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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

ي�سدر هذا العدد فيما يودع العاملان العربي واالإ�سالمي �سهر رم�سان املعظم وي�ستعدان ال�ستقبال 

عيد الفطر ال�سعيد، فكل عام واأنتم بخري وع�ساكم من عواده.

وبهذه املنا�سبة نتقدم باأ�سدق التهاين والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان، رئي�س الدولة، »حفظه اهلل«، واإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

ال�سيخ  ال�سمو  واإىل �ساحب  »رعاه اهلل«،  ال��وزراء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 

حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، واإىل اأ�سحاب 

�سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق  العهود،  اأولياء  و�سمو  االإمارات،  االأعلى حكام  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، �سائلني املوىل عز وجل اأن يحفظ 

�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، ويدمي عليه موفور ال�سحة والعافية، ليظل ذخرًا للوطن ولالأمتني 

العربية واالإ�سالمية. 

ويف هذا العدد نتطرق يف الق�سة الرئي�سة اإىل مو�سوع اأعمال ال�س�حر وال�س�عوذة وهما م�ن اأق�دم 

املعتق�دات والظواه�ر الت�ي عرفته�ا الب�س�رية، وت�س�ري كت�ب التاري�خ اإل�ى اأن االإن�سان م�ار�س اأعم�ال 

ال�س�حر وال�س�عوذة عل�ى م�ر الع�س�ور، ورمب�ا كان جه�ل االإن�سان اآن�ذاك مب�ا حول�ه وخوف�ه من�ه ه�و 

ال�ذي دفع�ه اإل�ى التعام�ل م�ع ه�ذه املاورائي�ات، ولك��ن امل�س��تغرب اأن االإن�سان ف��ي الع�س��ر الراه��ن، 

ورغ��م تق��دم العل��وم والتكنولوجي��ا م��ازال مي�ار�س اأعم�ال ال�س�حر وال�س�عوذة، وم��ازال هنال��ك 

بع���س االأ�سخا�س الذين يلج��وؤون اإل��ى ال�س��حرة واإل��ى امل�س��عوذين مبج��رد تعر�سه��م مل��اأزٍق م��ا، اأو 

رغبته��م بتحقي��ق اأمني��ٍة م��ا، وه��و م��ا �س��اعد عل��ى بق��اء ه��ذه الظاه��رة اخلطي��رة وانت�س��ارها 

القانونية  وتبعاتها  امل�سكلة  جذور  على  ال�سوء  ون�سلط  ال�سائك  امللف  هذا  نفتح  جعلنا  ما  وهذا 

واجلنائية يف جمتمعاتنا العربية.

ويف حتقيق حول التطورات االأخرية للنظام العديل يف الدولة نتناول التعديالت الت�سريعية 

العمل  وترية  وت�سريع  عادل  وق�ساء  اآمن  ملجتمع   »2021 »االإم��ارات  روؤية  جت�سد  التي  االأخرية 

الدولة  م�سرية  تعزز  التي  املهمة  االإجن��ازات  من  وهي  والزمان  املكان  حاجز  وتخطي  الق�سائي 

بتوجيهات القيادة الر�سيدة نحو م�ساف الدول االأوىل يف العامل. 

وعلى هذا املنوال اأي�سًا نبحث فما يعنيه التحول ال�سامل اإىل االقت�ساد الرقمي الذي تنتهجه 

للمفاهيم االقت�سادية واالجتماعية  اأكرب عملية تغري  الدولة، حيث بات هذا االقت�ساد يقود 

بل والثقافية حول العامل، خا�سة واأن القواعد االقت�سادية القدمية اأ�سبحت غري جمدية يف 

ظل وجود ال�سركات الرتيليونية مثل اأمازون واأبل واللتان جتاوزت قيمتهما الرتيليون دوالر، كما 

اأن اأكرب 25 �سركة تكنولوجية من حيث الر�سملة ال�سوقية يوجد معظمها يف الواليات املتحدة 

واالحتاد االأوروبي وال�سني، وتتجاوز الر�سملة ال�سوقية الأكرب �سركات التكنولوجيا يف الواليات 

املتحدة وحدها ال� 400 مليار دوالر. فاالقت�ساد الرقمي �سرورة وما احلرب التجارية ال�سعواء 

بني الواليات املتحدة وال�سني اإال حرب لل�سيطرة على هذا االقت�ساد عامليًا. 

ومن الدرا�سات التي نن�سرها يف هذا العدد واحدة حول دور وزارة الداخلية يف تعزيز قيمة 

الت�سامح يف املجتمع، فهذا الدور ميثل اأحد اأ�س�س تعزيز التالحم والتما�سك املجتمعي، الأن هذه 

الثقايف  التنوع  قبول  يف  وت�سهم  االأف��راد،  بني  واملعامالت  التعامل  يف  للت�سامح  توؤ�س�س  الثقافة 

وثقافات  خمتلفة  اأع��راق  من  به  يرتبط  وما  اجلن�سيات  تعدد  عن  الناجت  العرقي  واالختالف 

متنوعة بدولة االإمارات. لذلك تاأتي اأهمية اإبراز الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية يف جمال 

دعم وتعزيز ثقافة الت�سامح يف املجتمع، مما يجعل من الت�سامح قيمة اجتماعية توؤ�س�س للتاألف 

والتعاون بني االأفراد يف جميع مناحي احلياة وموؤ�س�سات الدولة، ومبا ي�سهم يف وجود االنفتاح 

والت�سامح بني جميع اجلن�سيات التي تعمل وتعي�س يف دولة االإمارات اأو تاأتي للدولة لل�سياحة اأو 

الأي هدف اآخر يف حالة من التوافق واالن�سجام.

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

والتي بها تستمر مسيرة دولة االتحاد نحو غد أكثر إشراقاً.

في لقاءاتي مع المواطنين والمسؤولين اتبع دائمًا سياسة الباب المفتوح 
والمصارحة التامة، وقد استلهمت هذا من آبائنا وأجدادنا. إن اللقاء بين 
القائد والشعب هو في مفهومي لقاء بين األب وأبنائه، وأي ابتعاد من 
القائد عن الشعب يبعد عن الصورة الواقعية الحتياجات شعبه، وبذلك 

يحصل النفور واالبتعاد من قبل الشعب عن القائد المغرور. 
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11 العدد 582 يونيو 2019

لقد قلت من قبل إننا نخوض تجربة االتحاد 
التجربة..  هذه  مارسنا  أن  لنا  يسبق  ولم 
االتحاد ال  الذين رسمنا خطة  بأنفسنا  ونحن 
عن خبرة بل عن إيمان بأمتنا.. إيمان بالوطن 
تحقيق  في  ورغبة  الوحدة  بضرورة  وإيمان 

المصلحة التي ال تدرك إال باالتحاد.
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد يتقبل تهاين حك�ام االإمارات ب�سهر رم�سان املبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
إخوانه  أبوظبي،  في  بالبطين  الدولة  رئيس  قصر  في  الله«  »حفظه 
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، 
بمناسبة حلول شهر  والشيوخ،  الحكام  ونواب  العهود  أولياء  وسمو 

رمضان المبارك.
صاحب  الله«   »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  استقبل  فقد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه  الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى 
لالتحاد  حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ 
سعود بن راشد المعال عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم أم القيوين، 
وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى 

لالتحاد حاكم رأس الخيمة.
من  كالً  الله«   »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  استقبل  كما 
دبي،  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، 

وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب 
حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، 
الفجيرة،  عهد  ولي  الشرقي  بن محمد  بن حمد  الشيخ محمد  وسمو 
وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعال ولي عهد أم القيوين، 
وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعال نائب حاكم أم القيوين، وسمو 

الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
التهاني  أطيب  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وتبادل 
وسمو  اإلمارات،  حكام  الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانه  مع  والتمنيات 
أولياء العهود، ونواب الحكام، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله 
العربية  المتحدة  المناسبة على دولة اإلمارات   عز وجل أن يعيد هذه 
وشعبها بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« قائد المسيرة 
الدولة  رئيس  السمو  لصاحب  تمنياتهم  عن  الجميع  وأعرب  المباركة. 
»حفظه الله« بموفور الصحة والعافية والسعادة، ودوام السداد والتوفيق، 
لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وتعزيز المكتسبات واإلنجازات للوطن 
والمواطنين على النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيب الله ثراه« في القيادة، وبناء اإلنسان وإسعاده، وتحقيق 

طموحات الوطن في التنمية والتقدم واالزدهار.

.. ويأمر باإلفراج عن 3005 نزالء

الدولة  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب  أمر 
»حفظه الله« باإلفراج عن 3005 نزالء  ممن صدرت بحقهم أحكام في 
قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم 

تنفيذاً لتلك األحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
و أتى أمر اإلفراج عن النزالء في إطار حرص سموه على إعطائهم 

فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن 
الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  الصادرة من صاحب  العفو  مكرمة 
تكشف  المبارك،  رمضان  شهر  بمناسبة   عليهـم  المحكوم  بعض  عن 

المعفو عنهم فرصة جديدة لالندماج في  عن حرص سموه على منح 
نسيج المجتمع، ليكونوا أعضاء صالحين يلتزمون بالقوانين ويسعون 

بجد واستقامة نحو مستقبل أفضل لبالدهم وذويهم.
أبوظبي   العام إلمارة  النائب  البلوشي  المستشار علي محمد  وأشار 
للقرار  التنفيذية  باإلجراءات  قامت  أبوظبي   في  العامة  النيابة  أن  إلى 
السامي لصاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، وذلك بالتنسيق مع 
الجهات المعنية، لضمان سرعة عودة من شملتهم المكرمة إلى أسرهم، 
وتحقيق الهدف الرئيس لهذا القرار السامي، والمتمثل في إدخال الفرحة 

في هذه األيام المباركة إلى عائالت فقدت وجود أبنائها بينهم.
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محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أخاه صاحب السمو 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

للقوات المسلحة في قصر البطين بأبوظبي.
ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه  الله«، 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو 
الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن 

راشد آل مكتوم للمعرفة.
بمناسبة  والتبريكات  التهاني  المهنئين  جموع  مع  سموهما  وتبادل 

شهر رمضان المبارك.
كما تبادال األحاديث حول التواصل بين أبناء اإلمارات، والحرص على 
القيم األصيلة  المبارك،  بجانب  التهاني بمناسبة شهر رمضان  تقديم 
التي يمثلها هذا الشهر الفضيل في نفوسهم بتوادهم وتراحمهم، داعين 
وطننا  ربوع  على  والخير  واألمان  األمن  نعمة  يديم  أن  وجل  عز  الله 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  الغالي 
الدولة »حفظه الله«.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في 
منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم 
نهيان ممثل حاكم  آل  زايد  بن  الشيخ سعيد  العين، وسمو  في منطقة 
أمناء  مجلس  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ  وسمو  أبوظبي، 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية،  والفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الشيخ حامد بن زايد آل نهيان  الرئاسة، وسمو  الوزراء وزير شؤون 
رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن 
زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 

إدارة مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم، وعدد من سمو الشيوخ.

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أمر 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  »رعاه الله«، باإلفراج عن 587 
محكوماً من نزالء المؤسسات اإلصالحية والعقابية في دبي، من مختلف 

الجنسيات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
دبي   إلمارة  العام  النائب  الحميدان  عيسى  عصام  المستشار  وأكد 
بالعفو  المشمولين  الفضيل على منح  الشهر  حرص  سموه مع حلول 
فرصة لمعاودة االنخراط في المجتمع، وممارسة حياتهم كأفراد صالحين 
ملتزمين بالقانون وأحكامه، ما من شأنه إدخال الفرحة والسرور على 
أسرهم في هذه األيام المباركة، تأكيداً لمبدأ التسامح الذي تعليه قيادتنا 
كقيمة أساسية من قيم مجتمعنا، في الوقت الذي تحتفي فيه دولتنا بـ 

»عام التسامح« في داللة رمزية لألثر اإليجابي الكبير إلعالء هذه القيمة 
النبيلة، وترسيخ مكانتها.

وناشد الحميدان المشمولين بالعفو بأن يأخذوا العظة من التجربة التي 
مروا بها لتفادي كل ما يمكن أن يحيد بهم مرة أخرى عن الطريق القويم، 
وأن يتخذوا من المكرمة السامية فرصة لطّي صفحة مضت في حياتهم 
بكل ما حملته من أخطاء، وفتح صفحة جديدة مع أسرهم وأحبائهم، في 
للمجتمع،  الحامي  السياج  يمثل  الذي  القانون  بأحكام  االلتزام  إطار من 
ليبقى  لممتلكاتهم وحقوقهم،  والحافظ  أفراده،  والضامن ألمن وسالمة 
مجتمع دولة اإلمارات العربية  المتحدة أنموذجاً للمجتمعات التي تعلي 

مبدأ سيادة القانون.

.. ويأمر باإلفراج عن 587 نزياًل  .. ويأمر باإلفراج عن 3005 نزالء
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أخبار الوطن

محمد بن زايد والسيسي يبحثان العالقات االأخوية

ولي عهد أبوظبي يؤكد أن أرض التسامح ستظل آمنة 

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس 
تعزيزها،  وسبل  األخوية  العالقات  الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 

ومجمل القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
جاء ذلك خالل استقبال فخامة الرئيس المصري لسموه في القاهرة، 
المجاالت  مختلف  في  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  بحث  جرى  حيث 
السياسية واالقتصادية والتنموية واالستثمارية، وآفاق مواصلة تطوير 

هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خالل اللقاء تحيات 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
إلى فخامة   الرئيس السيسي، وتمنياته للشعب المصري الشقيق مزيداً 

من التقدم والنماء.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة اإلمارات 

بشكل  النظر  وجهات  وتبادل  التشاور  على  حريصة  المتحدة  العربية 
مستمر مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حول التطورات والمستجدات 
على الساحتين اإلقليمية والدولية، وكل ما من شأنه دفع العالقات الثنائية 

إلى األمام في المجاالت المختلفة.
ورحب فخامة الرئيس المصري بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد 
المكانة المتميزة التي تحظى بها  بن زايد آل نهيان إلى القاهرة، مؤكداً 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  اإلمارات  دولة 
العالقات  تمثله  وما  المصري،  الشعب  لدى  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
األشقاء  بين  االستراتيجي  للتعاون  أنموذج  من  اإلماراتية   - المصرية 

العرب.
وحمل فخامته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته 
بموفور  له  وتمنياته  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  إلى 

الصحة والعافية، ولدولة اإلمارات وشعبها مواصلة التقدم واالزدهار.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، أن التطوير المستمر لقواتنا المسلحة 
الباسلة على مستوى التسليح والتدريب وغيرهما، يمثل أولوية قصوى 
للقيادة، من منطلق إيمانها بأن التنمية تحتاج إلى قوة تحميها، وأن الدول 
القادرة على صيانة مكتسباتها ومصالحها في ظل عالم مليء بالمخاطر 
والتهديدات والتحديات هي التي تملك قوة عسكرية متطورة، تكون بمنزلة 

الحصن الذي تركن إليه وهي تمضي نحو التطور والتقدم.
وقال سموه، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 43 لتوحيد القوات 
والتعايش  التسامح  أرض  الطيبة،  األرض  هذه  »إن  المسلحة: 
بحكمة  ثم  تعالى،  الله  بحفظ  مستقرة؛  آمنة  ستظل  والمحبة، 
قيادتها وإخالص أبنائها.. وأنتم في القوات المسلحة في طليعة 

المخلصين، تجسدون قيم الشجاعة والوطنية واالنتماء، وتمثلون 
لمنعة الوطن وقوته. وسيبقى يوم السادس من مايو كل  رمزاً 
عام حافزاً للمزيد من العمل والجهد، حتى تظل األمانة التي تركها 
لنا اآلباء واألجداد عزيزة مصونة، كما أرادها المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه من القادة المؤسسين«.
في  المرأة  أن  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  وأكد صاحب 
برئاسة  القيادة،  ودعم  واهتمام  بثقة  حظيت  المسلحة  القوات  صفوف 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
الله« لتثبت أنها أهل لهذه الثقة والمكانة على مدى أعوام من العمل الجاد 
المثمر، فحققت إنجازات، وأظهرت كفاءة عالية، وقدرة كبيرة على تحمل 

المسؤولية في ميادين الكرامة والواجب الوطني.
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.. ويشهد ملتقى »سياسات وزارة الداخلية«

سيف بن زايد   يرتاأ�س اجتماع »املكافاآت ال�سلوكية« �سمن وزارة الالم�ستحيل

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية ملتقى القادة الثاني لسياسات وزارة الداخلية تحت 
عنوان: »التعامل مع القضايا الخاصة باإلساءة لألطفال«، والذي  أقيم في 
أبوظبي. ونظمت الملتقى إدارة السياسات باإلدارة العامة لالستراتيجية 

لتعزيز  وطنية  بهدف رسم سياسة  الداخلية  وزارة  في  اإلداء  وتطوير 
وتطوير  األطفال  لحماية  تعزيزاً  السبل  أفضل  إليجاد  الرامية  الجهود 
العالمية،  المعايير  أرقى  وفق  بذلك،  الخاصة  واالشتراطات  الممارسات 
وبصورة تنسجم مع توجيهات حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
المكافآت  القيادي إلدارة  للفريق  األول  االجتماع  الداخلية  وزير  الوزراء 
الشيخ  السمو  أطلقها صاحب  التي  الالمستحيل  السلوكية ضمن وزارة 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه الله«، والتي تعمل على إجراء تغيير جذري للنظم الحالية في 

العمل الحكومي.
وتهدف إدارة المكافآت السلوكية إلى تحفيز السلوك اإليجابي لدى أفراد 
المجتمعية  السلوكيات  المجتمع عبر تطوير نظام مكافآت خاص يرصد 
اإليجابية ويكافئ الملتزمين بها، من خالل قياس السلوك الجيد لألفراد، 
وإطالق المبادرات الهادفة إلى تحفيز المجتمع على تبني هذه السلوكيات، 
ومكافأتهم عن طريق منحهم نقاطاً تحفيزية للسلوك اإليجابي تتيح لهم 
الحصول على حوافز متنوعة حسب فئات المجتمع المستهدفة بما في ذلك 

دفع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة.
العمل  خطط  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  واعتمد 
المقبلة، والتي تتضمن وضع  المرحلة  باإلدارة خالل  الخاصة  التنفيذية 
المحفزة  المكافآت  وتحديد  المجتمع،  في  المؤثرة  بالسلوكيات  قائمة 
للسلوك، باإلضافة إلى تطوير تطبيق ذكي للوصول إلى فئات المجتمع 

كافة.
وأكد  سموه أن اإلمارات ماضية في تعزيز نجاحاتها وتحسين جودة 

حياة المجتمع بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله«، وبالمبادرات الخالقة لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد  »رعاه 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
إدارة  أن  نهيان   آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وأوضح   
المكافآت السلوكية ضمن وزارة الالمستحيل هي مبادرة ريادية أطلقتها 
حكومة اإلمارات برؤية قيادتها الرشيدة بهدف تعزير السلوك اإليجابي 
لدى أفراد المجتمع ومؤسساته واستثمار الطاقات اإليجابية الموجودة في 

المجتمع اإلماراتي وتشكيلها بإطار مؤسسي.
وأضاف سموه أن االستثمار الحقيقي يكون في بناء القدرات 
الحياة،  جودة  لتحسين  الوطني  دورها  من  وتمكينها  البشرية 
وتأتي مثل هذه المبادرات لتشكل إطاراً مؤسسياً لالستفادة من 
اإلماراتي  المجتمع  في  والمتوارثة  المغروسة  اإليجابية  الروح 
وتعزيزها وتوجيهها إلى خدمة الوطن والمواطن من خالل برنامج 
مكافآت ضمن قالب مؤسسي، بما يحسن حياة المجتمع ويقدم 
القادر  الخاّلق  الحكومي  العمل  لمنظومة  جديداً  أنموذجاً  للعالم 
الناجحة  التجارب  لتعميم  الكامنة  المجتمع  استثمار طاقات  على 

ومكافأتها.

ولي عهد أبوظبي يؤكد أن أرض التسامح ستظل آمنة 
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الغالف

عرفتهـا  التـي  والظواهـر  المعتقـدات  أقـدم  مـن  والشـعوذة  السـحر  أعمـال  تعـد 
إلـى أن اإلنسان مـارس أعمـال السـحر والشـعوذة  التاريـخ  البشـرية، وتشـير كتـب 
هـو  منـه  وخوفـه  حولـه  بمـا  آنـذاك  اإلنسان  جهـل  كان  وربمـا  العصـور،  مـر  علـى 
الـذي دفعـه إلـى التعامـل مـع هـذه الماورائيـات، ولكــن المســتغرب أن اإلنسان فــي 
العصــر الراهــن، ورغــم تقــدم العلــوم والتكنولوجيــا مــازال يمـارس أعمـال السـحر 
الســحرة  إلــى  يلجــؤون  الــذين  األشخاص  بعــض  هنالــك  ومــازال  والشـعوذة، 
وإلــى المشــعوذين بمجــرد تعرضهــم لمــأزٍق مــا، أو رغبتهــم بتحقيــق أمنيــٍة مــا، 

وهــو مــا ســاعد علــى بقــاء هــذه الظاهــرة الخطيــرة وانتشــارها.
»999« تفتح هذا الملف الشائك وتسلط الضوء على جذور المشكلة وتبعاتها القانونية 

والجنائية في مجتمعاتنا العربية.  

تجار الوهم
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حتقيق: لرا الظرا�سي 

قرُن تْيٍس يتيم 
ال يزال الأعمال ال�سحر وال�سعوذة زبائنها املغيبون لكن الت�سريعات الرادعة لهم باملر�ساد 

في األلفية الجديدة التي تشهد أحدث االختراعات، 
بفضل  اآلن  مفتوحاً  أصبح  الذي  والفضاء 
الحياة  إمكانية  للبحث عن  الدول  لكل  االختراعات 
في كوكب آخر، والسرعة والحداثة التي أصبحت 
واقعاً نعيش تفاصيله، والجرائم اإللكترونية العابرة 
تشكل  التي  اإلنترنت  وشبكة  والمحيطات،  للدول 
وسط  اليومية،  حياتنا  من  به  يستهان  ال  جزءاً 
وأعمال  سحر  وجود  عن  خبراً  تصادف  هذا  كل 
شعوذة وأُناس مازالوا إلى هذه اللحظة التي أكتب 
بها تحقيقي الصحفي يصدقون أن األموال تتكاثر 
من دون عمل واجتهاد، وأن القلوب يمكن أن نمتلك 
أو  أو جناح بعوضة  نواصيها بجلد زرافة مطلقة 
ظفر خنفساء أرمل، أو قرن تيس يتيم، وهناك من 

يثق بمشعوذ دجال يبيع الوهم في حياتنا!
هذا التحقيق محاولة لقراءة هذه الظاهرة القديمة 

جداً والتي التموت، فالسحر اآلن أصبح )ديلفري( 
والدفع عند التسليم، يأتيك من أي بقعة في العالم، 
والجهل هنا سيد كل شيء حتى لو اختلفت األدوات، 

من أدوات تقليدية إلى أدوات حديثة.
خطورة  على  التحقيق  هذا  في  نتعرف  تعالوا 
المشّرع  واجهها  وكيف  والشعوذة  السحر  أعمال 

اإلماراتي وتصدى لها. 

املادة 399 

إدارة  مدير  العفاري  حمود  الدكتور  العقيد 
لشرطة  العامة  القيادة  في  المجتمعية  الشرطة 
أبوظبي أوضح أن أفعال السحر والشعوذة تندرج 
تحت بند جريمة االحتيال. وقد تناولت المادة 399 
أنه االستيالء  الفعل على  العقوبات هذا  من قانون 
على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه بوسائل 

احتيالية، فاالحتيال قائم على الكذب، وال تقوم هذه 
الجريمة إذا كانت الوقائع التي أدت إلى تسليم المال 

من شخص آخر وقائع صحيحة غير مكذوبة. 
ويهدف المشرِّع من وراء تجريم هذا الفعل إلى 
يشكل  )فاالحتيال  الملكية  هما  مصلحتين  حماية 
يلزم لوقوع  المجني عليه حيث  اعتداء على ملكية 
في  واإلرادة  الفاعل(  لدى  التملك  نية  الجريمة 
التعاقد، )فالقانون يحمي اإلرادة من أن تقع محالً 

لوسائل احتيالية في التعاقد(.
أن  المجتمعية:  الشرطة  إدارة  مدير  وأضاف 
عاٍل  بذكاء  يتميز  االحتيال  جريمة  في  الجاني 
وبراعة في التعامل واإلقناع، ألنه إذا كان االحتيال 
العادي،  الرجل  السذاجة بحيث ال ينطلي على  من 
أن  فيلزم  االحتيال.  جريمة  لوقوع  يكفي  ال  فإنه 
للتصديق بحيث  أو قابالً  يكون االحتيال ذا حبكة 
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ما  وغالباً  المتوسط  الذكاء  ذو  الرجل  فيه  يقع 
يسعى الجناة في جريمة االحتيال إلى تحقيق الربح 
السريع والثراء غير المرتبط ببذل أي جهد مقتنعين 
بمبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن المبادئ والقيم 
اإلنسانية هي محض كالم نظري ال ينفع الفرد في 
الحياة عبارة عن فرص يجب  العملية، وأن  حياته 
فرصة  هو  السذج  األفراد  بعض  وإيجاد  انتهازها 
يجب اغتنامها لإليقاع بهم واالستيالء على أموالهم 

وهذا ما يتقنه أهل السحر والشعوذة.

�سيكولوجية ال�سلوك 

لكن التفسير السيكولوجي لسلوك المجني عليه 
تحصيل  في  رغبة  وجود  يؤكد  الجريمة  هذه  في 
اتخاذ  دون  من  معين  عمل  إنجاز  أو  معين  شيء 
جرائم  وفي  والحذر،  للحيطة  الالزمة  اإلجراءات 
الحيل  إلى  المشعوذون  يعمد  والشعوذة  السحر 
األشخاص  أُمنيات  تحقق  بافتراض  السيكولوجية 
وفي  يقصدونهم  والذين  الحالمين  أو  المحبطين 
غالب األحيان إليمانهم بقدرات المشعوذين الخارقة 

أو الغيبية. 
وفقاً  االحتيال  إن  العفاري:  العقيد  وقال 
يجرم  ال  القانون  لكن  الكذب،  على  قائم  للقانون 
الدين  المجرد، حيث ترك األمر هذا لقواعد  الكذب 
أوجب  وعليه  وتجريمه  الستنكاره  واألخالق 
الجاني  يمارسه  الذي  الكذب  يترافق  أن  المشرع 
المجني  تحمل  خارجية  مظاهر  أو  مادية  بأفعال 
وإال  واألقوال،  األفعال  هذه  بصحة  لالعتقاد  عليه 
وقع ضحية لمقولة )القانون ال يحمي المغفلين(. 

وقد حددت المادة 399 وسائل االحتيال على سبيل 
الحصر ومن أهمها: االستعانة بطريقة من الطرق 
االحتيالية، اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وعلى الرغم من أن األصل هو عدم تجريم الكذب 
المجرد الذي ال يصاحبه أعمال مادية احتيالية إال 
االستثنائية  الحاالت  بعض  أوجد  قد  المشرع  ان 
االحتيالية  الوسائل  إلى  الكذب  فيها  يرقى  التي 
الكذب  بهذا  تحيط  التي  للظروف  نظراً  المجرمة 
للثقة  نظراً  وذلك  النشر،  وسائل  استخدام  كحالة 
النشر في وسائل اإلعالم في نفوس  يبعثها  التي 
لصفة  الجاني  استخدام  حالة  أو  األفراد،  بعض 
صحيحة وذلك لتمرير أمر كاذب فيصدقه المجني 
عليه تحت تأثير هذه الصفة الصحيحة والموثوقة 
من قبل الغير، مما يرفع مستوى الكذب من كذب 
كوسيلة  يستخدم  خطير  كذب  إلى  عادي  مجرد 

لالحتيال المجرم.
وتعاقب المادة 399 على االحتيال بعقوبة الحبس 
وتجيز  الغرامة.  أو  سنوات  ثالث  إلى  شهر  من 
المادة ذاتها للمحكمة أن تأمر بوضع الجاني تحت 
مالحظة الشرطة مدة سنة على األقل وسنتين على 
األكثر، وال يشترط لوقوع الجريمة تحقق الضرر، 
حيث إن نص المشرع صريح في عبارة »وكان من 
تطلب شرط  عدم  في  بغيره«  اإلضرار  ذلك  شأن 
الضرر  هذا  يكون  أن  فيكفي  الجريمة  في  الضرر 
النتيجة لسبب ال دخل  لم تحدث  إذا  أما  محتمالً. 
إلرادة الفاعل فيه، فإن جريمة الشروع في احتيال 
في  الشروع  على  الفاعل  ويعاقب  تقوم  التي  هي 
االحتيال بالحبس مدة ال تتجاوز سنتين أو بالغرامة 

التي ال تزيد على عشرين ألف درهم، أما االحتيال 
الذي نص عليه قانون مكافحة جرائم  اإللكتروني 
تقنية المعلومات فعقوبته الحبس من سنة إلى ثالث 
مليون  إلى  درهم  ألف   250 من  والغرامة  سنوات 

درهم أو بإحداهما.

امل�سوؤولية اجلنائية

القانون  أستاذ  دقاني  محمد  خالد  الدكتور 
جامعة  في  القانون  كلية  في  المساعد  الجنائي 
تعد  والشعوذة  السحر  أفعال  إن  يقول:  الشارقة 
إليذاء  بعضهم  إليها  يلجأ  التي  األفعال  أخطر  من 
وجسدياً،  ونفسياً،  عقلياً،  عليهم  والتأثير  اآلخرين 
تأثيرات  من  األفعال  هذه  على  يترتب  لما  ونظراً 
اإلسالمي  والمجتمع  األسرة  لتضرب  تمتد  سلبية 
مثل  تجريم  إلى  دعا  الذي  األمر  بأسره،  والعربي 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  األفعال  هذه 
باعتبارها من جرائم االحتيال، كما كان عليه الحال 
في التشريع اإلماراتي قبل إصدار المرسوم بقانون 
قانون  أحكام  بعض  بتعديل   2016 لسنة   7 رقم 

العقوبات االتحادي.
 7 رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  وبصدور 
العقوبات  قانون  أحكام  بتعديل بعض   2016 لسنة 
المشرع  تميز   .1987 لسنة   3 رقم  االتحادي 
العربية  التشريعات  اإلماراتي عن غيره من بعض 
بنصه صراحًة على تجريم أفعال السحر والشعوذة، 
المادتان 316 مكرر1 و316 مكرر2،  حيث تضمنت 
على عدة صوراً لتجريم أفعال السحر والشعوذة، 
باإلضافة إلى تجريم بعض األفعال الملحقة لجرائم 

دقاين: من �أخطر 

�لأفعال �لتي يلجاأ �إليها 

بع�ضهم لإيذ�ء �لآخرين 

و�لتاأثري عليهم 

�لعفاري: �لعقوبة من 

�ضنة �إىل ثالث �ضنو�ت 

و�لغر�مة من 250 �ألف 

درهم �إىل مليون درهم 

بن هويدي: عادة 

قدمية ومنت�ضرة يف 

جميع �ملجتمعات
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بالسحرة،  االستعانة  كجريمة  والشعوذة  السحر 
وجريمة جلب وحيازة الكتب والطالسم واألدوات 
المستخدمة في السحر. وأشار الدكتور خالد دقاني 
إلى أن المشرِّع االتحادي قد عّرف في المادة 316 
مكرر1 أفعال السحر والشعوذة وأقر لها عقوبات 
رادعة، حيث عرف السحر على أنه )القول أو الفعل 
المخالف للشريعة اإلسالمية إذا قصد به التأثير في 
بدن الغير، أو قلبه، أو عقله، أو إرادته مباشرة، أو 
غير مباشرة حقيقة، أو تخيالً(. كما عرف الشعوذة 
السيطرة  أو  الناس  أعين  التمويه على   ( أنها  على 
على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على 
رؤية الشيء على خالف الحقيقة بقصد استغاللهم، 
أو التأثير في معتقداتهم، أو عقولهم (. أو ) ادعاء 
علم الغيب، أو معرفة األسرار، أو اإلخبار عما في 
الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغالل الناس(.

