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مــــن مقــــره فــــي قصــــر الحصــــن، تجــــاوز المغفــــور لــــه بــــإذن اللــــه 
الشــــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـان «طيـب اللـه ثـراه» حلـم ا�تحـاد 
إلـــى حلـــم معانقــــة الســــماء.. لمــــا التقــــى فــــي الثانــــي عشــــر مــــن 
شــــهر فبرايــــر مــــن عــــام ١٩٧٦ بقصــــره فــــي منطقــــة البطيــــن 
ــة رواد  ــذي ضـــم ثالثـ ــاء ا�ميركـــي الـ ــال الفضـ ــد رجــ ــي، وفــ بأبوظبــ
فضـــاء أمريكييـــن هـــم تومـاس ســــتافورد وفانــس برانــد ودونالــد 
ســايتون، با�ضافــة إلــى عالــم الفضـاء الدكتـور فـاروق البـاز، الذيـن

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

ــل اقتــدار وثقــة. ــرين بكـــ ــادي والعشــ الحــ

`s

2021

`s

2021

 

YEAR OF TOLERANCE

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

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

مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

ت�صمنت جمال�س وزارة الداخلية التي اأقيمت يف معظم اأنحاء الدولة خالل �صهر رم�صان املن�صرم، 

موا�صيع يف غاية الأهمية ، مثل الت�صامح والتعاي�س والأخوة الإن�صانية، ونبذ التطرف والعنف 

والإرهاب، وكبار املواطنني واأ�صحاب الهمم، ودور اجلهات احلكومية يف تعزيز حقوقهم، وتر�صيخ 

مكانتهم، ومل تقت�صر املجال�س على الرجال، بل كانت هناك جمال�س لل�صيدات، تناولت موا�صيع 

تهمهن اأي�صًا، مثل املراأة والطفل والنموذج الإماراتي، ون�صر الأخالق، وتعزيز احلوار العاملي بني 

ال�صعوب وتقبل الآخر، ون�صر الو�صطية والعتدال وقيم الت�صامح واخلري وجندة امللهوف، وجرائم 

الكراهية واآثارها على املجتمع، والتبعات ال�صلبية الكبرية للتع�صب الديني والعرقي والطائفي، 

اأن ي�صهم يف زيادة حلمة املجتمع  الداخلية مو�صوعًا مهمًا ميكن  اأي، باخت�صار، مل ترتك وزارة 

الإماراتي، الذي ي�صم اأكرث من 200 جن�صية باأديانهم ومذاهبهم واأعراقهم اإل وتطرقت له.

وتعد املجال�س الرم�صانية من اأهم ال�صمات املميزة ل�صهر رم�صان املبارك يف دولة الإمارات، لي�س فقط 

لأنها حتظى برعاية كبرية من جانب القيادة الر�صيدة، وت�صهد ح�صورًا متميزًا من جانب امل�صوؤولني 

واملواطنني، واإمنا لأنها باتت مبنزلة »برملانات« مفتوحة يتم خاللها مناق�صة ق�صايا الوطن بعمق، 

 وفيها ُتطرح املقرتحات والروؤى املختلفة التي من �صاأنها تعزيز م�صرية التنمية بجوانبها املختلفة. 

العام  ه��ذا  املختلفة  الرم�صانية  املجال�س  يف  اأُث���ريت  التي  الق�صايا  اإىل  �صريعة  نظرة  ولعل 

تهّم  التي  اجلوهرية  بالق�صايا  واهتمامها  وتعددها،  الق�صايا  هذه  تنوع  عن  بو�صوح  تك�صف 

والتعاي�س  الت�صامح  قيم  تر�صيخ  على  خا�س  ب�صكل  تركيزها  مع  املجالت،  خمتلف  يف  الوطن 

دولة  عليه  قامت  ال��ذي  الت�صامح  نهج  على  قدمًا  امل�صي  يف  الر�صيدة  قيادتنا  ل��دور  تاأكيدًا 

اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  يد  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مبادرة  مع  وتفاعاًل  الإم���ارات،  حكام  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخ��وان��ه  ث��راه«، 

بهدف  للت�صامح؛  عامًا   2019 عام  باإعالن  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة 

للتعاي�س والتالقي احل�صاري.  العاملي الذي تلعبه دولة الإمارات ب�صفتها عا�صمًة   تعزيز الدور 

من  ا�صتلهامًا  وذل��ك  الإن�صانية”،  “الأخّوة  �صعار  العام  ه��ذا  الداخلية  جمال�س  حملت  لقد 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  جهود 

بني  ال�صالم  وقيم  مبادئ  وتر�صيخ  املجتمعي،  التعاي�س  تعزيز  يف  اهلل،  حفظه  امل�صلحة،  للقوات 

لتعزيز  الإم���ارات  جهود  املجال�س  ه��ذه  ناق�صت  حيث  الإن�صانية،  الأخ���ّوة  وحتقيق  ال�صعوب، 

منوذج  الإم��ارات  اأن  وكيف  وال�صتقرار،  الأمن  برت�صيخ  الت�صامح  وعالقة  كافة،  باأ�صكاله  ال�صالم 

وال��دويل.  الإقليمي  ال�صعيَدين  على  والو�صطية  والعتدال  الت�صامح  قيم  ن�صر  يف  به   يحتذى 

لقد كان تكرمي �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 

للجهات التي �صاندت ودعمت جمال�س الداخلية يف دورتها الثامنة من وزارات وهيئات وموؤ�ص�صات 

من القطاعني العام واخلا�س، وم�صت�صيفي املجال�س من املواطنني واملواطنات، ومن جمال�س الأحياء 

نقا�صات جمال�س  �صاركوا يف  الذين  الدين  اإىل جانب تكرمي خا�س لرجال  الدولة،  اإمارات  عرب 

املجال�س،  اإدارة  يف  القيمة  مل�صاركتهم  الدولة  خارج  من  العرب  والإعالميني  الرم�صانية  الوزارة 

تكرميًا �صادف اأهله. فمجال�س الداخلية، تلعب دورًا مهمًا يف مد ج�صور التوا�صل الفكري البّناء، 

بني امل�صوؤولني واملواطنني من خالل مناق�صة الق�صايا واملوا�صيع املهمة، وو�صعها يف امليزان للخروج 

مبقرتحات تطويرية ت�صهم يف نه�صة املجتمع، وتعالج امل�صكالت التي حتتاج اإىل جل�صات حوارية 

بّناءة.

وحياكم اهلل.
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زووم

عدسة: عمر  مرعي حميد
almarrie@me.com



زايد أقوال وأفعال
تحقيقات:

فوز للجميع!

اللعب مع الكبار

 

  آفاق:
 

الت�صويق املوؤ�ص�صي الأمني

 ن�صاء يف امليدان:  العريف زمزم البلو�صي

 متميزون:  العريف �صامل املقبايل وال�صرطي اأول �صقر املعمري

 خارج املهنة:امل�صاعد اأول عبدالعزيز ال�صاعدي

 اأ�صحاب الهمم: جا�صم البلو�صي
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هاتف: .................................. فاكس: .........

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

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

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

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

الرقم املجاني: 8009009
هاتف: 4028782 2 971+ 

ص.ب.: 38999 اإلمارات العربية املتحدة - أبوظبي
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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.

أنفسنا  على  نعتمد  أن  يجب  ولكن  دولة،  على  نعتمد  أن  العرب  نحن  لنا  يجوز  ال 
في  هو  ولما  مصلحتنا  في  هو  لما  نخطط  أن  عربية  كأمة  وعلينا  األولى.  بالدرجة 
مصلحة وطننا ولحاضرنا ومستقبل األجيال من بعدنا. إذا كان العالم ينقسم إلى 
معسكرين أو أكثر، فإننا نحاول أن نكون بدولتنا بعيدين عن ذلك.. فنحن لسنا طرفًا 

في أي معسكر. 

الشيخ زايد بن سلطان
 يؤدي صالة عيد الفطر في فبراير 1999
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اإلسالمية  الدول  في  المسؤولين  بين  لقاءات  عقد  بمكان  األهمية  من  إن 
الدول  هذه  بين  العالقات  وتوثيق  تدعيم  شأنه  من  ما  كل  لبحث  وقادتها 
الدول  إن  التحديات.  لمواجهة  الصف  ووحدة  التضامن  من  لمزيد  تحقيقًا 
اإلسالمية قوية بإيمانها وتضامنها ووحدة صفوفها وستظل قوية ما دامت 

متمسكة بهذه األسس ألن فيها تقدمها ورفاهية شعوبها.

صورة مركبة للشيخ زايد بن سلطان خالل استقبال الرئيس الفرنسي فاليري 
جيسكار ديستان في أبوظبي في األول من مارس 1980  ولدى وصوله الى الرباط 
للمشاركة في القمة العربية في أكتوبر 1974. 
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أخبار الوطن

قرار رئيس الدولة رفع متثيل ن�صبة املراأة يدخل حيز التنفيذ

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« القرار رقم 1 لسنة 2019 الخاص برفع نسبة 
وبالتالي   ،%50 إلى  االتحادي  الوطني  المجلس  في  المرأة  تمثيل 
دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.
ويأتي القرار في إطار االستعدادات النتخابات المجلس الوطني 
االتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل. وشمل القرار 
التعديالت على بعض أحكام قرار المجلس األعلى لالتحاد رقم 4 
في  اإلمارات  ممثلي  اختيار  طريقة  تحديد  في شأن   2006 لسنة 
نسبة  برفع  والذي قضى  وتعديالته،  االتحادي  الوطني  المجلس 

تمثيل المرأة في المجلس الوطني االتحادي إلى %50.
وتضمن القرار 3 مواد رئيسة، تقضي المادة األولى منها بأال 
تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني االتحادي 
عن 50% من عدد ممثلي اإلمارة، وجاء القرار المستند إلى قرار 
المجلس األعلى لالتحاد بجواز األخذ بنظام نسبة تمثيل المرأة في 

المجلس الوطني االتحادي، وذلك وفق البنود التالية:
- البند األول: يجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد المقاعد التي 

سوف تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي اإلمارة في المجلس.
العدد  »نصف«  العدد  هذا  يتجاوز  أال  يشترط  الثاني:  البند   -

المطلوب انتخابه في اإلمارة.
- البند الثالث: يتم اإلعالن عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة 
في االنتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، على أن 
ال يتجاوز هذا العدد »نصف« العدد المطلوب انتخابه في اإلمارة.

- البند الرابع: تفوز بالمقاعد المحددة للمرأة النساء الحاصالت 
على أعلى األصوات من بين المرشحات كافة، إال إذا أسفرت نتائج 
االنتخابات عن فوز السيدات -مباشرة- بالمقاعد المحددة للمرأة.

- البند الخامس: يستكمل حاكم اإلمارة النسبة المحددة للمرأة 
عند تعيين »نصف« عدد ممثلي إمارته اآلخر في المجلس الوطني االتحادي.

الوطني  المجلس  القرار بإضافة ممثل عن  الثانية من  المادة  كما تقضي 
لإلعالم إلى عضوية اللجنة الوطنية لالنتخابات، بينما تقضي المادة الثالثة 

منه بقيام اللجنة الوطنية لالنتخابات بإصدار التعليمات الالزمة لتطبيق أحكام 
هذا القرار كافة، بما يضمن سالمة إجراءات العملية االنتخابية وما تسفر عنه 

من نتائج.

بتوجيهات رئيس الدولة..»خليفة اإلنسانية« تنفذ محطة كهرباء في عدن

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  بتوجيهات صاحب 
»حفظه الله«، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة 
خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، وقعت المؤسسة اتفاقية مع وزارة 
الكهرباء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتنفيذ محطة كهرباء في عدن بكلفة 
100 مليون دوالر أمريكي. وتأتي االتفاقية في إطار استمرار برامج دعم قطاع 

الطاقة الكهربائية التي تنفذها دولة اإلمارات في اليمن بمحافظة عدن، ووقع 
االتفاقية في المقر الرئيس للمؤسسة في أبوظبي معالي أحمد جمعة الزعابي 
وزير شؤون المجلس األعلى لالتحاد في وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس 
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، ووقعها عن الجانب اليمني 
معالي الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، بحضور 
معالي الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، 

ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.
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محمد بن راشد  
يت�صلم جائزة فوز فريق »غودلفني«

مكتوم نائب  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  أكد صاحب 
الله«  حاكم دبي »رعاه  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
المكانة المرموقة لخيول اإلمارات في المحافل الدولية، وقدرتها 

على المنافسة ضمن أقوى السباقات العالمية.
جاء ذلك خالل تسلم سموه في مهرجان »رويال أسكوت« 
للخيول في إنجلترا جائزة االنتصار التاريخي الذي حققه فريق 
المتحدة  المملكة  ملكة  الثانية  اليزابيث  الملكة  من  »غودلفين« 
ودول الكومنولث، وذلك بعدما ظفر الجواد »بلو بوينت« لفريق 
»غودلفين« بسباق »دياموند جوبيللي ستيكس« لمسافة 1200 
متر للفئة األولى للخيول عمر 4 سنوات، وبعد أن فاز في اليوم 
لمسافة  ستيكس«  ستاند  »كينجز  شوط  في  للمهرجان  األول 

1000 متر للفئة األولى.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بصفته حاكماً إلمارة دبي القانون 
رقم »2« لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم »21« لسنة 2015 بشأن 

الرسوم القضائية في محاكم دبي.
ووفقاً للمادة 8، ال تخضع للرسم المقرر بعض الفئات والدعاوى والطلبات 
والطعون وهي: الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية 
االتحادية أو المحلية في اإلمارة أو أي من إمارات الدولة، والدعاوى المتعلقة 
إذا  الخيرية  والجمعيات  البر،  المرصودة ألعمال  والوصايا  والهبات  باألوقاف 
قدمت تلك الدعاوى من هذه الجهات، والدعاوى التي تقدم من المساهمين بحق 
التنفيذية، متى كانت نسبة  إدارتها  أو  العامة  المساهمة  الشركة  إدارة  مجلس 
الشركة، والطعن  من مجموع أسهم  المدعين فيها ال تزيد على %10  مساهمة 
التفليسة،  ذمة  على  التفليسة  أمين  يودعه  وما  بالنفقة،  الصادرة  األحكام  في 
والمزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الجهات الحكومية االتحادية والمحلية 
على ذمة ذوي الشأن، وطلبات إشهار أو إثبات اإلسالم، والتصديق على طلب 

اإلعانة االجتماعية، وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة.
ووفقاً للمادة 14يستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم االبتدائية 
والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية والدعاوى الناشئة عن األعمال 
التجارية التي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم، باستثناء دعاوى األحوال 
الشخصية، رسم نسبته 6% من قيمة الدعوى، على أال يقل عن 500 درهم، 
وال يزيد على عشرين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى ال تزيد على 500 
ألف   500 بين  تتراوح  قيمتها  كانت  إذا  درهم  ألف  وثالثين  درهم،  ألف 
وواحد درهم إلى مليون درهم، وأربعين ألف درهم إذا كانت قيمتها تزيد 
على مليون درهم. ويستوفى على الدعاوى الناشئة عن األعمال التجارية 
والمرفوعة أمام المحاكم االبتدائية والتي تكون قيمتها 500 ألف درهم أو 

500 درهم وال  يقل عن  أال  الدعوى، على  قيمة  من   %6 أقل رسم نسبته 
يزيد على عشرين ألف درهم، ويتم استيفاؤه من المدعي عند قيد الدعوى 
بما نسبته 6% من قيمة الدعوى على أال يقل عن 500 درهم وال يزيد على 

خمسة آالف درهم.
ويستوفى من المحكوم عليه بحكم نهائي رسم نسبته 6% من قيمة المبلغ 
المحكوم به، على أال يقل عن 500 درهم وال يزيد على خمسة عشر ألف درهم. 
التي تزيد  المحاكم االبتدائية  أمام  المرفوعة  العمالية  الدعاوى  ويستوفى على 
قيمة المطالبة فيها على مائة ألف درهم رسم نسبته 5% من قيمة الدعوى، على 

أال يزيد على عشرين ألف درهم.
التنفيذية،  السندات  تنفيذ  أنه يستوفى على طلب  المادة »35« على  ونصت 
باستثناء السندات التنفيذية الصادرة في الدعاوى الناشئة عن األعمال التجارية 
التي ال تزيد قيمتها على 500 ألف درهم، رسم نسبته 2% من القيمة التي يطلب 
التنفيذ ألجلها، وإذا كان المحكوم به من غير النقود، فيستوفى من طالب التنفيذ 
رسم نسبته 20%  من الرسم المستوفى على الدعاوى أمام المحاكم االبتدائية، 
على أال يقل عن 200 درهم وال يزيد على خمسة آالف درهم، ويستثنى التنفيذ 
في الدعاوى العمالية من الحد األدنى المقرر لهذا الرسم، كما يستوفى على طلب 
تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة في الدعاوى الناشئة عن األعمال التجارية التي 
ال تزيد قيمتها على 500 ألف درهم رسم مقداره ألفا درهم، ويتم استيفاء هذا 
الرسم من طالب التنفيذ بما مقداره ألف درهم عند قيد ملف التنفيذ، ويستوفى 

من المنفذ ضده ألف درهم عند إتمام إجراءات التنفيذ.
البند  في  المحددين  الرسمين  قيمة  تخفض  أنه  على  الثانية  المادة  ونصت 
»72« المتعلق بإشهار اإلفالس أو طلب الصلح الواقي من اإلفالس، والبند »74« 
المتعلق بالصلح الواقي من اإلفالس، المنصوص عليهما في الجدول رقم »1« 

الملحق بالقانون األصلي، لتصبح 500 درهم بدالً من ألفي درهم.

.. ويعدل قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي

بتوجيهات رئيس الدولة..»خليفة اإلنسانية« تنفذ محطة كهرباء في عدن
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أخبار الوطن

محمد بن زايد 
يبحث مع الرئي�س الأملاين تعزيز التعاون 

.. ويبحث العالقات مع رئيس الوزراء اليمني 

أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحث 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة مع فخامة فرانك فالتر شتاينماير رئيس 
جمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة، سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين 

ومجمل القضايا ذات االهتمام المشترك.
برلين، حيث  في  لسموه  األلماني  الرئيس  فخامة  استقبال  ذلك خالل  جاء 
رحب فخامته بسموه متمنياً أن تعمل هذه الزيارة المهمة على تعزيز العالقات 
البلدين الصديقين في مختلف المجاالت ودفعها إلى آفاق أرحب  الثنائية بين 
وأهم  البلدين،  بين  القائمة  العالقات  استعراض  اللقاء،  وجرى خالل  وأوسع. 
المشاريع المشتركة التي تخدم المصالح المتبادلة، ومجمل القضايا والتطورات 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وأعرب سموه عن سعادته بزيارة ألمانيا االتحادية ولقاء رئيسها، ناقالً إليه 
»حفظه  الدولة  آل نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد  السمو  تحيات صاحب 

الله«، وتمنياته للشعب األلماني الصديق دوام التقدم واالستقرار.

وأكد سموه أن دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا االتحادية 
الساحتين  على  واالستقرار  السالم  أجل  من  العمل  في  شريكتان  الصديقة 
لديهما  وأن  البشر،  بين  والتعايش  التسامح  قيم  وترسيخ  والدولية،  اإلقليمية 
موقفاً مشتركاً من نبذ اإلرهاب، وضرورة التصدي للقوى التي تدعمه، أو تبرِّر 
ممارساته، وأن العالقات اإلماراتية - األلمانية أُسست منذ قيامها على التقدير 

واالحترام المتباَدل والمصالح المشتركة.
خاصة،  أهمية  ألمانيا  مع  العالقات  تولي  اإلمارات  أن  سموه:  وأضاف 
التي تتعلق  المجاالت  البلدين، بخاصة في  الروابط بين  وتحرص على توثيق 
باقتصاد المستقبل، وما يتصل به من تكنولوجيا وابتكار وبحث علمي وغيرها.

وأشار سموه إلى أن العالقات بين اإلمارات وألمانيا ال تنحصر في المجاالت 
المجاالت  إلى  كذلك  تمتد  وإنما  فقط،  والتكنولوجية  واالقتصادية  السياسية 
الثقافية والتعليمية، ما يمنحها عمقاً حضارياً وشعبياً خاصاً، ويجعلها أنموذجاً 

للعالقات المتطورة باستمرار.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة معالي الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء في 

الجمهورية اليمنية الشقيقة.
والتعاون  األخوية  العالقات  اليمني  الوزراء  رئيس  ومعالي  سموه  وبحث 
المشترك بين البلدين الشقيقين، وتطورات األوضاع والمستجدات على الساحة 
اليمنية. واستعرض الجانبان الجهود المبذولة على المستويات كافة، والمبادرات 
اإلنسانية والبرامج التنموية التي تنفذها دولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل 

عودة االستقرار واألمان إلى اليمن، وشعبه وتجاوز التحديات التي يواجهها.
وجدد سموه تأكيده التزام دولة اإلمارات بدعم الشعب اليمني الشقيق وعودة 
الذي  والثابت  األصيل  الدولة  نهج  على  مشدداً  بالده،  إلى  واالستقرار  األمن 

كافة،  الظروف  إلى جانبهم في  والوقوف  األشقاء  عليه في مساندة  تأسست 
وسعيها المستمر إلى دعم مصالح الشعوب العربية ونصرة قضاياهم، وصون 

األمن القومي العربي.
وثمن معالي رئيس الوزراء اليمني الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات لمساندة 
اليمن وشعبه على مختلف الصعد التنموية واإلنسانية واألمنية واالقتصادية، 
والخدمات  واالجتماعية  والتعليمية  الصحية  الحيوية  المرافق  تأهيل  وبخاصة 
العامة، والتي تعد ركائز أساسية لعودة الحياة الطبيعية واالستقرار إلى مناطق 
اليمن كافة، وترسيخ أمنه وتحسين مختلف جوانب الحياة فيه، مشيداً بالوقفة 
األخوية التاريخية النبيلة لدولة اإلمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية 

في اليمن والوقوف إلى جانب شعبه.
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.. ويشهد اجتماعين أمنيين

سيف بن زايد  يكرم امل�صاركني  يف جمال�س »الداخلية« الرم�صانية 

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على تفاصيل خطة العمل التنفيذية لتأمين فعاليات إكسبو 2020 
واالستعدادات والمراحل الخاصة والجوانب األمنية والخطوات الواجب اتخاذها 

تحضيراً للحدث العالمي، وخطط القطاعات األمنية لتأمين الفعاليات.
إكسبو  للتحضير الستضافة  األمني  للمجلس  اجتماع  واستمع سموه خالل 
2020 في موقع الحدث، إلى شرح ُمفصل حول استعدادات كل قطاع في تأمين 
فعاليات المعرض )الحركة المرورية وإدارة العمليات الميدانية(، وقطاع البحث 
الجنائي وقطاع الدعم واإلسناد والخطط األمنية لتأمين المعرض، والتحضيرات 

الجارية من جميع الفرق المعنية، والخرائط الخاصة بالحدث.
كما استمع سموه لشرح بحضور معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة 
الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ونجيب 
العلي المدير التنفيذي للمكتب عن الفعاليات المقامة ضمن إكسبو 2020، وآخر 
الجارية  والتحضيرات  اإلنشاءات  صعيد  على  إنجازه  تم  وما  المستجدات، 

الستضافة الحدث العالمي.

حضر االجتماع سعادة الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي 
الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، وسعادة 
األمني  المجلس  رئيس  دبي  لشرطة  العام  القائد  المري  خليفة  عبدالله  اللواء 
للتحضير الستضافة معرض إكسبو الدولي، والقادة العامون للشرطة في الدولة، 
الدولي  المعرض  مسؤولي  من  وعدد   ،2020 إلكسبو  األمني  المجلس  وأعضاء 

والقائمين عليه، إلى جانب عدد من ضباط وزارة الداخلية.
من جهة ثانية، اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على آخر 
االستعدادات والتحضيرات للدورة التاسعة من المعرض الدولي لألمن الوطني 
ودرء المخاطر »آيسنار أبوظبي 2020«، والتي ستقام من 17 وحتى 19 مارس 

2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك«.
واستمع سموه من سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام 
في وزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لـ »آيسنار أبوظبي 2020«، ومن أعضاء 
اللجنة إلى خطة العرض االفتتاحي، والبرامج المقامة واالستعدادات العامة إلنجاح 

هذا الحدث الدولي المهم.

كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، 
المشاركين من جهات ومؤسسات  االتحادي،  الوطني  المجلس  رئيسة 
الداخلية  وزارة  مجالس  في  واإلعالميين  والمستضيفين  وأفراد، 

الرمضانية في دورتها الثامنة لهذا العام 2019.
حضر التكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، 
ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، 
ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي 
العام، ومعالي  التعليم  المهيري وزيرة دولة لشؤون  جميلة بنت سالم 
حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي ناصر الهاملي 
وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي شما المزروعي وزيرة دولة 
للشباب،  االتحادية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيسة  الشباب  لشؤون 
الحكومية،  والجهات  الوزارات  مسؤولي  من  عدد  التكريم  حضر  كما 
ومستضيفو المجالس، وممثلو الجهات الحكومية المشاركة في المجالس 

وعدد من المدعوين والضيوف.
وكّرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بداية الجهات التي 
ساندت ودعمت المجالس من وزارة وهيئات ومؤسسات من القطاعين 

العام والخاص، ثم مستضيفي المجالس من المواطنين والمواطنات ومن 
الدين  لرجال  خاص  تكريم  جانب  إلى  الدولة،  إمارات  عبر  األحياء  مجالس 

المسيحي الذين شاركوا في نقاشات المجالس، واإلعالميين العرب من خارج 
الدولة لمشاركتهم القيمة في إدارة المجالس.

.. ويبحث العالقات مع رئيس الوزراء اليمني 
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االدعاء بالخصائص العالجية الشافية لهذا المرض أو ذاك بتلك الوصفة أو تلك ليس بالموضوع الجديد فهو 
موجود وشائع منذ ظهور اإلنسان على صفحات التاريخ، ففي القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كان 
والتهاب  واالكتئاب  لألسنان  كعالج  للكوكايين  الترويج  وتم  األطفال،  سعال  لعالج  مثالً  الهيروين  يوصف 
الحلق  ومشاكل  البرد  ونزالت  القش  وحمى  الجنسي  والعجز  الكحول  وإدمان  والخمول  األنفية  الجيوب 
والعصبية والصداع واألرق. وكان العالج بالصدمة الكهربائية عالجاً طويالً يستخدم للعجز الجنسي، فيما 
كانت تنفد حبوب الحمية »المعجزة« بسرعة كما تنفد الحلويات. وفي القرن التاسع عشر كانت تباع قوارير 

»زيت الثعبان« في أمريكا لعالج االلتهابات المختلفة كالتهاب المفاصل والجرب.

إال ان التطور التقني الهائل لثورة االتصاالت منذ الربع األخير من القرن العشرين وحتى اليوم أسهم بصورة 
مذهلة في انتشار ادعاءات مزيفة تسوق لوصفات طبية »إعجازية« تشفي من األمراض المستعصية كالسرطان 
مثالً أو تخفض الوزن لتمنح امرأة بدينة قواماً رشيقاً بسرعة البرق، وغير ذلك من الوصفات الوهمية التي تلقى 

رواجاً كالنار في الهشيم عبر منصات اإلنترنت المختلفة وخاصة مواقع التواصل االجتماعي. 

أوهام
للبيع
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حتقيق: لرا الظرا�سي - ت�سوير: حممد علي

حبال الهواء
الو�صفات العالجية ال�صحرية..نتائج �صريعة واأ�صرار �صحية موؤكدة 

مقطع  هاتفك  إلى  يصل  أن  القارئ  أيها  تخيل 
النحافة  السحرية في  لشابة تحكي تجربتها  فيديو 
من خالل شاي سحري )مجهول المصدر(، يجعلك 
تفقد الوزن في غضون ثالثة أيام...نعم ثالثة أيام 

تكفي..أليس هذا منتجاً سحرياً؟!
تحكي  ستينية  المرأة  يصلك  آخر  فيديو  وهناك 
شفائها  عن  بالعبرات  المخنوقة  والكلمات  بالدموع 
السحرية  الوصفة  نتيجة  السكري  من مرض  التام 

)س(، وهي تحلف بأغلظ اإليمان أنها لصادقة! 
بين هذه الفيديوهات نختصر الحكاية...مصداقية 

واسعة و أموال متدفقة ونشر تام للجهل.
الهواء،  بحبال  يتعلق  اليائس  إن  يقول  والمثل 
البحث عن عالج.  دائماً  المريض يحاول  أن  بمعنى 

فهو اليتوقف عن البحث في عيادة الطبيب أو حتى 
والخلطات  األعشاب  يبيع  قديم  عطار  دكان  في 
العربية، هكذا كانت الحياة العالجية، لكن هذا الكالم 
ويفترس  ميديا«  »السوشل  يتضخم وحش  أن  قبل 
األخضر واليابس ويحول الجميع إلى مواد مستهلكة 

ومهلكة في ذات الوقت.
نجوماً  )الفاشينستا(  أفرزت  ميديا«  »السوشل 
وتدور  واقعاً،  أصبح  الذي  االفتراضي  العالم  لهذا 
حياة نجوماً هذا العالم على عملية التسويق لكسب 
الرزق، حياتهم وشغلهم الشاغل هو عملية التسويق 
والمكياج  والعطور  والمطاعم  المالبس  للمنتجات، 

وكل المنتجات والخدمات المختلفة.
مضض.. على  الكرام  مرور  يمر  كان  هذا  كان 

لكن الفجوة اتسعت أكثر من المتخيل، هؤالء النجوم 
تحولوا إلى أطباء و مروجين لبعض الوصفات التي 
تأتي من شرق آسيا أو التي يبيعها وينتجها بعضهم.. 
وهكذا لألسف ينجر ماليين المتابعين خلف سراب 
الذي  البشري  الجسد  على  الكارثة  لتقع  التجربة 
التي  والخلطات  الوصفات  عشرات  يوم  كل  يجرب 

ببساطة قد تؤدي لنتائج وخيمة. 
بعضهم يؤمن بوصفات سحرية تعالج كل شيء..
من األمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم وحتى 
والتنحيف  البشرة  تفتيح  ووصفات  مستحضرات 
وتنعيم وتطويل الشعر.. سلسلة طويلة من األكاذيب 
عملية  في  ميديا« ونجومها  »السوشل  تستغل  التي 

الترويج والتسويق.
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 نورة الفال�سي: علينا 

اأن نتقبل اأنف�سنا ون�سعر 

بالر�سا فقد خلقنا اهلل 

يف اأح�سن تقومي 

يون�س اليعربي: 

الو�سفات جمهولة 

امل�سدر قد ت�سبب 

املوت

 اأمين زين: من �سور 

االحتيال اإقناع امل�ستهلك 

ب�سرورة اقتناء دواء اأو 

و�سفة غري �سادرة من 

جهات مرخ�س لها

عشبية  أو  كيميائية  كانت  سواء  الوصفات  هذه 
ببساطة ال أحد يعرف عنها شيئاً وماهي مكوناتها، 
ومع هذا تباع في كل مكان نتيجة التسويق الجبار 
هؤالء  األمر  حقيقة  وفي  ميديا«،  »السوشل  لنجوم 
النجوم يلهثون خلف المال السريع..ال يعملون..فقط 

يتاجرون بالوهم للمتابعين.
لقد بات الوضع كالتالي: بعضهم ينتج المجهول 
تجارة  تشتري..  والغالبية  تروج  والنجوم  ويبيعه 
رابحة لتجار الوهم والعالج الكاذب.  تعالوا نتعرف 

كيف يفكر الناس بخصوص هذا الموضوع.

احلابل الذي اختلط بالنابل 

تصلني  دائماً  أنا  منزل(:  )ربة  عبدالله  أم  تقول 
الركبة  لخشونة  عالجية  وصفات  عن  مقاطع 
وحصوات الكلى والسكري وارتفاع الضغط وغيرها 
الكثير من األمراض المزمنة، وحقيقة في البداية كنت 
اجرب كل شيء، تقريباً كل الوصفات جربتها، أحياناً 
توقفت  أني  رغم  ولكن  ال،  وأحياناً  بتحسن  أشعر 
الحابل  عن تجربة هذه الوصفات لكثرتها واختالط 
بالنابل – كما يقولون – توقفت عن التجريب ولكن 
لم أتوقف عن إعادة إرسال كل مايصلني ألني أفكر 

يمكن هذا الفيديو يفيد شخصاً آخر. 

و�سفات �سحرية 

أنها  اعتقد  ال  الوصفات  هذه  تنفعني  لم  »إذا 

ستضرني«...هكذا عبرت فاطمة صالح عن رأيها في 
التواصل  وسائل  في  المنتشرة  العالجية  الوصفات 
الوصفات  أن  اعتقادها  موضحة حسب  االجتماعي، 
لهذا  وأفادتهم  جربوها  عرب  مشاهير  لها  يروج 
الوصفات،  هذه  تجربة  من  الضرر  أنه  ترى  هي 
لالستفادة  آسيا  شرق  من  تأتي  التي  وخصوصاً 

منها، ألنها في اعتقادي وصفات سحرية.

م�ساكل �سحية

تعالوا في  اآلراء،  نماذج من  أن تعرفنا على  بعد 
العلمية  واألبحاث  العلم  طريق  نتتبع  التحقيق  هذا 
من  العلمي  الطبي  الجانب  على  لنتعرف  والطبية 
هذا الموضوع، في هذا الجانب سنتعرف على رأي 
اليعربي من مديرية الخدمات  الدكتور يونس ياسر 
الطبية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي قال: 
لألسف تصل إلينا بشكل يومي الكثير من الحاالت 
المعروفة  غير  الوصفات  تستخدم  التي  المرضية 
الحالة  وتأتي  عشبية،  أو  كيميائية  كانت  سواء 
ألن  جداً،  متاخرة  حالة صحية  في  وهي  المرضية 
أو  سلبي  بشكل  الجسم  على  تؤثر  الوصفات  هذه 
إلى  وتؤدي  المريض  أدوية  مع  تتفاعل  األقل  على 
مشاكل صحية، وفي حاالت نادرة قد تكون بالفعل 
تقوم بحل مشكلة ما، ولكنها لألسف تسبب مشاكل 

صحية يصعب جداً معالجتها.
شخصياً  قائالً:   اليعربي  الدكتور  وأضاف 

صادفت مريضة جاءت في حالة حرجة للغاية كانت 
تعاني من فشل في الكبد، مما يستدعي زراعة كبد 
لها وذلك بعد سبعة أيام فقط من تناول وصفة غير 
طبية بهدف جمال البشرة والشعر، كانت هذه الشابة 

على مشارف الموت. 
ونوَّه الدكتور يونس اليعربي إلى أن هذه الوصفات 
المجهولة المصدر والتكوين هي خطر على اإلنسان، 
المريض عادة ما نسأله هل تأخذ أي  يأتي  فعندما 
اليخبرنا  بعضهم  ألن  وصفات،  أو  أخرى  أدوية 
ويستمر بأخذ العالج والوصفات في ذات الوقت، مما 
المختبر من خالل  يسبب مضاعفات، ونكتشف في 
العديد  وغيرها  الكبد  إنزيمات  في  مشاكل  التحاليل 
لألسف  الوصفات  هذه  ألن  الصحية،  المشاكل  من 
قد تكون تسبب مضاعفات خطيرة وبهذا تكون قاتلة 
والمرضى اليعرفون خطورتها، ويتعاملون معها من 

باب التجريب. 

و�سفات كاذبة 

الدكتورة مقدم نورة الفالسي استشاري أمراض 
جلدية في مديرية الخدمات الطبية في القيادة العامة 
لتخصصها  وكنتيجة  إنها  قالت:  أبوظبي  لشرطة 
إليها  يأتون  الذين  المرضى  عشرات  يومياً  تقابل 
الكيميائية  الوصفات  للجلد من  نتيجة تضرر شديد 
التي يتنافس عليها الشباب من الجنسين  والعشبية 

مع األسف الشديد.
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الشباب  أن  الفالسي  نورة  الدكتورة  ونوَّهت 
)تبييض(،  للبشرة  تفتيح  خلطات  على  يتنافسون 
وهذه الخلطات تباع في وسائل التواصل االجتماعي، 
وهي تدعي القدرة على التفتيح خالل أسبوع، وهناك 
أسبوع،  من  أقل  في  التفتيح  على  القدرة  تدعي  من 
ولألسف الشباب وصغار السن يقبلون عليها إقباالً 
كبيراً، واليدركون أن هذه الخلطات يكون من مكوناتها 
»كرتزون« قوي جداً يؤثر تأثيراً شديداً على البشرة 
مما يسبب مشاكل كثيرة جداً ويعمل نتائج عكسية 
الدموية  الشعيرات  وظهور  القوية  التصبغات  مثل 
الفالسي:  الدكتورة  وأضافت  البشرة.   على سطح 
مشكلة تساقط الشعر على سبيل المثال لها أسباب 
وخارجية  داخلية  ومشاكل  بأمراض  متعلقة  كثيرة 
للتعرف  فحوصات  عمل  يجب  وبالتالي  للجسم، 
من  يعتبر  الثعلبة  ومرض  الخلل.  مكان وسب  على 
األمراض التي لها عالقة وثيقة بأمراض أخرى داخل 
الجسم مثل الجهاز الهضمي وغيرها، ويلجأ الشباب 
الرجال(  )حالق  عند  موجودة  تكون  وصفات  إلى 
باعتبارها أفضل من األدوية الطبية وهذه األدوية قد 
الدكتورة  وتوضح  الجسم.  على صحة  كثيراً  تؤثر 
تهدد  االجتماعي  التواصل  أن وسائل  إلى  الفالسي 
بفقدان ثقة المجتمع بالعالجات الطبية المعتمدة من 
الهيئات الصحية العالمية التي صرفت عليها شركات 
األدوية الكبرى سنوات عديدة من األبحاث ومليارات 
التجارب  مئات  إلى  اعتمادها  وخضع  الدوالرات، 
الجسد  على  سالمتها  من  للتأكد  واالختبارات 

وفاعليتها في عالج األمراض التي أنشئت لها. 
كل  إن  بالقول  الفالسي  نورا  الدكتورة  وتختم 
إنسان خلقه الله له لون بشرة معينة، وله موروثاته 
وصبغياته الخاصة، وهذا نتيجة لوجودنا في منطقة 

مدارية معينة، وعليه علينا أن نعرف أن تغيير لون 
السكري  مثل  أخرى  أمراض  إلى  يؤدي  قد  البشرة 
مجهولة  خلطات  مجرد  وليس  المثال،  سبيل  على 
نتقبل  أن  علينا  كما  للمشاكل،  الحل  هي  المصدر 
أنفسنا ألنها خلقة الله وعلينا دائماً أن نشعر بالرضا 
والشكر على النعم، فقد خلقنا الله في أحسن تقويم، 
طبق  صورة  إلى  الجميع  يتحول  أن  المحبط  فمن 

األصل من نجم ما أو ممثلة ما.

احتيال

الترويج  تتناول  التي  القانونية  الجوانب  وحول 
للوصفات الطبية غير المرخصة، يقول الدكتور أيمن 
محمد زين من جامعة الشارقة: إن الناظر للدعايات 
فإنها  اإللكترونية  الوسائل  على  بكثرة  تنتشر  التي 
والمستحضرات  األدوية  من  كبيرة  كمية  تعرض 
يمكن  إنها  يقال  أمراض  لعالج  وتهدف  الطبية، 
ماتردف  ودائماً  مباشرة  استعمالها  عند  مداواتها 
على  واألمثلة  أومبهره!  باهرة  النتائج  تكون  عبارة 
ذلك كثيرة كمثال أدوية لعالج السرطان أو غيره من 
اآلن إليجاد  العلم عاجزاً حتى  التي وقف  األمراض 

حلول جذرية لها.
إقناع  أيضاً  االحتيال  صور  من  يكون  وأحياناً 
المستهلك بضرورة اقتناء دواء أو وصفة غير صادرة 
من جهات مرخص لها، وهي لعالج أمراض بالفعل 
بمقدور المستهلك المريض الحصول عليه، لكن يتم 
واستخدام  المشروعة  غير  اإلعالنات  بهذه  إغراؤه 
عبارات إغراء فيها كالقول بأن المستحضر أو الدواء 
سعره زهيد أو هو عالج جذري للمرض أو سريع أو 

فعال أكثر من األدوية المرخصة.
رقم  اتحادي  قانون  من   1/9 المادة  عرفت  وقد 

المتحدة  في  العربية  اإلمارات  لدولة   1983 لسنة   4
شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدالنية الدواء 
كل  الصيدلي  المستحضر  أو  »الدواء  بأنه:  بالقول 
مستحضر يحتوي على مادة أو أكثر   ذات خواص 
طبية في عالج اإلنسان أو الحيوان من األمراض أو 
لوقايته منها أو الستعمالها في أي غرض طبي آخر 
القانون  أن  صحيح  الجراثيم«.  من  البيئة  كتطهير 
لألدوية  والترويج  الدعاية  عمل  منع  السابق  في 
مهنة  قانون  من   92 المادة  في  ورد  كما  الصيدلية 
الصيدلة والمؤسسات الصيدالنية لسنة 1983 بالمادة 
للجمهور  الدعاية  أو  اإلعالن  يجوز  »ال  بالقول:   92
عن طريق الصحف أو اإلذاعة المسموعة أو المرئية 
أو إصدار النشرات أو الكتيبات أو غيرها ألي دواء 
أو مستحضر صيدالني، وكذلك أغذية األطفال التي 
تحدد بقرار من الوزير«. لكن بصدور القرار الوزاري 
اإلعالنات  الئحة  شأن  في   2007 لسنة   430 رقم 
الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة نجد أن 
المشرع رخص عمل إعالنات لألدوية سواء  بطريق 
يوضع  كملصق   أو  اإلذاعة  أو  التصوير  أو  الكتابة 
في األماكن العامة أوبصورة ترويجية عبر الوسائل 
اإللكترونية أو االتصال الشخصي ولكنه فرض عليها 

قيوداً  شكلية وموضوعية معينة وهي:
ألي  اليجوز  أنه  في  الشكلي   القيد  أ-  يتمثل 
شخص طبيعي أو اعتباري اإلعالن أو الترويج بدون 

ترخيص مسبق من وزارة الصحة.
المشرع  فرضها  موضوعية  قيود  هناك  ب- 
خواص  توافر  ضرورة  في  تتمثل  اإلماراتي 
المصداقية واإلثبات والبعد عن إثارة المستهلك عن 
طريق إثاره الخوف أو االستعانة بالخرافات وغيرها 

من الشروط.
فمن حيث المصداقية فال يجب إضفاء معلومات 
هنا  ويتوجب  المستهلك،  تضليل  بهدف  خاطئة 
وعدم  صحيح،   بشكل  الدواء  مكونات  توضيح 
»الكمية  نوع  من  عبارات  استخدام  في  اإلسراف 
باستخدام  والمبالغة  التهويل  عبارات  أو  محدودة« 
لفظة »المنتج الوحيد أو المنتج الفريد« أو »إحذروا 
التقليد«. وكذلك يتوجب أن يتوافر عنصر اإلثبات،  
ما يعني حتمية إخضاع الدواء لتجارب علمية موثقة 
بشهادات تثبت إجراء دراسات علمية عليها من جهات 
معتمدة، باإلضافة لما ذكر يمتنع استخدام عبارات 
الدوائي  المنتج  عن  اإلعالن  عند  والرعب  التخويف 
قد  الصحي  المنتج  استخدام  عدم  بأن  كالترويج 
يؤدي لعواقب خطيرة، إال أنه يستثنى في هذه الحالة 
الترويج بالمستحضرات الواقية من الشمس في حال 
كانت االدعاءات المقدمة متوافقة مع رسائل الصحة 

العامة الحالية.
أن  فنجد  والجزائية،  المدنية  الحماية  سبل  أما 
المشرع اإلماراتي كفلها عن طريق بعض التشريعات 
 2006 لسنة  المستهلك  حماية  كقانون  األخرى 
1979 في  4 لسنة  االتحادي رقم  للقانون  باإلضافة 
الجزاء  عن  فضالً  هذا  والتدليس.  الغش  قمع  شأن 
الضرر  عن  الناشئ  التعويض  في  المتمثل  المدني 
أو  المواصفات  بغير  دواء  تصنيع  في  التقصيري 

اإلعالن المضلل إليهام المستهلكين وخداعهم. 
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قصصاً  الكويت  في  القضاء  ساحات  تشهد 
مثيرة عن ضحايا تعرضوا للغش والغبن من قبل 
منتجات  عن  الترويج  في  الغش  امتهنوا  أشخاص 
ال  أنها  تبين الحقاً  أمراض مستعصية  من  تشفي 
تغني وال تسمن من جوع، بل كانت وسيلة للتكسب 

والتربح على حساب مرضى يئسوا من الشفاء. 
وكشف مصدر أمني أن مثل هذه القضايا نادراً 
شفاءه  يرجو  كان  المريض  كون  تسجيلها  مايتم 
لذلك اليريد أن يكسب ذنباً في إلحاق الضرر بمن 
يكن  لم  الفعل  أن  رغم  مساعدته  حاول  أنه  يعتقد 

بالمجان!
نزال  األعمال  رجل  يقول  المشكلة  هذه  وحول 
المدلول إن العديد من األشخاص استخدموا الخداع 
سبيالً لهم من دون المباالة بالنتائج التي قد تؤدي 
الرقابة  يتطلب تشديد  مما  المستخدم،  إلى تضرر 

من قبل الجهات المسؤولة.
ووسائل  إرشادات  هناك  أن  المدلول  ويؤكد 

حتقيق: هاين العريفي- الكويت 

توعوية تحذر بين حين وآخر من األشخاص الذين 
يمتهنون الغش في المنتجات ومنها عالج أمراض 
السرطان، وهذه الحالة بشكل خاص يجب أن اليتم 
التعامل معها كونها حساسة، وقد تنقلب إلى مأساة 
الغش  على  يقدم  معاقبة من  لذلك يجب  للمريض، 

والتدليس في هذه األمور معاقبة شديدة. 
ويضيف المدلول: أن وزارات الداخلية والصحة 
والتجارة، إضافة للبلديات تقوم بواجبها على أكمل 
وجه في مجابهة هذه االدعاءات، لكن المشكلة تكمن 
فيمن يروج للمنتجات غير المرخصة ومنها بعض 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  اإلعالنية  المجالت 
وهنا يجب على إدارة الجرائم اإللكترونية في وزارة 
الداخلية تتبع حساباتهم التي أعتقد أنها أخطر من 

مواقع المخلة باآلداب.

ركوب املوجة

بدورها اعتبرت المحامية دالل المال أن كثيراً من 

»النصابين« والمدعين يقومون بالترويج لمنتجات 
وهمية وغير حقيقية من دون أي اعتبار، حتى باتت 
مكان،  كل  في  توجد  المزيفة  والعالجات  األدوية 
وهي تتراوح بين الخليط من المواد السامة والضارة 
وبين التركيبات غير الفعالة وال الناجحة السيما أن 
كثيراً من محالت العطارة، وبعض الصالونات هي 
األخرى ركبت الموجة على حساب الناس من دون 
مراعاة لخطورة وتأثيرات تلك الوصفات العالجية 
الوهمية، خاصة أن بعضها يحتوي على مكون معلن 
وفعال ويبدو مماثالً للمنتج األصلي إلى الحد الذي 
يخدع المهنيين الصحيين والمرضى ولكن في كل 
حالة يكون مصدر الدواء المزيف مجهوالً ومحتواه 
يتسبب في فشل  أن  ويمكن  فيه  الوثوق  يمكن  ال 
الوهم  »تجارة  اسميها  أنا  لذا  الوفاة  أو  العالج 

الصحي«.
تضيف المال: »أيضا يجب عدم إغفال جانب مهم 

تجارة الوهم الصحي
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في هذه المشكلة، وهو عدم وعي الناس بخطورة 
عند  الشعبية  والوصفات  العالجات  استخدام 
أشخاص غير متخصصين وهذا الجهل هو ما جعل 
أمر  وهذا  وتتضخم،  وتكبر  تزدهر  الظاهرة  تلك 
يتطلب توعية مجتمعية حقيقية خاصة أن هذا األمر 

يتعلق بصحة الناس ويتجاوز ذلك إلى حياتهم.
وتشير المحامية المال أن وزارة التجارة ملزمة 
بتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي بدأت تأخذ 
منحنى خطيراً، وعدم إصدار أي إعالن إال بموافقة 
المعنية، ومن يخالف  الجهة  التجارة كونها  وزارة 
هذه القوانين يتم معاقبة شركته، وتغليظ العقوبة 
تعود  ال  حتى  وإغالقها  بل  الشركة  مسؤول  على 

لمزاولة الغش الذي ارتكبته.
وأن  البد  الجهات  هذه  إن  قائلة:  المال  وتردف 
تخضع للتفتيش القضائي بين حين وآخر حتى ال 

تنتشر مثل هذه الظاهرة.

ل يوثق بها

بدوره يرى المحامي خالد الظفيري أن الوصفات 
اإلعجازية التي تتداول بين الناس في الوقت الحالي 
على الرغم من أنها طبيعية كما يقال، إال أنها غير 
موثوق فيها وذلك لما للنباتات الطبيعية من أضرار 
إذا ما تم خلطها بمركبات أخرى كيميائية وهو ما 

يحدث في تحضير مثل تلك الوصفات المزعومة.
ويتابع قائالً: سمعنا عن وصفات الطالة الشعر 
الشعر  سقوط  كانت  والنتيجة  تساقطه  ومنع 
السكري  لمرض  وصفات  عن  وسمعنا  بالكامل، 
عن  تناولها، وسمعنا  لمن  تسمم  إلى حدوث  أدت 
والصدفية  السرطان  أمراض  لعالج  وصفات 
والبهاق لم تسهم في عالج مستخدميها بأي نتيجة 
تذكر، ولم يجن مستخدمها سوى الخسائر المادية 

واألمل الذي لم يتحقق.
ويضيف الظفيري: أن الغريب من كل ذلك وما 
يعرفه من أهل الخبرة في مجال الطب أنه يصعب 
في كثير من األحيان تحليل محتوى تلك الوصفات 
تلك  عمل  في  تستخدم  التي  المواد  تداخل  بسبب 
الوصفات وتأثيرها على المادة الفعالة في الوصف، 
اإلعجازية -كما يسمونها- تحدث  الوصفات  وأن 
يستخدمها  التي  العادية  األدوية  مع  تفاعالت 

المريض ومن ثم فالمخاطر غير محسوبة.
قد  الشخصي  المستوى  على  أنه  ويشير 
فيه  بحثت  وطالما  كثيراً،  الموضوع  هذا  شغلني 
الباحثين  من  مجموعة  أجرته  بحث  واستوقفني 
بإحدى الجامعات انتهوا فيه إلى التحذير من تلك 
الطبيعية  األعشاب  على  تحتوي  التي  الوصفات 
النباتات  من  عديدة  عينات  بتحليل  قاموا  بعدما 
الطبيعية  الوصفات  في  تستخدم  التي  الشهيرة 
فعثروا بها على مركبات سامة وفطريات! ويقول 
الظفيري: ومن هذا المنطلق، أناشد الحكومة ممثلة 
لحماية األشخاص من  للتدخل  الصحة  في وزارة 
الوصفات  تلك  معظم  وأن  سيما  الوصفات  تلك 
بها  تتوافر  الثمن-ال  باهظة  أنها  من  الرغم  -على 
أدنى مستويات األمان والثقة لمستخدميها كما، وأن 
يكون  أن  يمكن  مروجيها  لدى  مرجع  هناك  ليس 

بمثابة حماية لمستخدمي تلك الوصفات سيما وأن 
معظم تلك الحاالت ال يحظى مستخدم تلك الوصفة 
بأي فائدة تذكر وال تكون هناك أي نتيجة إيجابية، 
تلك  تناول  القانوني في  الوضع  أن  إلى  باإلضافة 
القضايا وضع شائك ومعقد وعلى ضوء كل حالة 
على حدة، والعقوبة فيها تتدرج تحت وصف القتل 
ثم  ومن  الوفاة،  استخدامها  على  ترتب  إذا  الخطأ 
من  المطلوب  بالشكل  رادعة  ليست  هنا  فالعقوبة 
كان  قائالً:  كالمه  الظفيري  ويختم  نظري.  وجهة 
على  قائماً  قديماً  والنباتات  باألعشاب  التداوي 
أسالفنا  ومعتقدات  واجتهادات  شخصية  مهارات 
بساطة  تغلفها  وكانت  األجيال،  وتوارثتها  القدماء 
الحالي  الوقت  في  ولكن  إمكانياتهم،  وقلة  الناس 
فمروجو  األولى،  بالدرجة  التجارية  الصفة  غلفتها 

هذه الوصفات ال يسعون إال إلى الربح والتكسب.
 

جهل وعدم ثقة

ومن جانب آخر، يقول اإلعالمي الكويتي محمد 
من  هما  الثقة  وعدم  الجهل  إن  المنصوري  غريب 
يدفعان المرضى إلى التعلق ولو بقشة بالوصفات 

واألطباء  المشافي  إلى  اللجوء  من  بدالً  المشبوهة 
المتخصصين واتباع سبل العالج العلمي.

وراء  االنجراف  أن  إلى  المنصوري  ويشير 
ادعاءاتها قد يكون ثمنه  الوهم وتصديق  وصفات 
غالياً وهو الصحة التي ال تعوض وال تقدر بثمن، 
توعية  المعنية  والجهات  األسرة  على  هنا  ومن 
األفراد المرضى بخطورة هذا األمر وإبعادهم عن 

تجار ال يهمهم سوى الربح وجني المال.
الوهم  تجار  حبل  هؤالء   ترك  أن  من  ويحذر 
فيجب  وإن ضبطوا  كبرى،  طامة  الغارب هو  على 
أن يكونوا عبرة لغيرهم ألنه ال يمكن التهاون في 
هؤالء  بحق  العقوبة  تغليظ  ويجب  الناس،  صحة 
وتغريمهم  اإلعالم  وسائل  في  صورهم  بنشر 
وحبسهم بعد إدانتهم وإغالق متاجرهم أو مواقعهم 
اإللكترونية التي يروجون لمنتجاتهم عن طريقها. 
كما ينوه إلى ضرورة عدم تصديق ما ينشر عبر 
اإلعالم  وسائل  في  سواء  التجاريه،  اإلعالنات 
المختلفة أو عن طريق مواقع التواصل االجتماعي 
وزارة  من  مرخص  المنتج  أن  من  التأكد  بعد  إال 

الصحة. 

