تسعين وما فوق 
إصابة  الطبيب  يشخص  عندها  االنبساطي، 

المريض بارتفاع الضغط.
اإلصابة  تشخيص  إرشادات  تغيرت  ولقد 
الدم  ضغط  أصبح  فقد  الضغط،  بارتفاع 
أو  و140   120 بين  يتراوح  الذي  االنقباضي 
 80 بين  يتراوح  الذي  االنبساطي  الدم  ضغط 
و90 يشير إلى اإلصابة بسابقة ما قبل ارتفاع 

ضغط الدم ..القاتل الصامت!

اإعداد: اأماين اليافعي

صحة
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الضغط، أي أن هؤالء المرضى معرضون إلى 
خطر اإلصابة بارتفاع الضغط أكثر من غيرهم.

المصابين  المرضى  أن  األبحاث  تشير  كما 
بسابقة ما قبل ارتفاع الضغط معرضون لخطر 
الموت من النوبات القلبية أكثر من غيرهم. لذا 
يحتاج هؤالء إلى خفض ضغط الدم إلى ما دون 

مئة وعشرين على ثمانين.

الأ�سباب 

اإلصابة  أسباب  أن  المازم  النقيب  تضيف 
هناك  ولكن  معروفة  غير  الضغط  بارتفاع 
ضغط  بارتفاع  ترتبط  التي  العوامل  بعض 
الدم. فاألشخاص المعرضون لإلصابة بارتفاع 

الضغط أكثر من غيرهم هم الذين:
- يدخنون.

- يشكون من الوزن الزائد.
والمليئة  المالحة  األطعمة  يتناولون   -

بالدهون.
- يكثرون من شرب الكحول.

- يعانون من اإلجهاد.
- ال يقومون بالكثير من الحركة.

كما أن األشخاص الذين يشكون من ارتفاع 
بأمراض  المصابين  أو  الكوليسترول  مستوى 
لهم  سبق  الذين  واألشخاص  الكلى  أو  القلب 
اإلصابة  لخطر  معرضون  بسكتة،  اإلصابة 
وبالرغم  غيرهم،  من  أكثر  الضغط  بارتفاع 
لإلصابة  معرضون  األشخاص  بعض  أن  من 
كل  أن  إال  غيرهم  من  أكثر  الضغط  بارتفاع 
معرضون  وأصلهم  سنهم  كان  مهما  الناس 

لإلصابة بهذا المرض.

م�ساعفات 

قد يسبب ارتفاع ضغط الدم تلفاً في األوعية 
الدموية في أنحاء الجسم كافة مع مرور الوقت. 
فهو يؤدي إلى توسع األوعية الدموية وضعفها. 
ويسبب توسع األوعية الدموية اإلصابة بمرض 
»أم الدم« الذي يسبب النزيف، وقد يكون مميتاً 
المتضررة  الدموية  األوعية  كانت  إذا  خاصة 
البطني،  األبهر  في  أو  الدماغ  في  موجودة 
مرور  ومع  البطن.  في  دموي  وعاء  أكبر  وهو 
الوقت تضيق أوعية دموية أخرى نتيجة تراكم 
الكوليسترول وبقايا أخرى داخل األوعية، كما 
تسبب سماكة عضالت الشرايين نتيجة ارتفاع 

ضغط الدم ضيق األوعية الدموية.
تدفق  من  الضيقة  الدموية  األوعية  تحد 
الدم وقد تمنعه أيضاً، حين يتوقف تدفق الدم 
تتعرض األعضاء التي تتغذى من ذلك الدم إلى 

التلف وقد تموت.
اإلصابة  الدماغ  شرايين  انسداد  يسبب  قد 
بالسكتة والتي تؤدي إلى الشلل ومشاكل النطق 

أو حتى الموت.
يؤدي انسداد األوعية الدموية في الكلى إلى 

النقيب أسماء محمد المازمي

من  التخلص  عن  الكلى  وعجز  الكلوي  الفشل 
السموم من الدم. إذا لم ينظف المرضى دمهم 
بواسطة آلة خاصة ثالث إلى خمس مرات في 
فقد  مرة  كل  في  ساعات  أربع  مدة  األسبوع 

يتعرضون للموت، ويسمى هذا بغسل الكلى.
العين  الدموية في  قد يؤدي انسداد األوعية 
إلى ضعف في النظر أو العمي. ويؤدي انسداد 
موت  نتيجة  قلبية  نوبة  إلى  القلب  في  شريان 
القلب كان يتغذى بالدم من الشريان  جزء من 
قبل انسداده، ويؤدي ذلك إلى ضعف القلب أو 

حتى الموت.
يتعب من  فقد  آخر،  القلب بشكل  يتأثر  وقد 
القوي، يؤدي ذلك إلى  الدم بهذا الضغط  ضخ 
فشل القلب ومشاكل في التنفس أو حتى الموت.

الدم  ارتفاع ضغط  مخاطر  معظم  تكون  قد 
أمراض  من  يعاني  المريض  كان  إذا  شديدة 
مستوى  وارتفاع  والسمنة  كالسكري  أخرى 
أو  بالسكتة  له اإلصابة  أو سبق  الكوليسترول 

النوبات القلبية.

ت�سخي�س الإ�سابة 

قد يستغرق تلف األوعية الدموية عدة سنوات 
لذا قد ال تظهر أي أعراض على المرضى تدل 
»القاتل  أو  الضغط  بارتفاع  إصابتهم  على 
الصامت«، وبالرغم من عدم مالحظة المرضى 
ألي أعراض الرتفاع الضغط في معظم الحاالت 
من  يشكون  المرضى  من  قليالً  عدداً  أن  إال 

الصداع أو اإلرهاق الشديد.
اإلصابة  الكتشاف  الوحيدة  الطريقة  إن 
مضاعفاته  وتفادي  باكراً  الضغط  بارتفاع 

الخطيرة هي فحص ضغط الدم بانتظام.
أو  الطبيب  لدى  الفحص  إجراء  ويمكنك   
وليس  دقائق  بضع  يستغرق  وهو  الممرضة 
مؤلماً. وهناك آالت خاصة تفحص ضغط الدم 
اليوم ولكن الطبيب فقط هو الذي يحدد اإلصابة 

بارتفاع الضغط.
فحص  عند  مرتفعاً  الدم  ضغط  يبقى  حين 

يشخص  عندها  أيام،  عدة  مدى  على  الضغط 
الطبيب اإلصابة بارتفاع الضغط. 

التحكم بارتفاع ال�سغط

المازم أن ليس هناك عالج الرتفاع  تضيف 
الضغط إنما يمكن التحكم به.

التزاماً  يتطلب  الضغط  بارتفاع  والتحكم 
من جانب المرضى بتغيير بعض عادات األكل 
أسلوب  على  الدائمة  التغييرات  بعض  وإجراء 
األدوية  إلى  المرضى  يحتاج  قد  كما  حياتهم. 