وعاقب على أفعال السحر والشعوذة الواردة في 
المادة السابقة بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال 
تزيد على ثالث سنوات أو الغرامة التي ال تقل عن 
ألف  ثالثمائة  على  تزيد  وال  درهم،  ألف  خمسين 
أو  السحر  أعمال  من  عمالً  ارتكب  من  لكل  درهم 
الشعوذة التي سبق ذكرها سواء كان ذلك حقيقة أو 
خداعاً، بمقابل أو بدون مقابل أي أنه عاقب الساحر 
حقيقية  السحر  أفعال  كانت  سواء  والمشعوذ 
مقابل،  بدون  أو  بمقابل  كانت  وسواء  خداعاً،  أو 
الخطورة  من  للمجتمع  الردع وحمايًة  من  ومزيداً 
المحكوم  المحكمة بإبعاد  اإلجرامية للجاني تحكم 
بمصادرة  تحكم  كما  الدولة،  عن  األجنبي  عليه 
األشياء المضبوطة والمتحصلة من جرائم السحر 

والشعوذة كعقوبة تكميلية. 

عقوبات �سارمة

في  المساعد  الجنائي  القانون  أستاذ  وأضاف 
المشرِّع  أن  إلى  الشارقة  القانون في جامعة  كلية 
االتحادي لم يكتف بتجريم أفعال السحر والشعوذة 
في  ذلك  من  أبعد  إلى  ذهب  وإنما  عليها  والعقاب 
من  صورتين  تضمنت  والتي  مكرر2   316 المادة 
صور التجريم أوالهما تجريم االستعانة بالسحرة 
التأثير في بدن الغير، أو قلبه، أو عقله، أو  بقصد 
مكرر2،   316 المادة  من  األولى  الفقرة  في  إرادته 
وثانيتهما تجريم  جلب، أو استيراد، أو حيازة، أو 
التصرف  أنواع  من  نوع  بأي  تصرف  أو  إحراز، 
في كتب، أو طالسم، أو مواد، أو أدوات مخصصة 
المادة  الثانية من  الفقرة  الشعوذة في  أو  للسحر، 

316 مكرر2. 
الواردتين  السابقتين  الجريمتين  على  وعاقب 
عن  يقل  ال  الذي  بالحبس  مكرر2،   316 المادة  في 
التي  شهر، وال يزيد على ثالث سنوات، والغرامة 
ال تقل عن ألف درهم، وال تزيد على ثالثمئة ألف 
درهم، ويجوز للقاضي أن يكتفي بإحدى العقوبتين 

السابقتين حسب ظروف كل واقعة.
العقوبات  إلى  باإلضافة  المحكمة  تحكم  كما 
السابقة بالمصادرة كعقوبة تكميلية لجريمة جلب، 
وإحراز كتب، أو طالسم مخصصة للسحر، وذلك 
العقوبات  قانون  من  العامة  القواعد  إلى  بالرجوع 

االتحادي.

طماأنينة زائفة

فقد  الشائكة،  القضية  لهذه  النفسي  الرأي  أما 

هويدي  بن  أسماء  الدكتورة  عليه  الضوء  سلطت 
في  الطبية  الخدمات  في  نفسية  أمراض  أخصائي 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي، التي قالت إن اللجوء 
جميع  في  ومنتشرة  قديمة  عادة  المشعوذين  إلى 
الكثير  هناك  أن  موضحة  والمجتمعات،  األوساط 
من الناس ممن يميلون إلى تفسير األحداث السلبية 
بالسحر أي بنسبها للغير وهو ما يقلل مسؤوليتهم 
النفسي  والضغط  التوتر  ويخفف  الموضوع  في 
لما  المشعوذين  عند  حاجتهم  وينشدون  لديهم 
واقعية  غير  وقصص  غموض  من  هؤالء  يحيط 
تزيد من جاذبيتهم لدى الناس وبحثاً عن الطمأنينة 

الزائفة.
وتابعت أن المشعوذين يعتمدون في ممارساتهم 
تشعر  غريبة  طقوس  واعتماد  اإليحاء  قوة  على 
المقابل في تغيير  الطرف  الشخص بالرهبة وقوة 
التكهنات  بصدق  الشخص  إقناع  ويتم  واقعه، 
في  يرسخ  مما  ونسبي  ظاهري  بتحسن  فيشعر 
الباب  ويفتح  »العمل«  أو  »السحر«  فكرة  اعتقاده 

أمام مراجعات متتالية.
من جانب آخر يصاحب بعض األمراض النفسية 
أعراض ذهانية منفصلة عن الواقع مثل الضالالت 
السمعية والبصرية فيميل المرضى وأفراد العائلة 
إلى تفسيرها بالسحر أو المس فيلتجئون بصورة 
التحسن.  في  منهم  أماًل  المشعوذين  إلى  مبدئية 
ولألسف يتسبب هذا في تأخر مراجعتهم للطبيب 
النفسي وتلقيهم العالج المناسب. وهذه األمراض 
تنتج عن عدة عوامل، أهمها االختالل في الموصالت 
العصبية وهو ما يؤكد الحاجة إلى استعمال األدوية 

للسيطرة على المرض
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الغالف

تحقيق  أراد  ومن  النفوس  ضعاف  بعض  يلجأ 
المستحيالت في ظنه إلى من يبيع لهم الوهم والخيال 
ممن يدعون القدرة على حل المشكالت مهما عظمت 
هي  المشعوذين  هؤالء  وغاية  والطالسم  بالسحر 
الضحك على ذقون الناس وسلبهم أموالهم بالخديعة. 
معظم  أن   »999« لمجلة  أمني  مصدر  وكشف 
الكويت  دولة  في  ضبطها  تم  التي  السحر  حاالت 
تكون في منفذ العبدلي الفاصل بين البالد والعراق، 
الكويت  مطار  عبر  الحاالت  من  عدد  تم ضبط  كما 

ومنفذ النويصيب والبحر عبر منفذ ميناء الدوحة.
وقال المصدر بأن حاالت السحر في البالد التعد 
كالمخدرات  كبير  بشكل  تنتشر  التي  الظواهر  من 
التي يتم ضبطها وغيرها من القضايا كون المجتمع 
محافظاً ولديه الوازع الديني، كما يخشى األشخاص 

من التعامل بالسحر لما يترتب عليه من تبعات.
انتشرت  بوصليب:  عيد  د.  متقاعد  الفريق  وقال 

 حتقيق : هاين العريفي- الكويت

في اآلونة األخيرة إحدى الظواهر السيئة والمجرمة 
تحت  وتدخل  والشعوذة  السحر  وهي  قانونياً، 
لقانون الجزاء  »النصب واالحتيال طبقاً  نطاق تهمة 
الظاهرة بدأت باالنتشار  الكويتي«. وأردف أن هذه 
الكويتي،  المجتمع  وأفراد  والقبائل  العوائل  بين 
بعضهم  عقول  وتخريب  تشتيتهم  من  وتمكنت 
ووصل بهم إلى غاية اإليمان بالشياطين والسحرة 
والمشعوذين والمشعوذات وتتركز في مناطق عدة 
في الكويت ويتخذ أولئك السحرة من اللحى والدين 

ستاراً لهم والدين منهم براء.

و�سيلة ابتزاز

هذه  ضحايا  من  الغالبية  أن  بوصليب  وأشار 
الظاهرة هم الشباب والشابات ضعاف النفوس الذين 
يعتقدون بالخرافة ومقدرة الساحر على جلب الحبيب 
أو رد  العكس صحيح  أو  به  بالزواج  الراغبة  للفتاة 

المطلقة أو شفاء المرضى وذلك عن طريق طالسم أو 
عمل حجاب أو رش مواد توضع على أبواب المنازل 
أو السيارات المراد سحرها، منهم من يتخذ البخور 
بصر  يعمي  أو  جريمة  يرتكب  أن  ليستطيع  وسيلة 

القضاء باعتقاده أنه أوحي له السحرة بذلك.
هذه  يتخذون  السحرة  بعض  أن  بوصليب  وأكد 
بأن  المعتقدين  المواطنين  البتزاز  وسيلة  المهنة 
الساحر قادر على كشف األمراض وعالجها بسرعة 
إن  بوصليب:  المحامي  وقال  أدوية.  وبدون  أكثر 
المرضية  الحاالت  ازدياد  إلى  يشيرون  الكثيرين 
بسبب اللجوء إلى السحر والشعوذة من دون الطب، 
األبناء  من  العديد  لديها  البيوت  من  الكثير  وهناك 
النفسية،  واألمراض  الشخصية  بانفصام  المصابين 
مصابون  وبناتهم  أبناءهم  أن  إلى  األمر  ويرجعون 
العتقادهم  النصابين  هؤالء  فيحضرون  بالسحر 
أن  تعلن  أن  تستحي  األسر  وبعض  سحر،  بوجود 

نوايا خبيثة!
ال�سعوذة اأ�سلوب من االأ�ساليب الرخي�سة ي�ستخدمها امل�سعوذون للتالعب بعواطف النا�س 
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لدى أحد أبنائها حاالت نفسية وال تسعى لمواجهتها 
إلى  يلجؤون  ولذلك  الصحيحة  العلمية  المواجهة 

هؤالء السحرة والمشعوذين.
استقرت  الشرعية  اآلراء  أن  بوصليب:  وأضاف 
محرمة  أعمال  والشعوذة  السحر  ممارسة  أن  على 
واالدعاء  الشياطين  مع  التعامل  تعني  وهي  شرعاً، 
بذلك  واالدعاء  الله،  إال  اليعلمه  والغيب  الغيب  بعلم 
قال  ومنها:-  الكريم  الرسول  ألحاديث  طبقاً  شرك 
عرافاً  أتى  »من  وسلم:  عليه  الله  الله صلى  رسول 
ليلة«  أربعين  صالة  له  تقبل  لم  شيء  عن  فسأله 
الظاهرة  لهذه  التصدي  يجب  لذلك  مسلم.  أخرجه 
بوسائل الردع والقانون كافة المتمثلة في تفعيل دور 
للتصدي  والمساجد  والجامعات  والمدرسة  األسرة 
لظاهرة السحر والشعوذة لتوعية الناس لمحرماتها 
وآثارها المدمرة على المجتمع وتفككه وكسر قيمه 
والخروج عن الشرع والدين اإلسالمي الحنيف وقال 
على  يجب  إنه  الموضوع  هذا  ختام  في  بوصليب 
أتوا  الذين  هؤالء  مع  التهاون  عدم  الداخلية  وزارة 
رحمة  دون  من  السحر  أعمال  لممارسة  البالد  إلى 
أو شفقة ألنهم يدمرون األسر الكويتية كالمخدرات، 
وعدم التهاون مع هؤالء بعد القبض عليهم، كما يجب 
بجريمة  الخاص  التشريع  تعديل  األمة  مجلس  على 
الحد  ورفع  العقوبة  وتشديد  واالحتيال  النصب 

األدنى لها.

جهل وعدم وعي

وعلى صعيد متصل أكد الدكتور مبارك الشمري 
أستاذ في كلية التربية بالكويت أن قضية الشعوذة 
المجتمعات  في  كثيراً  انتشرت  التي  القضايا  من 

الجهل وعدم  العربي، وهي نتيجة  المختلفة بالوطن 
الوعي الديني والثقافي لدى العديد من األفراد الذين 

يتحايلون على أنفسهم باللجوء لمثل هذه األساليب.
وأشار الشمري إلى أن هذا أسلوب من األساليب 
يستخدمها  التي  واالحتيال  النصب  في  الرخيصة 
ودغدغتها  الناس  بعواطف  للتالعب  المشعوذون 
للحصول على أموال طائلة منهم ، مؤكداً أن بعضهم 
يلجأ للمشعوذين والنصابين لتبرير ضعفهم في حل 
مشكلة تواجههم سواء اجتماعية أو مهنية بسبب عدم 
قدرتهم في إدارة شؤونهم أو عدم االتزان النفسي 

واالنفعالي مما دفعهم لمثل تلك األمور.
هو  الكويتي  المجتمع  أن  إلى  الشمري  وأشار 
ثقافة  ولديه  والتقاليد  العادات  على  محافظ  مجتمع 
عالية وما يوجد فيه هو مجرد حاالت بسيطة وهي 
بأن  إدخالها وزرعها، منوهاً  دخيلة يحاول بعضهم 
تجهيل المجتمع من أجل عدم استقراره هي مآرب 
الشباب  استغالل  خالل  من  إليها  بعضهم  يسعى 

لتدمير أخالقهم.
قوانين  سن  بضرورة  الشمري  الدكتور  وطالب 
الظاهرة، خصوصاً  هذه  لمثل  للتصدي  وتشريعات 
مع انتشار التفجر المعلوماتي والعولمة داعياً وسائل 
اإلعالم ومؤسسات المجتمع بالتصدي لهذه الظاهرة 
وتثقيف المجتمع بالحمالت التوعوية مختتماً أن الله 
الساحر  يفلح  )وال  العزيز  كتابه  في  يقول  عزوجل 

حيث أتى(.

من كبائر الذنوب

إمامة  أول  الشمري موجه  وقال د. فرحان عبيد 
وخطابة بوزارة األوقاف إن السحر موجود وحقيقة 

من  وهو  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  في  ذكرت 
كبائر الذنوب وربما يصل إلى الكفر ولذلك فهو من 

رذائل األمور التي يترفع عنها المؤمن ويجتنبها.
المسلمة  العربية  الدول  الكويت من  أن  وأضاف: 
ذات الطبيعة المحافظة دينياً واجتماعياً وال يمنع ذلك 
وجود أعمال سحر وشعوذة بمعدل 1 إلى  2% وربما 
3% من الخدم وبعض الوافدين وقليل من المواطنين 

من المخدوعين.
وأكد الشيخ فرحان عبيد أن السحرة والمشعوذين 
قد  ولذلك  خبيثة،  ونوايا  سيئة  أهداف  لهم  شك  ال 
اإليمان  ضعفاء  الناس  بعض  على  يتسلطون 
األموال  إلى  الوصول  بغية  بسحرهم  والشخصية 
من  أسهل  األموال  على  والتسلط  األعراض،  وربما 
غيره، وذلك ألن المسحور ال يستطيع التحكم بنفسه 

فيقدم ما يملك عند طلب الساحر منه المال.
وأشار الشيخ عبيد إلى أن لجوء األشخاص إلى 
أو  إيمان  ومنها ضعف  أسباب  لعدة  يعود  السحرة 
وغيره  المال  في  والطمع  بالسحر  يقوم  من  كفر 
والحسد بين الساحر والمسحور والعشق والعداوة 

وغير ذلك.
بتقوية  يكون  األعمال  هذه  عن  االبتعاد  أن  وأكد 
اإليمان والعقيدة الصحيحة والمحافظة على األذكار. 
وقال لكن البد من قانون حاسم يمنع مثل هذه 
الناس  ترك  فكلما  بها،  المتعاملين  ويردع  األعمال 
معاقبة السحرة فإنهم يتطاولون على عباد الله وتزيد 
أعمال السحر وتنتشر الشعوذة، وكلما تعاملت الدولة 
مع السحرة بالحزم والعقوبة نجد أن أعمال السحر 

تتضاءل.

عبيد: 

ن�ضبة �للجوء لل�ضحرة 

ل تتجاوز %3

بو�ضليب: �ضحايا 

�لدجالني هم 

�ل�ضباب و�ل�ضابات 

�ضعاف �لنفو�س

�ل�ضمري: يجب �ضن 

قو�نني وت�ضريعات 

للت�ضدي ملثل هذه 

�لظاهرة
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الغالف

هو  الخرافات  وعالم  والشعوذة  بالدجل  االعتقاد 
إرث يتوارثه المصريون بدون رغبة العقل باإلجهاد 
والتفكير لحل مشاكلهم التي تواجههم، وسرعان ما 
الجن  وتسخير  والمشعوذين  الدجالين  إلى  يهربون 
تؤكدها  مفزعة  أرقام  وهناك  أزماتهم،  من  للخروج 
المصريين  من  مرتفعة  نسبة  بأن  اإلحصائيات 
يؤمنون بهذه الخرافات. إن المرأة هي األكثر لجوءاً 
لتلك األعمال السفلية لقضاء حوائجهن مع اإلضرار 
باآلخرين، بحيث شاعت ثقافة الهرولة إلى الدجالين، 
والتي تدفع من يتوهمون أنهم ملبسون بالجن إلى 
إلى  األمر  وتطور  والشعوذة  السحر  بيوت  ارتياد 
مالذاً  االجتماعي  التواصل  صفحات  أصبحت  أن 
معهم  والتواصل  لضحاياهم  النصابين  الصطياد 

بطريقة أسهل وأسرع.
قديم  ملف  والنصب  والشعوذة  السحر  وملف 
وحديث وشائك ضمن ملفات السلطة التنفيذية التي 
تقف أمام جرائم نصب واحتيال وتحرش واغتصاب 

وتصل بعض األحيان إلى جرائم قتل.

حتقيق: رمي حممد - القاهرة

الداخلية  التي تصدر عن وزارة  وتطلعنا األخبار 
الناس  بعض  أمية  يستغلون  الجناة  بأن  المصرية 
الرغبة  أو  الزواج  عن  الباحثات  السيدات  وخاصة 
في اإلنجاب أو جلب الحبيب أو الشفاء من أمراض 
ألولئك  المراد  سهل  وهدفاً  فريسة  فيصبحن 
ومنهن  مالية  مبالغ  مقابل  والمشعوذين  الدجالين 
من تتعرضن للتحرش أو االغتصاب أو االبتزاز عن 
طريق تصويرها بأوضاع مخلة بعد أن يكون قد تم 

تخديرها أو إيهامها أنها تحت تأثير الجان. 
الجريمة بسبب  ارتفاع معدالت  الرغم من  وعلى 
مما  يتعظوا  لم  المصريين  أن  إال  والشعوذة  الدجل 
آل إليه أسالفهم من الضحايا ليصل حد االنفاق على 
الخرافات إلى ما يقرب من 13 مليون جنيه سنوياً، 
من  أكثر  إلى  المهنة  بهذه  المشتغلين  عدد  ويصل 
300 ألف شخص حسب إحصائيات المركز القومي 

للبحوث االجتماعية والجنائية.
الظاهرة  هذه  وانتشار  الجريمة  هذه  تزايد  ومع 
التي تهدد أمن وسالمة المجتمع هناك مطالب بتغليظ 

العقوبة لكل من تسول له نفسه اللعب بأقدار البشر 
وتهديد أمنهم وسالمتهم.

وتكتظ ملفات األجهزة األمنية بمحاضر وقضايا 
الدجل  نتيجة  واعتداء  واحتيال  نصب  لحاالت 
والشعوذة ومن أشهرها قضية »دجال أمبابة« الذي 
قبض عليه بتهمة هتك العرض، وقضية »الششتاوي« 
الذي لم يستمر في خداعه وتضليله، حيث وقع في 
نسائية  مالبس  طالسم  على  وعثر  األمن  قبضة 
وهواتف بها مقاطع إباحية. وقضية »الشيخة ربيعة« 
الدجالة التي اعترفت بإيهام المواطنين بأن لها قدرة 
على فك األعمال السحرية وطرد الجن وحل المشاكل 
»الشيخ  وهناك  عليه.  تتحصل  مالية  مبالغ  مقابل 
الجعفري« دجال الفيسبوك الذي أنشأ صفحة وأوهم 
الناس بقدرته على جلب الحبيب، وعثر عند القبض 
»الُسفلية«  السحرية  واألعمال  األحجبة  على  عليه 
وأجزاء من جلد ثعبان، وكمبيوتر متصل باإلنترنت.

الحكايات  من  الكثير  المصرية  المقابر  وفي 
دائماً  فاألعمال  والشعوذة،  الدجل  حول  والروايات 

إرث سيئ
الهروب من الواقع يدفع بالكثري من ال�سحايا اإىل براثن من يدعون امتالكهم حللول �سحرية

issue582.indd   24 5/28/19   12:56 PM



25 2019 يونيو العدد 582

قبل  تغسيلهم  أثناء  الموتى  أكفان  داخل  تضع 
السيدات  جثامين  مع  خاصة  »الجبانة«  يدخل  أن 
دجالون  وهناك  بالكفن.  ملفوفة  وتكون  المتوفيات 
يضعون أعمال السحر في المدافن مقابل مبلغ مادي 
أمام  السحر  ورقة  ويخرج  السيدة  تأتي  أن  على 
أعينها. وهناك من يقول لضحيته إنه »ملبوس والعمل 
مدفون«. والدجالون يكسبون أمواالً طائلة من وراء 
نقدية  أمواالً  ضحاياهم  من  مطالبين  األعمال  هذه 
سيدات  وهناك  وغيرها،  وماعز  خراف  على  عالوة 

تعطي لهم مصوغاتهن الذهبية. 

جرمية ن�سب 

ويوضح المستشار القانوني عبد المجيد هارون 
إطار  الدجل والشعوذة تدخل قانوًنا في  أن جريمة 
جرائم النصب واالحتيال، وتصنف ُجنحة، إذ ينتحل 
مشعوذاً،  أو  دجاالً  باعتباره  وليس  صفة  المتهم 
ويتحصل من الضحية على أموال مقابل هذه الصفة، 
ومعظم القضايا تنتهى ببراءة المتهم، لصعوبة إثبات 
حصوله على أموال من الضحية، أو االعتداء عليها في 
حينها، وهنا نطالب بتعديل القوانين وتشديد العقوبة 
المنتشرة  الروحاني  المعالج  صفة  منتحلي  على 
بشكل فج في المجتمع المصري »فالقانون المصري 
يعتبرها  إذ  والشعوذة  السحر  جرائم  على  يعاقب 
المادة  لنص  طبقاً  النصب،  لجرائم  لتندرج  جنحة، 
٣٣٦ من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة ٣ 
سنوات مع الشغل والنفاذ وفي حالة ارتكاب الدجال 
جريمة ومنها قتل الضحية أثناء إخراج الجن فيعاقب 

عليها القانون وتصل إلى المؤبد أو اإلعدام«.

درء املف�سدة

اللجنة  عضو  الدسوقي  ممتاز  النائب  ويؤكد 
يجب  أنه  المصري  النواب  مجلس  في  التشريعية 
باسم  والمتالعبين  والنصابين  الدجالين  استئصال 
الدين وحماية أفراد المجتمع من االعتداء عليهم في 
دينهم أو أنفسهم أو عقولهم أو أعراضهم أو مالهم 
أو سلب إرادتهم والتفريق بينهم، وذلك بسن قوانين 
تخرج من نطاق الجنحة إلى الجناية، ويجب أن تطبق 
أدوات  في حيازته  تقع  أو  يقتني  من  على  القوانين 
السحر واألعمال المعروفة والمنصوص عليها بغرض 
بيعها أو شرائها أو توزيعها أو نقلها أو تمويلها أو 
اإلعالن عنها أو التسويق لها بأي طريقة أو التأليف 
أو الكتابة أو إنشاء قنوات فضائية أو موقع إلكتروني 
أو بشكل إعالمي بهدف تعليمها ليقع تحت المساءلة 

القانونية.
ويضيف: »أن هناك مطالب مطروحة على مجلس 
لتشديد  قانون  مشروع  إلعداد  المصري  النواب 
والشعوذة  الدجل  أعمال  يمارس  العقوبات ضد من 
ومن خالله يتم العمل على درء المفسدة التي تهدد 
التي  واالحتيال  النصب  عمليات  فكل  المجتمع، 
التنفيذية  للسلطات  يمكن  ال  المشعوذون«  يمارسها 

أن توجه إليهم إال تهمة االحتيال واالبتزاز.

تغليظ العقوبة

أما الخبير األمني العميد خالد عكاشة فيؤكد أننا 

ال نستطيع إنكار الجهود المبذولة من قبل األجهزة 
األمنية في مكافحة آفة أعمال السحر والشعوذة في 
النطاق القانوني في حالة اإلبالغ بالنصب أو إحالته 
إلى الجنايات لشروعه في قتل أثناء إخراج الجن من 
يعرف  يزال  ال  المصري  القانون  بأن  علماً  الجسد، 
ممارسة أعمال السحر والشعوذة في نطاق عمليات 
النصب، وال توجد تهمة تدين الدجال إال بعد أن يقوم 
بجريمته سواء بالنصب أو االعتداء أو شروع بالقتل.
ويضيف: لذلك ال بد أن نخرج من هذا النطاق إلى 
إلى جناية  العقوبة وتحويلها  تغليظ  آخر وهو  حيز 
ببعض  »اقتداء  جنحة  وكأنها  معها  التعامل  وعدم 
البلدان العربية التي تتعامل مع جرائم الدجل كونها 
مشددة،  بإجراءات  العقوبات  لقانون  وفقاً  »جناية« 
يستطيع  منفصل  تشريع  وجود  من  بد  ال  وعليه 
في  المتورطين  لمعاقبة  به  االهتداء  القضاء  رجال 
تلك الممارسات الشيطانية، كما يجب أن تكون هناك 
وبائعي  مروجي  على  رادعة  وعقوبة  دورية  رقابة 
تعليم  على  تحتوي  والتي  المرخصة  غير  المجلدات 
السحر، وتصنيفها كخطورة على األمن القومي، كما 
يجب مالحقة مواقع التواصل االجتماعي التي لجأت 
وفك  لعالج  تروج  التي  والصفحات  السحر  لتعليم 

المسحورين.
ويشير إلى أن قسم التكنولوجيا والمعلومات في 
الجريمة  بمالحقة  يقوم  المصرية  الداخلية  وزارة 
اإللكترونية وهذا ال يعني التجسس على الحسابات 
الشخصية للمواطنين وال يعد انتهاكاً لحرياتهم ألن 
على  بناًء  أال  تتم  ال  األشخاص  تتبع بعض  عمليات 

الموافقات األمنية.

ثقافة �سمعية

علم  أستاذة  زكريا  منال  الدكتورة  وتوضح 
للجوء  نظرة بعضهم  أن  القاهرة  النفس في جامعة 
للثقافة  بالنسبة  محدودة  تزال  ال  النفسي  للدكتور 
البسيطة  الريفية  المصرية، وخاصة في المجتمعات 
فهم  للدجالين،  لجوءاً  األكثر  وهم  العشوائية  أو 
فمثالً  السمعية،  الثقافة  على  ثقافتهم  في  يعتمدون 
روحاني  شيخ  هناك  واحدة  تقول  جلساتهم  في 
مكشوف عنه الحجاب و»بركة«، وزّوج إحدى الفتيات 

واألخرى أنجبت وغير ذلك.. فهذه موروثات توارثها 
المصريون وساعد فيها اإلعالم عندما كرس فكرة أن 

من يذهب لدكتور نفسي هو »مجنون«.
في  المتوارثة  السلبية  العادات  أن  وتضيف: 
والجهل  الظاهرة،  هذه  انتشار  في  ساعدت  مصر 
من  خوفاً  للخرافات  تلجأ  الناس  جعل  المجتمعي 
التنمر والمسميات الجارحة فمن تأخرت عن الزواج 
فهي »عانس« ومن انفصلت عن زوجها فهي »مطلقة« 
إال  هو  ما  والخرافات  الدجل  إلى  واللجوء  وغيرها، 
أوضاع  على  وإسقاط  المجتمع  من ضغوط  هروب 
فيلجأ  فيها،  يد  للمرء  يكن  لم  اجتماعية  ونواح 
الكريم،  القرآن  في  مذكور  أنه  على  بناًء  للسحر 
يذهبون  فهم  الخطأ،  الطريق  إلى  يذهبون  ولكنهم 
والمنطقي  العلمي  التفكير  ويتركون  النصابين  إلى 

ويبحثون عن الحلول األسهل. 
االجتماع  علم  أستاذة  قدري  أماني  الدكتورة  أما 
إلى  تلجأ  التي  المرأة  إن  فتقول  القاهرة  في جامعة 
هذا األسلوب للبحث عن مخرج لمشكلتها، هي بالفعل 
في  وخلل  وسلوكية،  نفسية  اضطرابات  من  تعاني 
األوامر  ضغط  تحت  تكون  عندما  خاصة  التفكير، 
أن  من  الوقت خائفة  تظل طوال  هنا  من  والنواهي، 
يتخلى عنها الزوج أو يرتبط بأخرى أو يفوتها قطار 
والخوف  بالعجز  الشعور  فحالة  وغيرها،  الزواج 
المجتمع  منغصات  أمام  المرأة  منهما  تعاني  اللذين 
يجعلها تشعر بعدم األمان وعدم االستقرار وفقدان 
الثقة بالنفس أحياناً، وتجعلها تلجأ إلى طرق الدجل 
واإلحساس  القوة  منها  تستمد  حتى  والشعوذة 
باألمان وهي التي لديها االستعداد النفسي الطبيعي 

لالستهواء.

�سرك

األزهر  علماء  من  النوواي  إسالم  الشيخ  يقول 
والمشعوذين  السحرة  إلى  اللجوء  إن  الشريف: 
الشرك  من  نوع  هو  ما،  في شيء  المساعدة  لطلب 
بالله، وال يلجأ إلى مثل هذه التصرفات إال من كان 
أن  علينا  ويجب  اإلرادة،  وعديم  اإليمان  ضعيف 
نتحلى باإليمان ونقترب من الله عز وجل وال نجعل 
الشيطان يلعب بعقولنا، ألن اإلنسان إذا سأل يسأل 
مقدر  هو  ما  وكل  بالله،  يستعن  استعان  وإذا  الله، 
ومكتوب لإلنسان، ذكراً أو أنثى، سيأخذه كما قدر له 
من دون أن ينقص منه شيء، وانتشار األمية الدينية 
رئيس  سبب  والصالة  الكريم  القرآن  عن  واالبتعاد 

وراء هروب الناس إلى الدجالين والمشعوذين.
السحر  فك  أن  على  اتفقوا  العلماء  أن  ويضيف: 
ال يتم إال بالقرآن الكريم والرقى واألوراد الشرعية، 
شرعاً،  محرم  فهو  آخر  بسحر  السحر  فك  عن  أما 
السحر  عن  يختلف  ال  ألنه  العلماء  بإجماع جمهور 
في األساس، وعلى هذا النحو تحدث ابن القيم حين 
أعمال  من  إنها  بالسحر  السحر  فك  عن قضية  قال 
من  األسفل  الدرك  في  وهم  الشياطين  من  التقرب 
النار »فيحرم على اإلنسان أن يعتقد أن العراف أو 
المشعوذ أو الساحر هو الذي ينفعه أو يضره، يقول: 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »من أتى عرافاً 

فصدقه فيما قال فقد برئت منه ذمة الله ورسوله«.