املال: كثري من 

»الن�سابني« واملدعني 

يقومون بالرتويج ملنتجات 

وهمية حتى باتت توجد 

يف كل مكان

املدلول: اإر�سادات 

حتذر من االأ�سخا�س 

الذين ميتهنون 

الغ�س يف املنتجات 

ومنها عالج اأمرا�س 

ال�سرطان
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حتقيق: رمي حممد-م�سر 

العالج »السحري« يقتحم أجساد المصريين
و�صفات مثل �صم النحل ولدغ دودة العلق وال�صمغ ال�صوداين هي  اأ�صهر الو�صفات 

الإعجازية املنت�صرة يف م�صر حاليًا

من  للتخلص  »الغالبة«  وسيلة  البديل  الطب 
وأدوية  عالج  وهناك  المستعصية،   األمراض 
ووصفات  عشبية  وخلطات  المصدر  مجهولة 
إعجازية كل هذا يتفشى ويقتحم أجساد المصريين 
من دون معرفة  مدى فعالية هذه الوصفات وهل 
لها أضرار أو مضاعفات، وما هي األمراض القادرة 
على عالجها، وكيف يتم تناولها، وهل هي ممنوعة  
على  بعض األشخاص أم أنها تعتبر عالجاً لجميع 

األشخاص.
خالل  من  خلفها  ينساق  شك  بال  والكثيرون 
اإلعالنات  الترويجية ومواقع التواصل االجتماعي 
بأي  يتعلقون  فهم  الفضائية،   القنوات  بعض  أو 
شيء لينهي معاناتهم اليومية من أمراض مزمنة 

مما  الكيميائية،  األدوية  في  األمل  فقدوا  بعدما 
يجعلهم يلجؤون لتجربة األدوية العشبية  التي يتم 

اإلعالن عنها أمالً في تخفيف آالمهم.
الحاالت  العشبية  الخلطات  مروجو  ويستغل 
نظراً  الحديث،  للعالج  تستجيب  ال  التي  المرضية 
للترويج  األسباب،  من  ذلك  غير  أو  الحالة،  لتقدم 
يزعمون  والتي  العشبية  الخلطات  من  العديد 
استخدامها في عالج العديد من األمراض، فتتجه 
أو عالج  العشبي  الطب  إلى خلطات  الحاالت  هذه 
حل  إيجاد  أمل  على  إعجازية  طبية  بوصفات 

لوضعها الصحي.
وتشير المؤشرات إلى أن حجم تجارة األدوية 
مجهولة المصدر في مصر تتراوح ما بين 5 إلى 

وفي  الخطورة  غاية  في  رقماً  هذا  ويعتبر    %7
إحصائية غير رسمية، فقد تجاوز عدد المصريين 

المعتمدين على الطب البديل 41 مليون مواطن.
والمعروف أن مصر تعتمد بشكل رسمي على 
الطب الكيميائي، وال تعترف بالطب البديل، نظًرا ألن 
منظمة األدوية واألغذية األمريكية أفادت، بموجب 
بحث طبي شامل، أنه ال يوجد حتى اآلن دليل علمي 

واحد على فاعلية هذه األساليب العالجية.
لهذه  للترويج  اإلعالنات  تنشر  ذلك  ورغم 
بزعمهم  األمر  وصل  حيث  ملفت  بشكل  العقاقير 
أن ما يتم بيعه من مركبات هو دواء لكل داء مهما 
كانت خطورته وأن الشفاء مضمون بنسبة %100، 
وأنه يعتبر أفضل من األدوية الطبية، وال يستطيع 
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هاين الناظر: االأكرث 

رواجًا هي اأدوية مر�س 

ال�سرطان واملن�سطات 

اجلن�سية واأدوية 

امل�سكنات واأدوية 

التخ�سي�س

 اأمل �سعد: ال توجد 

اأبحاث علمية تفيد باأن 

االأع�ساب اأو و�سفات 

االإعجاز ت�ساعد 

يف عالج اأي مر�س 

ع�سوي

المريض المستغل التفرقة بين المرخص منها وغير 
وغير  سريعة  وسيلة  عن  يبحث  فهو  المرخص 

مكلفة لتقليل معاناته مع المرض.
المناطق  على  البديلة  األدوية  تاجر  ويعتمد 
النحل  سم  مثل  لوصفات  والعشوائية  الفقيرة 
وهي   السوداني  والصمغ  العلق  دودة  ولدغ 
حالياً،  المنتشرة  اإلعجازية  الوصفات  أشهر 
ألمراض  فعال  عالج  أنها  مستخدموها  ويروج 
التخفيف  على  يساعد  النحل«  »سم  فمثالً  كثيرة. 
المتعدد،  التصلب  مثل مرض  أمراض خطيرة  من 
وتبدأ  وغيرها،  الذئبة  ومرض  المفاصل،  والتهاب 
مرحلة استخدامه بالتقاط النحل من الخلية  ومسك 
نحلة بطريقة معينة، ثم تضع على المكان المحدد 
السامة  مادتها  النحلة  وتفرز  المريض،  في جسم 
لتموت في الحال ويؤكد مروجوها للمريض بأنه 

لن يعاني من اآلالم مرة أخرى. 
أما لدغة دودة العلق فهي من أكثر الطرق شيوعاً 
في عالج التهاب المفاصل وعالج هشاشة العظام 

والجلطات،  األذن  وطنين  والدوالي  وااللتهابات 
في  عادة  تعيش  العلقات  إن  مستخدموها  ويقول 
المستنقعات واألحواض المائية، وقبل استخدامها 
في العالج يتم تهيئتها بتنظيفها جيداً، لدرء خطر 
اإلصابة ببعض األمراض. وطريقة استخدامها  تتم  
عبر وخز منطقة األلم لكي تتمكن الدودة من لدغ 
هذه  المنطقة بسرعة، وبعد أن تثبت العلقة نفسها 
الثمانين  أسنانها  بغرز  تقوم  األلم  منطقة  على 
الدم،  بامتصاص  العلقة  تبدأ  أن  على  الجلد  في 
وتضع على الجرح لعاباً يحتوي على مادة تدعى 
»الهيرودين«، ولهذه المادة تأثير مثبط لاللتهابات، 
كما أنه يخفف األورام ويحفز اإلفرازات اللمفاوية، 
وأن عالج األلم بالعلقة يختلف من شخص آلخر، 
فهناك حاالت تختفي فيها اآلالم مباشرة بعد أول 
وهذه  لعدة جلسات.  آخرون  يحتاج  بينما  جلسة، 

الطريقة منتشرة في األوساط المصرية البسيطة.
بما  الطبيعة  قلب  من  العالج  لعبة  وتستمر   
أنه  ويتردد  السوداني«  العربي  »الصمغ  يسمى 

يعالج مشاكل القولون والعظام والسمنة والفشل 
الكلوي وغيرها من الوصفات.

ويؤكد األطباء أن معظم الخلطات تعتبر مجهولة 
المصدر، إذ إنه ليس لها أي أساس علمي في الطب 
الحديث، وتؤدي بالمصاب بهذا المرض إلى التهلكة 

والموت نتيجة نقل الفيروسات.

دجل وبيع وهم

تحاليل  أخصائية  سعد  أمل  الدكتورة  وتؤكد 
طبية وأشعة  أنه ال توجد أبحاث علمية تفيد بأن 
عالج  في  تساعد  اإلعجاز  وصفات  أو  األعشاب 
دجل  إال  هو  ما  يحدث  وما  عضوي،  مرض  أي 
األدوية  معظم  كان  وإن  للمرضى،  الوهم  وبيع 
الطبية كاألعشاب الطبيعية تستخلص منها المواد 
الصحيح  المقياس  معرفة  يجب  لكن  العالجية، 
في  المطلوبة  والجرعات  المواد  لهذه  والمناسب 
بالشفاء،  للتحكم  األمراض  من  نوع  كل  حالة 
أعشاب،  من  تحتويه  ما  يعرف  ال  التي  وخاصة 
يمكن  حيث  الخطورة،  غاية  في  يكون  أن  ويمكن 
الطبية، وبدورها  األدوية  األعشاب مع  تتفاعل  أن 
نفسها  الخلطات  أن  أو  خطرة،  نتائج  إلى  تؤدي 
غير  األصناف  وبخاصة  اإلنسان،  صحة  تؤذي 
المعروف نوعية وكمية األعشاب الموجودة فيها. 
وهذه العالجات المزعومة خطيرة  كونها ال تخضع 
الشخص  يعرف  وال  طبي  إشراف  تحت  لتصنيع 
العادي كيف تم تصنيعها وما هي مركباتها وكيف 
تم تخزينها وما هي قواعد تصنيعها، وتوضح أن 
التجارة في هذه النوعية من األدوية هدفها الربح 
وليس صحة المرضى، مما يعرض حياة الكثير إلى 
الخطر ويجب أن تغلظ العقوبة لكل شخص يقوم 

بممارسة الطب أو الصيدلة وهو غير مؤهل.

اأ�سرار بليغة

ويحذر الدكتور هاني الناظر أخصائي األمراض 
الجلدية والرئيس األسبق للمركز القومي للبحوث، 
لألمراض  المنتشرة  الوصفات  استخدام  من 
المختصين  األطباء  استشارة  عن  بعيداً  بأنواعها، 
بهدف عالج األمراض وخاصة األمراض الجلدية، 
حد  إلى  تصل  للجلد  كثيرة  إصابات  يسبب  مما 
على  المستخدمة  خاصة  وااللتهابات،  الحروق 
البشرة وفروة الرأس  فهذه الوصفات كانت وراء 
وفاة طفلتين مصريتين نتيجة استخدام خلطة على 
الدموية،  الدورة  في  حاد  بهبوط  تسببت  الشعر 
تماًما  الوصفات  هذه  منع  ضرورة  على  مشدداً 
التوعية  من  البد  أنه  ومؤكداً  البليغة،  ألضرارها 
الجماهيرية بخطورة التعاون مع هؤالء األشخاص 
وتفعيل دور المجتمع الطبي في الرد على تساؤالت 
المواطنين، وتوضيح ما هي األدوية الصحيحة من 

الوهمية.
المركزية  اإلدارة  تقارير  حسب  أنه  ويضيف: 
والبحوث  للرقابة  القومية  والهيئة  للصيادلة 
الدوائية باعتبارهما المختصين بالمتابعة والرقابة 
األدوية  مطابقة  مدى  من  والـتأكد  األسواق  على 
للغش  عرضة  األكثر  األدوية  فإن  للمواصفات، 
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والتي من السهل التالعب في المواد الفعالة المكونة 
لها دائماً تكون أدوية مرض السرطان والمنشطات 
التخسيس  وأدوية  المسكنات  وأدوية  الجنسية 
مضادات  وحقن  األطفال  وأدوية  القلب  وأدوية 
حيوية. لذا يجب السيطرة على هذه الظاهرة باتخاذ 
عدة إجراءات تتمثل في منع اإلعالنات عن األدوية 
الصحة  وزارة  من  المرخصة  وغير  المغشوشة 
الفضائية  والقنوات  المصنفات  على  والرقابة 
ومنصات »السوشال ميديا« التي تعاني من انعدام 
الرقابة ،بجانب تشديد الرقابة على األسواق والقيام 
ومالحقتهم  المنتجات  هذه  مصنعي  بمحاصرة 
بشكل قانوني واعادة النظر في القوانين المتعلقة 
غش  في  يتورط  من  عقوبة  وتشديد  األمر  بهذا 
طبية  ومستحضرات  ألدوية  الترويج  أو  األدوية 

غير مطابقة للمواصفات الصحية.

عمل تطوعي 

أما وليد عصمت السيد، وهو أحد القائمين على 
العالج بالوصفات اإلعجازية ويعالج بـ»الحجامة« 
بالحجامة  العالج  أمارس  فيقول  العلق«،  و»دودة 
فقط  التكسب  أجل  من  وليس  تطوعي  كعمل 
خلفية  لديَّ  التمريض  مجال  في  عملي  وبطبيعة 
تدريبية  دورات  على  وحصلت  الطب  عن  واسعة 
للعالج بالحجامة النبوية الطبية، وهناك العديد من 
اآللم  تخفيف  في  التقليدي  الطب  احتار  المرضى 
للحجامة  المرضى  من  الكثير  يلجأ  لذا  وشفائهم 
الجراحين،  مشرط  تحت  يقعوا  أن  من  أفضل  
واأللم  بالعظام  المتعلقة  األمراض  في  وخاصة 

الظهر والفقرات. 
هذه  مع  يتعامل  التقليدي  الطب  أن  ويضيف: 
األمراض بصرف مسكنات لتخفيف اآلالم، ويكون 
على  يؤثر  المسكن  فتناول  كثيرة  آثار سلبية  لها 
مجهوداً  يبذل  الذي  الكبد  على  ويرسب  المعدة 
مضاعفاً لتنقية الدم بالجسم، وإذا  خضع المريض 
لعملية جراحية فإن الخطورة هنا تتضاعف، ففشل 
العملية من الممكن أن يؤدي إلى شلل، وهنا يأتي 
تجديد  على  المريض  تساعد  فهي  الحجامة  دور 

الدورة الدموية وتنظيف الدم من الشوائب وعالج 
الفقرات بتعديل العمود الفقري.

ويتابع أن من يلجأ للحجامة يجب أال يقل عمره 
عن 10 سنوات  وأن أكثر المترددين عليه هم ممن 
والمهندسين  العمال  مثل  شاقة  بأعمال  يقوموا 
للنساء  أن  كما  وغيرهم،  الكرة  والعبي  والضباط 
نصيباً من عالج ألم المفاصل والظهر خاصة بعد 

اإلنجاب. 
ويضيف: أن تكلفة الحجامة  تبدأ من 150 جنيهاً 
مصرياً إلى 350 جنيهاً، وأنها مبالغ بسيطة مقابل ما 
يلزم من األدوات الطبية المستخدمة مثل الكؤوس 
والمشرط وزيت الزيتون وأدوات التعقيم وغيرها. 
أما عن دودة العلق فيقول: إنها تشفي من أمراض 
كثيرة، ويجب أن تكون لها بيئة نظيفة للعيش فيها 
ألنها حساسة جداً، وتفرز مادة أقوى من المضاد 

الحيوي تدخل في المكان المصاب لتعالجه. 

اعتقاد را�سخ

بالعالج  المصريين  اعتقاد  أسباب  وحول 
أبو  خالد  الدكتور  يقول  اإلعجازية،  بالوصفات  
الليل مدير مركز دراسات التراث الشعبي: يعتقد 
العالج  من  النوعية  هذه  في  المصريين  معظم 
البديل  الطب  تسمية  يطلق  وبعضهم  والوصفات 
بالطب التكميلي، حيث يكون مكمالً للعالج الطبي، 
وتكمن فاعلية مثل هذه األنواع من العالجات في 
الكريم  القرآن  في  مذكورة  كونها  البشر  نفوس 
االعتقاد  من  ذلك  وغير  الشريفة،  النبوية  والسنة 
العالجات،  بفعالية هذه  المريض  الراسخ من قبل 
وما يلعبه هذا االعتقاد بتقديم نتائج إيجابية على 
من  النوعية  هذه  تجار  ويستغل  المريض  صحة 
ورائها  من  ويحصدون  واالعتقادات  العالجات  

أرباحاً كبيرة.
أخصائي  الدين  علم  محمود  الدكتور  ويشير  
إعالم وعضو الهيئة الوطنية لإلعالم أن اإلعالنات 
الدوائية غير المرخصة التي تبث على الفضائيات 
هي من اختصاص المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
المنتجات  عن  اإلعالنات  تنظيم  لقانون  »وطبقاً 
الصحية »يحظر اإلعالن بأي وسيلة عن أي منتج 
على  الحصول  دون  من  خدمة صحية  أو  صحي 
لجنة  وتشكيل  مختصة،  لجنة  من  بذلك  ترخيص 
عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص 
صحية،  خدمة  أو  صحى  منتج  أي  عن  باإلعالن 
مضمون  ومراجعة  بمطالعة  اللجنة  وتختص 
أو  المنتج  استيفاء  من  وتتأكد  اإلعالن  ومحتوى 
وللجنة  والتداول،  الترخيص  إلجراءات  الخدمة 
مخاطبة المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم بوقف بث 

أو نشر اإلعالنات غير المرخصة.

وليد السيد
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الغالف

الغريق  لبنان: »إن  الشعبية في  األمثال  يقال في 
من  عدد  على  ينطبق  المثل  وهذا  بقشة«،  يتعلق 
اللبنانيين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، 
فيتعلقون  والجمال،  الرشاقة  عن  يبحثون  ممن  أو 
في  هم  الذين  الطبية  »اإلعجازية«  الوصفات  بتجار 
غالبيتهم مجرد تجار وهم وخداع يخالفون القانون، 
والشهرة  السريعة  المالية  باألرباح  ويطمعون 
حساب  على  ولو  الواسعة،  واالجتماعية  اإلعالمية 

صحة وحياة وأموال المرضى.
الصحافة  سواء  اللبنانية  اإلعالم  وسائل  وتقوم 
أو اإلذاعة أو التلفزيون، وكذلك المواقع اإللكترونية 
ومواقع التواصل االجتماعي، بنشر إعالنات ترويجية 
أدوية  يبيعون  أنهم  يدعون  وشركات  ألشخاص 
ومنتجات قادرة على عالج أمراض مزمنة أو خطيرة 
والضغط  والسكري  والسرطان  القلب  أمراض  مثل 
وغيرها، وقادرة أيضاً على عالج األمراض الجنسية 
إنقاص  على  كذلك  وقادرة  والعقم،  اإلنجاب  وتأخر 
الوزن وعالج مشكالت البشرة والجلد وغير ذلك من 

األمور التجميلية.

حتقيق: �سايل اأبو فار�س - بريوت 

ويسارع المرضى الذين يعانون من هذه األمراض، 
مع  التواصل  إلى  والجمال،  بالرشاقة  الراغبون  أو 
األدوية  هذه  وشراء  والشركات،  األشخاص  هؤالء 
والمنتجات، والتي هي في معظمها غالية الثمن، وذلك 
على أمل الوصول إلى الشفاء التام، أو الحصول على 

الجسم السليم والجميل.
هؤالء  أن  األحيان  معظم  في  يحدث  ما  ولكن 
المرضى ال يستفيدون من األدوية والمنتجات التي 
اشتروها، بل ويتضررون منها صحياً، ويخسرون ما 
دفعوه من أموال مقابلها. وإذا أراد مريض متضرر 
الذين  والشركات  األشخاص  على  شكوى  تقديم 
فعال،  غير  أو  مضراً  منتجاً  أو  دواء  منهم  اشترى 
مخالف  بشكل  يعملون  هؤالء  معظم  أن  له  يتبين 
للقانون أي من دون ترخيص من الجهات الصحية 
أن  أيضاً  له  ويتبين  لبنان،  في  الرسمية  والتجارية 
األدوية والمنتجات تحت اسم  بعضهم سجلوا هذه 
مكمالت غذائية أو منتجات عشبية حتى ال يتعرضوا 
القانون  على  احتيال  ذلك  وفي  القانونية،  للمساءلة 

والمشتري في آن واحد.

لتجار  أنه وقع ضحية  المتضرر  المريض  ويجد 
المالية  باألرباح  يطمعون  ودجل،  وخداع  وهم 
من  ال  يخافون  وال  اإلعالمية،  والشهرة  السريعة 
المساءلة القانونية، وال على صحة وأموال ضحاياهم.

�سحايا 

ومن ضحايا تجارة الوصفات »اإلعجازية« الطبية 
الذي  )بيار.ع(  اللبناني  المواطن  هناك  لبنان،  في 
والخطير،  المزمن  السكري  مرض  من  يعاني  كان 
والذي توفي وهو في عمر الـ 48 عاماً، بسبب تناوله 
أقراص دواء اشتراها من شركة تدعي بيع منتجات 
عشبية قادرة على عالج مرض السكري. وبعد تناول 
)بيار.ع( هذا الدواء العشبي ألشهر عدة، نقل بشكل 
بيروت  في  الخاصة  المستشفيات  أحد  إلى  عاجل 
عن  كليتيه  توقف  بعد  وذلك  جداً،  خطرة  حالة  في 
العمل بسبب الدواء العشبي الذي تناوله، ثم دخل في 

غيبوبة أليام عدة قبل أن يتوفى.
يعالج  كان  الذي  السكري  طبيب  أكد  وبعدما 
تناوله  وفاة زوجها هو  أن سبب  )بيار.ع( ألرملته 

غريق وقشة
التحاليل العلمية تظهر احتواء معظم امل�صتح�صرات امل�صماة ع�صبية وطبية على مواد 

م�صرة بال�صحة
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أقراص الدواء التي اشتراها من شركة بيع المنتجات 
الجهات  إلى  بتقديم شكوى  األرملة  قامت  العشبية، 

الرسمية المعنية.
أما المواطنة اللبنانية )زهرة.ف(، والتي تبلغ من 
39 عاماً، والتي تعاني من سمنة مفرطة منذ  العمر 
إلى  فلجأت  عاماً،   18 قبل  لطفلين  وإنجابها  زواجها 
أدوية  يبيعون  شركة  من  وأكثر  شخص  من  أكثر 
تحصل  أن  دون  من  الوزن،  إلنقاص  ومنتجات 
التي  األموال  خسرت  بل  مرضية،  نتيجة  أي  على 
دفعتها لهم، وأكثر من ذلك تسببت لها هذه األدوية 
قلبها، و  والمنتجات بتسرع كبير في عدد ضربات 
احتباس السوائل في جسمها، وصعوبة في الحركة 
والمشي، مما دفعها للتوقف عن شراء هذه األدوية 
والمنتجات خوفاً على حياتها خصوصاً بعدما حذرها 

من ذلك عدد من األطباء واألقارب.

قرارات 

الحين  بين  اللبنانية  الرسمية  الجهات  وتتحرك 
وأموال  وحياة  بصحة  اإلضرار  لوقف  واآلخر 

المواطنين اللبنانيين. 
اللبنانية  العامة  الصحة  وزارة  أصدرت  فقد 
لبيع  يروجون  وشركات  بأشخاص  تتعلق  قرارات 
أدوية ومنتجات قادرة على عالج األمراض المزمنة 
واستندت  والجمال،  الرشاقة  وتوفير  والمستعصية 
 ،2009/  2839 رقم  المرسوم  إلى  القرارات  هذه 
بتأليف  المتعلقين   1998/  11710 رقم  والمرسوم 
المنتجات  لتنظيم  العامة  الصحة  وزارة  في  لجنة 
وتحديد  الغذائية  والمتممات  الطبيعية  الطبية 
تعويضاتها، والقرار رقم 388 /2008 المتعلق بتنظيم 
والمتممات  الطبيعية  باألعشاب  المتعلقة  اإلعالنات 
بتنظيم  المتعلق   2008/  82 رقم  والتعميم  الغذائية، 
الطبيعية  الطبية  باألعشاب  الخاصة  اإلعالنات 
والمتممات الغذائية، وعلى القانون رقم 659/ 2005 
المتعلق بحماية المستهلك ال سيما المادتان 11 و45 
منه، والمادة 37 المعّدلة من القانون رقم 367 /1994 
والقانون  لبنان(  في  الصيدلة  مهنة  مزاولة  )قانون 
المرئي  اإلعالم  تنظيم  )قانون   1994/  384 رقم 

والمسموع في لبنان(.
التراخيص  تجميد  القرارات  هذه  وتضمنت 
الموافقة  لناحية  العامة  الصادرة عن وزارة الصحة 
مستحضر  أي  عن  للترويج  إعالني  نص  أي  على 
التقدم  أصحابها  على  واالشتراط  غذائي،  متمم  أو 
عنه،  اإلعالن  يتم  سوف  عما  كامل  بملف  للوزارة 

ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
لشركتين  منتجات  القرارات  هذه  وشملت 
مشهورتين في لبنان والوطن العربي، وهما شركة 
)ز( التي كانت تملك مصنعاً لهذه األدوية والمنتجات 
األدوية  تستورد  كانت  التي  )أ(  لبنان، وشركة  في 
أن  تبين  بعدما  وذلك  غربية،  دول  من  والمنتجات 
على  تحتويان  الشركتين  هاتين  ومنتجات  أدوية 
مواد مضرة بالصحة. وتال هذه القرارات قرار من 
وزارة الصحة العامة اللبنانية يقضي بإلغاء رخصة 
استثمار شركة )ز( لمصنع متممات غذائية وأعشاب 
طبية في لبنان، بسبب مخالفتها الشروط التي تحكم 

الترخيص، وبسبب تجاهلها إنذارات الوزارة. 
لبنان  في  تجرى  التي  العلمية  التحاليل  وتظهر 
بين فترة وأخرى أن المستحضرات المسماة عشبية 
وطبية ومتممات غذائية والمسوقة في لبنان، تحتوي 
في معظمها على مواد مضرة بالصحة، ومنها على 
سبيل المثال احتواء أدوية ومنتجات تخفيض الوزن 
قلبية  بنوبات  تتسبب  التي  »ثيبوترامين«  مادة  على 
وعلى مادة »فينوفاثالين« المسببة ألمراض السرطان 
والقلب،  بالكبد  المضرة  »سيبوترامين«  ومادة 
ومادتي »تاداالفيل« و»ثيندانفيل« المستخدمتين في 
المنشطات الجنسية على الرغم من منع استخدامهما 
أدوية  واحتواء  بالقلب،  ضررهما  بسبب  عالمياً 
من  ومضرة  كبيرة  نسبة  على  تجميلية  ومنتجات 
الزئبق  وعلى مادة  الممنوعة عالمياً  الرصاص  مادة 

المضرة بالكلى والدماغ.

طب تقليدي

يستقبل  التقليدي،  بالطب  مختص  )نضال.إ( 
بيروت،  اللبنانية  بالعاصمة  منزله  في  المرضى 
اللبنانيين  المرضى  من  عدد  لجوء  سبب  أن  رأى 
أدوية  يبيعون  أنهم  يدعون  أشخاص وشركات  إلى 
ومنتجات قادرة على عالج أمراض مزمنة وخطيرة 

والجلدية  التناسلية  واألمراض  السمنة  وعالج 
الترويجية  اإلعالنات  بكثرة  تأثرهم  هو  وغيرها، 
والتلفزيونات  واإلذاعات  والمجالت  الصحف  في 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  اإللكترونية  والمواقع 
والتي تحتاج إلى ميزانية مالية كبيرة ال يملكها أي 
مختص بالطب التقليدي في لبنان. وحذر »نضال.إ« 
االنخداع بهؤالء األشخاص  اللبنانيين من  المرضى 
والشركات، ومن التضرر من هذه األدوية والمنتجات 
ما  جربتم  هل  التجار:  هؤالء  وسأل  ومالياً،  صحياً 
تبيعونه للناس على أنفسكم أوالً، علماً بأن معظم ما 
تبيعونه مغشوش بمواد كيماوية مضرة بالصحة كما 

ثبت لدى الجهات الصحية الرسمية في لبنان؟!
وأكد أن منتجات الطب التقليدي التي يصفها لمن 
 100 طبيعية  مواد  من  مكونة  المرضى  من  يقصده 
بالمئة مثل العسل الطبيعي وزيت الزيتون واألعشاب 
الطبيعية، وأنه جربها على نفسه و على أفراد أسرته 

قبل أن يبيعها ألي مريض آخر.
وقال:»خبرتي في الطب التقليدي تمتد ألكثر من 
بإحدى  عملي  من  تقاعدت  بعدما  بدأتها  عاماً،   30
اللبنانية، حيث بدأت بقراءة كتب  الحكومية  الجهات 
الطب التقليدي القديمة والحديثة على سبيل االطالع، 
ولما تعمقت فيها جيداً، قررت تجربة الوصفات التي 
ذكرت فيها وتلك التي ابتكرتها شخصياً على نفسي 
وأفراد أسرتي، ولما تأكدت من قدرة هذه الوصفات 
ببيعها  بدأت  األمراض،  بعض  عالج  على  التقليدية 
ألقاربي وجيراني ومعارفي، ثم للمرضى اآلخرين، 
وقد حققت هذه الوصفات باإلجمال نتائج جيدة جداً، 
الشافي  وتعالى  سبحانه  الله  من  بفضل  ذلك  وكل 
والمعافي، ولم أتلق حتى اآلن ولله الحمد أي شكوى 

من أي من مريض«.

�سيا�سة �سحية

الهيئة  رئيس  سكرية  إسماعيل  الدكتور  ورأى 
وعضو  لبنان  في  االجتماعية  الصحية  الوطنية 
سابق في المجلس النيابي اللبناني أن لجوء عدد من 
المواطنين اللبنانيين للعالج باألدوية والمنتجات التي 
يبيعها أشخاص وشركات في لبنان على أنها عشبية 
ومفيدة وقادرة على عالج األمراض، يعود إلى سببين 
األول سبب ثقافي اجتماعي موجود في أذهان الكثير 
من اللبنانيين بأن األعشاب الطبيعية سليمة وإذا لم 
تنفع المريض فهي بالتأكيد لن تضره، والسبب الثاني 
هو سبب اقتصادي فبسبب ارتفاع التكاليف الطبية 
على المريض في لبنان ما بين أطباء وأدوية وتقنيات 
ومستشفيات، يلجأ المريض صاحب القدرات المالية 
إلى منتجات هؤالء األشخاص والشركات  الضعيفة 
من دون أن يدرك ما الستخدامها من أضرار صحية 
عليه. وطالب الدكتور سكرية بضرورة وضع سياسة 
أصبحت  بعدما  لبنان خصوصاً  في  وطنية  صحية 
حياة المواطن اللبناني أشبه بحقل تجارب لمرّوجي 
طب األعشاب وغيرها من المنتجات، والذين يّدعون 
اكتشاف عالجات ألمراض مزمنة ومستعصية عجز 
الطب الحديث عن اكتشافها حتى اآلن، مثل اكتشاف 
عالج لمرض السرطان، مستغلين األوضاع النفسية 

والمالية للمريض.

اإ�سماعيل �سكرية: 

حياة املواطن اللبناين 

اأ�سبحت اأ�سبه بحقل 

جتارب ملرّوجي طب 

االأع�ساب وغريها من 

املنتجات
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تحقيق

أن  وخليجيون  إماراتيون  وخبراء  باحثون  أكد 
الرياضة تلعب دوراً كبيراً في دعم السالم الدولي، 
ومشاركتها في إدارة الصراعات بطريقة الالعنف، 
األفراد  بين  االرتباط  فاعلية  من  به  تتسم  ما  عبر 
والمحلي  واالجتماعي،  الشخصي  المستوى  على 
التفاعالت  أن  إلى  وأشاروا  والدولي،  والقومي 
الرياضة  تحدثها  التي  والدولية  المحلية  الرياضية 
بدور  تقوم  رياضية  ثقافة  ممارساتها  لتشكل 
والمواطنة  االنتماء  مفاهيم  ترسيخ  في  محوري 
التي  ومستوياتها  تفصيالتها  متضمنة  الصالحة 
الممارسين  لدى  واالنتماء  الوالء  قيم  تعزيز  تؤكد 

حتقيق: خالد الظنحاين

بالحراك  تتسم  ساحة  أصبحت  التي  للرياضة 
جميع  بين  التامة  المساواة  تحقق  االجتماعي، 
تحددها  التي  والحقوق  الواجبات  في  الرياضيين 

قواعد التنافس الشريف.
بما  للمواطنة  بوابة  الرياضة  أن  وأوضحوا 
تتيحه من فرص لمشاركات تنمي العالقات واأللفة 
االجتماعية، وتقبل الرياضي لفكرة العمل الجماعي 
التي  العديدة  الفوائد  ليكتسب  الفريق،  في  كفرد 
تمنحها برامج التربية البدنية والرياضة للممارسين 
التفاعل  على  تساعده  التي  اإليجابية  القيم  من 

والتكيف مع مجتمعه.

 »999« أجرته  الذي  االستطالع  ذلك خالل  جاء 
الرمضاني،  الفجيرة  منتدى  فعاليات  هامش  على 
عدد  على  التساؤالت  من  مجموعة  طرحت  حيث 
من الشخصيات الرياضية الخليجية والتي تضمنت 
في  الرياضة  ودور  بالمواطنة،  الرياضة  عالقة 
في  المهم  دورها  عن  المواطنة، فضالً  قيم  تعزيز 
مجال التوعية بالقيم الوطنية والمفاهيم اإلنسانية 

النبيلة.

قيم وطنية

يقول الدكتور فيصل المال عضو هيئة التدريس 

فوز للجميع!
الريا�صة تلعب دورًا مهمًا يف تعزيز القيم املواطنة والوطن الواحد
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البحرين:  بجامعة  الرياضية  التربية  كلية  في 
أن  كون  والمواطنة،  الرياضة  بين  عالقة  هناك 
مفاهيم  من  الكثير  مع  تتقاطع  المواطنة  مفاهيم 
مثل  إنسانية  قيم  إظهار  في  الرياضة الشتراكهما 
واإلخالص،  والقيادة،  واألمانة،  واالنتماء،  الوالء، 
الجماعة،  في  واالنصهار  والتفاني،  والتضحية، 
ثقافة وطنية، فعلينا  أردنا  أجلها. فإذا  والعمل من 
تعزيز قيم المواطنة في واقعنا الرياضي والشبابي 
والرئيسة  الناجحة  الوسائل  إحدى  الرياضة  كون 
التي تعتمد عليها المجتمعات المتحضرة لمساعدة 

الشباب على تنمية وتأصيل المواطنة.
وأوضح أن الرياضة تلعب دوراً مهماً وتقدمياً في 
مجال التوعية بالقيم الوطنية والمفاهيم اإلنسانية 
وتجذير  الداخلية،  الجبهة  تصليب  وفي  النبيلة، 
مفاهيم المواطنة والوطن الواحد مفهوماً، وسلوكاً، 
بمنظومة  المواطن  توعية  وفي  عملية،  وممارسة 
الحقوق والواجبات المطلوبة منه وله تجاه وطنه، 
والتي تعمل على تعزيز شعور المواطن بالمجتمع 
إليه وإرساء دعائم األمن واالستقرار  الذي ينتمي 
الخير والتعاون والتسامح  من خالل نشر مبادئ 
العدل  قيم  واحترام  العنف  ونبذ  القانون  واحترام 

مفهوم  ترسيخ  في  تسهم  وكلها  والمساواة، 
أداة  وهي  الجامعة..  الوطنية  والهوية  المواطنة 
الدولة وترسيخ  بناء  في  متكاملة  فاعلة ومنظومة 
الثوابت الوطنية لدى المواطنين. وإذا كانت الدولة 
المدنية الحديثة تعتمد على أركان رئيسة أربعة في 
بنائها فإن األنشطة الرياضية والشبابية قد تكون 
واالقتصاد  السياسة  بعد  األركان  هذه  من  واحدة 
واإلعالم. وقد أثبتت الرياضة أنها أداة فعالة ومرنة 
لتعزيز قيم المواطنة بالنظر إلى دورها في تشجيع 
التسامح واالحترام، ومساهمتها في تمكين المرأة 
ولطالما  االجتماعي.  واالندماج  واألفراد  والشباب 
أسهمت الرياضة في السالم والتقريب بين البشر 
عن طريق الرياضة ودعم مبادرات تسخير الرياضة 

ألغراض السالم.
مجاالت  توفر  الرياضة  أن  إلى  المال  وأشار 
خصبة لتعلم األفراد القيم الرئيسة للمواطنة، ومن 
بينها روح العمل كفريق، واللعب النظيف، والتقيد 
بالقواعد، واحترام اآلخرين، والتعاون، واالنضباط، 
داخل  االجتماعي  التماسك  وتحفيز  والتسامح، 
نطاقاً.  األوسع  والمجتمعات  المحلية  المجتمعات 
أبسط  في  الرياضة،  تشجع  ذلك،  على  وعالوة 

على  القدرة  ولديها  المتوازنة،  المشاركة  أشكالها، 
تعزيز المساواة بين الجنسين. ومن خالل الرياضة 
والنشاط البدني يمكن تمكين النساء والفتيات، من 
االستفادة من األثر اإليجابي للرياضة على األحوال 
ذلك،  إلى  إضافة  االجتماعية.  والنفسية  الصحية 
يمكن استخدام الرياضة كأداة مجدية لمنع النزاع 
والعمل على تحقيق سالم يدوم طويالً، وذلك ألن 
الرياضة وعالميتها لديهما القدرة على تخطي حدود 
الرياضة،  بإمكان  أن  إلى  المال  وخلص  الثقافات. 
مشتركاً،  وشغفاً  أعظم  مشتركاً  قاسماً  بوصفها 
النظر عن  الطوائف بصرف  بين  تبني جسوراً  أن 
االختالفات الثقافية أو االنقسامات السياسية بينها.

رعاية الن�سء

الله آل بركت رئيس  الدكتور عبد  من جانبه أكد 
في  الرياضة  أهمية  على  للشطرنج  الفجيرة  نادي 
وثقافية  اجتماعية  ظاهرة  لكونها  النشء،  رعاية 
المجتمع  شرائح  خاللها  من  تستقطب  واقتصادية، 
الرياضة  دور  إلى  مشيراً  المنزل،  من  بداية  كافة، 
الوطنية ونشر ثقافة السالم بين  الهوية  في تعزيز 
الصحيح  الرياضي  النظام  أن  إلى  الفتاً  الشعوب، 

اأحمد ال�سريف: 

الثقافة الريا�سية 

تر�سخ مفاهيم االنتماء 

واملواطنة ال�ساحلة

عبداهلل اآل بركت: 

النظام الريا�سي 

ال�سحيح يبداأ مبتابعة 

الالعب من منزله

حممد اجلوكر: 

دولة االإمارات متتلك 

اأ�سا�سيات مبداأ الت�سامح 

الريا�سي
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أبرز  على  والتعرف  منزله  من  الالعب  بمتابعة  يبدأ 
العقبات التي تعترضه وتصحيحها، مؤكداً على دور 
األسرة الكبير في دعم الرياضي وصقل شخصيته، 
بالتكامل مع دور األندية الرياضية التي تساعد في 
في  الفرد  وتمكن  والذهنية  البدنية  الكفاءات  تنمية 
اآلونة  في  أنه  بركت  آل  وأوضح  مجتمعه.  خدمة 
العلماء  األخيرة ازداد االهتمام بالمواطنة من طرف 
الكثيرين،  لدى  كشعار  رفعت  حيث  والباحثين، 
للطرف  العداء  مثال:  كثيرة  محاذير  لها  فأصبحت 
المنافس، وفي الواقع نجد من يتحّدث عن المواطنة، 
عام  واحد، يضّمه بشكل  إلى مجتمع  االنتماء  بأنها 
رابط اجتماعي وسياسي وثقافي موّحد، وفي سياق 
معيّن تجده يشتكي من غياب سلوك المواطنة، حيث 
يقصد بالمواطنة غرس السلوك االجتماعي المرغوب 
حسب قيم المجتمع، من أجل إيجاد المواطن الصالح 
والمواطنة هي شعور الفرد الرياضي باالنتماء لبلده 
ووعيه  بها  وتمسكه  بحقوقه  ومعرفته  ومجتمعه 
الذي  المجتمع  ومعرفته بواجباته وتأديته لها تجاه 
أن  إلى  فعاالً.  وأشار  فيه ما يجعله مواطناً  يعيش 
يمكن  ال  باألساس،  تربوية  وهي  الرياضة  ممارسة 
أن تحقق المتعة فقط أو المشاعر الوجدانية من دون 
خشية تعزيز السلوك األناني للطالب. بل يجب على 
يستوعب  سلوك  إلى  الموقف  هذا  تحويل  العكس 
الفريق واحترام  اآلخر ويأخذ في الحسبان مفاهيم 
واالستراتيجيات  المشاريع  ومختلف  اآلخرين 
أسباب  ثالثة  بوجود  ذلك  وبررت  المشتركة، 
أولها، ضرورة  بالمواطنة،  الرياضة  ربط  إلى  تدعو 

ثانيها،  وبالهوية،  باالنتماء  اإلحساس  لتنمية  وطنية 
ضرورة اجتماعية لتنمية المعارف والقدرات والقيم 
واالتجاهات، والمشاركة في خدمة المجتمع، ومعرفة 
وذلك  دولية  ضرورة  وثالثها،  والواجبات،  الحقوق 
الدولية.  والمتغيرات  للظروف  وفقاً  المواطن  إلعداد 
الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  بركت  آل  وثمن 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، »حفظه الله«، 
السماح  االتحادي  القانون  الوزراء  مجلس  باعتماد 
للفئات المقيمة في الدولة بالمشاركة في المسابقات 

الرسمية التي تقام في الدولة.

الثقافة الريا�سية

فيما يؤكد الدكتور أحمد الشريف رئيس جمعية 
الرياضية  الثقافة  أهمية  على  بالدولة  الرياضيين 
االنتماء  مفاهيم  ترسيخ  في  المحوري  ودورها 
للرياضة،  الممارسين  لدى  الصالحة  والمواطنة 
مشيراً إلى أن الهوية الوطنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
في فهم الحقوق والواجبات لإلنسان عندما ينتقل 

من مكان إلى آخر.
وشدَّد الشريف على جانب التربية على المواطنة 
وزرع القيم من خالل األسرة والمجتمع والمدرسة 
والجامع ودورهم جميعاً في تعزيز الوالء واالنتماء 
في  الجماعي  العمل  وترسيخ  الحسن  والسلوك 
مساعدة اآلخرين، مشيراً إلى أهمية ربط الرياضة 
النشاطات  في  تظهر  ضرورة  لكونها  بالمواطنة، 
الرياضية وعالقتها الوطيدة في التواصل مع اآلخر.

دراسة  إلى  الرياضيين  جمعية  رئيس  وأشار 

فرنسية )فرانس فوتبول( تتحدث على أن 15%  من 
المجنسين الرياضيين في أوروبا، أفادوا بانتمائهم 
تجنيسهم،  تم  ممن   %85 بينما  الجديدة،  لبلدانهم 
انتقل والئهم إلى بلدانهم األصلية، الفتاً أن المواطنة 
ستصبح عالمية في المستقبل والتجنيس الرياضي 

سيكون بشكل أكبر متجاوزاً الحدود الجغرافية. 

الت�سامح الريا�سي

فتطرق  الجوكر  محمد  الرياضي  اإلعالمي  أما 
دولة  إن  وقال  الرياضي،  التسامح  موضوع  إلى 
أكثر  منذ  التسامح  مبدأ  أساسيات  تمتلك  اإلمارات 
االنتماء  مفاهيم  ترسيخ  في  ودورها  عاماً،   60 من 
واالنتماء  الوالء  قيم  وتعزيز  الصالحة،  والمواطنة 
التامة  لدى الممارسين للرياضة، وتحقيق المساواة 
بين جميع الرياضيين في الواجبات والحقوق والتي 
الجوكر  وأكد  الشريف.  التنافس  قواعد  تحددها 
حرص القيادة الرشيدة على تفعيل دور المقيمين في 
األنشطة  مختلف  في  مشاركتهم  وتعزيز  المجتمع، 
والفعاليات الرياضة، مشيراً إلى أن التوجه السياسي 
في  التسامح  بأهمية  اإليمان  في  ينصب  للدولة 
الرياضة، التي تلعب دوراً مهماً في تقارب الشعوب 
الذي  اإليجابي  الدور  إلى  الجوكر  والدول.  ولفت 
الرياضية وأنشطتها  الدولة في دعم األندية  لعبته 
وتعزيز االستدامة الرياضية وإيجاد بيئة رياضية 
تنافسية عادلة، محذراً من أثر العولمة على الرياضة 
وما تشكله من تحديات للقيم الرياضية، وعالقتها 

المتشابكة مع الرياضة بدرجة كبيرة. 
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حتقيق: عبدالرحمن اإ�سماعيل- القاهرة

اللعب مع الكبار
»خريطة طريق« لل�صركات ال�صغرية للتحول اإىل الإقليمية والعاملية

استغنى »محمد« عن سيارته التي كان يقطع بها 
يومياً ما اليقل عن 100 كيلو متر ذهاباً وإياباً من 
منزله في ضاحية التجمع الخامس، أحد التجمعات 
في  عمله  مقر  إلى  الجديدة،  القاهرة  مدينة  في 
الدقي  حي  في  »الفاو«  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب 
بالجيزة، بعدما وجد في حافالت شركة »سويفل« 
النقل  مجال  في  العاملة  الصغيرة  الشركات  أبرز 
وأقل  وآمنة  مريحة  وسيلة  مصر،  في  الجماعي 
عبئاً  تشكل  التي  سيارته  استخدام  من  تكلفة 
العاصمة  زحام  وسط  بها،  التنقل  في  عليه  ثقيالً 

المصرية.
»الفاو«  بمنظمة  اإلعالمي  موسى  محمد  ليس 

التي  »سويفل«  حافالت  يستخدم  الذي  وحده 
تأسيسها،  من  فقط  عامين  غضون  في  أصبحت 
حديث آالف المصريين خصوصاً الموظفين الذين 
وجدوا في حافالتها وسيلة النقل المريحة بعيداً عن 
زحام »أتوبيسات« النقل العام، وغالء تعرفة ركوب 

سيارات »اوبر« و»كريم«.
ركوب  وسيلة  إنها  لـ»999«،:  موسى  يقول 
الرحلة  تكلفة  تصل  إذ  تكلفة،  وأقل  للغاية  مريحة 
ذهاباً وإياباً من منزلي وحتى مقر عملي نحو 30 
التكلفة  أن  حين  في  دوالرين(،  من  أقل   ( جنيهاً 
الفعلية في حال استخدام اوبر وكريم تتجاوز 100 
جنيه، فضالً عن أن الحافالت تتميز بدقة المواعيد 

السهولة حجز مقعد  التحرك والوصول، ومن  في 
عبر تطبيق الهاتف المتحرك، وهذا أمر مهم للغاية 
إلى  الوصول  يريدون  الذين  للموظفين  بالنسبة 

أعمالهم في الوقت المحدد«.

طموح ال�سغار

شركة   17 ضمن  »سويفل«  شركة  جاءت 
دافوس  منتدى  قائمة  في  وردت  مصرية، 
األردن وضمت  في  مؤخراً  عقد  الذي  االقتصادي 
100 شركة عربية ناشئة كأكثر الشركات نجاحاً... 
إن  لـ»999«  استثمار  وخبراء  اقتصاديون  ويقول 
مؤخراً،  نفذتها  التي  الضخمة  االستحواذ  صفقة 
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ن�سر: مل نكتف بحل 

م�سكلة التمويل التي مل تعد 

عقبة كبرية اأمام ال�سركات 

ال�سغرية بل اأطلقنا اأول 

�سندوق لال�ستثمار يف 

جمال ريادة االأعمال

بيومي: بيئة االأعمال 

يف االإمارات م�سجعة، 

اإذ اإنها توفر مقومات 

النجاح كافة 

لل�سركات ال�سغرية 

وحديثة التاأ�سي�س

الركاب  لنقل  أكبر شركة  العالمية،  »أوبرا«  شركة 
عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لشركة كريم العاملة 
 ،2012 عام  دبي  في  وتأسست  المجال  ذات  في 
تثير شهية العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة 
في عديد من الدول العربية، ومن بينها »سويفل« 
كبيرة،  شركات  إلى  للتحول  وذلك  المصرية، 
 3.1 قيمتها  بلغت  التي  االستحواذ  صفقة  إن  إذ 
صغيرة  لشركة  درهم(  مليار   11.4( دوالر  مليار 
من  العديد  تطرح  سنوات،   7 عمرها  يتجاوز  لم 
عالمات االستفهام والتساؤالت لدى شباب صغار 

المستثمرين وخبراء األعمال.
والمشاريع  الشركات  تتحول  أن  يمكن  هل 
إلى  الصغر،  والمتناهية  والصغيرة  المتوسطة 
شركات كبيرة خالل سنوات معدودات، على غرار 
»كريم« التي أشاد بتجربتها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، باعتبارها شركة ولدت 
ونجحت في إمارة دبي ضمن الشركات الصغيرة؟

هل تشجع صفقة أوبر- كريم مشاريع صغيرة 
التوسع  العربية على  الدول  العديد من  مماثلة في 
تغري  رأسمالية  مكاسب  وتحقيق  واالنتشار 
األسباب  هي  وما  شرائها؟  على  كبيرة  شركات 
ويمكن  دبي،  في  »كريم«  نجاح  وراء  وقفت  التي 
بقية  أخرى في  منها شركات صغيرة  أن تستفيد 
الدول العربية؟ وهل هناك معايير أو مقومات يمكن 
للشركات الصغيرة والمتوسطة األخذ بها، لتحقيق 

نجاحات جيدة والتحول إلى شركات كبيرة؟
كل هذه التساؤالت طرحتها »999« على عدد من 
أصحاب المشاريع الصغيرة والمسوؤلين وخبراء 
االستثمار الذين أجمعوا على قواسم مشتركة يمكن 
الصغيرة  للشركات  طريق«  »خريطة  تشكل  أن 

والمتوسطة للتحول إلى شركات كبيرة.
صغيرة  شركات  حققت  مصر،  مثل  بلد  في 
تطبيقات  على  عملها  يقوم  التي  تلك  خصوصاً 
الهواتف المتحركة نجاحات كبيرة متسارعة، والقت 
شركات  منها  خدماتها،  على  النظير  منقطع  إقباالً 
الوجبات  توصيل  وشركات  »سويفل«  مثل  النقل 
شراء  وخدمات  و»جلوفو«  »اطلب«  مثل  الغذائية 
وخدمة  »شفاء«  المنازل   إلى  األدوية  وتوصيل 
شراء مستلزمات المنزل من البقالة »عايز«، وحتى 
منصات إلكترونية لمساعدة الشباب والشابات على 

اختيار شريك الحياة »هارمونيكا«.
قنديل،  مصطفى  الثالثة  األصدقاء  يتوقع  لم 
ومحمود نوح وأحمد صباح، كما يروي األول، الذي 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة 
»سويفل« لخدمة النقل الجماعي لـ»999« أن تنجح 
شركة صغيرة بدأت في غرفة واحدة بهذه السرعة، 
وأن تغري بعد مرور سنة واحدة من العمل شركة 
»كريم« منافستها في مجال نقل الركاب بالسيارات 
الصغيرة، على الدخول كمستثمر من خالل شراء 
حصة أقلية بقيمة 500 ألف دوالر، وذلك لتوسيع 
أعمال الشركة التي أصبحت بعد مرور عامين من 
تأسيسها في أبريل 2017 تغطي العاصمة القاهرة، 
600 خط  من خالل  االسكندرية  مدينة  جانب  إلى 

من  أكثر  وتتلقى  الصغيرة،  والباصات  للحافالت 
مليون حجز لنقل الركاب شهرياً، مقارنة مع 150 

حجزاً فقط بداية عمل الشركة.
مصر  في  الموظفين  من  اآلالف  ويستخدم 
أسطول حافالت وباصات»سويفل« في الذهاب إلى 
أعمالهم يومياً، وذلك من خالل حجز المقاعد عبر 
واختيار  المتحرك،  الهاتف  على  إلكتروني  تطبيق 

محطة وزمن تحرك الحافلة.
ويضيف قنديل: فكرة تأسيس الشركة جاءت لنا 
كأصدقاء ثالثة قبل نحو ثالثة أعوام عندما دخلت 
في  وفكرنا  ركود،  حالة  في  مصر  في  السياحة 
لشركات  المملوكة  والباصات  الحافالت  استغالل 
السياحة والتي توقفت عن العمل، في نقل الركاب 
من خالل الحجز والتسجيل عبر تطبيقات الهواتف 
المتحركة، والقت الفكرة منذ البداية تجاوباً كبيراً 
ركوب  من  يعانون  الذين  المصريين  قبل  من 
تتميز  إذ  والمايكروباصات،  العامة  المواصالت 

حافالتنا بأنها وسيلة نقل مريحة وآمنة«.
أنها  الشركة  نجاح  عوامل  من  أن  ويتابع 
في  عمالئها  احتياجات  تلبي  متميزة  خدمة  توفر 

تلتزم  إذ  عميل،  كل  تالئم  التي  واألماكن  األوقات 
محددة  ومحطات  مواعيد  في  بالتحرك  الحافالت 
في تطبيقاتها، وتتحرك وتتوقف في أوقات زمنية 
معروفة لكل مشترك في الخدمة، مما يجعلها مالئمة 
للمستخدمين كافة خصوصاً الموظفين الحريصين 

على الوصول إلى مقار أعمالهم في توقيت محدد.
وحسب قول قنديل فإن »سويفل« التي أصبحت 
في  الناشئة  الصغيرة  الشركات  أكبر  من  واحدة 
السوق  خارج  للتوسع  خطة  لديها  العربي،  العالم 
المصري لتصل إلى السعودية واألردن، وكذلك إلى 
وذلك ضمن  كينيا،  مثل  األفريقية  الدول  من  عدد 
خطة طموحة للوصول إلى العالمية، بعدما تمكنت 
مفهوم  تغيير  من  العمل  من  عامين  بعد  الشركة 

سوق النقل الجماعي في مصر.