للحد من ارتفاع ضغط الدم.
إن متابعة الطبيب بانتظام ضرورية للتحكم 
تسببه  عدم  من  والتأكد  الضغط  بارتفاع 

بأمراض خطيرة.
المرضى  يحتاج  ال  قد  األحيان  بعض  في 
التمارين  الوزن وممارسة  فقدان  أكثر من  إلى 
الرياضية واتباع حمية غذائية للحد من ارتفاع 

ضغط الدم.
يحتاج مرضى ارتفاع الضغط إلى تناول نسبة 
أقل من الملح والدهون في الطعام، وتدل عبارات 
»ملح« و»صوديوم« على وجود الملح، ويحتاج 
جسمك إلى غرام ونصف فقط من الصوديوم 
على  تحتوي  التي  المنتجات  وتحتوي  يومياً. 
بيكروبونات الصوديوم وبودرة الخبز وصلصة 
الصويا على الكثير من الصوديوم، كما تحتوي 

األطعمة المعلبة على نسبة عالية من الملح.
التدخين واإلفراط في شرب الكحول والشدة 
ارتفاع  خطر  عوامل  من  هي  الدائمة  النفسية 
ضغط الدم. وإن تناول القليل من الدهون يساعد 
على فقدان الوزن والحد من ارتفاع ضغط الدم 
وتفادي اإلصابة بنوبات القلب والسكتة التي ال 

عالقة لها بارتفاع الضغط.
تساعد الرياضة الهوائية في الحد من ارتفاع 
الضغط وفقدان الوزن، كما تساعد على تحسين 
بالنوبات  اإلصابة  من خطر  والحد  القلب  عمل 

القلبية.
وركوب  المشي  الهوائية  الرياضة  أنواع  من 
من  فليس  العضالت  بناء  أما  والسباحة.  الدراجة 
بأي  البدء  قبل  طبيبك  واستشر  الهوائية،  الرياضة 
برنامج للتمارين الرياضية، فبناء العضالت قد يزيد 

من ضغط الدم.
وممارسة  الصحية  األطعمة  تناول  ينفع  ال  حين 
التمارين الرياضية في الحد من ارتفاع ضغط الدم، 

عندها قد يصف الطبيب األدوية للعالج.
إذا  سلبية،  جانبية  آثار  األدوية  لبعض  يكون  قد 
شكوت من هذه اآلثار الجانبية ال تتوقف عن تناول 
يستطيع  طبيبك.  واستشر  نفسك  تلقاء  من  الدواء 
الطبيب تغيير الدواء أو تعديل الجرعة للحد من اآلثار 
الجانبية عادة. ويستغرق العالج باألدوية مدة طويلة 
وقد يضطر المرضى إلى تناول أدوية ارتفاع الضغط 
الطبيب  يتابعك  أن  الضروري  ومن  الحياة.  مدى 

بانتظام لتحديد مدى فعالية األدوية.
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تغذية

يزود الغذاء الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية 
المهمة ويعتمد على كمية ونوعية الطعام الذي 
يتناوله الفرد وهي الكربوهيدرات والبروتينات 
والدهون والمغذيات الصغرى و الكبرى التي لها 

وظائف داعمة ومهمة للجسم. 

الكربوهيدرات 

بصورة  الجسم  في  توجد  مركبات عضوية 
الكبد  في  ويخزن  جليكوجين  أو  جلوكوز 
يزود  إذ  للطاقة  والعضالت، وهي مصدر جيد 
الطاقة  من  كالوري(  كيلو   4( منها  جرام(   1(

عايدة عبداهلل البلو�سي 

اأخ�سائية التغذية املجتمعية- �سركة �سحة اأبوظبي

للجسم. 
 -  60( لـ  الرياضي  الفرد  بتناول  يوصى 
من  اليومية  الحرارية  السعرات  من   )%70
التمرين،  الكربوهيدرات ويعتمد هذا على شدة 
المتناول من السكريات المركبة  على أن يكون 
الغنية  واألغذية  البسيطة،  السكريات  من  أكثر 
األلياف  على  تحتوي  المركبة  بالكربوهيدرات 
والعناصر  الفيتامينات  من  والكثير  الغذائية 

المعدنية.
فترة  طول  أن  الدراسات  بعض  وأظهرت 
الرياضية تزيد بتناول وجبات  التمارين  تحمل 

غنية  بوجبات  بالمقارنة  بالكربوهيدرات  غنية 
بالرغم  أنه  على  يعطي مؤشراً  وهذا  بالدهون. 
يعدان مصدراً  والكربوهيدرات  الدهون  أن  من 
مهماً للطاقة خالل التمارين، إال أن األخيرة هي 

الوقود األول لالستمرار في األداء الرياضي.

الربوتينات

على  محتوية  كاملة  بروتينات  إلى  تنقسم 
كافية  بكميات  األساسية  األحماض  جميع 
)البيض  ومصادرها:  الجسم،  احتياجات  لسد 
غير  وبروتينات  واللحوم(  ومنتجاته  والحليب 

دور العناصر الغذائية 
كمصادر للطاقة في األداء الرياضي



نباتية: )الحبوب والبقوليات  كاملة ومصادرها 
والمكسرات والبذور الزيتية(، ويجب تناولها من 
المصادر الطبيعية وعدم اللجوء لمستحضرات 

البروتين الجاهزة.
الجسم  بناء  أساسي في  له دور  والبروتين 
منه  جرام   1( تناول  عند  األنسجة،  وصيانة 
يعطي الجسم 4 كيلوكالوري من الطاقة(، تهدف 
البروتين  من  الرياضي  الشخص  احتياجات 
في  كمياتها  وزيادة  األداء  مستوى  لتحسين 
ومدى  التدريب  نوع  على  تعتمد  الجسم، وهي 
في  المستغرقة  والمدة  البدني  النشاط  كثافة 

التمرين وجنس الشخص الرياضي.

الدهون

هي مصدر طاقة إذ تعطي 9 كيلوكالوري من 
الطاقة لكل1 جرام منها، ال تختلف الزيوت عن 
الدهون إال في درجة الصالبة، فالزيوت سائلة 
نباتي،  ومصدرها  الغرفة  حرارة  درجة  في 
الغرفة  حرارة  درجة  في  صلبة  الدهون  أما 

ومصدرها حيواني.
اليومي  االستهالك  يتجاوز  ال  بأن  ينصح 
للدهون عن 30% من مجموع السعرات الحرارية 
وخاصة  تناولها  في  اإلفراط  ألن  اليومية، 
المصادر الحيوانية يؤدي إلى مشاكل كاإلصابة 
المقرونة  القلب  وأمراض  الشرايين  بتصلب 
الثالثية  والغليسريدات  الكوليسترول  بارتفاع 

في الدم. 
وتذوب الفيتامينات )أ، د، هـ، ك( في الدهون، 
األساسية،  الدهنية  لألحماض  مصدراً  وتعد 
في  وتدخل  ومستساغاً  مقبوالً  طعماً  وتعطي 
األيض  عمليات  وفي  الخلية،  غشاء  تركيب 
واالمتصاص ونقل المواد الغذائية في الجسم. 

وغير  مشبعة  دهون  إلى  الدهون  تقسم 
الدهون  في  توجد  المشبعة  الدهون  مشبعة، 
الحيوانية مثل شحوم اللحم، والزبدة، والسمن، 
نسبة  رفع  في  وتسهم  ومنتجاته  والحليب 
واستهالكها  الجسم،  في  الضار  الكوليسترول 

يومياً من ضمن كميات الدهون الكلية.
في  وتوجد  مفيدة  المشبعة  غير  الدهون 
الإلشباع  أحادية  إلى  وتقسم  النباتية  الزيوت 
زيت  في  )يوجد   3 أوميغا  الإلشباع،  وعديدة 
الكانوال  مثل  النباتية  الزيوت  وبعض  السمك 
والصويا و بذور الكتان(. أوميغا 6 )يوجد في 

الزيوت النباتية(.
زيوت  فهي  الضارة  المهدرجة  الدهون  أما 
ونكهتها  الطعام  لتحفظ  تصنيعها  تم  نباتية 
لحفظها  الثالجات  إلى  تحتاج  وال  أطول  لمدة 
وتحقق  مختلف  ومذاقها  الثمن،  ورخيصة 
والتقليل  الحذر  ووجب  المطلوبة  الطراوة 
سلبياً  تؤثر  ألنها  عليها  المحتوية  األغذية  من 
معدل  وترفع  الدم  فى  الدهون  مستوى  على 
القلب  الكوليسترول وتؤدي لإلصابة بأمراض 
والحساسية  الربو  مرض  تفشي  من  وتزيد 
المقلية  )المأكوالت  أمثلتها  ومن  األطفال.  عند 