خالد عكاشة
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الغالف

حتقيق : �سايل اأبوفار�س- بريوت

الواهمون
ال�سحرة وامل�سعوذون ي�ستغلون ياأ�س وب�ساطة وقلة وعي وتعليم من يق�سدونهم 

بخور وقضبان خشبية وسوائل وأجزاء من 
حيوانات وأقالم وأوراق ورقع قماشية وجلدية 
وكتابات طالسمية، ومسميات »شيخ أو عالم أو 
طبيب أو معالج أو طبيب روحاني«، وإعالنات 
ومواقع  والفضائيات  والمجالت  الصحف  في 
المراسالت  وبرامج  االجتماعي  التواصل 
بعض  يتناولها  أسطورية  وقصص  الهاتفية، 
الناس عن قدرة كبيرة على حل مشكالت الناس 
المتعددة، كل هذه لوازم النصب واالحتيال التي 
النصابون  والمشعوذون  السحرة  يستخدمها 
بضحاياهم،  لإليقاع  لبنان  في  والمحتالون 

واستغاللهم مالياً وأخالقياً.
وتسجل في لبنان بين فترة وأخرى حاالت 
القبض  اللبناني  الداخلي  األمن  قوى  إلقاء 

السحر  يمارسون  ومحتالين  نصابين  على 
القانون  عليها  يعاقب  جرائم  وهي  والشعوذة، 
هي  كما  واالحتيال،  النصب  بند  تحت  اللبناني 
أعمال يحرمها الدين اإلسالمي الحنيف واألديان 

السماوية األخرى.
»999« تتناول في هذا التحقيق حاالت السحر 
بضحايا  تتلخص  والتي  لبنان،  في  والشعوذة 
يبحثون عن حل لمشكالتهم المتعددة، فيقعون 
في شباك نصابين ومحتالين يبيعونهم األوهام، 
أخالقية  جديدة  مشكالت  في  ويورطونهم 

واجتماعية ومالية وقانونية. 

�سحر اأ�سود

السحر  ضحايا  من  باثنين   »999« التقت 

والشعوذة في لبنان، واللذين تحدثا بشرط عدم 
المالية  األضرار  عن  الحقيقيين  اسميهما  ذكر 
بهما بسبب  لحقت  التي  والقانونية  واألخالقية 

لجوئهما للسحرة والمشعوذين.
في  وموظفة  جامعية  خريجة  »سامية« 
بيروت،  اللبنانية  بالعاصمة  خاصة  مؤسسة 
لم  سنوات  فمنذ  العنوسة،  مشكلة  من  تعاني 
يقصد أهلها أي عريس، وكل شقيقاتها األصغر 
منها عمراً تزوجن وأنجبن، وسمعت من إحدى 
»شيخاً  قريتها  في  أن  العمل  في  زميالتها 
روحانياً« لديه قدرة  كبيرة على تحقيق أمنيات 
بالسحر  الذين يقصدونه وعالجهم  األشخاص 

الروحاني لقاء مبالغ مالية. 
فقامت سامية بزيارة هذا »الشيخ الروحاني« 
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 خليفة: �لكثري من 

�ل�ضحرة يدعون �أنهم 

يتو��ضلون مع �جلن وهذه 

جمرد �إيحاء�ت

كريدية: 

معظم �ل�ضحايا يائ�ضون 

وقليلو وعي وقليلو تعليم 

سبب  أن  فادعى  بالزواج،  أمنيتها  لها  ليحقق 
عنوستها هو »سحر أسود« عمل لها من امرأة 
تحسدها، وصار يأخذ المال منها في كل مرة 
فك  في  ٍتأخر  ولما  السحر.  فك  بحجة  تزوره 
أمره، وسألته عن  »سامية« في  السحر، شكت 
أن  فأجابها  اآلن،  حتى  السحر  فك  عدم  سبب 
الحل الوحيد هو بأن يزوجها من جني أقوى من 
يعيق  الذي  األسود  السحر  الذي يحمي  الجني 
أنه  فأدركت  بيده،  بها  بالتحرش  زواجها، وبدأ 
وأخذ  مالياً  ورطها  أن  وبعد  ومحتال،  نصاب 
منها الكثير من المال، يريد أن يورطها أخالقياً 
مضطرة  إنها  له  فقالت  تصوير،  أو  باعتداء 
المرة  في  إليه  وستعود  بيروت،  إلى  للعودة 

المقبلة للزواج من الجني.
ولم تعد »سامية« إلى هذا الساحر المشعوذ 
النصاب والمحتال. وبعد فترة من الزمن، علمت 
الداخلي  األمن  قوى  أن  العمل  في  زميلتها  من 
ممارسة  بجرم  عليه  القبض  ألقت  اللبناني 

السحر والشعوذة والنصب واالحتيال.

كنز

جبل  محافظة  في  بناية  مالك  »غسان«  أما 
عن  فتحدث  شققها،  تأجير  من  ويعيش  لبنان، 
وقوعه ضحية ألحد المستأجرين عنده، والذي 
كان عبارة عن ساحر مشعوذ نصاب ومحتال.

كنز  بوجود  »غسان«  المستأجر  أوهم  فقد 
مدفون في بنايته منذ زمن بعيد، وفيه مجوهرات 

كثيرة، وبأنه من خالل السحر والشعوذة يمكنه 
إخراج المجوهرات دفعة تلو الدفعة. 

وقام المستأجر بمساعدة صديق له بممارسة 
بعض طقوس السحر والشعوذة أمام »غسان«، 
النحاس  من  كانت  مجوهرات  قطعة  له  وقدما 
أمواالً  منه  وطلبا  الذهب،  من  بقشرة  ومطلية 
ثمناً لخرفان وبخور استخدماها إلرضاء الجني 

حارس الكنز، فدفع لهما دفعة على الحساب.
ولما قام »غسان« بعرض قطعة المجوهرات 
على بائع مجوهرات يعرفه، أخبره أنها نحاس 
بإبالغ  ونصحه  الذهب،  من  بقشرة  ومطلية 
قوى األمن الداخلي اللبناني عن عصابة السحر 
فعمل  هذه،  واالحتيال  والنصب  والشعوذة 
»غسان« بالنصيحة، وألقت قوى األمن الداخلي 
أنها  تبين  التي  العصابة  على  القبض  اللبناني 
بالنصب  والشعوذة  السحر  اسم  تحت  تقوم 
طمعهم  مستغلة  األشخاص  على  واالحتيال 

بالمال أو رغبتهم بعالج أو غير ذلك.
بين  ما  الزمن  من  فترة  »غسان«  وظل 
التحقيقات والمحاكم باعتباره شاهداً، وكل ذلك 

بسبب طمعه بالكنز الوهمي. 

اأ�سباب واأ�سرار 

يحيى  هشام  الدكتور  الشيخ  فضيلة  تحدث 
خليفة، المدير العام السابق لألوقاف اإلسالمية 
وخطيب  لبنان  في  اإلسالمية  الفتوى  دار  في 
مسجد ومقام اإلمام األوزاعي في بيروت، عن 

أنواع السحر، فأوضح أن السحر نوعان، النوع 
مواد  والمشعوذ  الساحر  فيه  يستخدم  األول 
والنوع  يقصده،  الذي  للشخص  تعطى  غريبة 
عوالم  والمشعوذ  الساحر  فيه  يستخدم  الثاني 
غيبية موجودة وهي الجن، والنوعان من السحر 
محرمان في الدين اإلسالمي الحنيف، ويعتبران 
من الكبائر، إذ ال يجوز ألي مسلم العمل بالسحر 
أو اللجوء إليه لحل مشكلة عائلية أو اجتماعية أو 

مالية أو غيرها..
كريدية  هاني  االجتماعي  الباحث  وتناول 
األسباب التي تدفع بعض األشخاص لالستعانة 
تتضمن  أنها  فأوضح  والمشعوذين،  بالسحرة 
مشكلة  من  طويلة  فترة  منذ  الشخص  معاناة 
في  تأخر  مزمن،  )مرض  نفسية  أو  صحية 
أو  أسرية  أو  إلخ..(  جنسي،  عجز  اإلنجاب، 
أسرة  أو  الزوجة،  مع  )مشكالت  اجتماعية 
أو  إلخ..(  الثانية،  الزوجة  الضرة  أو  الزوج، 
مالية )طرد من العمل، ديون متراكمة، خسائر 
من  عدد  فشل  وبعد  وإلخ..(.  تجارته،  في 
االختصاصيين الذين قصدهم في حل مشكلته، 
ووصوله إلى مرحلة اليأس واإلحباط، يقرر أن 

يستعين بالسحرة والمشعوذين لحل مشكلته.
وأضاف كريدية: أن هناك بعض األشخاص 
ال تكون عندهم أي مشكلة خاصة بهم، ولكنهم 
رغباتهم  لتلبية  ومشعوذ   بساحر  يستعينون 
الشريرة، حيث يريدون أن يضروا غيرهم بسبب 
خالف أو حسد أو غيرة أو انتقام، فيظنون أن 
السحر الذي سيعملونه لغريمهم سيضره، مثل: 
صراع الضرائر على الزوج، وصراعات الزمالء 
في العمل، وصراعات رجال األعمال والمشاهير، 

وإلخ..(
الذين  الناس  بين  المشتركة  القواسم  وعن 
أجاب  والمشعوذين،  للسحرة  ضحية  يقعون 
التي تعلن قوى األمن  الحاالت  أنه من  كريدية 
الداخلي اللبناني عنها، والتي تصل إلى القضاء 
اللبناني، تتضح القواسم المشتركة بين الناس 
والمشعوذين،  للسحرة  ضحية  يقعون  الذين 
فهم في معظمهم من الذين يواجهون مشكالت 
أو  اجتماعية  أو  أسرية  أو  نفسية  أو  صحية 
تعليم،  وقليلي  وعي،  وقليلي  ويائسين،  مالية، 
وبسطاء، فال يقصدون األطباء واالختصاصيين، 
السحرة  واحتيال  لنصب  ضحية  يقعون  بل 

والمشعوذين.
على  والشعوذة  السحر  أعمال  أضرار  وعن 
الشخص الذي يلجأ إلى السحرة والمشعوذين، 
الشخص  إصابة  إلى  هشام  الشيخ  أشار 
بأمراض مستعصية نتيجة المواد الغريبة التي 
ليتناولها،  والمشعوذون  السحرة  له  يعطيها 
أو  معدته  على  جسمه  بدخولها  تؤثر  والتي 
دماغه أو أعصابه، أو أنه يتضرر بسبب تسليط 

بعض العوالم المؤذية عليه.
السحر  أعمال  أن  إلى  فلفت  كريدية،  أما 
والشعوذة تؤثر على استقرار المجتمع، وتؤدي 
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الغالف

واألشخاص  الضحايا  بين  الفتن  إثارة  إلى 
مما  مفترضون،  خصوم  أنهم  على  اآلخرين، 
ويعّرضهم  لها،  أصل  ال  في مشكالت  يوقعهم 

للمساءلة القانونية.

حتذيرات 

والمشعوذون  السحرة  ويفعله  يقوله  وعما 
الشيخ  السحرية، حذر  بقدراتهم  الناس  إلقناع 
هشام من أن الكثير من السحرة والمشعوذين 
يدعون أمام الضحية أنهم يتواصلون مع الجن، 
الجن  عالم  أن  العلم  مع  إيحاءات،  وهذه مجرد 
السحرة  بعض  بإمكان  يكون  وقد  موجود، 
التواصل مع الجن الذين هم في  والمشعوذين 
معظمهم من فئة الجن الكفرة والشياطين، ولكن 
األمر ليس سهالً فهو مكلف إيمانياً على الساحر 
والمشعوذ، وال يوجد ساحر أو مشعوذ تواصل 
تحولت  إال  والشياطين  الكفرة  الجن  فئة  مع 

حياته إلى جحيم على األرض.
السحرة  أن  من  فحذر  كريدية،  أما 
وقلة  وبساطة  يأس  يستغلون  والمشعوذين 
الذين  الناس  من  يقصدونهم  من  وتعليم  وعي 
يعانون من مشكالت صحية أو نفسية أو أسرية 
أو اجتماعية أو مالية، فيجمعون معلومات عنهم 

بأن ما هم فيه  وعمن يحيط بهم، ويوهمونهم 
هو بسبب سحر أسود قام به شخص يكرههم، 
شيطان،  أو  جن  من  لمس  تعرضوا  أنهم  أو 
ويلتقي السحرة والمشعوذون ضحاياهم عادة 
في أجواء تؤثر عليهم )غرف شبه مظلمة فيها 
بخور قوي الرائحة وأصوات مريبة(، ويتمتمون 
أمامهم بكلمات غريبة وعجيبة، ويذكرون أسماء 
مساعدون  ذلك  على  ويعاونهم  للجن،  وهمية 
تعلموا منهم أساليب الخداع والنصب واالحتيال، 
معروفة  غير  بمشروبات  ويزودون ضحاياهم 
المكونات وبكتابات عليه طالسم غير مفهومة، 
ويوهمونهم بأن استعمالها سيحل مشكالتهم، 
على  ولو  كبيرة  مالية  مبالغ  منهم  ويطلبون 
دفعات، وأحياناً يدلونهم على أماكن دفنت فيها 
مكونات السحر الذي عمل لهم من أعدائهم، وفي 
الحقيقة يكون أحد مساعدي الساحر والمشعوذ 
هو الذي وضع مكونات السحر في هذا المكان.

وأكد الشيخ هشام أن الدين اإلسالمي الحنيف 
نهى عن ذهاب المسلم للسحرة والمشعوذين إذ 
ال تقبل صالته أربعين يوماً، وإذا صدق المسلم 
أن ما يقوم به الساحر والمشعوذ حق، فحكمه 
أنه كفر بما أنزل على النبي محمد )صلى الله 
توبة  يتوب  أن  المسلم  وعلى  وسلم(،  عليه 

نصوح، وال يلجأ مجدداً للسحرة والمشعوذين 
الحنيف  اإلسالمي  الدين  في  حدهم  الذين 
إن  اإلعدام  إلى  يصل  وقد  والضرب،  السجن 

تسببوا بأذى وضرر كبيرين للناس.
إدعاء  أن  من  المجتمع  أفراد  فضيلته  ونبه 
والقوة  الغيب  معرفة  والمشعوذين  السحرة 
والسلطة ليس حقيقة، فهم أضل وأتعس وأفقر 
قبل  أنفسهم  عالج  إلى  يحتاجون  وهم  الناس، 
جمع  على  قادرين  كانوا  ولو  غيرهم،  عالج 
ذلك  لفعلوا  الرزق  جلب  أو  األحبة  تفريق  أو 

ألنفسهم.
حد  وضع  ضرورة  على  كريدية  وشدَّد 
من  وضبط  والشعوذة،  السحر  لممارسات 
يمارسونها، والعمل على تحصين المجتمع من 
شرور ضعاف النفوس الذين ال هّم لهم إال جمع 

المال على حساب الضحايا.
وناشد أفراد المجتمع عدم تصديق السحرة 
القدرة  في  إدعاءاتهم  بلغت  مهما  والمشعوذين 
على حل المشكالت، وعدم تصديقهم مهما كانت 
لهم، وضرورة  يقدمونها  التي  والحيل  األوهام 
إبالغ قوى األمن الداخلي اللبناني عن أي ساحر 
ومشعوذ يعرفونه أو يسمعون عنه لينال عقابه 

Cالقانوني العادل.
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حتقيق: عاطف ح�سن

تحوالت كبرى

ربما ال يدرك بعضهم حجم التحوالت التي تمت 
الرقمي  الواقع والتي حققها االقتصاد  على أرض 
سريع  عالم  في  والمعرفة  المعلوماتية  ظل  في 
خلق  على  فيه  االقتصادي  النشاط  يتركز  متغير، 
على  المتزايد  الطلب  وتلبية  وتوزيعها،  المعلومات 
الطلب  لهذا  مثيالً  التاريخ  ير  ولم  لألفراد،  السلع 
ومثل  والمعلومات  االتصاالت  لتقنية  العالمي 
الخاصة  والقطاعات  الحكومات  بين  التعاون  هذا 
والتكتالت االقتصادية والمالية تلبية لهذه الطلبات 
المتزايدة لم نشهد مثيالً له، وقد بات التحول نحو 
االقتصاد الرقمي توجهاً إجبارّيًا ال اختيارياً، وذلك 
لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة في تنظيم 
القيمة  تحديد سالسل  وإعادة  العالمي،  االقتصاد 
ودفع التوجه نحو إنجاز المهام في أقل وقت وبأقل 

مجهود ممكن.

من ناحية أخرى فإن رقمنة االقتصاد من شأنها 
اإلسهام في تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 
2030، شرط اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات 
إنتاجية تناسب االقتصاد الرقمي الجديد من خالل 
التحتية  البنية  في  الثغرات  لسد  الموارد  حشد 
للمؤسسات  الرقمية  والكفاءات  المهارات  وتكوين 

واألفراد مع االرتقاء بسياسات االبتكار.
كثيرون  يراه  ال  للرقمنة  آخر  جانب  وهناك 
يتعلق بالتركيز المتغير على ما يريده العمالء من 
وبوسائل  تكنولوجياً،  طاقتها  بكامل  تعمل  أدوات 
سيناريو  تتخيل  أن  ولك  الراحة،  تستهدف 
الحصول على اإلضاءة الطبيعية من خالل األلياف 
البصرية، والنوافذ التي تحتوي على طبقات تعكس 
للطاقة،  اليومي  االستهالك  خفض  بهدف  الحرارة 
تلبية  بل  سيارة،  امتالك  أو  للتنقل  الحاجة  وعدم 

التسوق  أو  البقالة  اليومية من تسليم  االحتياجات 
توفر  يعني  ما  للمالبس، وهو  اإلنترنت  عبر 
أجهزة  قوية تستخدم  وتوصيل  اتصاالت  هياكل 

وإلكترونيات من أحدث التقنيات.
أنه  تعني  واضحة  صورة  لنا  يقدم  هذا  كل 
أمام  يكون هناك مفر  لن  قليلة  على مدار سنوات 
الحكومات والشركات من اعتماد االقتصاد الرقمي 
كأساس للنشاط االقتصادي، فوفقاً لتقرير مجموعة 
البنك الدولي »المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا« الصادر في أكتوبر 2018 
التكنولوجيا  تتبنى  التي  الشركات  ربحية  فإن 
الرقمية تزيد بنسبة 26%  عن نظيرتها، ومع زيادة 
الرقمنة في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات 
نسبته  ما  الرقمي  االقتصاد  شكل  فقد  والزراعة 
15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 

االقت�ساد الرقمي بات يقود اأكرب عملية تغيري للمفاهيم االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية حول العامل
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2016، ويبقي للداللة على النمو المتصاعد لالقتصاد 
االتحاد  في  اإلنتاجية  نمو  من    %50 أن  الرقمي 
وإنتاج  الستخدام  مباشرة  نتيجة  هو  األوروبي 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
المصرفي  الخبير  االقتصادي  الخبير  ويقول 
للدراسات  اإلمارات  الرئيس في معهد  والمحاضر 

المصرفية
االقتصاد  إن   :»999« لـ  فريد  محمد  شيرين 
للمفاهيم  تغير  عملية  أكبر  يقود  بات  الرقمي 
االقتصادية واالجتماعية بل والثقافية حول العالم، 
غير  أصبحت  القديمة  االقتصادية  القواعد  وإن 
الساحة  على  جدد  العبين  وجود  ظل  في  مجدية 
وأمازون عالمياً، وأن  مثل سوق دوت كوم محلياً 
الشركات  هي  العالم  حول  الترليونية  الشركات 
واللتان  وأبل  أمازون،  رأسها  وعلى  الرقمية 

لتقرير  ووفقاً  دوالر،  التريليون  قيمتهما  تجاوزت 
»األونكتاد – مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
لعام 2018« فإن أكبر 25 شركة تكنولوجية من حيث 
الرسملة السوقية توجد منها 14 شركة في الواليات 
المتحدة، و3 في االتحاد األوروبي، و3 في الصين، 
و4 في بلدان آسيوية، وواحدة في أفريقيا، وتتجاوز 
في  التكنولوجيا  شركات  ألكبر  السوقية  الرسملة 

الواليات المتحدة وحدها الـ 400 بليون دوالر.
اليوم  السوق  على  يسيطر  الذي  أن  أضاف: 
ليس رأس المال بل المعلومات التي أصبحت رأس 
المال الحقيقي، وأن االقتصادي الرقمي هو اقتصاد 
يحركه المستهلك، والذي يعد قوة الدفع الرئيسة ال 

التشريعات وال الدعم الحكومي. 
االقتصاد  يقوده  الذي  التغير  أن  أضاف: 
التعليم،  الحياة،  في  شيء  كل  يشمل  الرقمي 

الصحة، التمويل، دور الدولة وثقافة المجتمع، وأن 
استراتيجية أي دولة البد أن تقوم على التحول إلى 
قوية  تحتية  وبنية  ذكية  ومدن  إلكترونية  حكومة 
جديدة  لمعايير  وفقاً  التحوالت  هذه  مجمل  تقود 
وأهمها على اإلطالق وجود قاعدة بيانات يحكمها 
إتاحة المعلومات، وفي الوقت نفسه المحافظة على 
سريتها وأمنها، ففي االقتصاد الرقمي ليست هناك 
حدود سياسية فنحن نتحدث عن فضاء معلوماتي 
السيبراني  األمن  فإن  وهنا  بالحدود،  يعترف  ال 
يلعب دوراً مهماً ال يمكن االستغناء عنه حيث يعتمد 
3 أمور هي الرؤية والسياق وقابلية التوسع، وفي 
ظل تراكم الخبرات في هذا المجال فقد تم استخدام 
لمجموعة  باإلضافة  الفيروسات،  مكافحة  برامج 
التطفل،  كشف  أنظمة  مثل  الحلول  من  كبيرة 
والتشفير  بها،  المرغوب  غير  الرسائل  وتصفية 
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ومئات البرامج األخرى.

3 اأبعاد رئي�سة

ويوضح أن هناك 3 أبعاد رئيسة لعملية التطوير 
الوصول القتصاد رقمي حقيقي وفعال،  أجل  من 
القادمة  األجيال  إعداد  خالل  من  التعليم  وهي 
بصورة تؤهلها للتعامل مع أدوات االقتصاد الرقمي 

ليتحول من مستهلك إلى منتج. 
الوظائف  ألصحاب  التحويلي  التدريب  ثانياً، 
تختفي  الرقمي سوف  االقتصاد  مع  ألنه  القائمة، 
العديد من الوظائف، لذا البد أن تكون هذه القوى 
العاملة مؤهلة للتحول، وهو ما يعني ضرورة خلق 
ثقافة مجتمعية جديدة يمكن لها االندماج والتحول 

إلى جزء من هذا التحول.
وظائف  خلق  آلية  في  التفكير  من  البد  ثالثاً، 
جديدة في ظل اختفاء كم ليس بالقليل من الوظائف 
الحالية، وكمثال على ذلك فإنه في العديد من الدول 
خالل  من  منتجة  وأداة  لوسيلة  الموبايل  تحول 
مع  والتفاعل  البسيطة  المهارات  من  عدد  إتقان 

منظومة التكنولوجيا القائمة. 
وأضاف فريد: أنه بالتوازي مع االقتصاد الرقمي 
ومؤثر  فاعل  كعنصر  االصطناعي  الذكاء  يأتي 
النطالق  والمناخ  المجال  تهيئة  في  بعيد  حد  إلى 
االقتصاد الرقمي من خالل تحليل البيانات وتحديد 
واحتياجاتهم،  وسلوكياتهم  األفراد  احتياجات 
وبمعنى أدق التحول من المنتج النمطي إلى المنتج 
مثالً  محددة،  مميزات  اختيار  بمعنى  الشخصي 

أجهزة التكييف، السيارات، األجهزة الكهربائية.
وأيضاً فإن توفير قاعدة بيانات قوية وفعالة من 

على  وكمثال  التكلفة،  خفض  على  يعمل  أن  شأنه 
ذلك فإن الخدمات الصحية مع توفير قاعدة بيانات 
تحديد  من  وتمكن  الديموجرافية،  التغيرات  تراعي 
احتياجات في حالة االنتقال من مكان إلى آخر من 
شأنها أن تحد من اإلنفاق من خالل وجود سجل 
مرضي ودوائي للمريض، وينطبق األمر أيضاً على 
الزراعة، حيث يتم ترشيد استهالك المياه وخفض 
إلى   40 بين  ما  تتراوح  بنسبة  األسمدة  استهالك 
وتعظيم  التكاليف  خفض  هو  الهدف  أن  أي   %60

االستفادة. 

الإمارات الأف�سل 

بأفضل  تتمتع  اإلمارات  أن  إلى  فريد  ويشير 
لكن  الرقمي،  باالقتصاد  يتعلق  فيما  تحتية  بنية 

النقط الرئيسة تتمثل في إتاحة المنصات - والتي 
تتيح نشر  التي  التشغيل  المنصات وأجهزة  تعني 
أكثر فاعلية  التطبيقات والبرامج وإدارتها بصورة 
العمليات  من  أي  أو  الصيانة،  أو  السعة  حيث  من 
التي ينطوي عليها تشغيل أوامرك، وهو ما يتطلب 
أن تكون الدولة منصة وحاضنة لمكونات االقتصاد 
من  مجموعة  هناك  تكون  وأن  المعرفي،  الرقمي 
المحفزات في النهاية تعمل على توطين االقتصاد 
الرقمي وأدواته وجعل الدولة مقصداً له، والتوطين 
يعني تحولك من مستهلك إلى منتج وهو ما يحدث 
من خالل مبادرة الحكومة اإللكترونية، ومبادرات 
قطاع األعمال، واالبتكار الذي البد له من أن يتحول 
إلى مشروع منتج على األرض، وأن يصبح المبتكر 
شريكاً، ألن هذا ما سوف يحفز ويطلق بيئة االبتكار 

في أكثر من مجال ومشروع اقتصادي. 
شراكة  في  الدخول  من  البد  أنه  إلى  وأشار 
عملية لجلب االستثمارات الرقمية العالمية الناجحة 
وتوطينها من خالل أن تصبح الدولة منصة أمام 
المستثمر األجنبي، مع ضرورة البحث عن النماذج 
المحلية الناجحة وتوفير الدعم لها سواء من الناحية 

التشريعية أو التمويلية. 

ك�سر احلدود

أنه جزء من  أكد  المالي  بالشمول  يتعلق  وفيما 
االقتصاد الرقمي، ألنه يخرج المجتمع النقدي إلى 
مجتمع المدفوعات اإللكترونية )بطاقات االئتمان – 
الدرهم اإللكتروني- التحويالت المالية(، باإلضافة 
اإلمارات  وفي  البتكوين  مثل  الرقمية  للعمالت 
أطلقت دبي العملة الرقمية »أم كاش«، والتي تتيح 

عبدالعزيز الغرير
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دفع الرسوم والتحويالت المالية بأمان ومن دون 
المرور بوسيط.

على  يركز  المالي  الشمولي  أن  وأضاف: 
وخفض  والقيمة  والمكان  والوقت  والكم  الكيف 
التكاليف، وفي ظل وجود شركات عالمية ليس لها 
الفضاء  في  موجودة  ولكنها  األرض  على  وجود 
فيه  تتحكم  الذي  اليوم  يأتي  سوف  اإللكتروني 
يعني  ما  وهو  األسواق  في  اإللكترونية  التجارة 
المنتج  يعد  فلم  التكاليف،  وخفض  الحدود،  كسر 
كثيفة  وعمالة  للبيع  أماكن  الستئجار  حاجة  في 
وخدمات لوجستية متعددة، وهو ما نراها اليوم فال 
إلكترونية  إال ولها منصات  عالمية  توجد منتجات 

تغطي بقاع العالم كافة. 
األمم  مؤتمر  خبراء  تقرير  أن  إلى  مشيراً 
في  الصادر  )اونكتاد(  والتنمية  للتجارة  المتحدة 
2018، أوضح أن مبيعات التجارة اإللكترونية حول 
العالم في تصاعد مستمر وتصل إلى معدل سنوي 
بينما  الشركات،  بين  دوالر  تريليون   25.3 بقيمة 
يصل حجم التجارة اإللكترونية من الشركات إلى 

المستهلكين نحو 2.9 تريليون دوالر سنوياً.
الرقابة على  »999« بأن  لـ  واختتم فريد حديثه 
يتعلق  فيما  المهم  النقطة  هي  والبيانات  الموارد 
األعمال  تنامي  في ظل  الرقمي خاصة  باالقتصاد 
وتهريب،  أموال  وغسيل  إرهاب  من  الشرعية  غير 
هي  تكون  أن  البد  الرقابة  تلك  أن  يعني  ما  وهو 
القائمين  تطور  مواجهة  في  تقليدية  غير  األخرى 
وجود  ضرورة  يعني  ما  وهو  األعمال،  هذه  على 

هذه  من  للحد  دولي  وتعاون  عالمية  تشريعات 
السلبيات. 

الأمن ال�سيرباين

من ناحية أخرى أوضح عبد العزيز الغرير رئيس 
المجلس  اجتماع  خالل  العربية  المصارف  اتحاد 
االستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف 
اإلمارات األول لهذا عام 2019، أن المجلس ناقش 
أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والسبل التي تسهم 
في تسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يشهده هذا 
المهمة  الموضوعات  من  لعدٍد  باإلضافة  القطاع، 
مثل األمن السيبراني والهجمات اإللكترونية »أحد 
أهم المشاكل التي تواجه االقتصاد الرقمي«، وسبل 

مكافحتها والحد من مخاطرها.
الهجمات  مخاطر  زيادة  أن  الغرير  وأكد 
نظراً  وعمالءها  البنوك  تواجه  التي  اإللكترونية 
قطاع  ضمن  الرقمية  للتقنيات  الكبير  لالنتشار 
الخدمات المالية والمصرفية، يتطلب تعزيز الجهود 
اإلمارات  مصارف  اتحاد  يبذلها  التي  الحالية 

وأعضاؤه لمكافحة الجرائم اإللكترونية.
 وأشار إلى أنه خالل مناقشة أولويات عام 2019، 
تم تحليل التطورات التي تشهدها مختلف المجاالت 
المصرفية والمالية والتنظيمية في الدولة، ووضع 
تعقيدات  الزدياد  نظراً  لها  المناسبة  المبادرات 
الهجمات اإللكترونية التي تستهدف قطاع الخدمات 
المالية، كما تم التأكيد على أهمية نشر ثقافة التوعية 

والمعرفة بالمخاطر اإللكترونية وسبل التصدي لها 
على مستوى الدولة.

يزال  ال  البشري  الخطأ  أن  الغرير  وأوضح 
السيبراني،  باألمن  يتعلق  فيما  نقطة ضعف  يمثل 
الالزمة لدى  بناء الوعي والمهارات والقدرات  وإن 
الموظفين والعمالء يعتبر من الخطوات األساسية 

إلدارة المخاطر اإللكترونية بالشكل األمثل.