مقومات النجاح

طموح »سويفل« وغيرها من الشركات الناشئة 
في الوصول إلى العالمية ال تستبعده سحر نصر 
وزيرة االستثمار والتعاون الدولي المصرية والتي 
الوزاري، كبيرة خبراء  توليها منصبها  قبل  عملت 
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تحقيق

بمنطقة  الدولي  البنك  في  التمويل  اقتصاديات 
عن  ومسؤولة  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
نصر  تقول  المنطقة..  في  الصغيرة  المشاريع 
لـ»999«، إنه باإلمكان أن تحقق الشركات الصغيرة 
فقط  ليس  توصلها  كبيرة  نجاحات  والمتوسطة 
وزارة  به  تؤمن  ما  وهو  للعالمية،  بل  لإلقليمية 

االستثمار في مصر.
التمويل  مشكلة  بحل  نكتف  »لم  وتضيف:   
التي لم تعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة، 
مجال  في  لالستثمار  صندوق  أول  أطلقنا  بل 
المستثمرين  دعم شباب  يستهدف  األعمال،  ريادة 
واالبتكار،  التكنولوجيا  في  االستثمار  وتشجيع 
المصري  االستثمار  قانون  في  النص  عن  فضالً 
وغير  ضريبية  حوافز  تقديم  على  مرة،  ألول 
والمتوسطة تصل  الصغيرة  للمشروعات  ضريبية 
إلى 50% لمدة 3 سنوات، بهدف إنجاح المشاريع 
النمو والتوسع لتصبح  الصغيرة وتشجيعها على 

شركات كبيرة«.
مبادرة  أطلقنا  بل  ذلك  على  األمر  يتوقف  ولم 
التي  المبادرة  وهي  شركتك«،  »فكرتك  أسميناها 
كافة  والقانوني  والمالي  الفني  الدعم  أوجه  تقدم 
الشركات  أصحاب  من  األعمال  رواد  لمساعدة 
الناشئة، وربطهم بنظرائهم فى الدول المختلفة، إلى 
جانب برنامج »فلك«، وهو برنامج يستهدف دعم 
وتمكين رواد األعمال من بناء شركات ناشئة قادرة 
على المنافسة عالمياً، ويقدم البرنامج تمويالً يصل 
إلى مليون جنيه )60 ألف دوالر( للشركة الواحدة. 
أمام  عقبة  يعد  لم  التمويل  أن  نصر  وتؤكد 

بعدما  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  نجاح 
خصصت الحكومة المصرية 200 مليار جنيه على 
مدار خمس سنوات إلقراض المشروعات الصغيرة 
في  البنوك  وباتت    %5 تتجاوز  ال  ميسرة  بفائدة 
مصر ملزمة بإقراض جزء من تمويالتها للمشاريع 
الميسر،  التمويل  التي وجدت إلى جانب  الصغيرة 
الخبراء  من  واالستشارات  الفني  الدعم  أوجه 
من  كبير  عدد  إيجاد  بهدف  كافة،  والمتخصصين 
شركات  تصبح  أن  يمكن  التي  الناشئة  الشركات 
كبيرة، بعد سنوات من النمو والتوسع في أعمالها.

المؤسسات  بخبرات  أيضاً  »استعنا  وتضيف: 
المشروعات  دعم  في  كبير  باع  لها  التي  الدولية 
الصغيرة، مثل البنك الدولي الذي قدم لنا تمويالت 
بلغ إجماليها 800 مليون دوالر حتى اآلن، ومنحة 
بقيمة  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من 
الصندوق  من  أخرى  ومنحة  دوالر،  مليون   75
مليون دوالر، وكلها   200 بقيمة  للتنمية  السعودي 
تتيح  التي  الصغيرة  المشروعات  إنجاح  تستهدف 
في بلد مثل مصر 80% من فرص العمل في القطاع 
من    %80 بنحو  وتسهم  الزراعي،  غير  الخاص 

إجمالي الناتج القومي«.

بيئة مثالية يف الإمارات 

التحاد  العام  األمين  بيومي  جمال  السفير 
المستثمرين العرب يرد على تساؤل »999« بشأن 
إمكانية ظهور شركات صغيرة ناجحة تتحول إلى 
بسؤال  »كريم«  غرار  على  اإلقليمية،  أو  العالمية 
التي  »كريم«  ولماذا نجحت  علينا:  معاكس طرحه 

تأسست في اإلمارات وانتقلت إلى خارج الحدود؟
يرد بقوله إن بيئة األعمال في اإلمارات مشجعة، 
للشركات  كافة  النجاح  مقومات  توفر  إنها  إذ 
األعمال  بيئة  إن  إذ  التأسيس،  وحديثة  الصغيرة 
في اإلمارات ال ترهق المسثتمر الصغير بالضرائب 
والرسوم، بل على العكس توفر له البيئة الحاضنة 
التراخيص  بإجراءات  ومروراً  التمويل  من  بدءاً 
الميسرة، وانتهاء بتوفير منافذ لبيع منتجاتها، إلى 

جانب انتفاء التعقيدات والروتين الحكومي.
الكبيرة في  الشركات  لحياة  ويضيف: »المتتبع 
في  بدأت  أنها  يجد  المتقدمة،  الدول  من  العديد 
بفضل  وتوسعت  نمت  صغيرة  شركات  األصل 
الحكومية، بعكس  الجهات  تلقاها من  التي  الرعاية 
لألسف  حكوماته  تحابي  الذي  العربي  عالمنا 
شركات القطاع العام، على حساب القطاع الخاص، 
وإن كانت السنوات األخيرة بدأت تتغير هذه النظرة 

باالهتمام بالمشاريع الصغيرة«.
من  العديد  العربي  العالم  في  تظهر  أن  ويمكن 
بعد  يمكن  التي  والناشئة  الصغيرة  الشركات 
سنوات محدودة أن تنمو وتكبر، وتباع بالماليين 
على غرار »كريم«، خصوصاً الشركات التي تعتمد 
تحتاج  ال  إذ  والكمبيوتر،  الهواتف  تطبيقات  على 
مثل هذه النوعية من الشركات إلى رؤوس أموال 
كبيرة، وتكاليفها بسيطة للغاية، إذ يكفي أن تعمل 
من غرفة صغيرة وبعدد موظفين ال يتعدى أصابع 
لها  الدعم  توفير  إلى  فقط  وتحتاج  الواحدة،  اليد 
من خالل تسهيل إجراءات تأسيسها، وعدم وضع 
العراقيل الحكومية أمامها، وهو ما أظهرته دراسة 
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مقومات  على  العرب  المستثمرين  اتحاد  أجراها 
نجاح الشركات الصغيرة.

ويتابع بيومي إنه في دولة مثل ألمانيا أظهرت 
تأتي من  األلمانية  الصادرات  من   %80 أن  دراسة 
الشركات الصغيرة، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة 
للدول العربية، في أن تسارع إلى وضع »خريطة 
والمشاريع  الشركات  إنشاء  في  للتوسع  طريق« 
على  تعتمد  أساسية  مقومات  خالل  من  الصغيرة 
لها، واحتضانها من خالل  الميسر  التمويل  توفير 
تساعد  مجانية  واستشارات  ومشورات  حاضنات 
تتوقف  وأن  النجاح،  على  الصغير  المستثمر 
الحكومات العربية على إصدار القوانين واالجراءات 

المعقدة التي تحبط أصحاب األعمال الصغار.

جناحات الإدارة

ويرى محمد الروبي مدير عام جمعية مستثمري 
المشروعات الصغيرة في مصر، أن نجاح الشركات 
المقام  في  يعتمد  الكبيرة  الشركات  مثل  الصغيرة 
»كريم«  شركة  فعلته  ما  وهو  اإلدارة،  علي  األول 
التي تأسست في دبي، إذ اعتمدت على إدارة ناجحة 
تمكنت من أن تنافس شركة أوبر أكبر منافس في 
سوق النقل بالسيارات الخاصة من خالل تطبيقات 

الهواتف المتحركة.
نجاحات  األخيرة  السنوات  »شهدت  ويضيف: 
الناشئة  أو  الصغيرة  الشركات  من  للعديد  كبيرة 
في المنطقة العربية بشكل عام، خصوصاً تلك التي 
تعتمد على خدمات تكنولوجيا المعلومات، إذ اجتذبت 
خدماتها إقباالً كبيراً من جمهور المستهلكين، وهو 
جاءت  حيث  واإلحصاءات،  الدراسات  أظهرته  ما 
مصر كأكبر دولة في المنطقة من حيث اإلقبال على 

خدمات »الكول سنتر« أو »خدمة العمالء«، والتي 
تقدمها العديد من الشركات«.

الصغيرة  الشركات  فإن  الروبي  وبحسب 
التي تحقق نجاحات مسبوقة، تفضل  والمتوسطة 
عالمات  شراء  أو  اندماجات  في  الدخول  عادة 
تجارية جديدة وذلك عن طرح نفسها للبيع، بعدما 
ذاق أصحابها طعم النجاح وتحقيق األرباح، وهذا 
يمكن مالحظته في الشركات الخدمية التي أظهرت 

نجاحاً عن الشركات اإلنتاجية.
الصغيرة  الشركات  على  أمثلة  ويسوق 
النجاحات  من  سجالً  حققت  التي  والمتوسطة 
خالل  كبير  شأن  لهأ  يكون  أن  ويمكن  مؤخراً، 
في مصر  »جوميا«  منها شركة  المقبلة،  السنوات 
وهى شركة تسوق إلكتروني للعديد من المنتجات 
على  خصم  نسبة  على  وتحصل  اإللكترونية، 
اإلدارة  استراتيجية  من  آخر  نوع  وهو  المبيعات، 
التي حققت نجاحاً، وأغلب أصحاب هذه الشركات 
كما يتابع الروبي »يفضل الربح الذي يحصل عليه 
مهما كان حجمه عن بيع الشركة، فضالً عن أن من 
توسعة  أو  تكبير  يحبذ  ال  من  المشاريع  أصحاب 

مشروعه ألسباب قد تكون اقتصادية«.

حا�سنات

المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  غرفة  وتبنت 
»إبداع«،  األعمال  حاضنة  مصر،  في  واالتصاالت 
شركات   7 بتأسيس  األولى  جولتها  انتهت  والتي 
المجاالت،  من  العديد  في  المجتمع  لخدمة  ناشئة 
والهندسة،  والتعليم  اإلصطناعي  الذكاء  أبرزها 
عام  المهندس هاني حمزة مدير  يقول  ما  بحسب 

الغرفة.

األعمال  وريادة  االبتكار  محور  بأن  ويضيف 
تتبنى  أن  شأنها  من  التي  الناشئة  للمشروعات 
أفكاراً مبتكرة تعتمد على اإلبداع في تقديم الخدمات 
للجمهور، هو أبرز ما تتجه إليه الشركات الناشئة 
في المرحلة الحالية، خصوصاً بعد النجاحات التي 
حققتها المشروعات المبتكرة التي تمتلكها شركات 
استحواذ شركة  ولعل صفقة  المنطقة،  في  ناشئة 
العالمية على منافستها شركة كريم مؤخراً،  أوبر 
الصفقة شهدنا صفقة  هذه  وقبل  ذلك،  على  دليل 
استحواذ شركة أمازون العالمية على منصة سوق 

دوت كوم للتجارة اإللكترونية.
على  االعتماد  نحو  التوجه  أن  والمؤكد 
تكنولوجيا  صناعة  غرفة  في  دفعنا  التكنولوجيا 
التوجه  هذا  تعزيز  على  واالتصاالت  المعلومات 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدى  ودعمه 
أن  المقرر  من  إذ  الحاضنات،  تأسيس  خالل  من 
العديد  »إبداع«  حاضنة  من  الثانية  الجولة  تتبنى 
من األفكار األبداعية لتأسيس شركات جديدة من 
شأنها التأثير اإليجابي في المجتمع، والدفع بقاطرة 
التنمية االقتصادية، وتعزيز مفاهيم التحول الرقمي 

في مصر.
ويتابع حمزة أن المنطقة استقطبت استثمارات 
بقيمة  الماضي  العام  الناشئة خالل  الشركات  في 
893 مليون دوالر بزيادة تقدر بنسبة 7% في مصر 
مقارنة بعام 2017، واحتلت مشروعات التكنولوجيا 
االستثمارات،  استقطاب  في  أألول  المركز  المالية 
التجارة  مشروعات  تلتها   %12 نصيبها  بلغ  إذ 
يليها  الصفقات،  11% من قيمة  اإللكترونية بنسبة 
التوصيل والنقل بنسبة 8% وتكنولوجيا المعلومات 

بنسبة 8% واألغذية والمشروبات بنسبة %7.



حوار

حوار- ليلى عبد احلميد- القاهرة

امرأة،   70 بين  من   2013 عام  اختيرت  عندما 
القضاء  منصة  على  تجلس  مصرية  أول  لتكون 
اعتراضات واسعة  أثيرت ضدها حملة  في مصر، 
النطاق، خصوصاً من قبل تيارات دينية متشددة، 

تحرم دخول المرأة سلك القضاء.
وقتها،  كبيراً  جدالً  القضاء  دخولها  أثار  وكما 
القضائي بعد 10 سنوات  أدى عزلها من منصبها 
قضائية  محكمة  أرفع  لرئيس  كنائب  العمل،  من 
كتلك  اآلراء،  من  متباينة  عاصفة  إلى  مصر،  في 
اإلخوان  جماعة  حكم  وقت  بمصر،  عصفت  التي 
دستوري  تعديل  جرى  إذ   ،2013 عام  اإلرهابية 
الدستورية  المحكمة  قانون  في  خصيصاً  وضع 
وعرفت  السياسي،  موقفها  على  لمعاقبتها  العليا 
هذه التعديالت مجازاً باسمها  »تعديالت تهاني«، إذ 
قلصت هذه التعديالت عدد قضاة المحكمة من 19 

عضواً إلى 11 عضواً.
أول  الجبالي،  تهاني  المستشارة  فقدت  وبذلك 

تهاني الجبالي لـ»999«:

المرأة القاضية
كالرجل ال تحكم 

بعواطفها بل بأسانيد  
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اأنا فخورة كوين اأول امراأة م�سرية فتحت 

الباب اأمام مثيالتها لدخول الق�ساء امل�سري

منصبها  »قاضية«،  منصب  تشغل  مصرية  امرأة 
اإلخوان  جماعة  من  السياسي  لموقفها  ثمناً 
بعد  حتى  تزال  وال  الجبالي  شنت  إذ  المسلمين، 
الذعة ضد  انتقادات  حملة  منصبها،  من  خروجها 
مبنى  وقتها  مؤيدوها  حاصر  التي  الجماعة  حكم 
المحكمة الدستورية العليا أليام عدة، بسبب انتقادات 
الجبالي، بيد أنها قالت في حوارها مع »999« إنها 
لم تحزن على دفع ثمن موقفها السياسي، وكررت 
»لقد  القضائي  عزلها  وقت  قالتها،  التي  مقولتها 
خرجت من حضن المحكمة الدستورية، إلى حضن 

الشعب المصري«.
على  الباب  الجبالي،  تهاني  المستشارة  فتحت 
مصراعيه، أمام المرأة المصرية لتجلس على منصة 
دخلت  إذ  النضال،  من  طويلة  عقود  بعد  القضاء، 
عقب توليها المنصب القضائي عام 2013، العشرات 
من المصريات إلى ساحة القضاء المصري، ليصل 
عددهن اآلن إلى 120 امرأة، منهن قاضيات يعملن 

في محاكم النقض.
بوابة  من  القضاء،  منصة  إلى  الجبالي،  جاءت 
وكانت  طويلة،  لعقود  فيها  عملت  التي  المحاماة 
متتاليتين في  لدورتين  انتخابها  امرأة يجري  أول 
وأول  المصرية،  المحامين  نقابة  مجلس  عضوية 
التحاد  الدائم  المكتب  تدخل  وعربية  مصرية 
المحامين العرب منذ تأسيسه عام 1944، وترأست 
لجنة النهوض بالمرأة العربية، إحدى اللجان المهمة 
من  العديد  عضوية  في  اختيرت  كما  االتحاد،  في 
تزال  وال  واإلقليمية،  المحلية  النسوية  المنظمات 
تشارك في العديد من المؤتمرات اإلقليمية والدولية 
المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة العربية، وتترأس 
وهى  اإليجابي،  للتفاعل  الوطنية  المبادرة  حالياً 
العقل  إعمار  بإعادة  تعنى  حكومية،  غير  مؤسسة 
الوطنية،  الشخصيات  من  نخبة  وتضم  العربي، 

تولي اهتماماً كبيراً بالشباب.

املراأة يف الق�ساء

تهاني  المستشارة  تقول  حوارها  بداية  في 
شعورها  حول   ،»999« سؤال  على  رداً  الجبالي، 
بسبب  القضائي  منصبها  فقدان  على  بالحزن 
مواقفها السياسية: »أمام الوطن، يتضاءل أي ثمن، 
ال  ثمن  وأي  مرضية،  راضية  الثمن  دفعت  وقد 
يساوي شيئاً أمام شهداء دفعوا حياتهم ثمناً لبقاء 
مصر، وكما دخلت القضاء كأول قاضية دستورية 
في تاريخ القضاء المصري، خرجت بعزل دستوري 
يسجل ألول مرة في تاريخ دولة، إلخراج قاٍض من 

منصته، ثمناً لموقفه السياسي«.
ورفعت الجبالي دعوى قضائية تطالب بعودتها 
من جديد إلى منصبها القضائي، غير أن المحكمة لم 
تحكم لصالحها بالعودة، ومع ذلك لم تحزن أيضاً 
وكما تقول:  »رفعت الدعوى القضائية ليس طمعاً 
في العودة إلى المنصب الرفيع، فقد كان همي األول 
هو توثيق الحدث، وقلت ذلك عندما ترافعت بنفسي 
ما تعرض  بكل  كامالً  ملفاً  المحكمة، وقدمت  أمام 
لكل  التاريخ  وسيسجل  مؤمرات،  من  الوطن  له 
لتولي  القضاء  امرأة  دخلت  كيف  المقبلة،  األجيال 

أول منصب قضائي في مصر، وكيف عزلت منه 
بنص دستوري«.

وتضيف: »أنا فخورة كوني أول امرأة مصرية 
لدخول  النسوة  من  مثيالتها  أمام  الباب  فتحت 
ووطنية،  بمهنية  دوري  وأديت  المصري،  القضاء 
دخلت  القضاء،  بسلك  التحاقي  وبعد  أنه  ذلك 
ليصل  القضاء  مجال  والنسوة  الفتيات  عشرات 
في مجاالت  يعملن  قاضية،   120 إلى  اآلن  عددهن 
العمل القضائي كافة، ومنهن قاضيات في محاكم 
النقض تترأسن دوائر قضائية، كما توجد قاضية 
منصب  تشغل  فرهود،  شيرين  المستشارة  هى 
رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 

ويوماً ما ربما تتولى رئاسة المحكمة«.
وتتابع: »أعداد النساء القاضيات في مصر في 
تزايد، ولديَّ أمل في أن يصل عددهن إلى مستوى 
جيد، أسوة بمثيالتهن في عدد من األقطار العربية، 
لبنان  مثل  دول  في  القاضيات  عدد  يقترب  إذ 
والجزائر والمغرب والسودان، من نصف إجمالي 
عدد القضاة في هذه الدول، ومصر ال تقل عن ذلك، 

باعتبار أن القضاء فيها عريق، وله تاريخ حافل«.
وال تشك الجبالي في أن تصل المرأة المصرية 
سلك  في  عليا  مستويات  إلى  معاً،  والعربية 
القضاء، وكما تقول: »لم تعد المرأة تواجه حمالت 
اعتراضات على عملها في أي مواقع حساسة، كما 
سلك  في  عينت  عندما  وأتذكر  السابق،  في  كان 
شنت  المنصة،  على  تجلس  امرأة  كأول  القضاء 
حمالت شرسة ضد قرار تعييني، ولديَّ 75 ساعة 
مع  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  في  مسجلة  حوار 
ومعتدلة،  متشددة  دينية  ومرجعيات  شخصيات 
حول دخول المرأة مجال القضاء، سأقوم بوضعها 
تاريخياً  مرجعاً  لتكون  القاهرة،  جامعة  مكتبة  في 

للباحثين«.

مكا�سب املراأة العربية

تعييني  ضد  الشعواء  الحمالت  »كانت  وتتابع: 
حمالت  غرار  على  جاءت  ألنها  وقتها،  طبيعية 
مجال  المرأة  دخول  واجهت  التي  المعارضة 
التعليم في عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي، 
وكذلك عندما خرجت المرأة للعمل، ذلك أن التطور 
دوماً  يثير  ما  كثيراً  المجتمعات  في  االجتماعي 
حفيظة المتشددين الدينيين، وإن كان ذلك لم يعد 
مجاالت  في  المرأة  لعمل  بالنسبة  اآلن  موجوداً 

العمل كافة، بما في ذلك منصب القاضية، بدليل أن 
الرجال باتوا يقفون في المحاكم، أمام امرأة قاضية 

بكل ترحاب ودون أي اعتراضات«.
المرأة  كون  على  االعتراض  مبررات  وعن 
أحكامها  على  العاطفة  غلبة  منطلق  من  قاضية، 
قياساً بالقاضي الرجل، تقول الجبالي إن »القاضي 
في  قائم  غير  الوجداني«،  »القاضي  أو  المزاجي« 
أو  القضاء سواء في مصر  أن  ذلك  القضاء،  عالم 
يقوم  ال  مؤسسي  قضاء  الدول،  من  غيرها  في 
بل هناك هيئة  القاضي،  أو على وجدان  فرد  على 
أكثر من قاٍض، كما أن هناك  للمحكمة تتكون من 
مراحل تحضيرية لوضع تصور لتحضير الدعوى، 
أمام  القضية  حول  المختلفة  اآلراء  كل  ووضع 
هيئة المحكمة.. وخالل سنوات عملي في المحكمة 
المحكمة  أصدرت  مصر،  في  العليا  الدستورية 
أحكاماً مضيئة أفتخر بها، وجمعنا كهيئة محكمة، 
حوار قوي وإدراك للمسؤولية، وفحص دقيق لكل 
القضايا التي عرضت علينا، ولهذا أقول إن القضاء 
الحديث قضاء مؤسسي، وليس قضاًء فردياً يتأثر 
أو  رجالً  القاضي  كان  سواء  القاضي  بمعنويات 

امرأة.
العربية  المرأة  حققتها  التي  المكاسب  وعن 
التي  الجبالي  تقول  تواجهها،  التي  والتحديات 
للمرأة في مصر، ولها  القومي  المجلس  تعمل مع 
االسالم  في  المرأة  حقوق  عن  مؤلف  من  أكثر 
مؤشرات  هناك  إن  والقوانين،  الدساتير  وفي 
العربية خصوصاً  المرأة  على وضعية  كبير  تقدم 
القرار،  اتخاذ  في  ومشاركتها  بالقوانين  يتعلق  ما 
كانت  وإن  والسياسية،  االقتصادية  الحياة  وفي 
هذه المكاسب تتفاوت من دولة إلى أخرى، حسب 
التطور الحضاري، لكن في اإلجمال، هناك بالفعل 
لكنها  العربية،  المرأة  تقدم  على  ايجابية  مؤشرات 
الجموع  برامج عمل حقيقية تستهدف  إلى  تحتاج 
الشعبية وليس الفوقية، ذلك أن تطور المجتمعات ال 
يقاس بالمرأة المتميزة التي تمتلك حق التعليم، إنما 

بالتطور الذي يصل إلى القاعدة الشعبية.
إقليمي،  مؤتمر  في  مؤخراً  »شاركت  وتضيف: 
المتحدة، بالتعاون مع  عقد في بيروت نظمته األمم 
الجامعة العربية، واالتحاد النسائي اللبناني بمشاركة 
كل  في  العربية  المرأة  حالة  عن  عربية،  دولة   11
قطر عربي على حدة، وخلص المؤتمر إلى أنه رغم 
المحن التي تعصف بالعديد من األقطار العربية، إال 

تهاني الجبالي لـ»999«:

المرأة القاضية
كالرجل ال تحكم 

بعواطفها بل بأسانيد  
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حوار

الدول  في  مؤثر،  العربية  المرأة  دور  أن  لوحظ  أنه 
كافة خصوصاً تلك الدول التي مرت بموجات ثورية، 
حائالً  ووقفت  المقدمة،  في  العربية  المرأة  كانت  إذ 
ضد سقوط الدولة ونجحت في الحفاظ على الهوية 
والدولة الوطنية، فهي أم الشهيد، وأم المصاب، وأم 
للتفكيك  تعرضت  التي  الدول  في  سواء  األسير، 
الدول  في  أو  معاً،  والداخلية  الخارجية  والمؤامرات 
أن  والمؤكد  االحتالل«.  تحت  تكافح  تزال  ال  التي 
المرأة العربية حاضرة في المشهد الوطني والقومي، 
العربية،  والجامعة  العرب،  القادة  على  يتعين  لكن 
يبذلوا  أن  واإلقليمية،  العربية  النسائية  والمنظمات 
العربية  األجيال  لتوعية  الجماعي  الجهد  من  المزيد 
الشابة من الفتيات بالتحديد، على سبيل المثال، لماذا 
ال تقوم وزارات التعليم والثقافة في الدول العربية، 
عن  للبنات  تعليمية  ومساقات  مناهج  بتدريس 
»ماجدات العرب«، والشخصيات النسائية العربية في 
كل قطر عربي على حدة، التي لعبت دوراً في تغيير 
مجتمعاتها، سواء في مواجهة المحتل أو في الوقوف 
في محاوالت العبث بالهوية الوطنية، فالمرأة العربية 
األجيال  عن  مغيب  الكفاح  في  طويل  تاريخ  لديها 
ممنهجة  حمالت  إلى  حالياً  تتعرض  التي  الشابة 
إلدخال اإلحباط إلى نفوسها، وبأن بالدها مستباحة.

»كوتة« للمراأة

المصري  الدستور  وضع  مناقشات  وخالل 
الجبالي  تهاني  المستشارة  2014، رفضت  عام 

البرلمان  داخل  حصة  أو  “كوتة”  أي  وضع 
المصري، للمرأة أو للفالحين والعمل أو لألقباط 
في بنود الدستور الذي جرى وضعه عقب ثورة 
»كوتة«  وجود  أن  وقتها  واعتبرت  يونيو.   30
ألي فئة يعد تقسيماً في أوصال المجتمع، على 
التعديالت  حالياً  تؤيد  أنها  بيد  طائفي،  أساس 
على  إدخالها  المزمع  الجديدة  الدستورية 
على  تنص  والتي  الحالي،  المصري  الدستور 
»كوتة« للمرأة في مقاعد مجلس النواب بنسبة 
البالغ  البرلمان  أعضاء  عدد  إجمالي  من   %25
عددهم 596 عضواً، وهو ما يعني أن عدد مقاعد 
 86 من  سيرتفع  المصري  البرلمان  في  المرأة 

مقعداً حالياً إلى 149 مقعداً للمرأة.
أو  تغير  لم  إنها  لـ»999«  الجبالي  تقول 
أي  على  متحفظة  تزال  وال  موقفها،  تبدل 
»كوتة« على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، 
انتقالي أو مؤقت، يتيح  لكنها توافق على نص 
لفئات اجتماعية معينة ومنها المرأة، المشاركة 
القرار. صناعة  في  والمساهمة  بايجابية 

العديد  به  أخذت  »الكوتة«  منطق  أن  وتضيف 
من المجتمعات المتقدمة، بغرض إتاحة الفرصة 
لفئات اجتماعية في المجتمع على التحرك بشكل 
أفضل، وال يعد ذلك تمييزاً للمرأة، بقدر ما هو 
مساندة لفئة غابت عن المشاركة لفترات طويلة، 
في ظل هيمنة الرجل، ولذلك ال أمانع في األخذ 
بمنطق »كوتة« للمرأة في البرلمان شريطة أن 

أن  يجب  وهذا  مؤقتة،  انتقالية  مرحلة  تكون 
التي  والفالحين  العمال  فئة  على  أيضاً  ينطبق 
عقب  لهم  التي خصصت  »الكوتة«  من  حرمت 
وجرى  البرلمان،  في   %50 بنسبة   1952 ثورة 
الغاؤها في الدستور الحالي، ويتعين إعادتها من 
جديد، ألن هذه الفئات االجتماعية لديها مصالح 
اجتماعية حقيقية، قد تتعارض مع مصالح فئات 
اجتماعية أقوى منها، ما يعرض وجودها للخطر، 
إلدارة  المساندة  إلى  معه  تحتاج  الذي  األمر 

الصراع االجتماعي.
وتتابع أن المرأة المصرية تعزز مكاسبها يوماً 
منظم،  كيان  لها  يكون  أن  إلى  يوم، وتسعى  بعد 
السياسية  الحياة  في  مؤثر  دور  أداء  على  قادر 
إذ يتوقع مع إجراء أول  البالد،  واالقتصادية في 
التي  األحداث  بعد  مصر  في  محلية  انتخابات 
مرت بها مصر قبل 8 سنوات، أن يكون للمرأة ما 
اليقل عن 21 ألف مقعد في مجالس المحليات على 
لنص  طبقا  والقرى،  والمدن  المحافظات  مستوى 
 %25 بنسبة  للمرأة  حصة  أعطى  الذي  الدستور 
للمرأة  كبير  مكسب  وهذا  المحليات،  مجالس  في 
هى  المحليات  إن  إذ  نظري،  وجهة  من  المصرية 
في مجال  الجماهير خصوصاً  إلى نبض  األقرب 
أكثر  والمرأة  الناس،  تحقيق مصالح  على  القدرة 
قدرة من الرجل في التعبير بصدق عن احتياجات 
فيه  نجحت  ما  وهو  فيه،  تعيش  الذي  المجتمع 

المرأة المصرية في ريف مصر.
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 أصبحت الفتاة مادلين سميث واحدة من أشهر 
التاسع  القرن  في  المتحدة  المملكة  في  القاتالت 
بأنها  العشرين، حيث وصفت  القرن  عشر ومطلع 

امرأة بال أخالق.
الطبقة  من  أسرة  في  القاتلة  هذه  ولدت  وقد 
المتوسطة في مدينة غالسكو، وكان والدها جيمس 
أمها  كانت  بينما  ثرياً،  معمارياً  مهندساً  سميث 

اليزابيت ابنة المعماري الشهير ديفيد ميلتون.
وقد انتهكت سميث في بداية شبابها الكثير من 
المعتقدات الفيكتورية التي تؤمن بها أسرتها، والتي 
كانت تتصف بالصرامة األخالقية وااللتزام عندما 
أقامت عالقة عاطفية مع شاب يدعى بيير أنجيليير 
ويعمل في مجال التمريض والذي وعدها بالزواج. 
إال أن والدها الذي كان يجهل هذه العالقة كان قد 
يدعى  البنته  العليا  الطبقة  ومن  ثرياً  عريساً  وجد 

ويليام مينوتش .
طلبت  لها  بخداع صديقها  التي شعرت  مادلين 
منه االنفصال وإعادة رسائلها إال أنه هددها ببعث 
رسائلها إلى والدها إلجبارها على الزواج منه. ومع 
إحدى  إلى  لديها ذهبت  الغضب واإلحباط  تصاعد 
على  ووقعت  السم  بعض  واشترت  الصيدليات 

فاتورة الشراء باسمها.
عام  مارس  من  والعشرين  الثالث  صباح  وفي 
1857 توفي أنجيليير نتيجة تناوله جرعة من السم, 
من  فترة  وبعد  دفنه.  وتم  ذلك  أحد  يكتشف  ولم 
منزل  في  مادلين  رسائل  بعض  على  عثر  الوقت 

القتيل وتم اعتقالها وتوجيه تهمة القتل لها.
جلسة  انعقاد  قبل  التحقيق  جهات  سعت  وقد 
للرسائل  التاريخي  التسلسل  فحص  إلى  المحكمة 

ترجمة: د. ح�سن الغول 

التي بعثتها مادلين إلى صديقها، والتي عثر عليها 
إن  إذ  األمر كان صعباً  أن  إال  الضحية،  في غرفة 
بعضها لم يكن مؤرخاً، مما جعلها تلجأ إلى فحص 
على  تاريخاً  العادة  في  تحمل  التي  البريد  أختام 

أظرف الرسائل إال أن النتائج كانت ضعيفة. 
في  جلساتها  أولى  بدأت  التي  المحاكمة  خالل 
عام 1857 كانت سكوتلندا تشعر بالعار والغضب 
إزاء الفضيحة التي أثارتها تلك الفتاة، والتي حالفها 
يدعى  عنها  للدفاع  بارع  محام  اختيار  في  الحظ 

جون إنجلز. 
الضحية  أن  يؤكد  دليالً  قدم  جهته  من  االدعاء 
مات مسموماً، وأن أصابع االتهام موجهة ضد تلك 
الفتاة التي كانت ترتبط بعالقة معه، والتي تملكها 
إلى  مشيراً  إليها.  رسائلها  إعادة  لرفضه  الغضب 
األسابيع  في  السم  بعض  بشراء  قامت  الفتاة  أن 
القليلة التي سبقت موت الشاب، وكان لديها الحافز 
التي  المحلفين  أن هيئة  إال  الجريمة،  تلك  الرتكاب 
لم تكن مقتنعة ببراءة الفتاة رأت أن األدلة المقدمة 
لم تكن كافية أو مقنعة، ولم تحمل إدانة صريحة 
وسط  سراحها  إطالق  إلى  أدى  ما  وهو  ضدها. 

تذمر الرأي العام.
صحيفة  نشرت  المحكمة  جلسة  انعقاد  وبعد 
شاهداً  أن  إلى  فيه  أشارت  مقاالً  »سكوتسمان« 
ادعى أنه شاهد شاباً خارج منزل مادلين في ليلة 
وفاة أنجيليير، وتساءلت الصحيفة عن السبب في 
عدم استدعائه للشهادة في المحكمة رغم أهمية ما 

قاله.
رغم إطالق سراح مادلين إال أن الكثيرين كانوا 
الذي  األمر  بالدماء  ملوثتان  يديها  أن  يعتقدون 

تناول  إثر  خاصة  سكوتلندا  مغادرة  تقرر  جعلها 
بعضهم لجوانب من عالقتها العاطفية مع الضحية.
وأجرت إحدى الصحف مقابلة مع امرأة تدعى 
ماري بيري، وهي تقطن في منزل مجاور لمنزل 
أسرة مادلين، حيث أكدت أن عالقة الفتاة بصديقها 
في  كانت  مادلين  وأن  بالصدمة،  أسرتها  أصابت 
على  تطلق  وكانت  العالقة،  بهذه  فخورة  البداية 
نفسها لقب »زوجة أنجيليير الغالية«. إال أنها وإثر 
خطوبتها للثري ويليام مينوتش طلبت من أنجيليير 
على  »إنني  تقول:  له  وكتبت  إليها  رسائلها  إعادة 
ثقة بأنك رجل شريف وأنك لن تكشف ألحد عما 

حدث بيننا«.
إال أن الشاب وكما تقول بيري حاول ابتزازها 

وتهديدها إذا واصلت رفضها الزواج منه.
فيها  يقيم  كان  التي  الغرفة  مالكة  ذكرت  كما 
أنجيليير بأنه أخبرها بأنه قد يكون تعرض لمحاولة 
تسميمه وقال: »ال أعرف لماذا أشعر بأنني لست 
على مايرام بعد أن تناولت فنجاناً من القهوة أعدته 
مادلين لي، وإذا كانت قد حاولت تسميمي فإنني 

سأسامحها«.
وبعد فترة قصيرة تدهورت حالته الصحية مما 
وبحلول  الطبيب  استدعاء  إلى  الغرفة  بمالكة  دفع 
الصباح توفي الشاب وأشار تشريح الجثة إلى أن 

معدته تحتوي على بعض السموم. 
في لندن التي انتقلت إليها مادلين مستخدمة اسم 
الجمعيات، وتزوجت  إحدى  لينا سميث عملت في 
خالل وقت قصير من فنان يدعى جورج واردلي 
وأنجبت منه طفلين، وكانت تشعر أن ماضيها تم 

دفنه.

جريمة مادلين
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وكان  زوجها،  عن  انفصلت  سنوات  عدة  وبعد 
ذلك في عام 1889 حيث سافرت إلى نيويورك، وفي 
عام 1916 تزوجت ثانية من ويليام شيهي، وحملت 
خطير  مرض  من  تعاني  بدأت  حيث  عائلته،  اسم 
سبب لها الكثير من األلم والمعاناة لمدة تزيد على 
عشر سنوات وأدى إلى وفاتها في عام 1928، حيث 
كانت تقول وهي على فراش المرض إن ما أصابها 

هو عقاب من السماء لما فعلته بصديقها أنجيليير.
ووفقاً لمعظم المؤرخين المعاصرين والمختصين 
أن  يعتقدون  فإنهم  القتل  جرائم  قضايا  بدراسة 
مادلين ارتكبت جريمة القتل وأنها نجت من اإلدانة 
وعقوبة الموت بسبب عدم وجود أي شاهد عيان 
يستطيع أن يؤكد أنها وصديقها كانا يتقابالن في 

األسابيع التي سبقت وفاته.
إال أن الفضيحة أصابتها مع أسرتها في الصميم، 
فترة  بعد  والدها وتوفي كمداً  يتحمله  لم  ما  وهو 

قصيرة من اطالق سراحها.
وقد ظهرت قصة مادلين في فيلم سينمائي حمل 
»ميل  كتاب  تأليف  تم  كما   ،1950 عام  في  اسمها 
مربع من القتل« في عام 1961 والذي تضمن فصالً 
عن هذه المرأة، حيث تحول بعد ذلك إلى مسلسل 
تليفزيوني يحمل اسم »قاتل في الجوار«. كذلك تم 
تأليف كتاب يحمل اسم »محاكمة مادلين« وتحول 
التليفزيون  عرضه  تليفزيوني  مسلسل  إلى  الحقاً 

االسترالي في  عام1958. 
الكاتب ويلكي كولينز  الجريمة  ألهمت هذه  كما 
امرأة«.  »قانون  المشوقة  روايته  أصدر  الذي 
في  والدرامية  األدبية  األعمال  بعض  وظهرت 
تناولت  والتي  العشرين  القرن  من  األول  النصف 

خفايا جريمة القتل التي ارتكبتها مادلين. 
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أو  والسارق  ُمدان،  أخالقّيٌ  ال  فعلٌ  الّسرقة 
السارقة، إّنما بعملهما الّشائن الّساقط، يسيئان 
وسمعة  سمعتهما،  ويمّرغان  أّوالً،  لنفسيهما 
المطاف:  والذّل، وخاتمة  المهانة  ِبِطيِن  األهلين 
القبض على السارق/ السارقة، من ِقبل رجال 
إْن   - الّساهرة«  »العيون  أصحاب   - الشرطة 
عاجالً، وإْن آجالً، طال الّزمن أم قصر، والمثل 

الّدارج يقول: »ما كّل مّرة َتسلم الجّرة«! 
واألذى  الكسر  من  تسلُم  الجّرة  لكّن 
حّق  واألّمهات  اآلباء  يعرف  حين  واالنحطام، 
ورعاية  ذات،  ونكران  بيٍّن،  باهتماٍم  المعرفة، 
»فلذات  وبناِتهم،  أبناءهم  يرّبون  كيف  أكيدة، 
عقولهم،  ساحات  في  ويزرعون  األكباد«، 
ُمَدان  فعلٌ  الّسرقة  ِفعل  أنَّ  قلوبهم،  وأشغفة 
دنيء، وأّن الذين يقومون بهكذا تصّرف، ال بّد 
وأْن يأتي عليهم اليوم الموعود، ليكونوا بعدها 
العدالة  قفِص  وفي  بدايًة،  الشرطة  قبضة  في 
يستحّقونه،  الذي  العادل  الجزاء  لينالوا  تالياً، 
ونفوسهم  الّسود،  أيديهم  اقترفته  ما  على 
العباد،  أموال  بالّسطو على  الّدنيئة، حين قاموا 
القانون،  صانها  التي  الشخصية،  وممتلكاتهم 

وحفظها، وَرَعاها..!
إليكم َفْحَوى القصة، والتفاصيل..

عاماً«،   40 »أمين،  من  كّلٌ  يدري  يكن  لم 

اإعداد: وجيه ح�سن

على  اختالفهما  أنَّ  عاماً«،   35 »سعد،  ورفيقه 
اقتسام مبلٍغ مالّي مسروق، والّشجار الذي كان 
سيؤّديان  السبب،  لهذا  بينهما  الوِطيس  حاِمي 
المؤّسسات  إحدى  إلى  المطاف،  بنهاية  بهما 
ما  إلى  أي  الدولة،  في  واإلصالحيّة  العقابيّة 
وراء القضبان، ومن ثّم سوقهما تالياً إلى قفص 
العدالة والقضاء، ليمضَغا هناك، أوجاَع حرّيتهما 
الُمقيَّدة المفقودة، جزاًء وفاقاً على ما أقدما عليه، 
جملة  مرفوض،  وتصّرٍف  رخيص،  عمٍل  من 

وتفصيالً، وبكّل المقاييس!
مواطنين  من  الواردة  البالغات  وكانت 
ومقيمين، تتوالى إلى عدٍد مْن مراكز الشرطة في 
إحدى إمارات الدولة، حول »فقدان مبالغ مالية، 
وأشياء أخرى ثمينة«، خاّصة عندما يتوّجهون 
أّوالً،  الوضوء  قْصَد  ذاك،  أو  المسجد  هذا  إلى 

ومن أجل أداء الصالة بأوقاتها تالياً!
وفي أحد البالغات ورَد ما يلي: )تّمت سرقة 
أحد  )جاكيت(  سترة  من  كبير،  مالي  مبلغ 
أحد  دخوله  لدى  »فليحان«،  ويدعى  المصلين 

المساجد، ِبنِيِّة الوضوء(..
والمْرُسومة  الُمفبَْركة،  المسرحية  وكانت   
»أمين«  السارقين  ِقبل  من  سلفاً،  خارطتُها 
المكان  إلى  دخولهما  تتضمن  »وسعد«، 
نواحي  من  بناحية  للوضوء،  ص  الُمخصَّ

المسجد، حيث يقوم لص منهما بحجب الّرؤية 
الوضوء، وحينها  الجالس إلتمام  الّشخص  عن 
يقوم اللص الثاني باالنتقال إلى الِمْشَجب الذي 
الحقائب،  أو  األكياس،  أو  المالبس،  عليه  ُتعلّق 
ئين، بأّنه ينوي كغيره  وما شابه، لِيُوِهم الُمتوضِّ
بحركٍة  يقوم  وقتئٍذ  مالبسه،  بعض  تعليق 
مالبس  إلى  يده  ِبَمّد  ذلك  مدروسة،  بهلوانيٍّة 
تقع  ما  وسرقة  الُمعلّقة،  وأشيائه  الضحيّة، 
محفظة  يد،  ساعة  نقود،  »موبايل،  يده،  عليه 
رقة، يذهب  جيب... إلخ«، وبعد القيام بعمليٍة السَّ
الفنادق  بأحد  للنّزول  الَمْوتوُران،  الّسارقان 
فيه،  للمبيت  نجوم،  الخمسة  فئة  من  الفخمة، 
بانتظار  بينهم،  ما  في  المسروقات  ليتقاسموا 
دخول مساجد أخرى، في اليوم التالي، لتكرار 
رقة  الفعل ذاته، »أي القيام مْن جديد بفعل السَّ

عينِه، بهذه اإلمارة أو سواها«!
وحين توافرت جملة من المعلومات السرّية، 
اإلمارة  في  الشرطة  مراكز  ألحد  الواردة 
بحّق  سرقة،  من  العصابة،  أفراد  به  قام  بما 
من  بّد  ال  كان  األبرياء،  والمقيمين  المواطنين 
والمباحث  »التحريات  دوريات  بتكثيف  القيام 
ومراقبتها،  عملها  مْروحة  وتوسيع  الجنائية«، 
حثيثاً،  والعمل  الشرطة  مركز  رئيس  من  بأمٍر 
يكون  علّه  المجرمين،  أحد  على  القبض  إللقاء 

لصوص المساجد
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طرف الخيط، في اكتشاف باقي أفراد الّشبكة، 
لمداهمتهم والقبض عليهم، وقطع دابِر أفعالهم، 
ومن ثّم التحقيق معهم، وتقديمهم إلى القضاء 
االتهام بحّقهم،  لمحاكمتهم، وتوجيه  الُمختّص، 
على ما اقترفتْه نفوسهم الّساقطة، وما ارتكبتْه 

أيديهم الملّطخة بالذّل والمهانة..
الّسرّية،  المعلومات  من  واحدة  وعقب 
وردت مْن أحد الُمْخبِرين الُمتعاِونين مع مركز 
»أمين« و»سعد«  بأنه شاهد وسمع  الشرطة، 
مسروق،  مالّي  مبلٍغ  اقتسام  على  يتشاجران 
مالحقة  من  المركز،  دوريات  إحدى  تمّكنت 
السارقين  على  القبض  تّم  حيث  الفاعلين، 
ساعات  في  الفنادق  بأحد  و»سعد«،  »أمين«، 
الصباح األولى، وتم توجيه ُتهمة لهما بسرقة 
في  أ«  »الُمتََوضَّ داخل  والمقيمين،  المواطنين 

هذا المسجد أو ذاك.
سبيل  مْن  الُمتَّهَميْن  هذين  أمام  يكن  ولم 
قسم  رئيس  أمام  االعتراف  سوى  للنّجاة، 
صراحة،  الجنائيّة«  والمباحث  »التحرّيات 
من  إليهما  ُنِسَب  بما  إكراه،  أو  ضغط  ودونما 
اّتهامات، و»االعتراف سيّد األدلّة« كما يرد عادًة 
العربي  القضاة والمحامين، والمثل  على ألسنة 
يقول: »ِمْن َفِمَك أُِدينُك«.. ولدى التوّسع بعملية 
وهو  »أمين«،  السارق  أفاد  معهما،  التحقيق 

المدّبر لعصابة السرقة، قائالً: )ارتأيُت  الرأس 
يا سيّدي، ووسوست لي نفسي األّمارة بالّسوء، 
وأطوعها،  الّسبل  أيسر  هي  الّسرقة،  مهنة  أنَّ 
عناء  وال  تعب  دون  من  المال،  على  للحصول 
التي كنُت أعمل  وال جهد، خاصة وأنَّ الشركة 
متحركة  هواتف  بيع  وهي شركة  سابقاً،  فيها 
»موبايالت«، كانت قد طردتني من العمل، ألّنهم 
طراز،  آخر  جديدين،  جهازين  بحوزتي  وجدوا 
كنُت قد سرقتهما من المخزن الكبير، الذي أخدم 
فيه، ولم تكن هذه هي المّرة األولى، التي أُضبَط 
فيها ُمتلبِّساً بجريمة السرقة، فقد تسامحوا معي 
سابقاً أكثَر من مّرة، سيّدي، هذا االعتراف من 

باب إبراء الذّمة..(!
وحين انتقل رئيس قسم »التحرّيات والمباحث 
»سعد«،  الثاني  المتّهم  مع  للتحقيق  الجنائيّة« 
أضراسه،  بين  ألماً  يمضغ  األخير،  هذا  كان 
بدا هذا من ظهور دمٍع باِصم، كان يسيل على 
اللوم  يوّجه  وهو  الُمجّعدين،  الُمتَعبَين  خّديه 
الجوفاء،  واألحالم  بالوساوس،  األّمارة  للنفس 
واألمنيات الصفراء، وإلى رفيقه »أمين«، الرأس 
كان  اللّوامة،  نفسه  وبين  بينه  وكأّنه  المدّبر، 
ُتوَرُد اإلبُل يا َسْعُد«، لكْن هل  يقول: »ما هكذا 

ينفع النّدم، وقد وقع الفأُس بالّرأس؟!
وأوِدع السارقان االثنان، بعد التحقيق معهما، 

قوس  أمام  تقديمهما  تم  ثم  التوقيف،  بغرفة 
ليكونا  بحّقهما،  العادلة  كلمته  ليقول  القضاء، 
منهما  كّل  وليالقي  يعتبر،  أْن  أراد  لِمن  عبرة 

العقوبة التي يستحّق...
وداخل  كلِّ صباح، ومجيء كل مساء،  وفي 
يقضيان  التي  واإلصالحية  العقابية  المؤسسة 
رئيس  »أمين«  من  كل  كان  محكوميتهما،  فيها 
في  يرّدد  »سعد«،  رفيقه  جانب  إلى  العصابة 
نفسه  ُمعاتباً  الكريمة،  القرآنية  اآلية  صدره 
َفَمْن  ربُِّكم  مْن  َبصائُر  جاَءُكم  »قد  الُمخاِدعة: 

أْبصَر َفلِنفِسِه وَمْن َعِمَي َفَعلَيْها..«.
شاعر  قول  و»سعد«  »أمين«  على  وينطبق 

ُموبِّخاً نفسه، حاّثاً إّياها على الّصالح والوعي:
»َوْيَحِك يا نفُس احرِصي

   على اْرتياِد المخلِص«
»وطاِوِعي وأخلِصي

    واستمِعي النّْصَح َوِعي« 

الموت«،  من  أصعب  الفوت  بعد  »النّدم  لكّن 
كما يقول مثلٌ شعبّيٌ شائع..  

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

وشخصيات أخرى هو محض صدفة.   
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أوراق قانونية

القذف من الجرائم العمدية، التي تأتي في سياق 
وقد  اللفظي«،  العنف  »أفعال  لها  يقال  أن  يمكن  ما 
الواقعة  »الجرائم  اإلماراتي ضمن  المشرع  أدرجها 
على السمعة«، أو ما ُيطلق عليها اصطالحاً »الجرائم 
الماسة بالشرف واالعتبار«، والتي أفرد لها الفصل 
على  الواقعة  )الجرائم  السابع  الباب  من  السادس 
األشخاص( من الكتاب الثاني )الجرائم وعقوباتها( 
 )3( رقم  اإلماراتي  االتحادي  العقوبات  قانون  من 

لسنة 1987م. 
المواد  في  القذف  جريمة  المشرع  تناول  وقد 
المادة  ونصت  القانون،  هذا  من   )374-377  ،372(
)372/1( بدايًة على أن »ُيعاقب بالحبس مدة التزيد 
عشرين  التجاوز  التي  بالغرامة  أو  سنتين  على 
طرق  بإحدى  غيره،  إلى  أسند  من  كل  درهم،  ألف 
للعقاب  تجعله محالً  أن  واقعة من شأنها  العالنية، 

أو لالزدراء..«.
للركن  األساسي  القوام  المتقدم  النص  وُيبرز 
عناصر  على  ينطوي  إذ  »القذف«،  لجريمة  المادي 
اإلسناد«،  »فعل  وهو  إجرامي  نشاط  أولها:  ثالثة، 
»الواقعة  وهو  النشاط  هذا  موضوع  وثانيها: 
المشينة« التي من شأنها عقاب أو احتقار من تسند 
إليه، وثالثها: صفة هذا النشاط وهي كونه »علنياً«. 

    
1 – فعل الإ�سناد

بارتكاب  حقه  في  المقذوف  اتهام  به  وُيقصد 
واقعة محددة، تستوجب معاقبته قانوناً، أو احتقاره 
اإلضرار  إلى  الحالين  في  يؤدي  وبما  وازدراءه، 
بشعوره والحط من كرامته واعتباره، واإلقالل من 
شأنه أمام عائلته وقومه، والنيل من مكانته بين أفراد 

مجتمعه. 
سبيل  على  كان  سواء  »قذفاً«،  اإلسناد  وُيعتبر 
القطع والتأكيد، أو على سبيل الظن واالحتمال، فهما 
متساويان في نظر القانون، وتقوم الجريمة بأيهما، 
طالما كانت الواقعة المشينة قادرة ولو على مجرد 
زرع الشك في أذهان المتلقين، حول أخالق المجني 
عليه وكرامته واعتباره، ولو كان ذلك لفترة مؤقتة 

د. م�سطفى طاهر- باحث قانوين 

وبصورة احتمالية. 
ما  كل  كان  ولو  العقاب  من  القاذف  ُيعفى  وال 
وكان  آخرون،  أطلقها  شائعة  ترديد  هو  عنه  صدر 
ال  كما  حقه.  في  المقذوف  اعتبار  من  نيل  فيها 
ُيشترط صدور العبارات المسيئة من القاذف نفسه، 
بل يمكن أن تتوافر الجريمة إذا ما رد باإليجاب على 
سؤال موجه إليه، بغرض التحقق من صحة الواقعة 

المنسوبة للمجني عليه.
ولم يشترط القانون شكالً معيناً في فعل اإلسناد، 
فقد يكون بالقول أو بالكتابة )ورقياً أو إلكترونياً(، 
وقد يكون باإليماءة أو االشارة، وقد يكون صريحاً 
أو ضمنياً، وقد يصدرعلى سبيل االفتراض، أو يكمن 
تتحقق جريمة  كما  والتعظيم.  اإلجالل  خلف ستار 
القذف قانوناً أياً ماكانت قوة أو درجة إسناد الواقعة 
المشينة إلى المجني عليه، أي سواء صدر بصيغة 
وال  واليقين.  التأكيد  بصورة  أو  والتشكيك،  الظن 
إال  القذف  جريمة  به  تقوم  الذي  اإلسناد  يتحقق 
بإلصاق واقعة معينة بشخص محدد، فال تقوم هذه 
الجريمة إذا جهر شخص في الطريق العام بواقعة 
لشخص  ينسبها  أن  دون  من  جريمة،  تمثل  معينة 
الجاني  معين، طبيعي أو معنوي. وحتى لو احتاط 
فلم يذكر اسم المجني عليه صراحًة، فيكفي أن يسُهل 
الشخص  ومعرفة  القذف،  بعبارات  المقصود  فهم 
المعني بها من دون كبير عناء.  ولم يشترط القانون 
للعقاب على القذف أن يقع في مواجهة المجني عليه، 
المتعين  من  أنه  على  غيبته،  في  أيضاً  يتحقق  فقد 
أن يكون اإلسناد واضحاً في نسبة الواقعة المسيئة 
إلى المجني عليه، وصريحاً في تحقيق المعنى الذي 
ابتغاه الجاني. وُيشار إلى أن القانون اليعاقب على 
القذف في حق األموات، فهو يسبغ حمايته الجنائية 

على شرف واعتبار اإلنسان »الحي« فحسب. 
لتلك  محل  فال  الوصف  هذا  عنه  زال  ما  فإذا 
الحماية، إال إذا كان القذف ينال من مكانة وسمعة 
إتيانها  بسابقة  متوفاة  سيدة  كقذف  األحياء،  ذويه 
معاقب  قذف  بصدد  نكون  فحينئذ  »الزنا«،  جريمة 
هذه  أبناء  وسمعة  بمكانة  لمساسه  قانوناً،  عليه 

السيدة وذويها، ولو بصورة غير مباشرة.