والـدونـَت، المارجرين- السمن النباتي، الكريمة 
القهوة، بعض  البيضاء لتزيين الكعك، مبيضات 
ونصف  البطاطس المقلية،  المجمدة،  العجائن 
البسكويت،  الحلويات،  المجمدة،  المقلية 

المقرمشات، الوجبات السريعة المقلية(.
يحتاج الرياضي إلى إتباع التوصيات العامة 
على أن تكون نسبة الطاقة التي يحصل عليها من 
األحماض الدهنية )10% من األحماض المشبعة، 
10% من األحماض المتعددة غير المشبعة، %10 

من األحماض األحادية غير المشبعة(.
السعرات  من  كفايته  على  حصوله  وعدم 
التمارين  أداء  أثناء  يستهلكها  التي  الحرارية 
الرياضية تؤدي إلى استهالك الدهون واألنسجة 
الطرية للحصول على ما يلزم الجسم من الطاقة، 
القوة  وفقدان  العضالت  فقدان  إلى  يؤدي  هذا 
في  المزمن  واالنخفاض  التحمل  على  والقدرة 
الجسم  عليها  يحصل  التي  الحرارية  السعرات 

التي تؤدي إلى الفقر الغذائي.

توازن الطاقة وكيفية �سرف الطاقة 

من اجل�سم و�سبط الوزن

)المتناولة(،  المستهلكة  الطاقة  يجب حساب 
يصرفها  التي  المصروفة  الطاقة  وحساب 
الجسم بثالثة أشكال إما أثناء الراحة أو جراء 
البدني  النشاط  أداء  وعند  الطعام،  استهالك 
األفراد.  بين  تفاوتاً  األكثر  يعد  والذي  اليومي 
إن زيادة الطاقة المستهلكة أو انخفاض النشاط 
البدني )أو كالهما( يقودان إلى البدانة، كما أن 
انخفاض  إلى  يؤدي  البدني  النشاط  انخفاض 
اللياقة البدنية، وزيادة البدانة تقود إلى انخفاض 

اللياقة البدنية.
البدانة  على  يؤثر  البدني  النشاط  فإن  لذلك 
الكلية  الطاقة  معدل  يتفاوت  بها.  ويتأثر 
المصروفة من قبل األفراد تبعاً لمعدل نشاطهم 

البدني.

اقرتاحات حول الأغذية املتناولة

على  المحتوية  الخفيفة  الوجبات  من  التقليل 
كمية كبيرة من الطاقة التوجه إلى قليلة الدسم 
لخفض المواد الدهنية الكلية إلى أقل من %15 

من إجمالي الطاقة.
زيادة الكميات المتناولة من األلياف من القمح 

األسمر والبقوليات والحبوب والخضروات.
خمس  بمعدل  والخضراوات  الفاكهة  تناول 
من  باحتياجاته  الجسم  تزود  ألنها  حصص 

المغذيات واأللياف.
الماء  من  للجسم  مناسبة  كميات  استهالك 
يوميأ قبل وخالل وبعد التمرين، حتى ال يصاب 

الجسم بالجفاف.
وجبة  أي  إلغاء  عدم  على  الرياضي  تشجيع 
بوجود  بالجوع  اإلحساس  لتفادي  غذائية، 

الوجبات الخفيفة الصحية.
الصحة  لتحسين  الرياضة  ممارسة  يجب 
العامة والتخلص من الوزن الزائد بإتباع برنامج 
 30  -  20( من  يشمل  متوسط  رياضي  نشاط 
األسبوع  في  مرات  ثالث  األقل  على  دقيقة( 
الوزن،  تخفيض  على  الجسم  مقدرة  لتحسين 
أما الرياضي فيجب عليه تحديد كميات الطاقة 

المتناولة قبل وخالل وبعد التمارين.
توزيع  في  البدني  النشاط  يؤثر  أن  يمكن 
الشحوم  كمية  زيادة  إن  الجسم،  في  الدهون 
عند البطن واألوعية الدموية تعتبر أشد خطورة 
ومن العوامل المؤدية إلى اإلصابة بالنوع الثاني 
التاجية  من مرض السكري، ومرض الشرايين 
أنواع  وبضعة  الدم  وارتفاع ضغط  القلب،  في 
إليه  تؤدي  مما  أكبر  بصورة  السرطان  من 
مقابلة  رياضي  كل  على  يجب  العامة.   البدانة 
انتشار  مكافحة  بهدف  التغذية  اختصاصي 

السمنة وإيجاد التدخالت العالجية.
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قراءات

رواية الجنرال تتكون من 13 فصالً كتبت بلغة رشيقة وأنيقة وموحية وفيها كثير من العمق. وفي تقديم 
الشاعر ممدوح عدوان للرواية يقول: البطل ولدٌ من أوالد األزقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو، مع 
زمالئه، النموذج األمثل لما نعنيه بـ)رفاق السوء(. إنهم مجموعة أوالد فقراء يعيشون على السرقة والنشل. 

وسميث - االسم الشائع ألي انجليزي - واحدٌ منهم. 
ولكن الرواية تذهب أبعد مما قد يتصوره أحدنا اعتماداً على ما يوحيه وصف عدوان للرواية: فلهؤالء 
األوالد النشالين فلسفة خاصة تتلخص في أن المجتمع الرأسمالي الغربي - بحسب نظرتهم - قائم على 
واألغنياء  للضعفاء،  األقوياء  تنظيم سرقة  لكن مهمته  القانون موجود،  وأنواع مختلفة.  بأشكال  السرقة 
للفقراء، وأي عمل تقوم به ال يسهم إالّ في تقوية نظام السرقة. ولذا فإن األمر الطبيعي هو أن تكون لصاً. 

أو في األقل، أن تكون عاطالً عن العمل لكي ال تزيد أرباحهم أو تساعدهم على سرقتك وسرقة غيرك. 
الكتابة، وعرق )جهد(  إال متعة  لديَّ موضوع في ذهني  الكاتب سيليتو يقول )ليس  وفي مقابلة مع 
الكتابة بوضوح وصدق. العمل على محاولة تصوير الناس العاديين كما عرفتهم، والكتابة عنهم بطريقة 
يستطيعون بها أن يتعرفوا على أنفسهم فيها.. إنني مستغرق في بناء رواياتي..حتى أستطيع أن أكون قارئاً 

لها بالمعنى النهائي(.

يتكّون هذا الكتاب من 13 فصالً ُجمعت فيه نماذج لمقاالت ُكتبت بأقالم كتّاب عرب، تتحدث كلها عن 
إمارة الشارقة، وتغطي الفترة من منتصف القرن العشرين - الخمسينيات - وحتى قيام دولة االتحاد في 
العام 1971. في المقدمة، كتبت الباحثة عائشة القايدي تقول: لقد كان وجود العرب في إمارات الساحل 
التي كانت تفرضها  القيود  المتحدة، قليالً جداً، وذلك بسبب  العربية  المتصالح قبل قيام دولة اإلمارات 
السلطة البريطانية على دخولهم، إالّ أنه مع بداية التعليم النظامي في المنطقة، وخاصة في إمارة الشارقة 
في العام 1953، بدأ هذا الوجود يزداد فيها، وذلك لمّد يد العون والمساعدة في تعليم أبنائهم، وهذا األمر 

يفّسر سبب قلة الدراسات والكتابات العربية حول المنطقة في خالل تلك الحقبة.
وللواقع فإن هذا الكتاب اعتمد كليًة على تلك الكتابات المختارة، وقد ألمحت الباحثة إلى ذلك، إذ من 
خاللها سلطت الضوء على أحوال إمارة الشارقة في تلك الحقبة التاريخية التي قدموا فيها هؤالء الكتّاب 
زائرين. وحول الصعوبات التي واجهت إعداد هذا الكتاب، تقول القايدي بأنها تتلخص في أمر واحد هو 
)صعوبة( الحصول على تلك المقاالت المختارة، وتقصد بذلك أن المقاالت التي محورها إمارة الشارقة كان 
من الصعب العثور عليها خصوصاً تلك التي عند ربطها بعضها ببعض تعطي صورًة واضحًة عن أحوال 

اإلمارة في تلك الحقبة التي سبقت قيام دولة االتحاد أو التي سبقت الطفرة النفطيّة.