اأوبر وكرمي 

وفي أحدث صفقات االقتصاد الرقمي بعد صفقة 
استحواذ شركة أمازون على »سوق كوم« أعلنت 
األجرة  سيارات  لخدمات  العمالقة  »أوبر«  شركة 
الشرق  في  منافستها  »كريم«،  شراء  الخاصة 
عملية  أكبر  في  دوالر،  مليار   3.1 لقاء  األوسط، 
استحواذ تكنولوجي في المنطقة، وستقوم »أوبر« 
بدفع 1.4 مليار دوالر نقداً و1.7 مليار دوالر على 

شكل سندات قابلة للتحويل بحسب البيان.
وتأتي عملية االستحواذ في وقت تستعد »أوبر« 
يتوقع  خطوة  في  العام،  لالكتتاب  اسمها  لطرح 
المقبل، وبحسب خبراء، فإن شراء  أن تتم الشهر 
»كريم« قد يرفع قيمة »أوبر« إلى 100 مليار دوالر.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  مكتوم، 
حاكم دبي، قد علق في تغريدة لسموه على موقع 
 20 قبل  »إنه  قائالً:  الصفقة  توقيع  عقب  »تويتر« 
دبي  صحراء  في  أسسنا   ،1999 عام  في  عاماً، 
وشكك  اإللكترونية(،  والتجارة  لإلنترنت  )مدينة 
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الكثيرون في الفكرة، واليوم بيعت شركة )كريم( 
)سوق  شركة  وقبلها  درهم،  مليار  بـ11  لـ)أوبر( 
دوت كوم( بمليارات عدة من الدراهم لـ)أمازون(، 
وهي شركات خرجت من )صحراء دبي(، فالعالم 

يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول«.

منو التجارة الإلكرتونية

االقتصادية  الدراسات  لمركز  دراسة  وفي 
بوزارة االقتصاد صدرت عام 2017، وأعدتها الخبير 
االقتصادي د. نيفين عمر أن الخطط االستراتيجية 
على  خاص  بشكل  ترتكز  اإلماراتي  لالقتصاد 
االقتصاد الرقمي، بعد أن احتلت اإلمارات المرتبة 
المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  في  دولياً  األولى 
شبكة  تغطية  وفي  الحكومة،  وكفاءة  واالتصاالت 

الهاتف الخلوي.
كما تحتل اإلمارات المرتبة الثانية في المشتريات 
كل  في  والرابعة  المتقدمة،  للتكنولوجيا  الحكومية 
ساكن،   100 لكل  الخلوي  الهاتف  اشتراكات  من 
االجتماعي  التواصل  مواقع  الستخدام  باإلضافة 
استخدامها  وفي   ،%70 إلى  النسبة  تصل  حيث 
احتاللها  عن  فضالً  ذلك  التجارية  األعمال  في 
المركز السادس في استخدام الشبكات االجتماعية 
تكنولوجيا  تأثير  في  السابع  والمركز  االفتراضية 
المعلومات واالتصاالت في نماذج األعمال التجارية 

وفي مستوى الشركات.  
وأوردت الباحثة دراسة أعدتها « اإليكونومست 
يسهم  الدولة  في  الرقمي  االقتصاد  أن  »تظهر 
بنسبة تصل إلى 4.3%,  من الناتج المحلي في حين 
 ،%8 إلى   %6 بين  عادة  العالمية  المعايير  تتراوح 
وكشفت الدراسة عن أن 40%  من سكان اإلمارات 
من  أكثر  الحكومية  الرقمية  الخدمات  يستخدمون 

مرة أسبوعياً. 
المطبوع  الترويجي  اإلعالم  أن  وأوضحت 
معظم  تحول  ويصاحبه  ملحوظ  بشكل  انخفض 
فرصها  تعزيز  إلى  اإلماراتية  اإلعالم  وسائل 
وعروضها الرقمية من خالل االستثمار في نماذج 

اإلعالنات الرقمية األكثر تطوراً.
الدراسة  فقد رصدت  التجزئة  لقطاع  وبالنسبة 
تباطؤاً في مبيعات التجزئة التقليدية في اإلمارات 
يقابله نمو سريع في مبيعات التجارة اإللكترونية، 
في  االستثمار  اإلماراتية  المصارف  بدأت  كمل 
التوجه  ظل  في  الرقمية  المصرفية  الخدمات 
الملحوظ لزيادة االعتماد على التجارة اإللكترونية 
والمدفوعات الرقمية عبر النظام اإليكولوجي »هو 
العناصر الحية وغير الحية التي تتفاعل مع بعضها 
لتؤسس  بها  المحيطة  غير  البيئات  ومع  بعضاً 
الطب  في مجاالت  الخدمات  أو  المنافع  من  لنظام 
والمصارف والبنوك والتجارة والصناعة والزراعة 

والتفاعل  التشابك  ويوصف  وسواها،  واالقتصاد 
إيكولوجي  »نظام  بأنه  كلها  المعطيات  تلك  بين 
من  البيئة  في  يحصل  ما  مع  تشبيه  في  رقمي«، 
الحية بعضها بعضاً  الظواهر  بين  تفاعل وتشابك 
من جهة، وبينها وبين المصادر التي تستند إليها 

من جهة أخرى.

ماكينزي العاملية 

وكشفت دراسة لشركة ماكينزي العالمية جرى 
المصري،  طارق  وأعدها   2016 أكتوبر  في  نشرها 
بيتراوس،  وجان  باتيل،  وجيجار  بيني،  وانريكو 
تعد  الرقمي،  المستهلك  اعتماد  لقياس  ووفًقا  أنه 
اإلمارات العربية المتحدة والبحرين من بين أفضل 
دول منطقة الشرق األوسط في االقتصاد الرقمي 
تم  المتحدة، كما  العربية  اإلمارات  وأن  »الرقمنة«، 
تصل  التجارية،  األعمال  رقمنة  من خالل  قياسها 
أن  حين  في  الرقمية،  الحدود  دول  مستوى  إلى 
مصر والكويت ولبنان وعمان ال تزال لديها العديد 
من الفرص لالستفادة من الخطوات اإلضافية نحو 

الرقمنة.
كما أوضحت الدراسة أن نتائج الشرق األوسط 
التكنولوجيا  امتصاص  مستوى  على  منخفضة 
اإلعالنات  على  واإلنفاق  الشركات  مستوى  على 
التي  المقاييس  وهي  الواحد،  للفرد  اإلنترنت  عبر 
الرقمي  التبني  على  اإلجمالية  درجاتها  على  تؤثر 
في قطاع األعمال. وأوضحت الدراسة أن حكومة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة األولى 
في التبني الرقمي بين دول الشرق األوسط حيث 
تمتلك اإلمارات العربية المتحدة أعلى رقم تعريف 
مثل  متعددة  مؤشرات  على  قائم  »مقياس«  رقمي 
وميزات  الرقمي  والتوقيع  الخدمات  إلى  الوصول 
الناتج  الرقمي 4.1% من  البطاقة. ويمثل االقتصاد 
المحلي اإلجمالي في الشرق األوسط وعلى سبيل 
في     %8.0 يمثل  الرقمي  االقتصاد  فإن  المثال، 
البحرين، و5.1%   في الكويت، لكن نسبته أقل من 
1% في عمان، ويعود ارتفاع درجة البحرين خالل 

الصادرات الرقمية العالية للدول المجاورة.
أكبر  بين  من  إنه  حيث  فجوة  هناك  تبقى  لكن 
المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  شركة   1000
واالتصاالت على مستوى العالم من حيث اإليرادات 
على  األوسط  الشرق  في  فقط   %1 يقع  السنوية، 
وجه الخصوص، وحالياً فإن الشرق األوسط لديه 
ممثل واحد فقط )سوق كوم - في دولة اإلمارات 
نصف  من  أكثر  قيمة  وتقدر  المتحدة(  العربية 
الشرق  منطقة  في  الناشئة  التكنولوجية  الشركات 
 100 من  بأكثر  اليوم  إفريقيا  وشمال  األوسط 
استثمارات  إلى  باإلضافة  أمريكي،  دوالر  مليون 
تصل إلى أكثر من 750 مليون دوالر أمريكي في 
األوسط  الشرق  في  الناشئة  التكنولوجيا  شركات 
شركة   1000 من  أكثر  وهناك  إفريقيا.  وشمال 
ناشئة نشطة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون 
الخليجي، لكن الشرق األوسط يمتلك 10% فقط من 
التمويل الرأسمالي مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي 

للواليات المتحدة. 
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حتقيق: لرا الظرا�سي 

قضاء ال يتثاءب
التعديالت الت�سريعية االأخرية جت�سد روؤية »االإمارات 2021« ملجتمع اآمن وق�ساء عادل

القانون هو السياج االجتماعي الذي ينظم حركة 
سير المجتمعات، القانون هو المقياس لرقي األمم 
وتطورها، وهو مجموعة من االتفاقيات التي تقوم 
تشريعي  منظور  من  والعقاب  الثواب  فكرة  على 

وتنفيذي.
القانون يحمي المجتمع من أن يتحول إلى غابة 
يأكل فيها القوي الضعيف، ويعلّم النفس البشرية 
في  الحياة  سير  تنظم  التي  التشريعات  احترام 

المجتمعات.
وألن القانون هو من أهم مرتكزات الحياة في 
حول  النقاش  باب  نفتح  أن  البد  كان  المجتمع 
دائماً  فاإلمارات  الجديدة،  القانونية  التعديالت 
سباقة لألفضل في مختلف أوجه الحياة، واليوم 
القانونية  التعديالت  ملف  تفتح   »999« مجلة 
القانوني في المجتمع  كمساهمة في نشر الوعي 

من خالل نخبة من المختصين في هذا المجال.

روؤية الإمارات 

إدارة  مدير  العفاري  حمود  الدكتور  العقيد 
لشرطة  العامة  القيادة  في  المجتمعية  الشرطة 
تعتبر  التشريعية  التعديالت  أن  أكد   أبوظبي 
تجسيداً واقعياً لرؤية اإلمارات 2021 »مجتمع آمن 

وقضاء عادل«.
رؤية  أن  العفاري:  الدكتور  العقيد  وأضاف 
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زين:

 ت�ضريع وترية �لعمل 

�لق�ضائي 

 �ل�ضعيبي: 

�لتعديالت �جلديدة 

تتخطى حاجز �ملكان 

و�لزمان

اإلمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« في 
عام 2010 تهدف ألن تكون دولة اإلمارات ضمن 
أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد.

في  متحدون  بند  تحت  إنه  وقال: 
أوردت  الوطن  وسالمة  أمن  المصير ولتحقيق 
يدعم  والفعال  القوي  القضائي  النظام  أن  الرؤية 
األمن, وتظل دولة اإلمارات حاسمة في أداء واجب 
األشخاص  وحريات  ومصالح  حقوق  عن  الدفاع 
جميعهم، وهكذا يستفيد الجميع من تطبيق القانون 

بدون تمييز ومن االلتزام بالعدل واإلنصاف.
ونّوه مدير إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي إلى اعتبار الرؤية تعمل على 
إقامة  مجتمع آمن وقضاء عادل يرتقي بالدولة  
لتكون البقعة األكثر أماناً على المستوى العالمي، 
ويعتبر أحد أهم أركان  األجندة الوطنية وصوالً 
عدالة  تعزيز  خالل  من    2021 اإلمارات  لرؤية 
األفراد  حقوق  ضمان  في  واالستمرار  القضاة 
والمؤّسسات من خالل نظام قضائي فاعل، يصل 
بالدولة ألن تكون بين أفضل الدول في العالم في 

كفاءة النظام القضائي.

التناف�سية الدولية 

إن  العفاري  حمود  الدكتور  العقيد  وقال 
الدولية  التنافسية  وتقارير  التشريعية  التعديالت 
تركز على مؤشر كفاءة النظام القضائي هو مؤشر 
تقرير  ضمن  العقود  إنفاذ  فعالية  يقيس  مركب 
ممارسة األعمال، وذلك من خالل استطالع رأي 
ينفذه البنك الدولي عن ثالثة محاور: محور الوقت 
الالزم لفض دعوى تجارية من لحظة رفع الدعوى 
حتى تمام الدفع، ومحور التكلفة كنسبة من القيمة 
القضائية  اإلجراءات  جودة  ومحور  بها،  المدعى 
وهو مؤشر مركب من عدة مؤشرات فرعية تشمل 
هيكلية وإجراءات المحاكم وإدارة القضايا وأتمتة 
إجراءات التقاضي وتوفر أنظمة التقاضي البديلة، 
التشريعية  الدولة وكثمرة لجهودها  وقد حصلت 
حسب  العالمية   المراتب  أفضل  على  التطويرية 

تقارير البنك الدولي. 
التعديالت  أن  إلى  العفاري  العقيد  وأشار 

الصادرة شملت: 
أوالً: توحيد اإلجراءات والضوابط في اإلجراءات 
المدنية كافة بين جميع محاكم الدولة، مع وضع 

المرونة الالزمة لتنفيذ األحكام القضائية.
تهدف  التي  الواحد  اليوم  تنظيم محكمة  ثانياً: 
إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعالها كفاءة 

للتسهيل على أفراد المجتمع.
ثالثاً: إدخال وسائل التقنية الحديث في المجال 
إلكترونياً  الدعاوى  قيد  إجراءات  مثل  القضائي، 
من خالل  القضائية  واألوامر  األحكام  إصدار  أو 

الوسائل اإللكترونية الحديثة.
رابعاً: وضع قواعد إجرائية خاصة بشأن تنفيذ 
قاٍض  إشراف  تحت  الشخصية  األحوال  أحكام 
القاضي  وإعطاء  علنية،  غير  مختص في جلسات 

السلطة في تعديل مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة، 
ويضمن  المتخاصمين،  مصلحة  يحقق  بما 

خصوصيتهم.
خامساً: زيادة النصاب القيمي للدوائر المدنية 
النصاب  وجعل  درهم،  مليون  مبلغ  إلى  الجزئية 
النهائي لها مبلغ 50 ألف درهم بدالً من 20 ألف 
تلك  أحكام  على  الطعن  معه  يجوز  ال  بما  درهم، 
الدوائر التي تقل عن ذلك النصاب، كما تم زيادة 
النصاب النهائي لألحكام االستئنافية التي ال يجوز 
الطعن عليها بالنقض إلى 500 ألف درهم بدالً من 
200 ألف درهم، وهو ما سيحقق العدالة الناجزة 
في  نهائية  أحكام  على  المتقاضين  باستحصال 
العبء  تخفيف  إلى  وسيؤدي  البسيطة،  الدعاوى 

عن عاتق السلطات القضائية.
لجهود  حقيقياً  تعزيزاً  يمثل  هذا  كل  وقال:إن 
بكفاءة  االرتقاء  وجهود  الناجزة،  العدالة  تحقيق 
كما  القانون،  سيادة  وترسيخ  القضائي  النظام 
المراتب  لتصدر  بالدولة  القضاء  منظومة  يدعم 

العالمية.

هند�سة التقا�سي

في  القانون  أستاذ  زين  محمد  أيمن  الدكتور 
دولة  إن  قال:  الشارقة  جامعة  في  القانون  كلية 
واسعة  خطوات  المتحدة خطت  العربية  اإلمارات 
وكبيرة في اتجاه تيسير العمل القضائي وتسريع 
تحقيق  في  المتمثل  مبتغاه  يحقق  حتى  وتيرته، 
الدعاوى  في  الخصوم  بين  واإلنصاف  العدل 

واضحاً  ذلك  ويبدو  والتجارية،  المدنية  الخاصة 
جلياً من خالل التعديالت األخيرة التي وردت على 
المدنية، والتي استحدث  أحكام قانون اإلجراءات 
فيها ألول مرة أمران في غاية األهمية، وهما نظام 
الواحد وذلك بموجب قرار وزاري  اليوم  دعاوى 
رقم 169 لسنة 2019 في شأن إنشاء دائرة جزئية 
باإلضافة الستحداث  الواحد،  اليوم  لنظر دعاوى 
اإلجراءات  في  بعد  عن  االتصال  تقنية  استخدام 
المدنية وذلك بموجب الباب السادس من المرسوم 
باإلضافة   .2017 لسنة   10 رقم  اتحادي  بقانون 
لقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن 
الالئحة التنظيمية للقانون االتحادي رقم 11 لسنة 

1992 بشأن قانون اإلجراءات المدنية.

 م�ستجدات 
وأضاف الدكتور  زين إلى ان  توجه المشرع 
المستجدات  مع  متسقاً  يأتي  األخير  اإلماراتي 
الناجزة  غير  العدالة  أن  باعتبار  المعاصرة، 
سوق  أنعش  وقد  سيما  الخصوم  منها  يتضرر 
نطاق  على  ليس  العمل  سوق  الحديثة  التقنيات 
للعمليات  األمر  يمتد  القضائي فحسب، بل  العمل 
وتحويل  التقنيات  باستخدام  بعد  عن  الجراحية 
أموال طائلة بالمليارات في زمن وجيز، ذلك كله 

بفضل ضغطة زر في جهاز إلكتروني. 
وقال  أستاذ القانون: إنه ابتداء من تاريخ 25 
رقم  الوزاري  القرار  صدور  تاريخ  وهو  فبراير 
جزئية  دائرة  إنشاء  تقرر  فإنه   2019 لسنة   169
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تحقيق

في  دعاوى  لنظر  وذلك  الدولة،  إمارات  كل  في 
أسبوع،  كل  من  األربعاء  يوم  وهو  واحد  يوم 
باختصاص  يضطلع  قاٍض  يرأسها  محكمة  وهي 
والعمالية  والتجارية  المدنية  الدعاوى  في  نوعي 
المتداولة والجديدة، بشرط أال تتجاوز قيمة هذه 
إليها،  يحال  قد  وما  درهم،  ألف  مائة  الدعاوى 
باإلضافة الختصاص هذه المحكمة الناجزة للنظر 
في دعاوى معينة وهي دعاوى صحة التوقيع أياً 
كانت قيمتها باإلضافة للدعاوى المتعلقة بالمطالبة 
باألجور والمرتبات وما في حكمها التي ال تتجاوز 
قيمتها مائتي ألف درهم، ويتم الفصل في كل هذه 

الدعاوى خالل جلسة واحدة فقط.
الواحد،  اليوم  دعاوى  نظام  من  الهدف  وعن 
توجه  يستهدف  قائالً:  زين  الدكتور  أوضح  
السلطة التشريعية من نظام دعاوى اليوم الواحد 
عادة  يحصل  الذي  التطويل  من  التقليل  إلى 
من  تبدأ  والتي  المختلفة،  التقاضي  مراحل  في 
المطلوبة  واألدلة  الدعوى،  تقديم صحيفة  مرحلة 
مذكرات  وتبادل  الخصوم  سماع  ويتبعها 
الذي يضيع  الوقت  من  لكثير  باإلضافة  الدعوى، 
الدعوى رغبة في  بتأجيل  الخصوم  في مطالبات 
النهائي  النزاع، ولحين صدور الحكم  تطويل أمد 
)منطوق الحكم( يجد المتقاضي، سواء كان مدعياً 

أصابه  قد  مباشر  غير  أن ضرراً  عليه  مدعى  أو 
نتيجة هذه اإلجراءات المطولة، والتي األصل فيها 
غير  التسرع،  وعدم  األحكام  إصدار  في  التأني 
معالجة  إجراء  يتوجب  يالزمها  الذي  البطء  أن 
تشريعية لها، وذلك بتخصيص المشرع اإلماراتي 
مثال  الخصوصية  ذات  الدعاوى  أنواع  لبعض 
الدعوى العمالية والتي بالرغم مما يحف إجراءاتها 
من ضمانات في التسهيل والتسريع الواردة في 
نظام  أن  إال   ،1980 لسنة  االتحادي  العمل  قانون 
دعاوي اليوم الواحد يزيدها فعالية أكثر، سيما أن 
النزاع أحد أطرافه يكون عامالً في القطاع الخاص  
ويؤدي أعماالً مقابل تلقيه األجر، والذي هو حقاً 
هذا  لفصل  التأخير  يجب  فال   يعولهم،  ولمن  له 
النوع من المنازعات مما يبرر إتباع نظام دعوى 

اليوم الواحد.
أما الملفت للنظر في قرار دعاوى اليوم الواحد، 
فقد أوضح الدكتور  زين  أن  القاضي المختص 
)دعوى  التوقيع  صحة  دعاوى  في  سلطة  منح 
التحقيق األصلية( بغض النظر عن قيمتها، والحق 
من  الصنف  هذا  اختيار  في  أصاب  المشرع  أن 
المدعي  الخصم  منها  يستهدف  التي  الدعاوى 
صحة إثبات المستند قبل تقديمه لمحكمة مختصة 
الخصم  غرض  وبالتالي  المستقبل،  في  بالنزاع 

هنا هو تسريع وتيرة تقاضي مستقبلي مما يعد 
منطقياً إدراجها ضمناً لحاالت قبول دعاوى اليوم 
الواحد؛ ونالحظ  عدم اشتراط نصاب قيمي لقبول 
الهدف من رفعها ليس  الدعوى العتبار أن   هذه 
بغرض الفصل في الدعوى أو الحق الذي يتنازع 
تأكيد صحة  فقط  لغرض  بل هو  الخصوم،  عليه 
التوقيع من عدمه عبر وسيلة المضاهاة أو سماع 
الشهود أو كليهما كما هو وارد بنص المادة 24/2 

من قانون اإلثبات النافذ  رقم 10 لسنة 1992.

 تقنية الت�سال 

إلى  الشارقة  جامعة  في  القانون  أستاذ  ونّوه 
أجرى  أخرى   ناحية  من  اإلماراتي  المشّرع   أن 
المدنية  اإلجراءات  قانون  على  التعديالت  بعض 
النافذ يستهدف منها استخدام تقنية  لسنة 1992 
االتصال عن بعد في اإلجراءات المدنية، وذلك في 
مراحل متعددة في الدعوى تبدأ قبل التقاضي عند 
أمام  الدعوى  نظر  عند  وتستمر  الخصوم  إعالن 

القضاء.
السادس من  الباب  332 من  المادة  فقد نصت 
المرسوم بقانون اتحادي رقم 10لسنة 2017، على 
اإلجراءات  في  بعد  عن  االتصال  تقنية  استخدام 
المرئي والمسموع  التواصل  المدنية عبر وسائل 
بين طرفين أو أكثر، مما يهدف منه تحقيق مبدأ 
وتبادل  الخصوم  بين  االفتراضية  المواجهة 
المستندات وإجراءات اإلعالن والمحاكمة والتنفيذ 
اتجاه  يعني  مما  الوسائط،  تلك  تستوعبها  التي 
تقنية  كوسائل  التواصل  وسائل  لقبول  المشرع 
تسهل من عمل القضاء وتختصر كثير من الوقت 
والنفقات؛ باألخص في حالة سماع أقوال الشهود 
واستجوابهم، مما سيسهل مستقبالً  دور شهود 
من  طلبها  عند  ألدائها  االمتناع  عدم  من  العدالة 

الخصوم.

 الطعون 

أما في خصوص الطعون التي تحصل عادًة في 
المشرع  فقد جعل  اإللكترونية  المستندات  صحة 
حجيتها في التعديالت الجديدة كحجية المحررات 
على  ينبني  مما  العرفية،  أو  الرسمية  )الورقية( 
عن  الدعوى  في  المستند(  )صورة  قبول  ذلك 
طريق تقنية االتصال عن بعد، وال يشترط تقديم 
أصول المستند اإللكتروني إال في حالة طلبها من 
واليقدح  الضرورة،  حالة  في  المختصة  المحكمة 
في المستند اإللكتروني من حجيته كونه )صورة( 
إال بطريق التزوير أو إنكار التوقيعات الواردة فيها؛ 
بقانون  الواردة  نفسها  القواعد  تطبيق  يعني  مما 

اإلثبات االتحادي لسنة 1992.
ومما يجدر ذكره أن المشرع اإلماراتي عاقب 
وكان  اإللكتروني  المستند  صحة  يجحد  من  كل 
الفصل  في  تأخير  عنه  نتج  مبرر،  غير  اإلنكار 
بالدعوى، أو كبد به خصمه مصاريف إضافية من 
دون مسوغ، أن تحكم عليه المحكمة بغرامة مالية 
ال تقل عن  ألف درهم والتزيد على عشرة آالف 

درهم.
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التقا�سي الإلكرتوين

التقاضي اإللكتروني مطبقاً  وقد أضحى نظام 
والصين،  سنغافورة،  مثل  الدول  من  عديد  في 
وقد  األمريكية،  المتحدة  والواليات  والبرازيل 
قصدت من ذلك تجاوز العيوب التي كانت تعتري 
القضاء التقليدي، بل إن بعضها ابتدع نظام القاضي 
اإللكتروني للفصل في بعض أنواع النزاعات. مما 
هي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  يعني 
بإتباع  التقاضي  هندسة  في مجال  عربياً  األولى 
السبل الحديثة فيها، والشك أن هذا التطور األخير 
رفع  نظام  اتباع  من  ابتداًء  له،  ومخطط  ممنهج 
الدعوى إلكترونياً لغرض التسهيل على المتعاملين 
 42/1 المادة  بموجب  دبي  محاكم  في  باألخص 
إجراءات مدنية معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2014، 
والذي أوضح جواز قبول الدعوى بقيدها إلكترونياً 
ومفهومها  اإللكتروني  بالشكل  تسجيلها  وإجراء 
الخاصة  البيانات  يدخل  المتعامل  أن  المبسط 
ثم  المطلوبة  الوثائق  ويرفق  واألطراف  بالقضية 
تدقق الوحدة المختصة لدى المحكمة وتوافق على 
الطلب، ويتبعها قيام العميل بدفع رسوم المحاكم 
إلكترونياً فيتم تسجيل الدعوى وإسنادها للقاضي 
األولى  الجلسة  تاريخ  تحديد  وأخيراً  المختص 
بعد التأكد من دفع الرسم بطريقة إلكترونية، أما 
قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن 
 1992 لسنة  االتحادي  للقانون  التنظيمية  الالئحة 
بشأن قانون اإلجراءات المدنية، فقد أضاف وسيلة 
جديدة إلعالن الخصوم للحضور، وهي عبارة عن 

الوسائل التقنية كالمكالمات المسجلة الصوتية أو 
على  الهاتفية  النصية  الرسائل  حتى  أو  المرئية 
الهاتف المحمول، أو عن طريق البريد اإللكتروني 
أو الفاكس أو ما يقوم مقامهما من وسائل حديثة 
منتجاً  اإلعالن  ويعتبر  العدل.  وزير  يعتمدها 
إرسال  تاريخ  من  أو  الفاكس،  وصول  لمجرد 
الهاتفية  النصية  الرسائل  أو  اإللكتروني  البريد 
ومن تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو 

المرئية.

قيادة القانون

فؤاد  الدكتور  يتحدث  الجانب  ذات  وفي 
الشعيبي أستاذ القانون في كلية المدينة الجامعية 
في عجمان إلى أن التعديالت الجديدة في الئحة 
قانون اإلجراءات المدنية لعام 2018 مشيراً إلى أن 
يدعو  األول  منهجين  عن طريق  يتجاذب  القانون 
استقرار  على  المحافظة  بحجة  النص  جمود  إلى 
بتعكير مزاج  الرغبة  المجتمعية وعدم  المعامالت 
توقعوه  ما  غير  على  جديدة  بقواعد  المجتمع 
واستقرت معلوماتهم عليه ويبدو أن هذا المنهج قد 
أكل عليه الدهر وشرب في عصر اتسم بالسرعة 
الذي نعيشه وبالمقابل ظهر منهج آخر  كعصرنا 
يدعو إلى التجديد والتحديث المستمر على مختلف 
فروع القانون بحجة اإلبداع ومواكبة المستجدات 
العصرية والرغبة الجامحة في التغيير والتطوير، 
قد  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  ويبدو 
على  القائم  المنهج  هذا  جواد  صهوة  امتطت 
التحسين المستمر، ومن ذلك ما ورد من تحديثات 

المدنية االتحادي والئحته  على قانون اإلجراءات 
التنفيذية مؤخراً .