2 - مو�سوع الإ�سناد

ُيشترط أن ينصب اإلسناد في جريمة القذف على 
واقعة معينة، وأن تتسم بعدة أمور، منها:

- أن تكون الواقعة المسندة إلى المقذوف في حقه 
غموض.  وال  فيه  لبس  ال  واضح«  بشكل  »محددة 
وتكون الواقعة »محددة« بتحديد موضوعها وزمان 
ومكان وقوعها وغير ذلك من عناصرها األساسية، 
وذلك ما يميز جريمة »القذف« عن جريمة »السب«، 
األخيرة  في  اإلسناد  محل  يكون  أن  يشترط  ال  إذ 
واقعة محددة، بل يكفي لوقوعها أن يتضمن خدشاً 
للشرف واالعتبار بأي وجه. فتكون الجريمة »قذفاً« 
إذا أسند الجاني لموظف عام أنه »تقاضى رشوة«، 
إلى  أُسند  ما  كان  إذا  »سباً«  الجريمة  تكون  بينما 

الموظف أنه »يرتزق من الحرام«.
عليها  معاقب  »جريمة«  الواقعة  تشكل  أن   -
تستوجب  أو  الزنا،  أو  الرشوة  أو  كالسرقة  قانوناً 
من  والحط  واعتباره،  بكرامته  والمساس  ازدرائه 
قدره واحترامه في الوسط الذي يعيش فيه. ويكتفي 
القانون بأحد األمرين فحسب )العقاب أو االزدراء( 
للقول بقيام الجريمة، فإن إنتفى أياً منهما؛ فال تعد 
الواقعة »قذفاً«. ولم يتطلب القانون أن ُتفضي الواقعة 
المسيئة إلى توقيع العقاب على المجني عليه، أو إلى 
احتقاره »فعالً«، وإنما يكفي أن يكون من شأنها ذلك، 
إذ المقصود في الحالين هو منع التشهير باآلخرين.

كانت  أو  فعالً،  حدثت  قد  الواقعة  تكون  أن   -
مستحيلة  الواقعة  كانت  إذا  أما  الحدوث.  محتملة 
الوقوع، فإن جريمة القذف تكون مستحيلة التحقق 
بكرامة  المساس  شأنها  من  كان  إذا  إال  بدورها، 
واعتبار المسند إليه، وكانت محتملة التصديق لدى 
بعض من أُلقيت إليهم، كمن ُيسند إلى امرأة »الحمل 

سفاحاً« من صبي في السابعة من عمره! 

3 – عالنية الإ�سناد

ال يعاقب قانون العقوبات االتحادي على القذف إال 

احذر.. القذف جريمة 
ولو كان بواقعة صحيحة!
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إذا تم إسناد الواقعة المسيئة بإحدى طرق العالنية، 
التي يتحقق بها التشهير بالمجني عليه، وذيوعه على 
االجتماعية  اإلقالل من مكانته  الذي يستتبع  النحو 
نص  وقد  القذف.  تجريم  علة  وهو  بها،  والهبوط 

القانون على هذه الطرق في المادة )9(، وهي: 
أو  به  الجهر  حصل  إذا  الصياح،  أو  القول   -
ترديده بإحدى الوسائل اآللية، في جمع عام أو في 
طريق عام، أو في مكان عام أو مطروق، أو إذا أذيع 

بأي وسيلة أخرى.
- األعمال أو اإلشارات أو الحركات إذا وقعت في 
مكان مما ذكر، أو نقلت إلى من كان في هذه األماكن، 

بطريقة من الطرق اآللية، أو بأي طريقة أخرى.
والرموز  واألفالم  والصور  والرسوم  الكتابة   -
وغيرها من طرق التعبير، إذا عرضت في مكان مما 
ذكر، أو وزعت بغير تمييز، أو بيعت إلى الناس، أو 
أكثر  أي مكان. ولعل من  للبيع في  عليهم  عرضت 
مجمل  في  للنظر،  والالفته  لالنتباه  المثيرة  األمور 
جريمة  لقيام  يشترط  لم  المشرع  أن  تقدم،  ما 
المجني عليه  إلى  المسيئة  الواقعة  أن تكون  القذف 
»واقعة صادقة وصحيحة«، فال يتعين على محكمة 
األمور  زيف  أو  مدى صدق  في  البحث  الموضوع 
صحة  انتفت  أو  ثبتت  وسواء  إليه.  أسندت  التي 
تكون  القذف  تجريم  من  »العلة«  فإن  األمور،  هذه 
حقه،  في  بالمقذوف  التشهير  وهي  تحققت،  قد 
قدره  من  والحط  واعتباره،  بشرفه  والمساس 
عندئذ  القاذف  من  يقبل  وال  االجتماعية.  ومكانته 
وال يجديه نفعاً - في سبيل الدفاع عن نفسه ودرء 

المسؤولية الجنائية عن كاهله - أن يعمد إلى إثبات 
المقذوف  إلى  نسبها  التي  المشينة  الواقعة  صحة 
في حقه. فال يعد ماصدر عنه »فعالً مباحاً« بل هو 
سواء  والعقاب،  للتجريم  ويخضع  قانوناً«،  »مؤثم 
كاذبة  أو  المسيئة صحيحة وحقيقية  الواقعة  كانت 
ومفتعلة، بل ولو كانت هذه الواقعة صحيحة فعالً، 
ما  بات، وهو  بموجب حكم قضائي  وثابتة رسمياً 
استقر عليه قضاء المحكمة االتحادية العليا في دولة 
الجزائية(  النقض  المتحدة )دائرة  العربية  اإلمارات 
في العديد من الدعاوى الجزائية التي طرحت عليها 
لذلك ما ورد في  في هذا الصدد. ونسوق نموذجاً 
في  العليا  االتحادية  المحكمة  عن  الصادر  الحكم 
الطعن رقم 3 لسنة 28 قضائية عليا )نقض جزائي(، 

إذ جاء به ما يلي: 
في  خلُصت  قد  االستئناف  محكمة  كانت  »إذا 
القول بأنه  المتهم، على سند من  إلى براءة  حكمها 
لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون، إذ إن المقذوف 
في حقه هو من اصحاب السوابق فعالً، وسبق أن 
عوقب بالسجن لمدة أربع سنوات في إحدى قضايا 
المخدرات، وال يضيف نعت المجني عليه بذلك إلى 
واعتباره...  شرفه  من  والينال  شيئاً،  األمر  واقع 
في  »أخطأ  قد  يكون  فيه  المطعون  الحكم  فإن 
تطبيق القانون«، لقضائه بما خلص إليه، على سند 
المطعون ضده، قد  التي تلفظ بها  العبارات  أن  من 
صادفت الواقع، ولم ُتضف إلى واقع األمر جديداً، 
القانون صحة  اشتراط  عدم  من  إيراده  ولما سبق 
بين  ومساواته  عليه،  المجني  إلى  المسندة  الواقعة 

الواقعة الصحيحة وغير الصحيحة في قيام الجريمة 
المسندة إلى المطعون ضده، األمر الذي أوجب نقض 
محكمة  إلى  الدعوى  وإحالة  فيه،  المطعون  الحكم 

االستئناف التي أصدرته، لنظرها بهيئة مغايرة«.
على أن مبدأ المساواة بين الواقعتين، الصحيحة 
وغير الصحيحة، في استحقاق التجريم والعقاب قد 
بإعتبار  بعضهم،  لدى  االنتقاد  من  كبيراً  قدراً  أثار 
الكاذبين،  ألسنة  من  األبرياء  يحمي  كان  وإن  أنه 
فهو أيضاً يحمي الملوثين من ألسنة الصادقين! بما 
يؤدي إلى تفاقم الفاحشة واإلمعان فى الفساد بين 

الناس. 
وقد أبدى المشرع اإلماراتي تفهمه لذلك المأخذ، 
التي  االستثناءات،  من  عدداً  المبدأ  هذا  على  فأورد 
»مباحاً«،  القذف  فيكون  القذف،  فيها جريمة  تنتفي 
هذه  وُنجمل  جزاء.  كل  من  بمنأى  القاذف  ويكون 

االستثناءات فيما يلي:
صحة  الجاني  أثبت  إذا  الجريمة  تنتفي   - أوالً 
إلى  موجهاً  إسنادها  كان  متى  المسندة،  الواقعة 
الواقعة  موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، وكانت 

متصلة بالوظيفة أو الخدمة )م 375(. 
الخصوم  دفاع  يتضمنه  فيما  جريمة  ال   - ثانياً 
الشفوى أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق 
يكفله  الذي  الدفاع  حق  حدود  فى  قذف،  من 

القانون)م 376(. 
ثالثاً - ال جريمة فى ابالغ السلطات القضائية أو 
اإلدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله 

)م 377(.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  نقضت 
اإلمارات العربية المتحدة، حكم محكمة االستئناف 
في إحدى إمارات الدولة، وأيدت قضاء محكمة أول 
نفسها،  اإلمارة  في  االبتدائية  المحكمة  أي  درجة 
وذلك برفض المحكمة االتحادية العليا دعوى أحوال 
شخصية، أقامها رجل طالب فيها برّد زوجته إلى 
أن  القضية  أوراق  بينت  إذ  طلقها،  أن  بعد  طاعته 
حتى  يرتجعها  ولم  الثانية،  الطلقة  طلقها  المدعي 

انقضت عدتها.
أحوال  دعوى  رجل،  أقام  التفاصيل:  وفي 
شخصية أمام المحكمة االبتدائية في إحدى إمارات 
الدولة، مطالباً  »بإلزام زوجته بالطاعة، على أساس 
أنها كانت زوجته، ورزق منها بنتاً، ولكنها خرجت 
من بيت الزوجية، من دون سبب، ولذلك أقام دعواه 
هذه لردها إلى طاعته الزوجية«. وقضت المحكمة 

االبتدائية برفض الدعوى.
ولم يرض الرجل قرار المحكمة االبتدائية، فقدم 
طعناً به أمام محكمة االستئناف في اإلمارة نفسها، 
المحكمة  إلغاء الحكم األول أي حكم  والتي قررت 
االبتدائية، وقضت بإلزام المدعى عليها بالدخول في 

طاعة زوجها.
محكمة  بحكم  عليها  المدعى  ترض  ولم 
االتحادية  المحكمة  أمام  به  فطعنت  االستئناف، 

 �سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولم يقدم 
المدعي مذكرة جوابية، وقدمت النيابة العامة مذكرة 

فوضت فيها الرأي للمحكمة االتحادية العليا.
وأيدت النيابة العامة ما تقدمت به المدعى عليها 
في مذكرة الطعن التي قدمها وكيلها المحامي نيابة 
عنها،  والتي جاء فيها أن »حكم محكمة االستئناف 
أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع وخالف 
الطلقة  طلقها  المدعي  أن  ذلك  األوراق،  في  الثابت 
الثانية ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها باألطهار، 
الطالق  إثبات  مطالبة  دعوى  ضده  أقامت  ولذلك 
يرفع  جعله  الذي  األمر  عليه،  المترتبة  وحقوقها 
لها بالدخول في طاعته وبعد انتهاء  دعواه مطالباً 
يتطلب  الذي  األمر  عليه،  أجنبية  أصبحت  عدتها 
مهراً وعقداً جديدين، فرفضت دعواه ابتدائياً، ولكنه 
إلزامها  من  طلب  بما  الحكم  له  فقضى  استأنف، 
صارت  أنها  رغم  الزوجية،  الطاعة  في  بالدخول 
بما  معيباً  االستئناف  ما يجعل حكم  عليه،  أجنبية 

يوجب نقضه«.
الدولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  وأيدت 
طعن المدعى عليها، موضحة أن »الثابت من بعض 
ضد  أقامت  عليها  المدعى  أن  الدعوى  محاضر 
مطالبة  االبتدائية  المحكمة  لدى  دعوى  المدعي 
المترتبة على الطالق،  بإثبات طالقه لها وحقوقها 

المدعى  المدعي طلق  وتبين من تلك المحاضر أن 
عليها طلقة ثانية، وأنه ال بينة له على ما يدعيه من 
بانقضاء  خرجت  وأنها  عدتها،  أثناء  ارتجعها  أنه 
عدتها من دون علم منها بأنه ارتجعها فيها. لما كان 
ذلك، فإن طلب المدعي إلزام المدعى عليها والحالة 
ما  يكون غير مؤسس على  الزوجية  بالطاعة  هذه 
الذي رفض  الحكم األول  يبرره، وعلى ذلك يكون 
المدعى عليها بالطاعة الزوجية مصيباً  إلزام  طلب 
في ذلك، ويكون حكم االستئناف الذي ألغاه وألزم 
نقضه  يوجب  ما  للصواب،  مجانباً  بالطاعة  المرأة 
إلى بحث بقية  لهذا السبب وحده من دون حاجة 

أسباب الطعن«.
حكم  بنقض  العليا  االتحادية  المحكمة  وحكمت 
المرأة  بإلزام  قضى  الذي  االستئناف  محكمة 
أول  حكم  به  قضى  ما  وأيدت  الزوجية،  بالطاعة 
درجة، كما ألزمت المدعي بالرسوم القضائية وبـ 
عليها  للمدعى  المحاماة  أتعاب  مقابل  درهم   2000

وبرد مبلغ التأمين إليها.
وفي التعليق على الحكم النهائي في هذه القضية، 
نؤكد أن المحكمة االتحادية العليا في دولة اإلمارات 
الحكم  أيدت  عندما  إليه  ذهبت  فيما  محقة  كانت 
وذلك  االستئناف،  محكمة  حكم  وألغت  االبتدائي 

لألسباب التالية:

رفض إلزام امرأة بالطاعة الزوجية
 بعد انتهاء عدتها
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استناداً إلى قانون األحوال الشخصية في دولة 
 ،2005 لسنة   28 رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات 
يتعلق  لما   109  -  99 من  المواد  خصص  والذي 
بالطالق، وعرف الطالق في المادة 104 بأنه نوعان: 

رجعي وبائن: 
إال  الزواج  عقد  ينهي  ال  الرجعي  الطالق   -

بانقضاء العدة. 
- الطالق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، 

وهو نوعان:
تحل  ال  صغرى:  بينونة  البائن  الطالق   - أ   

المطلقة بعده لمطلقها إال بعقد وصداق جديدين. 
ب - الطالق البائن بينونة كبرى: ال تحل المطلقة 
بعده لمطلقها إال بعد انقضاء عدتها من زوج آخر 
دخل بها فعالً في زواج صحيح. واشترط لعودة 
الشرعية،  العدة  في  تكون  أن  زوجها  إلى  الزوجة 
أن  له  جاز  إرجاعها،  دون  من  عدتها  انتهت  فإن 
عن  النظر  بصرف  جديد  بعقد  وإنما  اليه  يرجعها 
رأي الولي. وفي هذه القضية ترك الزوج زوجته 
حتى انتهت عدتها، لذلك ال يحق له أن يراجعها إال 

كما أسلفنا.
واستناداً أيضاً إلى المادة رقم 108 من القانون 

نفسه، والتي جاء فيها:
في  دامت  ما  رجعياً  مطلقته  يرجع  أن  للزوج 

فإذا  عنه،  بالتنازل  الحق  هذا  يسقط  وال  العدة، 
انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد ومهر 
جديدين من دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها 
له، بشرط أن يكون زواجها األول منه قد تم برضاء 

الولي أو بأمر المحكمة«.
اإلسالمية  الشريعة  أوضحته  كما  والطالق 
السمحة هو نوعان رجعي، وهو المطبق على هذه 
القضية، فمع انقضاء العدة انقضى عقد الزواج ألنه 
بائن بينونة صغرى أي يحل لها أن ترجع لزوجها 
بعد عقد ومهر جديدين عكس الطالق البائن بينونة 
كبرى ويشترط لعودة الزوجة إلى زوجها أن تتزوج 
من رجل آخر ثم يحدث الطالق طواعية منه وتنتهي 
عدتها من الزوج الجديد وترجع إلى مطلقها األول، 
ولكن قد تحدث مشكالت ويحدث تالعب وتحايل 

في الطالق البائن بينونة كبرى.
الطالق  موضوع  وجل  عز  الله  حسم  وقد 
اَلُق َمرََّتان، َفإِْمَساكٌ  بقوله في القران الكريم: )الطَّ
أَن  لَُكْم  َيِحلُّ  َواَل  ِبإِْحَسان،  َتْسِريحٌ  أَْو  ِبَمْعُروٍف 
ُيِقيَما  أاَلَّ  إاِلَّ أَن َيَخاَفا  آَتيْتُُموُهنَّ َشيْئاً  ا  َتأُْخُذوا ِممَّ
ُحُدوَد اللَِّه، َفإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفاَل ُجنَاَح 
َعلَيِْهَما ِفيَما اْفتََدْت ِبِه، ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل َتْعتَُدوَها، 

الُِموَن«. َوَمن َيتََعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فأولئك ُهُم الظَّ
وقوله سبحانه وتعالى في القران الكريم: »َفإِن 

َطلََّقَها َفاَل َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعُد َحتَّىٰ َتنِكَح َزْوًجا َغيَْرُه، 
َظنَّا  إِن  َيتََراَجَعا  أَن  َعلَيِْهَما  ُجنَاَح  َفاَل  َطلََّقَها  َفإِن 
لَِقْوٍم  ُيبَيِّنَُها  اللَِّه  ُحُدوُد  َوِتلَْك  اللَِّه،  ُحُدوَد  ُيِقيَما  أَن 

َيْعلَُموَن«.
ولقد سهل قانون األحوال الشخصية في دولة 
اإلمارات طريقة الرجعة على الزوجين طالما الزوجة 

في العدة، فجاء في المادة
المادة رقم 109 منه التالي:

1 - تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز 
مع  بالفعل  تقع  كما  المفهومة،  فباالشارة  عنهما 

النية. 
بها  الزوجة  إعالم  ويجب  الرجعة،  توثق   -  2

خالل فترة العدة.
الشرعية  بالرجعة  الزوجة  إعالم  يجب  أي 
هذه  وفي  العدة،  فترة  انتهاء  قبل  لزوجها 
وبحكم  وقانوناً  شرعاً  المؤكد  من  القضية، 
المحكمة االتحادية العليا، إنه ال يستطيع الزوج 
إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الطاعة ألن 
عدتها انتهت قبل أن يراجعها. وفي هذه الحالة 
عليه أن يعقد عليها من جديد، ويدفع لها مهراً 
جديداً إذا وافقت على الزواج منه مجدداً، وهو ما 
رفضته المدعى عليها في هذه القضية، وأصرت 

على عدم الزواج من المدعي مجدداً.
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آفاق

درجت عدة مؤسسات أمنية على رسم هالة من 
»التقدير« أو »الخوف« في صناعة وهندسة ملمحها 
أجل  من  ووظفت  األجنبية،  والدول  الجمهور  لدى 
هذا الترسيخ إما آلية الهراوة واألصفاد أو منهجية 

التعاون والتآزر أو هما معاً.
اقتصادي  هو  بما  التسويق  مفهوم  ارتبط  لقد 
سياسي،  قريب  عهد  وفي  واستثماري  وتجاري 
أكثر مما هو غير ذلك، لكن أخذ هذا المجال يالمس 
قطاعات قد تكون غريبة عنه كالتسويق المؤسسي 
مؤسسات  لعدة  المرئية  الهوية  وأضحت  األمني، 
المشهد  من  معتبرة  مساحة  على  تستحوذ  أمنية 
والبناء  التحليل  أدوات  ومن  الدولي  اإلعالمي 

المعرفي والمفهومي.

املاهية وامللحقات املجاورة لها

التسويق المؤسسي األمني هو قدرة المؤسسة 
وإيالفها،  وحوكمتها  إنجازاتها  إبراز  على  األمنية 
للمعلومات  مصرف  من  تحوزه  ما  على  والتأكيد 
واالستخبارات عبر ما تقدمه من عضد ومساندة، 
وإظهار ألمعيتها واحترافيتها في األداء و»تسجيل 
األهداف«، والتلميح من دون اإلفصاح إلى مساحة 
المؤسسات  على  يفرض  الذي  الشيء  انتشارها، 
األمنية األجنبية واألفراد مواطنين وأغيار االحترام 
والتقدير وطلب المساعدة كلما لزم األمر. وُتصنَّف 
قائمة  المجهود ضمن  هذا  أساس  على  المؤسسة 
الموثوق بهم وبكفاياتهم واستخباراتهم، وأنها ذات 

حممد مبخيوا�س

باحث يف �سوؤون ال�ستخبار والإعالم الأمني

مصداقية ونفوذ وتأثير ومشورة وحضور متميز 
ومهيب، وتصبح بذلك رقماً صعباً دولياً، ومن ثم، 
الدولي،  األمني  الواقع  صناعة  في  دورها  تأكيد 
وأنها عنصر مرجعي في التوازنات األمنية العالمية، 

وذات جدوى قصوى. 
مخرجات  أحد  األمني  المؤسسي  التسويق  إن 
أعمدته  وأحد  العامة  والعالقات  األمني  اإلعالم 
الرئيسة، فهذا التسويق ال يرمي فقط إلى تحسين 
صورة المؤسسة األمنية وعناصرها أمام الجمهور، 
الضيق  الجغرافي  النطاق  هذا  يتعدى  األمر  بل 
ليمتد إلى أصقاع العالم، فهو تسويق دولي وليس 
أن  التسويق  هذا  وعلى  فقط.  إقليمياً  وال  محلياً 
ويضبط  األمنية  للمؤسسة  الكبرى  المعالم  يحدد 
أوتار االتصال والتواصل مع المؤسسات األجنبية 
كاريزمياً  انطباعاً  يترك  وأن  واألفراد،  الشبيهة 

موصوفاً بالديمومة.
على  األمني  المؤسسي  التسويق  هندسة  ُتبنى 
بتعبوياتها،  مرنة  واستراتيجية  ميدانية  خبرات 
وإسناد  واستشرافه،  للواقع  تصوري  وبعد 
بالدراسات والبحوث التي ترصد دقائق األمور كما 
ترصد كبرياتها. إنه شغل ال يشيَّد على ردود الفعل 

والتلقائية، فال شيء يترك للصدفة. 

الأجهزة ال�ستخبارية اأمنوذجًا

لعل ميدان االستخبار واالستعالم أكثر الميادين 
التي يجب أن تعنى بهذا المضمار »الوجودي«، ألن 

وخاصة  مؤسساتها  بصور  مرتبطة  البلد  صورة 
سواء  منها،  االستخبارية  تضييقاً  وأكثر  األمنية 

العسكرية أو شبه العسكرية  »المدنية«!.
تعرف  ال  مؤسسة  االستخبارات  جهاز  إن 
االستكفاء، بل هي مطالبة بإجراء بحوث استشرافية 
والتحري بشكل دائم وساعاتي وليس وقتياً. ويجب 
أن تكون خارج االنسياق الدولي أو اإلقليمي، فهي 
تتبع  أو  اآلخرين  توجهات  أو  أفكاراً  تعكس  ال 
وإبداع  بخلق  قطعي  بشكل  ملزمة  فهي  نهجهم. 
منهج ومسلك أصيل وخاص بها يصعب إدراكه أو 

فك حروفه أو تتبع خيوطه أو تبيان محطاته. 
االستخباري  األمني  المؤسسي  التسويق  إن 
ملَكة  االستخبارية  المؤسسات  تمتلك  أن  يستلزم 
البناء  في  وتوجهاتها  ومفاهيمها  قيمها  تذويب 
والجموع،  للدول  والمعرفي  والتحليلي  الفكري 
إلى  وصوالً  االعتقاد  إلى  االستجابة  من  لينتقل 
القناعة، وأن ترسخ أفكارها بطرائق مجربة ومناهج 
الفكرية  النزعة  وهذه  التأثير  هذا  لتفعيل  محكمة 

والمفهومية.
ألن  متمكن،  لتسويق  منها  بد  ال  إجراءات  إنها 
البورصة القيمية للمؤسسة االستخبارية تبرز من 
خالل كمية الطلبات التي تتقدم بها الدول األجنبية 
تأسيس  في  والمشورة  العضد  من  لالستفادة 
هيئات استخبارية كاملة أو مؤسسات أمنية، وكذلك 
ومراسالت  والتحالف،  والتعاون  التنسيق  دعوات 
االستشارة وإبداء الرأي، وإلحاح هذه المؤسسات 

التسويق المؤسسي األمني
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مطلقة  وسرعة  معبد  طريق  وجود  على  األجنبية 
باتت  والتي  المعالجة  واألخبار  المعلومات  لتبادل 

استخبارات. 
وهذا التسويق يرتكز ويعـتمد على عـدة مسالك 
ودروب، منها ما هـو بين مؤسـسي )داخل وخارج 
الـبلد(، وما هو موجه إلى الجمهور واألغيار بشكل 
منهجية  لشروط  وخاضع  ومدروس  قصدي 

وتدبيرية وتأصيلية.
الجانب  أما  سلفاً.  إليه  تطرقنا  األول  فالجانب 
ذهنية  صورة  خلق  إلى  يرمي  والذي  الثاني، 
إيجابية عن المؤسسة االستخبارية لدى الجمهور 
واألغيار وترسيخ االحترام والتقدير اتجاهاً، يتبنى 
الصحافية  األجناس  المنحى عدة طرق، منها:  هذا 
تحقيقاتها  وإعداد  بتنفيذها  يقوم  التي  األمنية 
صحافيو  متابعاتها  وصوغ  استطالعاتها  وإجراء 
المستقلون  الصحافيون  أو  اإلعالمية  المؤسسات 
بين  من  تضم  والتي  اإلعالميين  األمنيين  غير 
استخبارية مكتبية  أو محاَوريها عناصر  ضيوفها 
أو  الدورية  اإلعالمية  واالستضافات  ميدانية،  أو 
التلفزيونية ذات اإلنتاج  المرتبطة بحدث، والدراما 
الضخم واالنتشار الدولي ونقلها إلى لغات أخرى، 
التي  الدولي  التسويق  ذات  السينمائية  واألعمال 
االستخبارية،  المؤسسة  وألمعية  مؤهالت  تبرز 
العـالمية  الشبكة  في  البحث  محركات  وكذلك 
فيه  تتدخل  )أمر  البحث  عـند  المؤسسة  وترتيب 
ابتكار  إلى  المؤسسة  أخرى(. وترنو هذه  أطراف 

هوية مرئية سهلة االستقبال والتمركز والتذكر في 
الذاكرة، وخضوعها لمكتب مراقبة دولي، والحرص 
غير  رسائل  تمرير  يتم  كما  تلويثها.  عدم  على 
يكون  التي  المغامرات  برامج  طريق  من  مباشرة 
أو  الجهاز  هذا  في  يعمل  كان  شخص  محورها 
كنوع  اإلفصاح  دون  من  لذلك  التلميح  ويتم  ذاك، 
من الرسائل الال إدراكية، كما هي الحالة مع الهوية 
في  موجب  دون  من  إظهارها  يتم  التي  اإلعالمية 
األفالم والمسلسالت. كما يتم هذا التسويق بتقديم 
دورات تعريفية وتثقيفية وهوياتية عن المؤسسة، 
ثابتة،  إصدارات  ونشر  دورية  تقارير  وإصدار 
وإنشاء مواقع وبوابات رقمية متقدمة في تصميمها 
ومعلوماتها مع إمكانية تقديم الشكوى والتظلمات 
وبسيطة  مرنة  تطبيقات  وإبداع  والتساؤالت، 
من  أكثر  والتقرب  الخدمات  لتقديم  االستعمال 
الجمهور، علما أن هناك مؤسسات استخبارية تفرد 
المؤسسة  على  ويجب  لألطفال.  رقمية  تبويبات 
االستخبارية أو أي مؤسسة أمنية أخرى االبتعاد 
عن المشاهد التخويفية، ألن العالقة يجب أن تبنى 
وليس  الحسنة،  والسمعة  واالحترام  التقدير  على 
هي  خطواتها  وأولى  والترويع،  الترهيب  على 
الجمهور داخل  الثقة مع  البين وبناء  إصالح ذات 
الدولة، ومن بعد مع الدول والمؤسسات األجنبية 

واألغيار والمنظمات غير الحكومية.
عربياً، ال يعرف هذا المجال مسلكاً واضحاً، ولم 
يعط ويمنح له االهتمام الكافي، ألن الهاجس األمني 

استثناءات  هناك  لكن  المنشود.  الهدف  هو  يبقى 
بدائية تبقى على الصعيد المحلي من دون أن تسوَّق 
أن هناك مؤسسات أجنبية تقتات من  دولياً. علماً 
ولم  وصيته  ورائحته  لونه  كان  كيفما  تاريخها 
تكفل  لتاريخها  الربوية  فالفوائد  تسويقها،  تجدد 

ذلك وبامتياز!.

درا�سة حالة: مكتب التحقيقات 

الفيدرايل الأمريكي

م   1908 عام  الفيدرالي  التحقيقات  أُسس مكتب 
بعد صيرورة من التطورات والطفرات التي عرفتها 
الدولة  لكاتب  تابع  وهو  األمريكي  المجتمع  حالة 
وجوهرية  عميقة  تحوالت  عرف  وقد  العدل.  في 
أحد  المكتب  ويعد   .2001 سبتمبر   11 أحداث  بعد 
األعمدة البارزة في مجمع االستخبارات األمريكي، 
وهو  استخبارياً،  جهازاً   16 ضمن  من  وواحداً 
واستعالمي  واستطالعي  استخباري  منفذ  أبرز 
امتداداته  لكن  األمريكية.  المتحدة  الواليات  داخل 
وشرايينه تجاوزت البقعة األمريكية بآالف األميال.
أ- من حيث االنتشار الداخلي والتوزيع الخارجي
مكتباً/ملحقاً   64 على  الجهاز  هذا  يتوزع 
قانونياً موزعة عبر بقاع العالم في محطات توجد 
و15  مكاتب(،   9 العربي  العالم  )يضم  بالسفارات 
أكثر  المحصلة  فرعياً صغيراً، ما يغطي في  مكتباً 
من 200 دولة. وداخلياً لديه 56 مكتباً ميدانياً، وزهاء 
الصغيرة.  والبلدات  المدن  في  تابعاً  مكتباً   380
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آفاق

من  البالد  وحماية  الحريات  بصيانة  مكلف  وهو 
القانون،  وإنفاذ  الحرجة،  والحاالت  التهديدات 
واالستخبار، ومحاربة التجسس والجريمة المنظمة 
 ... والرقمية  البغض  وجرائم  بالبشر  واالتجار 
شخص،   35.000 األمني  القطاع  هذا  في  ويعمل 
وكان مجموع ميزانيته المباشرة لعام 2016 تقريبا 

8.7 مليار دوالر. 
من  بها  »المصرح«  األرقام  هذه  من  انطالقاً 
قبل المكتب عبر بوابته الرقمية الرسمية تبدو قوة 
االنتشار داخلياً بيِّنة وسعة التوزيع خارجياً جليًة، 
واحدة  نقرة  فيكفي  الشبكة  صعيد  على  وكذلك 
على أي محرك للبحث لتصلك كمية من المعلومات 
والبيانات والدراسات والمقاالت ال يضاهيها سوى 
إلى معارض، ومن  تجمع للجراد، تنتقل من مؤيد 
والهفوات  لألخطاء  متصيد  ومن  منتقد،  إلى  ناقد 
إلى مبرز للنجاحات واإلنجازات، ومن كاذب وملفق 

لألخبار إلى مدقق للحقائق ومتحٍر للمعلومات. 
الشبيهة  المؤسسات  مع  البينية  العالقات  ب- 

األجنبية
ربما ال يمضي يوم واحد من دون سماع اسم 
عن  ينم  وهذا  اإلعالم،  وسائل  عبر  المكتب  هذا 
إلى  ويومئ  الدولي،  المشهد  في  قوي  حضور 
التحقيقات  األمني وعلم  التوازن  أنه رقم مهم في 

واالستشارات األمنية.
أسس  من  واالستخبارية:  األمنية  البعثات   -1

الطلبات  كمية  هو  المكتب  لهذا  األمني  التسويق 
الوافدة التي تود التكوين أو تجديده، وهذا واضح 
قصد  واستخبارية  أمنية  بعثات  إرسال  يتم  حيث 
مع  الكفايات  وتحديث  المهارات  وتطوير  التدريب 
المستجدات، حيث تم تدريب تقريباً 3500 قائد من 
أكثر من 170 دولة. وهذا نوع من خلق الثقة بين 
هذا المكتب وأجهزة ومؤسسات استخبارية أجنبية، 
الضمني  أو  االعتباري  »الوالء«  من  نوع  وبناء 
لألستاذ والُمكِون، واالعتراف بالجميل والمعروف. 
كما توجد كتابات تعد التكوين في هذا المكتب من 

المفاخر والمكتسبات المعتبرة.
التسويق  يظهر  والعضد:  المساعدة  طلب   -2
تعبر  التي  الثقة  خالل  من  المكتب  لهذا  الجيد 
األمنية  األجهزة  طريق  من  الدول  بعض  عنها 
واالستخبارية لديها، وذلك بطلب المشورة والسند 
والمعلومة االستخبارية والتقنية والمنهجية عندما 
أو  استدعاء  يتم  حيث  أحداث.  أو  اعتداءات  تقع 
استقدام عناصر من المكتب للمساعدة في البحث 
والتحري، أو أن يتقدم المكتب بنفسه بإبداء الرغبة 
في المعونة والدعم. إضافة إلى الشراكات الموقعة.

ج- التسويق الجماهيري
تلعب الدراما التلفزية والحبكات السينمائية وما 
اإلخبارية  والفقرات  الوثائقية  البرامج  من  ينتج 
تدعيم  في  محورياً  دوراً  الرقمي  للموقع  إضافة 
سواء  الجمهور،  لدى  له  إيجابية  ذهنية  صورة 

تقديم  على  يحرص  كما  األجانب،  أو  المواطنين 
عناصره بكيفية وطقوس تترك انطباعاً حسناً.

 ُيقدَّم المكتب على أنه المالذ األخير لحل أسرار 
تفكيك  على  عجائبية  قدرة  له  وأن  جريمة،  أي 
األحداث وإعادة ترصيصها وتوصيفها وتصنيفها 
بدقة وكفاية نادرتي الوجود، وله استطاعة كبيرة 
المكتب  هذا  إظهار  يتم  كما  األزمات.  تدبير  على 
وإليه  الحريات  وحامي  للوطن  الصائن  أنه  على 
القانون  بإنفاذ وتطبيق  كفيل  وأنه  اآلهات،  تلتجئ 
ال  جهاز  وأنه  عناصره،  حيوات  حساب  على  ولو 
يتجاهل أو يتغاضى عن التجاوزات التي تقع داخله، 
وأن له الشجاعة لتطهير الذات وتبيان أي اختالل 
وإصالح أي اعوجاج، حيث يتم إذاعة أي مساءلة أو 
استجواب لمسؤوله. كما ُيرصد وذلك عبر أصقاع 
العالم أن المختصر اللفظي FBI نجده على األلبسة 
ألشخاص عاديين كأنه نوع من التماهي واالنسياق 
الال إدراكي أو جهل بالمدلول، كما يالحظ أن أذن 
أو  التخمة من كثرة سماع  الفرد أصابتهما  وعين 
يهدف  المكتب. وبهذا  اسم هذا  قراءة  أو  مشاهدة 
المحلي  الجمهور  لدى  استجابة  خلق  إلى  الجهاز 
على أن المكتب نوع من مستلزمات العيش ال محيد 
عنه، ومن ناحية ثانية وضع الجمهور األجنبي في 
حالة من المقارنة الدائمة وغير المتكافئة والسلبية 
بلده  أجهزة  مع  المكتب  صالح  في  تصب  التي 

األمنية.
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الشرطة العالمية

الشرطة  لعناصر  المتواصل  التدريب  يمثل 
في  بالكفاءة  تمتعهم  في  ومهماً  رئيساً  عنصراً 
القيام بمختلف المهام الموكولة إليهم خاصة المهام 
ظروف  في  تتم  والتي  زمالئهم،  مع  المشتركة 
صعبة قد يكونون خاللها مصابين باإلجهاد وعدم 

القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والفّعالة.
إحدى  شهدته  الذي  المأساوي  الحدث  ومنذ 
كوالرادو  بوالية  كولومباين  مدينة  في  المدارس 
األمريكية في أبريل 1999 عندما تم إطالق النار على 
التالميذ، ما أدى إلى مقتل اثني عشر تلميذاً وإصابة 

 999 - خا�س

عشرين آخرين ظهر العديد من النظريات واألساليب 
الرد  واستخدام  القانون  تطبيق  بكيفية  المتعلقة 

المناسب في حال التصدي لحوادث مماثلة.
التكتيكات  أمام  الوقوف  يمكن  البداية  في 
العسكرية التي عادة ما يمارسها عناصر الشرطة، 
العسكري  التشكيل  مركز  على  التركيز  يتم  حيث 
التشكيل  إلى هذا  اللجوء  يتم  وجوهره، حيث كان 

عندما تكون قوة وموقع العدو غير معروفتين.
توفير  على  بقدرته  التشكيل  هذا  يتصف  كما 
قوة ميزانية ضخمة وتوجيهها إلى الجهة المعادية 

بينما يتحرك التشكيل الشرطي عبر منطقة حافلة 
بالخطر.

هذا التشكيل يمكن اعتباره بمثابة رد أولِّي إلنفاذ 
العناصر  من  مجموعة  تحريك  يتم  حيث  القانون، 
وفي  المواجهة.  موقع  إلى  وفّعال  سريع  بشكل 
األجهزة  من  العديد  أن  على  التأكيد  نفسه  الوقت 

المختلفة ال تزال تتبع هذا النموذج.

الرد املتعدد 

في  األجهزة  من  العديد  بدأ  الوقت  مرور  مع 

التصدي لهجمات األسلحة 
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إجراء تعديالت على التشكيل المستخدم وتطويره 
يحقق  والذي   ،)T( حرف  أخذ  آخر  تشكيل  إلى 
وجوهر  مركز  بها  يقوم  التي  ذاتها  األهداف 
التشكيل، إال أنه بدالً من أن تكون األجنحة الداعمة 
المقدمة فإنها تتجه  الذي في  الضابط  تقف خلف 
إلى األمام بهدف توفير الحماية له خالل عبورهم 

مناطق الخطر مثل األبواب المفتوحة أو الممرات.
في  اتباعها  يتم  مختلفة  وسائل  هنالك  أن  كما 
إال  الفريق،  أعضاء  لمسؤولية  الخاضعة  المناطق 
المقدمة  ضابط  قيام  على  يتفقون  معظمهم  أن 
الموجودون  العناصر  يقوم  بينما  موقعه،  بحماية 
الواقعة بين  للمنطقة  الحماية  المؤخرة بتوفير  في 

المقدمة والمؤخرة.
عناصر  حركة  في  انحراف  حدوث  حال  وفي 
الذين يشاركون في تغطية عبور  األجنحة خاصة 
فإن  التشكيل  جناحا  يضمهم  الذين  العناصر 
المؤدية  الفتحات  تغطية  يعمل على  األيمن  الجناح 
بتغطية  األيسر  الجناح  اليسار، ومن ثم يقوم  إلى 

المناطق المفتوحة المؤدية إلى المنطقة اليُمنى.
وفي الوقت الذي يؤدي هذا الموقف إلى تزويد 
الرؤية والرأي  عناصر األجنحة بمجال أوسع من 
عند االقتراب من الفتحات، ما يترك ضابط المقدمة 
في وضع غير مستقر وحافل بالخطر، خاصة إذا 
قام عنصر أو أكثر باالشتباك الذي قد يتسبب في 
حدوث تهديد مميت. وهناك خيار آخر والذي ُيمثّل 
وسيلة مفضلة، والذي يتضمن قيام األجنحة بتوفير 
األمن لعناصرها والتخلص من أي إمكانية لوقوع 

نيران صديقة.
ضمن  تتم  التي  المسؤولية  مناطق  وتسمح 
التشكيل )T( بتوفير األمن لـ 360 درجة واستخدام 

الساعات لتوضيح ما يتم.
- المقدمة 2 - 10 ساعات.

- الجناح األيمن 2 - 5 ساعات.
- حراسة المؤخرة 5 - 7 ساعات.
- الجناح األيسر 7 - 10 ساعات.

فإن  التشكيل  من  العناصر  أعداد  إزالة  ومع 
صعوبة  أكثر  وتصبح  تزداد  المسؤولية  مناطق 
وخطورة على العناصر الذين يتحركون في مناطق 

غير آمنة.

الرد املنفرد

خالل السنوات القليلة الماضية كان هنالك الكثير 
من الحديث عن الرد الذي يلجأ إليه العنصر بشكل 
منفرد، وكان مؤيدو هذا األسلوب يرون أنه يتصف 
وفقاً  أنه  كما  المدة،  وقصر  والسرعة  بالحيوية 
لوجهة نظرهم فإن هنالك أنواعاً من الحوادث التي 
عليهم  خطراً  وتشكل  باألبرياء  إصابات  ُتوقع  قد 
يأتي  أن  إلى  لالنتظار  العنصر  اضطرار  خالل 

عناصر آخرون لمساعدته.
االعتداءات  في  المشاركين  من  العديد  أن  كما 
يتعرضون  ال  بحيث  فردي  بشكل  يتحركون 
وقوع  خالل  الجماعية  االعتقاالت  أو  لإلصابات 
ووفقاً  الشرطة.  رجال  وبين  بينهم  اشتباك 
وقف  مسؤولية  فإن  إعدادها  تم  التي  للدراسات 
الحوادث بشكل سريع وقبل سقوط ضحايا  هذه 
موقع  في  أي ضابط  أو  المدنيين  كاهل  على  تقع 
االشتباك، وبالطبع يكون لدى عناصر إنفاذ القانون 
التصرف  التدريب والخبرة على  القدرة من خالل 

بشكل أفضل من الجهات المعادية لهم.
وبالرغم من صدق هذه الدراسات إال أن هنالك 

التهديدات  أن حجم  ترى  التي  االفتراضات  بعض 
موقع  إلى  واحد  ضابط  بوصول  تحيط  التي 
على  حقيقياً  خطراً  وبشكل  كبيراً  يكون  االشتباك 
حياته، إذ إن الكثير من العناصر عندما يتعاملون، 
أغلب  في  يتعرضون  منفرد  بشكل  حادث  أي  مع 
أي  يوجد  ال  وعادة  الجسدية.  لإلصابة  األحيان 
الذي  الضابط  اضطرار  حول  الرأي  في  اختالف 
قرارات  اتخاذ  إلى  بمفرده  ما  حادث  مع  يتعامل 
وخطوات سريعة وحاسمة قد تشكل أحياناً خطراً 

على حياته، بهدف إنقاذ أرواح بريئة.
وعندما يتم استدعاء مثل هذا العنصر إلى موقع 
آخر،  خيار  أي  لديه  يكون  ال  أحياناً  فإنه  الحادث 
المهاجمين،  على  بالرد  وصوله  لدى  يقوم  ولهذا 
تهديداً  وشكلوا  النار  بإطالق  قاموا  إذا  خاصة 
السريع  الرد  هذا  ينعكس  وقد  لآلخرين،  حقيقياً 

سلبياً عليه.

مزايا التدريب اجلماعي

يرى الكثير من عناصر الشرطة أنهم لم يتعودوا 
على ممارسة عملهم بشكل جماعي أو ضمن فريق 

باستثناء المشاركة أحياناً في وحدة خاصة.
ولهذا يجب االتفاق على أن أول عنصر يصل إلى 
يكون عنصر دورية  أن  النار يجب  إطالق  مسرح 
أو مرور وأحياناً قد يكون مرتدياً مالبسه المدنية.

ومن المؤكد أن هؤالء العناصر لم يتلقوا تدريباً 
الجماعية وهو أمر يدعو  التكتيكات  على استخدام 
إلى إخضاعهم لهذا النوع من التكتيك وعدم االكتفاء 

بذلك بل وممارسته أيضاً.
تم  الذي  التكتيكي  األسلوب  تطبيق  ويمكن 
التدريب عليه بشكل جماعي من قبل عنصر أو اثنين 
أو أكثر، حيث يختلف األمر عندما يخضع ضابط 
األساليب  هذه  تتشابه  وأحياناً  للتدريب،  بمفرده 
التي يتدرب عليها العناصر بشكل جماعي أو منفرد 
مع مالحظة أن العنصر خالل قيامه بالرد بشكل 
منفرد ال يكون قلقاً تجاه أي اتصال أو تنسيق مع 
باقي العناصر، ولكن يكون عليه اللجوء إلى الحذر 

والحيطة من بيئة قد تشكل خطراً حقيقياً عليه.
العمل  على  تدرب  قد  يكن  لم  إذا  العنصر  هذا 
نفسه  فإنه سيجد  األزمات  وقوع  الجماعي خالل 
يدرك عنصر  أن  األخطاء، ويجب  ُعرضة الرتكاب 
الشرطة أنه أقسم اليمين على حماية أرواح األبرياء 
أن  عليه  نفسه  الوقت  في  ولكن  عنهم،  والدفاع 
يحافظ على حياته، وإال ُيعرِّضها للخطر، طالما أنه 
قادر على تجنبه. وعليه أيضاً أن ُيجري تقييماً جيداً 
للموقف وأن يجمع المعلومات وأن يقوم بالهجوم 
وأن  بالمزايا،  وحافلة  واضحة  الستراتيجية  وفقاً 
دون  من  اآلخرين  أرواح  حماية  على  قادراً  يكون 

تعريض حياته للخطر.
إن على عنصر الشرطة أن يدرك أهمية الخضوع 
للحوادث  التصدي  على وسائل  لتدريبات جماعية 
جيداً  يدرك  وأن  النار  بإطالق  يتعلق  ما  خاصة 
التدريبات تمكينه من أداء  النهائي لتلك  أن الهدف 
عمله بفاعلية وقوة، بحيث يحمي األبرياء ويتصدى 

للمجرمين ومن ثم يعود إلى أسرته سالماً.
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ضفاف

الماضي كانت ضد فتاة تسير بسيارتها في أحد  أغرب مخالفة مرورية سجلها شرطي في شهر مايو 
المسجلة في  المرورية  األخبار والمخالفات  أنها واحدة من أطرف  األنباء على  الشوارع، وتناقلتها وكاالت 
العالم. الفتاة تلقت مخالفة لم تكن في الحسبان، كما أن السبب الذي أعطى بموجبه الشرطي المخالفة للفتاة 
كان غريباً، األمر الذي استدعى التحقيق في الحادثة. الشرطي أعطى الفتاة مخالفة بسبب »الجمال المفرط على 

الطرق العامة«، كما كتب على الورقة التي سلمها لها، بحسب ما ذكر موقع »أوديتي سنترال«! 
الحادثة غير العادية وقعت في مدينة »بايساندو« غربي أوروغواي، وتناقلتها وكاالت األنباء على نطاق 
واسع، باعتبارها خبراً طريفاً، وليس في الخبر أي إساءة للشرطة في أي مكان، فالشرطي في النهاية إنسان، 
يتأثر بالجمال مثلما يتأثر سائر البشر الذين يشغلون وظائف مختلفة في كل أنحاء العالم، لكن الفرق بينه 
وبين غيره من الموظفين أنه مطلوب منه تطبيق القانون بصرامة، حتى لو كان هذا على حساب مشاعره التي 
ال تقل رقة عن مشاعر غيره من الموظفين، على اختالف الوظائف التي يؤدونها ويمارسونها في المجتمع، 
والتي يقتضي بعضها استخدام طرق خاصة مع بعض الزبائن، والنساء منهم على وجه الخصوص، مثل إبداء 
اإلعجاب بجمالهن، كما يفعل بائعو مواد التجميل وكريمات تحسين البشرة على سبيل المثال، الذين يبدون 
التجميل  هائلة من مواد  ذلك بشراء كميات  بعد  يقنعونهن  ثم  إعجابهم بجمال زبوناتهم وصفاء بشرتهن، 

وكريمات تنظيف البشرة وتحسينها!
على أي حال ليس هذا موضوعنا، لكن الخبر الفت لالنتباه، وقد استحق أن يتصدر الحديث لطرافته أوالً، 
ولغرابة المخالفة التي وجهها الشرطي إلى الفتاة ثانياً، وإن كنا نظن أن المخالفة قد أسعدت الفتاة ولم تغضبها، 
خاصة وأنها أصبحت حديث الناس بعد أن انتشر الخبر عبر وسائط التواصل االجتماعي، وطيرته وكاالت 

األنباء إلى جهات األرض األربع. 
موضوع حديثنا هو تميز الخدمات الشرطية لدينا في دولة اإلمارات، ورقي رجال األمن وموظفي الجوازات 
العاملين في منافذ الدولة المختلفة، عند الدخول والخروج على حد سواء. ومناسبة الحديث أننا مقبلون على 
موسم سفر طويل هذا العام، وإن كان بعضهم قد بدأه فعالً، فاإلجازة الصيفية هذا العام ممتدة عبر أشهر 
يونيو ويوليو وأغسطس، والذين بدأوا إجازتهم الصيفية مع عطلة عيد الفطر مباشرة ربما يكونون على وشك 
العودة إلى الوطن اآلن، بعد أن استنزف السفر جيوبهم، وأوشكت ميزانياتهم على النفاد، والذين لم يبدؤوها 
مع عطلة العيد هم اآلن في المطارات أو على متن الطائرات في طريقهم إلى المصايف التي اختاروها لقضاء 
إجازاتهم هذا العام. وعند الدخول والخروج من هذه المصايف سيقابلون من دون شك أصنافاً مختلفة من 
موظفي المنافذ والجمارك، وموظفي األمن الذين ينتشرون في هذه المطارات، وال شك أن للعديد منا تجارب 
مختلفة مع هؤالء الموظفين، تتراوح بين الجيدة والسيئة، حيث يكون بعضهم منهم مرحباً وودوداً، بينما يبدو 
بعضهم اآلخر متجهماً وعدوانياً، يتعامل مع المسافرين على أنهم أعداء ومشبوهون، كأنهم على وشك القيام 

بعمل إرهابي.
نظرة الشك هذه تختلف درجتها من بلد إلى بلد تبعاً ألنظمة الحكم وثقافة أفراد المجتمع في هذه البلدان، 
فهي في الدول التي خرجت من كنف األنظمة الشمولية حديثاً أعلى، وهي لدى الدول ذات الديمقراطيات القديمة 
أقل. هكذا يقتضي المنطق، لكن تنامي ظاهرة اإلرهاب في العالم خالل السنوات األخيرة جعل هذه النظرية أقل 
قابلية للتطبيق، خاصة وأن العمليات اإلرهابية غدت تستهدف الدول الغربية ذات األنظمة الديمقراطية القديمة 
أكثر مما تستهدف غيرها، بفعل خروج الكثير من المتشددين منها، والتحاقهم ببعض الجماعات والمنظمات 
اإلرهابية التي تنشر العنف والكراهية والقتل في العالم بدعاوى مختلفة، أغلبها ديني، وإن كانت األديان بريئة 

منهم ومما يقترفون في حق اإلنسانية باسمها.
هل تبدو نهاية المقال مختلفة عن بدايته؟ ربما.. لكن ما أردت قوله هو إن شرطتنا غير، وإن بلدنا، ولله 
الحمد، مختلف. ففي الوقت الذي تتمتع فيه شرطة بلدنا ورجال أمنه وموظفو المنافذ فيه باألخالق العالية 
والمعاملة المتميزة لجميع القادمين إليه والمسافرين منه، يتمتع هو اآلخر باألمن واألمان اللذين تفتقدهما 
الكثير من بلدان العالم، وتتمنى أن تصل إليهما. وهذه معادلة من الصعب تحقيقها، لكنها متحققة على أرض 

اإلمارات بفضل قياداتها السياسية واألمنية.