الكتاب: الجنرال - رواية

الكتاب: الشارقة بأقالم المثقفين العرب

دار النشر: دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمية - 2017
عدد الصفحات: 224 صفحة

دار النشر: هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف - 2018
عدد الصفحات: 101 صفحة

املوؤلف: عائ�سة �سعيد القايدي

املوؤلف: األن �سيليتو - ترجمة عبدالعزيز عرو�س - تقدمي ممدوح عدوان



الكتاب: الجنرال - رواية

دار النشر: دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمية - 2017
عدد الصفحات: 224 صفحة

املوؤلف: األن �سيليتو - ترجمة عبدالعزيز عرو�س - تقدمي ممدوح عدوان

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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علوم و تكنولوجيا

ما  إذا فتحتها وأظهرت   »ماذا في حقيبتك؟ 
بداخلها من أمتعة فإنك ستؤكد لنا عندئذ صدق 

إجابتك«.
اآللي  النظام  السؤاالن ضمن  هذان  سيكون 
األسئلة  تلك  سيوجه  الذي  الكذب  عن  للكشف 
للمسافرين عبر الحدود خالل مرحلة تجريبية 
ستستمر ستة شهور والتي ستبدأ خالل فترة 
قصيرة في أربع نقاط تفتيش حدودية في كل 
من هنغاريا والتفيا واليونان مع دول من خارج 
تلك  تنسيق  سيتم  حيث  األوروبي،  االتحاد 

اإلجراءات من قبل الشرطة الهنغارية.
أنظمة  الكذب  عن  الكشف  نظام  ويستخدم 
الذكاء االصطناعي، كما سيكون جزءاً من جهاز 
يعرف باسم » آي بوردور كونترول«  الذي تم 

ترجمة: د. ح�سن الغول 

تطويره من قبل كونسورتيوم أوروبي موسع. 
إضافة إلى أن المرحلة التجريبية ستتضمن 
دعوتهم  ستتم  حقيقيين  مسافرين  وجود 
بالمرور  يقوموا  أن  بعد  النظام  هذا  الستخدام 

من خالل نقطة التفتيش الحدودية.
النظام  هذا  فإن  الموضوعة  للخطة  ووفقاً 
كان  وإن  السفر  في  قدرتهم  على  يؤثر  لن 
سيتمتع بالقدرة على منح األشخاص الموافقة 
على المرور عبر الحدود استناداً إلى رزمة من 
المعلومات التي تم جمعها، والتي تضم وثائق 
وأنشطة  بيولوجية  إحصائية  وبيانات  رسمية 
أجوبة صادقة على  إعالمية واجتماعية وأيضاً 

مختلف األسئلة األمنية.
ويهدف هذا النظام الذي يعتمد على الشبكة 

إلى  الحدود  عبور  عملية  جعل  إلى  العنكبوتية 
حيث  وسالمة،  سرعة  أكثر  األوروبي  االتحاد 
انتهاك  التعرف على أي شخص يحاول  يمكنه 
اإلقامة  أي دولة مثل  إلى  القوانين عند دخوله 
فيها لوقت أطول من المسموح به. إال أن العديد 
من الخبراء المستقلين الذين تم التواصل معهم 
أبدوا تحفظات قوية إزاء فكرة عمل هذا النظام، 
أنظمة  دقة  مدى  عن  استفسارات  قدموا  كما 

الكشف اآللي عن الكذب بشكل عام.
األسلوب  استخدام  فإن  المبدأ  ناحية  ومن 
اآللي في الكشف عن الكذب والخداع يعتبر أمراً 
مهماً وذا معنى، حيث إن الناس يعانون عادة من 
المتاعب في كشف المخادعين والكاذبين الذين 
وذلك  المصادفة،  على  يعتمد  اكتشافهم  أصبح 

الذكاء االصطناعي في المطارات



107 العدد 577 يناير 2019

وفقاً لدراسة نشرت في عام 2006.
وبدالً من قيام أحد الموظفين بتوجيه األسئلة 
للمسافرين على الحدود فإن جهاز »آي بوردور 
حارس  عبر  المهمة  بهذه  يقوم  كونترول« 
الكومبيوتر المحمول  حدودي، فعلي مستخدماً 

أو الهاتف.
الذي  الفيديو  تحليل  ما  مرحلة  في  ويتم 
الذكاء  برامج  بواسطة  األسئلة  يتضمن 
إشارة  أي  رصد  تستطيع  والتي  االصطناعي 
العين،  مهما كانت ضئيلة مثل حركات رموش 
حيث إن بعضهم يرى أن هذه الحركات مرتبطة 

بالكذب. 
الجامعية  الكلية  من  كلينبيرغ  بينيت  أن  إال 
في لندن، والذي يعمل في مجال التنبؤ بوقوع 
بهذا  صلة  أي  تربطه  ال  كانت  وإن  الجرائم 
خاضعة  الفكرة  هذه  أن  يرى  كان  المشروع 
األدلة  امتالكها  عدم  بسبب  والنقاش  للجدل 

الكافية.
مختلف  مع  للتعامل  النظام  استعد  وقد 
االختبار  وثائق  بوضع  قمت  فإذا  اإلجابات، 
صادقة  ستكون  اإلجابات  فإن  منتظم  بشكل 
آر«،  »كيو  رمز  منحك  سيتم  الحالة  هذه  وفي 
والذي يسمح لك بإجراء الفحص عند وصولك 

إلى الحدود التي ستعبرها.
وإذا رأى النظام أنك تكذب فإن حارس الحدود 
الفعلي سيكون أكثر صرامة وقسوة، حيث تتغير 

تعابير وجهه وسلوكه.وستتم إحالتك بعد ذلك 
إلى الحارس البشري عندالوصول إلى الحدود 
والذي سوف يقوم بفحص تقرير »آي بوردور 
وتعديل  مالءمة  ويتم  بك.  الخاص  كونترول« 
موجود  نظام  خالل  من  الكذب  كشف  جهاز 
أنشئ من قبل بعض أعضاء الفريق والذي تم 
اختياره مؤخراً من خالل تجربة صغيرة أجريت 
توجيه سلسلة  تم  وقد  ثالثين  شخصاً.  على 
من األسئلة للمشاركين من قبل حارس الحدود 

الفعلي. 
يقولوا  أن  المجموعة  نصف  من  طلب  وقد 
أن  اآلخر  النصف  ومن  أجوبتهم  في  الحقيقة 

يكذبوا.
أن  المستخدمة  البرامج  أحد  استطاع  كما 
يكشف أولئك الذين كذبوا، حيث كانت األجوبة 
دقيقة بنسبة 76 بالمائة.وذلك وفقاً للنتائج التي 
قدمها الفريق مؤخراً في أحد المؤتمرات. وقد 
اعترف الفريق بأن هذه اإلجراءات ليست كافية، 
النظام  ولهذا بدأ يخطط لتحسين مستوى دقة 
مع  التعامل  على  التدريب  توفير  طريق  عن 
الحصول  سيتم  والتي  ومتعددة  كثيرة  بيانات 

عليها خالل المرحلة التجريبية.
مانشستر  جامعة  من  كروكيت  كيلي  يقول 
المتحدة وهو عضو  المملكة  ميتروبوليتان في 
في الفريق  »إننا على ثقة تامة في القدرة على 

زيادة نسبة األجوبة الدقيقة إلى 85 بالمائة«. 