وأضاف الدكتور الشعيبي قائالً: وهنا سأقف 
قانون  في  الحديثة  التعديالت  من  جانب  على 
التنظيمية  والئحته  االتحادية  المدنية  اإلجراءات 
بكل  وتيسيره  القضائي  اإلعالن  رأسها  وعلى 
السبل الممكنة مع المحافظة على ضمانات أطراف 
الجديدة  التعديالت  أتت  حيث  القانونية،  الدعوى 
بجواز تخطي حاجز المكان والزمان، فاإلعالن في 
أي مكان داخل دولة اإلمارات أضحى متاحاً على 
التعدي  يعتبر  كان  الذي  السابق  الوضع  خالف 

على االختصاص المكاني يجعل اإلعالن باطالً.
المدينة  كلية  في  القانون  أستاذ  وأشار 
الجامعية في عجمان إلى توسع القانون والئحته 
اإلعالن  بوسائل   6 المادة  و   4 المادة رقم  في 
االتصاالت  وسائل  بمختلف  أجازها  حيث 
لوقتهم  وتوفيراً  المتقاضين  على  تيسيراً 
فأضحى من الممكن اإلعالن بالبريد اإللكتروني 
والتسجيل الصوتي والتسجيل المرئي والفاكس 
من دون التقيد بفترة اإلعالن التي كانت حكراً 
قبل  وما  السابعة صباحاً  الساعة  بعد  ما  على 
السادسة مساًء فقط، وكضمانة لغير الناطقين 
باللغة العربية استلزم القانون في المادة رقم 5 
بضرورة قيام المدعي بإرفاق ترجمة لإلعالن 
على  اتفاق  هناك  يكن  لم  ما  االنجليزية  باللغة 
بأن رفض  القانون  اعتد  كما  أخرى سلفاً،  لغة 
اإلعالن من قبل الشخص المعني يعتبرا إعالناً 

تاماً لشخص المعلن عليه.
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�أن  تتوقع  �أمريكا  �لبحوث يف  مر�كز  بع�س   

على  ع�ضكرية  حقيقية  حربًا  و��ضنطن  تعلن 

�لأزمة تقع  عندما  �ل�ضني 

أكد الدكتور طالل أبو غزالة المؤسس والرئيس 
استقراء  أهمية  الدولية  غزالة  أبو  لمجموعة طالل 
المستقبل الذي بدأ بدخول عالم الثورة الصناعية 
العالم  يشهده  وما  االصطناعي،  الذكاء  وتطورات 
احتياجات  مع  والروبوتات  اآلالت  تفاعل  من 
التحول  ضرورة  على  وشدد  المتنامية،  اإلنسان 
التعليمية  المؤسسات  في  التعلم  إلى  التعليم  من 
واالبتكار،  واإلبداع  التعليم  جودة  على  والتركيز 
لن  فيه  والمنافسة  المستقبل  صناعة  إن  وقال 
لإلنتاج  والتحول  المعلومات  تقنية  دون  من  تتم 
المعرفي في جميع المجاالت خاصة أن العالم دخل 
»ثورة  الرابعة  الصناعية  الثورة  مرحلة  في  اليوم 
كامالً في مجاالت  التي ستحدث تغييراً  المعرفة« 
حالياً  يشهد  العالم  أن  وأوضح  البشرية،  الحياة 
بحلول  ستحدث  كبيرة  اقتصادية  ألزمة  بوادر 
التي حدثت  تلك  بكثير من  أقوى  2020، وستكون 
وبطالة  كبير  كساد  إلى  2008، وستؤدي  عام  في 
جاء  ثالثة.  عالمية  وحرب  األسعار،  في  وتضخم 
الندوة  هامش  على   »999« مع  حواره  خالل  ذلك 
تجارة  غرفة  مقر  في  فيها  تحدث  التي  المعرفية 

وصناعة الفجيرة.
التعليم  أهمية  إلى  تنظر  كيف  بداية،   <
مجال  في  الدولية  خبرتك  منطلق  من  المتطور 

الثورة المعرفية؟
- التعليم المتطور غاية في األهمية، بالتالي أدعو 
في  التعلم  إلى  التعليم  من  التحول  ضرورة  إلى 
المؤسسات التعليمية والتركيز على جودة التعليم 
المستقبل  صناعة  أن  ذلك  واالبتكار،  واإلبداع 
المعلومات  تقنية  تتم من دون  لن  والمنافسة فيه 
المجاالت،  جميع  في  المعرفي  لإلنتاج  والتحول 
الثورة  مرحلة  في  اليوم  دخل  العالم  أن  خاصة 
ستحدث  التي  المعرفة«  »ثورة  الرابعة  الصناعية 
مع  البشرية،  الحياة  مجاالت  في  كامالً  تغييراً 
العلم أن الثورة الصناعية، ثورة المعرفة ستمحو 
في  المتسارع  التقدم  مواكبة  يستطع  لم  من 
والذكاء  الذكي  التعليم  أن  التكنولوجيا، كما  مجال 
االصطناعي لن يجعال األشياء أكثر ذكاء فقط بل 
غيرهم  من  أفضل  األشخاص  بعض  سيجعالن 
جسدياً وعقلياً. وعليه فإن على الطلبة التركيز على 
ألن  المعرفة،  واالختراع وصناعة  واإلبداع  العمل 
للتحول  تغيير جذري  يمر في مرحلة  اآلن  العالم 
نحو عالم المعرفة وال بد من مواكبة هذا التطور 

الماثل. 
خطر  من  يحذرون  الخبراء  من  عدد  هناك   <
كيف  البشري،  الكائن  على  االصطناعي  الذكاء 

تفند هذه المفارقة؟ 
- ال خوف من الذكاء االصطناعي إلنه سيطور 
اإلنسان ويجعله ذكياً من خالل تطور عقله، فالثورة 
وظيفة  إلى  اليدوية  الوظيفة  ستحول  المعرفية 
اإلنسان  بين  فجوة  بحدوث  توقعاتي  مع  فكرية، 
المتقدم واإلنسان المتخلف، حيث إن التكنولوجيا 

ال تسير إال إلى األمام. وتأتي هنا أهمية قيام حملة 
في العالم العربي لتشجيع اختراعات »الروبوتات«، 
حيث اإلنسان واآلليات سيصبحان يعمالن ككيان 
واحد، وهذا ما تقوم به القيادة الرشيدة في دولة 
للذكاء  مهمة  استراتيجية  أطلقت  التي  اإلمارات 

االصطناعي. 
مجالي  في  خالقة  خطوات  اإلمارات  خطت   <

التعليم واالبتكار، فما تقييمك لهذه التوجهات؟
- لن أحيد عن الحقيقة إذا قلت إن اإلمارات من 
أميز الدول بالمنطقة تقدماً في تلك المجاالت، حيث 
توفر التعليم الرقمي محلياً بالجامعات والمدارس، 
التي  اإلبداعية«  »الدولة  إلى  االنتقال  في  ونجحت 
وهذا  واإلبداع  والمعرفة  الرصينة  بالثقافة  تدار 
نموذج أكثر تطوراً من الدولة المدنية، فجميع من 
فيها يجب أن يكون مبدعاً، وهدف التعليم فيها تأهيل 
السمو  صاحب  يؤكده  ما  وهو  المبدعين.  وإعداد 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الله« في  الوزراء حاكم دبي »رعاه  رئيس مجلس 
رعايته تلك البيئة التي تهتم باإلبداع والتعليم، حيث 
يقود سموه مرحلة جديدة من الخدمات والتعامالت 
اإللكترونية للجمهور مع الجهات الحكومية، وذلك 
من خالل توفير الخدمات على الهواتف واألجهزة 
المتحركة للمتعاملين، وبما يتوافق مع رؤية سموه 
في توفير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها إلى 
المتعاملين في أي مكان وزمان. وفي تقديري أن 
اإلمارات بحاجة إلصدار قرار خاص بشأن التعليم 
بحيث يكون خريجو المدارس والجامعات مبتكرين 
وليسوا متعلمين، وأن يكون هدفها مساعدة الطالب 
على االختراع. نعم لقد خطت اإلمارات، كما أسلفت، 
خطوات متقدمة نحو الثورة الصناعية الرابعة وهي 
وتكييف  عموماً  الرقمي  فالتحول  المعرفة،  ثورة 
نمو  على  يساعد  األعمال  مجتمع  مع  التكنولوجيا 
االستثمارات ورفع اإلنتاجية وبالتالي زيادة الناتج 

المحلي.
توقعاتك  هي  ما  آخر،  جانب  إلى  ننتقل   <

بخصوص مستقبل االقتصاد العالمي؟ 
اقتصادية  ألزمة  بوادر  حالياً  يشهد  العالم   -
كبيرة ستحدث بحلول 2020، وستكون أقوى بكثير 
إلى  التي حدثت في عام 2008، وستؤدي  من تلك 
كساد كبير وبطالة وتضخم في األسعار، فاألزمة 
اقتصادية، وليست مالية كسابقتها وهناك فرق بين 
من  تنبؤاً  أو  اجتهاداً  ليس  التوقع  وهذا  االثنتين، 
جانبي فهو مبني على دراسات وتوقعات الخبراء 

الغرب، فاألزمة تتفاعل ببطء  واالستراتيجيين في 
ولكن بثبات منذ سنوات، وبالتالي فإن 2019 سنة 

محورية ومؤثرة في االقتصاد العالمي.
أمريكا  في  ستبدأ  المحتملة  األزمة  أن  واعتقد 
فكما  العالم،  اقتصادات  كل  إلى  بعدها  وتنتقل 
العالم  يصاب  فسوف  أمريكا،  عطست  »إذا  يقال: 
بإنفلونزا«، فيما ستستمر تقلباتها في التدرج لتصل 

أسوأ حالتها في 2020.
> وما أسباب األزمة من وجهة نظرك؟

- األسباب كثيرة، منها تحول أمريكا إلى دولة 
إمكاناتها،  معظم  استهالك  بعد  للنفط  مستوردة 
األسواق  على  شروطها  ستفرض  فإنها  وبالتالي 
كذلك  باألسعار،  للهبوط  العسكرية  قوتها  بحكم 
ارتفاع الفوائد في السوق المالية هناك ما سيؤثر 
الحرب  ذلك،  إلى  أضف  العالمية.  األسواق  على 
في  العالم،  ضد  واشنطن  تقودها  التي  التجارية 
خصومها  أشد  تعتبرها  التي  الصين  مقدمتها 
الحقيقيين، وهو صراع كبير لن ينتهي، والجميع قرأ 
والعقوبات  والرسوم  الضرائب  تبادل  عن  وعرف 
بين البلدين. ذلك أن الصين منافس قوي وشرس 
ألمريكا، وفي مختلف المجاالت، فضالً عن أن معظم 
الكبرى  وشركاتها  المهمة  األمريكية  الصناعات 
تنتج أعمالها وتقيم مصانعها بالصين، وطبيعي أن 
يكون لدى واشنطن مشكلة اسمها بكين.. واألمر 
البحوث والدراسات  ال يتوقف هنا، فبعض مراكز 
في أمريكا، تتوقع أن تعلن واشنطن حرباً حقيقية 
عسكرية على الصين عندما تقع األزمة. ومن جهة 
ثانية، فإن ارتفاع سعر برميل النفط جراء األزمة 
المنتجة  للدول  150 دوالراً، وهذه ميزة  ألكثر من 
كالخليج العربي مثالً والعكس في الدول التي تعتمد 
كروسيا  أمريكا،  سيخدم خصوم  االستيراد،  على 
تأجيج  سيزيد  ما  وهو  وغيرها،  فنزويال  وإيران، 

الموقف العالمي.
الصين  بين  التجارية  الحرب  آثار  هي  وما   <

وأمريكا على االقتصاد العالمي؟
- آثار الحرب التجارية بدأت تظهر على الطرفين 
وكذلك  والصين،  المتحدة  الواليات  الرئيسين 
األطراف الثانوية الفاعلة في حركة التجارة العالمية، 
وأبرزها االتحاد األوروبي، كما أنها تأتي في وقت 
كل  معاناة  التاريخ  من  مرحلة  أي  في  يتوافق  لم 
دول العالم تقريباً من أزمات اجتماعية أو اقتصادية 

أو سياسية.
وباختصار شديد - الصراع اليوم ليس تجارياً 
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تقني  بل صراع  عسكرياً  أو  سياسياً  أو  مالياً  أو 
وانزو،  منغ  اعتقال  مع  واضحة  مؤشراته  ظهرت 
مديرة العمليات المالية وابنة مؤسس شركة هواوي 
الصينية العمالقة لالتصاالت في كندا، وذلك ألنها 
أن  يؤكد  ما  األمريكية،  آبل  لشركة  قوي  منافس 
العالم ال يوجد فيه إال عمالقان حالياً هما الواليات 
األمريكية والصين وكالهما عمالقان في  المتحدة 
التقنية. فأمريكا ليس أمامها غير الصين عدواً في 
وفي  تقنية،  حرب  هي  التي  التجارية  الحرب  تلك 
االقتصاد  أجهدت  التجارية  الخالفات  فإن  رأيي 
استمرارها ستؤثر  حال  في  المؤكد  ومن  العالمي 
تأزم  يزيد  ما  السواء..  حد  على  الطرفين  على 
الوضع إلى حرب تجارية واسعة النطاق ما يقود 

إلى األزمة.
إلى  ستؤدي  االقتصادية  األزمة  إن  قلت   <
حرب عالمية ثالثة وشيكة سيتشكل في نهايتها 

نظام عالمي جديد، كيف ذلك؟
- نعم صحيح، فعام 2020 هو عام االنتخابات 
في أمريكا أي انتخاب رئيس الجمهورية.. والرئيس 
دونالد ترامب ال يمكن أن يتقبل أن يكون على قمة 
اقتصادية  كارثة  من  يعاني  وهو  العالم  وقيادة 
في  للدخول  إجراءات  من  يمكن  ما  كل  وسيتخذ 
حرب عالمية ثالثة. كما أزعم أن هذه األزمة وهذه 
الحرب ستكون بداية الخير من حيث إنها ستخرج 
الراهن أصبح  النظام  عالمياً جديداً، ذلك أن  نظاماً 
بال قيادة عالمية كما يقول رئيس وزراء بريطانيا 

السابق براون، فانتظروا الحرب والنظام الجديد.

أن  يجب  صعبة  انتقالية  مرحلة  في  نحن  إذاً، 
جديد  عالمي  نظام  ينشأ  وأن  العالم  منها  يخرج 
وسينشأ، وعندها يحتاج العالم إلى إعمار المنطقة 
العربية  المنطقة  في  أننا  الله  ونحمد  دمرت  التي 
في  بقوة  التي ستسهم  والغاز  النفط  موارد  لدينا 

إعادة اإلعمار.
> ماذا عن استعداد الدول العربية آلثار األزمة 

والحرب؟
العالمي  العظمى  القوى  نظام  من  جزء  نحن   -
والمؤلم  العالم،  في  المعارك  ويقود  يخوض  الذي 
العالم مستهلكة  أنه ال يوجد منطقة في  في األمر 
للدول  وإمكانياتها  ومواردها  ثرواتها  وتستنزف 
ولعل  العربية،  منطقتنا  مثل  لتنهبها  الخارجية 
المبادئ  »إن  كيسنجر  مقولة  وضعنا  يفسر  ما 
والمعايير والقيم هي لنا وليس للعالم الخارجي«، ما 
يعني أن حقوق اإلنسان والديمقراطية وما يدعوه 
لهم ال لغيرهم، كذلك ومع األسف نحن في وضع 

المقاومة  أو قدرة على  قرار  بدون  أننا مأخوذون 
على  القدرة  لديها  المنطقة  دول  أن  إال  قبلنا.  من 
الممثلة  المحتملة  الكارثة  بعد  اقتصادياً  النهوض 
في األزمة االقتصادية والحرب، وذلك كما نهضت 
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وأزعم أن تأثر 
دول الخليج سيكون محدوداً بما لديها من موازنات 
الصناديق  على  عالوة  كامنة  قوة  فيها  تكمن 
السيادية واالحتياطيات الضخمة من النقد األجنبي 
الخليج  في  واالزدهار  والغاز،  النفط  ومخزونات 
هو قوة للدول العربية التي يجب عليها االستفادة 
والشركات  والحكومات  الدول  وأدعو  منه. 
االستعداد  لضرورة  المنطقة  في  والمؤسسات 
لهذه األزمة والتصدي لها ال سيما وأن الغرب بدأ 
بالفعل استعداده وبات قلقاً تجاه األمر بعد إطالق 
العديد من الخبراء واالقتصاديين ومراكز األبحاث 
ال  لألسف  لكننا  األزمة،  اندالع  بشأن  تحذيراتهم 

تحركات جدية في المنطقة.

نقل  يف  �أمينًا  لي�س  �لعربي  �لإعالم 

�لعربي  للو�قع  �حلقيقية  �ل�ضورة 

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

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

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

وجبة كل  في  تناوله  تستطيع 

 يتم سد المنطقة
 من داخل المعدة
للحد من حجمها

لماذا هذا اإلجراء؟

كيف تتم هذه العملية؟
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جالتمان  هارفي  األمريكي  المصور  كان 
يوليو  في  تمكن  والذي  القبيح  بوجهه  المشهور 
بعد  قد قرر  فتاتين  اغتصاب وقتل  1958 من  عام 
مرور سبعة شهور على ارتكابه لجريمته أن يكرر 
على  القبض  في  فشلت  الشرطة  أن  خاصة  األمر 
جانب  على  سيارته  أوقف  خطته  ولتنفيذ  القاتل، 
روزاس  أنجيال  الفتاة  شقة  إلى  وتوجه  الطريق 
اللتقاط بعض الصور الفوتوغرافية لها، حيث كان 
الفتاة  هذه  تعمل  التي  المؤسسة  إلى  تحدث  قد 
لديها، وطلب منها تزويده بعارضة لتصوير إعالن 
تجاري وعرض دفع مبلغ كبير مقابل ذلك، وكعادته 

استخدم اسماً مستعاراً وهو فرانك ويلسون.
نافذة  عبر  تنظر  أنجيال  كانت  الشقة  داخل  في 

ترجمة: د. ح�سن الغول

وكانت  المبنى  يدخل  فرانك  شاهدت  حيث  الشقة 
من  جاءت  فهي  لزيارته،  الحقيقي  الهدف  تدرك 
نيويورك منذ شهور إلى غرب هوليوود وبداخلها 
حلم بأن تصبح مارلين مونروا جديدة، إال أن حلمها 
تبخر ولم تجد ما تفعله سوى العمل عارضة يلتقط 
عليه  تحصل  مبلغ  مقابل  صوراً  لها  المصورون 

يساعدها في دفع إيجار الشقة التي تقطنها.
لدى سماعها طرقاً على باب الشقة فتحت الباب، 
ودخل فرانك الذي أخرج على الفور مسدساً عيار 
32 من جيبه وصوبه تجاهها وقام باالعتداء عليها 
ثم طلب منها أن تخرج معه في نزهة وكان الوقت 
الليل، وعندما استقال سيارته  قد تجاوز منتصف 
قادها خارج المدينة باتجاه الصحراء، وهناك اعتدى 

الموت بحبل لفه  عليها ثانية ثم قام بخنقها حتى 
حول عنقها.

في  تخصص  الذي  نيوتن  مايكل  الكاتب  يقول 
كان  الرجل  هذا  إن  هارفي جالتمان  حالة  دراسة 
مغتصباً وقاتالً، وكان يعاني من عقدة بسبب قبح 

شكله، وكان يرى 
أن النساء ينظرن إليه باحتقار، ولهذا كان العنف 
يستخدم  حيث  منهن،  لالقتراب  الوحيدة  الوسيلة 
الحبال في ربطهن وتعذيبهن واالعتداء عليهن قبل 

أن يشرع في قتلهن. 
ولد هارفي في عام 1927 وكان والده يعمل في 
السلوك  سيئ  كان  طفولته  وفي  المطاحن،  إحدى 

ولم تكن له أي صداقات مع زمالئه في المدرسة،

ميم   الدَّ
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غادرت  العمر  من  عشرة  الحادية  بلغ  وعندما 
أسرته نيويورك إلى مدينة دينفر بوالية كولورادو، 
المنازل  على  والسطو  السرقة  يمارس  بدأ  وهناك 
ثم انتقل إلى االغتصاب والقتل، وكان يختار فتاة 
معينة ويراقبها ويتعرف على عنوانها ثم يتسلل إلى 
منزلها من النافذة أو الباب الخلفي، حيث يهاجمها 
ويوثق يديها بحبل رفيع يجلبه معه، ثم يغلق فمها  

بقطعة قماش ويعتدي عليها.
وفي مايو 1945 ألقي القبض عليه بتهمة السطو 
على المنازل، حيث اعترف بالسطو بهدف السرقة، 
ويبدو أنه لم يتعلم الدرس إذ خالل إطالق سراحه 
مؤقتاً في انتظار موعد محاكمته ارتكب المزيد من 
عمليات السطو، كما خطف فتاة تدعى نورين لوريل 
اطلق سراحها  ثم  عليها  واعتدى  غابة  إلى  ونقلها 
والتي ذهبت مباشرة إلى مركز الشرطة وأبلغتهم 

بما حدث مما أدى إلى إعادة القبض عليه.
أمضى هارفي في السجن ثمانية شهور، وخرج 
طبيب  على  والدته  عرضته  حيث   1946 يوليو  في 
نفساني والذي رأى أنه يعاني من حالة خوف في 
التعامل مع النساء، وأن عالجه يتمثل في االندماج 
الرقص  مثل  األنشطة  بعض  ممارسة  عبر  معهن 
والموسيقى, إال أن محاولة هارفي تنفيذ ذلك كانت 

ضعيفة.
وبسبب  لمشاكله  حل  إليجاد  محاولة  وفي 
دينفر  مغادرة  على  والدته  شجعته  السيئ  سجله 
وبدء حياته في مكان جديد، حيث رافقته إلى مدينة 
يونكرز وساعدته في إيجاد شقة وعمل له ثم عادت 

إلى دينفر.

في السابع عشر من أغسطس 1946 كان الشاب 
ثوماس ستارو وصديقته دوريس ثورن جالسين 
ليال في متنزه يقع في طرف المدينة عندما اقترب 

منهما هارفي 
الشاب  محفظة  سرقة  بهدف  مسدسه  شاهًرا 
الذي تغلب عليه وأجبره على الفرار. وبعد أيام قليلة 
انتقل إلى مدينة ألباني واستأجر شقة هناك، وبدأ 
تعمل  فتاة  هاجم  حيث  جديدة  ضحية  عن  يبحث 
في التمريض، إال أنها دفعته بعيداً وصرخت طالبة 

النجدة.
ورغم فشله إال أن هارفي قرر تكرار األمر، حيث 
اهتمام  عدم  مستغالً  عديدة  سرقة  جرائم  ارتكب 
الجرائم خطرة من  تلك  لم تكن  إذ  المدينة  شرطة 

وجهة نظرها،
أثناء  عليه  القبض  ألقي  يومين  وخالل  أنه  إال   
محاولته اغتصاب فتاة تدعى كيروين وحكم عليه 
قواه  لفحص  أعوام، حيث خضع  بالسجن خمسة 
العقلية وتم تشخيص ما يعاني منه على أنه انفصام 
هارفي  كان  الحكم  مدة  وخالل  الشخصية.  في 
إلى  السلطات  دفع  مما  المثالي  للسجين  نموذجاً 

منحه عفواً بعد عامين.
إلى  بمفرده  هارفي  وصل   1957 يناير  في 
القديمة في  أنجلوس وقرر ممارسة هوايته  لوس 
التصوير، وبدأ يبحث عن الفتيات اللواتي يطمحن 
كاميرات  أمام  والوقوف  أزياء  كعارضات  للعمل 
شقة  استئجار  منه  األمر  وتطلب  المصورين. 
صغيرة وشراء سيارة قديمة وآلة تصوير حديثة. 
وكانت أولى ضحاياه فتاة في التاسعة عشرة من 

العمر تدعى جودي دول، والتي كانت مطلقة حديثاً 
المحامي،  أتعاب  لتدفع  العمل عارضة  وترغب في 
في  زيارتها  على  واتفق  بها  هارفي  اتصل  حيث 
شقتها اللتقاط صور لها، وعندما ذهب عرض عليها 
مرافقته إلى االستوديو الذي يملكه. وهناك هددها 
بمسدسه واعتدى عليها ثم اصطحبها بسيارته إلى 

خارج المدينة وقتلها.
الثانية  قابل ضحيته  وبعد مرور سبعة شهور 
البالغة الرابعة والعشرين من  شيرلي بيردجفورد 
العمر والتي قبلت دعوته للخروج في نزهة، وفي 
منطقة صحراوية شهر مسدسه في وجهها وطلب 
بالحبل  يديها  أوثق  حيث  لرغباته  االنصياع  منها 
ثم التقط لها بعض الصور واعتدى عليها متجاهالً 

توسالتها وفي النهاية أطلق عليها رصاصة قاتلة.
في صيف 1958 ذهب هارفي إلى استوديو ديان 
وقدم  حسناوات  عارضات  مع  يتعاون  كان  الذي 
عارضة  استئجار  وطلب  مستعار  باسم  نفسه 
األمر،  لهذا  فيجيل  لورين  واختيرت  لتصويرها، 
وخالل ركوبها معه في سيارته شعرت أنه يتجه 
مسدسه  يشهر  به  وفوجئت  المدينة  خارج  إلى 
تجاهها ثم يخرج حبالً ويوثق يديها، إال أنها دفعته 
وغادرت السيارة هاربة ولم تعر اهتماماً للرصاصة 
وكانت  ساقها  في  سطحي  بشكل  أصابتها  التى 
وجهتها المدينة، حيث قابلت دورية شرطة والتي 
أنقذتها من هارفي الذي كان يطاردها والذي وجد 

نفسه في قبضة الشرطة.
أنه  التحريين  أحد  أخبره  الشرطة  مركز  في 
يشبه الرجل الذي اختطف الفتاة بريدجفورد وبدأ 
في استجوابه عن اختفاء الفتاة والحبل الذي عثر 
وأن  إجرامياً،  له سجالً  بأن  إياه  مذكراً  معه  عليه 
اللواتي  الثالث  الفتيات  عليه أن يخبره عن مصير 
بأنه  اعترف  بالفزع  أصيب  الذي  هارفي  اختفين. 
القاتل، وأخبره عن مكان دفنهن، وفي الوقت نفسه 

قام أفراد من الشرطة بتفتيش شقته.
خالل فترة قصيرة عثر على رفات الضحايا وتم 
توجيه االتهام رسمياً لهارفي بالقتل وتحديد موعد 
لجلسة محاكمته، وكانت أمه البالغة في ذلك الوقت 
تسعة وستين عاماً الشخص الوحيد الذي تعاطف 
الدفاع  سيتولى  الذي  المحامي  قابلت  حيث  معه، 
المتهم  بأن  المحكمة  إقناع  إلى  سعى  والذي  عنه 
المحكمة  انعقاد جلسات  نفسياً، وخالل  مضطرب 
أدلى الشهود بأقوالهم, وفي نهاية الجلسات أعلنت 
الدرجة  من  بالقتل  هارفي  إدانة  المحلفين  هيئة 
األولى وحكم عليه باإلعدام. وفي الثامن عشر من 

سبتمبر 1958
هذا  صفحة  لتطوى  سامة  بحقنة  إعدامه  تم 

المجرم إلى األبد. 
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اإعداد: وجيه ح�سن

 ابتزاز إلكتروني
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غير  سلوك  هي  اإللكترونية«..  »الجريمة 
يتّم  به،  مصّرح  وغير  أخالقي،  وغير  قانوني، 
ُجْرِمي،  بدافع  اإللكترونية،  األجهزة  باستخدام 
أو  لجسدها  أو  الضحيّة  لسمعة  اإلساءة  ونيّة 
مباشرة،  غير  أو  مباشرة،  بطريقة  لعقليّتها، 
مثل  الحديثة  االتصال  وسائل  باستخدام 
البريد  أو  الّدردشة«،  »غرفة  أو  »اإلنترنت« 
عنها  وينتج  »المجموعات«،  أو  اإللكتروني، 
معنوية،  أو  مادية  فوائد  على  المجرم  حصول 
وغالباً  مقابلة،  خسارة  الضحيّة  تحميل  مع 
ألفكار  التّرويج  الجرائم  هذه  هدف  يكون  ما 
وحثّهم  الّشباب،  شريحة  واستقطاب  سوداء، 
على ارتكاب العنف، أو التّشهير والقدح والذّم، 
أو إشعال الفتن، أو الحّث على النّصب واالبتزاز، 
العمل  أو  البرامج،  وتخريب  المالي،  واالحتيال 

على إفساد المعلومات.. 
والعقول،  النفوس  ِضعاف  بعض  وجد  وقد 
لتنفيذ  ُمتَنّفَساً  »اإلنترنت«  شبكة  باستخدام 
الرَّخيصة،  وأالعيبهم  وضغائنهم،  أحقادهم 
المريضة، من دون  لشهواتهم  َخِصيباً  وَمْرَتعاً 
المساءلة  من  خوٍف  أّي  أو  ذاتي،  رادٍع  أّي 
أِمَن  »َمْن  ِقيل:  وقديماً  والقانون،  والُمحاسبة 

العقاب، أساَء األدب«!
إليكم الجريمة الموسومة بـ  »جريمة إبتزاز 

إلكترونية«..
كوجه  األصفر،  الخريف  أيام  من  يوٍم  في 
المدعو »سليمان، 23 عاماً« وسلوكه االنحرافي، 
الشركات  بإحدى  الحاسوب،  على  يعمل  الذي 
ال  وبدوافع  المذكور،  تمّكن  حيث  الخاّصة، 
أخالقيّة، وال تربوّية، وال إنسانيّة، بتعديل صور 
الفتيات  إلحدى  »الفوتوشوب«،  عبر  متعّددة 
الحرائر التي يعرفهن، وجعلها تبدو في أوضاٍع 
ُمِخلّة بالعرض والّشرف والّطهارة، والفتاة هي 
وذاك  محترمة،  محاِفظة  عائلة  مْن  باألساس 
حاسبها  إلى  ِخلَسة  التسلّل  من  تمّكن  بعدما 
الّشخصي على أحد مواقع التواصل االجتماعي، 
وعاطفيّاً،  ابتزاُزها جسدّياً  كلّه:  ذلك  من  غايتُه 
تربيتها،  ومنسوَب  منبتَها،  يعرف  ال  وهو 

ومستوى علمها.
 20 »عنود،  المسكينة  الفتاة  رفضت  ولّما 
الدولة،  جامعات  إحدى  في  طالبة  وهي  عاماً«، 

طلبَُه الّرخيص، ورغبته البذيئة الّدنيئة، قاَم من 
الُمْصطنَعة  الّصور  تلك  بنشر  بتهديِدها  فورِه 
األهل  ليراها  »اإلنترنت«،  شبكة  على  الُمَفبَركة 
َمْن  وكّل  األّول،  بالمقام  واألصدقاء  والمعارف 

هبَّ ودبَّ من األقربين واألبعِدين.. 
ولّما رفضت الفتاة الجامعية الُمحَصنة َطلَبَه 
أحد  في  للحوار  يلتقيا  أْن  منه  طلبت  الّدنيء، 
المقاهي العاّمة، طالبة منه تقديم االعتذار أمامها، 
كأنثى  سمعتها  وتجاه  تجاهها،  به  قام  ا  عمَّ

ُمحترمة.. 
وبالفعل التقيا، لكّن الحوار الذي داَر بينهما، لم 
يؤِت ثماَره الَمْرجّوة، ولّما رفضت قراره الجائر 
وجسدياً،  عاطفياً  منها  بالتقّرب  قاطعاً،  رفضاً 
قام »سليمان« المجرم فوراً، باالستمرار بتنفيذ 
تهديده وإفرازات حقده، ذلك بأن وضع الصور 
المفبركة المصطنعة على رابط إلكتروني، ثّم قام 
بإرسال الرابط لها على هاتفها المتحرك، مهدداً 
إياها بتوزيع »الّرابط« على العديد من الُمنتديات 
والمجموعات،  اإللكترونية  البريدية  والقوائم 
فْضح  إلى  الُمحّصلة،  في  سيؤدي  الذي  األمر 
وأخالقها  وسلوكها  سمعتها  وتْعِرية  الفتاة، 

وأدبها، بين ذويها ومعارفها وأقربائها.. 
ولتجنب هكذا فضيحة ُمدوّية ّنكراء، ستكون 
بمنزلة »تسونامي« ُمدّمر في مسيرة حياتها، لم 
تتحّمل الفتاة »عنود« ما لحقها مْن ظلٍم وتجنٍّ 
»سليمان«،  الجاهل  الشاب  يد  على  وَحيْف، 
فارتأت بدايًة، أْن تخبَر والديها وأَخَويها بما وقَع 
لها ومعها، لكنّها لسبٍب أو آلخر، لم تفعل، لكنّها 
قامت بإخبار قريبتها الغالية على قلبها »عفاف، 
أسرارها،  وبيت  خالتها،  ابنة  وهي  عاماً«،   22
تدرس معها في الكلية ذاتها، فنصحتها األخيرة 
»شريف،  بمفاتحة والدتها أّوالً، وأخويها تالياً: 
وعاصم«، بما وقع لها، ووعدت »عنود« أْن تقوم 
بإخبارهم، كما أشارت عليها »عفاف« ناصحًة، 
لكنها لم تفعل، لسبٍب أو آلخر، إاّل أّنها في نهاية 
المطاف، لم يعد عقلها يتحّمل هذا الظلم الواقع 
عليها، وعلى سمعتها، وهذه النّار الُمتأّججة بين 
أضالعها، وخوفها من ألسنة النّاس الحاّدة، ومن 
ثرثراتهم الفارغة، وتقّوالتهم التي لن ترحمها، 
شَرَراً  ستقدُح  التي  الُمتّقدة  عيونهم  ومْن 
وتجريحاً وُمعاتبَة، كلما مرَّت أمامهم، وهي تعبُر 

في طريقها إلى الجامعة، أو إلى الّسوق، أو إلى 
اّتهاماً  - ال  ارتكبت فعالً  أّي مكان آخر، كأّنها 
باطالً - ُجْرماً ال ُيغتَفر.. وهي الفتاة الجامعية 
الطاهرة الُمْحَصنَة، ملء القلب والعين واألمل، إْذ 
كانت ستتخّرج في القابل من السنوات، تخدم 
نفسها وأهلها ومجتمعها وبلَدها أّيما خدمة، كل 
ذلك سيضيع بسبب تصّرفات شاب حاقد أْرَعن 
ُمتهّور، أراد أْن تكون »عنود« سلعًة بين يديه، 
وعقله  البذيئة،  لشهواته  ومرتعاً  ُمسلّية،  ولعبة 
المريض، أّوالً وآخراً، وهذا ما كان..                      