شرطتنا غير
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رحلتان إلى مصر
)1 من 3(

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

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

منشورات هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة.
الشمس  »بالد  وهو  األول  الكتاب  ففي 
افتتاح  حفل  عن  المؤلفة  تتحدث  الساطعة« 
الخديوي  أيام  على   ،1869 عام  السويس  قناة 
إسماعيل حاكم مصر »1863 - 1879« وكانت 
القناة قد باشر المهندس الفرنسي »دولسيبس« 
 1854« باشا  سعيد  مصر  حاكم  أيام  بحفرها 
- 1863« وانتهى الحفر بعد وفاته، ولما تولى 
وبنى  القناة  افتتح  إسماعيل  الخديوي  األمر 
مدينة اإلسماعيلية. وتقول الكاتبة في تقديمها 

لكتابها:
الناس  السويس مخيلة  قناة  اجتذب تدشين 
علماء  زيارتها  إلى  سارع  حيث  مصر،  نحو 
فقد  العالم،  بقاع  كل  من  وفنانون  وكتاب 
بين  الجمع  في  المتمثل  العظيم  العمل  تحقق 
بحرين والذي كان تحقيقه ُيعد، أمراً مستحيالً 
الصلبة  اإلرادة  إلى  ذلك  في  الفضل  ويرجع 
تاريخ  في  منقوشاً  اسمه  سيظل  عظيم  لرجل 

الحضارة إلى األبد. إن مصر التي تثير مآثرها 
الصافية  الخصيب وسماؤها  ونهرها  الضخمة 
دوماً إعجاب العالم، تستعد لالحتفال بكل أُبهة 
منحها  الذي  الصيت  الذائع  بالفرنسي  الشرق 
رائعة جديدة. وهكذا شددت الرحال إلى مصر 
وعلى مدة ستة أشهر بجمال الطبيعة في أروع 

األمكنة في العالم.
غادرت الكاتبة مدينة »ليون« في فرنسا يوم 
1869/10/7 وفي يوم 10/15 وصلت السفينة 
التي تقلها إلى ميناء اإلسكندرية وهناك التقت 
»إن  عنه:  قالت  الذي  »دولسيبس«  بالمهندس 
يوم غد سيكون يوم تدشين قناة السويس ومن 
»دولسيبس«  اليوم  ذلك  في  يتزوج  أن  المقرر 
عاماً.  العشرين  يتجاوز عمرها  بفتاة جميلة ال 
لقد كان لديه طموح المنتصرين، إذ قرر الجمع 
بين الحب والمجد. لقد شاهدت المنارة الكبرى 
العتيق  بالمرفأ  القديمة  المباني  توجد  وأمامها 
في  علي  محمد  بناها  التي  الضخمة  والقلعة 
»راس  يدعى  أرضي  ممر  فوق  األمواج  وسط 
أشجار  وسط  فيبرز  اليمين  على  أما  التين«. 
النخيل قصر ملكي آخر في طور البناء ومسجد 
لم يكتمل بناؤه أيضاً، كانت صومعته البيضاء 
السفينة،  ظهر  على  ونحن  لنا  بدا  ما  أول  هي 
اإلسكندرية  في  العصرية  البنايات  وكانت 
وتستمر  الضخمة«.  »بومبي«  بأعمدة  محاطة 
فندق  في  »نزلت  وتقول:  بالحديث  المؤلفة 
أوروبا، وكانت األطعمة فاخرة واألسماك كبيرة 
والشراب جيداً والمنعشات متوفرة، وحل الليل 
يخيم  الذي  التين  قصر  زيارة  من  أتمكن  ولم 
الذي  العظيم  الخديوي  علي  محمد  شبح  عليه 
والدهاء،  والبطولة  والذكاء  القسوة  بين  جمع 

ذلك المؤسس الشجاع لألسرة الحاكمة بمصر. 
وتوجها حفيده إسماعيل باشا الخديوي الحالي 
جلبت  التي  السويس  بقناة  الكبرى  باألعمال 

انتباه العالم كله«.
القطار  الكاتبة  استقلت  التالي  اليوم  وفي 
وبمعيتها ضابط من ضباط الخديوي واتجهت 
إلى القاهرة، بعد أن مر القطار بمدن »دمنهور«، 
إلى  وصلت  أن  إلى  و»طنطا«  الزيات«  و»كفر 
هناك  عما شاهدته  لنا وصفاً  وتركت  القاهرة، 

فقالت:
حديثاً  مبني  شارع  عبر  القاهرة  »دخلنا 
نصر  قوس  واجتزنا  األوروبية،  الطريقة  على 
يطليها  والحجارة  المقوى  الورق  من  مصنوع 
عمال الصناعة بألوان زاهية، ومن المقرر أن تمر 
تحت  فرنسا  امبراطورة  أوجيني،  اإلمبراطورة 
الشهر،  من   22 بتاريخ  المسرحي  الديكور  هذا 
حيث سيستقبلها الخديوي في اإلسكندرية في 
فهناك  النصر  قوس  وراء  وفيما  باهر.  حفل 
ميدان »األزبكية« الواسع الذي جعل منه إبراهيم 
باشا أحد أجمل األماكن في العالم. كان ضيوف 
العرب  الرواة  لكن  الحديث  موضوع  الخديوي 
كانوا مهتمين بسرد الوقائع المعيشية وفضائح 
الموظفين األتراك. والمالحظ أن رقابة الجمهور 
تغزو  أصبحت  ومظالمهم  الحكام  مفاسد  على 
كيف  يتساءل،  الشعب  بدأ  أيضاً  فهنا  الشرق، 

يحكم؟ وبأي حق يشتغل من دون هوادة؟ 
لمشيئة  المطلق  الخضوع  عهد  انتهى  لقد 
النجوم  تحت  القاهرة  لي  بدت  لقد  الحكام. 
والفوانيس التي تنير األزقة الضيقة والمصابيح 
كأنها  الواسعة،  الشوارع  تضيء  التي  الغازية 
مدينة تبنى من جديد المنازل الكبيرة والمسارح 
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وفي  أوروبية  هندسة  وفق  تشيّد  والمصانع 
تجد  القاهرة  حارات  أوسع  وهو  »الموسكي« 
الفرنسي  النسيج  ومتاجر  األوروبية  المقاهي 
والحالقة،  الموضة  ومالبس  الصاغة  ومحالت 
بقصر  عشاء  حفل  لحضور  دعوة  استلمت  ثم 
يقوم  حيث  النيل«،  »قصر  المسمى  الخديوي 
أوست«  »دوق  بدعوة  إسماعيل  الخديوي 
وزوجته وذلك قبل حفل استقبال اإلمبراطورة 

أوجيني«.
البذخ  ومظاهر  الحفل  الكاتبة  لنا  وتصف 
والفخامة في قصر النيل والدبلوماسية العالية 
حوالي  »وصلت  فتقول:  إسماعيل  للخديوي 
وأنا  لي  وبدا  النيل،  قصر  إلى  ليالً  العاشرة 
باألزاهير  المزينة  الواسعة  األدراج  أصعد 
والممتلئة بالخدم المرتدين لباساً أحمر، وكأنني 
الرسمية في باريس  الحفالت  سأحضر إحدى 
التي يمتزج فيها البذخ بالملل. غير أنني أدركت 
خطأي عندما قام أحد الخدم الذي يبدو أنه هو 
أناوله  أن  مني  وطلب  اسمي  بإعالن  الرئيس 
موظف  سليمان«  »السيد  سارع  ثم  معطفي. 
على  يجلسني  كي  ذراعه  لي  ومد  التشريفات 
أحد المقاعد المخصصة للمدعوين. كانت القاعة 
التي دخلتها فسيحة وطويلة وممتلئة في ثالثة 
أرباعها بمقاعد المتفرجين المدرجة أمام مسرح 
صغير. وكان برنامج الحفل مطبوعاً على ورق 

فترتي  بين  »النزوة«  مسرحية  لعرض  صغير 
وقرب  األول  الصف  وفي  الغنائي،  الحفل 
خشبة المسرح وعلى يمينه »دوقة أوست«، أما 
زوجها الدوق فقد كان يشعر بفرح عظيم ألن 
الخديوي أحيا هذا الحفل األوروبي على شرفه 
وشرف زوجته الجميلة. وكان الجميع من نائب 
اللباس  يرتدون  أفندي  أبسط  إلى  الخديوي 
البالط  مراسيم  واقتضت  األسود،  الرسمي 
يظل  أن  انقطاع  دون  من  المتوالية  واألغاني 
المدعوون صامتين، وبعد أن انتهى الجزء األول 
شرع الخدم بالزي الفرنسي بتوزيع الحلويات 
الفرنسية فوق أطباق فضية. وببساطة ورزانة 
الضيافة اإلسالمية طلب منا الخديوي أن نتبعه 
بقصره،  موجود  ما  يعرفنا  أن  يريد  وكأنه 
ودخلنا رواقاً طويالً مدعماً بأعمدة من الرخام 
باإلسكندرية  أُخذت من معبد روماني  الوردي 
وقاعدتها  الرائعة  األعمدة  هذه  رأس  وكان 
دعانا  ثم  بالذهب.  المزين  األسود  الرخام  من 
األدراج  ونزلنا  حدائقه  إلى  نتبعه  أن  مضيفنا 
النباتات  أنفسنا وسط  لنجد  البيضاء  الرخامية 
وتبدو  الدقيقات،  النافورات  وأعمدة  واألزهار 
خزف  كأنها  الزاهية  وألوانها  الرائعة  األزهار 
صيني جميل. وعندما وصلنا إلى أعلى الساللم 
جلس  وهناك  دائري  رواق  إلى  بنا  أدت  التي 
أعضاء الفرقة الموسيقية العربية وكان أحدهم 

يعزف على الكمان، والثاني على العود والثالث 
على المندولين والرابع على الناي وآخرون على 
بمهارة  يعزفون  جميعاً  وكانوا  حفيفة،  دفوف 
وهو  العرب  المغنين  أشهر  أحد  ويترأسهم 
كان  القاعة،  دخلنا  وعندما  أحمد«  »الشربيني 
يغني مع أفراد الجوقة ويرسم باألنغام لوحات 

تبرز كل انفعاالت النفس اإلنسانية.
لهذه  المنبهرون  الحاضرون  وصفق 
قطع  وألقيت  الرائعة  العربية  »السيمفونية« 
الذي  الملهم  الفنان  هذا  باتجاه  الذهبية  النقد 
شكر الحضور بامتنان وحياهم تحية إسالمية 
وقورة، ثم ساد الصمت وانبعثت إشارة أخرى 
من منظم الحفل، ثم برزت خمس نسوة يرتدين 
الراقصات،  أي  »للعالمات«  التقليدي  الزي 
الوردي  القماش  من  فضفاض  قميص  وهو 
مطرزة  قصيرة  سترة  النهدين  وغطى  الفاتح، 
فقد  والفضي  الواسع  السروال  أما  بالذهب، 
ثبت باألرداف بواسطة حزام مرصع باألحجار 
الكريمة. وحول كعب القدمين وضعت الخالخيل 
من الذهب والفضة. أما أصابع اليدين والرجلين 
باألحجار  المرصعة  بالخواتم  امتألتا  فقد 
بسوارات  والمعاصم  األذرع  وأُحيطت  الكريمة 
والنهدين  الصدر  وعلى  الثعابين  تشبه  ذهبية 
الذهبية  القطع  من  صفوف  ثالثة  هناك  كانت 
من  كل حركة  عند  رنينها  تصدر  التي  النقدية 
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الصناجات  إيقاع  على  يرقصن  وُكّن  الجسم. 
التي تحركها األصابع الرقيقة.

بالمحافظة  الراقصات  تعتز  عامة  وبصورة 
يقمن  فال  الملكي  الترفيه  هذا  في  النبالة  على 

بالحركات التي تقوم بها الراقصات المبتذالت.
طويل  رجل  جاء  الرقص  انتهى  وعندما 
القامة وكان يلبس جلباباً أبيض، وحول جذعه 
ومعصمه التفت ثالث أفاٍع ضخمة كانت تحرك 
أنه  وعلمنا  فمها  وتفتح  رأسها  وترفع  ذيولها 
أشهر حاٍو في مصر، وقدم لنا عرضاً مخيفاً. 
ثم قمنا وتتبعنا الخديوي الذي اتجه إلى قاعة 
الطعام، حيث الطاوالت الفاخرة، فكل شيء كان 
الفضية  األواني  إلى  الشمعدانات  من  فرنسياً 
وقائمة  والخمور  واألطعمة  والبلور  والخزف 
والخدم  ذهبية  بحروف  المطبوعة  الطعام 
تتألأل  الشمبانيا  وكانت  األحمر،  بلباسهم 
الواحدة  الساعة  وعند  وباستمرار.  بالكؤوس 
واحد  كل  على  وسلّم  الخديوي  قام  صباحاً 
اجتاز  القصر وعندما كنت  منا بأدب، وغادرنا 
النيل  قصر  تفصل  التي  والساحات  الشوارع 
عن القاهرة، أضفى القمر وآالف النجوم هدوءاً 
تحت  والنائمة  الصامتة  القاهرة  على  كونياً 

األضواء الخافتة«.
أن  قررت  الكاتبة  هذه  فإن  حال  كل  على 
تركب سفينة تأخذنا عبر نهر النيل إلى مناطق 
مصر العليا، حيث اآلثار الفرعونية، ويبدو من 
قناة  افتتاح  حفل  تحضر  لم  أنها  القصة  سير 
القديمة  اآلثار  لنا  بقيت تصف  السويس، ألنها 

في منطقة طيبة وتركت مصر في شهر نوفمبر 
في  المقام  بها  استقر  وعندما   .1869 عام  من 
»القرن«  جريدة  إلى  مقاالً  أرسلت  باريس 
إسماعيل  بالخديوي  لقائها  عن  فيه  تحدثت 
وحيدة  نفسي  وجدت  أن  حدث  »لو  وقالت: 
تحدثت  لكنت  النيل  قصر  في  الخديوي  مع 
معه عن المهمة النيرة الكريمة التي يتعين عليه 
إنجازها في مصر، وكنت سأستعمل رقة المرأة 
وتلميحات الشاعر ألقول له: ال يكفي أن تكونوا 
رائعين بالنسبة إلينا، بل يجب أن تكونوا رائعين 
استدعيتم  فلقد  أيضاً،  أنفسكم  إلى  بالنسبة 
بثروتكم  األوروبية إلبهارها  النخب  بلدكم  إلى 
وبذخكم، وهي لن تتأمل فقط في اآلثار الخالدة 
لمصر القديمة، وفي المعمار العربي الرائع، بل 
ستحكم أيضاً على التقدم األخالقي والحضاري 
الذي انجزتموه بالنسبة إلى مصر الحديثة، لكن 
التقدم  هذا  يكون  أن  يتعين  السمو  يا صاحب 
فمظهر  سطحياً،  وليس  وعميقاً  وواقعياً  كامالً 
عن  التاريخ  ينزعه  قناع  سوى  ليس  الرفاهية 

وجوه الملوك.
لغة  القاهرة  إلى  نقلتم  ما  إذا  ينفعكم  ماذا 
ولم  وعاداتها  وموضتها  ومسرحها  فرنسا 
التي  والمساواة  والعدل  الحق  حب  تستوردوا 
جعلت من فرنسا شعباً عظيماً محباً للخير. إنكم 
المعذبين  من  يا صاحب السمو تحكمون عرقاً 
العربي  العرق  إنه  قرون،  منذ  والمضطهدين 
اآلثار  كل  عبقريته  على  تشهد  الذي  العظيم 
وعليكم  واألدب،  والعلم  الفن  في  تركها  التي 

أيها األمير أن تأخذوا بيد هذا الشعب الذي أُخذ 
منه كل شيء وترفعوا الجباه التي ظلت منحنية، 
اسمعوا صوت امرأة تستعير صوت اإلنسانية 
للتأثير فيكم. ال يقنعنا أن تؤكدوا لنا أن الضرب 
الفالحين  يمارس على ظهور  يعد  لم  بالكرباج 
بازارات  في  منعت  العبيد  أسواق  وأن  الفقراء، 
بائسين  عرباً  عيني  بأم  شاهدت  فقد  القاهرة. 
رفاقي  من  العديد  أن  كما  بالسياط،  يجلدون 
زاروا أحياء مدينتكم، حيث يباع الرجال والنساء 
صاحب  يا  صحيحاً  كان  وإذا  حقيرة.  كدواب 
السمو أنكم صادقون في حبكم للمدينة، فعليكم 
المناهضة  الفضاعات  لهذه  حداً  تضعوا  أن 
للحضارة ولتكن لديكم العزة في حكم الرجال 
الصلة  قطع  بإمكانكم  أن  كما  العبيد.  وليس 
بتركيا التي لم تعد سوى جثة تصيب بتعفنها 

جسد مصر المنبعث من جديد.
أود  كنت  ما  »ذلك  بقولها:  رسالتها  وأنهت 
ضيافته  على  كشكر  باشا  إلسماعيل  قوله 

الملكية الكريمة«. 
ذلك بعض ما ذكرته الصحفية األديبة »لويز 
الشمس  بالد  الموسوم  كتابها  في  كولي« 

الساطعة عن رحلتها إلى مصر عام 1869.
أما بقية الكتاب فقد كانت حديثاً عن زياراتها 
لألهرامات واآلثار القديمة، كتبتها بأسلوب أدبي 
والعبارات  والتعابير  بالخيال  مفعم  مسرحي 
المجتمع  تخص  التي  واألسماء  واألمثال 
األصل  في  مكتوب  الكتاب  ألن  الفرنسي، 

الستمتاع القارئ الفرنسي.



Ads.indd   2 7:26   19/22/1 PM

Tel. 024457944      Mob. 0503330294



زمان الوصلتحقيق

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

العدد 559 يوليو 622017 العدد 583 يوليو 622019

زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

اعتنت كتب تاريخ األدب في العصر الحديث 
كبار  من  لعدد  الذائعة  أو  الطنانة،  بالقصائد 
أن  عليها  وغلب  المختلفة،  األقطار  في  الشعراء 
تكون من شعر المديح أو الهجاء أو وصف الدور 
والقصور.. ووقع الظن بأن الشعر العربي يلتفت 
في أكثر نصوصه إلى الطبقة العليا »ذات الشأن 
اإلداري وما يشبهه«، وأنه بعيد عن حياة الناس 

والتعبير عن وجدانهم.
الدواوين  واستعراض  والمراجعة،  والتدقيق 
العربي  الشعر  أن  على  يدل  الشعرية  واآلثار 
وحكاية  الناس  نبض  صدى  كان  وغرباً  شرقاً 

أحوالهم في موضوعات الشعر المختلفة.

»1«
ألنه  »شاعراً«  الشاعر  سموا  إنما  والعرب 
غيره  من  أكثر  هو  الطويلة  التجارب  وبحسب 
وبالتقاط  الدنيا،  بأحوال  اإلحساس  على  قدرة 
فنياً  تعبيراً  ذلك  عن  والتعبير  الجميلة،  الصور 

حسناً، أو رائعاً.
الشاعر  أن  للباحث  يتأكد  األندلس  وفي 
األندلسي كان - في أغلب األحيان- ابن بيئته، 
وصوت ناسه، والمعبر عن أحوالهم في السراء 
خارج  وهو  خفاجة  ابن  قول  وانظر  والضراء، 
األندلس يتشوق إليها وكأنه يتحدث بلسان كل 

أندلسي داخل البالد وخارجها قال:
إن للجنة باألندلس 

           مجتلى مرأى وريا نفس
فسنا صبحتها من شنب

           ودجا ليلتها من تعس
فإذا ما هبت الريح صبا

            صحت: واشوقي إلى األندلس!
بالوطن  العالية  اإلحساس  درجة  عرفنا  وإذا 
هذه  أثر  أدركنا  األندلسيين  عند  وسالمته 
األندلسي في  الشعب  أفراد  تنظم  التي  األشعار 

حلقة واحدة تحت دوحة »شجرة عظيمة« واحدة، 
التلمساني  المقري  »نقل  آخر:  مع شاعر  ونقرأ 

في شعره ولم يهمه« قال: 
يا حسن أندلس وما جمعت لنا 

                   فيها من األوطار واألوطان
تلك الجزيرة لست أنسى حسنها

                  بتعاقب األحيان واألزمان
ياحسنها والطل ينثر فوقها

                  درراً خالل الورد والريحان
الذوب  من  النحو  هذا  على  األبيات  وتستمر 
النفوس  تستغرق  التي  البالد  نحو  العاطفي 

والقلوب.
»قرطبة«  عاصمتهم  األندلسيون  وأحب 
ونظموا فيها األشعار والمنظومات المختلفة »من 
المخمسات والمسمطات« ومن طريف ما قيل في 
»قرطبة« فقد دخل صديقان ألبي بكر المخزومي 
فسألهما:  العاصمة،  من  قادمين  »طليطلة«  في 
فأنشد  اآلن وصلنا  فقاال:  بقرطبة  متى عهدكما 

على البديهة:
أقرطبة الغراء هل لي أوبة إليك

                   وهل يدنو لنا ذلك العهد؟
سقى الجانب الغربي منك غمامة

                وقعقع في ساحات دوحاتك الرعد
دعاء عام  »يدعو لقرطبة بالسقيا، وهو أيضاً 

بكل خير«:
لياليك أسحار وأرضك روضة

                وتربك في استنشاقه عنبر ورد!

»2«
مّر د. إحسان عباس في كتابه »عصر سيادة 
قرطبة« على هذا الشعور األندلسي الذي تشكل 
الذات،  إلى  االلتفات  من  مختلفة  وجوه  على 
وهي  األندلسية«،  بالقومية  »الشعور  وسماه: 
عبارة تستوعب هذا التحول التدريجي إلى شعور 

خصوصيات  ظالل  في  يعيش  بأنه  األندلسي 
األندلس، وإذا خرج في رحلة  بها داخل  يعرف 
األندلسيون  وكان  والمشرق.  المغرب  إلى 
يحتفظون في أسفارهم بمظهرهم األندلسي بال 

تغيير.
منذ  مستمرة  األندلس  في  الشعر  وحركة 
دخول األوائل مع طارق وموسى. حمل الداخلون 
الثقافة  ازدهرت  ثم  الشعرية  مواهبهم  معهم 
سريعاً، وتمكن الداخلون من التأقلم مع المحيط، 
بتلقائية  واآلداب  والفنون  العلوم  وانتشرت 
من  وتوجيه  وبتشجيع  العربية  للثقافة  معهودة 

اإلمارة األموية.
»السياسي  األندلس  استقالل  وأسهم 
المبدع  شعور  في  المشرق  عن  والعسكري« 
األندلسي بمسؤوليته في المجتمع على اختالف 

مناحي الحياة.
صفة  إضفاء  في  األندلسيين  على  ويصدق 
به  وصف  ما  أشعارهم  على  الشعبي  الطابع 

شوقي أشعاره »الديوان: 585« حيث قال:
كان شعري الغناء في فرح الشر.....

               ق وكان العزاء في أحزانه
قد قضى الله أن يؤلفنا الجر....

               ح وأن نلتقي على أشجانه
نحن في الفكر بالديار سواء    

              كلنا مشفق على أوطانه

»3«
الروح  هذه  األندلسي  الشعر  ينتظم  وهكذا 
موضوعاتهم  في  الشعراء  ويتفاعل  اإليجابية 
»الطوابع  عبارة  تعريف  ونأخذ  المختلفة، 
الشعبية« من كالم للدكتور شوقي ضيف يقول 
فيه: إن الشعر ينطق عن ألسنة الشعوب وأفئدتها 
حياتها  يصف  دائماً  فهو  العصور،  مختلف  في 
أو  االبتهاج  عصور  في  سواء  وآمالها  وآالمها 

الطابع الشعبي 
في الشعر األندلسي
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والتعبير  التصوير  هذا  وكان  االبتئاس.  عصور 
واإلسالمي،  الجاهلي  العصرين  في  أتمه  على 
وذلك لبقاء اللغة من العامية وصفائها. ومع ذلك 
هو  المختلفة  العصور  في  الفصيح  الشعر  ظل 

الذي يترجم عن مشاعر الشعوب العربية.
الحياة  في  الفصيح  الشعر  شارك  لقد 
والدينية  والوجدانية  واالجتماعية  السياسية 
مشاركة خصبة ومنها: انتماء كثير من أصحابه 
إلى الطبقات الدنيا في شعوبهم ومنها سيرورته 
العربية  البالد  أقصى  من  وذيوعه  وانتشاره 
اإلسالمية إلى أقصاها. والمثل المناسب هنا هو 
شعر المتنبي »الذي مأل الدنيا وشغل الناس« كما 

قيل فيه.
الشعر  استفادة  الشعبية  هذه  عوامل  ومن 
اإلعالم  الحديث  العصر  في  ودخل  الغناء،  من 
عن  الشعراء  تحول  لقد  المختلفة،  بوسائله 
الشعوب، يصورون  إلى  األرستقراطية  الطبقات 
وطنية  مشاعر  من  في صدورها  احتدم  ما  كل 

وقومية ووجدانية.
لفكرة  ممثالً  بحق  األندلسي  الشعر  كان  لقد 
البالد،  أحوال  وحكاية  الناس،  عن  التعبير 
وكان  الصعبة،  الناس  قضايا  في  واالنغماس 
المواطن،  حق  طلب  في  مدوياً  صوتاً  الشاعر 
وحماية الوطن، واستمرار األمة على حال التقدم 

والرقي، والمساعدة على التماسك.

»4«
في  الداخلين  الستقرار  األولى  المرحلة  في 
األم،  البلد  إلى  مشدودة  قلوبهم  كانت  األندلس 
في  يضطرم  كان  الذي  الملمح  هذا  عن  وعبر 
نفوس الناس عبدالرحمن الداخل في قطعة يقول 

فيها:
يا نخل أنت غريبة مثلي

           في الغرب نائية عن األهل
فابكي وهل تبكي مكممة

            عجماء لم تجبل على جبلي
يدعوها  ذلك  ومع  يتكلم،  ال  شجر  »هي 
لمشاركته الوجدانية الجتماعهما على االغتراب«.

األندلسيون  عبر  المقابلة  الصورة  وفي 
الرحالة إلى المشرق عن أشواقهم لألندلس، فقد 
استقرت الحال بهم وبأجدادهم من زمان طويل، 

قال أحدهم متشوقاً: وقد صلى العيد غريباً: 
شهدنا صالة العيد في أرِض غربة

                 بأحواز مصر واألحبة قد بانوا
فقلت لخلي في النوى: جد بدمعة

                 فليس لنا إال المدامع قربان
وعالج الشعراء في فن الرثاء قضية إنسانية، 
جوانب  على  األندلس  في  الرثاء  شعر  وتوزع 
عدة: فهناك رثاء األفراد من األقارب واألصحاب، 
ورثاء ذوي الشأن ممن أسهموا في إفادة الناس، 
والقالقل  بالفتن  التي خربت  المدن  رثاء  ومنها 
وما شابه ذلك مثل: البيرة وقرطبة، وهنا شعر 

رثاء المدن والممالك الزائلة.
الشباب«  »رثاء  في  خفاجة  ابن  شعر  ومن 

الذي يمر بمثله كل من تقدمت به السن:
أال ساجل دموعي يا غمام

               وطارحني بشجوك يا حمام
فقد وفيتها ستين حوالً

              وناداني ورائي: هل أمام؟
بربشتر  مدينة  النورمانديون  احتل  وحين 
الناس  الشعراء صوت  ردد  فساداً  فيها  وعاثوا 
للدفاع والرد، مع شكوى مما جرى على المدينة 

وأهلها، قال عبدالله المورودي: 
لتبك لقتالها الدموع السواجم

              فقد عظم الخطب الخطوب العظائم
أال إن فيض الدمع هاج هموله

               رجال تووا في الحرب صيد أكارم
وقال شاعر آخر »مجهول« يذكر نكبة طليطلة:

كفى حزناً بأن الناس قالوا
                 إلى أين التحّول والمسير؟

أنترك دورنا ونفر عنها
                وليس لنا وراء الحرب دور؟

وذائعة قصيدة أبي البقاء الرندي:
لكل شيء إذا ما تم نقصان

                فال يغر بطيب العيش إنسان!

»5«
حين  والحبور  األنس  صوت  الشعراء  وكان 
وتغنوا  الربيع  فصل  وذكروا  الطبيعة  وصفوا 
الحدائق  إلى  واستراحوا  األندلس،  بجمال 

والجنات والبساتين. ونقرأ في ديوان ابن دراج:
إن كان وجه الربيع مبتسماً

                 فالسوسن المجتلى ثناياه
يا حسنة سن ضاحك عبق

               بطيب ريح الحبيب رباه
وقال ابن عمار يذكر إشبيلية ونهرها:

والنهر كالجو راق العين بهجته!
             تهز منه الصبا هندية قضبا

تراه من فضة حيناً فإن طلعت
               عليه شمس الضحى أبصرته ذهبا!
للشعر  الشعبي  الطابع  بروز  في  وأسهمت 
»ومعها  المختلفة  الشعر  أغراض  األندلسي 
والزهد  المدح  ذلك  ومن  والزجل«  الموشح 
والغزل، والمولديات والنبويات، وشعر االستنجاد 

إلنقاذ األندلس والدعابة والنقد االجتماعي.
صدح  الذي  الوجداني،  الغنائي،  الشعر  ومن 
أيضاً  ونسبت  زيدون.  البن  قطعة  المغنون  به 

لوالدة، تقول بلغة رقيقة:
ودع الصبر محب ودعك

              ذائع من سره ما استودعك
يقرع السن على أن لم يكن

              زاد في تلك الخطا إذ شيعك
يا أخا البدر سناًء وسناً

             أرجع الله زماناً أطلعك
إن يطل بعدك ليلى فلكم

                بت أشكو قصر الليل معك!
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االهتمام بالدور الذي تنهض 
به العالقات العامة في 

مجال الشرطة أصبح ظاهرة 
ملموسة.. وهو تعبير عن اإلميان 

بحقيقة لم يعد هناك مجال 
للشك فيها. وهي أن تعاون 

املواطنني ومساندتهم للشرطة 
يعد أساساً ضرورياً إلقرار األمن 

ومكافحة اجلرمية.. فاالهتمام 
الذي حتظى به العالقات العامة 
إمنا هو في واقع األمر تعبير عن 

االهتمام باملواطنني الذين تعمل 
الشرطة خلدمتهم وحماية 

أمنهم، وعن احلرص على إقامة 
جسور من الثقة والتفاهم 

معهم، حتى يلتقي اجلميع حول 
حتقيق هذا الهدف املشترك.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

قام وفد من وزارة الداخلية برئاسة المقدم محمد سالم 
خميس مدير كلية الشرطة بجولة استطالعية في الكويت 
نظام   على  االطالع  بهدف  السعودية،  العربية  والمملكة 
بالكويت وكلية  الشرطة  كلية  الدراسة في  العمل ومناهج 
عضوية  في  وشارك  السعودية.  في  الداخلي  األمن  قوى 
الوفد كل من الرائد يحيى العيسى باإلدارة العامة للتخطيط 
والتدريب، والنقيب حسن الحوسني مدير العالقات العامة، 

بالشارقة،  الشرطة  مدرسة  مدير  عبيد  سالم  والنقيب 
والمالزم علي جاسم بمدرسة الشرطة بـأبوظبي.

العربية  بالمملكة  جولته  خالل  الوفد  التقى  وقد 
العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  السمو  بصاحب  السعودية 
وزير الداخلية، وقد أعرب سموه عن خالص تقديره لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وأشاد بالتعاون األخوي الذي 

يربط بين البلدين الشقيقين.

وكيل الوزارة يلتقي بأمني منظمة الدفاع االجتامعي

وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العقيد  سعادة  التقى 
الداخلية مع السيد محمد الشدادي أمين  منظمة الدفاع 
االجتماعي، حيث تم بحث أسلوب تطوير التعاون بين دولة 
اإلمارات العربية المتحدة واألمانة العامة للمنظمة. كما تم 
خالل االجتماع استعراض اآلفاق الجديدة لعمل المنظمة، 
والخطة  القادمة،  المرحلة  خالل  تحقيقه  تستهدف  وما 
التي وضعت لتحقيق هذه األهداف، واالستعدادات التي 
تم اتخاذها لعقد المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية العرب 

الذي سيعقد بالطائف في 26 أغسطس.
االجتماعي  الدفاع  لمنظمة  العام  األمين  أعرب  وقد 
عقب اجتماعه بسعادة وكيل وزارة الداخلية عن تقديره 
المتحدة  العربية  اإلمارات  به دولة  الذي تنهض  للدور  
في دعم جهود المنظمة، ولما لمسه من تجاوب وتشجيع 
للدور الذي تنهض به على المستوى العربي في مجاالت 
مكافحة الجريمة وإقرار األمن، وتحقيق التعاون األمني 

المشترك.

جولة استطالعية يف كليتي الرشطة بالكويت والسعودية
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توصيات مهمة لمديري المرور في الدولة
استخدام حزام األمان والبدء بالقوات المسلحة والشرطة

بالدولة  المرور  أقسام  ورؤساء  إدارات  مديرو  عقد 
تركي  المقدم  برئاسة  الداخلية  وزارة  بمقر  اجتماعاً 
عبدالرحمن مدير إدارة المرور بالوزارة وانتهى االجتماع 
إلى إقرار عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى سعادة 
وكيل وزارة الداخلية. وتتضمن التوصيات الموافقة على 
أن  الدولة على  إمارات  األمان في جميع  استخدام حزام 
يبدأ تطبيق ذلك بعد إجراء توعية مرورية بهذا الشأن من 
المرور  إدارات  بالتعاون مع  العامة  العالقات   إدارة  قبل 

بالدولة والجهات المعنية كافة وإلزام العسكريين من أفراد 
القوات المسلحة والشرطة على استخدام حزام األمان.

على  األقسام  ورؤساء  المرور  مديرو  أجمع  كما 
التوصية بأن يتم تطبيق القرارات الخاصة بعدم السماح 
ألي مركبة بوضع التلوين على زجاج المركبات تحت أي 
سبب ومهما كانت الظروف، وذلك ألسباب أمنية ومرورية 
والعمل على إزالة التلوين وسحب التصاريح السابقة بهذا 

الشأن كافة.

مدير عام األمن بدولة البحرين في زيارة لإلمارات

قام وفد من دولة البحرين الشقيقة برئاسة سعادة 
آل خليفة مدير عام األمن  إبراهيم محمد  الشيخ  اللواء 
العام بزيارة رسمية لدولة اإلمارات بدعوة من سعادة 

العميد خلفان خميس وكيل وزارة الداخلية.
وقد استقبل كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ طحنون 
بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية 

الترحيب  جرى  حيث  الزيارة،  خالل  البحريني  الوفد 
بقدومه، والتأكيد على عمق العالقات األخوية التي تربط 
بين البلدين. وأجرى سعادة العميد خلفان خميس وكيل 
وزارة الداخلية مباحثات مع سعادة اللواء الشيخ إبراهيم 
محمد آل خليفة مدير عام األمن العام بالوكالة بالبحرين 
تناولت سبل تدعيم التعاون المشترك القائم بين البلدين 

في المجال األمني. من املالحظ أن احلديث عن 
رعاية الشباب كاد يتحول 

إلى حديث موسمي، يبدأ مع 
شهور الصيف، باإلشارة إلى 

مراكز الشباب الصيفية، 
ومدى كفايتها لتحقيق هذا 

الهدف املهم.
وال خالف على أن االهتمام 

برعاية الشباب - واحلديث عنه 
بالتالي- ينبغي له أن يكون 

مستمراً على مدى العام 
كله.. فالشباب في حاجة 

دائمة إلى الرعاية التي تفجر 
طاقاته، وتنمي إمكاناته، 
وتشغل وقته بكل ما هو 
ضروري لبناء شخصيته 

املتكاملة، كما ال خالف على 
أن املراكز الصيفية - رغم 

كونها فكرة رائدة ومهمة- ال 
تكفي بعددها واإلمكانات 

املتوافرة لها في حتقيق كل ما 
يتطلع إليه الشباب من أوجه 

الرعاية.
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يأتي أمر الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان وزير 

الداخلية، بوقف اإلجراءات التي 
اتخذت مبنع سفر اثنني من 

الزمالء الصحفيني على خلفية 
ما عرف وقتها بـ»جرائم سفاح 

الشارقة« تكريساً لنهج 
إحقاق احلق والفهم العميق 

للمهمة التي تؤديها الصحافة 
والصحفيون واحترام هذه 

املهنة النبيلة، ورفضاً للتقييد 
على حريتها، وتكمن أهمية 

هذا األمر في أنه يأتي من 
سموه كرسالة على التقدير 
السامي للحريات الصحفية 
التي تنعم به الصحافة في 

دولتنا العزيزة.

2
0
0
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 5

اإلمارات  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  الداخلية  وزير 
للهوية افتتح الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير عام هيئة 
اإلمارات للهوية »قمة الهوية 2005« وملتقى الشرق األوسط 

الثالث للتقنيات الحيوية.
وأكد الظاهري أن القمة تمثل ملتقى لتبادل الخبرات 
والتجارب للدول المشاركة في مجاالت التقنية الحيوية 
ومشاريع هذه الدول حول بطاقة الهوية، مشيراً إلى أن 
اإلمارات قطعت شوطاً كبيراً مقارنة بدول المنطقة وحتى 
على المستوى العالمي في استخدام التقنيات الحيوية 
مشروع  في  الستخدامها  الرقمي  التشفير  وتقنيات 

بطاقة الهوية، وأضاف أن مشاريع الحكومة اإللكترونية 
وبطاقة الهويةتعتمد بشكل كبير على التعريف وتأكيد 
التشغيل  أن  وأكد  اإللكترونية.  التعامالت  في  الهوية 
التجريبي لمشروع بطاقة الهوية في اإلمارات سيستمر 
لمدة ستة أشهر، حيث سيتم اإلعالن في نهاية هذا العام 
عن تشغيل المشروع بصورة رسمية ويشمل التشغيل 
التجريبي العسكريين والشرطة مع عائالتهم من وزارة 
الداخلية والقوات المسلحة فقط، وبعد ذلك سيفتح الباب 
للجميع والخطة المتوقعة لتسجيل سكان الدولة ثالث 
سنوات من بداية اإلعالن الرسمي للمشروع في نهاية 

هذا العام. 

احتفلت دولة اإلمارات باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 
المخدرات«  من  خال  مجتمع  نحو  بيد  »يداً  شعار:  تحت 
وشهد الحفل الرئيس اللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل 
وزارة الداخلية بالمركز الثقافي برأس الخيمة التابع لوزارة 
اإلعالم والثقافة بحضور عدد من المديرين العامين بالدولة 
من  وعدد  واألفرع  األقسام  ورؤساء  اإلدارات  ومديري 

الضباط من مختلف القيادات واإلدارات بالدولة.
ووجه اللواء سيف عبدالله الشعفار كلمة قال فيها: إن 
دولة اإلمارات تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة المخدرات، وذلك 
وبتوجيهات  الدولة،  في  العليا  القيادة  تعليمات  على  بناء 

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية 
المخدرات،  مكافحة  ألجهزة  والمستمرة  الدائمة  ومتابعته 
وحرصه المتواصل على توفير اإلمكانات البشرية والمادية 

للتصدي لهذه اآلفة.
العالمي  باليوم  الدولة  احتفال  أن  الشعفار  وأضاف 
لمكافحة المخدرات مع بقية دول العالم، إنما يؤكد حرصها 
الدولة  أن  إلى  الفتاً  أخطارها،  من  المجتمع  وقاية  على 
ترتكز على  المخدرات  لمكافحة  استراتيجية شاملة  أعدت 
عنصرين األول يهدف إلى تقليل فرص عرض المخدرات، 

والثاني إلى خفض الطلب عليها.

برعاية سيف بن زايد 
الظاهري يفتتح »قمة اهلوية 2005«

اإلمارات حتتفل باليوم العاملي ملكافحة املخدرات
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بدايات

تدريب امل�شتجدين يف ال�شرطة عام 1980.

ال�شيخ �شرور بن حممد يقلِّد و�شام الطريان للخريجني اجلدد بوحدة جناح اجلو يف الداخلية عام 1980.
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نساء في الميدان

زمزم البلوشي:
العسكرية طموح كنت أسعى إليه

العريف زمزم أحمد صالح عبدالله البلوشي 
من  العدد،  لهذا  الميدان  في  نساء  باب  ضيفة 
فهي  المتميزة،  العسكرية  اإلماراتية  الوجوه 
الدولية  العالقات  في  متخصصة  جامعية 
في  عملها  مهام  تمارس  زايد،  جامعة  من 
األسلحة  إدارة  في  األمنية  التفتيشات  قسم 
والمتفجرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وكان لنا معها هذا الحوار: 
 > من شجعك على دخول هذه الوظيفة؟ 

- لم يكن تشجيعاً من أحد بقدر ما هو طموح 
كنت أسعى له، فالمجال العسكري غيّر مجرى 
حياتي وشخصيتي كلياً، كنت شخصية خجولة 
جداً وهادئة ولكن الحياة العسكرية صقلتني،كما 
اكتسبت العديد من الصفات منها قوة الشخصية 

التي حولتني شخصية قيادية. 
> ماهي الوظائف التي شغلتها في حياتك؟

- في السابق اشتغلت فترة مؤقتة في قسم 
المعلومات األمنية ووظيفتي كانت  مركز جمع 
والتواصل  الدولية  العالقات  لتخصصي  تابعه 
تنسيق  خالل  من  الدولة  خارج  المنظمات  مع 
قمت  كما  الخارجية،  للمؤتمرات  ووضع خطط 
بالدورات  المتعلقة  الدروس  بعض  بترجمة 

التدريبية التابعة للمركز.

األمنية  التفتيشات  بقسم  التحقت  وبعدها 
الشرطة  في  والمتفجرات  األسلحة  إدارة  في 
باألسلحة  المتعلقة  المعلومات  جمع  مركز  في 
تغطية  هي  عام  بشكل  ووظيفتي  والمتفجرات، 
المؤتمرات واألحداث المهمة في أبوظبي والعين 
تأمينها،  منا  يتطلب  اللي  الحكومية  واإلدارات 
الكبرى  والفعاليات  المهرجانات  بجانب  هذا 
التي يتطلب منا نحن كإدارة أسلحة ومتفجرات 
تأمينها بأجهزة التفتيش الدقيق من حيث بوابه 
العبور وجهاز تفتيش الحقائب وأمتعة الحضور 

للمكان وأيضاً التفتيش الجسماني.
على  حصلت  أو  مسابقات  في  فزت  هل   <

جوائز وأوسمة؟
- عن الجوائز و الشهادات فهي ولله الحمد 
في  واآلخر  المهني  المجال  في  بعضها  كثيرة 
في  اشتراكي  منها  أذكر  الرياضي،  المجال 
مسابقه الرماية لبطولة درع القائد العام ٢٠١٨، 

وحصلت على المركز الثالث.
وزاره   - الرماية  بطولة  في  اشتركت  كما 
هذا  الثالث،  بالمركز  وفزت   ،٢٠١٩ الداخلية 
بجانب اشتراكي في مسابقات المشي والجري 
أمن  شؤون  قطاع  مدير  درع  لبطولة  سيدات 

المنافذ

وفوزي في المركز األول في دورة التفتيشات 
األمنية لألسلحة والمتفجرات والمركز الثاني في 
دورة التفتيشات المتقدمة، والتي تؤهل لوضع 
كقائد فرق التفتيشات، هذا بجانب حصولي على 
أكثر من 36 شهادة تقدير ودورات وتميز أثناء 

مسيرتي المهنية.
ترتدين  يوم  أول  في  شعورك  كان  ماذا   <

فيه الزي العسكري؟
- إحساس الينسى أبداً، كنت أشعر بالفخر، 
بأني أحد جنود هذا الوطن العظيم وكنت فخورة 
كوني التحقت في مجال عسكري كي أرفع اسم 

دولتي عالياً. 
> ماهي هواياتك؟ 

الرياضية،  األلعاب  ممارسة  كثيراً  أحب   -
أكثر هواية احبها بشغف وطموح هي الرماية.

> ماهي أحالمك؟ 
- على الصعيد االجتماعي حلمي أن أكون أماً 

مثالية ألبنائي وابنة صالحة ألسرتي.
وعلى الصعيد المهني أحلم أن أكون إضافة 
نوعية للمجتمع، وأخدم وطني ومجتمعي وأقدم 

العون والمساعدة وأسعى لتحقيق طموحاتي.
إكمال  إلى  أهدف  األكاديمي  الصعيد  وعلى 
دراساتي العليا والسعي الحثيث نحو مستقبل 

علمي ناجح ومشرق.
العمل  على  المقبالت  تنصحين  بماذا   <

العسكري؟
سلك  نظري  في  هو  العسكري  العمل   -
المدنية  الحياة  عن  تماماً  مختلف  دبلوماسي 
باألوامر  والتقيد  والشدة  الصرامة  حيث  من 
ويّعلم  صارم  العسكري  فالنظام  والتعليمات، 
المسؤولية  بروح  وااللتزام  االنضباط  الناس 
والعمل من أجل المصلحة العامة وعلى المقبالت 
النقطة والتركيز  على هذا العمل االهتمام بهذه 

عليها.

كنت �سخ�سية خجولة جدًا وهادئة ولكن 

احلياة الع�سكرية �سقلتني

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

خليفة  عبدالله  اللواء  سعادة  من  تكريمهما  كان 
من  التقدير  بشارة  دبي  شرطة  عام  قائد  المري 
الطبقة الثانية لجهودهما المبذولة وسرعة االستجابة 
للحاالت الطارئة بمثابة مفاجأة سارة لهما، فانتابهما 
شعور ال يوصف بالعرفان والتقدير.. إنهما العريف 
أول  والشرطي  المقبالي  سالم  بن  محمد  بن  سالم 
صقر سيف صقر المعمري اللذان يعمالن في مركز 

شرطة الراشدية.
عمل الرجالن في قضايا عديدة وخطيرة وأسهما 
في اإليقاع بالعديد من المجرمين في قبضة العدالة 
ومنها على سبيل المثال اإليقاع بأفراد عصابة آسيوية 
يقومون بأخذ مبالغ مالية باإلكراه من أشخاص من 
لهم  يوفرون  أنهم  يدعون  حيث  نفسها  جنسيتهم 
الحماية. كما أسهما في القبض على شخصين عربيين 
دخال الدولة بتأشيرة زيارة ومارسا السرقة بالحيلة. 
كما عثرا على هواتف مسروقة وأسلحة استخدمت 
للسرقة من قبل عصابة آسيوية في منطقة الورقاء 
بدبي والقبض على أشخاص متهمين في قضية قتل، 
بالسطو  وقام  مركبة  سرق  شخص  على  والقبض 
على  السيطرة  من  وتمكنا  رهينة  وخطف  المسلح 

الموقف والقبض عليه.
يقول المقبالي )32 عاماً( الذي يعمل في القيادة 

اإعداد: اأماين اليافعي

العامة لشرطة دبي منذ 2008 وبالتحديد في مركز 
بالفخر  يشعر  إنه  الدوريات  قسم  الراشدية  شرطة 
جزيل  مقدماً  التكريم  هذا  على  لحصوله  واالعتزاز 
وإعطاء  منتسبيها  وتكريم  دعم  على  للقيادة  الشكر 
كل ذي حٍق حقه، فالتكريم كان بمثابة الوسام على 
صدره لما قام به هو وزميله المعمري من جهود في 

مجال عملهما.
ويقول المعمري )33 عاماً( الذي يعمل في شرطة 
دبي منذ 2009 بمركز الراشدية إن هذا التكريم يعتبر 
لي بداية طريق النجاح والتميز ألن النجاح يحظى به 
من سعى واجتهد، والشيء يتحقق صدفة، وال يمكن 

تحقيق النجاح إال إذا أحببت ما تقوم به.
المقبالي  عليها  حصل  التي  الشهادات  أهم  من 
الفريق  من  تكريمه  دبي  شرطة  في  خدمته  خالل 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  سمو 
مجلس الوزراء وزير الداخلية بوسام التميز، وتكريم 
بن  اللواء خميس  المرحوم  السابق  العام  القائد  من 
لقب  على  والحصول  وتقدير،  شكر  بشهادة  مزينة 

أفضل دورية على مستوى شرطة دبي عام 2016. 
العديد من الشهادات  أما المعمري فقد نال أيضاً 
نائب  سمو  من  التميز  وسام  أهمها  ومن  والجوائز 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووسام التميز 

لسرعة االستجابة للحاالت الطارئة من اللواء عبدالله 
المرحوم  من  وتقدير  شكر  وشهادة  المري  خليفة 

اللواء خميس مطر المزينة. 
ووظيفته  حياته  بين  يوازن  إنه  المقبالي  يقول 
بتنظيم أولوياته وإعطاء كل ذي حق حقه، فاألسرة 
العمل  أجواء  عن  بعيداً  اهتمامه  كل  له  بالنسبة 
العمل.  من  االنتهاء  بعد  ما  الوقت  فلها  ومتطلباته 
وهو ينصح زمالءه بالحرص على التميز في العمل، 
وأن يؤدوا أعمالهم بكل إخالص وتفاٍن، وأن يجعلوا 
التميز والجودة هي نصب أعينهم في أداء أعمالهم، 
علمياً  أنفسهم  لتطوير  القيادة  دعم  من  واالستفادة 
واجتهاد  بجد  ويعمل  يسعى  من  كل  وإن  ووظيفياً، 
وإخالص وتفانٍ في العمل سيجد التكريم والحفاوة 

على هذه األرض الطيبة. 
تحديات  بال  عمل  يوجد  ال  فيقول  المعمري  أما 
الميداني  عمله  الشرطي فمثالً  العمل  وباألخص في 
االتزان  عالية من  يتطلب درجة  الدوريات  في قسم 
في  الصحيح  القرار  اتخاذ  مقدوره  في  يكون  حتى 
بالعمل  بالتميز  زمالءه  وينصح  المناسب.  الوقت 
وااللتزام  واالحترام  بالنفس  والثقة  والمثابرة 
بالقوانين واألخالق المهنية وااللتزام بالوقت وتنفيذ 

المهام المطلوبة.

المقبالي: أسعى لتقديم أفضل ما عندي
المعمري: التكريم بداية السباق لطريق النجاح
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خارج المهنة

هو يعتبر الرياضة جزءاً أساسياً من حياته فهو 
يمارسها منذ الطفولة في الحي الذي كان يعيش فيه 

وكانت تعتمد على الرياضات التراثية الشعبية. 
سالم  محمد  عبدالعزيز  أول  المساعد  يخبرنا 
الرماية  ميدان  في  الرماية  مدرب  الساعدي  سعيد 
)حفار( في القيادة العامة لشرطة أبوظبي إنه يهوى 
ويمارس العديد من الرياضات مثل الجري واللياقة 
الدراجات  وركوب  والرماية  )الكروسفيت(  البدنية 

الهوائية.
ويضيف قائالً: في عالم الرياضة عليك أن تبدأ 
فقط وبعدها تجد نفسك في عالم تنافسي بامتياز، 
عالم يساعدك أن تكون شخصاً أفضل بروح طموح 
دائماً  الرياضة  في  األحالم  لهذا  قوي،  وجسد 
ومليئة  الوقت  ذات  في  وجميلة  وكبيرة  مشروعة 

بالذهب والفضة والبرونز.
شارك الساعدي في العديد من الفرق الرياضية 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، سواء كانت هذه 
مشاركات  في  خارجية  أو  ومحلية  داخلية  الفرق 

خليجية وعربية.

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

عبدالعزيز الساعدي: 
أحالمي الرياضية ذهب وفضة وبرونز!

الساعدي:  قال  الرياضية  المشاركات  هذه  وعن 
شاركت في العديد من الفرق الرياضية في القيادة 
في  تعتبر بصمات  متميزة  رياضية  نتائج  وحققنا 
نسيجها  من  جزء  أني  وأفخر  الرياضية،  حياتي 

الرياضي.
وعن مثله األعلى في الرياضة، قال الساعدي: أي 
رياضي إماراتي متميز في الرياضة هو مثلي األعلى 

واقتدي به.
الرياضة، أوضح  تدور حول  التي  وعن أحالمه 
أنه يحلم أن يترك بصمة إيجابية في الرياضة على 
إماراتياً  رياضياً  اسماً  يكون  و  الدولة،  مستوى 
من  بالعديد  متعلق  أنه  الساعدي  ونوَّه  المعاً. 
الرياضات مثل الجري والدراجات الهوائية والرماية 

والكثير من الرياضات األخرى.
أمارس  أنا  المثال  سبيل  على  قائالً:  وأوضح 
من  عشرة  الثالثة  في  كنت  منذ  الجري  رياضة 
المسابقات  في  كانت  مشاركاتي  وأول  عمري، 
في الصفوف األولى، وبعد  المدرسية وكنت دائماً 
الرياضي،  العين  نادي  في  سجلت  سنوات  ثالث 

أشارك  كنت  االحترافي  الرياضي  للمجال  وكبداية 
وتطور  العين،  مدينة  في  الداخلية  المشاركات  في 
وأصبحت  الرياضية،  طاقاتي  تطورت  عندما  األمر 
نادي  نجوم  من  أكون  ألن  تؤهلني  لياقة  أمتلك 
إمارات  كل  في  بالمشاركة  لي  سمح  ما  العين، 
الدولة والتنافس مع بقية األندية المحلية في رياضة 
الجري. وهكذا استمررت في لعبة الجري أكثر من 
أفوز  الرياضية  األندية  16سنة، قضيت حياتي في 
في المسابقات الرياضية، وأحقق مكاسب رياضية 

كبيرة.
حصل الساعدي على المركز األول في مهرجان 
المساندة في عام 2016، وكذلك في مسابقات نادي 

العين الرياضي. 
قيادة  في  أبوظبي  شرطة  فريق  مع  فاز  كما 
الدراجات الهوائية، وعن هذه الرياضة يقول: ركوب 
الدراجات الهوائية يحتاج إلى القوة واللياقة في ذات 
الوقت واإلصرار، وهذه أدوات رياضة الجري، لهذا 
الدراجات  السهل ممارسة رياضة ركوب  كان من 

والتميز فيها.
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أصحاب الهمم

ولد جاسم محمد حسن البلوشي في فبراير عام 
تحيطه  أسرة  كنف  في  تربى  دبي،  بإمارة   1984
إذ  الجهات،  جميع  من  والرعاية  الحب  بمشاعر 
التي  لوالدته  يعود  الحياتي  تميزه  في  الفضل  إن 
على  والقوة  الرؤية  لديها  وكانت  وتعبت،  سهرت 
االعتناء به منذ إصابته بالمرض، حيث حاولت أن 
تدمجه بأفراد المجتمع األسوياء، حتى وصل إلى 
قناعة يقينية أنه ال فرق بينه وبينهم في أي شيء، 

وهو ما ساعده على متابعة حياته بشكل طبيعي.
ذهنية  بإعاقة  »أصبت   :999 لـ  الفالسي  يقول 
نتيجة الضغوط العائلية الكبيرة التي واجهتها في 
حياتي، لكني لم أفقد الطموح واألمل، وذلك بفضل 
وأداة  حياة  أسلوب  اإليجابية  تعد  التي  والدتي 
محفزة لإلنجاز، إذ اتمتع اآلن، بفضل الله تعالى، 

بقدرة كبيرة على العمل واإلنجاز«.
مستشفى  من  العالج  رحلة  »بدأت  يضيف: 
راشد في دبي، ثم سافرت إلى تايالند ثم ألمانيا، 
أشعر  لله  والحمد  دبي،  في  العالج  أتلقى  واآلن 
في  كبيراً  األطباء  دور  كان  لقد  كبير،  بتحسن 
الدكتورة خولة أحمد  الصحية، وأذكر هنا  حياتي 
مستشارة األمراض النفسية في مستشفى راشد، 

اإعداد: خالد الظنحاين

لقد كان لها الدور األكبر بعد الله تعالى في تحسن 
حالتي الصحية«.