ومع ذلك فإن هذا األمر يحتاج إلى بعض 
يتصف  اليزال  النظام  أن  خاصة  الوقت 
بانخفاض كبير في مستوى الدقة.وفي حال 
دول  جميع  عبر  حالياً  هو  كما  استخدامه 
البشر  من  الماليين  فإن  األوروبي  االتحاد 
كاذبين في كل عام. وتقول  اعتبارهم  سيتم 
ماجا بانتيك من كلية إمبريال في لندن »تتمثل 
تدريب  بتوفير  المتعلقة  الرئيسة  المشكلة 
الكاذبين  أن  في  الكذب  إجراءات كشف  على 
ونغمات صوتية  بأساليب  يتمتعون  العباقرة 
بالتمثيل  الذين يقومون  تختلف عن اآلخرين 

واالدعاء أمامنا بأنهم كاذبون.
وتضيف قائلة »إذا طلبت من الناس أن يكذبوا 
كما  مختلف  بشكل  بذلك  سيقومون  فإنهم 
سيظهرون بعض األساليب التي التشبه أساليب 
إذ  وواقعي،  عادي  بشكل  يكذبون  الذين  أولئك 
يدركون أنه سيتم سجنهم أو يواجهون عواقب 
يمثل  ما  وهو  عليهم،  القبض  حال  في  وخيمة 

مشكلة معروفة في علم النفس.
جيداً  يدرك  الفريق  إن  فيقول  كروكيت  أما 
وجود العديد من األخطار والمآزق وأن العنصر 
تحديدهم  في  يتمثل  التجربة  هذه  في  الرئيس 
تدريب حراس  ثم مخاطبتهم. كما سيتم أيضاً 
مدى  لفهم  النظام  هذا  استخدام  على  الحدود 
منه  االستفادة  وكيفية  وقصوره  محدوديته 

بأفضل وسيلة ممكنة.  
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إشراقات إيمانية

العدد 568 أبريل 2018

أ. طـالب الشـحي

إشراقات إيمانية

خرج سيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال وهو من 
بني حنيفة يريد مكة، وكان معادياً لرسول الله 
وعداوته  بغضه  مظهراً  وسلم  عليه  الله  صلى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض عليه 
وهو في طريقه إلى مكة، وجيء به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم، فأمرهم صلى الله عليه 
أن يسقوه  أمرهم  إليه، كما  أن يحسنوا  وسلم 
اليمامة،  أهل  لسيد  منه  إحساناً  ناقته  لبن  من 
وكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول له 
ما عندك ياثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير. 
على  ُتنِعم  ُتنِعم  وإن  دٍم،  َذا  َتْقتُْل  َتْقتُْل  فإن 
شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ُتْعَط منه ما 
وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  فتركه  شئت. 
يومين على حاله، يؤتى إليه بالطعام والشراب، 
ويحمل إليه لبن الناقة، ثم جاءه فقال: »ما عندك 
ياثمامة؟« فقال: ليس عندي إال ما قلت لك من 
قبل. فإن ُتنعم ُتنعم على شاكر وإن تقتل تقتل 
ذا دم، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما 
شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
حتى إذا كان اليوم التالي جاءه فقال: »ما عندك 
ياثمامة؟« فقال: عندي ما قلت لك. إن تنعم تنعم 
على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد 

المال أعطيتك منه ما تشاء.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا 
المسجد،  من  قريب  نخل  إلى  فانطلق  ثمامة، 
فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن ال 
إله إال الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يا 
محمد، والله، ما كان على األرض وجه أبغض 
إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه 
، والله، ما كان من دين أبغض إليَّ من  كلها إليَّ
، والله،  دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إليَّ
فأصبح  بلدك،  من  إليَّ  أبغض  بلد  من  كان  ما 
، وإن خيلك أخذتني  بلدك أحب البالد كلها إليَّ

رسول  فبشره  ترى؟  فماذا  العمرة  أريد  وأنا 
الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما 
قدم مكة قال له قائل أصبوت؟، فقال: ال، ولكني 
الله عليه وسلم،  أسلمت مع رسول الله صلى 
وال والله، ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى 
يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم( - 

رواه البخاري ومسلم.
خاطبت  قريشاً  أن  الروايات  بعض  وجاءت 
تناشده  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
بالرحم أن يأمر ثمامة بحمل الطعام إليهم، ففعل 

صلى الله عليه وسلم.
الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
يجد جوانب الرحمة والتسامح في حياته كلها، 
النبي صلى  بإمكان  كان  السابقة  القصة  ففي 
أداة  األسير  هذا  يستخدم  أن  وسلم  عليه  الله 
للمقايضة والضغط على اآلخرين، وكان بإمكانه 
ثمامة  يحمل  أن  في  قريش  طلب  يرفض  أن 
النبي  ضد  الظاهرة  لعداوتهم  إليهم  بالطعام 
صلى الله عليه وسلم وصحابته؛ ولكن رسول 
أهل  بما هو  تعامل  الله عليه وسلم  الله صلى 
له من الرحمة والتسامح، وممتثالً بقوله تعالى: 
يِّئَُة اْدَفْع ِبالَّتِي ِهَي  )َواَل َتْستَِوي الَْحَسنَُة َواَل السَّ
َكأَنَُّه َولِّيٌ  َعَداَوةٌ  َوَبيْنَُه  َبيْنََك  الَِّذي  َفإَِذا  أَْحَسُن 

َحِميمٌ( )فصلت:34(
وقد جاء وصف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في اإلنجيل فعن عائشة رضي الله عنها 
مكتوبٌ  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول  أن 
ابٌ  َسخَّ وال  غليظٌ،  وال  َفّظٌ،  ال  اإلنجيِل:  في 
َيْعفو  يئِة مثلَها، بل  بالسِّ باألسواِق، وال َيجزي 

ويصَفُح(.أَخرجه: الحاكم وابن عساكر.
خرج  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إن  بل 
باإلهانة ورموه  أهله  فقابله  الطائف،  إلى  يوماً 
فخرج  الشريفة،  قدمه  أدموا  حتى  بالحجارة 

عام التسامح
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عليه  الله  لنا صلى  وصف  وقد  مهموماً،  منها 
على  مهموم  وأنا  )فانطلقت  قال:  ذلك  وسلم 
وجهي، فلم أستفق إال وأنا بَقْرن الثَّعالب، فرفعت 
رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا 
فيها جبريل عليه السالم، فناداني فقال: إن الله 
تعالى قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم 
فناداني ملك الجبال، فسلم علَي ثم قال: يا محمد 
إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، 
وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت: 
النبي  فقال  األخشبين  عليهم  أطبقت  إن شئت: 
صلى الله عليه وسلم: )بل أرجو أن يخرج الله 
من أصالبهم من يعبد الله وحده ال يشرك به 

شيئاً( متفق عليه. 
إن التسامح منهج أصيل في شريعتنا الغراء 
وخلق نبيل ال يتخلق به إال أصحاب القلوب النقية 
السليمة وال يتطبع به إال ذو النفس الزكية. قال 
َعلَى  َيْمُشوَن  الَِّذيَن  الرَّْحَمِٰن  )َوِعبَاُد  سبحانه: 
َقالُوا  الَْجاِهلُوَن  َخاَطبَُهُم  َوإَِذا  َهْوًنا  اأْلَْرِض 
بالحلم  الطبري:  قال  )الفرقان:63(  َساَلماً( 
والسكينة والوقار غير مستكبرين، وال متجبرين، 
وال ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله... وإذا 
خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول، 
من  والسداد  القول،  من  بالمعروف  أجابوهم 

الخطاب.