خالتها  ابنة  بنصيحة  أخيراً  »عنود«  فأخذت 
إلى مركز شرطة  “عفاف”، وتوجهت مع أهلها 

الحّي، طالبين فتح بالغ رسمي بالواقعة.
مركز  بين  المعلومات  تداول  وبنتيجة 
الشرطة، وشركة  »خدمات الهاتف واإلنترنت« 
التي يستخدمها المتهم، وتكثيف عمليات البحث 
والتقّصي والُمراقبة، تمكنّت الشرطة مْن تحديد 
موقع المتّهم.. ومن هناك تّم اقتياده إلى مركز 
الشرطة المذكور، واصطحاب حاسوبه وهاتفه 
اإللكترونية  الجريمة  أداة  باعتبارهما  المتحرك، 

التي هّددت الفتاة.
وقد تقّرر بعد التحقيق معه من جانب »قسم 
التحرّيات والمباحث الجنائية« بالمركز، تقديمه 
ما  العادل  القضاء  من  نال  حيث  العدالة،  أمام 
إحدى  في  بالسجن  رادعة  عقوبة  مْن  يستحّقه 
الدولة،  في  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات 
الصور  واتالف  الكبيرة،  المالية  والغرامة 
الحاسوب  ومصادرة  والمصطنعة،  المفبركة 
والهاتف المتحرك أدوات الجريمة، وليكون عبرة 
لغيره، ولَِمْن أراد أْن يعتبر، لكْن “ما أكثر الِعبر، 

وأقّل االعتبار«.. 
وَفهِمه  »سليمان«  المدان  المجرم  وفي حال 
يقول  لديه،  الوعي  والنعدام  لنفسه،  الّضئيل 

شاعر:

إذا اإلنساُن ماَت الَوْعُي ِمنُْه  
            فإنَّ الَمْوَت بالباِقي َقلِيُل  

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

أخرى هو محض صدفة.
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أوراق قانونية

تختلف الجريمة العادية التي تقع بمحض الصدفة 
تفكير  إلى  تحتاج  التي  الجريمة  عن  والتلقائية 

وتصميم وتنفيذ.
وبناء عليه، كانت عقوبة الجريمة من النوع األول 
مخففة، وعقوبة الجريمة من النوع الثاني مشددة، 
المؤبد، نظراً  إلى اإلعدام أو السجن  وتصل أحياناً 
على  مرتكبيها  وخطورة  وخطورتها  لجسامتها 
سبق  مع  عمداً  نفس  قتل  مثل  واألفراد،  المجتمع 
باإلعدام  عليها  يعاقب  والتي  الترصد،  أو  اإلصرار 
وهي عقوبة قاسية، ولكنها تتناسب مع الجرم الذي 

وقع. 

تعريف �سبق الإ�سرار والرت�سد 

والترصد  اإلصرار  سبق  القانون  فقهاء  عرف 
بأنه )حالة قائمة في نفس الجاني ومالزمة له، وهو 
القصد المصمم عليه قبل الفعل الرتكاب جناية أو 
جنحة، ويكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو 
أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء أكان 
ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على 

شرط(.
ويتوقف هذا الفعل على أربعة أمور مهمة، وهي :

األمر األول: أن سبق اإلصرار والترصد يفترض 
من  األول  لوجود  محل  فال  الجنائي،  القصد  توفر 
الجاني  حالة  الستقرار  وصف  وهو  الثاني،  دون 

الذهنية التي تالزمه وقت ارتكابه الجريمة.
ال  والترصد  اإلصرار  سبق  أن  الثاني:  األمر 
يقتصر فقط على جريمة القتل العمد، بل يمتد أيضاً 
إلى أي جريمة أو جنحة عمدية يقرر المشرع تغليظ 
والترصد،  اإلصرار  توفر سبق  عند  عليها  العقوبة 
وإعطاء  والجرح  الضرب  جرائم  ذلك  على  ومثال 

مواد ضارة.

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

والترصد  اإلصرار  سبق  أن  هو  الثالث:  األمر 
يقوم على عنصر زمني، إذ يشترط المشرع قصد 
كما  للجريمة  المكون  الفعل  ارتكاب  قبل  التصميم 
يتعين أيضاً توفر عنصر نفسي يعتبر جوهر سبق 
العنصر  األهمية  في  ويفوق  والترصد،  اإلصرار 
ذلك  ويرجع  مشدداً،  العقاب  يكون  وعليه  الزمني. 
وليست  النفسي،  بالعنصر  متعلقة  اعتبارات  إلى 
والترصد بمضي  اإلصرار  توفر ظرف  العبرة في 
ووقوعها  الجريمة  على  التصميم  بين  لذاته  الزمن 
بما  هي  العبرة  بل   - قصر  أو  الزمن  هذا  طال   -
يقع في ذلك من التفكير والتدبير. وما دام الجاني 
انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل 
تنفيذ الجريمة، كان ظرف سبق اإلصرار والترصد 
متوفراً، وال تقبل المنازعة فيه أمام المحاكم األعلى 
درجة من محكمة االستئناف إلى محكمة النقض أو 

المحكمة العليا.
األمر الرابع: أنه يجوز أن يتحقق سبق اإلصرار 
والترصد حتى لو كان تنفيذ الجاني لجريمته معلقاً 
القتل لدى  على شرط أو ظرف، مثل لو كانت نية 
الجاني غير محددة، قصد بها شخصاً معيناً أو غير 
معين صادفه. وكذلك في حالة إصرار المتهم على 
استعمال القوة مع المجني عليه وحضوره فعالً إلى 
توفر  على  يدل  فذلك  سالح،  ومعه  الحادث  محل 
ذلك  يعرف  كما  عنده،  والترصد  اإلصرار  سبق 

القانون ويقدره القضاء.

عنا�سر �سبق الإ�سرار والرت�سد

عنصرين:  على  والترصد  اإلصرار  سبق  يقوم 
عنصر زمني وعنصر نفسي.

العنصر الزمني: ويقصد به الوقت الذي استغرقه 
الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة. 

ولم يتطلب المشرع وقتاً معيناً يمكن اعتباره كافياً 
الوقت  يكون  أن  فيستوي  العنصر،  هذا  لتحقق 
أو طويالً. وهذا األمر يقدره القاضي وفقاً  قصيراً 
كاف  غير  الزمني  والعنصر  دعوى.  كل  لظروف 
أحياناً لتوفر سبق اإلصرار والترصد طالما لم يثبت 
توفر العنصر الثاني وهو العنصر النفسي، فالعبرة 
الجريمة  على  التصميم  بين  الزمن  بمضي  ليست 
ووقوعها، بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من 

تفكير وتدبير أي العنصر النفسي للجاني.
العنصر النفسي: ويعني التفكير الهادئ والتروي 
قبل ارتكاب الجريمة. ويفترض في هذا العنصر أن 
الجاني قد قدر خطورة أفعاله ووازن بين العوامل 
التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة واألسباب المانعة.

�سبق الإ�سرار والرت�سد يف القانون 

الإماراتي 

اإلصرار  سبق  يكون  اإلماراتي  القانون  في 
القتل  للعقوبة، مثل جريمة  مشدداً  والترصد ظرفاً 
التي نصت  الظروف  من  بظرف  اقترنت  إذا  العمد 
عليها المادة 332/2 من قانون العقوبات االتحادي 

اإلماراتي، وجاء النص كالتالي:
)تكون العقوبة اإلعدام إذا وقع القتل مع الترصد 
أو مرتبطاً بجريمة  أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً 
أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على 
أو  أثناء  عامة  بخدمة  مكلف  على  أو  عام  موظف 
بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا 
استعملت فيه مادة أو مفرقعة(. مع اإلشارة الى أن 
القانون اإلماراتي أعطى القاضي الحق في تخفيف 
مدة العقوبة للمتهم في ارتكاب جريمة القتل العمد 
قانون  من   )332( فالمادة  الدم،  أولياء  تنازل  عند 
العقوبات اإلماراتي تنص على أنه :) من قتل نفساً 

سبق اإلصرار والترصد
في الجرائم الجنائية
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المؤقت  أو  عاماً   25 المؤبد  بالسجن  يعاقب  عمداً 
ثالث سنوات- 15 عاماً، وتكون العقوبة اإلعدام إذا 
وقع القتل مع الترصد أو كان مسبوقاً بإصرار، أو 
العقوبة  وتكون  أخرى،  بجريمة  مرتبطاً  أو  مقترناً 
الدم  أولياء  عفا  إذا  سنة  عن  تقل  ال  مدة  الحبس 
عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل 

الدعوى، أو قبل إتمام التنفيذ(.
عمداً  إنسان  روح  إزهاق  هو  العمد  والقتل 
الوسيلة  كانت  مهما  آخر  إنسان  بفعل  حق  بغير 
المستعملة. مثال على ذلك: خنق الضحية باليد، أو 
ولكي  عليها،  ناري  عيار  إطالق  أو  بسكين،  طعنها 
تتحقق جريمة القتل العمد يجب أن يتوفر كل من 
العنصرين التاليين: المادي ويتمثل في وقوع فعل 
القتل على إنسان على قيد الحياة، وحصول نتيجة 
إجرامية من هذا الفعل أي إزهاق روح هذا اإلنسان، 
وموت  الفاعل  فعل  بين  سببية  عالقة  ووجود 
الضحية. ويقصد بالعالقة السببية ارتباط النتيجة 

اإلجرامية بفعل الجاني ارتباطاً مباشراً ووثيقاً. 
المعنوي وهو في  العنصر  الثاني هو  والعنصر 
انصراف  أي  الجنائي  القصد  العمد  القتل  جريمة 
إرادة الجاني بصورة حرة إلى ارتكاب جريمة القتل، 

وهو عالم بالفعل الذي يصدر عنه. 
وتقتضي القواعد العامة في تعدد الجرائم توقيع 
القتل  بين  جمعت  إذا  ألشدهما  المقررة  العقوبة 
والجريمة األخرى وحدة الغرض، واالرتباط الذي ال 
يقبل التجزئة، فإذا انعدم االرتباط تعددت العقوبات 

بتعدد الجرائم. 

ولكن المشرع اإلماراتي خرج عن حكم القواعد 
القتل  جريمة  بين  االقتران  بحالة  واعتد  العامة، 
جريمة  الجريمتين  فاعتبر  األخرى،  والجريمة 
واحدة، وقرر لهما عقوبة واحدة هي اإلعدام معتبراً 
العقوبة  في  التشديد  وعلة  مشدداً.  ظرفاً  االقتران 
هي الخطورة اإلجرامية التي يكشفها الجاني الذي 
جريمة  إحداهما  جريمتين  ارتكاب  في  يتردد  ال 
القتل العمد خالل فترة زمنية قصيرة. والمقصود 
القتل  وقوع  بين  الزمنية  المصاحبة  هو  باالقتران 
وارتكاب جناية أخرى قبله أو بعده أو أثناءه. وما 
دام النص يشترط اقتران القتل العمد بجناية أخرى، 
فقد وجب أن تكون هذه الجناية مستقلة عن القتل 
وسواء  عليها  ومعاقب  أركانها،  جميع  في  العمد 
كانت تامة أم مجرد محاولة، فلو ارتكبت مثالً جناية 
خطف قاصر ثم قتله عمداً، فالجاني تشدد عقوبته 
إلى اإلعدام ألن خطف القاصر يصبح بالنسبة للقتل 
هناك  التشديد  لعناصر  وبالنسبة  مشدداً.   ظرفاً 
أيضاً صفة المجني عليه، مثل أن يكون المجني عليه 
في جريمة القتل العمد موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة 
عامة، وقد حدد المشرع اإلماراتي مدلول الموظف 
العام في المادة )5( من قانون العقوبات االتحادي. 
العقوبات  قانون  من   332/2 المادة  وبحسب 
االتحادي اإلماراتي، تكون عقوبة القتل هي )اإلعدام 
إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو 
مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى على موظف عام أو 
على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة 

تأديته وظيفته أو خدمته(. 

عن  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تتوانى  وال 
أصدر  فقد  تشريعاتها،  في  التطور  ركب  مواكبة 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة »حفظه الله« قانوناً اتحادياً برقم 34 
العقوبات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل   2005 لسنة 
 ،1987 لسنة.  رقم /3  االتحادي  بالقانون  الصادر 

ومنها المادة 103، والتي تنص على التالي :
إذا توفر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة 

توقيع العقوبة على الوجه اآلتي:
أ- إذا كانت العقوبة المقررة أصالً للجريمة هي 
الحكم  أو  األقصى  حدها  مضاعفة  جاز  الغرامة، 

بالحبس.
ب- إذا كانت العقوبة المقررة أصالً للجريمة هي 

الحبس جاز مضاعفة حدها األقصى. 
ج- إذا كانت العقوبة المقررة أصالً للجريمة هي 
السجن المؤقت الذي يقل حده األقصى عن خمس 

عشرة سنة، جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد.
د- إذا كانت العقوبة المقررة أصالً للجريمة هي 
السجن المؤقت الذي يصل إلى حده األقصى، جاز 

أن يستبدل بها السجن المؤبد.
هـ- إذا كانت العقوبة المقررة أصالً للجريمة هي 
الجلد تعزيراً، جاز مضاعفة حدها األقصى أو الحكم 

بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر. 
دولة  حرص  على  دليل  المادة  هذه  وفي 
اإلمارات على تشديد العقوبة ومضاعفتها على كل 
لخطورتها  وترصد  إصرار  يسبقها سبق  جريمة 

اإلجرامية.
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قضايا و أحكام مرجعية

نقضت المحكمة االتحادية العليا في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة حكماً قضى بحبس 
واقعة سرقة شخص  في  أشهر،  ستة  متهم 
باإلكراه في الطريق العام وإبعاده عن البالد 
بعد قضاء فترة محكوميته، وأحالت القضية 
جديد،  من  لنظرها  االستئناف  محكمة  إلى 
وذلك لعدم رد محكمة االستئناف على طلب 
المتهم  نفى  إذ  النفي،  شهود  بسماع  الدفاع 
االتهام مدعياً أن المجني عليه جاره وصديقه.

إمارات  إحدى  في  العامة  النيابة  وكانت 
بتهمة  المحاكمة  إلى  المتهم  أحالت  الدولة  
سرقة  في  مجهولين  آخرين  مع  باالشتراك 
الطريق  في  ليالً  يسير  كان  شخص  أموال 
العام، باإلكراه واالعتداء عليه بالضرب، وأدى 
بأعماله  إلى إصابات أعجزته عن قيامه  ذلك 
كما  يوماً،   20 على  تزيد  ال  مدة  الشخصية 
وظيفة  انتحال  للمتهم  العامة  النيابة  وجهت 

شرطي من التحريات.
المحكمة  أي  درجة  أول  محكمة  وحكمت 
وحضورياً  نفسها  اإلمارة  في  االبتدائية 
عن  تعزيراً  أشهر  ستة  لمدة  المتهم  بحبس 
التهم المسندة إليه لالرتباط، وأمرت بإبعاده 
عن البالد بعد تنفيذ العقوبة، ورفض المتهم 
هذا الحكم أمام محكمة االستئناف في اإلمارة 
قرار  أيدت  االستئناف  ولكن محكمة  نفسها، 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

المحكمة االبتدائية.
قبوالً  االستئناف  محكمة  قرار  يلَق  ولم 
لدى المتهم فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة 

االتحادية العليا في دولة اإلمارات.
الطعن  طلب  في  المتهم  دفاع  وأشار 
إلى  العليا  االتحادية  المحكمة  أمام  المقدم 
القانون،  خالف  االستئناف  محكمة  أن حكم 
وأخّل بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك في دفاعه 
ادعاء  لرفض  وذلك  النفي،  شهود  بسماع 
مجهولين  أشخاص  أربعة  أن  عليه  المجني 
الشارع وسرقوه، على  في  ليالً  عليه  تعدوا 
الرغم من أنه يعرف المتهم معرفة تامة وهما 
جاران وصديقان ويتقاسمان السكن نفسه، 
وطلب الدفاع استدعاء الشاكي لمناقشته أمام 
محكمة أول درجة وكذلك محكمة االستئناف، 
ولكن المحكمتين التفتا عن طلب الدفاع هذا. 
العليا  االتحادية  المحكمة  من  كان  وما 
أنه  مبينة  الطعن،  أيدت  أن  إال  اإلمارات  في 
قانون  من  و239  و166   165 للمواد  طبقاً 
اإلجراءات الجزائية االتحادي رقم 35 لسنة 
الجنائية  المحاكمات  في  األصل  فإن   1992
الذي  الشفهي  التحقيق  على  تبنى  أن  يجب 
تجريه المحكمة في مواجهة المتهم، وتسمع 
ممكناً،  ذلك  دام  ما  والنفي  اإلثبات  شهود 
التحقيق،  إجراءات  في  نقص  كل  وتستوفي 

وال يجوز االلتفات عن هذا األصل إال إذا تنازل 
عنه الخصوم صراحة أو ضمناً، وعلى المحكمة 
به،  تمسك  ما  في  الدفاع  لطلبات  تستجيب  أن 
الحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويباح 
الرأي،  للدفاع مناقشتها، بما قد يتغير به وجه 
جميع  يشمل  المبدأ  بهذا  المحكمة  التزام  وإن 
الشهود، سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي، 
من الذين سبق سماعهم في التحقيقات االبتدائية 

أو ممن لم يسبق سماعهم.
أن  إلى  العليا  االتحادية  المحكمة  وأشارت 
الثابت من مطالعة أوراق هذه القضية أن المتهم 
الموضوع  محكمة  أمام  بمذكراته  تمسك  قد 
بطلب  واالستئناف،  االبتدائية  أي  بدرجتيها 
أمام  عليه  المجني  باستدعاء  وجازم  صريح 
بسماع  له  وبالتصريح  لمناقشته،  المحكمة 
وأرفق  أسماءهم  حدد  والذين  النفي  شهود 
صوراً عن بطاقة الهوية لكل شاهد ورقم هاتفه 
وحددهم باألسماء، وكانت هذه الطلبات صريحة 
وجازمة، في حين التفت الحكم عنها إيراداً ورداً 
رغم جوهريتها ولم يقل كلمته فيها، حيث إنها 
مما قد يتغير بتمحيصها وتحقيقها وجه الرأي 
المحكمة  على  يتوجب  كان  مما  الدعوى،  في 
إيرادها والرد عليها بردود سائغة سواء بالقبول 
القانون  بمخالفة  الحكم  يصم  ما  الرفض،  أو 
واإلخالل بحق الدفاع ما يوجب نقضه، على أن 

نقض حكم حبس 
متهم بسرقة باإلكراه
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يكون مع النقض اإلحالة إلى محكمة االستئناف 
للنظر في القضية من جديد من دون حاجة إلى 

بحث بقية أسباب الطعن.
وللتعليق على حكم المحكمة االتحادية العليا 

في هذه القضية، نوضح: 
أشخاص  أربعة  أن  عليه  المجني  قول  أوالً: 
مجهولين قاموا باالعتداء عليه وسرقته باإلكراه 
رغم تأكيد المتهم أن المجني عليه جاره وصديقه 
فكيف يكون كذلك ويجهله المجني عليه باإلشارة 

إلى قوله مجهولين؟! 
المعرفة  ذكر  عليه  المجني  على  يجب  وكان 
المتهم في  على األقل، وفي هذا مصادرة لحق 
الدفاع عن نفسه بكل الطرق ما دامت مشروعة. 
لدحض  الشاكي  استدعاء  المتهم  حق  ومن 
أثباتاً  المتهم  قدم  كما  منه.  له  الموجه  االتهام 
بطاقات  صور  وجمع  النفي  شهود  بوجود 
هوياتهم وأرقامهم ولم تستجب المحكمة لطلبه.

العليا  االتحادية  المحكمة  استناد  ثانياً: 
قانون  من  و166و239   165 أرقام  المواد  إلى 
اإلجراءات الجزائية االتحادي رقم 35 لسنة 1992 

صحيح وقوي قانونياً 
إذ تنص المادة 165 

على التالي : 
على  بالمناداة  الجلسة  في  التحقيق  يبدأ 
اسمه  عن  المتهم  ويسأل  والشهود،  الخصوم 
إقامته ومولده،  ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل 
النيابة  تقدم  ثم  إليه،  الموجهة  التهمة  وتلي 
العامة والمدعي بالحقوق المدنية - إن وجد - 
إذا كان معترفاً  المتهم عما  طلباتهما، ثم يسأل 
اعترف  فإذا  إليه،  المسندة  الواقعة  بارتكاب 

والحكم  باعترافه  االكتفاء  للمحكمة  يجوز 
فتسمع شهادة  وإال  الشهود،  بغير سماع  عليه 
يعاقب  مما  الجريمة  تكن  لم  ما  اإلثبات  شهود 
عليها باإلعدام، فيتوجب على المحكمة استكمال 
التحقيق ويكون توجيه األسئلة لهؤالء الشهود 
ثم من المدعي بالحقوق  من النيابة العامة أوالً 
المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من 
العامة  وللنيابة  المدنية،  الحقوق  عن  المسؤول 
وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستوجب الشهود 
المذكورين مرة ثانية إليضاح الوقائع التي أدوا 
يؤدي كل  أن  على  أجوبتهم،  عنها في  الشهادة 

شاهد شهادته منفرداً.
أما المادة 166

فتنص على التالي: بعد سماع شهود اإلثبات، 
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب 
المتهم  المتهم أن تقرر عدم وجود قضية ضد 
التحقيق  في  استمرت  وإال  ببراءته،  وتحكم 
ذلك،  في  إذا رغب  المتهم  أقوال  إلى  لالستماع 
وللنيابة العامة مناقشته، ثم تستمع المحكمة إلى 
أوالً،  المتهم  من  سؤالهم  ويكون  النفي  شهود 
ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة 
المدنية فيما يتعلق  بالحقوق  المدعي  العامة ثم 
بادعائه وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية 
ثانية  أسئلة  المذكورين  للشهود  يوجها  أن 
في  عنها  الشهادة  أدوا  التي  الوقائع  إليضاح 
إليهم. ولكل  التي وجهت  إجاباتهم عن األسئلة 
الشهود  سماع  إعادة  يطلب  أن  الخصوم  من 
المذكورين إليضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا 
شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم 

لهذا الغرض.

بينما المادة 239
فتنص على: تسمع محكمة االستئناف بنفسها 
أمام محكمة  الذين كان يجب سماعهم  الشهود 
أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات 
تأمر  أن  لها في كل األحوال  التحقيق، ويسوغ 
سماع  أو  تحقيق  استيفاء  من  لزومه  ترى  بما 
شهود، وال يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إال 

إذا أمرت المحكمة بذلك.
ويتضح مما سبقت اإلشارة إليه أن: 

محكمة الموضوع أي االبتدائية واالستئناف 
ولم  التحقيق،  تستكمال  لم  القضية  هذه  في 
النفي والذي طالب  إلى سماع شهود  تستجيبا 
الحكم  نقض  يستوجب  سبب  وهذا  المتهم،  به 
به  تتم  والذي  المعروف  الدفاع  بحق  لإلخالل 

المحاكمة العادلة.
وعمالً بنص المادة 216 من قانون اإلجراءات 
األسباب  على  الحكم  أن يشتمل  الجزائية يجب 
أن  يجب  باإلدانة  حكم  وكل  عليها،  بني  التي 
للعقوبة  المستوجبة  الواقعة  بيان  يتضمن 
والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص 
القانون الذي حكم بموجبه أي بيان كاف، تتحقق 
فيها،  التي وقعت  والظروف  الجريمة  أركان  به 
ثبوت  المحكمة  منها  استخلصت  التي  واألدلة 
الواقعة من المتهم مع إيراد األدلة حتى يتضح 
وجه االستدالل وسالمة المأخذ، وإال كان الحكم 
قاصراً بما يوجب نقضه، وهو ما فعلته المحكمة 
االتحادية العليا التي قررت نقض الحكم بسبب 
عدم سماع شهود النفي مع إحالة القضية إلى 
محكمة االستئناف للنظر في القضية من جديد، 

وهذا قرار عادل قانونياً.
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آفاق

أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
الله«، مبادرة 2019  نهيان، رئيس الدولة »حفظه 
العربية  اإلمارات  دولة  في  للتسامح«،  »عاماً 
الخطط  من  العديد  تضمنت  والتي  المتحدة، 
التسامح  من  تعزز  التي  والفعاليات  والمبادرات 

في المجتمع اإلماراتي.
الداخلية  وزارة  أطلقت  السياق  هذا  وفي 
والبرامج  المبادرات  من  العديد  اإلماراتية 
المجتمع  في  التسامح  عام  في  بها  للمشاركة 
التسامح والوسطية  اإلماراتي، ومن هذه مؤتمر 
إلى  باإلضافة  التطرف،  مواجهة  في  والحوار 

الفعاليات والمبادرات األخرى في هذا المجال. 
ثقافة  الداخلية في دعم  إن دور وزارة  القول 
التسامح في المجتمع اإلماراتي يمثل أحد أسس 
هذه  ألن  المجتمعي،  والتماسك  التالحم  تعزيز 
الثقافة تؤسس للتسامح في التعامل والمعامالت 
الثقافي  التنوع  قبول  في  وتسهم  األفراد،  بين 
الجنسيات  تعدد  عن  الناتج  العرقي  واالختالف 
وما يرتبط به من أعراق مختلفة وثقافات متنوعة 

بدولة اإلمارات.
به  تقوم  الذي  الدور  إبراز  أهمية  تأتي  لذلك 
وزارة الداخلية اإلماراتية في مجال دعم وتعزيز 
من  يجعل  مما  المجتمع،  في  التسامح  ثقافة 
التسامح قيمة اجتماعية تؤسس للتآلف والتعاون 
بين األفراد في جميع مناحي الحياة ومؤسسات 
الدولة، وبما يسهم في وجود االنفتاح  والتسامح 
بين جميع الجنسيات التي تعمل وتعيش في دولة 
للدولة للسياحة أو ألي هدف  أو تأتي  اإلمارات 

آخر في حالة من التوافق واالنسجام.
أوالً: أهم المفهومات المستخدمة:

بأنه:  التسامح  البريطانية  الموسوعة  تعرف 

الدكتور عادل عبد اجلواد الكردو�سي

خبري بوزارة تنمية املجتمع يف دولة الإمارات 

»السماح بحرية العقل أو الحكم على اآلخرين«.
ثانياً: أهمية نشر ثقافة التسامح: 

التسامح فيما تسهم  تتمثل أهمية نشر ثقافة 
به من قبول اآلخر، وما تمثله كركيزة  ال غنى 
عنها للتعامل والتعايش بين الناس فى المجتمع 
الواحد، سواء أكان هؤالء األفراد ينتمون لنفس 
لمجتمعات  ينتمون  أو  »المواطنون«،  المجتمع 

أخرى »األجانب« ويعيشون في دولة واحدة.
حيث إن التسامح يوفر المناخ المناسب لتالقح 
اإلبداع  ثم  ومن  وتطورها،  وتخصيبها  األفكار 
واالبتكار في الفكر. يقول بوير: »إن تحقق تقدم 
حقيقي في ميدان العلوم يبدو مستحيالً من دون 
تسامح، من دون إحساسنا األكيد أن بإمكاننا أن 
نذيع أفكارنا علناً، أن التسامح ضروري بالنسبة 
للعلوم وتقدمها، وأن هذه العلوم بدورها تكرس 

التسامح وتؤصله«.
باإلضافة إلى أن التسامح يعتبر قيمة اجتماعية 
وثقافية تسهم في وجود تربة صالحة للتعايش 
وقبول اآلخر داخل المجتمع، وبوجه خاص فى 
في  تنوع   فيها  يوجد  التي  المجتمعات  حالة 
األعراق والجنسيات ذات التنوع الثقافي، وأن ذلك 
يعد فرصة لتبادل اآلراء واألفكار وإثراء التنوع 
الثقافي، واالنفتاح بين األفكار مما يؤسس للعيش 

بسالم بين الجنسيات المتعددة فى المجتمع. 
الصادر  التسامح«  مبادئ  »إعالن  حدد  وقد 
التسامح،  أن   ،1995 سنة  في  اليونسكو  عن 
أيضاً  وإنما  أخالقي  التزام  مجرد  فقط  »ليس 
ضرورة سياسية وقانونية«. وهكذا فإن التسامح 
بين  ممكناً  السالم  تجعل  وممارسة  فضيلة 
الشعوب، باستبدالها الصريح للحرب بالالعنف، 
تحييد  حق  يمتلك  نشيط  تسامح  إلى  ويتحول 

ووقاية وحماية وتربية الشعوب، في ممارستها 
وخصوصاً  االجتماعية،  والمؤسسات  السياسية 

عن طريق األسرة والتربية وثقافة السالم.
أنها  التسامح،  ثقافة  نشر  أهمية  إن  القول 
تؤسس لوجود التعايش بين األفراد والجماعات 
في سالم وتوافق وطمأنينة تعم الذين يعيشون 
متنوعة  أعراق  إلى  وينتمون  واحد  مجتمع  في 
اآلخر،  قبول  فذلك يساعد في  وثقافات مختلفة، 
ويجعل من هذا التنوع والتعدد ميزة تسهم في 
دعم االستقرار واألمن االجتماعي، بما يؤدي إلى 

دعم األمن العام في المجتمع.
ثالثاً: اإلسالم وثقافة التسامح: 

نلقي الضوء باختصار على دور اإلسالم في 
التأسيس لجميع القيم اإليجابية في المجتمع، ومن 
هذه القيم التسامح، على اعتبار أن هذه القيمة قد 
أعطت ميزة كبيرة للمجتمع اإلماراتي للعيش في 
بيئة  يمثل  وذلك  لآلخر،  وقبول  اجتماعي  سالم 
مالئمة لهذا التجمع الكبير من الجنسيات المتعددة 
ذات األعراق والثقافات المتنوعة التي تقطن دولة 
اإلمارات، ألن يعيش حالة من التسامح والتألف 

واالنسجام بين بعضهم بعضاً.
حيث إن انتشار الثقافة ذات الطابع اإلسالمي، 
وما تحمله من القيم والتقاليد والعادات اإلسالمية 
وإعطاء  الضيف،  وإكرام  للتسامح،  تدعو  التى 
فهذه  إلخ،  عرقه،...  يجف  أن  قبل  أجره  األجير 
الثقافة اإلسالمية قد مهدت لوجود التسامح فى 

دولة اإلمارات.
ظل  في  للتعايش  كضرورة  التسامح  رابعاً: 

تعدد الجنسيات بدولة اإلمارات: 
نتعرف على التسامح كقيمة ضرورية ال غنى 
بين  والتعايش  للتعامل  أساسية  وركيزة  عنها، 

دور وزارة الداخلية في دعم ثقافة التسامح 
في المجتمع اإلماراتي
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الجنسيات المتعددة األعراق والثقافات المتنوعة، 
وركيزة للتعامل وتبادل األفكار والعيش بسالم 

بين جميع الجنسيات في المجتمع اإلماراتي.
به وزارة  تقوم  الذي  المهم  الدور  يأتي  لذلك 
فى  التسامح  ثقافة  نشر  في  اإلماراتية  الداخلية 
المجتمع اإلماراتي، بين أفراد المجتمع من خالل 
ما تطلقه من خطط ومبادرات وفعاليات، تستهدف 
مختلف  من  واألجانب  اإلماراتيين  المواطنين 
بلدان  »من  جنسية   )200( من  أكثر  الجنسيات 
وتحقيق  التقدم  الستمرارية  كمدخل  متعددة« 
التنمية المستدامة، وميزة نسبية فى قبول اآلخر 

والتعايش معه داخل المجتمع.
باإلضافة إلى أن التراث اإلسالمي الذى طبع 
يشتمل  بما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
عليه من قيم وعادات وتقاليد، وقد انعكس على 
ويمثل  بالدولة،  المواطنين  وأفعال  سلوكيات 
لهذا  اإليجابية  القيم  لوجود  الجوهري  األساس 
المجتمع، وقد مثلت قيمة التسامح أحد مكونات 

المجتمع اإلماراتي.
القيم  أحد  تمثل  التسامح  ثقافة  إن  القول 
اإلماراتي،  المجتمع  بها  اهتم  التى  األساسية 
وتعد هذه القيمة إحدى مرتكزات التعامل وقبول 
االجتماعية،  للعالقات  أساسياً  ومكوناً  اآلخر، 
بين  واالقتصادي  الثقافي،  والبعد  والمعامالت، 
األفراد في المجتمع، ويعد التسامح عنصراً مهماً 
التماسك  أسس  وأحد  الثقافي  المكون  ضمن 
والتالحم في الدولة، لذلك يجب العمل على دعم 

ثقافة التسامح في المجتمع اإلماراتي.
في  الداخلية  وزارة  مبادرات  بعض  خامساً: 

مجال التسامح.
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  أشار 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
التي  التسامح«  أرض  »اإلمارات  مبادرة  أن  إلى 
األرشيف  مع  بالتعاون  الداخلية،  وزارة  أطلقتها 
تقديراً  تمثل  الرئاسة،  شؤون  بوزارة  الوطني 
له  المغفور  الدولة  مؤسس  قدمه  لما  وعرفاناً 
الله  »طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
ثراه«، ودوره في بناء الدولة وتأسيس نهضتها.

آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  وأوضح 
دليل  الناجحة،  اإلمارات  دولة  تجربة  أن  نهيان، 
ظاهرة  مع  الذكي،  التعامل  أن  على  واضح، 
التنوع والتعددية في السكان، وانتشار التسامح 
والتعايش السلمي في المجتمع، تسهم في نجاح 
هو  اإلمارات،  في  التسامح  نجاح  وأن  الدولة، 
قيادة  من  الدولة،  به  تحظى  لما  طبيعية،  نتيجة 
للتراث  مستنير،  وفهم  واٍع،  وشعب  حكيمة، 
زايد  الشيخ  له  المغفور  إن  واإلسالمي.  العربي 
بن سلطان آل نهيان، حكيم العرب، يؤكد بالقول 
الرفيعة،  اإلنسانية  والمبادئ  القيم  والفعل، 
والمبادئ  القيم  وهي  الوطن،  لمسيرة  كأساس 
التي تشجع على التسامح، والتعايش السلمي بين 

الجميع.
تعاليم  من  نبعت  التسامح  ثقافة  إن  حيث 
العربي  والتراث  اإلمارات،  في  السمحة  اإلسالم 
وتشريعاتها،  الدولة،  ودستور  واإلسالمي، 
بين  القوي،  والتالحم  الفاعلة،  ومؤسساتها 
االنفتاح  على  الخالقة،  والقدرة  والقيادة  الشعب 
على العالم، والعمل المشترك مع الجميع، لما فيه 
الخير والرخاء، للعالم أجمع. فهذه العوامل جعلت، 
للمحبة  موطناً  المتحدة:  العربية  اإلمارات  من 
اإلمارات  وأن  والرخاء.  للتقدم  والسالم، ودولة، 
جهوداً  تتضمن  متسامحاً،  مجتمعاً  باعتبارها 

وتعاوناً  واجتماعية،  واقتصادية،  وثقافية،  أمنية، 
وتنسيقاً دولياً أيضاً - ففي دولة اإلمارات، توجد 
قناعة تامة، بأن المجتمع المتسامح، هو مجتمع 
ناجح: تتوافر فيه، الشروط والمواصفات الالزمة، 
مجاالت  جميع  في  والتميز،  االمتياز  لتحقيق 

الحياة.
حقوق  لجنة  ناقشت  سبق؛  ما  إلى  باإلضافة 
اجتماعها  خالل  الداخلية،  وزارة  في  اإلنسان 
األول لعام 2019م، خطط ومبادرات اللجنة، التي 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن  واكبت 
عام  الله«،  الدولة، »حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد 
2019 »عاماً للتسامح« في دولة اإلمارات. وناقش 
االجتماع، تفاصيل الخطط والبرامج والمبادرات، 
عام  خالل  تنفيذها  على  اللجنة  ستعمل  التي 
التسامح خاصة المشاركة في المناسبات العالمية 
المتعلقة بحقوق اإلنسان. وكذلك جهود القيادات 
الشرطية في مجال إنجاز مشروع الخطة الوطنية 
وزارة  وجهود   ،2021  -  2018 اإلنسان  لحقوق 
حقوق  مبادئ  وترسيخ  تعزيز  في  الداخلية 

اإلنسان على مستوى الدولة.
اإلمارات  دولة  احتفال  إن  القول،  خالصة 
بعام 2019 عاماً للتسامح يؤسس لمرحلة جديدة 
في  ولكن  فحسب،  اإلمارات  تاريخ  في  ليس 
عالم  إلى  تحتاج  التي  جمعاء  اإلنسانية  تاريخ 
عادل تسوده المساواة والمحبة وروح التسامح 
والنزعة اإلنسانية الصادقة النابعة من القلب، إن 
لجميع  فرصة  اإلمارات  دولة  في  التسامح  عام 
سكان اإلمارات الذين ينتمون إلى أكثر من »200« 
النسيج  هذا  على  الجميع  يحافظ  بإن  جنسية، 
المتعايش بود وسالم ووئام في ظل أفكار الشيخ 

زايد والقيادة الرشيدة التي تنشد الخير للعالم. 

                              سيف بن زايد  يجول في  معرض  التسامح  في وزارة الداخلية
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الشرطة العالمية

حديثاً،  تعيينهم  يتم  الذين  الشرطة  رجال  يواجه 
مرحلة  من  باالنتقال  المتعلقة  التحديات  من  الكثير 
العنصر الُمستجد إلى رجل الشرطة ذي المسؤوليات 
الكاملة التي ألقيت على كاهله إثر انتقاله من األكاديمية 
إلى الشارع, حيث مجال عمله. ومن ُحسن الحظ فإن 
العديد من المؤسسات تعترف بوجود هذا التحدي، 
ميدانية  تدريب  برامج  إقامة  إلى  دفعها  الذي  األمر 
التأقلم مع  الشرطة على  إلى مساعدة رجال  تهدف 
ولهذه  المتوقعة.  وغير  الجديدة  اليومية  مهامهم 
وجاهزية  نوعية  على  كبير  تأثير  التدريبية  البرامج 
المجندين الُجدد، حيث يتم تزويدهم بتدريب ميداني 
ضمن برامج معيارية، تهدف إلى إعدادهم لمواجهة 

حياتهم العملية بشكل جيد.
ولسوء الحظ فإن العديد من الشرطيين يفشلون 
في تلبية المعايير المطلوبة، وقد يجدون أنفسهم غير 

 999 - خا�س

ونتيجة  التدريبات،  في  جاء  ما  تطبيق  على  قادرين 
لذلك فإن بعضهم ُتنهى خدماته أو يفضلون ترك هذا 
العمل. وإذا كان هذا األمر مناسباً إلدارات الشرطة 
التي تكون مستعدة للتخلص من األفراد الذين فشلوا 
في التأقلم مع عملهم وواجباتهم فإنه سيكون مخيباً 
واجتهاد  بجد  عملوا  الذين  الجدد  المجندين  آلمال 

ليصبحوا رجال شرطة.
وهنالك العديد من األخطاء الشائعة التي يرتكبها 
رجال الشرطة خالل مشاركتهم في البرامج التدريبية 
الجامعية، فمعرفتهم بأي  الدراسة  تلي مرحلة  التي 
أخطاء حولهم ُتمثل خطوة مهمة في نجاحهم بتفاديها 

ومنها:
١. المعرفة بكل شيء: هناك العديد من المستجدين 
بعض  مارسوا  كامل  بشكل  تعيينهم  قبل  الذين 
التجارب ذات الصلة بالعمل في مجال تنفيذ القانون 

أو عمل بعضهم بدوام جزئي سواء في المؤسسات 
العسكرية أو اإلصالحية، وهو أمر يجعلهم يعتقدون 

أنهم قادرون على معرفة كل شيء خاص بالعمل.
المشاركة  خالل  األسئلة  توجيه  في  الفشل   .٢
يتوقع  الميداني:  والتدريب  التقييم  برنامج  في 
األسئلة  من  الكثير  لديهم  يكون  أن  المتدربين  من 
وأفضل  للتعلم  المناسب  الوقت  فهذا هو  لتوجيهها، 
الخبرة  ذوي  الضباط  من  عادة  يكونون  المدرسين 
المنتسبون  يميل  كما  المساعدة،  لتقديم  الجاهزين 
الُجدد إلى التأثير على من حولهم من ضباط التدريب 

عن طريق محاولة إنجاز أمور كثيرة بسرعة هائلة.
ُيعتبر ضباط  الهرمي:  التسلسل  احترام  عدم   .٣
من ضباط  عديدة  ألنواع  ممثلين  الميداني  التدريب 
مختلفة،  شرطية  بأساليب  يتمتعون  الذين  الشرطة 
األعمال  لعملهم،  المهمة  المجاالت  تتضمن  وقد 

 
أخطاء مهنية 
للمستجدين
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ودعم  القانون  وتنفيذ  التقارير  وإعداد  الكتابية 
العالقات مع المجتمع، إال أن بعض التناقض سيظهر 
الخاضعين  والضباط  المستجدين  الضباط  بين  ما 
للتدريب الميداني والذين ال يشبه أسلوبهم في العمل 
كبير.  حد  إلى  المعروف  الشرطة  ضابط  أسلوب 
من  كبير  تنوع  من  عادة  اإلدارات  أفضل  وتتكون 
الضباط الذين يستخدمون أساليب شرطية مختلفة، 
لتشكيل  المتعددة  الفرص  الشرطة  إلدارات  وتتاح 
وحدات ذات تخصصات مختلفة، حيث يتطلب العمل 
في كل وحدة من ضباط الشرطة أن يكون ُمناسباً 
لهذا المجال. وفي حال حدوث اختالف في األسلوب 
المفيد  من  فإنه  المدرب  مع  الُمستجد  الضابط  بين 
أن يتم التعلم من تلك االختالفات والتعرف على أي 
اإلدارة.  إلى  ضابط  كل  يضيفه  قد  إيجابي  مفهوم 
األفراد  فإن  المدرب  ألسلوب  التقدير  إظهار  ومع 
المستجدين يحتاجون إلى إدراك أن إدارات الشرطة 
مع  بصرامة  تتعامل  عسكرية  شبه  مؤسسات  هي 
العنصر  على  فإن  ولهذا  للقيادة،  الهرمي  التسلسل 
الُمستجد أن يتعامل مع قادته باحترام وأن يخاطبهم 
بعضهم  كان  لو  حتى  العسكرية  ورتبهم  بألقابهم 

أصدقاء له.
٤. إساءة فهم طبيعة العمل: ُيدرك كل منتسب يعمل 
في مجال الشرطة أن المهام الموكولة إليه ال تكون 
البوليسية  المسلسالت  ومضمون  ألسلوب  مطابقة 
رجال  أداء  في  السرعة  تتضمن  التي  التليفزيونية 
والشرير.  الطيب  بين  الواضح  واالختالف  الشرطة 
تعرض  الشرطي  العمل  أن  بعضهم  ُيدرك  كما 
بعض  قبل  من  ما  حد  إلى  الفهم  وسوء  للتشويش 
وسائل اإلعالم وهو أمر أثَّر على توقعات الجمهور 
فيما يتعلق بما يمكن لرجال الشرطة أن يقدموه لهم. 
القول إن عملية تحول الشخص إلى عنصر  ويمكن 
شرطة هي عملية طويلة وحافلة بالتحديات، فهنالك 
االختبارات التحريرية التنافسية، ومتطلبات اإلقامة، 
إجراء  الجسدية، وشروط  اللياقة  ومعايير  والسكن، 
العمل  جعل  إلى  جميعها  تؤدي  والتي  المقابالت 

العمل  الصعوبة، فأي راغب في  بالغ  أمراً  الشرطي 
في الشرطة قد ينتظر سنوات طويلة إلى أن يحقق 

هدفه، وينضم إلى إحدى اإلدارات الشرطية.
وقبل البدء في رحلة طويلة ومريرة لكي يصبح 
المرء رجل شرطة، فإن من الحكمة أن يبذل كل جهد 
من  العديد  وهناك  المقبل·  عمله  طبيعة  لفهم  ممكن 
السبل لتحقيق ذلك، ومنها أن يشارك في دورية طرق 
ذات صلة باإلدارة التي سيلتحق بها، حيث سيكتسب 
تجربة واقعية إضافة إلى إقامة عالقات مع العاملين 

في هذا المجال.
٥. ضعف االحترام والمهنية: عادة يتصف عمل 
منتسب الشرطة بالخطورة والصعوبة، فأرواح الناس 
تكون ماثلة أمام عينيه وعليه المحافظة عليها. وعندما 
يحمل المستجد في يده كوباً من القهوة ويرتدي زيه 
الرسمي بشكل خاٍل من الذوق أو يحمل صحيفة في 

يده، فإنه سيعطي المسؤولين انطباعاً سلبياً عنه.
٦. عدم القدرة على تجاوز األخطاء: سيتم خالل 
يجب  بل  األخطاء  ارتكاب  الُمستجد  العنصر  عمل 
ارتكابها، فمن خالل ذلك يستطيع تجنبها في مرحلة 
الحقة حيث تصبح جزءاً من عملية التعليم الخاضع 
يحصل  أن  الطبيعية  األمور  من  يكون  وعادة  لها. 
العنصر الُمستجد في بداية عمله على درجات تقييمية 
منخفضة في بعض المجاالت، إال أنه مع تطور مهارات 
الضابط الُمستجد في عمله، فإن الدرجات المنخفضة 
ستتالشى، وهذا تقدم عادي يحدث في أي برنامج 
تلك  مع  التعايش  المستجدون  يحاول  وقد  تدريبي. 
األخطاء أو تجاهلها، إال أن ذلك ينعكس سلبياً على 
سلوكهم، فأي ضابط ُمستجد عليه أن يتقبل األخطاء 

التي يرتكبها ويتعلم منها.
على  بالعمل:  لاللتحاق  االستعداد  في  الفشل   .٧
والتدريب  التقييم  ببرنامج  الملتحقين  العناصر 
الميداني أن يعملوا على األقل أربعين ساعة أسبوعياً، 
في مجالهم إضافة إلى عشرين ساعة أسبوعياً أيضاً 
في أنشطة أُخرى لها عالقة بتدريبهم والتي تتضمن 
استعداداتهم الرتداء الزي الرسمي واستخدام بعض 

المعدات والتأقلم مع األنظمة والقوانين واستعراض 
العنصر  كان  وإذا  الُمتبعة.  واإلجراءات  الخطط 
الُمستجد ُمعاراً للعمل في إحدى الوكاالت، فإن عليه 
خارج الدوام الرسمي أن يتجول في المدينة للتعرف 
والمستشفيات،  التجارية،  واألماكن  شوارعها،  على 
والسجون والمحاكم. كما أن هناك العديد من المهام 
التي على الضابط أن يكون على دراية بها، إضافة إلى 

ضرورة تآلفه مع المجتمع الذي يعيش ويعمل فيه.
يضطر  ربما  التقارير:  وإعداد  الكتابي  العمل   .٨
الكثير من العناصر المستجدين لبذل الجهد الشاق، 
مهمة  كل  فمع  العمل،  من  الجزء  بهذا  يتعلق  فيما 
يقومون بها هنالك حاجة للقيام بالعمل الكتابي، أو 
استخدام جهاز الكومبيوتر، وسواء كان األمر يتعلق 
بمخالفات مرورية أو سرقة أحد المحال، أو تعريض 
حياة طفل للخطر فإن هذه األمور تحتاج إلى القيام 
بأعمال كتابية، ومن المهم أن يقوم الضابط بإعداد 
المطلوبة  الُمحدد وبالدقة  الوقت  وكتابة تقريره في 
ال  المستجدين  العناصر  من  الكثير  أن  مع مالحظة 
وتشكل  المطلوب.  بالشكل  التقارير  كتابة  يجيدون 
الذين  المستجدين  للعناصر  تحدياً  التقرير  كتابة 
المجال، عن طريق  هذا  في  مهاراتهم  تطوير  عليهم 
القواميس  واستخدام  والكتابة  القراءة  من  المزيد 

ومختلف المراجع ذات الصلة.
٩. ضعف التمتع بالحضور والمبادرة: في الوقت 
الذي يجب أن يتحلى فيه الشرطي الُمستجد بالحذر 
المرحلة  في  قرارات  أي  اتخاذ  في  التسرع  وعدم 
أن صناعة  ُيدرك  أن  عليه  فإن  التدريب،  من  األولى 
يتلقى  أن  فما  التطوير،  إلى  تحتاج  مهارة  القرار 
الجمهور  فإن  ما  أمر  وقوع  حول  مكالمة  الشرطي 
من  نوع  وهو  المناسب،  القرار  اتخاذ  منه  يتوقع 
المهارة التي يصعب تعليمها. كما يحتاج هذا الشرطي 
المهام  خارج  األنشطة  من  العديد  ممارسة  إلى 
المباشرة الموكولة إليه، مثل فحص مواقف السيارات 
الرد  والتطوع في  المشبوهة  األنشطة  والتحري عن 

على المكالمات الهاتفية المتعلقة بوقوع حوادث.
إلى  الُمستجد  الشرطي  يلجأ  الكذب: عندما   .١٠ 
بذلك  يقوم  فإنه  التدريبية،  البرامج  خالل  الكذب 
للتغطية على أخطاء ارتكبها، فقد يكذب بسبب عدم 
أحد  في  البحث  أو  معينة  استمارة  بتعبئة  قيامه 
المتاعب وهو خطأ  الوقوع في  األماكن بهدف عدم 
يجب تجنبه. وعادة هنالك توقعات بأن يلجأ الشرطي 
الُمستجد إلى الكذب خالل التدريب وهو سلوك غير 
على  التأثير سلبياً  أو  مقبول، وقد يؤدي إلى طرده 
أن يتصف  الشرطي  المستقبل. فعلى هذا  عمله في 
عالقاته  تقوية  إلى  سيؤدي  مما  واألمانة،  بالصدق 
اإليجابية بباقي زمالئه، ويدعم التقارير التي تمتدح 

صفاته في العمل.
قد تكون مشاركة الشرطي الُمستجد في برنامج 
تدريبي يلي دراسته األكاديمية تجربة ثقيلة وشاقة، 
إال أنها ُتمثل خطوة مهمة في عملية التحول إلى رجل 
الجهد  بذل  إلى  منه  تحتاج  أنها  كما  فّعال،  شرطة 
نهاية  أنها في  إذ  الُمضني واالستعدادات وااللتزام، 
المطاف مهنة جديرة بكل جهد يبذل من أجلها، فهي 

حافلة بالمتعة والتحديد وخدمة اآلخرين.
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عليها  تنطوي  التي  الهائلة  الثغرات  عن  يكشف  أن  استطاع  فقط،  عاماً   13 العمر  من  يبلغ  طفل صغير، 
اإلجراءات األمنية لماليين األجهزة التكنولوجية المستخدمة يومياً، حيث نجح في اختراق طائرة بدون طيار 
بشكل حي أمام الجمهور خالل »مؤتمر عطلة أسبوعية لألمن السيبراني« الذي نظمته شركة »كاسبرسكي 
الب« المتخصصة في مجال األمن اإللكتروني. ولم تستغرق عملية االختراق أكثر من دقائق معدودة، لتسلط 
»كاسبرسكي الب« الضوء على الحاجة الملحة العتماد إجراءات أمنية أكثر صرامة من الشركات التي تقوم 
بتطوير أجهزة متصلة بإنترنت األشياء، مثل الطائرات بدون طيار، وشاشات مراقبة األطفال، واألجهزة الذكية، 
واأللعاب المتصلة، وغيرها من التقنيات المتصلة باإلنترنت. اسم هذا الشاب هو روبن بول، ويعرف بلقب 
»النينجا السيبراني«. وقد قررت الشركة العمالقة في مجال األمن اإللكتروني إصدار تقرير شامل حول إنترنت 

األشياء، بهدف إلقاء الضوء على أهم نقاط الضعف األمنية في األجهزة المنزلية الذكية المتصلة باإلنترنت.
تزداد  بدون طيار،  الطائرات  مثل  األشياء،  إنترنت  أجهزة  التي توظف  للتقنيات  المتسارع  النمو  في ظل 
المخاوف إزاء الثغرات األمنية، والتي قد تؤدي إلى انتهاك الخصوصية والبيانات، وحتى تهديد الحياة البشرية. 
لذلك يدعو خبراء »كاسبرسكي الب« إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة من قبل الشركات المطورة ألجهزة 
إنترنت األشياء، بهدف تفادي هذه الثغرات الخطيرة. ولكن إذا كان طفل صغير يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، 
من المفترض أن يكون منشغالً بدراسته أكثر من أي شيء آخر، استطاع أن يخترق طائرة بدون طيار، وأن 
يوجهها كيفما يشاء، فماذا نتوقع من الخبراء الكبار، الذين يجوبون عالم اإلنترنت ليل نهار، ويتجولون بين 
مواقع المصانع والشركات الكبرى من دون أن يستطيع اعتراضهم أحد، وإن اعترضهم أحد، وأغلق األبواب في 
وجوههم، وجدوا ألف وسيلة للدخول من الشبابيك والمنافذ الخلفية، واختراق الحسابات العامة والشخصية، 

والعبث بها، ونشر محتوياتها على المأل من أقصى الكرة األرضية إلى أدناها؟
قبل 13 عاماً تقريباً استطاع ناشط إنترنت أسترالي أن يحدث ضجة في أوساط الدول الكبرى، والواليات 
الصينيين والصحفيين  المنشقين  أنشأ ومعه مجموعة من  األمريكية على وجه الخصوص، عندما  المتحدة 
والرياضيين والتقنيين المبتدئين لشركات عاملة في الواليات المتحدة وتايوان وأوروبا وأستراليا وجنوب 
أفريقيا، أنشؤوا نطاقاً على اإلنترنت أطلقوا عليه »wikileaks.org « هذا الناشط يدعى »جوليان أسانج«، وتاريخه 
يقول إنه كان »هاكر« عندما كان مراهقاً، ثم أصبح مبرمج كمبيوتر، قبل أن يدخل عالم الشهرة بعد إنشاء 
»ويكيليكس« التي أصبحت معروفة عالمياً في عام 2010 عندما بدأت نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن 
الواليات المتحدة، بمساعدة من شركائها، في وسائل اإلعالم. جدل كبير دار حول »أسانج« الذي تعرض 
لمطاردات دولية، ولجأ إلى سفارة اإلكوادور في لندن، التي منحته اللجوء السياسي، وبقي فيها سبع سنوات 
قبل أن تعتقله الشرطة البريطانية داخل السفارة يوم الحادي عشر من شهر أبريل من هذا العام، بعدما سحبت 

اإلكوادور اللجوء السياسي منه. 
في  لالختراق  معرضون  نحن  مدى  أي  وإلى  اإللكترونية،  الهجمات  محصنون ضد  نحن  مدى  أي  إلى 
اإلمارات؟ سؤال أجابت عنه الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، عندما أعلنت عن تراجع عدد الهجمات التي 
استهدفت مواقع إلكترونية في الدولة بنسبة 43.2% خالل األشهر األربعة األولى من عام 2019 مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام 2018. وكشفت الهيئة أن عدد الهجمات اإللكترونية التي جرى إحباطها وصل إلى 88 هجمة خالل 
الربع األول من عام 2019 مقابل 155 هجمة إلكترونية خالل الفترة نفسها من عام 2018. وصنفت الهيئة 53 
هجمة إلكترونية كانت آثارها شديدة أو حادة، و21 هجمة منخفضة اآلثر، وسجلت البقية هجماٍت متوسطة 
الشدة. وانطالقاً من دورها في نشر التوعية، نصحت الهيئة جميع المستخدمين بعدم مشاركة بيانات البنوك 
الخاصة بهم مع أي شخص عن طريق الهاتف المتحرك، والتحقق من قائمة الصالحيات الممنوحة عند تثبيت 
أي نظام جديد على أجهزتهم، وأكدت ضرورة تغيير رمز المرور السري لجهاز اإلنترنت المنزلي بصورة 

دورية.
إلى أي مدى هذه األخبار تطمئننا، وتجعلنا نستخدم حواسيبنا وهواتفنا المحمولة ونحن نشعر باألمان، 
وإلى أي مدى تبعث على القلق، وتجعلنا نشعر بأننا مخترقون؟ أترك الجواب لكم، بعد أن أصبح االختراق 

هواية يمارسها الصغار قبل الكبار هذه األيام.

 

إلى أي مدى نحن مختَرقون؟
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 املؤلفة ستارك في الزي العربي )املصدر: كتاب البوابات(

الرحالة األوروبيون الذين كتبوا عن بالد الشام 
زاروا  الذين  األوروبيين  األثريين  رحالت  تعد 
البالد  تاريخ  لدراسة  مهماً  مصدراً  الشام  بالد 
هذه  وتتميز  والعمرانية،  االجتماعية  وأحوالها 
الرحالت عن مصادرنا التاريخية بتدوينها لبعض 
فيما  وبخاصة  مؤرخونا،  أغفلها  التي  النواحي 
نجد  إذ  الناس،  لعامة  االجتماعية  بالحياة  يتعلق 
الشعب  وعادات  قديماً  الحياة  عن  مالمح  فيها 
وفيها  ومقاهيهم،  وأسواقهم  وأزيائهم  وتقاليدهم 
وصف للمناسبات الخاصة كاألعياد ومواكب الحج 

ومواكب الحكام.
المشرق  ببلدان  األوروبيين  اهتمام  ويندرج 
جاء  من  فمنهم  مقاصد  عدة  تحت  اإلسالمي 
لدراسة اآلثار الشرقية بشكل علمي جاد، ومنهم 
من جاء كسائح أغراه عبير الشرق فجاء يبحث عن 
مواطن المال والخيال الساحر أو لمجرد التجارة، 
وهناك من أوفدهم حكامهم لتقصي أخبار الشرق 
القوم، فقد سجلوا  أولئك  ما كانت رغبات  وكائناً 
صفحات يجدر بنا أن نمعن النظر فيها ونتدارسها 

لدعم تراثنا بمصادر جديدة ومفيدة.
وفي كتاب رحالت في بر الشام، هناك خمسة 
رحالة زاروا بالد الشام بأواسط العهد العثماني 
في القرن السابع عشر، واحد منهم كتب عن حلب، 
بعض  واحد  كل  من  نقتطف  دمشق،  عن  وأربعة 

ما كتبه.