العامة  القيادة  في  بالعمل  البلوشي  التحق 
عشرة،  الـسادسة  عمر  في  وهو  دبي  لشرطة 
وذلك بسبب وفاة والده الذي ترك له أسرة كبيرة، 
بالشرطة،  والعمل  دراسته  ترك  إلى  اضطره  مما 
ويعمل حالياً في إدارة المعلومات المركزية التابعة 
وظيفة  في  المخدرات  لمكافحة  العامة  لإلدارة 
»بحث وتحري« برتبة رقيب، يقول: سعيد بعملي 
أجد  حيث  الوظيفة،  هذه  وفي  اإلدارة  هذه  في 
العمل كل  عن زمالئي في  المسؤولين فضالً  من 
أنواع الحفاوة والتشجيع والتقدير.. إنها بيئة عمل 
صحية ومشجعة على اإلبداع، وقد جعلتني أشعر 
بالمسؤولية وبذل كل ما بوسعي إبداعاً وابتكاراًـ 

لخدمة الوطن الغالي«.
حول هواياته، أوضح البلوشي أنه يهوى القراءة 
إذ يمتلك مكتبة كبيرة تزخر بالكتب  بشكل كبير، 
التي  لديه هواية صيد األسماك  أن  المتنوعة، كما 
ترتقي لحد المهنة، حيث يمتلك قارباً كبيراً للصيد 
وهو يعمل ويتابع بنفسه هذا العمل المدر لألرباح 

حسب تعبيره.

وعن طموحه، يشير أنه يعتزم استكمال دراسته 
السمو  اقتداء بصاحب  التاريخ  البحثية في مجال 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
األب  يعد  الذي  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس 
ال  طموحه  أن  كما  اإلماراتية،  للثقافة  الروحي 
لديه  بأن  يشعر  معينة، حيث  مرحلة  عند  يتوقف 
خالل  من  اإلمارات،  وطنه  إلى  لتقديمه  الكثير 

المؤسسة الشرطية.
البلوشي  نصح  لـ»999«،  حديثه  ختام  وفي 
زمالءه من أصحاب الهمم، بالقول: أقول لكم إنني 
والحمد لله خرجت من أزمتي الصحية، وعملت في 
القيادة العامة لشرطة دبي، فكثيراً ما كنت استمع 
إلى المنظرين والمتحذلقين، لكني كنت أرد عليهم 
من  بالصيد  وعملي  جهة  من  الوظيفي  عملي  في 
من أصحاب  أحداً  هناك  أن  اعتقد  ال  أخرى،  جهة 
من  بينكم  من  هناك  لكن  إلعاقته،  يستسلم  الهمم 
إلى نفسه بعد عدد من اإلخفاقات،  اليأس  يتسلل 
وأقول لكم يا إخواني ال يستحق الحياة من يئس 
التقدير  واتركوا  واجتهدوا،  اسعوا  الله،  قدرة  من 
ما  فهم  على  أقدر  أحد  أال  واعلموا  لله،  والجزاء 
برأسكم غيركم، وأخيراً ما أروع النجاح بعد التعب.

جاسم البلوشي: طموحي
ال يتوقف عند مرحلة معينة
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شخصيات

قيادات  انتقلت  كيف  تعرف  أن  أردت  إذا 
إلى  الظل  من  أوروبا  في  المتطرف  اليمين 
أن  إال  عليك  فما  اإلعالمي،  و»الشو«  األضواء 
الخروج  حزب  زعيم  فاراج  نايجل  حالة  تتابع 

البريطانى من أوروبا.
أو  الثالثة  الدرجة  من  سياسياً  فاراج  ظل 
الرابعة منذ كان بحزب المحافظين ثم انشق عنه 
المملكة  استقالل  سماه  ضئيالً  حزباً  مؤسساً 

المتحدة، قاصداً االستقالل عن أوروبا.
عام  األوروبي  للبرلمان  انضم  ذلك  ورغم 
1999، وهو ما كان مثار سخرية نواب البرلمان 
سألوه:  الذين  بريطانيا  خارج  من  األوروبي 
لماذا جئت إلينا إذن؟ وكان ينجح ألن الناخبين 
مجلس  من  أهمية  أقل  البرلمان  هذا  يعتبرون 
وألنه  دخوله،  في  قط  ينجح  لم  الذي  العموم 

 999 - خا�س

يدغدغ مشاعرهم بالهجوم الدائم على أوروبا.
كان فاراج على هامش الهامش في السياسة 
كاميرون  السابق  الوزراء  رئيس  قرر  أن  إلى 
االستفتاء على مصير بالده باالتحاد األوروبي، 
فخاض فاراج معركة عمره ضد أوروبا ونجح 
في وضع نفسه ضمن نجوم الصف األول من 
 2016 عام  البريطانى  الناخب  ليوافق  الساسة 

بأغلبية صغيرة للغاية على الخروج.
التاريخية،  رسالته  أدى  أنه  فاراج  واعتقد 
فانسحب من حزب االستقالل رغم أن خالفاته 
ما  سرعان  لكنه  السبب،  كانت  األعضاء  مع 
عملية  سارت  أن  بعد  الخروج  حزب  أسس 
االنفصال على غير ما يهوى وتعرضت بريطانيا 
لإلذالل حتى باتت تستجدي خروجاً مشرفاً وال 

تحصل عليه.

اآلن يخرج فاراج من قناة تليفزيونية ليدخل 
أخرى، متحدثاً عن أفكاره التي أصبحت تحظى 
بجبهة  طالب  بلير  توني  أن  لدرجة  باالهتمام 
حزبية ضده وعدم السماح له بتحديد مستقبل 

بريطانيا.
استقالل  حزب  زعيم  فاراج  نايجل  وفعلها 
الكبير  الفوز  المتحدة وقاد حزبه نحو  المملكة 
حصد  حيث  األوروبي،  البرلمان  انتخابات  في 
بذلك  متفوقاً  األصوات  من  المائة  في   28 نحو 
على حزب العمال المعارض وحزب المحافظين 
المشارك في االئتالف الحاكم. أو في السياسي 
المثير للجدل، والذي طالما لقب بالمهرج سليط 
اللسان والفاشي والعنصري والمخمور، بوعده 
وأخرج حزبه من دائرة األحزاب الهامشية مثل 
المؤثرة  األحزاب  حلقة  إلى  به  وانتقل  الخضر 

السياسي المشاكس
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في المعادلة السياسية البريطانية. 
ولكن بالنسبة لكثير من المحللين 
في  نايجل  نجح  ما  والمواطنين 
تحقيقه فعالً هو نفض غبار الملل 
السياسية  الحياة  عن  والركود 
من  كثيراً  ودفع  بريطانيا  في 
السياسيين إلى مواجهة أنفسهم 
تغيير  في  والتفكير  المرآة  في 
فاراج  اعتبروا  كثيرون  نهجهم. 
لكنه  صوتية  وظاهرة  فقاعة 
نتيجة  المعادلة  قلب  أصبح في 
اتخاذ  على  األحزاب  قدرة  عدم 
خروج  من  واضح  موقف 
بريطانيا مفضلة إمساك العصا 
نعمة  وتلك  المنتصف،  من 

لليمين المتطرف.
نايجل بول فاراج )55 عاماً( 
ترأس  بريطاني،  سياسي  هو 
له  كان  الذي  االستقالل  حزب 
المطالبة  حملة  في  فاعل  دور 

من  المتحدة  المملكة  بانسحاب 
أبريل 1964  االتحاد األوروبي. ولد في يوم 3 
في لندن، أصبح فاراج زعيماً لحزب االستقالل 
منذ سنة 2010 ويعرف عنه معارضته للهجرة 

واالتحاد األوروبي. 
استغل فاراج الهجمات اإلرهابية التي وقعت 
في كل من باريس وبروكسل عام 2015، للدعوة 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  ضرورة  إلى 
المهاجرين  أزمة  األوروبي، وتحدث وقتها عن 

المتفاقمة في دول االتحاد األوروبي.
في مارس 2017، أعلنت تيريزا ماي، رئيسة 
وزراء بريطانيا الجديدة وقتها، رسمياً عن نية 
وأنها  األوروبي،  االتحاد  من  الخروج  بالدها 
ستبرم خالل العامين التاليين اتفاقاً حول ذلك 
مع االتحاد األوروبي في محاولة منها للوصول 

إلى حل يرضي جميع األطراف.
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  اتفاق  واجه 
األوروبي هزائم متتالية في البرلمان البريطاني، 
بإجراء  تطالب  داخله  عديدة  أصوات  وارتفعت 
استفتاء ثاٍن أو إلغاء بريكست برمته. وفي أبريل 
الماضي، تم االتفاق على تأجيل بريكست حتى 
أكتوبر المقبل، فأعلن فاراج الذي أسس حزب 
بريكست قبل أسابيع قليلة، أن مرشحي حزبه 
األوروبية  البرلمانية  االنتخابات  سيخوضون 
المقررة في 23 مايو 2019 وأن هدفه هو »تغيير 

السياسة« في المملكة المتحدة.
»استقالل  لحزب  الجديد  الزعيم  رفض 
إلى  االنضمام  باتن  جيرارد  المتحدة«  المملكة 
»منافق  بأنه  فاراج  ووصف  بريكست  حزب 
ويخدم مصالحه الخاصة«، في حين اتهم فاراج 
حزبه القديم بأنه أصبح معقالً لليمين المتطرف.

قيادة حزب »ال�ستقالل«

استقالل  »حزب  تأسيس  في  فاراج  شارك 

إلى  يدعو  الذي   ،1993 عام  المتحدة«  المملكة 
انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي، وكان 
يقوده وقتها أستاذ االقتصاد آالن آلسكيد، الذي 
 1991 شن حملة ضد معاهدة ماستريخت عام 

التي وقعتها بريطانيا بشأن االتحاد األوربي.
حزب  ثرية  أسرة  من  المنحدر  فاراج  قاد 
خالل  )اليوكيب(،  المتحدة  المملكة  استقالل 
الفترة ما بين 2006 - 2009. ثم ترك الحزب من 
أجل الترشح لمجلس العموم ممثالً عن مقاطعة 

باكينغهامشاير.
وعندما تراجعت شعبية حزب االستقالل في 
ثالثة  إلى   2010 لعام  للبالد  العامة  االنتخابات 
في المئة فقط ، وفشل في الفوز بأي مقعد في 
مجلس العموم، استأنف فاراج قيادة الحزب في 
الفترة بين 2010 - 2016. وتم انتخابه لعضوية 
 2004 و   1999 أعوام  في  األوروبي  البرلمان 

و2009.

معاداة املهاجرين

إلى  الموجهة  فاراج  خطابات  تناولت 
والمهاجرين،  الهجرة  مسألة  كثيراً  أنصاره 
المجال.  هذا  في  الحكومية  السياسات  وانتقد 
خروج  لصالح  التصويت  على  أنصاره  وحث 
إياهم  مذكراً  األوروبي،  االتحاد  من  بريطانيا 
أكثر  »االقتصاد  كان  عندما  الخوالي  باأليام 
صالبة، وكانت معدالت الهجرة محدودة وكانت 

بريطانيا أعظم«.
حزب  أول  بزعامته  االستقالل  حزب  كان 
سياسات  ينتهج  الحديث  العصر  في  بريطاني 
قومية من دون أن يوصم بـ »الفاشية الجديدة«. 
وبعد االنتخابات العامة عام 2010، جذب فاراج 
العديد من أنصار حزب »الديمقراطيين األحرار« 

راضين  يكونوا  لم  الذين  »المحافظين«  وحزب 
رئيس  بقيادة  االئتالفية  الحكومة  أداء  عن 
الوزراء السابق ديفيد كاميرون. فارتفع رصيده 
من األصوات في االنتخابات المحلية في المملكة 
المتحدة إلى 14 في المئة في عام 2012 وحقق 
المحافظين.  على حساب حزب  كبيرة  مكاسب 
وفي االنتخابات المحلية لعام 2014، فاز حزب 
مجالس  في  مقعداً   160 من  بأكثر  االستقالل 
البلديات. قدم فاراج استقالته من قيادة حزب 
االستقالل بسبب عدم فوزه في انتخابات البالد 
التنفيذية  اللجنة  أن  إال   .2015 لعام  البرلمانية 
منصبه  في  وبقي  استقالته  رفضت  للحزب 

حينها.

كاريزما القيادة

خروج  على  االستفتاء  نتائج  ظهور  بعد 
 ،2016 عام  في  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا 
بانتصارهم،  المنتشين  أنصاره  فاراج  خاطب 
ببزوغ  نحلم  أن  األوان  »آن  قائالً:  لندن،  في 
فجر بريطانيا المستقلة، هذه النتائج تعني أننا 

استعدنا بلدنا«.
نتائج  قبل  المنال  بعيد  فاراج  حلم  كان 
االستفتاء على بريكست، »لكن األمر ليس ببعيد 
بعد اآلن«. وتخلى عن الكثير من آرائه المثيرة 

للجدل.
وكان بروز حزب استقالل المملكة المتحدة 
التي  المهمة  األسباب  أحد  فاراج،  وزعيمه 
شكلت ضغطاً على رئيس الوزراء السابق ديفيد 

كاميرون للموافقة على إجراء االستفتاء.
شديدة  النتقادات  فاراج  تعرض  ما  وكثيراً 
بسبب مواقفه وخطاباته التي وصفها معارضوه 

بالعنصرية ومعاداة المهاجرين. 
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د. �صمر ال�صام�صي

عناق 
الفكرة

يبحث بعض منا عن دالئل أو حقائق تصف حالنا أو تحلل شخصيات اآلخرين 
حولنا، هرباً من وصف األشخاص ألنفسهم بما ليس فيهم، فقد يرى اإلنسان 
يدانيه شخص في خبرته وذكائه وكياسته، وحقيقة  ال  مخضرماً  قائداً  نفسه 
وال  وسقطت  هوت  الريح  عليها  اشتد  إذا  الجذع  خاوية  كشجرة  أنه  الواقع 
تستطيع أن تصطلب لمواجهة الرياح كنوع من المقاومة البسيطة المتواضعة في 
زماٍن اختلت فيه الموازين واختلفت المقادير وتشابكت القيم والمبادئ وأصبحت 
تباع وتشترى كسلعة بخيسة من دون االعتبار لقيمتها أو نفعها وضرها، هكذا 
السمة  هو  التواضع  نجد  ما  وكثيراً  البخيس،  ومنهم  الثمين  منهم  األشخاص 
والسمت لكل ذي قيمة من األشخاص، بينما األشخاص بخيسو الثمن يتخذون 
أمام  تجردوا  لو  أشخاص  النفس،  على  والكذب  الوهم  لدرجة  رداًء  الكبر  من 
كاذبة  مرآة  أمام  حصاناً  نفسه  رأى  الذي  كالحمار  أنفسهم  لوجدوا  مراياهم 
خداعة، كيف يجرؤ شخص على وصف نفسه بما ليس فيه فيخدع نفسه قبل 
خداع الناس وإصراره على االستمرار في الخداع يصل لدرجة أنه يصدق نفسه 
فيهم  فيقع  مجتمعه،  نفسه وضد  غيه ضد  في  ويتمادى  غيره  به  يخدع  فيما 
)يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا(، فالكذب على النفس فيه من المضار ما ال 
يمكن تداركه، حيث يتقدم الفارغ بالتطاول على أصحاب القيم والمبادئ، فينظر 
الشخص العادي إلى الصورة من بعيد يجدها غير متزنة يجافيها المنطق، حيث 
ينتقد السياسة الجاهل وينتقد الدين المتطرف وينتقد القيم معدومها، فمثل هذا 
التصرف نيام للضمير ومرايا كاذبة خداعة يرى فيها المغرور نفسه عكس هيئته 
مجتمعنا  في  نجد سيدة  هذا  السلوك  فبئس  كبرياءه  ويساير  غروره  ليرضي 
الدين  العصر ويسكن  وتتمتع بنخوة قلما تجدها في رجال هذا  ناجحة مهنياً 
قلبها فتجدها عابدة ناسكة صوامة قوامة، فيها من الصفات ما يعجز عن وصفها 
اإلنسان، فأين نحن منها، ومع ذلك تجدها خادمة زوجها وأوالدها تؤثرهم على 
نفسها وجل أحالمها أن تراهم في أفضل حال وأسعد حياة فهل نظرت في تلك 

المرآة الخداعة هي تعرف قيمة نفسها بعيداً عن الضمائر النائمة.

ضمائر نائمة



/JAresortshotels @JAresorts @JAresorts

 استمتع بإجازة مميزة
 ستبقى في 

ذاكرتك 

jaresortshotels.com

أوقات رائعة بانتظاركم!
 انعم بإجازة ممتعة وِعش لحظات عائلية مليئة بالسعادة في أي من

 منتجعاتنا في دبي أو جزر السيشيل أو المالديف. تذّوق أطيب المأكوالت الشهية 
 واستمتع بالعديد من األنشطة الترفيهية المشوقة وغيرها الكثير. 
فمعنا ستعيش تجربة رائعة وذكريات ستبقى في ذاكرتك دائمًا.
 للحجوزات أو للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على 5500 814 4 971+ 
    reservations@jaresorts.com  أو
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َحاِرْي ِتَجاِعْيد الصَّ

قالوا..

إشراف: خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

إلى  للعودة  متعطش  اإلماراتي  المجتمع  إن 
الموروث  على  الحفاظ  علينا  ويجب  التراث، 
اإلماراتي، وترسيخ  اإلنساني  الحضاري والتراث 
مشهد الماضي العميق باألصالة في نفوس الجيل 
السنع  فن   توريث  أهمية  إلى  وأدعو  الجديد، 

الموروث الشعبي المتأصل لألجيال القادمة.

عبدالله خلفان الهامور
          شاعر وباحث إماراتي

شعر: أحمد الفهدي

ــره ــ ــْي ــ ــِف ــ ــــى ِمـــــــْن الــــلّــــه ِس َلــــْيــــت اْلــــــــِوُجــــــــْوه الــــلَّ

ــره ــ ــْيـ ــ ــِبـ ــ ره ِفــــــــــْي َعــــــــــنْ َقــــــلْــــــِبــــــْي ِكـ مــــــــَقــــــــدَّ

ِغــــْيــــره أّي  ِبـــــــــــــُدْون  ــه  ــ ــ ــْرح ــ ــ ــَف ــ ــ اْل ِتــــــــَشــــــــاِرْك 

ِقـــِصـــْيـــره َهــــاْلــــِقــــِصــــْيــــِدْه  ِرْحــــــلَــــــْة  َكــــــــاْن  ِوإْن 

ــى ِكـــــــــّل ِدْيـــــــــره ــ ــ ــلَ ــ ــ ْي َع ــل َبـــــــــاَعـــــــــدِّ ــ ــْيـ ــ ـ ــلَّ ــ ــالـ ــ َهـ

ــــِفــــْيــــره( ــى اْرِتــــــــَفــــــــاع َمــــــا ِيـــــِضـــــّر )الــــضِّ ــ ــلَـ ــ َعـ

ــره ــ ــْي ــ ــِص ــ ــْي َيـــــــــْوم َواَجــــــــــــْه ِم ــ ــ ــظِّ ــ ــ َكــــــــْن َخــــــــّد َح

ــره( ــ ــْي ــ )ِح ْو  )ِضـــْيـــقـــه(  ْوُعــــــــْود  )َهـــــــّم(  ُعـــــْوَدْيـــــن 

ِيـــــــِكـــــــّف َشـــــــــــــّرْه َبــــــــــّس َمــــــــا َكــــــــــّف َخـــــْيـــــره

ــــَعــــاِيــــْب ِبـــِعـــْيـــره ــــْع ِفـــــــْي الــــشَّ ــى ْمــــَضــــيِّ ــ ــ ــلَّ ــ ــ ِوال

ــه، أَحــــــــاِدْيــــــــث ِســــْيــــره ــ ــ ــلّ ــ ــ ــْد ِكــــــَتــــــاْب ال ــ ــ ــَع ــ ــ َب

َــــــــّطــــــــْه األِخــــــْيــــــره ْوَمــــــــاَداْمــــــــَهــــــــا هــــــــــِذْي اْلَ

ــره ــ ــِذْيـ ــ ــِتـ ــ ــْسـ ــ ــا ِمـ ــ ــ َهـ ــوَّ ــ ــ ــــــَســــــاِيْ َتـ ْوَيـــــــــــــْوم الــــــنِّ

ــى ِمـــــــْن اْلَـــــــــا ِغـــــِزْيـــــره ــ ـ ــلَّ ــ ــى اْلِــــــــــــــُزْون الـ ــ ــَسـ ــ َعـ

ــره ــ ــْي ــ ــْر َغ ــ ــِبـ ــ ــْل َقـ ــ ــِبـ ــ ــْر )َزاِيـــــــــــــْد( َقـ ــ ــِبـ ــ ــْي َقـ ــ ــق ــ ــْس ــ َت

َتـــــــْبـــــــِطـــــــْي.. ْوِهــــــــــــــْي ِمـــــــْتـــــــَصـــــــّدره ِكــــــــــّل َطــــــــــــاِرْي

ـــــْيـــــف ِفــــــــــْي َعــــــــــنْ )َجـــــــــــــــاِرْي(  َمـــــــَحـــــــّل َقــــــــــــْدر الـــــضَّ

ــس اْلــــــــــِعــــــــــَواِذْل )َحـــــــــــــــَراِرْي(  ــ ــْمـ ــ ــى َشـ ــ ــلَـ ــ ْوَتــــــــْضــــــــِرْب َعـ

َيـــــْكـــــِفـــــْيـــــك َيــــــــــــْوم أْقـــــلَـــــْعـــــَتـــــَهـــــا ِمــــــــــْن ِمــــــــَطــــــــاِرْي

ْد ِمــــــــَســــــــاِرْي  ــا َواَحـــــــــــــــــــدِّ ــ ــ ــَه ــ ــ ــْت ــ ــ ــَط ــ ــ ــِرْي ــ ــ َواْرِســـــــــــــــــــْم َخ

ــــــــــــــــــــاِرْي(  ِتَ ْك  َـــــــــــــــــــــــــــرِّ )اْلِ َكـــــــــــــــاْن  إَذا  إالّ 

ـــــــَحـــــــاِرْي  ـــــــــاِعـــــــــْيـــــــــِدْه ِخــــــــــــــــُدْود الـــــــصَّ ِتـــــْشـــــبـــــه ِتَ

ـــــــدر َنـــــــــــاِرْي  ــــــَعــــــْن.. َواِشـــــــــــــــّب ِفـــــــــْي الـــــــصَّ ِيــــــْتــــــَجــــــمَّ

ــــــى َعــــــلَــــــى ِطــــــْيــــــب اْلــــــــِفــــــــُعــــــــْول اْنــــــــِتــــــــَحــــــــاِرْي الــــــلَّ

َواِرْي ــــــــِحــــــــْي أَثـــــــــــــْره الــــــــــــــــــذِّ ِيـــــــلْـــــــَحـــــــْق.. َقـــــــِبـــــــْل َتْ

َبـــــــاِقـــــــْي َســــــَنــــــْدَهــــــا ِفـــــــــْي )َصـــــِحـــــْيـــــح اْلـــــــُبـــــــَخـــــــاِرْي(

إْعــــــــــــِتــــــــــــَذاِرْي  ــع  ــ ــ ــْي ــ ــ ــِم ــ ــ ــِج ــ ــ ــلْ ــ ــ ِل ْم  اََقــــــــــــــــــــدِّ ْي  ِودِّ

ــْر ِفــــــــــْي اْلَــــــــــَنــــــــــاْخ اْلِـــــــــــــــــــَداِرْي ــ ــ ــيِّ ــ ــ ــَغ ــ ــ ــتَّ ــ ــ ْوَمــــــــــــــْع ال

َتـــــــــْنـــــــــِزْل َعــــــلَــــــى َقـــــــْبـــــــره ِنـــــــــــــــُزْول اْضـــــــــــِطـــــــــــَراِرْي

َداِرْي )اإلَمــــــــــــــــــــــاَراْت(..  ــْي  ــ ــِقـ ــ ــْسـ ــ َتـ َبـــــْعـــــَدَهـــــا  ْوِمـــــــــــْن 

بحور القوافي
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شعر: سهام الشعشاع ـ سورية
الوقت وحٌش

لل�صاعرات فقط:

ْعــــِدْي شعر: َسـْيـــف السَّ

َبْعَثَرْة َفْوَضى

عبثاً أراود صورتي عن نفِسها
حتى تقّطَر حسنها في نهر روحي الذابلة

عبثاً أحاول أن أقّص لبنت أفكاري
انتظاري فوق كرسّي التمني في المقاهي القاحلة 

أو كيف صرُت مع الزماِن كذكرياٍت باطلة
وعلى مداِر الشعِر كم لعبت بنا

كفُّ القصائِد تستعيُن بكيد ِ افعى 
كي تمّرَر في مدى دمنا

المعاني القاتلة
عبثاً ارتُب درَج أحالمي

ألحفَظ من جنوِن الوقت ما قد أَجلتة الريُح 
من فوضى الشكوِك برأِس عاشقٍة تجلت

تحت قبِة عمرها
وبدت رهينَة أمنيات فاشلة

تحصي الخطايا العالقاِت بثوِب أنثى غافلة
الوقُت وحش

إن أدرَت الظهَر يسرق
مما  القلِب  جيوِب  في  تبقى  ما 

ليس له
ويقّد قمصاَن انتصاِرك 

في معارِكك األخيرة 
ضّد دنيا زائلة

ــــــــت اْلــــــِيــــــِدْيــــــل اْلـــــــَفـــــــْوَضـــــــِوْي ـــــِنـــــْي َتْ َخـــــلِّ

الَْل األُْنـــــــــــَثـــــــــــِوْي ــــــــى ِبــــــــــــالــــــــــــدَّ ــــــــفَّ َبــــــــاَتَ

ــب أْلـــــــِتـــــــِوْي ــ ــْيـ ــ ــاِهـ ــ ــَيـ ــ ــِغـ ــ ــاْلـ ــ ـــــِنـــــْي ِفــــــــْي َهـ َخـــــلِّ

ــِوْي ِفـــــــْي ِعـــــِطـــــْر َمــــــْيــــــُدْوِلــــــْك َطـــــــِوْي ــ ــ ــِط ــ ــ ــاْن ــ ــ َب

ــِزِوْي ــ ــ ــْن ــ ــ ــِن ــ ــ ِرْكـــــِنـــــَنـــــا َهـــــــــــــــاِدْي.. َتــــــــَعــــــــاْل.. ْب

َخــــــــّل َعـــــْيـــــِنـــــْك ِمــــــــْن ِعــــــُيــــــْوِنــــــْي ِتـــــــْرِتـــــــِوْي

ْبـــــــــــــِدِوْي َعــــــــــنْ  ِفــــــــــْي  اْق  َبـــــــــــــــرَّ َيــــــــا  ُرّف 

ْعـــــــد ْخــــــلِــــــِوْي ـــــــِطـــــــْر ِمــــــــْن الـــــــرَّ َلــــْيــــلِــــَنــــا ِمْ

اْلـــــــِيـــــــِدْيـــــــل ـــــــاَهـــــــا  َغـــــــطَّ الــــــّشــــــْمــــــس  َعـــــــــــْن  َداْم 

ــل ــ ــْي ــ ــِخ ــ ِن َدْرِبــــــــــــــــْك  ــى  ــ ــ ــلَ ــ ــ َع أْهــــــــــَداِبــــــــــْي  ْوَبـــــــــــــــــــــاْزَرْع   

َلــــــْيــــــل..! ـــــَمـــــْر ِمــــــــْن َغـــــْيـــــر   َواْوِقــــــــــــــــْد ْشـــــــُمـــــــْوع الـــــسُّ

ــــــِوْيــــــل  الــــــطِّ ــــــْيــــــل  الــــــلَّ َغــــــْيــــــَهــــــْب  ْمــــــَبــــــْعــــــِثــــــْر  َيــــــــا   

ــل  ــ ــْيـ ــ ــِحـ ــ ــِكـ ــ ــــــــْرف اْلـ ْوَبــــــــاِتــــــــَقــــــــْهــــــــَوى َقـــــــــْهـــــــــَوْة الــــــــطَّ

ِفــــــــــْي ِعــــــــُيــــــــْوِنــــــــْي ِلــــــــــْك ِمــــــــــْن األْشــــــــــــــــــــَواْق ِنــــْيــــل 

َنــــــــــــــــاِذْر ْســـــــِنـــــــْن اْلـــــــِعـــــــِمـــــــْر َصـــــــــْوِبـــــــــْك ِرِحــــــْيــــــل 

ــــــــْيــــــــل.. َهـــــْيـــــل ــــــــاِنــــــــْك ْوِزْيـــــــــــــــــــد الــــــــلَّ ِهــــــــــــّل َهــــــــتَّ
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أدب عالمي 
ماريو لوتسي

ولد الشاعر اإليطالي ماريو لوتسي في عام 1914 في »كاستيو« بالقرب من مدينة 
فلورنسا، وكان يعتبر من الشعراء األوروبيين األساسيين في هذا العصر واألكثر 

تمثيالً للجيل الشعري اإليطالي الثالث.
شاعر وقاص وباحث، وكتب للمسرح وترجم إلى اإليطالية العديد من الشعراء 
المثقف  من وجوه  أساسياً  الفرنسيين واإلنجليز واإلسبان، من هنا يشكل وجهاً 
الذي يقف في المرتبة األولى على الساحة اإليطالية. دّرس األدب الفرنسي مطوالً 
في معهد العلوم السياسية في فلورنسا، كانت بداية لوتسي، الباكرة، على الساحة 
 ،)1935( »المركب«  بعنوان:  األول  ديوانه  جاء  بداية صاخبة..  اإليطالية  الشعرية 
وقد حمل بعضاً من الخطوط العامة التي بقي الشاعر مخلصاً لها طيلة حياته مثل 
»تمجيد الحياة في تنوعها وتعقيداتها، صورة األم كما صورة الفتاة الشابة، حضور 

المشهد الطبيعي العائد لمنطقة توسكانة، ذلك البحث الميتافيزيقي«.
في عام 1940 صدر ديوانه الثاني »ارتقاء ليلي« الذي أشار إلى تحوله »الهرمسي« 
في اللغة الشعرية، وفي عام 1963 صدرت الطبعة األولى من كتابه »رواسب«، بينما 
صدرت طبعة ثانية منه، منقحة ومزيدة، عام 1966، وقد جاء الكتاب هذا ليشير إلى 
لحظة كبيرة وأساسية ليس فقط في عمل ماريو لوتسي الشعري، بل أيضاً في 
الشعر اإليطالي لفترة النصف الثاني من القرن العشرين. وفي عام 1965 أصدر 
على  كما  رأسه،  مسقط  حول  قصائده  تركزت  الريف«  اعماق  »من  كتاب  لوسي 

صورة األم الغائبة.
سياسية  أبعاد  من  الصفة  هذه  تعني  ما  في  مثقفاً  شاعراً  لوتسي  ماريو  كان 
وأيديولوجية والهوتية، وكان كذلك مترجماً كبيراً من الفرنسية واإلنجليزية، وناثراً 
وحروبه  العشرين،  القرن  تحوالت  كثب  عن  عاش  وقد  وأبحاث.  مقاالت  وكاتب 
ومآسيه. وكان ال بد له من أن يتأثر، كما أوضحت أعماله التي تلت الديوانين األول 

والثاني، بجو الحرب والفاشية. 
رحل ماريو لوتسي، الشاعر الذي تخطى بشعريته العميقة حدود إيطاليا وأوروبا، 

تاركاً وراءه »إرثاً« شعرياً كبيراً، سيكون مرجعاً لألجيال الجديدة. 
المختلفة  األدبية  األنواع  على  وانفتاحه  الشاملة  بثقافته  شعريته  اقترنت  وقد 
كالمسرح والنقد والترجمة. وإذا كان من الصعب حصر تجربته ومساره في مقالة 
فإن ما يزيد من صعوبة الكتابة عنه عربياً، هو كونه لم يترجم إلى العربية واألمـل، 
كل األمل أن نقرأه ذات يوم في لغتنا، كما نقرأه بالفرنسية في ترجمات جميلة، 
خصوصاً تلك التي أنجزها فيليب رينار وبرنار سيميون، الفرنسيان المتحمسان 

للوتسي واألمينان على شعره.
الكتاب  معرض  خالل  باريس  في  كانت  عاماً،  وتسعين  واحد  عن  أخيراً  رحل 

الفرنسي عام 2002.

ضربات

قامة األشجار تدّوي
تحت ضربات المشذب. البرد

يجعل األغصان المقطوعة تلمع
بنداوتها.

زمان يقول فيه االنسان المتقّدم عمراً:
انني اآلن كما كنت في رفقة النار

التي تؤجج الماّدة وتقضمها، أسهر
على ما يحترق وما استحال رماداً،

أظل وفياً ألفكار الماضي.
حتماً هذا ليس باألمر الجلل، بل يكاد يكون ال شيء.

أعالم عربية
فوزي كريم

ولد الشاعر والناقد والرسام والكاتب والموسيقي فوزي كريم في بغداد عام 
1945، وأكمل دراسته الجامعية فيها ثم هاجر إلى بيروت عام 1969، وعاد إلى 

بغداد عام 1972، ثم غادرها ثانية عام 1978 إلى لندن، حتى وفاته.
وكان الراحل ينتظر صدور أعماله الشعرية الكاملة عن منشورات المتوسط، 
وهو ثاني إصدار لها بعد أن صدرت في جزءين عام 2001، مضاف إليها مجموعاته 
الشعرية التي نشرت الحقاً، وقد أصدر كريم أكثر من 22 مجموعة شعرية، منها 
جانب  وإلى  واإليطالية.  والسويدية،  والفرنسية،  باإلنجليزية،  مختارات صدرت 
الشعري والموسيقي والقصة. وله  النقد  في حقل  18 كتاباً  أكثر من  له  الشعر 

معارض عدة كفنان تشكيلي.
»مكائد   ،)1983( الطائر«  »عثرات  لندن:  في  يقيم  وهو  أصدر  الشعر  في 
»قصائد   ،)1995( األوبئة«  »قارات   ،)1988( األرض«  نرث  »ال   ،)1991( آدم« 
مختارة«)1995(، »قصائد من جزيرة مهجورة« )نشرت ضمن األعمال الشعرية 

2000(، »السنوات اللقيطة« )2003(، »آخر الغجر« )2005(، »ليُل أبي العالء«. 
وفي مجال النقد أصدر كريم »من الغربة حتى وعي الغربة ـ إدمون صبري: 
دراسة ومختارات«، »ثياب اإلمبراطور: الشعر ومرايا الحداثة الخادعة«، »العودة 
المثقف  أهواء  الستينيين:  »تهافت  الكابوس«،  نهاية  »يوميات  گاردينيا«،  إلى 
ومخاطر الفعل السياسي«. كما صدرت له ثالثة كتب نقدّية هي »شاعر المتاهة 
وشاعر الراية، الشعر وجذور الكراهية«، و»القلب المفكر، الشعر يغنّي، ولكنه يفكر 
أيضاً«، إضافة إلى طبعة ثانية، من كتابه »ثياب اإلمبراطور: الشعر ومرايا الحداثة 
الخادعة«. ولفوزي كريم رواية واحدة بعنوان: »من يخاف مدينة النحاس«. وقد 
نعى كريم عدد كبير من المثقفين واألدباء العراقيين، كان أبرزهم ما كتبه الدكتور 
الثقافة  طيف  من  فريد  لون  الكبيرة،  خسارتنا  فوزي  »فقدان  الماجدي:  خزعل 
العراقية، ال نظير له وال شبيه شاعر وسع المدى، ومفكر أدبي ونقدي ورسام 
ولطفه  خصاله  ويصف  يصفه  كيف  اإلنسان  يحار  موسيقى،  وعراف  وذّواق 

وكرمه ونبالته«.
الرابعة  ناهز  عمر  عن  لندن،  البريطانية  العاصمة  في  كريم  الشاعر  توفي 

والسبعين عاماً، بعد صراع مع المرض خالل سنواته األخيرة.

تباشير 
ْد العالَم كي أزرع قلبي  مهِّ

شجراً، ُيثمر في الليِل نجوماً تتوارى،
…وعلي صدرك ألويه سوارا.

ْد العالم لي خبزاً مهِّ
وردًة حمراَء من قلِب الصحاري.

…إنه يعرُف صوتي:
بدمي الوّحِل، به 

يا شجَر الموِت تجّذرَت مرارا.

ُخفُّ صحراٍء علي وجهي 
ولي عشرون عاْم،

ما عرفُت الليَل فيها 
جثثاً بيضاَء كالخوِف،

رحاالً وخياْم،
وصحاري بثماِر الدمِع تغزوني،

وآثاَر كالْم.
أّي ليٍل بي، على راحلتي

أيقظني اليوَم، وناْم.
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 اأمثال �سعبية:

• اصدق وشارك الناس في أموالهم..
يضرب المثل باإلنسان األمين المستقيم الذي يتعامل مع الناس بكل 

أمانة وإخالص.

• دميْت َكلْني الِسَمْك، َعفِيت َكلْني الطير
دميت: غْصُت بالبحر حتى القاع.

َعِفيت: عمت على سطح البحر.
يضرب المثل باإلنسان الذي ليس له من يحميه، أو يقف بجانبه وقت 

الشدة فهو عرضة للمخاطر.

كلمة ومعنى
الشريعة

قال الشاعر محمد بن مسعود األحبابي:
خذ هاية الخيل البديعه

               اللى مرابطها من »سبيع«
وله عين مدعوجه وسيعه

               تخشع فوادي تخشيع
ريجه شرى ماي »الرفيعه«

               والذ من ماية »مريفيع«
والذ من ماي »الوريعه«

               اللى تفجر مكن ينابيع
من لين عوده ما يطيعه

              تلعب به أرياح المرابيع
ألدن م االغصان الرفيعه

               لي في بساتين الزراريع
أو مثل موزع »الشريعه«

               أو في غتل »سور المزاريع«
الموز  قوام من يحب بعود شجرة  األخير مشبهاً  البيت  وقوله في 
على الشريعة، يعني على موضع الماء، وهي عند أهل اإلمارات موضع 
ماء تصب فيها األفالج من الجبال، وهي عربية فصيحة، فلقد جاء في 
اللسان: والشريعة في كالم العرب: مشرعة الماء وهي مورد الشاربة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون، وربما شرعوها دوابهم 

حتى تشرعها وتشرب منها، والعرب ال تسميها شريعة حتى يكون الماء 
عدا ال انقطاع له، ويكون ظاهراً معيناً ال يسقى بالرشاء، وإذا كان من 
إبلهم فكرعت فيه وسقوها  الكرع، وقد أكرعوه  السماء واألمطار فهو 

بالكرع وهو مذكور في موضعه.
وشرع إبله وشرعها: أوردها شريعة الماء فشربت ولم يستق لها.

كنايات مالحية

)يجاوش بخصفة(

يجاوش: إمالة شراع السفينة ذات اليمين وذات الشمال، مع اتجاه 
الريح لوجهة السفينة، وتلفظ)إياوش(.

أخصفه : قطعة من حصير بال وجمعها خصف وخصاف، والصاد 
يضم وينصب حسب اللهجة »أخصفة« »خصفة«.

المعروف لدى المالحين أن المجاوش، أو »المياوش« يكون بشراع 
من  بدالً  المالح وضع خصفة  هذا  ولكن  الريح،  مهب  في  يقف  قوي 
الشراع، وقد أورد هذه الكنية المدني وقال معلقاً: أما وجدت غير هذه 
الخصفة، هذا الحصير الممزق المهلهل كعصف مأكول توازن به السفينة؟ 
أعلم أنه بهذه الصفة لن تتوازن السفينة، ولو »جاوشت« بخصاف العالم 
كلها، أولى بك أن ترمي هذه »الخصفة« جانباً فلم يعد لها فائدة، وأن 
تشارك زمالءك الموجودين على ظهر السفينة في نشر األشرعة، حتى 
تمتلئ بالريح فتنطلق بعدها السفينة أسرع وأسرع لتصل إلى هدفها، أما 
أن تبقى هكذا تجاوش وتجاوش وتجاوش، الخصفة في يدك ال تبرحها، 

عملك هذا ال يقدم وال يؤخر، وسوف تبقى السفينة مكانك سر.

عبارات

المعونة
تقال كلمة المعونة عندما يقوم شخص ما بعمل ويبذل مجهوداًَ يحمد 
إذا كان ذلك العمل يدويا أو مجهوداً في سفر  ويشكر عليه، وخاصة 
المعونة، بمعنى  له:  العامة. فيقال  بالخير والمنفعة  الجميع  يعود على 
المهونة«،  »المعونة كفيت  القوة والعافية، ويكون الجواب:  الله يعطيك 

بمعنى: الله ال يهينك.

هب ريح
ــية  ــة أساس ــو قيم ــد.. وه ــج زاي ــداد لنه ــو امت ــارات ه ــة اإلم ــامح يف دول ــيخ التس »إن ترس
ــن أن نغرســه يف  ــا ميك ــدول وســعادة الشــعوب، وأهــم م ــات واســتقرار ال ــاء املجتمع يف بن
شــعبنا هــو قيــم وإرث زايــد اإلنســاين، وتعميــق مبــدأ التســامح لــدى أبنائنــا، كــا أن دولــة 
اإلمــارات تحمــل رســالة عامليــة ومهمــة حضاريــة يف ترســيخ هــذه القيمــة إقليميــاً ودوليــاً، 
ــاح والحــوار  ــاء مجتمعــات تؤمــن بقيمــة التســامح واالنفت ــع للمســاهمة يف بن ونحــن نتطل
بــن الثقافــات، وتؤســس منــاذج حقيقيــة تعمــل عــى تحســن واقــع التســامح عربيــاً وعاملياً«.

                                                     صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«
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أكد مثقفون إماراتيون أن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة مشهود لها باهتمامها الكبير بالثقافة ودعم 
عهد  منذ  المجاالت  كل  في  أبنائها  من  المبدعين 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله ثراه«، وإلى يومنا هذا، وهو ما خلق لإلمارات 
ثقالً حضارياً كبيراً وبوأها مكانة مرموقة بين األمم 

والشعوب.
الله«،  »رحمه  زايد  الشيخ  أن  إلى  وأشاروا 
النيرة  توجيهاته  خالل  فمن  بامتياز،  ثقافة  رجل 

حتقيق: خالد الظنحاين

آفاق  نحو  لإلمارات  متفردة  انطالقة  شكلت 
اإلمارات  سماء  وأضاءت  والمستقبل،  الحاضر 
بأعظم اإلنجازات الحضارية والثقافية واإلنسانية، 
والتنمية  والتميز  العطاء  مالحم  أروع  وسّطرت 
والشعوب،  األمم  تاريخ  في  الحقيقية  اإلنسانية 
مستشهدين بموقفه الجميل »رحمه الله« مع الكتاب 
عندما أمر بشراء جميع الكتب التي عرضتها دور 
النشر المختلفة في الدورة األولى لمعرض أبوظبي 

الدولي للكتاب.

ولفتوا إلى أن الحراك الثقافي في عهد صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
انطالقة  وشّكل  كبيراً،  تطوراً  شهد  الله«  »حفظه 
فريدة نحو التكامل المعرفي والثقافي الذي يسهم 
في بناء شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي هو هدف 
السمو  صاحب  أن  ذلك  وغايتها،  الوطنية  التنمية 
مشروع  إلى  يتطلع  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
حضاري شامل، يستوعب الحديث مع الثبات على 
األصيل، وبما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته 

الحراك الثقافي اإلماراتي .. إلى أين؟
مثقفون اإماراتيون يوؤكدون اأن الإمارات باتت مركزًا ثقافيًا بارزًا يف املنطقة والعامل
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وللمجتمع تماسكه.. وأوضحوا أن مظاهر التطور 
الثقافي في عهد »خليفة الخير« تعددت من خالل 
الفكرية  والملتقيات  األدبية  المهرجانات  مجموعة 
المؤسسات  تستضيفها  التي  الثقافية  والجوائز 
الحكومية واألهلية في مختلف إمارات الدولة، والتي 
ثقافية  بصبغة  اإلماراتي  المجتمع  بيئة  صبغت 
أثيرة.  جاء ذلك خالل االستطالع الصحفي الذي 
والمثقفين  المسؤولين  من  عدد  مع   »999« أجرته 
المشهد  على  الضوء  تسليط  بهدف  اإلماراتيين، 
الثقافي في دولة اإلمارات، واالتجاهات المستقبلية 

للثقافة اإلماراتية.

اخلريطة الثقافية

وزيرة  الكعبي  محمد  بنت  نورة  معالي  تقول 
ركيزة  الثقافة  »إّن  المعرفة:  وتنمية  الثقافة 
استراتيجية  وفي  اإلماراتية  الهوية  في  ومهمة 
رسائلها  توصيل  وطريقة  وشكلها  اإلمارات  دولة 
رسخها  الثقافية  النهضة  وهذه  الجديدة،  لألجيال 
إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
واليوم نقطف ثمارها ألن في كل إمارة هناك ثماراً 

من الثقافة والفن«.. 

وأوضحت أن دولة اإلمارات تعمل على تأسيس 
العالم وتحافظ على  تلهم  متكاملة  ثقافية  منظومة 
الخريطة  على  مكانتها  وتعزيز  الوطنية  هويتنا 
الثقافية العالمية بما يجعل مجتمعنا أكثر ابتكاراً من 
الثقافي.  للقطاع  اإلبداعي  التطوير  استمرار  خالل 
مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خالل 
رسم سياسات وتنفيذ مبادرات تحفز قطاع الثقافة 
والفنون وتطلق العنان إلبداعات الموهوبين وترفده 
الثقافية  بالحركة  تنهض  مبدعة  وطنية  بكوادر 
العمل  عبر  الثقافي  للعمل  المالئمة  البيئة  وتطور 
المشترك مع جميع المؤسسات الثقافية في الدولة.

حاسماً  دوراً  تلعب  التكنولوجيا  أن  إلى  ولفتت 
من  اإلمارات  دولة  في  الثقافي  القطاع  تمكين  في 
المحتوى  إلتاحة  األمثل  بالشكل  توظيفها  خالل 
ضخمة  بيانات  قاعدة  وتوفير  والفني  الثقافي 
الوزارة  مبادرات  أولى  أن  إلى  مشيرة  للجمهور، 
الثقافية  الخريطة  في هذا الصدد بدأت في إطالق 
وهي منصة إلكترونية توفر معلومات مفصلة عن 
جغرافية  مواقع  من  الدولة  في  الثقافية  المرافق 
وتسهيل وصول  عنها  تعريفية  وبيانات  وخدمات 

األفراد إليها. 

المعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزيرة  معالي  وأكدت 
منظومة  في  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  أهمية 
تخلق  اقتصادية  أداة  باعتبارها  المحلي  االقتصاد 
وتسهم  المهنية  البدائل  وتطرح  الوظيفية  الفرص 
معرفي،  اقتصاد  إلى  الدولة  اقتصاد  تحويل  في 
مؤشر  بإطالق  ستقوم  الوزارة  أن  إلى  مشيرة 
الناتج  في  والفنون  الثقافة  مساهمة  مدى  لقياس 

المحلي اإلجمالي للدولة.

ال�ستقالل الثقايف

إدارة  مجلس  رئيس  البدور  بالل  أشار  بدوره 
التي  الفرص  أهم  إلى  بدبي  والعلوم  الثقافة  ندوة 
تنتظر المثقف من خالل مجتمع المعرفة واالبتكار 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  البيانات  وثقافة 
لسهولة  نظراً  الشعوب  تجارب  من  واالستفادة 
السفر والتنقل. الفتاً إلى أبرز التحديات التي تواجه 
تحقيق  خالل  من  حلها  وسبل  اإلماراتية  الثقافة 
حسب  البالد  ثقافة  وتوجيه  الثقافي،  االستقالل 
باآلخر  القبول  إلى  باإلضافة  المواطن،  مصالح 
والتجديد والتغيير ونشر ثقافة الحوار إضافة إلى 

تطوير أبجديات الخطاب الثقافي.

الكعبي: نعمل على 

تاأ�سي�س منظومة 

ثقافية متكاملة تلهم 

العامل

البدور: م�ستقبل 

الثقافة يف االإمارات 

يتجه نحو االأف�سل

عبداخلالق: يجب ربط 

الن�ساط الثقايف بتاأكيد 

الوالء واالنتماء وحماية 

الهوية الوطنية
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مبادرات  من  الكثير  هناك  أن  البدور  واعتبر 
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات تعد انتصاراً للثقافة 
اإلمارات  أن  إلى  مشيراً  العربية  واللغة  اإلماراتية 
تهتم  التي  الثقافية  المشاريع  من  العديد  كرست 
عناصر  من  عنصر  أهم  باعتبارها  العربية،  باللغة 
التعليم بدءاً من  إلى أن  الحفاظ على الهوية. الفتاً 
بالتجاور  االتحاد  تأسيس  وحتى  الخمسينيات 
آنذاك والذي  الذي كان سائداً  الثقافي  الحراك  مع 
أسهم في بلورته أبناء اإلمارات العائدون من دول 
عربية وأجنبية بعدما فرغوا من اكتسابهم شهادات 
متقدمة، مؤكداً أن المؤسسية لم تظهر في تجربة 
التعليم في اإلمارات إال مع نشأة الدولة مترافقاً مع 
نشأة مؤسسات معنية بالعمل الثقافي بمستويات 
التي  والثقافية  اإلعالمية  كالمؤسسات  مختلفة، 
على  لها  مقابلة  أخرى  وظهور  الدولة  أنشأتها 
األهلية  والمؤسسات  إمارة  لكل  المحلي  المستوى 
المعنية  وكذلك  اإلمارات  وأدباء  كتّاب  كاتحاد 
مباشرة بالعمل الثقافي كالتشكيليين والمسرحيين 
وسواهما، وأيضاً المؤسسات الثقافية التي أنشاها 
أصحاب رؤوس أموال مثل العويس وجمعة الماجد 
وبرزت على مستوى الوطن العربي، حيث أسهمت 
هذه المؤسسات جميعاً في إثراء المشهد الثقافي. 

لفت البدور إلى أن الجوائز التي تمنحها اإلمارات 
ليست مفتوحة أمام اإلماراتيين وحدهم بل والعرب 
أيضاً، فضالً عن أن عدد الجوائز التي يتم منحها 
وصل إلى الخمس والثالثين جائزة من دون تعداد 
تمنحه  ما  نسبة  أن  يعني  ما  الجوائز  هذه  لفروع 
اإلمارات من جوائز يفوق ما تمنحه الدول العربية 
مجتمعة، وبالتالي فإن مؤشر مستقبل الثقافة في 

اإلمارات يتجه نحو األفضل واألعم.

مرحلة الربحية

من جانب آخر، يرى سعيد حمدان الطنيجي مدير 
إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، 
أن المشهد الثقافي يسير نحو األفضل، حيث زاد 
بالمراحل  حجم اإلنجاز والتطوير والعطاء مقارنة 
السابقة، ويتضح ذلك في مشاركة القطاع الخاص، 
واألدباء  الكتاب  من  نخبة  إسهامات  عن  فضالً 
األخيرة،  العشر  السنوات  خالل  بقوة  اإلماراتيين 
عام،  بشكل  الثقافي  الحراك  يزال  ال  ذلك،  ورغم 
حسب رأيه، يمر بمراحل ال تواكب حقيقة التطور 
والنهضة التي تعيشها دولة اإلمارات والمأمول أن 

يكون أكبر من هذا بكثير.
وقال: إن العمل الثقافي يحتاج إلى دعم ورؤية 
به  تنتقل  حقيقية  وسياسات  تخطيط  إلى  وأيضاً 
إلى مرحلة الربحية من خالل التسويق له ولثقافة 
الدولة ككل لدى الزائر الذي يتطلع لمعرفة التجربة 

الثقافية اإلماراتية.
وأضاف: األمر يتطلب خطة استراتيجية طويلة 
بعدها  ينتقل  حقيقية  تسويقية  وخططاً  المدى 
السائدة  الفكرة  وإنهاء  الربح  مرحلة  إلى  المشهد 
بأن العمل الثقافي مكلف وال يحقق مردوداً مادياً، 
فهو واقعياً يمكن أن يحقق ذلك، إلى جانب المردود 
إلى وضع استراتيجيات  داعياً  المعرفي والفكري، 
الريادة  لتحقيق  الثقافي  العمل  في  األمد  طويلة 

الثقافية على مستوى العالم.

اأجندة وطنية

الدكتور  واألكاديمي  الباحث  يرى  جانبه،  من 
في  الثقافي  المشهد  أن  عبدالله  الخالق  عبد 
اإلمارات مشرق ويفيض بالحياة والحيوية وجميع 

المؤشرات تؤكد أنه سيستمر في الصعود من أجل 
»كل  وقال:  والتنويري.  الحضاري  هدفه  تحقيق 
هناك  أن  على  تدل  اإلماراتية  الثقافية  اإلنجازات 
حراكاً ثقافياً فنياً ناهضاً، وأن اإلمارات تسعى إلى 
التي  العربية  المنطقة  في  التنوير  مركز  تكون  أن 
تعج بالتشدد والتطرف والتزمت، فاإلمارات أرض 
القادمة  السنوات  أن  وأتوقع  والتنوير  التسامح 
ستشهد المزيد من هذا الحراك الثقافي والتنويري 

والفكري«.
يتحول  أن  نريد  ال  المقابل  في  لكننا  وأضاف: 
هذا الزخم الثقافي إلى موضة ووجاهة، ومن المهم 
أجندة  على  ويعتمد  إدارة محلية خالصة،  يدار  أن 
وطنية واضحة، ويتوجه إلى الداخل أوالً ثم الخارج 
أن  أيضاً  المهم  ثالثاً. ومن  والعالمي  ثانياً  العربي 
يكون الوطن المستفيد األكبر، والمواطن المستهدف 

األول من االستثمار الثقافي والمعرفي. 
وذكر أنه من المهم ربط هذا النشاط الثقافي 
الوالء  تأكيد  هي  وملحة  كبرى  وطنية  بغاية 
المهددة  الوطنية  الهوية  وحماية  واالنتماء، 
تضخم  ظل  في  الضياع  على  أوشكت  والتي 
الخارج  على  االنفتاح  نعم  العالمي.  الكل 
به،  ويرتقي  الداخل  يغني  أنه  وال شك  صحي 
الراية  بالخارج، وتسليمه  المفرط  االنبهار  لكن 
واألمانة يعني نهاية محتمة للداخل. وما يحتاجه 
المشهد الثقافي في اإلمارات حالياً هو االبتعاد 
المنتج  الثقة في  االحتفالية، وإعادة  النزعة  عن 
المحلي، والتركيز على بضاعتنا الفكرية، األدبية، 
والفنية وتطويرها كي تحصد الجوائز الثقافية 
البضاعة  إلى  مجملها  في  تذهب  التي  السخية 

الثقافية القادمة من الخارج.