 مل الت�سامح؟

إن العاقل يدرك أهمية التسامح في المجتمعات 
إذ ال يمكن لحضارة أن تقوم من دون تسامح.

أن يبسط من دون تعايش سلمي  وال ألمن 
وتسامح. 

وال لحب ورحمة أن توجدا من دون تسامح.
فلم التسامح؟

سبحانه:  قال  تعالى  الله  يحبه  خلق  أوالً: 
َواللُّه  النَّاِس  َعِن  َوالَْعاِفيَن  الَْغيَْظ  »َوالَْكاِظِميَن 

ُيِحُبّ الُْمْحِسنِيَن« )آل عمران:134( 
قال  والمغفرة  بالعفو  موعود  به  والمتخلق 
تعالى »َولْيَْعُفوا َولْيَْصَفُحوا أاََل ُتِحبُّوَن أَن َيْغِفَر 
22( وقال  )النور:  ِحيمٌ«  َرّ َغُفورٌ  َواللَُّه  لَُكْم  اللَُّه 
سبحانه: )َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجُرُه َعلَى اللَِّه( ( 

الشورى:40.
عليه  الله  صلى  قال  اإليمان  من  والتسامح 
ماحُة(  والسَّ بُر  الصَّ اإليماِن  )أفضُل  وسلم: 

أخرجه الديلمي.
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله 
أحاسنُهم  إيماًنا  المؤمنين  )أكمُل  وسلم:  عليه 
يأْلَفون  الذين  أكناًفا،  ؤون  المَوطَّ أخالًقا، 
ُيْؤلَُف(  وال  يأْلَُف  ال  فيمن  خيَر  وال  وُيْؤلَفون، 

أخرجه الطبراني.
ولمقام المتسامح حرم الله تعالى النار عليه 
قال صلى الله عليه وسلم: )َحُرم على الناِر كلُّ 
هيٍِّن ليٍن سهٍل قريٍب من الناِس( أخرجه اإلمام 

أحمد.
األنبياء والمرسلين واألخيار  أنه خلق  ثانياً: 

قد  الصديق  بكر  أبو  كان  وقد  الفضل،  وأولي 
الذين  من  لكونه  يعطيه  مال  من  مسطح  منع 
خاضوا في حادثة اإلفك، وقد تكلم في ِعرض 
عائشة رضي الله عنها، فلما علِم أبو بكر بذلك، 
أقسم أال ينفق عليه بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: 
َعِة أَْن ُيْؤُتوا  )َوال َيأَْتِل أُولُو الَْفْضِل ِمنُْكْم َوالَسّ
أُولِي الُْقْرَبى َوالَْمَساِكيَن َوالُْمَهاِجِريَن ِفي َسبِيِل 
اللَِّه َولْيَْعُفوا َولْيَْصَفُحوا أاَل ُتِحبُّوَن أَْن َيْغِفَر اللَُّه 
لَُكْم َواللَُّه َغُفورٌ َرِحيمٌ( )النور:22( فقال أبوبكر: 
بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد 

لمسطح بما كان يصنع - رواه البخاري. 
ثالثا: غرس المحبة والرحمة في المجتمع قال 
يِّئَُة اْدَفْع  سبحانه: )َواَل َتْستَِوي الَْحَسنَُة َواَل السَّ
َعَداَوةٌ  َوَبيْنَُه  َبيْنََك  الَِّذي  َفإَِذا  أَْحَسُن  ِبالَّتِي ِهَي 

َكأَنَُّه َولِّيٌ َحِميمٌ( )فصلت:34(.
لعائشة رضي  وسلم  عليه  الله  وقال صلى 
الله عنها: )يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق. 
ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف. وما 

ال يعطي على ما سواه( رواه مسلم.
العنف  وضده  محمود  الرفق  الغزالي:  قال 
والفظاظة،  الغضب  ينتجه  والعنف  والحدة، 
والرفق واللين ينتجهما حسن الخلق والسالمة، 
وال  الخلق،  حسن  إال  يثمرها  ال  ثمرة  والرفق 
وقوة  الغضب،  قوة  بضبط  إال  الخلق  يحسن 
الشهوة وحفظهما على حد االعتدال، ولذلك أثنى 
الرفق  على  وسلم  عليه  الله  صلى  المصطفى 

وبالغ فيه.
وقال ثعلب: 

ولكن إذا ما جل خطب فسامحت 
              به النفس يوما كان للكره أذهبا

وتعزيز  الناس  بين  الطمأنينة  بسط  رابعاً: 
األمن في المجتمع الواحد، فما وجد مثل التسامح 
في َخلِْق روح التكافل بين أفراد المجتمع الواحد 
المسلمين. وقد بين  التعامل مع غير  حتى في 
النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهم وأنهم جزء 
ال يتجزأ من المجتمع قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: )أال من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه 
بغير طيب نفس  فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً 

فأنا حجيجه يوم القيامة(. رواه أبو داود.

وللتسامح صور عديدة:
الواحدة  األسرة  أفراد  بين  يكون  ما  فمنها 
َوَجَعَل  إِلَيَْها  )لِّتَْسُكنُوا  تعالى:  لقوله  تحقيقاً 
لَِّقْوٍم  آَلَياٍت  َذٰلَِك  ِفي  إِنَّ  َوَرْحَمًة  ًة  َودَّ مَّ َبيْنَُكم 

ُروَن( )الروم:21(. َيتََفكَّ
وقال صلى الله عليه وسلم: )إذا أراد الله عَزّ 
وجَلّ بأهل بيٍت خيراً أدخل عليهم الِرّْفَق( رواه 

أحمد.
التسامح  من  أسس  على  البيت  فيبنى 
والتغاضي عن الزالت، وإقالة العثرات، والمودة 

واأللفة، واللين والرحمة.
بين  التعامل  حسن  التسامح  صور  ومن 
وبذل  واالقتضاء  والشراء،  البيع  في  الناس، 
العفو وكظم الغضب، قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: )اسمح يسمح لك( رواه أحمد.
وعن أنس رضي الله عنه قال: )خدمُت النَّبيَّ 
قال  فما  سنين،  عشر  وسلم  عليه  الله  صلى 
رواه  أال صنعت(  وال  لم صنعت  وال  أف،  لي 

البخاري ومسلم.
أن  أحببت  إن  أحسن  الحكماء:  بعض  وقال 

يحسن الله إليك.
بين  العالقات  توطيد  التسامح  صور  ومن 
المسلمين وغيرهم، وقد كانت مدينة النبي صلى 
الله عليه وسلم فيها المسلم وغيره. وقد كانت 
األخالق اإلنسانية التي جاء بها النبي صلى الله 
عليه وسلم وحث أصحابه على التخلق بها كفلت 

للجميع العيش بسعادة وطمأنينة.
وقد أوصى عمر رضي الله عنه الخليفة من 
وأن  بعهدهم،  لهم  ُيوَفى  أن  الذمة  بأهل  بعده 

يقاتل من ورائهم وأن ال يكلفوا فوق طاقتهم.
وذبحت لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، 
لجارنا  أهديتم  قال:  جاء،  فلما  أهله،  في  شاة 
سمعت  اليهودي؟  لجارنا  أهديتم  اليهودي؟ 
)ما  يقول:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
أنَّه  ظننت  حتى  بالجار  يوصيني  جبريل  زال 

سيورثه( رواه أبوداود.
الله  العزيز رحمه  عبد  بن  عمر  وفي خالفة 
أرطأة: وانظر من قبلك من  إلى عدي بن  كتب 
أهل الذمة، قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولَّت 
عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين 
ما يصلحه. وإن من فضل الله تعالى علينا أن 
هيأ لنا قائداً عرف بالحكمة والرحمة والتسامح 
فأسس  وباإلنسانية  والعطاء  والبذل  والحب 
وطناً عرف بالتسامح والتعايش السلمي وصار 
مقصداً لكل جنس ولون فبعدله قيادته ورحمته 

آمنون مطمئنون.
الرحيمة  الرشيدة  قيادتنا  اختيار  أجمل  وما 
عام  عقب  التسامح  عام   2019 عام  يكون  بأن 
زايد، رحمه الله تعالى، فما أجمل هذا التناغم وما 
نظم  خرزات  كمثل  البديع،  التناسق  هذا  أجمل 
السلم،  ورجل  التسامح،  رجل  فزايد  يتحّدرن، 
ورجل الخير، ورجل المحبة، ورجل اإلنسانية. 

رحمك الله يا زايد الخير وأسكنك الفردوس 
األعلى. 

 ما اأجمل اختيار قيادتنا 

الر�سيدة الرحيمة باأن 

يكون عام 2019 عام 

الت�سامح عقب عام زايد 
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ال شك أّن لينكون )إم كي سي( 2019 الجديدة 
المتعّددة  السيارات  محبي  من  المزيد  ستجذب 
الجديد  تصميمها  بفضل  الفخمة،  االستعماالت 
من  أرقى  ومستويات  القوية  إطاللتها  يعّزز  الذي 
الرفاهية، والتقنيات المرتكزة على تلبية احتياجات 

السائق، وميّزات السالمة المحّسنة.
أثبتت لينكون )ام كي سي( حضورها في دولة 
اإلمارات، وترّسخت جذورها فيه منذ إطالقها قبل 
الطراز  يسهم  أن  لينكون  وتتوّقع  أعوام،  ثالثة 
الجديد في تحفيز المزيد من النمو في فئة السيارات 
المتعددة االستعماالت الفاخرة الصغيرة، ال سيما 
من  المتطّورة  سماته  من  الكثير  يستوحي  وأنه 
طرازي لينكون الشهيرين نافيجيتور وكونتيننتال.

الجديد  بتصميمها  )إم كي سي(  لينكون  تقّدم 

األناقة والفخامة باإلضافة إلى التقنيات التي تجعل 
تجربة الملكية مريحة وبدون أي عناء. فنحن ندرك 
انه يتطلّب جذب المشترين من ماركات السيارات 
بأن  نثق  ولكننا  كبيرة،  جهوداً  األخرى  الفخمة 
ستنفرد  الجديدة   2019 سي(    كي  )ام  لينكون 
بجاذبيتها وأناقتها وأنها ستكسب المزيد من عمالء 

السيارات الفخمة. 
تحّدد لينكون )ام كي سي(   2019 وجه لينكون 
الجديد األنيق بفضل الشبكة المميّزة للعالمة التي 
بتقنية  العاملة  األمامية  والمصابيح  بالثقة،  توحي 
راقية  جمالية  تفاصيل  على  تقتصر  ال  التي   LED
الطريق بإنارة واضحة  فقط بل إنها تضيء أيضاً 
مصممة خصيصاً لتخفيف إجهاد العينين. ويتميّز 
من  بلمسات  الخلفية  للناحية  الجديد  التصميم 

لينكون ام كي سي.. 
فخامة وقوة

 999 - خا�ص
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الكروم تعّزز مظهر المركبة من كل الزوايا.  
كما تضيء المصابيح بتقنية مصابيح الليد في 
بشكل  الخلفية  والمصابيح  األمامي  الهيكل  أسفل 
خافت للترحيب بالعمالء لدى اقترابهم من السيارة، 
ويظهر بساط ترحيب مضيء خاص بلينكون تحت 
البابين األماميين للترحيب بكٍل من السائق والراكب 
بالنور  المقصورة  تمتلئ  النهار،  وفي  األمامي. 
الطبيعي بفضل فتحة السقف البانورامية المتوّفرة.
ورحبة  هادئة  المقصورة  فإّن  الداخل،  في  أما 
وتزخر بالمواد الفخمة الناعمة الملمس، حيث تظهر 
الفاخرة بوضوح في كل تفصيل،  لمسات لينكون 
إلى  والتبريد  التدفئة  بميزة  المتوّفرة  المقاعد  من 
منافذ )يو اس بي( المنتشرة في أرجاء المركبة، ما 

يسمح للجميع بالبقاء على اتصال. 

تكنولوجيا توحي بالثقة

يتوّقعون  اليوم  الفخمة  السيارات  عمالء  ألّن 
كي  )إم  لينكون  تقّدم  دائماً،  اتصال  على  البقاء 
سي( الجديدة نظام المزامنة )سينك 3(   المتوافق 
ما  اوتو(،  و)أندرويد  كاربالي(  )أبل  من  كٍل  مع 
يسمح للرّكاب بالتحّكم بالصوت والهاتف والمالحة 
وغيرها من خالل الشاشة العاملة باللمس أو أزرار 

التحّكم المثبّتة في عجلة القيادة.
كما يسهم نظام التحّكم النشط بالضجيج بتعزيز 

جودة الصوت في المقصورة عبر تخفيف ضجيج 
الصوت  وتعزيز  فيه  المرغوب  غير  المقصورة 
المرغوب فيه لتوفير تجربة قيادة ممتعة. ويتم ذلك 
من خالل ميكروفونات تراقب مجموعة األصوات 
وتقلبها  تحاكيها  ثم  المقصورة  داخل  الصادرة 
صوتية  موجة  إلنتاج  إشارات،  معالج  بواسطة 
معاكسة عبر مكبّرات الصوت. عندما تقابل الموجة 
األصلية،  الصوتية  الموجة  المعاكسة  الصوتية 
تكون النتيجة الصمت، إذ تلغي كّل منهما األخرى.

واسعة  مجموعة  فهناك  السالمة،  جهة  من  أما 
من التقنيات المساعدة للسائق لتعزيز تجربة قيادة 
ممتعة له، تشمل إنذار البقاء في خط السير، ونظام 
المرئية مع نظام  بالزوايا غير  الخاص  المعلومات 

اإلنذار عند الرجوع.
سعة  بمحّرك   2019 سي(    كي  )إم  تزويد  تم 
2.0 لتر مع شاحن توربينّي ينتج قوة قدرها 245 
حصاناً تم تصميمه ليكون مفعماً بالنشاط وفّعاالً 
ثالث  وتساعد  معاً.  آن  في  الوقود  استهالك  في 
تقنيات في إنتاج القوة وعزم الدوران بدون جهد 
بالتزامن مع مستويات رائدة في الفئة من الفعالية 
التوربينّي،  الشحن  وهي  الوقود،  استهالك  في 
المتغيّر  التوقيت  وتقنية  المباشر،  الوقود  وضّخ 

للكامات المزدوجة المستقلّة. 
بالقيادة  للتحّكم  لينكون  نظام  يسمح  كما 

للسائقين باختيار نوع القيادة واألداء الذي يريدون 
اختباره. فيتحّكم السائقون بخيارهم بواسطة لوحة 
القيادة  نمط  العتماد  القيادة  ومؤشرات  العّدادات 
المفّضل، »عادي«، أو »مريح«، أو »رياضي«، فيتم 
تعديل استجابة المحّرك، ونقل الحركة، والتواصل 
التفاعلي،  التعليق  نظام  وإعدادات  التوجيه،  مع 
ونظام التحّكم اإللكتروني بالثبات بما يتناسب مع 