٢٦ مليون درهم
مجموع الجوائز النقدية التي 

نقدمها لعمالئنا هذا العام.
من حسابات ”توفير المليونير“ من بنك أبوظبي التجاري 

للصيرفة اإلسالمية.

تأهل لربح جائزة أو أكثر من مئات الجوائز السنوية مع حسابات التوفير من 
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية.

٢٦ مليون درهم قيمة جوائزنا السنوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ضاعف فرصك لربح مليون درهم شهريًا والكثير من الجوائز األخرى.

حساب توفير المليونير اإلسالمي:

١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠

المجموع

ً
يا شر
ً
يا شر
ً
يا شر

١
١٠

١٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٩٫٢٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)

لمعرفة المز يد، يرجى ا�تصال بالرقم ٢٦٢٦ ٥٦ ٦٠٠ أو إرسال ’MSA‘ في رسالة
adcbislamic.com إلى رقم ٢٦٢٦، أو تفضل بز يارة

حسابات ”توفير المليونير“

تطبق األحكام والشروط.

حساب توفير المليونير اإلماراتي:

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠
المجموع

كل ٦ أشر
ً
١٠ مرات سنويا

ً
يوميا

١ (يونيو وديسمبر)
١

٢٢ (في المتوسط)

٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٫٦٠٠٫٠٠٠
٧٫١٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)
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ستوب!

اللبنانية  العاصمة  تخوم  داخل 
المناطق  أكثر  قلب  وفي  بيروت، 
حرماًنا، يتتبع الفيلم قصة الصبي 
قضائية  دعوى  يحرك  الذي  زين 
وذلك  أنجبوه،  ألنهم  والديه  ضد 
بعد مروره بالعديد من الصعاب في 
حياته بدءاً من فراره من منزله بعد 
تزويج شقيقته القاصر، وعيشه مع 
الصغير  وطفلها  أثيوبية  مهاجرة 
يومه  قوت  عن  المتواصل  وبحثه 

بأي وسيلة.

هل تتذكرون أجمل زغرودة في السينما؟ ربما 
عدداً ضخماً  مثالً  لتستعيدوا  بعيداً  يذهب خيالكم 
والشامية  المصرية  األفالم  في  الزغاريد  من  جداً 
فقط  نتابعها  المواقف  تلك  تظل  ولكن  والخليجية، 
أمام الكاميرا، وال نجدها في الواقع، بينما المخرجة 
بمهرجان  الُكبري  )لوميير(  قاعة  في  لبكي  نادين 
العام  في  كانت  )الريفييرا(،  شاطئ  على  )كان( 
الماضي هي صاحبة الزغرودة التي دخلت قلوبنا، 
كانت هي المكافأة الطبيعية لمجهود دام نحو أربع 
الفيلم  هذا  تجسد  بأن  نادين  فيها  حلمت  سنوات 

على الشاشة.
تعني  التي  الغضب،  قرية  هي  ناحوم(  )كفر 
ويسود  العدالة  فيها  تختفي  التي  الحزينة  األرض 

في ربوعها الظلم.
ُتمسكه  طفل  من  األول  الخيط  نادين  التقطت 
سيدة وهو يريد النوم، واألم ال تستطيع أن تمنحه 
الراحة فهي على قارعة الطريق، تنتظر من يمنحها 
أن سيطرت على  بعد  نادين  حسنة، وهكذا قررت 
مشاعرها صورة طفل يسأل أبويه لماذا انجبتموني 
ضرورات  أبسط  تقديم  على  قادرين  غير  وأنتم 
إلى  المبهم  الوميض  هذا  تحيل  أن  قررت  الحياة؟ 

فيلم سينمائي.
تترك  أن  نادين  وقررت  الشريط  امتد  وهكذا 
الواقع ليصبح هذا هو القانون الذي يحدد مالمح 
الفيلم، وهكذا ستجد أن األماكن طبيعية واإلضاءة 
تضع  لم  المكان،  من  مباشرة  تأتي  كبيرة  بنسبة 
أبداً نادين سيناريو وحواراً صارماً، ولكنها تركت 

هامشاً من اإلضافة لممثليها أثناء التصوير.
الكاميرا صورت نحو 12 ساعة كاملة للوصول 
اختصارها  تم  والتي  للفيلم،  األولى  المادة  إلى 

لساعتين فقط.

تعايش كاتب هذه السطور مع الفيلم منذ لحظة 
)كان( حتى  بمهرجان  الماضي  العام  انطالقه في 
واستمرت  التحكيم،  لجنة  بجائزة  بعدها  تتويجه 
رحلتي الممتعة عندما وصلت نادين مطلع العام إلى 
دائرة )أوسكار( أفضل فيلم أجنبي من بين األفالم 
تلك  تحقق  عربية  مخرجة  أول  لتصبح  الخمسة 
والجوائز  العروض  وتتابعت  االستثنائية،  المكانة 
النقاد  استفتاء  في  عربية  مخرجة  أفضل  وآخرها 
الذي تم إعالنه أيضاً في مهرجان )كان( منتصف 
في  المتعددة  عروضه  عن  ناهيك  الماضي،  مايو 
أكثر من دولة عربية، مثل مصر، ودولة اإلمارات 
العربية، وتونس وغيرها، وانتقل للعديد من الدولة 
أحدث  إنه  المهم  نجاحة  واآلسيوية،  األوروبية 
الرسالة  وهكذا وصلت  الناس،  مشاعر  مع  تماساً 

مفعمة بالدفء للجمهور.
طبعاً  أقصد  المشوار  بداية  منذ  نادين  اتابع 
مخرجة  األلفية  مطلع  مع  بدأت  عندما  مشوارها، 
وماجدة  عجرم  نانسي  ألغنيات  كليب  فيديو 
المجال،  هذا  في  قفزة  وحققت  وغيرهما  الرومي 
كانت تتعامل مع األغنية كفيلم قصير، وجاء فيلمها 
اسم  أيضا  حمل  والذي  )كراميل(  األول  الروائي 
النقاد(  بنات( وعرض في قسم )أسبوعي  )سكر 
في مهرجان)كان( عام 2007، ليلفت إليها األنظار، ثم 
غابت نحو أربع سنوات لتقدم )هأل لوين( ليعرض 
في قسم )نظرة ما( أيضاً في )كان( لتنطلق بعد 
ذلك إلى القسم الرسمي وداخل المسابقة في )كان( 
مع )كفر ناحوم(، لتحصد الجائزة مع فيلم يمس 
حقاً القلب.نادين كاتبة وممثلة، وهذا يمنحها القدرة 
على أن تتعاطى مع العمل الفني من مختلف جوانبه 

اإلبداعية.
تستطيع أن تجد بين أفالمها الروائية الثالثة خطاً 

)كفر ناحوم( لنادين لبكي
 فيلم يرشق في القلب
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طارق ال�صناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

 
 للجمهور حسابات أخرى!

كل نجم سينمائي بعد الوصول إلى نهاية سباق أفالم العيد بات يؤكد أنه األول، فمن 
هو النجم وما هي المرجعية، هل من الممكن في نهاية األمر أن نملك مقياساً يقدم لنا إجابة 
قاطعة؟ التاريخ يقول إن من كان نجماً في حقبة زمنية، ربما يمر زمن بعدها يخبو الوهج 

وينطفئ النور ويحل الظالم الدامس.
ليس هناك أفضل من نجم عالمي بحجم عمر الشريف الذي أجاب عن هذا السؤال قبل 
بضع سنوات قائالً: عندما سألوه عن النجم العربي الذي تمنى العمل معه منذ أن غادر 
الوطن متجهاً إلى هوليوود قبل أكثر من 60 عاماً؟ أجاب إنهما اثنان أحمد زكي وعادل إمام. 
أكد في عشرات اللقاءات أن أحمد زكي لو كان يتقن اإلنجليزية ألصبح عالمياً، أما النجم 

الثاني فهو عادل إمام والذي شاركه قبل عشر سنوات بطولة فيلم )حسن ومرقص(.
لو بحثنا عن إجابة نقول، إن نجم اإلبداع األول هو أحمد زكي ونجم اإليرادات األول هو 
عادل إمام، كل من زكي وإمام كان يرى في اآلخر حالة خاصة هو ال يستطيع أن يكونها 
لكنه يتمناها، أحمد كان يرنو لكي يصبح نجم اإليرادات األول، بقدر ما كان عادل يحلم بأن 
يصبح هو نجم المشاعر األول. أحمد زكي حقق إيرادات في أفالمه وشركات اإلنتاج ظلت 
تالحقه وعندما رحل عن دنيانا كانت لديه على أقل تقدير ستة أفالم ينتظره منتجوها، في 
عدد قليل من األفالم راهن زكي فقط على مردود الشباك لكنها ال تتجاوز أصابع اليد أو 
اليدين، إال أن تاريخ أحمد زكي هو تاريخ اإلبداع في فن أداء الممثل، إنجازه لم يتجاوز 
56 فيلماً أضاءت ليس فقط تاريخه ولكن تاريخنا السينمائي كله، اإلبداع الفني حتى لو لم 
يحقق في لحظة عرضه أرقاماً واضحة في الشباك، إال أنه يملك عمراً أطول في الحياة، بل 
إن الزمن كثيراً ما يضيف إليه أبعاداً أخرى، مع أحمد زكي تتحير ما الذي تختاره فهو لديه 
دائماً لمحات ال تنسى وأدواراً تتنفس وتعيش بعده، بينما إضافة أحمد زكي للشخصية كانت 
تضفي عليها غنى وصدقاً ومشاعر ودماء وحياة فهو نجم اإلبداع األول، ولهذا جاءت كلمة 

عمر الشريف في حياة أحمد وبعد رحيله ترصد حقيقة إنجازه في تاريخنا الفني!
نادرة بل هي  العربية، حالة  السينما  الرقمية االستثنائية في  القمة  إمام صاحب  عادل 
مستحيلة أن تظل على قمة الشباك طوال زمن يقترب من أربعة عقود، رغم أن الزمن تغير 
ومزاج الناس متقلب والسينما ُتقدم للشباب وبنجوم شباب فهي منهم وإليهم، عادل كان 
هو االستثناء، اختيارات عادل دائماً ما تضع شرطاً مبدئياً ال يتنازل عنه وهو القوة الرقمية 
المنتظرة في الشباك، ولهذا قد تجد في قسط وافر من أفالمه خفوت صوت اإلبداع سواء 
على مستوى الفكر أو الرؤية الفنية، ألنه يحسبها تجارياً أوالً، عادل تراه في أغلب أفالمه 
أحمد  بينما  الجمهور،  عند  راسخة  ذهنية  كصورة  وأيضاً  الشخصي  بحضوره  مسيطراً 
يتوارى خلف الشخصية الدرامية يذوب تماماً في كل تفاصيلها، عادل يقفز على سطحها، 
بعد  يزال  األخيرة وال  عاماً  األربعين  السينمائي خالل  العربي  األداء  فن  اإلبداع في  قمة 
الرحيل هو أحمد زكي، بينما عادل إمام هو نجم اإليرادات األول، نجوم أفالم العيد األخيرة 
كل منهم كان يعلم جيداً أن حساب األرقام هو ما تهتم به شركات اإلنتاج، بينما للجمهور 

دائما ًحسابات أخرى!

أكشن مشتركاً، وهو حضور المرأة الطاغي ودائماً ستلمح 
قدراً من السخرية، وسترى قضايا الناس، كل ذلك 
تم تغليفه بإطار سينمائي يحمل من جماليات اللغة 
الفنية الكثير. مفتاحها الفني هو ضبط اإليقاع، كما 
الشريط،  في  أساسياً  ركناً  تشكل  الموسيقى  أن 
كضلع  منذر  خالد  الموسيقار  يبدو حضور  هكذا 
أساسي، النساء في فيلمها األول داخل محل كوافير 
يتحولن إلى شعب كامل، ومن خالل هذا المجتمع 
الذي يبدو مغلقاً، إال أنه ينفتح على شبابيك بيروت 
ولبنان بل واإلنسان في كل مكان، أينما كان بعيداً 
الفيلم  التاريخ.  ومحددات  الجغرافيا،  قيود  عن 
ُعرض 2007 وبعدها بنحو 4 سنوات تعود مجدداً 
لمهرجان )كان(، ولكن في قسم )نظرة ما( بفيلم 
)هأل لوين(، تعلن فيه عن رفضها للحرب األهلية 
الذاكرة  في  يزال  وال  طفولتها،  في  عايشتها  التي 
شيء منها )ملحوظة: ولدت نادين عام 1974، أي 
قبل الحرب الطائفية بعام واحد، ولكن الطفلة نادين 

الشك احتفظت ذاكرتها بومضات ال تغيب(. 
الثالث،  الروائي  فيلمها  ناحوم(  )كفر  ويأتي 
ينطلق بغطاء سياسي، حيث يتناول حكاية الالجئين 
من  هرباً  إليها  ذهبوا  الذين  لبنان  في  السوريين 

جحيم الحرب على أرضهم.
يفضح  الذي  )زين(  البطل  الطفل  خالل  ومن 
ويدعو  والفقراء،  والضعفاء  األطفال،  استغالل 
الجميع للتوقف عن ممارسة األنانية المفرطة التي 
سادت العالم، عندما يتحول اإلنسان إلى جزيرة ال 
يحركها شيء سوى مصالحه، بيع القاصرات تحت 
غطاء شرعي وهو الزواج، واستغالل المرأة، الطفل 
يحمل السالح، ويرتكب جريمة، بينما هو في واقع 

األمر مجني عليه.
هو  المخرجة،  ببراعة  تجاوزته  الذي  المأزق 
كيف تحافظ على تلقائية الممثلين، الذين يواجهون 

الكاميرا ألول مرة ؟
لتضبط  األبطال  كل  مع  للتمثيل  وقفت  وهكذا 
)ترمومتر( األداء، داخل عالم النازحين من سوريا 
عائلة البطل، حيث كل شيء من الممكن االتجار فيه 
من المخدرات إلى البشر، ولكنها وال أدري لماذا في 
النهاية تلجأ داخل المحكمة للسرد المباشر والدفاع 
بكل شراسة عن القيم والمبادئ، وإدانة المسؤول 
المجتمع.القاضي  عاشها  التي  التردي  حالة  عن 
يسأل الطفل زين الذي قرر أن يلجأ للمحكمة لماذا 

تقاضي أهلك تأتي اإلجابة: ألنهم أنجبوني.
المباشرة  تلك  ولكن  داللتها،  في  مباشرة  تبدو 
نسمعها صرخة مدوية بوجه من صمتوا عن الجهر 

بالحقيقة!



سياحة

اإعداد: �سايل اأبوفار�س 

مع  العربي  الوطن  في  الصيف  فصل  يتزامن 
والمعاهد  المدارس  من  للطالب  الصيفية  اإلجازات 
والجامعات، ومع اإلجازات السنوية ألولياء أمورهم 
من أعمالهم ووظائفهم. فأين سيقضي السياح العرب 
أفراداً وعائالت صيف عام 2019؟ وما هي أكثر 10 
وجهات سياحية في العالم سيقصدونها خالل أشهر 

الصيف؟.
ومواقع  الشركات  من  عدد  معلومات  بحسب 
الحجوزات اإللكترونية المعنية بالسياحة والسفر من 
الوطن العربي وإلى مختلف أنحاء العالم، فإن أكثر 
وعائالت  أفراداً  العرب  السياح  10 دول ستستقطب 
خالل أشهر فصل الصيف أي أشهر يوليو وأغسطس 

وسبتمبر 2019 هي التالية:

اأملانيا

إجازاتهم  لقضاء  ألمانيا  العرب  السياح  يقصد 
الجميلة  الطبيعية  باألماكن  لغناها  نظراً  الصيفية 
المقدمة  المتطورة  والخدمات  المتعددة،  والفعاليات 
من  الحديثة  العامة  المواصالت  شبكة  مثل  لهم، 
قطارات سريعة وقطارات أنفاق )المترو(، وحافالت 
ومقاه  ومطاعم  وفنادق  سياحية  أجرة  وسيارات 

ومتاحف ومسارح وحدائق عامة. 
ومن أشهر المناطق السياحية التي يزورها السياح 
العرب في ألمانيا هناك: العاصمة برلين، ومدن ميونخ 
وكولونيا  ودوسلدورف  وفرانكفورت  وهامبورغ 
وشتوتغارت ودريسدن وهانوفر واليبزغ، باإلضافة 
إلى الغابة السوداء في إقليم بادن فورتمبيرغ جنوب 

أين سيقضي
السياح العرب 
صيف 2019؟
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ألمانيا، ونهر الدانوب، ومنطقة جبال األلب األلمانية 
على الحدود مع كل من النمسا وسويسرا.

  �سلوفينيا

العرب على زيارة سلوفينيا  السياح  إقبال  يزداد 
العاصمة  يقصدون  حيث  الصيف،  فصل  خالل 
ليوبليانا التي تشتهر بوسطها القديم الغني باألبنية 
التاريخية،  حيث يمارسون رياضات المشي وركوب 
الدراجات بالقرب من نهر ليوبليانا، أو يقومون بجولة 
بالقارب في النهر، أو يتناولون الطعام والشراب في 
المطاعم والمقاهي المطلة على النهر. ومن الوجهات 
السياحية في سلوفاكيا مدينة بليد وهي مدينة صغيرة 
تقع في شمال غرب سلوفينيا، وتتميز بوجود جبال 
األلب وبحيرة بليد، ومدينة ماريبور التي تقع غرب 
العنب  المزارع وكروم  من  عدد  فيها  ويوجد  البالد 
ونهر يسمى نهر درافا وعدد من المتنزهات واألماكن 
التاريخية والمتاحف، ومدينة بوفيك التي تقع شمال 
غرب سلوفينيا، وتتميز بوجود شالالت بوكا ونهر 
متعددة  بنشاطات  ليقوموا  للسياح  وفرص  سوكان 
مثل تسلق الجبال والقفز المظلي ورحالت القوارب 

والتجديف.

الربتغال

إلى  الصيف  فصل  خالل  العرب  السياح  يتوجه 
فيها  السياحية  الوجهات  أشهر  ومن  البرتغال، 
العاصمة لشبونة، حيث يزورون العديد من المتاحف 

الجميلة،  والمتنزهات  األثرية  والقالع  والقصور 
يتضمن  الذي  لشبونة  أكواريوم  إلى  باإلضافة 
البحرية.  والكائنات  األسماك  من  متنوعة  مجموعة 
ومن العاصمة لشبونة، يمكن للسياح العرب التوجه 
التي  األزور  جزر  إلى  السياحية  والسفن  بالقوارب 
تقع على بعد 1.5 كيلومتر من لشبونة، وهي مجموعة 
9 جزر ذات طبيعة بركانية، وتتميز بأشجارها  من 
ونباتاتها وزهورها المتنوعة وبالبحيرات والشواطئ 

الرملية الجميلة.
ومن الوجهات السياحية في البرتغال هناك مدينة 
بالحصى  المرصوفة  بشوارعها  تتميز  التي  بورتو 
التقليدي  المعماري  الطراز  على  المبنية  ومنازلها 
والمتاحف  األثرية  الجسور  الجميل، وفيها عدد من 

ومتحف سيرلوفيس التاريخي.
المائية  القنوات  فيها  تكثر  التي  أفيرو  ومدينة 
حتى لقبت بـ »بندقية البرتغال« و»مدينة الجسور« 
الضيقة  بشوارعها  أفيرو  وتتميز  المياه«،  و»مدينة 
البحرية  وواجهتها  الملّونة  والمباني  المرصوفة 
وشواطئها الرملية الجميلة.  ومدينة سينترا التي تقع 
على سفوح جبال سنترا، والتي يوجد فيها عدد من 

األبنية التاريخية مثل قصر بينا.

اأ�سكتلندا 

ومن الوجهات السياحية التي يسافر إليها السياح 
العرب في الصيف أسكتلندا، حيث يزورون عاصمتها 
أندبره التي توجد فيها قلعة وحديقة حيوانات وقصر 

غالسكو  مدينة  أيضاً  ويزورون  هاوس.  هوليوود 
للعلوم  غالسكو  ومركز  باريل  مجمع  فيها  التي 

ومتحف كليفين كروف.
ومدينة سترلنك التي فيها قلعة ونصب تذكاري 

تاريخيان.

الرنويج 

التي  النرويج  في  السياحية  الوجهات  أكثر  ومن 
يتوجه إليها السياح العرب خالل فصل الصيف شالل 
فورينج فوسين. وحي بريغين الذي يقع في مدينة 
على  الخشبيّة  المباني  تنتشر  القديمة، حيث  بيرغن 
شاطىء البحر ومحال شراء التذكارات، باإلضافة إلى 

متحف سفينة الفايكنج.

�سوي�سرا 

سويسرا،  إلى  صيفاً  العرب  السياح  ويتوجه 
بجبال  يستمتعون  حيث  جنيف،  مدينة  ويزورون 
األلب وجبال  بحيرة جنيف ونافورة جنيف وجبال 
الكثيرة  وبالمتاحف  بالمدينة،  المحيطة  جورا 

والمعارض والمتنزهات والحدائق المتنوعة داخلها.
بين  تقع  التي  أنترالكن  مدينة  يزورون  كما 
بحيرتي برينز وثون في منطقة بوديلي ويعبرها نهر 
اآلر الذي يصل بين البحيرتين. ومدينة زيوريخ التي 
الطعام  لتناول  متنوعة  فرصاً  العرب  للسياح  توفر 
في  وللتسوق  ومقاهيها  مطاعمها  في  والشراب 
للتمتع بجمال  التجارية، باإلضافة  المراكز والمحال 
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األلب  جبال  وجمال  وسطها  في  زيوريخ  بحيرة 
المطلة عليها. 

التي  لوغانو  مدينة  العرب  السياح  يزور  وكذلك 
تتميز ببحيرتها ومتاحفها وأبنيتها التاريخية.ومدينة 
والفنادق  والمنتجعات  بالمتاحف  المشهورة  لوزان 
والمطاعم والمقاهي الراقية. ومدينة لوسيرن، حيث 
وجبلي  لوسيرن  بحيرة  ساحل  بجمال  يستمتعون 

بيالتوس وريجي.

الأردن 

ومواقع  الشركات  من  عدد  معلومات  بحسب 
والسفر،  بالسياحة  المعنية  اإللكترونية  الحجوزات 
فإن األردن سيستقبل خالل صيف عام 2019 أعداداً 

كبيرة من السياح العرب واألجانب.
األردن،  في  السياحية  الوجهات  أبرز  ومن 
العاصمة عمان التي تضم العديد من اآلثار القديمة 
والمراكز التجارية والحدائق وأماكن الترفيه. ومدينة 
مع  األحمر  البحر  على  بموقعها  تتميز  التي  العقبة 
جبال تحيط بها، وتتوافر فرص للسياح العرب عّشاق 
واألسماك  المرجانية  الشعاب  الستكشاف  الغوص 
األحمر.  البحر  في  المنتشرة  البحرية  والكائنات 
وهناك أيضاً منطقة البحر الميت التي تشتهر كمكان 
للسياحة العالجية يقصده الكثير من السياح العرب 
لالستفادة من المعادن واألمالح الطبيعية الموجودة 
المشهورة  البتراء  منطقة  كذلك  وهناك  للعالج.  فيه 
والمعابد  والمقابر  الحمامات  مثل  األثرية  بالمواقع 

النبطية القديمة.
ويزور السياح العرب مدينة جرش التي تحتوي 
على شوارع وأعمدة ومعابد ومسارح قديمة، والتي 
وثقافي  فني  دولي  مهرجان  صيف  كل  فيها  يقام 

وسياحي يعرف بمهرجان جرش.

قرغيز�ستان

وهي من الوجهات السياحية الجديدة التي يتزايد 
إقبال السياح العرب عليها خالل فصل الصيف. 

في  شهرة  السياحية  األماكن  أكثر  ومن 
قرغيزستان، هناك مدينة بيشك وفيها ميدان األتوو 
وتمثال القائد التاريخي القرغيزي »مناس« وحديقة 
بانفو لوف والمتحف التاريخي ومتحف الفن ومسرح 
الدراما »روسي« ومسرح الدراما »قرغيزي« وحديقة 

النباتات.
بمبانيها  تتميز  التي  أوش  مدينة  أيضاً  وهناك 
التاريخية وجبل النبي سليمان. وهناك كذلك مدينة 
وحدائق  الجميلة  بطبيعتها  تشتهر  التي  أباد  جالل 

المستخدمة  المعدنية  الحارة  والمياه  الجوز  أشجار 
في العالجات.

اأندوني�سيا 

أندونيسيا  في  السياحية  الوجهات  أشهر  ومن 
الصيف  أشهر  في  العرب  السياح  إليها  يذهب  التي 
أندونيسيا  متحف  وفيها  جاكرتا  العاصمة  هناك 
وهناك  الترفيهية.  المالهي  مدن  من  وعدد  الوطني 
أيضاً جزيرة بالي، حيث يتمتع السياح العرب بجمال 
الطبيعة والشواطئ الرملية وفرص ممارسة الغطس 
والسباحة وصيد السمك وزيارة أكبر مدن الترفيه في 
أندونيسيا. وهناك كذلك مدينة باندونج التي تحيط 
الشاي  ومزارع  الخامدة  البراكين  من  مجموعة  بها 
كبريتية تستخدم  مياه حارة  ينابيع  الواسعة وفيها 
الشالالت  من  عدد  إلى  باإلضافة  العالجات،  في 

والبحيرات والمتنزهات واألماكن الترفيهية.
ويزور السياح العرب أيضاً مدينة بونشاك التي 
جزيرة  وفيها  الواسعة،  الشاي  مزارع  فيها  تنتشر 
لومبوك المتميزة بجمال الشواطئ الذهبية والجبال 
والفنادق  المنتجعات  من  العديد  وفيها  والغابات، 

وفرص ممارسة السياح لركوب األمواج والغوص.
ويزورون كذلك جزيرة لومبوك التي تتميز بجمال 

شواطئها وشالالتها. 

رو�سيا البي�ساء

وهي من الوجهات السياحية الجديدة التي يتزايد 
توجه السياح العرب إليها خالل أشهر الصيف. 

ومن أبرز األماكن السياحية فيها، هناك:
دور  من  عدداً  تتضمن  التي  مينسك  العاصمة 
والمقاهي  والفنادق  والسيرك  والمسارح  السينما 
أسواراً  تتضمن  التي  غرودنو  ومدينة  والمطاعم. 
فيتبسك  ومدينة  كبيراً.  مائياً  وممراً  قديمة  وقالعاً 
الثقافية،  والمراكز  المسارح  من  عدداً  تتضمن  التي 
والتي تتميز بطبيعة جميلة.ومدينة شيلتس التي تتميز 
والحدائق  المائية  وبالمسطحات  المعتدل  بطقسها 
الواسعة. ومدينة مير التي تشتهر بقلعتها التاريخية. 
التاريخية  بقالعها  تشتهر  التي  بريست  ومدينة 

خصوصاً قلعة بريست وببحيراتها الجميلة.
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وأصالة  الجسمي  حسين  الفنانان 
نصري خالل لقائهما في صالة ضيافة 
المسرح في حفل الدمام بالمملكة العربية 
تبادال  حيث  الماضي،  الشهر  السعودية 
التقاط  في  والسالم، وتشاركا  الترحيب 
مجموعة من الصور المشتركة بحضور 

أهل الصحافة واإلعالم.

نشطاء في منظمة »سيوورلد« لحماية البيئة في كاليفورنيا 
يطلقون أسود البحر بعد أسابيع من إعادة تأهيلها، وقد أنقذت 
المنظمة خالل تاريخها الممتد لـ55 عاماً أكثر من 35 ألف حيوان 

مهدد.

الكاميرا  وراء  تقف  المارتينيك  من  بالسي  أوزان  المخرجة 
صانعات  أشهر  من  تعتبر  وهي  أفالمها،  أحد  تصوير  خالل 
بجائزة  تكريمها  تم  الكاريبي، حيث  منطقة  السود في  األفالم 
»تريلبليزر« المرموقة خالل مهرجان العدسة الكاريبية الدولي 

لألفالم والفنون الذي عقد في هوليوود الشهر الماضي.
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 العب كمال األجسام األمريكي سراقة شباز فاز ببطولة أي اف بي 
الماضي في سكرامنتو، وتعقد  الشهر  أقيمت  التي   2019 نوركال  بي 
هناك سنوياً كل صيف وتعد واحدة من أكبر مسابقات بناء األجسام 

في الواليات المتحدة.

 ضابط في شرطة 
دبي تجرب إحدى 
سيارات مازيراتي 

الجديدة التي 
استلمتها القيادة 

العامة لشرطة دبي 
لتعزيز أسطولها من 
السيارات ذات األداء 

العالي.

الحيوانات  ملجأ  في  الجديدة  أرضه  يستكشف  إنقاذه  تم  نمر 
البرية الجديد الذي تم تدشينه مؤخراً في جنوب كولورادو بالواليات 
المتحدة، والذي سيمتد على مساحة 9000 هكتار عند استكمال جميع 

مراحله.
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النهاية  خط  إلى  تصل  لوني  كالرا  المتسابقة 
عشر  السادس  السنوي  الماراثون  بسباق  لتفوز 
»سكوشابنك بلونوز« الذي يقام في كندا وشارك 

فيه أكثر من عشرة آالف شخص.

خالل  القيادة  ذاتية  مركبة 
سان  مدينة  في  نهائية  تجارب 
ومن  األمريكية،  فرانسيسكو 
أبوظبي  تستضيف  أن  المقرر 
 26 الدورة  المقبل  أكتوبر  في 
حيث  للطرق،  الدولي  للمؤتمر 
تتطرق إلى استشراف مستقبل 
في  القيادة  ذاتية  المركبات 

اإلمارات والعالم.

اوف مست«  »ميد  تستعد شركة 
في  سياحية  جوالت  تنظم  التي 
إلى   1845 عام  منذ  نياغارا  شالالت 
تزويد أسطولها هذه السنة بسفينتين 
جديدتين بمحركات كهربائية وبدون 
المقرر  من  حيث  كربونية،  انبعاثات 
أن يستخدمهما أكثر من 1.6 مليون 

سائح.
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مدينة  في  المالهي  مدن  إحدى  رواد 
وليمزبورغ األمريكية يجربون ألول مرة 
للتحليق،  الجديدة  فالير«  »فنينغانز  آلة 
والتي يوجد فيها ذراعان تشبهان البندول 
قدماً   80 يتجاوز  ارتفاع  إلى  وتصل 

بسرعة 45 ميالً بالساعة. 

باحث يقوم بتثبيت جهاز تعقب على ظهر 
دلفين وتظهر بيانات جديدة لألمم المتحدة 
أن أكثر من مليون نوع من الحيوان والنبات 
معرض لالنقراض بما في ذلك ثلث الثدييات 

البحرية وأسماك القرش واألسماك.

حماية  وجهها  على  قناعاً  تضع  باحثة 
جديد  بحث  يشير  حيث  الهواء،  تلوث  من 
مستوى  معرفة  أن  نيويورك  جامعة  أجرته 
تعرض سكان المدن للملوثات المحمولة جواً 
الدقة  من  يقترب  الصحة  على  ذلك  وتأثير 
وتكنولوجيا  األجهزة  تطور  بفضل  قريباً 

المعلومات.
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الكلمات المتقاطعة

سودوكو

قصص وعبــــر 
- ُيحكى أن رجالً وجد حماره الطليق يعبث في المحصول فذهب مباشرة إلى اإلسطبل وأخذ 
يضرب حماراً كان مربوطاً بعصا غليظة. تعجب الناس من سلوك هذا الرجل كيف ترك الحمار 
الطليق الذي عبث بالمحصول وعاقب حماراً ال ذنب له بذلك. فرد عليهم الرجل قائالً: الحمار 
الطليق فعلها وانتهى األمر وما الفائدة من ضربه. أما الحمار المربوط لو ُيطلق وثاقه لفعل أكثر 

من ذلك.لذلك وجب تأديبه مسبقاً لكي ال يقوم بالفعل نفسه.
متناقضان  خطان  والصدق  وهو  الكذب،  محترف  رجل  هناك  كان  ما  ومكان  زمان  في   -
متنافران ال يلتقيان، ومعروف في قريته بكذبه الذي يورطه في كل مع أهل تلك القرية واآلخرين. 
وكان له صديق حميم يرافقه دوماً وينقذه في كل مرة من تلك الورطات وُيوجد له المبررات 
التي ُتغطي كذبه. وفي إحدى المرات ادعى أنه سمع صرخات خروف في السماء، وهنا أستهزئ 
بكالمه، ولكن صديقه الوفي تدخل واقنع بأن يكون نسر خطف خروفاً وتعالى به إلى السماء. 
وبعد أن تمكن من إنقاذه أيضاً هذه المرة التفت إلى صديقه الكذاب قائالً له: هذا فراقي معك كنت 

أنقذك عندما كنت تكذب في األرض، لكن عندما انتقلت إلى السماء فذلك ال طاقة لي به.

حكم وأقوال
- ليس الجود أن تعطيني ما أنا أشّد منك حاجة إليه، وإنما الجود أن تعطيني ما أنت أشّد إليه 

حاجة مني.
- إن ما نتوق إليه ونعجز عن الحصول عليه أحب إلى قلوبنا مما قد حصلنا عليه.

- الصديق المزيف كالظل يمشي وراءك عندما تكون في الشمس ويختفي عندما تكون في 
الظالم.

ابتسامات 
- السيدة اتصلت بالطبيب الصيدلي وقالت له: أرجوك زوجي تناول عشر حبات من 

السيتامول ماذا أفعل؟
الصيدلي: اعملي له وجع رأس فوراً كي ال تذهب تلك الحبوب على الفاضي!!

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

وعمودي.

4- المكان الخصب في الصحراء- متحف فرنسي 
شهير.

5- متشابهان- النوم متأخراً- متاريس عسكرية..
من  وسلم  عليه  الله  محمد صلى  النبي  ابنة   -6
زوجته خديجة بنت خويلد- اضطراب وارتباك في 

القدرات العقلية.
7- وحدة قياس- حرف يدوية- حشرة الثياب.

8- علم- البالي من كل شيء.
9- من الطيور الجارحة- اقترب.
10- بحر- فنانة عالمية إيطالية.

11- نتلكأ في اتخاذ القرار- النساء المتزوجات.

أفقياً:
اإلمارات  بترول  شركة   -1

الوطنية- مدينة تركية ساحلية.
2- عاصمة آسيوية- اكتمل »م«.

مدينة  تتبع  إماراتية  منطقة   -3
العين- سيدة قبائل العرب.

المعدة- ساكن  يصيب  4- مرض 
وهادئ.

في  يتداول  »م«-  األعداد  من   -5
البورصة - أحد األنبياء. 

األحياء  علم  في  عليه-  6-اعتاد 
تزاوج ساللتين مختلفتين.

ضمان  قديمة-  يمنية  مملكة   -7
القرض- مدينة فرنسية.

8- تقاعس متعمداً- آخر العالج.
9- مطرب لبناني.

10- مخرج سينمائي عربي راحل.
االتحاد  رئيس  عائلة  لقب   -١١

الدولي للصحفيين- اضطربت.

عمودياً:
حامل  سوريا-  شمال  1-مدينة 

العلم.
2- متشككة- نعم باألجنبية.

3- مطربة لبنانية- نصف سومر.

نزهة
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تتابع الحروف

األعداد المتقاطعة

الفوارق

ضع األرقام المناسبة في المربعات حتى تكتمل 
تعطيك  بحيث  وأفقياً،  رأسياً  الحسابية  العملية 

النتائج.

باإلمكان العثور على 10 فوارق صغيرة بين كال الرسمين.

الكلمات  الرقمي تكتب مرادف ومعاني  التسلسل  < حسب 
التي تشترك فيما بينها، بحيث آخر حرفين من كل كلمة يشكل 

بداية الكلمة التالية:
1- ٣ =نوع الطائر.

٢- ٤ = قوة صبر وتحمل.
٣-5 = لسع.

٤- 6 = الشجر الكثيف الملتف.
5- 7 = تسخين.

6- 9 = واحة إماراتية.
8- 11 = من األرقام.

10- 13= من المعادن.
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صحة

في  آالم  أنها  على  المفاصل  آالم  تعريف  يتم 
التهاب  في  جداً  شائعة  وهي  الجسم  مفاصل 
بين  الربط  نقطة  المفصل هو  إن  المزمن.  المفاصل 
أكثر(، ومبني بشكل يتيح  عظمتين متجاورتين )أو 
حركة ميكانيكية ويدعم عظام الجسم. قد يظهر ألم 
المفاصل في حالة تطور التهاب المفاصل أو إصابة 
المفاصل بعدم  آالم  ما تتسم  المفاصل، وغالباً  أحد 
الراحة، التورم، التهيج، التصلب، بل وتطور االلتهاب 

حول المفصل أو مفاصل أخرى في الجسم.
استشاري  عابد  حسين  صادق  الدكتور  ويقول 
جراحة العظام في مديرية الخدمات الطبية في شرطة 
أبوظبي، إن ألم المفاصل، كَعرض مرضي، يميز عدداً 
جًدا  المهم  من  ولذلك  األمراض،  من  ومتنوعاً  كبيراً 
المفاصل  عالج  تقديم  سبيل  في  مصدره،  تحديد 
المناسب. يمكن آلالم المفاصل أن تنجم عن حدوث 
التهاب، أو رضح في منطقة المفصل، أو شعور عام 
بالمرض )على سبيل المثال، قبل اإلصابة باألنفلونزا 
المناعة  أمراض  أحد  أو بسبب  برد حادة(،  نزلة  أو 

الذاتية وظواهر مرضية أخرى.
المفاصل  آالم  تُدل  نسبيًا،  الطفيفة  الحاالت  في 
تمزق  )مثل حدوث  نسبيًا  حالة حميدة  على وجود 
في الكاحل الذي ال يتطلب عالجاً لفترة طويلة(. أما 
في الحاالت العاجلة والوخيمة فقد تُدل آالم المفاصل 
مثالً:  ما  نوع  من  متالزمة  أو  مرض  تطور  على 
التهاب يصيب كيس السوائل  الِجراب )وهو  الْتِهاُب 

اإعداد: اأماين اليافعي

الجسم  أجزاء  بين  االحتكاك  تقليل  على  يعمل  الذي 
)التهاب  المزمن  المفاصل  التهاب  أو  كالمفاصل(، 
الذاتية،  المناعة  مرض  عن  الناجم  المقسط(  الِفقار 
)خلع  المفصل  خلع  أو  العضالت،  في  تمزق  أو 
المفصل يعني تحرك عظمة المفصل من موضعها. 
وهناك حاجة إلى تفعيل القوة الجسدية إلعادتها إلى 
المفاصل  آالم  تكون  متباعدة،  أحيان  في  مكانها(. 
عَرضاً لمرض خطير، مثل سرطان الدم أو سرطان 

العظام.
نفسه،  تلقاء  من  يزول  أن  المفاصل  أللم  يمكن 
ناتجاً  األلم  األلم، وفي حالة كان  اعتماًدا على شدة 
عن الرقود المتواصل، فإن تحريك الجسم وتحرير 

أعضائه سيخففان كثيًرا من حدة األلم.
كما يمكن آلالم المفاصل أن تكون مفاجئة وحادة 
جًدا، كما في حالة خلع الكتف، هذا النوع من األلم 
يكون بالغ الحدة ويتطلب معالجة فورية. في حاالت 
المرض المزمن، يمكن لأللم أن يستمر لفترة طويلة 
هذه  ومثل  المفاصل(،  )التهاب  انقطاع  دون  من 

الحاالت تحتم تعاطي الدواء لتخفيف األلم.
ُتسبب األمراض المزمنة والتنكسية آالم المفاصل 
المفاصل  ألم  يكون  الحاالت،  هذه  وفي  أيًضا. 

مصحوًبا بأعراض أخرى تبعاً لنوع المرض.

اأعرا�سها

األعراض التي قد ترافق آالم المفاصل هي: انتفاخ 

أو وذمة في منطقة المفصل، وحالة التهاب مصحوبة 
هذه  العالية. وفي  والحمى  والتهيج  الجلد،  باحمرار 
الحاالت يمكن حدوث مضاعفات متعلقة بسبب األلم 
يجب  النوع،  هذا  من  حاالت  وفي  المفاصل.  في 

مراجعة الطبيب لعالج المفاصل على الفور.

اأ�سبابها

المفاصل:  آالالم  خطر  وعوامل  أسباب  أهم  من 
َشّد  المفصل،  خلع  بالمفصل،  رضح  أو  إصابة 
أمراض  الكاحل،  في  خصوًصا  الوتر،  أو  العضلة 
معدية والتهابات تصاحبها آالم المفاصل والعضالت، 
أنفلونزا،  برد،  نزلة  جرثومية،  أو  فيروسية  عدوى 
الِجراب  التهاب  المتهيج، داء اليم،  القولون  متالزمة 

) التهاب كيس السائل في المفصل(.

ت�سخي�س اآلم املفا�سل

تشخيص مصدر األلم في المفاصل يتطلب سرًدا 
مفصالً وشامالً للتاريخ الطبي، من قبل المريض. كما 
يمكن لألمراض الجينية الموروثة في العائلة، تسليط 
إطالع  المهم  من  ولذلك  األلم،  سبب  على  الضوء 
للمريض.  والعائلي  الشخصي  التاريخ  على  الطبيب 
بإجراء  الطبيب  يقوم  المفاصل،  ألم  سبب  لتحديد 
دموي وفحص حساسية  دم، ومستنبت  فحوصات 
إشعاعي  تصوير  وإجراء  للمفصل  الزاللي  السائل 
الَمْقَطِعّيٌ  التصوير  أو  السينية  كاألشعة  مختلف، 

آالم المفاصل وطرق الوقاية منها 
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• ماهو التهاب الشبكية الصباغي؟
مرض  على  عام  مئة  من  أكثر  قبل  الصباغي«  الشبكية  »التهاب  اسم  أطلق   -
ظهر كبقع لونية )صبغية( في قاعدة العين، شوهدت بواسطة التنظير العيني. كان 
االعتقاد السائد أن الحديث يدور حول التهاب. وقد اتضح الحقاً أن المرض وراثي 

وناتج عن خلل جيني. 

• ما هي أعراض التهاب الشبكية الصباغي؟
الطفولة  مرحلة  في  عامة،  بصورة  بالظهور،  للمرض  األولية  األعراض  تبدأ   -
المبكرة، إذ يمكن مالحظة بوادر لمشاكل في الرؤية الليلية، لدى أطفال في سن 
الثاني من حيث  العرض  أما  للمرض.  الليلي هو عرض عام  العمى  إن  الخامسة. 
الشيوع، فهو تقلص مجال الرؤية؛ حيث يشكو 94% من المرضى من ذلك؛ وفي 
بالتهاب  مرضى  هناك  يوجد  للغاية.  متنوع  الرؤية  حدة  على  فالتأثير  المقابل، 
الشبكية الصباغي الذين ال تتأثر رؤيتهم المركزية حتى جيل متقدم، من جهة أخرى، 
هناك من يفقدون قدرتهم على الرؤية المركزية في العقد الثالث من حياتهم. تتغير 
العالمات البادية في العينين وفقاً لفترة استمرار المرض، فما من عالمات بارزة في 
العقد األول من العمر بشكل عام. تظهر في العقد الثاني نقاط وبقع فاتحة اللون في 

عمق الشبكية، ونقاط صبغية )سوداء اللون( في الشبكية نفسها.

• ما هي طرق عالج التهاب الشبكية الصباغي؟
لتحسين  أو طريقة  الصباغي،  الشبكية  التهاب  لعالج  الجادة  األبحاث  تتواصل 
المصابين  على  األبحاث  الرؤية. يجري قسم من  على  القدرة  إصابة  في  حقيقي 

بالمرض. يأخذ البحث ثالثة اتجاهات مختلفة:
- استبدال الجين المصاب. تتم عملية االستبدال عن طريق وصل فيروس بالجين 

السليم وحقنهما معاً للعين أو للدم، بحيث ينتشر في كل الجسم.
- زرع خاليا مضغية داخل العين بهدف استبدال الخاليا المصابة.

- زرع رقاقة إلكترونية أمام أو خلف الشبكية، بحيث تستوعب الرقاقة الضوء 
وتنقل اإلثارة )التحفيز( إلى العصب البصري متجاوزة الشبكية المريضة.

القريبة  السنوات  في  االتجاهات  هذه  أحد  لنجاح  جيدة  احتماالت  هناك  توجد 
القادمة.

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

alyafi3@gmail.com

التهاب الشبكية الصباغي

ب
جوا

 و
ال

سؤ

د. صادق عابد

الُمَحوَسب أو التَّْصويُر بالرَّنيِن الِمْغناطيِسّي.
غير  بصورة  المفاصل  ألم  تشخيص  يتم  أحياناً 
ناجعاً.  المفاصل  يكون عالج  ال  وبالتالي  صحيحة، 
المريض  أن  حقيقة  إلى  األساسي  السبب  ويرجع 
نفسه ال يدرك كيف يعرض معاناته، أمام الطبيب. لذا 
فإنه من المهم جداً الحصول على وصف كامل لكل 

األحاسيس والتاريخ الطبي للمريض.

عالج اأمل املفا�سل - العالج الدوائي

يمكن  التي  األدوية  من  مجموعة  هناك   >
المفاصل،  بألم  اإلصابة  حاالت  في  استخدامها 
وبعضها  طبية  وصفة  دون  من  ُيباع  منها  وبعض 
مضادات  مثل  طبية  بوصفة  إالّ  يصرف  ال  اآلخر 
في  األفيونية   والمسّكنات  الالستيرويدية  االلتهاب 
وبعض  العضالت  وُمرخيات  الشديدة  الحاالت 
األدوية  الصرع فهذه  االكتئاب ومضادات  مضادات 
تخفف األلم من خالل تسبّبها بإعاقة انتقال إشارات 

الشعور األلم.
< العالجات الموضعية: وهناك بعض العالجات 
الدوائية الموضعية التي يمكن اللجوء إليها للسيطرة 
على ألم المفاصل، وخاصة األلم الناجم عن المعاناة 

من التهاب المفاصل. 
ُتبدي  ال  التي  الحاالت  ففي  بالحقن:  العالج   > 
للتخفيف  والموضعية  الفموية  للعالجات  استجابة 
بالحقن،  العالج  إلى  الطبيب  يلجأ  المفاصل  ألم  من 
ومن الخيارات الدوائية التي ُتعطى عن طريق الحقن 
وحقن  الستيرويدية  كالحقن  المفاصل  ألم  لعالج 
وحقن حمض  المصاب  المفصل  من  السوائل  إزالة 
الهيالورونيك في حاالت اإلصابة بالفصال العظمي. 

 العالج املنزيل

القيام  التي يمكن  هناك عدد من األمور البسيطة 
البسيط،  المفاصل  ألم  للتخفيف من  المنزل  بها في 

ومن هذه الطرق: 
- لّف المفصل المتأثر لحمايته.

التي  األنشطة  وتجنّب  المؤلم،  المفصل  إراحة   -
ُتحّفز األلم.

- وضع الثلج على المفصل المصاب لربع ساعة، 
حيث  يومياً،  مرات  عّدة  العملية  هذه  تكرار  ويمكن 

يخّفف ذلك من األلم وااللتهاب.
- ضغط المفصل باستخدام غطاء أو لفافة مرنة.

- رفع المفصل الذي يتسبّب باأللم لمستوى أعلى 
من القلب.
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تغذية

الجهاز  في  وظيفي  اضطراب  من  مزمنة  حالة 
جدار  عضالت  في  تقلصات  بحدوث  الهضمي 
إلى المستقيم  القولون، مما يعيق مرور الفضالت 
ويؤثر بشكل رئيس على األمعاء الغليظة التي يتم 

فيها تصنيع وتخزين الفضالت. 
من  مجموعة  هي  بالمتالزمة  والمقصود 
أو مرضاً  التى تصف خلالً  العالمات  األعراض و 
العصبي  القولون  يؤدي  مثال:  الجسم،  في  معيناً 

�سارة الهاملي- اخت�سا�سية التغذية املجتمعية- 

 م�ست�سفى تواأم - �سركة �سحة اأبوظبي

للتشنج واالنتفاخ والغازات واإلسهال واإلمساك.

ال�سكوى الرئي�سة ملتالزمة القولون 

الع�سبي

يؤرق  ما  أكثر  يعتبران  واإلسهال  اإلمساك 
انسيابية  في  خلل  حدوث  بسبب  المصابين 
القولون  عضالت  وانبساط  انقباض  وسالسة 
هناك  تكون  ولن  جداً،  سريعة  كانت  زادت  فإذا 

فرصة المتصاص السوائل من الفضالت ويحدث 
اإلسهال.

بطيئة  األمعاء  حركة  تكون  اإلمساك  حالة  في 
السوائل في  كبيرة من  امتصاص كمية  فيتم  جداً 
الفضالت وتصبح صلبة والنساء أكثر عرضة لذلك.

ما هي اأعرا�س القولون الع�سبي؟

أو  الرياح  بتمرير  تخفيفه  يتم  البطن  في  ألم   •

النمط الغذائي 
لمتالزمة القولون العصبي



103 العدد 583 يوليو 2019

البراز. 
• انتفاخ البطن وحرقة بالمعدة.

• اإلسهال المزمن أو اإلمساك، أو بالتناوب بين 
االثنين.

• مخاط أبيض في البراز. 
• الشعور بعدم إفراغ الفضالت بشكل كامل.

• الغثيان و الشعور بالدوار.
ال تضر األعراض بالقولون أو أجزاء من الجهاز 

الهضمي وال تسبب مشاكل صحية. 

ما الذي ي�سبب القولون الع�سبي؟

زيادة  األعراض بسبب  تكون  قد  غير معروف، 
أن  يمكن  عوامل  وهناك  األمعاء،  وظيفة  حساسية 

»تثير« هجمات القولون تشمل: 
• اإلفراط في تناول األدوية المسهلة والملينة أو 

التبغ أو الشاي أو القهوة أو الكحول.
• أمراض الجهاز الهضمي.

ومضادات  الحيوية  المضادات  )مثل  األدوية   •
الحموضة ومسكنات األلم(.

• عدم االنتظام أو قلة في النوم وعدم الراحة. 
االمتصاص  يؤدي  قد   - الطعام  تحمل  عدم   •
منتجات  في  )موجود  الالكتوز  لسكر  الضعيف 
أو  الفركتوز  أو  المصنعة(  واألطعمة  األلبان 

السوربيتول )محلول اصطناعي(. 

هل ي�سبب الإجهاد القولون الع�سبي؟ 

كالقلق  القوية  المشاعر  تؤثر  أن  ويمكن  ال 
بهذه  المشخصين  أمعاء  أعصاب  على  التوتر  أو 
التوتر  من  للحد  الظروف  ضبط  يجب  المتالزمة. 

والضغوطات.
وقد أثبتت دراسة أمريكية في جامعة ميتشجان 
أن مخاطر اإلصابة بمرض القولون العصبي تزداد 
باالضطرابات  والشعور  النوم  وقلة  التعب  بسبب 

النفسية الحادة.

التغذية ومنط احلياة يف احلد من 

املتالزمة 

تتوقف المعالجة الغذائية للقولون العصبي على 

األعراض من )إمساك، أو إسهال(، مما يحسن نمط 
الحياة والحد من أعراض المتالزمة:

• الجلوس وتناول الطعام ببطء ومضغ الطعام 
جيداً. 

األصدقاء  مع  الوجبات  بمشاركة  استمتع   •
والعائلة.

• االحتفاظ بمذكرة يوميات لألعراض لمعرفة أي 
األطعمة تساعد أو تزيد األعراض سوءاً.

حالة  في  والخضراوات  الفواكه  من  اإلكثار   •
من  جراماً   40  -  20 يوصى  عام  بوجه  اإلمساك، 

األلياف.
البكتين  الياف  استهالك  اإلسهال،  حالة  في   •
التي تزيد من كثافة البراز مثل المتواجدة في التفاح 

والجزر.
• اإلكثار من السوائل.

• تجنب الحليب واألجبان اللينة لمن يعاني من 
حساسية الالكتوز.

• تجنب المخلالت واألكالت الحارة و البهارات.
• تجنب البقوليات )لوبيا/ فاصوليا( وغيرها.
• تجنب المحليات الصناعية في حالة اإلسهال.

بالكبريت  الغنية  الخضراوات  عن  ابتعد   •
)البصل/الثوم/كرنب/الفرنبيط(.

المحليات  على  الحتوائها  العلكة  عن  ابتعد   •
الصناعية ودخول الهواء بسهولة إلى المعده.

وجبات  وتناول  الكبيرة  الوجبات  اجتناب   •
صغيرة متعددة على مدار اليوم.

• يزيد الكافيين )الشاي-القهوة- الشوكوالته( 
والنيكوتين )التدخين( من سوء الحالة.

• تجنب الوجبات عالية الدهون.
• التمرين بانتظام )المشي أو السباحة أو ركوب 
حركة  وتسهيل  العضالت  كفاءة  لزيادة  الدراجة( 

األمعاء.
• خصص وقتاً لالسترخاء وتقليل التوتر.