النمط المختار.
)إم  في  المتوّفر  التفاعلي  التعليق  نظام  ويتيح 
مفعمة  وسلسة  رشيقة  بقيادة  بالتمتع  سي(  كي 
بما  بسرعة  السيارة  مخّمدات  تعديل  عبر  بالثقة 
يتالءم مع ظروف الطريق. فهو يستخدم مجموعة 
األخرى  والمعّدات  االستشعار  أجهزة  من  متنّوعة 
لقراءة البيانات اآلنيّة الصادرة عن معطيات السائق 
مستمّر.  بشكل  التعليق  نظام  لمعايرة  والمركبة 
وتستجيب كل عجلة ومخّمداتها بشكل مستقّل عن 
كل  بتخصيص  للنظام  يسمح  ما  األخرى،  الثالث 

استجابة تبعاً لظروف الطريق المتنّوعة.
تخفيف  في  التفاعلي  التعليق  نظام  ويساعد 
انحداره  وزاوية  وميالنه  السيارة  هيكل  تأرجح 
يساعد  كما  العجالت،  ألطراف  العمودية  والحركة 
في عزل المركبة عن خشونة الطريق غير المرغوب 

فيها.
تشتمل الميّزات الرئيسة األخرى على ما يلي:
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• نظام توجيه عزم الدوران
عزم  توزيع  موازنة  على  الميزة  هذه  تواظب 
دوران المحّرك عند العجالت األمامية تبعاً لظروف 
توزيع  موازنة  وتساعد  المتوّفر.  والدفع  القيادة 
يريده  الذي  المسار  على  المركبة  إبقاء  في  العزم 
أو  الرطبة  الطرقات  أسطح  على  سيما  ال  السائق، 

الزلقة.
ميزة  مع  بالثبات  اإللكتروني  التحّكم  نظام   •

التحّكم بالميالن 
بالمركبة  التحّكم  تراك(  )ادفانس  نظام   يعّزز 
على األسطح الزلقة مثل الثلج أو المطر أو الحصى 
تعزيز  في  بالميالن   التحّكم  ميزة  تسهم  فيما 
ومنعها  المركبة  وثبات  الجانبي  باالنزالق  التحّكم 
بالميالن   التحّكم  ميزة  تستخدم  التدهور.  من 
معّدل  لمراقبة  جيروسكوبية  استشعار  أجهزة 
الميالن وحركة ميالن المركبة ما ال يقّل عن مئة 
الثانية، ما يساعد في تحديد متى وكيف  مرة في 
ثابتة  األربع  العجالت  إلبقاء  الفرامل  تطبيق  يجب 

على الطريق.
سي(  كي  )ام  لينكون  طرازات  في  وتوجد 
المتوفرة في دولة اإلمارات نظام التشغيل والتوقف 
السائق  لمقعد  وضعية   12 عن  فضالً  التلقائي 
والراكب، وتبدأ أسعار السيارة من 169,995 درهم 

إماراتي شامالً ضريبة القيمة المضافة.
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تثبت التقارير الرسمية والواقع الذي يعيشه أبناء دولة اإلمارات أن هذه الدولة قبل التأسيس وبعد التأسيس 
وضعت نصب أعينها تكريس الحياة الكريمة ألبنائها من الجنسين ذكوراً وإناثاً، وتكريس هذه الحياة وبنائها لم 
تركن فيه الدولة للقادة والمؤسسين فحسب، بل حرصت على مشاركة الشعب في هذه المسؤولية، ألن المشاركة 
في بداية األمر ونهايته تضمن لهم هذه الحياة الكريمة، وتجعلهم أكثر حرصاً على استمرارها بالمستوى العالي 
الذي نشأت به، لذا فإن العالم يشهد جميعه على جهود اإلمارات التي سبقت ما تعيشه اليوم من نهضة وتقدم، 
للرجال  فكان  وقتها،  المتاحة  اإلمكانات  وحسب  متفاوتة  بمستويات  والنساء  الرجال  بذلها  في  تفانى  جهود 
مسؤولياتهم وللنساء في الدولة أيضاً مسؤولياتهن الالتي تحملنها بجدارة، بدءاً بتربية األبناء وانتهاًء بالتعليم 

وتقلد الوظائف التي أسهمت فيها المرأة اإلماراتية في نهضة دولتها وبنائها. 
الحديث عن النساء ومشاركتهن في تنمية الدولة وبنائها له أهميته البالغة في دولة لم يتجاوز عمرها الخمسين 
عاماً، ويخطئ الغرب عن جهل عند وصفها أوضاعها في هذا المجتمع والمجتمعات العربية، عندما يعتقد أن المرأة 
مقصاة، مهمشة، فيندفع مطالباً بحقوقها. فالمرأة اإلماراتية اليوم وبعد هذا التاريخ القصير حظيت بما لم تحظ 
به نساء في دول أخرى فاقت اإلمارات في عمرها التاريخي وإمكاناتها المادية. فهي تتواجد في كل حقل ومجال، 
مربية أجيال ومسؤولة عن بناء الوطن حالها حال الرجل، ووصلت بفكرها وشخصيتها في مواقع صنع القرار 
فكانت سفيرة، ووزيرة، ونائبة في البرلمان، تقف بجانب الرجل داعمة ومكملة لألدوار التي يقوم بها، ونجحت 
في كل ما أوكل إليها من مسؤوليات لم تسجل فيها إخفاقاً ألنها كانت بقدر تلك المسؤولية بغض النظر عن 

جنسها، فالمسؤولية ال جنس لها، بل إنها تربط بفكر وضمير، وإرادة وعزيمة. 
ما حققته اإلماراتية خالل األعوام الماضية من إنجازات استحقت تقدير الدولة، وهذا التقدير لم يأت في شكل 
شعارات وخطابات، بل تجسد في قرارات واضحة وحاسة تنتصر للمرأة ودورها، وآخر تلك القرارات ما أعلن 
عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله«، عندما وّجه برفع نسبة تمثيل 
المرأة اإلماراتية في المجلس الوطني االتحادي إلى 50% في الدورة القادمة، في خطوة ترسخ توجهات الدولة 
المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة اإلماراتية، وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في كل القطاعات الحيوية 

بالدولة.
المرأة اإلماراتية اليوم تمثل نسبتها في البرلمان 22.5%. وعندما تصل إلى نسبة 50% فإن ذلك يضع دولة 
اإلمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، فتحقق المرأة اإلماراتية 

في زمن قياسي ما حققته مثيالتها بالعالم في عقود طويلة.
زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني قرار نبع من قيادة آمنت بدور المرأة وما حققته وما تحملته من 
مسؤوليات، ولم يأت بضغوط من جهات خارجية، بل إنه جاء وفق خطة محكمة وضعتها دولة اإلمارات، وهي 
التدرج في تطبيق منهج الديمقراطية وتمكين المواطنين فيه بما يتناسب مع طبيعة الدولة وتوجهاتها، فدخلت 
المرأة البرلمان، ومارست حقوقها االنتخابية منذ العام 2006، وكان دخولها منتخبة ومعينة، وقد حان الوقت 
أنها مستحقة لكل  أثبتت  البرلمانية  العملية االنتخابية وممارساتها  لزيادة نسبة تمثيلها ألنها بمشاركتها في 

القرارات الداعمة لمسيرتها بجدارة. 
توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد – حفظه الله- بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تؤكد 
من جديد أن المرأة هي مكان الروح بالنسبة لدولة اإلمارات، وأن ما تبذله من جهود متابع ومقيم ومقدر من 
قبل القيادة، وهو األمر الذي ينبغي أن يدفعها للمشاركة في تحقيق هذه النسبة بدءاً من مشاركتها في العملية 
االنتخابية والترشح من دون الركون إلى »الكوتا« لتحقيق نسبة 50%، فهذا هو المطلوب، التقدم بثقة مقابل 
خطوات برهنت على الثقة في المرأة من قبل حكومة دائماً ما نصفها بأنها متقدمة على شعبها، ال تنتظر منه 

مطالب لتحققها بل تسبقه لتحقيقها. 

المرأة مكان الروح لإلمارات
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وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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