فيتامين »د« والقولون العصبي 
البريطانية  الدورية  في  دراسة  نشرت 
الضطرابات الجهاز الهضمي أن 82% من الذين تم 
تشخيصهم بمتالزمة القولون العصبي يعانون من 
أن مكمالت  الدراسة  وأشارت  »د«  فيتامين  نقص 
أعراض  من  التخفيف  على  تساعد  د  فيتامين 

المتالزمة.

هل ميكن عالج متالزمة القولون 

الع�سبي؟

ال يوجد هناك عالج للحالة المرضية التي تصيب 
البالغ  من األفراد  إلى %20  المتوسط نحو 10  في 
وتتعدد  عاماً   40 الـ  إلى   20 الـ  مابين  أعمارهم 
شخص  ومن  آلخر  وقت  من  وتختلف  أعراضه 

لشخص.
يمكن عمل برنامج شامل لنمط الحياة والتغذية 
يحتاج  وقد  الحياتية،  الضغوطات  على  للسيطرة 
المرضى لخطة عالجية إذا دعت الحاجة من الطبيب 

المختص.
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قراءات

إليه بوقت طويل افتتن البشر بالقمر واستعانوا به لوضع  قبل أن يصل االنسان 
أولى تقاويمهم وتوقيت مناسباتهم وتنظيم شؤونهم واعتقدوا لفترة طويلة بتأثيره على 
صحتهم الجسدية والعقلية حتى مصائرهم ونسجوا حوله األساطير وال يزال كثيرون 
يلجؤون إليه في العرافة وقراءة الطالع وحتى لتحديد مواعيد العمليات الجراحية. ومع 
كل ما نعرفه عن تحكم القمر بالمد والجزر وأمور أخرى كثيرة يأخذنا مؤلف الكتاب في 
رحلة ممتعة تثري معرفتنا عن أقرب جيراننا متناوالً أصول نشأته وأطواره ومكانته في 
ثقافة الشر وخيالهم وأدبهم وفنهم وعلمهم وفي المعتقدات الدينية حتى في السياسة.

ويولى المؤلف اهتماماً خاصاً بالعالقة بين األرض وتابعها وكيف أن الحياة نفسها 
على كوكبنا ربما اختلفت عما هي عليه اليوم لوال القمر الذي اضطلع كذلك بدور كبير 
في تطوير معارفنا العلمية والتقنية فشكل حقل اختبار لرحالتنا األبعد داخل النظام 
الشمس خارجه الستكشاف الكون الفسيح بدءاً من األرصاد األولى التي كان للعلماء 

العرب والمسلمين إسهامات مهمة فيها وإن لم ترد في الكتاب. 

يوثق الكتاب الوضع التشريعي قبل قيام االتحاد، والوضع في اإلمارات المتصالحة، ثم الوضع 
التشريعي في كل إمارة من اإلمارات السبع التي تكّون االتحاد منها، وذلك قبل أن يدخل في تاريخ 

التشريع االتحادي.
إن التاريخ التشريعي في دولة اإلمارات يختلف عن غيره من دول العالم، ويعود ذلك إلى أن 
إمارات الدولة كان لها كيان سياسي وإداري وتشريعي؛ فقد صدرت العديد من التشريعات في 
أبوظبي ودبي والشارقة قبل قيام دولة االتحاد، وكان لكل إمارة بنية إدارية محددة صدرت وفق 

تشريعات منظمة للجهاز الحكومي فيها.
في عام 1952 أُنشئ مجلس اإلمارات المتصالحة الجديد، وكان ُيبحث فيه العديد من القضايا 
األساسية التي تهّم جميع اإلمارات؛ كالصحة واالقتصاد، ولم يكن في تلك الفترة تقنين لشؤون 
اإلمارات  عالقات  تطور  منشؤها  وكان  تظهر،  بدأت  تغيرات  ثمة  ولكن  المنازعات،  لقلة  الحياة 
القانوني  النظام  إلى اإلمارات، واستُقي  الخارجي وزيادة تدفق األجانب  المجتمع  المتصالحة مع 
الهندية وقوانين بومباي  القوانين  اعتُمدت  المثال  الذي كان ُمطبقاً من مصادر عدة؛ فعلى سبيل 
التي رتبت صالحياتها حسب  المحاكم  العام، وأُنشئت عدد من  الطابع  القضايا ذات  للفصل في 
األهمية، فكانت محكمة اإلمارات المتصالحة تعتبر المحكمة االبتدائية، وأنشئت أيضاً المحكمة العليا 

للخليج لتعمل بصفة محكمة استئناف.
ومع قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 1971 ُنقلت السيادة القضائية على جميع الناس 
والمؤسسات الوطنية األجنبية –ضمن حدود دولة اإلمارات العربية المتحدة- إلى نطاق الدولة، وقد 
أتاحت اتفاقية النقل النهائي للسيادة القضائية مهلة تحّل فيها القضايا المعلقة، وسمحت باستئناف 
األحكام الصادرة قبلها. وقد التزمت الدولة الجديدة باالعتراف بقرارات محكمة اإلمارات المتصالحة 

ومحاكم االستئناف. 
وينتهي الكتاب بالمصادر، ثم المالحق وتتضمن: َعلَم اإلمارات المتصالحة، وجواز سفر اإلمارات 

المتصالحة، ووثائق أخرى كثيرة تأتي في سبعة وعشرين ملحقاً.  

القمر- طبيعة وثقافة

تاريخ التشريع االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الناشر: دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشروع كلمة، 2019، 248 صفحة، 100 درهم

تاأليف: ادغار وليامز 

تاأليف: الدكتور عبد العزيز م�سطفى اخلالد 

ترجمة: �سفاء كنج

ترجمة: �سفاء كنج

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2018، الطبعة األولى، 318 صفحة 
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الشاعر  تأليف  إلى مصر  رحلة  كتاب  ترجمة  والسياحة صدرت  الثقافة  »دار  عن 
الفرنسى تيوفيل غوتييه )1811 - 1872(، والذى زار مصر فى منتصف القرن التاسع 

عشر وكتب عنها.
ويقول كتاب )رحلة إلى مصر( والذى ترجمه عن الفرنسية محمد بنعبود »هناك 
فكرة تتبادر إلى ذهن حتى المسافر األقل انتباهاً، منذ يخطو خطواته األولى في مصر 
فكرة  منها  دقيقة،  بطبقات  طميه  أزمنة سحيقة،  منذ  النيل،  راكم  هذه حيث  السفلى، 
بأنها  وصفها  مناسباً  فيغدو  بأرضه،  المصري  الفالح  تجمع  التي  العميقة  الحميمية 
عالقة راسخة: هو يخرج من هذا الطين الذى يمشي فيه، وهو مصنوع منه وال يكاد 
ينتزع نفسه منه، شأنه مع أرضه شأن الطفل مع ثدي المرضعة، يقلبها ويعصرها 
كي يجعل حليب الخصوبة ينبجس من هذا الضرع األسمر. يبقى الفالح المصري في 
أرضه إلى أبد األبدين منتبهاً إلى أدنى ما تحتاجه جدته العريقة، أرض كيمي السوداء، 
إن عطشت سقاها، وإن أزعجتها كثرة المياه خلصها منها، وكي ال يجرحها يفلحها بال 
آالت تقريباً، يفلحها بيده، وال يكاد محراثه يلمس أديمها الذى يغشى كل سنة بأديم 
جديد تأتي به الفيضانات. عندما ترى الفالح يذهب ويؤوب على هذه األرض المبللة، 
تشعر أنه في مجاله الخاص، يشرف، بملبسه األزرق الشبيه بمسوح حبر، على قران 

األرض بالماء، جامعاً بين المبدأين اللذين ينتجان الحياة، عندما تدفئهما الشمس«.

شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر تدفق عدد كبير من المغامرين والرحالة والرسامين إلى بلدان 
الكثير من  اقترن في  الذي  الرحالت فيما بعد باالستشراق  العربي، والشام والعراق، وعرفت هذه  المغرب 

مظاهره بالسيطرة والمعرفة والمغامرة الرومانسية.
ويعبر االستشراق عن ظاهرة ثقافية ومعرفية تغذيها عواطف اكتشاف ذلك المجهول الشرقي والمحاط 
باأللغاز، فالشرق هو عبارة عن مجهول في النفس األوروبية المتعطشة الكتشاف تلك البقعة، واالستشراق هو 
دراسة البنى الثقافية للشرق كافة من وجهة نظر غربية، ويستخدم مصطلح االستشراق لتصوير جانب من 

الحضارات الشرقية لدى الرواة والفنانين في الغرب.
وهناك تقسيم ألصناف المستشرقين، فهناك المستشرق الجاسوس، وهناك المستشرق المخبر، وهناك 

المستشرق العالم الذي ذهب إلى الشرق بهدف المعرفة الخالصة.
االنطالق،  التقدم، ومرحلة  التكوين، ومرحلة  االستشراق: مرحلة  مراحل  الكتاب  يعدد  األول  الفصل  في 
االستشراقية،  والمقاصد  بالشرق،  االستيهام  إلى  فيتطرق  االستشراق  تاريخ  الثاني  الفصل  ويستعرض 
وأبرز الشخصيات االستشراقية وأهدافها، والفصل الثالث يتطرق إلى آفاق االستشراق، ثم يتوقف الكتاب 
مع المستشرقين الحقيقيين ومدارسهم، وفي خامس الفصول يسلط الكتاب الضوء على دوافع االستشراق، 

ويترك الكتاب سادس الفصول لالستشراق الفني.
ويتساءل المؤلف في الخاتمة: هل ما زالت نظرة الغرب إلى عوالم الشرق هي النظرة الحالمة ذاتها تجاه كل 

ما هو غريب ومختلف لخياالت المستشرقين الجدد كما هي في كالسيكياتهم المعروفة والمتداولة؟
فاألسلوب  تتغير  لم  الشرق  تجاه  للغرب  االستشراقية  النظرة  إن  الكاتب:  يقول  الخاتمة  نهاية  وفي 

االستشراقي يتم نقله من جيل إلى آخر وصوالً إلى جيل المستشرقين الجدد بينما العرب ساكنون.

الشرق .. ملحمة العشق االستشراقي

الناشر: كتاب المجلة العربية، العدد 270، الرياض، 2019، الطبعة األولى 109صفحات
تاأليف: عبد الرحمن مظهر الهلو�س

رحلة إلى مصر

الناشر: دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشروع كلمة، 2019، 246 صفحة، 110 دراهم

تاأليف: تيوفيل غوتييه 

ترجمة: حممد بنعبود
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علوم و تكنولوجيا

من المعروف أن إصابة المحاصيل باألمراض 
وتغيير المناخ ترتبط وتتفاعل معاً بشكل حيوي 
إال أن العالقة بينهما تبقى غامضة إلى حد كبير.

وخالل المائة والخمسين سنة الماضية شهد 
ارتفاعاً  الجو  في  الكربون  أكسيد  ثاني  تركيز 
من 280 جزءاً في المليون إلى 410 أجزاء، وكان 
هذا األمر بالنسبة للمزارعين يمثل خبراً مختلطاً 
نماذج  في  تغيير  فأي  لهم،  مريح  وغير  عليهم 
الطقس المألوفة والناجم عن ارتفاع حرارة الجو 

قد يحمل معه حجماً كبيراً من الدمار.
إال أن وجود الكثير من ثاني أكسيد الكربون 
لعملية  الالزم  الوقود  من  المزيد  توافر  يعني 

ترجمة: د. ح�سن الغول

التمثيل الضوئي والذي يؤدي الى تقوية عملية 
وبالنسبة   .%40 نحو  إلى  تصل  بنسبة  النمو 
للمناطق المعتدلة فإن درجات الحرارة المرتفعة 
قد تعمل على وجود طقس أكثر اعتداالً إضافة 
في  أما  أطول.  لفترة  نمواً  يشهد  فصل  إلى 
التكون  قد  التأثيرات  فإن  االستوائية  المناطق 

معتدلة.
األمر الذي افتقر للوضوح رغم ذلك ولم تتم 
المعدالت  تأثير  يتمثل في كيفية  دراسته جيداً 
المرتفعة لثاني أكسيد الكربون على العالقة بين 
تظهر  التي  تلك  خاصة  واألمراض  المحاصيل 
ذات  تكون  ما  غالباً  والتي  المجهول  من  فجأة 

مواقعها  عن  البعيدة  األماكن  في  وبائي  تأثير 
األصلية.

عشر  التاسع  القرن  من  األربعينيات  وفي 
غامضاً  اليزال  فطر  ظهر  المثال  سبيل  على 
حتى يومنا هذا وكان مصدره المكسيك، والذي 
اإليرلندية  البطاطس  محصول  تدمير  إلى  أدى 
مجاعة  حدوث  عنه  نجم  مما  عديدة،  لسنوات 
يكن  ولم  مليون شخص.  نحو  مقتل  إلى  أدت 
تسبب  المناخ  في  التغيير  لوكان  مفاجئاً  األمر 

في حدوث أوبئة مشابهة.
الهولندية  أوترتش  جامعة  في  النبات  عالمة 
شغوفة  كانت  ويز  فان  ساسيكا  الدكتورة 

الموت األصفر
الأمرا�س التي ت�صيب املحا�صيل والنباتات وعالقتها بالتغري املناخي
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أجرت  حيث  السؤال،  بهذا  يتعلق  ما  بمعرفة 
حاولت  تجربة  زمالئها  من  فريق  بمساعدة 
من خاللها معرفة كيفية رد فعل النباتات على 

معدالت التغيير في ثاني أكسيد الكربون.
»ارابيدوبسيس  نبات   ويز  استخدمت  وقد 
تاليانا«، وهو من فصيلة الكرنبية والذي يعتبر 
دراسة  في  تستخدم  التي  النباتات  أهم  من 
تطوير النبات، حيث يعتبره العلماء فأر التجارب 
النباتي، كما أنه أيضاً عضو في العائلة الخردلية. 
ذات  حجرات  في  النبات  بوضع  ويز  وقامت 
معدالت مختلفة من ثاني أكسيد الكربون وكان 
بعضها ذا 450 جزءاً من المليون، وهو المعدل 
العادي في المختبر وبعضها اآلخر أقل من 150 
جزءاً من المليون، إضافة إلى بعضها الذي قد 
وهو  المليون،  من  800 جزء  معدل  فوق  يكون 
يمثل كثافة لو استمرت بمعدالتها الحالية فإنه 

يتوقع له أن يصل إلى 2090 جزءاً.
النباتات  وبعد أربعة أسابيع عندما أصبحت 
بالكشف  ويز  الدكتورة  قامت  وصحية  قوية 
تتضمن  والتي  الشائعة،  األمراض  بعض  عن 
مرضين يصيبان األوراق يعرف أحدهما باسم 
»التكهف«.  باسم  واآلخر  الرمادي«  »العفن 
إضافة إلى مرضين يصيبان الجذور، وبعد أيام 
قليلة قامت بدراسة خطورة العدوى الناجمة عن 
تلك األمراض. ثم نشرت تقريراً في مجلة علوم 
معدالت  أن  إلى  فيه  أشارت  األوروبية  النبات 
ثاني أكسيد الكربون لم يكن لها أي تأثير يذكر.

الفريق من جهته توقع هذا األمر ألن معدالت 
ثاني أكسيد الكربون في األرض لم تتأثر كثيراً 
بمعدالته في الجو، إال أن أمراض األوراق كان 
لها تأثير كبير على بعض النباتات التي تعرضت 

لكمية عالية من الغاز.
تغير  بسبب  حدثت  التغيرات  تلك  أن  ويبدو 

أنفسها،  النباتات عن  التي تدافع فيها  الوسائل 
فالنباتات تعتمد بشكل كبير على مادتين وهما 
في  الياسميني  والحمض  الساليسيليك  حمض 

التخلص من عناصر المرض الذي يهاجمها.
انتاجها  بزيادة  النباتات  تقوم  عام  وبشكل 
تصاب  عندما  خاصة  الساليسيليك  من حمض 
بمرض يتغذى على األلياف الحية، كذلك األمر 
مع الحمض الياسميني الذي يتصدى للعناصر 

القاتلة.
وتعتبر التجارب التي أجرتها فان ويز جزءاً 
من عشرات التجارب التي أجريت مؤخراً، والتي 
تعرض  النبات  أحياء  علم  أن  بوضوح  أظهرت 
ظهور  نتيجة  كبير  بشكل  والتغيير  للتعديل 
العديد من العناصر البيئية المختلفة. هذا األمر 
جعل من الصعب التنبؤ بتأثير التغيير المناخي 
أكسيد  فثاني  الزراعة،  من  معينة  أنواع  على 
الكربون هو أحد تلك العناصر المهمة إذ يدعم 
ويز  تقول  وكما  لكن  النباتات،  من  العديد  نمو 
يغير الدفاعات أحيانا لصالح بعض  فهو أيضاً 

أنواع المرض ضد غيره.
وقد قام كل من أندريه فيالسكيز وشينغ يانغ 
من جامعة ميتشيجن الحكومية بإعداد دراسة 
مكثفة حول الحرب بين النباتات واألمراض في 

مجلة »كارنيت بيولوجي« العام الماضي.
وقد الحظ االثنان أن بعض المحاصيل القيمة 
لإلصابة  تتعرض  لم  واألرز  البطاطس  مثل 
ازدادت  الذي  الوقت  في  األمراض  من  بالكثير 
حال  ليس  األمر  وهذا  الرطوبة  معدالت  فيه 
عام  بشكل  العالية  فالرطوبة  النباتات،  معظم 

تشجع على انتشار األمراض النباتية.
ويمكن أن يقال الشيء ذاته بالنسبة للحرارة 
»بابايا  فيروس  مثل  األمراض  بعض  مع 
رينغسبوت«، والذي يزدهر وينتشر في درجة 

الحرارة المرتفعة بينما تأخذ أمراض أخرى مثل 
مرض »بوتاتو سيست« الذي يصيب البطاطس 

بالضعف.
سلوك  تغيير  في  الصعوبة  أيضاً  وتتجلى 
المسببة  الفيروسات  من  فالعديد  الحشرة، 
نبات  من  تسافر  والفطر  والبكتيريا  للمرض 
إلى آخر عن طريق االنتقال المتطفل على ظهر 

الحشرة والذي يتغير في حال تغير المناخ.
المحاصيل  أفعال  وعادة يجب دراسة ردود 
المهمة إزاء األمراض المختلفة التي قد تصيبها 
الجينات  أن  كما  متوقعة.  مناخية  ظروف  في 
قد  والتي  األمراض،  ضد  المقاومة  تدعم  التي 
تصبح خطيرة في المستقبل تحتاج هي األخرى 

إلى مراقبتها ومتابعتها. 
لنوع  الحديثة  المحاصيل  خضعت  لقد 
االصطناعي  االختيار  طريق  عن  التنظيم  من 
لتحسين حالة النمو لديها. وهذا يعني أن لديها 
عندما  تزدهر  لكي  إليها  تحتاج  التي  الجينات 
تواجه التحديات المتوقعة من الظروف الحالية. 
ومثل تلك المحاصيل تكون عرضة للتغيرات في 

البيئة التي تعيش فيها.

اختيار طبيعي 

الجينات  على  للعثور  الطرق  إحدى  وهناك 
التي يمكنها أن تغير من تلك الحالة من العالقة، 
وهي البحث واالهتمام بالمحاصيل البرية ذات 
أن  يجب  النباتات  فهذه  بها.  والصلة  القرابة 
تسهم في إنقاذ أنفسها من المرض وأن تتوافق 
مع تطور الجينات للقيام بذلك. كما أن استعارة 
حمضها النووي يجعل لألمر معنى، وهذا يتطلب 
جمع ووضع كتالوجات عنها وهو ما يتم القيام 

به حالياً، ولكن ليس بالسرعة الكافية.
للزراعة  الدولي  المركز  قدر  جهته  من 
نحو  بأن  خيرية  مؤسسة  وهو  االستوائية 
30% من تلك النباتات البرية القريبة للمحاصيل 
الحديثة لم يتم تمثيلها في بنوك الجينات، كما أن 

معظم الباقي منها كان ناقص التمثيل.
إن جمع النباتات تجرى أبحاث عليها وزراعتها 
والتعامل معها كهواية، إال أنه مع الوقت تغيرت 
الدول  الهواية فمعظم  النوع من  اهتمامات هذا 
الالزمة لهذا اإلرث من جيناتها.  الحماية  توفر 
من  األموال  إلى جني  األمر سيؤدي  كان  وإذا 
بالمحاصيل  نباتاتها  من  الجينات  دمج  خالل 
فإنهم في هذه الحالة سيطلبون حصة من ذلك.

الغنية  الدول  على  الضغط  يجب  ولهذا 
لاللتزام بالقوانين التي ستساعد الدول الفقيرة 
من  البذور  وتنمية  جمع  في  المشاركة  على 
دون التعرض للخسارة المالية وبشكل يجعلها 

تتصدى لألمراض التي تهدد النباتات.
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الطيبة  واألنفس  المبارك  رمضان  شهر  انتهى 
تتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل منها ما قدمته من 

صالح العمل وبر وإحسان. 
هل  العمل،  قبول  حول  بعضهم  هاجس  ويبقى 
قبل منهم الصيام والقيام وتالوة القرآن والمبرات 
وفعل الخيرات أم لم يقبل منهم، ثم تجد ألواناً من 
الرسائل عبر وسائل التواصل االجتماعي، تتحدث 
عن عالمات قبول العمل، وفي بعضها من التعسف 
بعضهم  جعل  مما  القبول،  مفهوم  في  والتخليط 
يحكم على عمله بعدم القبول، وآخر يتكلف في فعل 

بعض األعمال لعل القبول يناله.
وعند النظر والتأمل في عالمات قبول العمل نجد 
أن ما قرره العلماء وبينوه في كتبهم في منأى عما 

يدندن به بعضهم.
في  حصرها  الصيام  قبول  عالمات  من  فهل 

متابعة الصوم عقبه!
في  حصرها  الصالة  قبول  عالمات  من  وهل 

اإلكثار من السنن والنوافل!
وهل من عالمات قبول الحج حصرها في اإلكثار 

من أداء العمرة أو غيرها!
أو  العمل ببعض األعمال  إن تقييد عالمة قبول 
األقوال مغاير لصريح النصوص الشرعية، كما أن 
التشديد والتعسير والتضييق وسوء فهم  فيه من 
التشريع اإلسالمي، واستحضر هنا قول  لمقاصد 
النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما كان يطيل 
في صالته: )أفتان أنت يامعاذ( وعن أنس بن مالك 
أنه قال: )يسروا  الله عليه وسلم  النبي صلى  عن 

وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا( رواه البخاري.
وقد جاءت النصوص مبينة لحال بعض المؤمنين 
لم يعملوا غير الفرائض فلم ُينكر عليهم بل وِعدوا 
بالجنة والفالح، مع اعتقادنا أنه كلما زاد اإلنسان 

في الطاعة ازداد قرباً من الله تعالى.
إلى  جاء  أعرابياً  أن  الله:  عبيد  بن  طلحة  فعن 
الرأس،  ثائر  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله عليَّ 
من الصالة؟ فقال: الصلوات الخمس إال أن تطوع 
شيئاً فقال: أخبرني بما فرض الله عليَّ من الصيام؟ 
قال: شهر رمضان إال أن تطوع شيئاً قال: أخبرني 
بما فرض الله عليَّ من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول 
قال:  اإلسالم.  شرائع  وسلم  عليه  الله  الله صلى 
والذي أكرمك، ال أتطوع شيئاً، وال أنقص مما فرض 
عليه  الله  الله صلى  رسول  فقال  شيئاً.  عليَّ  الله 
وسلم: أفلح إن صدق، أو: دخل الجنة إن صدق( 

رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: 
كثرة صالتها،  من  يذكر  فالنة  إن  الله،  رسول  يا 
جيرانها  تؤذي  أنها  غير  وصدقتها،  وصيامها، 
بلسانها، قال: هي في النار، قال: يا رسول الله، فإن 
فالنة يذكر من قلة صيامها، وصدقتها، وصالتها، 
وإنها تصدق باألثوار من األقط، وال تؤذي جيرانها 

بلسانها، قال: هي في الجنة( رواه أحمد.
لعبد باب خير مثل  الله تعالى  يفتح  وكذلك قد 
قضاء حوائج اآلخرين، والسعي لقضاء مصالحهم، 
الفرائض  فعل  على  اقتصاره  مع  عنهم،  والتنفيس 
أنفعهم  الله  إلى  الناس  النوافل، فأحب  والقليل من 

إلى الناس.
وجاء في سير أعالم النبالء: أن عبد الله الُعمري 
العابد كتب إلى مالك يحّضه على االنفراد والعمل، 
قسم  كما  األعمال  قسم  الله  إن  مالك:  إليه  فكتب 
األرزاق، فرب رجل ُفتح له في الصالة، ولم ُيفتح 
له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح 
له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنْشر العلم 

قبول العمل

أ. طـالب الشـحي
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من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما ُفتح لي فيه، 
أن  وأرجو  فيه،  أنت  ما  بدون  فيه  أنا  ما  أظن  وما 

يكون كالنا على خير وبر.
أن  الحياة  في  اإلنسان  به  يبتلى  ما  أعظم  إن 
أعماله  وأن  يحسن صنعاً،  أنه  ويظن  أعماالً  يعمل 
واألركان،  الضوابط  ومستوفية  األداء،  صحيحة 
وإذا هي مردودة إليه ال تتجاوز أبواب السماء قال 
سبحانه: )ُقْل َهْل ُننَبِّئُُكْم ِباأْلَْخَسِريَن أَْعَمااًل  الَِّذيَن 
أَنَُّهْم  ْنيَا َوُهْم َيْحَسبُوَن  َضلَّ َسْعيُُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّ

ُيْحِسنُوَن ُصنًْعا( )سورة الكهف: 103 - 104(.
َعَمٍل  ِمْن  َعِملُوا  َما  إِلَى  )َوَقِدْمنَا  تعالى:  وقال 

نثُورا«( )سورة الفرقان:23(. َفَجَعلْنَاُه َهبَاء مَّ
الله  النبي صلى  عن  عنه  الله  ثوبان رضي  عن 
عليه  وسلم أنه قال: )ألعلمن أقواماً من أمتي يأتون 
بيضاً،  تهامة  جبال  أمثال  بحسنات  القيامة  يوم 
فيجعلها الله عز وجل هباء منثوراً«. قال ثوبان: يا 
رسول الله صفهم لنا، جلّهم  لنا، أن ال نكون منهم 
ونحن ال نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، 
 ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا 

خلوا بمحارم الله انتهكوها( رواه ابن ماجه. 
يرفع  فال  ابتداًء  عمله  يرفض  أن  إما  فالخاسر 
إلى الله تعالى، أو يأتي بأعمال كالجبال يقودها في 
الرتكابه  تذهب سراباً  ولكن  القيامة  يوم  عرصات 

أعماالً أوبقت آخرته.
تحدث  التي  المسائل  من  العمل  قبول  فإن  ولذا 

عنه العلماء وبينوا شروطه وعالماته ألهميته.
فمن شروط قبول العمل:

الله  وجه  بعمله  يقصد  أن  وذلك  اإلخالص:   .1
تعالى ال رياء وال وسمعة وال طلباً لعرض دنيوي 
قال سبحانه: )َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِِّه َفلْيَْعَمْل َعَمالً 
َصالِحاً َواَل ُيْشِرْك ِبِعبَاَدِة َربِِّه أََحداً( )سورة الكهف: 

.)110
وقال تعالى: )وما أمروا إال ليعبدوا الله مخلصين 

له الدين حنفاء( )سورة البينة:5(.
ْنيَا َوِزينَتََها  وقال تعالى: )َمْن َكاَن ُيِريُد الَْحيَاَة الدُّ
ُيبَْخُسوَن  ال  ِفيَها  َوُهْم  ِفيَها  أَْعَمالَُهْم  إِلَيِْهْم  ُنَوفِّ 
َوَحبَِط  النَّاُر  إاِل  اآلِخَرِة  ِفي  لَُهْم  لَيَْس  الَِّذيَن  أُْولَئَِك 
َيْعَملُوَن( )سورة  َكاُنوا  َما  َوَباِطلٌ  ِفيَها  َصنَُعوا  َما 

هود:15 - 16(. 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت 
)إنما  يقول:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 

فهجرته إلى ما هاجر إليه( رواه البخاري. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: 
)أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك 

فيه معي غيري تركته وشركه( رواه مسلم. 
2. ومن شروط قبول العمل موافقة العمل للنص 
قال  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  عن  الشرعي: 
أحدث  )من  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله،  رسول 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(. رواه البخاري 

ومسلم. 

أصل  الحديث  هذا  الله:  رحمه  رجب  ابن  قال 
لألعمال  كالميزان  وهو  اإلسالم  أصول  من  عظيم 
في ظاهرها، كما أن حديث »إنما األعمال بالنيات« 
ميزان لألعمال في باطنها، فكما أن كل عمل ال ُيراد 
به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك 
كل عمل ال يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود 
على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به 

الله ورسوله، فليس من الدين في شيء. 
وقال تعالى: )الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَاَة لِيَبْلَُوُكْم 
)سورة  الَْغُفوُر(  الَْعِزيُز  َوُهَو  َعَماًل  أَْحَسُن  ُكْم  أَيُّ
الملك: 2(. قال الفضيل بن عياض: )أَْحَسُن َعَمالً( 
أخلصه وأصوبه، والخالص ما كان لله، والصواب 

ما كان على السنة.
قال ابن القيم: فإن الله جعل اإلخالص والمتابعة 

سبباً لقبول األعمال فإذا فقد لم تقبل األعمال.
عن  الحديث  فقبل  العمل:  قبول  عالمات  وأما 
عالماتها، ينبغي العلم أن هذه العالمات ال يلزم من 
عدمها عدم قبول العمل، وال يلزم من وجودها قبول 
العمل، فلربما أخل إنسان بشروط قبول العمل ثم 
أتى بعمل صالح بعده فنال الجزاء الحسن على عمله 
العمل ثم أخل  الصالح، ولربما أتى بشروط قبول 
بفعل طاعة أو قصر في فعل ما أمر الله به فالعمل 

السابق مقبول وهو فيما بعده محاسب.
نة والجماعة ُيتَقبَّل  قال ابن تيمية: وعند أهل السُّ
العمل ِممَّن اتقى الله فيه، َفَعِملَه خالصاً لله موافقاً 
َتَقبَّلَُه منه، وإن كان  اتقاه في عمل  الله، فمن  ألمِر 
ُيتََقبَّله منه  لم  فيه  يتقه  لم  في غيره، وَمن  عاصياً 

وإن كان ُمِطيعاً في غيره.
فمن عالمات القبول:

1. أن يحب الطاعة ويطمئن لها كما يكره المعصية 
وينفر منها:

فمن عالمة اإليمان حب الطاعة وكراهة المعصية 
قال تعالى: )الَِّذيَن آَمنُواْ َوَتْطَمئِنُّ ُقلُوُبُهم ِبِذْكِر اللِّه 

أاَلَ ِبِذْكِر اللِّه َتْطَمئِنُّ الُْقلُوُب( )سورة الرعد: 28(. 
اإْلِيَماَن  إِلَيُْكُم  َحبََّب  اللََّه  )َولَِكنَّ  سبحانه:  وقال 
َوالُْفُسوَق  الُْكْفَر  إِلَيُْكُم  َه  َوَكرَّ ُقلُوِبُكْم  ِفي  َوَزيَّنَُه 
)سورة  الرَّاِشُدوَن(  ُهُم  أُولَئَِك  َوالِْعْصيَاَن 

قبول العمل

الحجرات:7(.
وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب 
إليه العبادة وفعل الخير، فعن ابن رفاعة الزرقي، عن 
أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني 
على ربي عز وجل )فصاروا خلفه صفوفاً، فقال: 
بسطت،  لما  قابض  ال  اللهم  كله.  الحمد  لك  اللهم 
وال باسط لما قبضت، وال هادي لمن أضللت، وال 
مضل لمن هديت... اللهم حبب إلينا اإليمان وزينه 
والفسوق والعصيان،  الكفر  إلينا  قلوبنا، وكره  في 

واجعلنا من الراشدين(. رواه أحمد.
2. المداومة على العمل الصالح

الطاعة  على  المداومة  الصالح  العمل  آثار  فمن 
وفعل الخير مهما قل أو كثر، فرب درهم سبق ألف 
درهم، وال تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلق 

أخاك بوجه طلق.
)أحب  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 

األعمال إلى الله أدومها وإن قل(. متفق عليه.
3. عدم االغترار بالعمل

اإلنسان  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  بين 
الله تعالى فمن  إنما برحمة  لن يدخل الجنة بعمله 
الناس وأعالهم منزلة  أنه أفضل  اغتر بعمله وظن 

وأرفعهم درجة، إليمانه وإحسانه فقد خسر عمله.
الذين  المؤمنين  حال  تعالى  الله  وصف  وقد 

يرجون رحمة ربهم ويخشون أن ال يقبل منهم.
َربِِّهْم  َخْشيَِة  ِمْن  ُهْم  الَِّذيَن  )إِنَّ  تعالى:  قال 
ُيْؤِمنُوَن  َوالَِّذيَن  ِبآَياِت َربِِّهْم  ُمْشِفُقوَن َوالَِّذيَن ُهْم 
آَتْوا  َما  ُيْؤُتوَن  َوالَِّذيَن  ُيْشِرُكوَن  اَل  ِبَربِِّهْم  ُهْم 
أُولَئَِك  َراِجُعوَن   َربِِّهْم  إِلَى  أَنَُّهْم  َوِجلَةٌ  َوُقلُوُبُهْم 
ُيَساِرُعوَن ِفي الَْخيَْراِت َوُهْم لََها َساِبُقوَن( )سورة 

المؤمنون: 57 - 61(.
َسأَلُْت  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  وعن 
اآْلَيِة:  َهِذِه  َعْن  وسلم  عليه  الله  صلى  اللَِّه  َرُسوَل 
)َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقلُوُبُهْم َوِجلَةٌ( )المؤمنون: 
الخمَر  يشربوَن  الَّذيَن  أَُهُم  َعاِئَشُة:  َقالَْت   ،)60
الَّذيَن  ولَِكنَّهُم  دِّيِق،  الصِّ بنَت  يا  ال  قاَل  ويسِرقوَن 
أن  يخافوَن  َوُهم  يصوموَن ويصلُّوَن ويتصدَّقوَن، 
ال ُتقبََل منُهم أُولَئَِك ُيَساِرُعوَن ِفي الَْخيَْراِت َوُهْم لََها 

َساِبُقوَن( رواه الترمذي.
على  نفسه  يرى  ممن  العمل  يقبل  ال  وكذلك 
وقال  تعالى  الله  رحمة  ينال  لن  فالمنان  اآلخرين 
َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل ُتبِْطلُوا َصَدَقاِتُكْم ِبالَْمنِّ  تعالى: )َيا أَيُّ

َواأْلََذى( )سورة البقرة: 264(.
إن االهتمام بقبول العمل مطلب مهم، ولقد كان 
األنبياء والمتقون حريصين على قبول العمل، فهذا 
منه  يتقبل  أن  ربه  دعا  السالم  عليه  إبراهيم  نبينا 
البيت العتيق مع ابنه إسماعيل  ما قام به من بناء 
قال سبحانه: )َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم الَْقَواِعَد ِمَن الْبَيِْت 
الَْعلِيُم(  ِميُع  السَّ أَْنَت  إِنََّك  ِمنَّا  َتَقبَّْل  َربَّنَا  َوإِْسَماِعيُل 

)سورة البقرة: 127(
العمل  لقبول  كونوا  عنه:  الله  علي رضي  وقال 
لقول الله  تسمعوا  ألم  بالعمل،  منكم  اهتماماً  أشد 
)سورة   ) الُْمتَِّقيَن  ِمَن  اللَُّه  َيتََقبَُّل  )إِنََّما  تعالى: 

المائدة: 27(. 

االهتمام بقبول العمل 

مطلب مهم ولقد 

كان االأنبياء واملتقون 

حري�سني على قبول 

العمل
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اطالق   مؤخراً  اإلمارات  أسواق  شهدت 
الرياضية  السيارة  تريبوتو«   8 أف  »فيراري 
تأتي  والتي  فيراري،  لعالمة  كلياً  الجديدة 
التعبير  لتمثل  خلفي  وسطي  بمحّرك  مزّودًة 
من  بمقعدين  بيرلينيتا  سيّارة  عن  األرقى 
فيراري. وتتمتع هذه السيارة بخواص ومزايا 
فريدة كلياً، كما أن اسمها يجسد عربون وفاء 
بمحرك  المزّودة  السيارات  ألقوى  وتقدير 
عالمة  سيارات  تاريخ  في  األقوى   )V8(

الحصان الجامح.
وحققت فيراري أصداًء قوية منذ الكشف عن 

 999 - خا�س

صورها األولى قبل إطالقها رسمياً في معرض 
مارس  شهر  في  للسيارات  الدولي  جنيف 

المنصرم.
جديداً  معياراً  تريبوتو«   8 »أف  وترسي 
القيادة  ومتعة  األداء  صعيد  على  السوق  في 
ستضمن  حيث  التحكم،  وسهولة  بمرونة 
ألفضل  الرائع  األداء  اختبار  السائقين  لجميع 
االستمتاع  إلى جانب  العالم،  في   )V8( محرك 
بمستوياٍت غير مسبوقة من التجاوب وتجربة 

القيادة المريحة والمتميّزة.
وناتج  حصاناً   720 تبلغ  جبارة  قدرة  ومع 

بات  حصاناً/ليتر،   185 حاجز  يتجاوز  طاقة 
األقوى  إسطوانات  الثماني  ذو  السيارة  محّرك 
فئة  إطار  خارج  فيراري  سيارات  تاريخ  في 
السيارات المحدودة ليرسي هذا المحّرك معايير 
جديدة كلياً ليس على صعيد المحّركات المجّهزة 
أنواع  لمختلف  وإنما  فحسب،  توربو  بشاحن 

المحّركات أيضاً. 
المزّود بشاحن   )V8( استخدام محرك  وتم 
مستويات  تولّد  أخرى  طرازات  في  توربيني 
مختلفة من الطاقة، وقد فاز هذا المحرك بجائزة 
محّرك  »أفضل  مسابقة  في  محّرك«  »أفضل 

أف 8.. حصان جامح جديد من فيراري
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و2017،   ،2016( متتالية  سنوات  لثالث  للعام« 
و2018(. كما فاز في عام 2018 بجائزة »أفضل 

محّرك في العقَدين الماضيين«. 
ويولّد هذا المحرك قوة 720 حصاناً من دون 
أّي تأخير في عمل التوربو الذي يستكمل األداء 
ويستكمل  للسيارة.  والمميز  المذهل  الصوتي 
أسلوب  مع  فوري  بشكٍل  المتاحة  الطاقة  هذه 
وذلك  الكفاءة،  عالي  والتجاوب  الممتاز  القيادة 
بفضل الحلول المتطورة المعتمدة على العناصر 
تجارب  من  والمستمّدة  للسيارة،  الديناميكية 

قيادة فيراري.

الـ  محرك  نفسه  هو  تريبوتو   8 أف  محرك 
وتيربو  ليتر   3.9 بسعة  سيلندرات   8 ذي   488
بأنه  فيراري  عنه  تقول  المحرك  هذا  مزدوج. 
السنوية«  عالمي  أفضل محرك  »جائزة  بـ  فاز 
العام  المحرك  فاز  كما  متتالية،  سنوات  لثالث 
الماضي بجائزة أفضل محرك آلخر عقدين. إذاً 

هذا محرك متفوق على غيره.
هذا المحرك يولد 720 حصان و770 نيوتن/ 
هذا  الجديد  فالمحرك  الدوران،  عزم  من  متر 
من  متر  نيوتن/  و10  حصاناً   50 على  حصل 
 488 فيراري  مع  مقارنًة  زيادة،  الدوران  عزم 

اإلنتاج. األحصنة هذه قادر على  الخارجة عن 
جعل السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كلم خالل 
2.9 ثانية )أقل بمقدار ثانية من »جي تي بي«، 
أما تسارع السيارة من 0 إلى 200 كلم فتحتاج 
إلى 7.8 ثانية )أقل بنصف ثانية من شقيقتها(. 
سرعة  على  حصلت  تريبوتو   8 أف  فيراري 
قصوى مقدارها 340 كلم بالساعة أي أسرع بـ 
10 كلم عن سيارة فيراري المتقاعدة. لكن كل 
هذه القوة ال تعني أنه سيكون هناك تأخر في 
استجابة محرك التيربو لدعسة البنزين، حسب 

شركة فيراري.
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الت�سميم اخلارجي لالأف 8

زيادة أداء السيارة إلى مرحلة موازية ألداء 
وزن  تخفيف  طريق  عن  كان  بيستا،  فيراري 
الفيراري  إسطوانات.   8 محرك  ذات  السيارة 
وزنها،  من  كيلوجراماً   40 بإزالة  قامة   8 أف 
طبعاً  كيلوجراماً،   1,330 اآلن  وزنها  وأصبح 
الخفيف  الوزن  خيارات  جميع  حساب  عند 
من  حزمة  على  السيارة  كما حصلت  المتاحة. 
من  مستوحاة  الجديدة  االنسيابية  التصاميم 
السيارة.  حرارة  إدارة  أجل  من  بيستا،   488
أمامي جديد  على صادم  السيارة  كما حصلت 
مأخوذ من فيراري بيستا بعطي السيارة فتحات 
تهوية محسنة. حيث تم إعادة تصميم الصادم 
بزيادة  مثبطة  قوة  ويعطيها  السيارة  ليناسب 
للسيارة  أكبر  ثباتاً  يعني  ما   ،%15 مقدارها 
للسيارة  أكبر  وقدرة  المنعطفات،  عند  وخاصة 
على كبح اإلطارات أثناء السرعات العالية. كما 
حصلت الفيراري أف 8 على مصابيح أمامية من 

»إل إي دي«، بعد تصغير حجمها أصبح  نوع 
هناك متسع من الفراغ لوضع فتحة تهوية فوق 
وانسيابية  المكابح،  تبريد  أجل  كم  المصابيح، 
الهواء في مقدمة السيارة. هذه التحديثات على 
التصميم جعلت السيارة أكثر انسيابية من 488 

بمقدار 10 بالمئة.
 8 لألف  الخلفية  الجهة  إلى  اتجهنا  إذا  أما 
بالليكسان  مغطى  المحرك  سنجد  تريبوتو. 
فتحات  ثالث  على  الغطاء  وقد حصل  الشفاف 
صحيح  اإلسطورية،   40 أف  بفيراري  شبيهة 
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املحّرك

 )V8( أسطوانات  بثماني  توربو  محرك   -
ومثبّت بزاوية 90 درجة 

- الطاقة القصوى للمحرك*720 حصاناً عند 
7000 دورة في الدقيقة 

نيوتن/ متر  الدوران األقصى*770  - عزم 
عند 3250 دورة في الدقيقة 

- القدرة النوعية لقوة المحرك185 حصاناً/
لتر 

- سرعة الدورات القصوى للمحرك   8000 
دورة في الدقيقة 

- نسبة االنضغاط 9.6:1 

الأبعاد والوزن

- الطول 4611 مم/العرض 1979 مم
- االرتفاع 1206 مم

- قاعدة العجالت 2650 مم
- تباعد العجالت األمامية 1677 مم
- تباعد العجالت الخلفية1646 مم

- وزن السيارة الكامل 1435 كج     
- وزن السيارة الجاف 1330 كج
- توزع الوزن 41.5% في األمام

- 58.5% في الخلف  
- سعة الصندوق200 ليتر

78 ليتراً - سعة خزان الوقود 
 ZR 20  245/35 - اإلطارات األمامية 

   J9.0
  ZR 20 J11.0 305/30 الخلفية -

- المكابح األمامية 398 × 223 × 38 مم
- الخلفية 360 × 233 × 32 مم

القابض بسبع  F1 مزدوجة  علبة تروس   -
سرعات

    
اأنظمة التحكم الإلكرتونية 

ترس تفاضلي خلفي إلكتروني من الجيل 
F1- ونظام التحكم بالثبات E-Diff3 الثالث

Trac ونظام منع انغالق المكابح/ نظام توزيع 
قوة الكبح اإللكتروني عالي األداء مع خاصية 
Pre-Fill من فيراري، ونظام التحّكم بالتعليق 
المغناطيسي االنسيابي FrS SCM-E ونظام 
التحكم بزاوية االنغالق الجانبي SSC 6.1 مع 

.FDE خاصية

الأداء

> 0 - 100 كيلومتر/ ساعة 2.90 ثانية
> 0 - 200 كيلومتر/ ساعة 7.8 ثانية

في  كيلومتراً   340 القصوى  السرعة   <
الساعة

> الزمن المسجل على حلبة فيورانو 1 دقيقة 
و22 ثانية و5 أجزاء من الثانية.

الساخن  الهواء  إخراج  الفتحات  هذه  هدف 
جمالية  لمسة  أضافوا  أيضاً  لكن  المحرك،  من 
تعيدنا  الخلفية  المصابيح  أن  كما  للسيارة. 
إلى تاريخ فيراري باستبدال المصابيح  مجدداً 
المصابيح  يعلو  مزدوجة.  بأخرى  األحادية 
فيراري  سيارة  لتصميم  مشابه  هوائي  جناح 
812 سوبرفاست.. كل هذه المنحوتات الجميلة 
هي ما تصفه فيراري »بلغة التصميم الجديدة«.

إعادة  تم  فالمقصورة  الداخل،  من  أما 
صغير  مقود  على   8 أف  فحصلت  تصميمها، 
دون  من  باالتصال  الخاصة  باألزرار  مرقط 
فتحات  المقود.  عن  يده  السائق  يزيل  أن 
التهوية الداخلية تخلت عن تصميمها المستطيل 
وحصلت على شكل دائري. السائق حصل على 
واجهة رقمية جديدة، بينما الراكب اعطي شاشة 
لمس مقاس 8.25 انش، كما حصلت على لوحات 

باب جديدة.

اأيقونة ت�سميمية 

تجّسد  »فيراري أف 8 تريبوتو الرياضيّة«، 
توجهاً  للتصميم«،  فيراري  »مركز  إبداع  من 
التفّرد  يعكس في جوهره  التصميم  في  جديداً 
والمزايا األساسيّة التي لطالما تميّزت بها جميع 

سيّارات فيراري، وخصوصاً على صعيد األداء 
الديناميكيّة  والكفاءة  واالنسيابيّة  االستثنائي 
الهوائيّة. كما وُتعتبر »فيراري أف 8 تريبوتو« 
الخواص  أداء  صعيد  على  األقوى  السيارة 
السيارات  فئة  ضمن  والهوائية  الديناميكية 
من  والمستوحاة  بمقعدين،  المزّودة  الرياضية 
تصميم سيّارة ’بيرلينيتا‘ ذات المقعدين بمحرك 
هيكل  من  والخلفي  األوسط  القسم  في  مثبت 
السيارة. وتحّل هذه السيارة مكان طراز »488 
بأعلى  تتمتع  وهي   ،GTB  488 بي«  تي  جي 
مستويات األداء الذي يقدم للسائق تجربة قيادة 
السيارة  هذه  وشهدت  مسبوقة.  غير  تفاعلية 
تطويراً في مختلف جوانبها، حيث باتت تحقق 
عند  بالسيارة  التحكم  حيث  من  أفضل  أداًء 
مستويات  تعزيز  مع  قدراتها  بأقصى  قيادتها 

الراحة في المقصورة.
من جهة ثانية، تولّد سيارة  »أف 8 تريبوتو« 
50 حصاناً إضافية مقارنة بطراز »488 جي تي 
بي«، وتتمتع بوزن أخّف بمقدار 40 كيلوجراماً، 
الديناميكية  الكفاءة  في  زيادة  شهدت  كما 
تجهيزها  عن  فضالً   ،%10 بنسبة  الهوائية 
بزاوية  التحّكم  نظام  من  األحدث   6.1 بنسخة 

االنزالق الجانب. 
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في يونيو الماضي، أعلن المجلس الوطني االتحادي انتهاء فصله التشريعي مسلماً العهدة، ومتمنياً للمجلس الذي 
سيخلفه التوفيق في مرحلة جديدة يبدأها أعضاء جدد بعد أن يتموا التزاماتهم ببرنامج انتخابي جديد أعلنه صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«. 
انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2019 تنطلق من نموذج سياسي وطني نابع من هوية الوطن وهدفه حماية 
النسائية بنسبة 48%، واألهم من ذلك  الثوابت، أبرز مالمحه زيادة المشاركة الشبابية بنسبة 67%، والمشاركة 
ارتفاع عدد أعضاء الهيئات في مختلف إمارات الدولة إلى 224 ألفاً و279 مواطناً ومواطنة، بعد أن كانت 7000 ناخب 
وناخبة في أول انتخابات عام 2006، يجعل للمرأة النصف من المقاعد، ويتيح طرقاً جديدة للتصويت ألصحاب الهمم 
والناخبين الذين ال يعرفون القراءة أو الكتابة، ويحدد طريقة التصويت في االنتخابات بحسب ما إذا تم التصويت 

داخل الدولة أو خارجها.
قد يتساءل بعضهم: لماذا نشارك في االنتخابات؟ وما الذي سيقدمه المجلس ترشحنا أو انتخبنا؟ وماذا قدم لنا 

أعضاؤه طوال السنوات الماضية؟ وأين برامجهم االنتخابية عنا بعد دخولهم تحت قبة البرلمان؟ 
أسئلة تطرح من أفراد ال ينقصهم الوعي بأهمية الدور السياسي للمؤسسات النيابية، بل ألنهم في دولة وفرت 
لهم أفضل الفرص في جميع المجاالت، وال نكون مبالغين إذا قلنا إن الشعب حظي بحكومة متقدمة، تسبقه في 
تحقيق مطالبه قبل أن يطلبها، سواء تعلق األمر بالمسكن، أو التعليم، الصحة، الزواج، أو أي موضوع يشغل بال أي 
مواطن في أي دولة، لذا يأتي اعتقاد بعضهم بعدم قدرة المجلس على تقديم أكثر مما تقدمه الحكومة محلية كانت 
أو اتحادية، إال أنه ومع كل ما تحقق لنا كمواطنين ال ينبغي أن نغفل عن دورنا السياسي كمواطنين في مشاركة 
فهذه  فيها،  لتمثيلنا  االنسب  اختيار  أو  ورقابية،  تشريعية  مؤسسة  في  تواجدنا  من خالل  المسؤولية  الحكومة 
المؤسسة لها الدور في القوانين والتشريعات التي تسير كثيراً من أمور حياتنا، والموضوعات التي تطرح لمعالجة 
كثير من المشكالت على المستوى االتحادي. وإذا كنا نرى تقصيراً في أي من األعضاء الذين تم انتخابهم فمن 
الواجب علينا مسبقاً متابعتهم والتواصل معهم وسؤالهم عن تلك البرامج التي أقنعونا بها فمنحناهم أصواتنا. فذلك 
جزء من المسؤولية ونصيب من المشاركة السياسية التي من حق كل فرد أن يمارسها، بواسطة فرض الرقابة على 

من منحه وعوداً ومن لم يلتزم بتلك الوعود. 
من المهم أن نشارك جميعاً حتى وإن لم ترد أسماؤنا في القوائم االنتخابية بتشجيع األفضل على الترشح 
والتصويت ألنها مسؤولية وطنية ال تسقط عن أي منا، فانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني خطوة في برنامج 
التمكين السياسي التي وّجه به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، وخطوة 
تقيس نجاح دولة اإلمارات في مشروعها السياسي الديمقراطي الذي ستثبت فيه تميزاً آخر كما أثبتت تميزها في 

برنامجها االتحادي.
سنرى ونقرأ عن برامج انتخابية يرفعها من يرشحون أنفسهم لالنتخابات في كل إمارة، ولن نجد بينها اختالفاً، 
ألن الهدف واحد وإن اختلفت الصيغة، لكن ما يهمنا، ونحن نطالع تلك البرامج االنتخابية وعند فحصها أن نكون 
اإلمارات،  وبنات  أبناء  لدى  الحقيقية  المواطنة  تعزيز  على  قادرة  البرامج  تكون  أن  على  الحرص  كل  حريصين 
تصبح  ال  ازدهاره حتى  في  والمشاركة  وحمايته  عنه  والدفاع  وقيادتهم،  لوطنهم  حقيقي  والء  من  يتطلبه  وما 
عالقته بالوطن محصورة في وثيقة الجنسية واالمتيازات المادية. باإلضافة إلى السعي نحو تمكين أبناء وبنات 
اإلمارات ليصبحوا أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والمعرفية.  والمهم من ذلك كله أن يكون البرنامج االنتخابي منطلقاً من حيث انتهى اآلخرون في المجلس الوطني 
االتحادي خالل السنوات الماضية، فأسوأ خطأ من الممكن أن يقع فيه البرلماني او أي قائد في مؤسسة أخرى، هو 
تجاهل كل ما تم إنجازه قبل وصوله للمركز، وعدم التفاته إلى فحص التجربة بعيوبها ومحاسنها، وكأنه يبدأ من 
الصفر في حين أن الصفر ليس له وجود في مؤسسات وطنية عريقة، لها تجربتها التي تستحق التقييم والرصد 

لكل ما سبق لتكمل المسيرة بالقوة نفسها. 
نضجاً  وأكثر  أعمق  تجربة  الى  ونتطلع   2019 عام  انتخابات  تنتجه  الذي  الوطني  المجلس  إلى  جميعاً  نتوق 
بعد سنوات من االنتخابات والممارسات البرلمانية التي صقلت شخصيات وأسهمت في تطوير مؤسسات...فكل 

األمنيات بالنجاح لهذه التجربة التي نفخر بها وبالمشاركة فيها ضمن أول مجلس منتخب لدولة اإلمارات. 

لماذا نشارك في انتخابات الوطني؟!
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