1-و�سف ملدينة حلب للرحالة الفرن�سي 
جان باتي�ست تافرنيه

زارها  عندما  حلب  مدينة  الرحالة  هذا  وصف 
السلطان  وصول  ذلك  صادف  وقد   ،1638 عام 
بغداد  إلى  متوجهاً  الرابع  خان  مراد  العثماني 

دمشق وبالد الشام 
في كتابات الرحالة العرب واألوروبيين

)3 من 3(
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لحرب الصوفيين، فيقول:
تربط  أربع هضاب،  المدينة مشيدة على  »هذه 
بمثابة  تكون  بحيث  فيها  هضبة  أعلى  في  القلعة 
في  أقباء  على  محمولة  والقلعة  حلب،  من  القلب 
بعض المواضيع خشية انجراف التربة من تحتها، 
أو  خمس  زهاء  يبلغ  دائرها  ولعل  كبيرة  والقلعة 
باب  للقلعة مدخل سوى  وليس  مئة خطوة،  ست 
واحد يقع إلى جهة الجنوب، وهو من دون جسر 
بضع  فوق  مروراً  الباب  إلى  ويتوصل  متحرك، 
قناطر تقطع الخندق الذي يبلغ عمقه قرابة ست أو 
سبع قامات. ويؤتى بالماء إلى القلعة بواسطة قناة 
من غدران المدينة، وتتمركز في هذه القلعة حامية 
عسكرية. يبلغ محيط المدينة أكثر من ثالثة أميال، 

ويدخل إلى المدينة من عشرة أبواب«.
وبأسفل  متحركة،  جسور  أو  خنادق  لها  ليس 
أحد هذه األبواب مكان يجله الناس ويحتفظون فيه 
الذي  هو  المكان  هذا  إن  ويقولون  منارة  بقناديل 

أقام فيه النبي الياس مدة من الزمن.
اللهم  الكلمة  بمعنى  نهر  أي  في حلب  اليجري 
العرب  يدعوه  المدينة  خارج  صغير  نهير  سوى 
»قويق« يستغل الماء لسقاية البساتين التي تنمو 

الفستق  الخصوص  وبوجه  بوفرة  الثمار  فيها 
الحلبي، أما المباني سواء العمومية أو الخصوصية 
تجد الجدران مكسوة بالرخام الملون والتلبيسات 
الذهب.  بماء  منقوشة  بخطوط  المزوقة  الخشبية 
ومن  مسجداً  وعشرين  مئة  قرابة  المدينة  وفي 
البهاء،  واٍف من  بقدر  تتميز  أو سبعة  بينها ستة 
وهو  الرئيس،  المسجد  أما  حسنة.  قباب  ولها 
أكبر مساجد المدينة، فقد كان فيما مضى كنيسة 
التي  هي  هيالنة  القديسة  إن  ويقال  للمسيحيين، 
أمرت ببنائها، وفي حلب مدرستان أو ثالث، فيها 
لتدريس قواعد  باألجرة  المعينين  األدباء  عدد من 
اللغة وشيء من الفلسفة، باإلضافة إلى الدراسات 
جميعاً  مرصوفة  المدينة  دروب  بالدين.  المتعلقة 
دكاكين  فيها  تقوم  »األسواق«  البازارات  خال  ما 
الحرير  ُنّساج  الصناع  وأهم  والصناع،  التجار 
وحيّاك العباءات المصنوعة من وبر الماعز. وفي 
حماماً  وخمسين  خاناً  األربعين  قرابة  المدينة 
للرجال والنساء، وكل له دور مخصوص ودخول 
الحمام للنساء متعة كبرى فتراهن يجمعن فضل 
الحمام  كراء  يدفعن  لكي  األسبوع  أموالهن طوال 
ويذهبن وهّن في غاية اللهو واالنبساط. وضواحي 

المدينة كبيرة ومأهولة بالسكان وجميع مسيحيي 
ولهم  الضواحي،  هذه  في  يقيمون  تقريباً  البلدة 
أصناف  أربعة  حلب  وفي  وبيوت  كنائس  فيها 
واليعاقبة  واألرمن  الروم  هم:  المسيحيين،  من 
يقارب  ما  يعدون  والروم  والموارنة،  السريان  أو 
باسم  وكنيستهم  ألفاً  أو ستة عشر  خمسة عشر 
عددهم  فيقارب  األرمن  أما  جورجيوس.  القديس 
السيدة  باسم  األلفي شخص، وكنيستهم مكرسة 
يتجاوزون  فال  السريان  أو  اليعاقبة  أما  العذراء 
األرمن  كنيسة  مثل  وكنيستهم  آالف  العشرة 
باسم السيدة العذراء. أما الموارنة فيتبعون البابا 
ويبلغ  شخص.  ومئتي  ألفاً  عددهم  يتجاوز  وال 
مئتين  قرابة  حلب  في  للسكان  العام  المجموع 

وخمسين ألف نسمة.
ترتكز  مزدهرة،  تجارية  حركة  حلب  في  تقوم 
على تجارة المنسوجات الحريرية وأيضاً األقمشة 
المحاكة من وبر الماعز، عالوة على تجارة »عفص 
السنديان.  قشر  من  المستعملة  والدباغة  البلوط« 
وتتم في حلب أيضاً صناعة الصابون والعديد من 
البضائع األخرى. ويقصد المدينة تجار من جميع 
والفرس  والعرب  األتراك  من  المعمورة،  أقطار 
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والهنود، وهناك من حلب على الدوام، أعداد غفيرة 
والهولنديين  واإلنجليز  والطليان  الفرنسيين  من 
التي  الخاصة  قنصليتها  هؤالء  من  طائفة  ولكل 
يد  إلى  المدينة  سلطة  تؤول  مصالحها  ترعى 
»باشا« يحكم اإلقليم برمته، من االسكندرونة إلى 
نهر الفرات وتتألف حرسه غالباً من ثلثمائة جندي، 
وهناك أيضاً »األغا« أو مقدم الخيالة الذي يترأس 
نحو أربعمئة جندي، وثمة »أغا« آخر لديه سبعمئة 
جندي من االنكشارية يتولى حراسة أبواب المدينة، 
وتحمل إليه مفاتيحها عشية كل يوم. أما القلعة فهي 
بيد مقدم آخر موجه من استانبول مباشرة وتحت 
المدفعية  سالح  مالكه  وضمن  خيال  مئة  إمرته 
الذي يبلغ عددها خمسة وعشرين أو ثالثين مدفعاً، 
وهناك »الصوباشي« ناظر الحسبة أو مقدم حرس 
المدينة ومعه ضباط، ومن المهام المنوطة به، تنفيذ 
أحكام اإلعدام الصادرة من الباشا. أما فيما يخص 
وليس  القاضي  فهناك  المدنية،  واألنظمة  القضاء 
بحق  اإلعدام،  حكم  يصدر  وعندما  محلفون،  له 
فيتصرف  دعواها  مع  الباشا  إلى  يرسله  ما  أحد 
يبرم جميع  القاضي  يرتئي. وهذا  الباشا حسبما 
والشراء،  البيع  وصكوك  والطالق  الزواج  عقود 
باإلشراف  المكلفين  الحرف  مشايخ  يعين  وهو 
العائدة  الضرائب  جباية  أما  الحرف.  على  العام 

لخزينة السلطان فيقوم بها »الدفتردار« أو الخازن 
المفتي  فإن  الدينية  باألمور  يتعلق  وفيما  العام. 
رجال  ومن  بأمورها،  والقائم  الشريعة  رأس  هو 
الدين »الشيخ«، وهو الداعية المكلف بتلقين جميع 
المبادئ  وتعليمهم  حديثاً  اإلسالم  إلى  الداخلين 

واألعراف.
للقنصل  الشاغل  الشغل  كان  حلب  وفي 
الفرنسي، إعالن البشائر وهو مولد الملك، وقد قام 
وحالما  احتفاالت،  الباشا إلجراء  من  اإلذن  بطلب 
حصل على اإلذن أقام مأدبة عظيمة دعا إليها أعيان 
تبادل  وبعد  والهولنديين  اإلنجليز  من  الطوائف 
ظروف  به  تسمح  ما  وفق  االحتفال  تم  األنخاب، 

المكان الذي نحن فيه.
إلى حلب،  أيام من وصولي  وبعد مضي ثالثة 
صادف دخول السلطان العثماني مراد الرابع، وذلك 
في طريقه لمحاصرة بغداد التي كانت بيد الفرس 
الستقباله  الصوفية  دراويش  فأسرع  الصفويين. 
على مسافة نصف فرسخ من المدينة، وقام شيخ 
من  واعتباراً  السلطان  أمام  بإلقاء خطبة  الصوفية 
الدراويش أمام  إلى قلعة حلب، مشى  الموقع  ذلك 
انقطاع  بدون  يدورون  وهم  السلطان،  حصان 
أفواههم، ومن  الزبد من  بكامل قواهم حتى خرج 
هؤالء الدراويش من يدور بهذه الطريقة على نفسه 

لمدة ساعتين متتاليتين من دون توقف. وصادف 
عند وصول السلطان إلى حلب مجيء باشا مصر 
وبركابه ألفان من اإلنكشارية، كل واحد منهم يلبس 
وفوقها  القدم  إلى رسخ  أرجوانية تصل  سراويل 
من  وقميص  اإلنجليزي  الجوخ  من  تركي  قنباز 
النسيج القطني مرقش بعدة ألوان، وألكثرهم أزرار 
ذهبية ذات عري مطرزة بالحرير، ويحملون سيوفاً 
مطعمة بالفضة. وكان الباشا يمشي على رأس هذا 
السلطان  وصول  وبعد  متواضٍع.  بلباس  الموكب 
بيومين بعث قناصل الفرنجة يلتمسون المثول بين 
يدي جاللته، فأذن لهم وكان قنصل فرنسا األول 

بينهم، ثم قابلوه وقاموا بتقديم الهدايا له«.
إلى هنا ينتهي وصف الرحالة إلى مدينة حلب، 
ويقول في الختام:»الحق أنه ليس هناك من شيء 
يدعو إلى الملل في مدينة بهذا االتساع والفخامة، 
والقاهرة،  استانبول  بعد  من  دون شك  من  وهي 

األعظم في سائر أرجاء اإلمبراطورية العثمانية«.

المصادر:
-1»دمشق في مرآة رحالت القرون الوسطى« 

تأليف الدكتور أحمد إيبش
-2»الرحالة األوروبيون الذين كتبوا عن بالد 

الشام« ترجمة الدكتور أحمد إيبش
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األدب األندلسي والمغربي

إلى  السباقين  هم  المستشرقون  كان  لقد 
الحديث،  العصر  األندلس في  الكالم عن  إحياء 
والتاريخ  السياسي  التاريخ  إلى  التفتوا  فقد 
الحضاري ونشروا كتباً كانت مخطوطة وعّرفوا 
جوانبه  في  األندلسي  التراث  من  الكثير  لنا 

المختلفة. 
الدراسات،  دخلوا مجال  أن  العرب  لبث  وما 
ذلك  في  وأسهم  األندلسية،  والتحقيقات 
تخصص األدب في األندلس والتاريخ األندلسي 
والحضارة األندلسية، وأثر األندلس في نهضة 
أساتذة  الغرب، وما شأن ذلك، وظهرت أسماء 
وباحثين اهتموا باألندلسيات، وفتحوا في ذلك 

صفحات ذات أهمية.

»1«
التي  األندلسية  التراثية  النصوص  وساعدت 
توالى نشرها على يد المستشرفين، والدارسين 
العرب في تقديم مادة تاريخية جيدة، واجتمعت 
»بين نصوص ودراسات عربية  تاريخية  مواد 
تاريخ  مدوني  أيدي  بين  وصارت  وأجنبية« 
مزايا  ومبينين  أحداثه،  ومفسري  األندلس، 
بين  األحداث  وتشابك  العصور،  من  كل عصر 

األندلس والبلدان األخرى.
اهتموا  الذين  العرب  المؤرخين  في  وكان 
باألندلس وتاريخها أحمد مختار البادي وحسين 
سالم  العزيز  وعبد  أرسالن  وشكيب  مؤنس 

وعمر فروخ وشوقي ضيف.
من  لألندلس  كامل  تاريخ  لتدوين  وتصدى 
إلى غروب األندلس باحث مؤرخ عاشق  الفتح 
في  عمره  من  طواالً  سنوات  أمضى  لألندلس، 
والطواف  أحوالها،  ومتابعة  أخبارها  تقصي 
في مدنها وبلدانها واستيفاء ما كتب عنها من 
المستشرقين، راجعاً إلى التراث األندلسي نفسه 
حتى أحكم رؤيته التاريخية والحضارية... إنه 

األستاذ محمد عبدالله عنان.

»2«
عنان  عبدالله  محمد  إن  نقول  أن  ونستطيع 
قبل  المقري  العباس  كأبي  العصر  هذا  في 
عامة،  باألندلس  اهتم  فكالهما  قرون  أربعة 
الدين بن الخطيب،  الكبير لسان  واهتم بأديبها 
األندلس،  تاريخ  عن  كتبه  سلسلة  أصدر  فقد 
وأصدر  األندلس،  في  اإلسالم  دولة  وعنوانها: 
المختلفة،  وآثاره  الدين  لسان  عن  كبيراً  كتاباً 
غرناطة،  أخبار  في  اإلحاطة  كتبه:  من  وحقق 

وأريحانة الُكتّاب ونجمة المنتاب.
المصادر  في  االتساع  هذا  خالل  فمن 
والمراجع، ومن خالل تمثل الحركة الحضارية 
وراء  ومن  تاريخها،  امتداد  على  األندلس  في 
كتب  اإلسالمي:  العربي  القطر  بهذا  الشغف 
محمد عبدالله عنان تاريخ األندلس. ولم يصنع 

صنيعه على هذه الشمولية أحد بعده.
المختلفة:  بأجزائه  كتابه  المؤرخ  هذا  سمى 
»دولة اإلسالم في األندلس« ثم فّرع على ذلك 
فروعاً، وأعطى كل جزء منه عنواناً جانبياً يدل 

على المرحلة التاريخية التي يعالجها.

»3«
األندلس«  في  اإلسالم  »دولة  كتاب  استوى 
واكتمل مع الطبعة الرابعة التي صدرت منه سنة 
1389هـ - 1969، وقدم المؤلف بمقدمة موجزة 
وتقسيماته  ومنهجه  وأسلوبه  لعمله  محكمة 
وإضافاته، وبيّن مصادره ومراجعه، واستفادته 
من كل من كتب عن األندلس من عربي وأجنبي، 

من معتدل منصف أو متحامل مجحف.
أربعة  في  عنان  قسمه  كما  الكتاب  وجاء 

أقسام.
من  األندلس  تاريخ  دراسة  يتناول  األول: 

المروانية »91  -  الدولة  آخر زمان  إلى  الفتح 
الفتح  من  كتب:  ثالثة  على  وقسمه  422هـ« 
في  وجعله  )350هـ(  الناصر  عهد  نهاية  إلى 
»حين  العامرية  بالدولة  الثالث  جزءين، وخّص 
منصب  في  وولداه  عامر  أبي  بن  محمد  صار 

الحجابة«.
»دولة  وسّماه:  الطوائف  عصر  الثاني: 

الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي.
والثالث: عصر المرابطين والموحدين، وكان 
بكتاب ترجمه عن  المدة  عنان قد »غطى« هذه 
هذا  منهجه  على  هو  ألف  ثم  أشباح.  يوسف 

الجزء.
العرب  وتاريخ  األندلس  نهاية  والرابع: 
نشأة  منذ  لألندلس  تأريخ  وفيه  المتنصرين، 
دولة بني األحمر »وهم بنونصر« منذ 635 هـ  
إلى نهاية دولة غرناطة 897هـ، مع تتمات لتاريخ 
العرب في  األندلس بعد ذلك ومأساة التنصير 
والتهجير ومنع اللغة العربية وتحويل المساجد 
ونهب الثروات الخ.. وتلخيص ألحوال الثورات 
األندلسية الموريسكية في الجبال والوعور إلى 

الجالء النهائي.

»4«
األندلس  عن  الموسوعي  كتابه  عنان  ألف 
بست  وقام  عاماً،  وعشرين  خمسة   25 في 
من  األندلسية وجمع  الربوع  إلى  عشرة رحلة 
له في  ما وقع  العربية واإلسبانية كل  الوثائق 
المكتبات والمتاحف ودور  العبادة وانتبه- وهو 
والمواقع  البلدان  مزايا  إلى  األحداث-  يدّون 
والعمرانية  الجغرافية  النواحي  من  األندلسية 
ومن  القبائل  توضع  وإلى  »واالستراتيجية« 
والبربر  العرب  من  األندلس  إلى  معهم  دخل 
أسلم  من  األصليين،  السكان  وإلى  واألفارقة 
منهم ومن بقي على ديانته واستأنس بالوثائق 

عشق التاريخ
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من  وأوروبا  األندلس  بين  والعالئق  المشتركة 
المغرب«  والمغرب »بالد  األندلس  جهة وبين  
من جهة، ومن ثم العالقة بين األندلس والمشرق 
منذ أيام عبدالرحمن الداخل »والعباسيين« إلى 
والدولة  المماليك  ودولة  غرناطة،  أيام  أواخر 
األناة  إلى  يحتاج  هذا  وكان  الناشئة،  العثمانية 
األحكام  عن  والبعد  المنهج  وتحكيم  والصبر 
في  التاريخ  لتسلسل  واإلنصاف  العاطفية 

األندلس ومجرياته.

»5«
األندلس  تاريخ  في  الكتابة  عنان  وشبه 
يسمونها  »وهم  الفرنجة  حروب  عن  بالكتابة 
كانوا  الغرب  مؤرخي  فإن  الصليبية«  الحروب 
ينظرون من جهة واحدة فتغيب الموضوعية عما 
يكتب، ونقل عن »جاينجوس« توكيد هذه الفكرة، 
الغربيون،  كتبه  ما  يراجع  وهو  عنان  واحتاط 
البن  »المقتبس«  كتاب  نصوص  من  واستفاد 
»بعد  تطبع  بدأت  التي  األندلس  مؤرخ  حيان 
أخرى  ومراجع  مصادر  جانب  إلى  اكتشافها« 

أصلية أساسية.
من  األول  للجزء  المؤلف  مقدمة  في  وتقرأ 
فصول  سائر  في  راعيت  وقد  »هذا  الكتاب: 
هذه القصة األندلسية الشجية أن أسلك سبيل 
التبسط المعتدل بعيداً عن اإليجاز المخل، بعيداً 
والتفاصيل  اإلسهاب  عن  نفسه  الوقت  في 
أو  المهمة  المناسبات  إليه  دعت  ما  إال  الكثيرة 
كلّه على  الحاسمة حريصاً خالل ذلك  المواقع 

في  والصور  والشخصيات  الحوادث  أبرز  أن 
والنصوص  الوثائق  تدعمه  النقدي  إطارها 
والقرائن، بعيداً كل البعد عن التأثر بالعاطفة أو 
األهواء أو االتجاهات القومية أو الدينية من أي 

نوع...«.

»6«
وكان في مزايا هذا التاريخ أن المؤلف لم يكتف 
أضاف  ولكنه  لألندلس،  السياسي  التاريخ  بتدوين 
إلى ذلك ما يكمل المشهد، ويساعد القارئ على تمثل 

األحداث من جهاتها المختلفة، فإنه:
- قّدم مع آخر كل فصل من فصول التاريخ 
معلومات  أحداثه  مجريات  بحسب  األندلسي 
التي نشأت  الدويالت  مركزة كافية عن أحوال 
في األندلس »من الممالك أو اإلمارات اإلسبانية« 
وعبارته هي »أن أكتب في الوقت نفسه تاريخ 
البداية  منذ  فاستعرضت  النصرانية  إسبانيا 

نشأة المملكة األولى...الخ«.
وهكذا فإن القارئ يستطيع أن يرى الصورة 
من كال الطرفين، وأن يقارن بين ما يجري هنا 

وهناك، ويتابع المجريات بوضوح تام.
تاريخه  في  عنان  اعتنى  أخرى  جهة  ومن 
واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  على  بالكالم 
مراحل  بعد كل مرحلة من  والثقافية  والفكرية 
التاريخ، متابعاً ذلك، مالحظاً نمو الحركة العلمية 
- الحضارية في األندلس، مبرزاً جهود األمراء 
المروانيين في بناء الدولة فكرياً وعلمياً، متابعاً 
اإلبداع  ونمو  العلمي،  والتقدم  العمران  حركة 

أجل  ومن  علمائه.  يد  على  األندلسي  المحلي 
ذلك كان يقف عند العلماء والمبدعين في العلوم 
وسائر مناحي الفكر واإلبداع واالختراع، وينقل 
الحضارية  الصورة  يوضح  ما  أخبارهم  من 

المتطورة.

»7«
»الحركة  عنوان  تحت  يقول  المؤلف  ونجد 
اإلمارة  عصري  في  األندلسية  الفكرية 
في  أمية  بني  أمراء  بين  من  أن  والخالفة”، 
الحديث  في  األوائل  األمراء  كان  األندلس، 
األدبية  براعته  فوق  الداخل  كان  فقد  والفقه، 
»المشهور  هشام  ولده  وكان  بالشريعة،  عالماً 
بهشام الرضى« مبرزاً في الحديث والفقه، وفي 
عصر هذا األمير ظهرت طالئع النهضة األولى 
قد رحل في  وكان  واألدب...  الفكر  ميدان  في 
إلى  األندلس  فقهاء  من  جماعة  الداخل  عصر 
مالك  اإلمام  على  بالمدينة  ودرسوا  المشرق 
وغيره من أقطاب المشرق، ورصد المؤلف  - 
مع كل عصر- حركة العلوم المختلفة من الفلك 
والهندسة والطب وعلم النبات والجغرافية، ونبّه 
على اإلبداعات األندلسية البارزة في تلك العلوم 
فرناس  بن  كعباس  العلماء  لمشاهير  وترجم 

والزهراوي، وبني زهر اإلشبيليين.
- كتاب عنان في تاريخ األندلس أهم كتاب 
أن  الالزم  المناسب  الحاضر، ومن  العصر  في 
للتحديث  منهجه  على  متفرغ  مختص  يواصل 

واإلضافة كلما أمكن ذلك.
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احلديث عن أمن واستقرار اخلليج 
عاد ليتكرر اآلن، وبشكل ملح، 

نتيجة لألحداث العديدة القريبة 
من املنطقة، والتهديدات 

بالتدخل السافر بدعوى حماية 
أمن اخلليج واستقراره.

وفي مقابل هذا كله، يأتي 
االتفاق بني جميع الدول 

اخلليجية على أن أمن اخلليج 
ال يحميه سوى أهله، وعلى أن 

ضمان استقراره هو أن يبقى 
أمره خالصاً بيد أبنائه احلريصني 

عليه واملرتبطني مبياهه وترابه.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

عقد مجلس إدارة االتحاد الرياضي للشرطة اجتماعاً 
مهماً برئاسة اللواء الشيخ حميد بن أحمد المعال رئيس 
الوزارة.  وكيل  خميس  خلفان  سعادة  وحضره  االتحاد 
االتحاد  تعترض  التي  كافة  المعوقات  استعراض  وتم 
الرياضي. وأكد سعادة وكيل الوزارة على ضرورة تقيد 
االتحاد باللوائح والنظم الخاصة به وااللتزام بها. واعتبار 

عن  المسؤولة  اإلدارية  الهيئة  هو  االتحاد  إدارة  مجلس 
الرياضي.  بالنشاط  المتعلقة  األمور  كل  وتنفيذ  متابعة 
االتحاد  عليها  يشرف  التي  األنظمة  استعراض  تم  كما 
خالل  تحققت  التي  والنتائج  وعربياً  محلياً  الرياضي 

الفترة األخيرة.

جهود الرشطة تستحق كل التقدير

رئيس  محمد  بن  سرور  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
مدرسة  في  أقيم  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ديوان 
من  العشرين  الدفعة  تخريج  حفل  بأبوظبي  الشرطة 
للفرسان،  الثانية  والدفعة  المستجدين  الشرطة  رجال 
من  كبير  عدد  التخريج  حفل  في  للمشاركة  التقى  وقد 

المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي وضباط الشرطة 
مديرو  التخريج  حفل  حضر  كما  المسلحة.  والقوات 
بالدولة  الشرطة  مدارس  ومديرو  باإلمارات،  الشرطة 

والمسؤولون عن التدريب. 

اجتامع مثمر لالتحاد الريايض ووكيل وزارة الداخلية
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نتائج مسابقات الدورة الرمضانية

تحت رعاية سعادة العميد سعيد عبدالله قائد الشرطة 
االحتياطية اختتمت مساء االثنين 1989/5/1 مسابقات 
الدورة الرمضانية الثانية، والتي أقيمت على مدى شهر 
رمضان المبارك، حيث أسفرت النتائج النهائية للدورة 
عن اآلتي: ضمن مسابقة السنوكر للضباط فاز مالزم 
والمالزم  األول،  بالمركز  سالم  سبت  أول/عبدالله 
أول/ أحمد صالح بالمركز الثاني والمالزم/ شامس 

محمد عباس بالمركز الثالث.
الثانية  السرية  فريق  فاز  الطائرة  كرة  بطولة  وفي 
بالمركز  المصفحات  وسرية  األول  بالمركز  مشاة 

الثاني وسرية القيادة بالمركز الثالث.
الثانية  السرية  فازت  الحبل  شد  مسابقة  وفي 
الثاني  بالمركز  المصفحات  وسرية  األول  بالمركز 

وسرية النقليات بالمركز الثالث.

التوعية المرورية للطالب

الشرطة  عام  مدير  حمد سعيد  العميد  سعادة  وجه 
بأبوظبي كتاباً إلى سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم 
العطلة  بمناسبة  للطالب  المرورية  التوعية  بشأن 

الصيفية للمدارس.
للتوعية بهذه  وتنظم إدارة العالقات العامة برنامجاً 
في  اللعب  بأخطار  الطالب  توعية  يتضمن  المناسبة 
الطرق، وتوجيه الكبار منهم إلى خطورة قيادة السيارات 
وبضرورة  المرخصة،  والهوائية  النارية  الدراجات  أو 
أن يتوفر للسائق رخصة قانونية للقيادة، مع التحذير 

باتخاذ إجراءات مشددة تجاه المخالفين.

أعلن العالم كله حالة 
التأهب في مواجهة خطر 

انتشار تعاطي اخملدرات، 
وأصبح تهريب اخملدرات واالجتار 

فيها هو اجلرمية األولى التي 
تشغل أجهزة الشرطة 

وغيرها من األجهزة املعنية 
باحلفاظ على أمن اجملتمع 

وسالمته.
ولقد قيل الكثير حول هذه 

املشكلة بكل جوانبها 
وكان من الطبيعي أن يتركز 

االهتمام على مكافحة 
جرائم التهريب والترويج، 
والكشف عن العصابات 

التي تقف وراء انتشار هذه 
الظاهرة املدمرة.
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يعتقد بعضهم أن املعرفة 
واكتساب املهارات هما 

الكفاءة بحد ذاتها، لذا فهم 
يكتفون في حياتهم العملية 

بهذين السالحني من دون 
تفعيلهما، ومن املعلوم أن 

املعرفة واملهارات املكتسبة ما 
هما إال من مركبات الكفاءة،  

وال تكون الكفاءة إال بدمج 
هذين املركبني وتفعيلهما 

ملواجهة أي عقبة أو مشكلة 
تصادف مسيرة العمل 

الشرطي مبعنى أن الكفاءة ال 
تتستر خلف االستعراضات 

والتنظيرات الشفهية والتزام 
ساعات العمل اليومية، بل 

تعلن عن نفسها على شكل 
عمل منجز ومالحظ ومميز، 

ومقياس جناحها تلك النتائج 
امللموسة املتوصل إليها.

2
0
0
5

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
الداخلية معالي طارق عظيم وزير الدولة الباكستاني لشؤون 

الباكستانيين العاملين في الخارج.
جرى خالل اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين 
األمم  صندوق  مع  بالتنسيق  »الركبية«  موضوع  بمجال 
المتحدة للطفولة اليونسيف واألمم المتحدة وجهود الدولة 

في وضع حلول متكاملة له بمختلف جوانبه.
األطفال  مشكلة  أن  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  وأكد 
مركز  دور  إلى  مشيراً  نهائياً.  للحل  طريقها  في  »الركبية« 

الدعم االجتماعي في اإلشراف على مراكز األطفال الركبية 
وإعادة تأهيلهم حتى أولئك الذين في بلدانهم.

العالقات  بمستوى  الباكستاني  الوزير   أشاد  جانبه  من 
المتميزة بين الدولتين مثنياً على الجهود التي تبذل من أجل 

إنهاء مشكلة الركبية.
الموضوع  هذا  بشأن  صدر  الذي  القانون  أن  إلى  وأشار 
يعد إنجازاً كبيراً ومحط تقدير ووسيلة ناجحة للقضاء على 

مشكلة الركبية من جذوره

ترأس سعادة اللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة 
الداخلية االجتماع التنسيقي السنوي الثالث لمديري شؤون 
المحاضرات  بقاعة  الدولة، والذي عقد  األمن على مستوى 
الكبرى بقسم األدلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
حضر االجتماع اللواء عبدالرحمن صالح الشلواح مدير 
األمن الجنائي بوزارة الداخلية ومديرو شؤون األمن على 

مستوى الدولة وإدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية.

في  األمنية  التطورات  استعراض  االجتماع  خالل  وتم 
الدولة ومناقشة األمور المتعلقة بالجوانب األمنية. كما تم 
طرح عدد من التوصيات المتعلقة بتلك الجوانب على أن يتم 
التوصيات  المعنية، إضافة لرفع  اإلدارات  تنفيذها من قبل 
التي تحتاج لموافقة من القيادة األمنية العليا لوزارة الداخلية 

التخاذ اإلجراءات الخاصة بها

سيف بن زايد يستقبل وزيرًا باكستانيًا

الشعفار يرأس اجتامع مديري شؤون األمن الثالث
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بدايات

م�ستجدون يف ال�سرطة خالل تدريبهم على ا�ستعمال البنادق عام 1980.

�سمو ال�سيخ حممد بن زايد و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد ي�سهدان حفل تخريج دورة م�ستجدين عام 1980.
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نساء في الميدان

سعدية المحرمي:
محققة شرطية تقرأ لغة الجسد

تمييز  على  والقدرة  واليقظة  المالحظة  قوة 
الحقيقة من اإلدعاء صفات اجتمعت في الرقيب 
سعدية المحرمي، التي تعمل محققة جنائية في 
من  تمكنت  والتي   ،2011 منذ  أبوظبي  شرطة 
إثبات جدارتها ونجاحها في التحقيق مع متهمين 
في الكثير من البالغات المدنية والجنائية، التي 
والخالفات  والشيكات  السرقة  بين  تنوعت 

األسرية والعديد من القضايا المختلفة.
المحرمي  سعيد  سالم  سعدية  الرقيب  هي 
العامة.  الثانوية  على  1988 حاصلة  مواليد  من 
التحقت في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في 
عام 2011 تعمل محققة جنائية في مركز شرطة 

الروضة في إمارة أبوظبي.
تحكي سعدية المحرمي لـ »999« أنها كانت 
تحلم منذ صغرها بالعمل في مجال المحاماة، 
في  بالعمل  تلتحق  أن  األقدار  شاءت  ولكن 
مدعومة  أبوظبي،  في شرطة  الجنائي  التحقيق 
الشرطة  في  عملت  التي  والدتها  من  بتشجيع 
األربع  أخواتها  من  وكذا  سنة،   15 لمدة  أيضاً 
األخريات، الالتي يعملن أيضاً بشرطة أبوظبي 

في قطاعات مختلفة.
في  تخشى  كانت  أنها  المحرمي  تضيف 

في  المجال، خصوصاً  إلى هذا  الدخول  البداية 
التحقيق الجنائي مع المجرمين، لما قد تواجهه 
زمام  أخذت  أنها  إال  وتحديات،  صعوبات  من 
المبادرة وتحّدت نفسها، حتى نجحت في إثبات 
جدارتها، مؤكدة أن المرأة اإلماراتية قادرة على 
صفات  من  تمتلكه  لما  مجال،  أي  في  العمل 

الشجاعة وحب العمل واإلرادة.
على  يتوقف  ال  سعدية  الرقيب  عمل 
شرطة  مركز  داخل  فقط،  النساء  مع  التحقيق 
التحقيق  إلى  امتد  وإنما  أبوظبي،  في  الروضة 
مهارة  امتلكت  أنها  تؤكد  إذ  أيضاً،  الرجال  مع 
وخبرة جيدتين خالل سنوات عملها، مّكنتها من 
اكتساب القدرة على كشف كذب بعض الرجال 
مستعينة  التحقيق،  أثناء  ومراوغتهم  المتهمين 
بقراءة لغة الجسد واالنفعاالت وتعابير الوجوه.

عبارة  الجسد هي  لغة  أن  المحرمي  تضيف 
الذين  األفراد  بها  يقوم  التي  الحركات  عن 
تعبيرات  أو  أقدامهم  أو  أيديهم  يستخدمون 
الوجه أو هز الكتف أو نبرات صوتهم أو الرأس، 
والتي تساعد خالل التحقيق في فهم المعلومة 
األشخاص  بعض  هناك  أن  كما  أفضل.  بشكل 
الذين يكونون حريصين وأكثر حذراً في تثبيت 

الوجه، وأولئك يكونون متحّفظين عادة  مالمح 
وال تكون لديهم الرغبة باإلفصاح عما بداخلهم، 
هناك دراسة لعلماء النفس تقول إن أغلب األفراد 
للتواصل   %55 بنسبة  الجسد  لغة  يستخدمون 
الرقيب  على  يسهل  الذي  األمر  اآلخرين،  مع 

سعدية كشف الحقيقة والوصول إليها.
ترى المحرمي أنه ال بد من الوصول للتميز 
مصحوباً  يكون  أن  يجب  والذي  العمل  في 
أي  لمواجهة  كافية  دراية  مع  القيادية  بصفات 
زادت  وتعقد  التحدي  عظم  وكلما  تحديات، 
الفرص للتعلم والنمو واكتساب الخبرات، وهي 
بالتالي تشعر باالمتنان للتحديات التي واجهتها 
جٍد  بكل  لحلها  وسعت  الشرطي  عملها  خالل 

للوصول إلى هذا النجاح.
محققة  ما  يوٍم  في  تصبح  أن  تأمل سعدية 
بنات  داعية  االتحادي،  المستوى  على  رئيسة 
اإلمارات إلى االلتحاق بالعمل الشرطي، وبقطاع 
التحقيق على وجه التحديد، الفتة إلى أن بعض 
النساء يترددن في الدخول إلى مراكز شرطة، 
أو يرفضن التجاوب مع محققين رجال، لكن مع 
وجود العنصر الشرطي النسائي، حظيت المرأة 
بنوع من الخصوصية في فتح البالغات، وكذا 

أثناء التحقيق.
وزارة  منتسبي  جميع  المحرمي  تنصح 
الداخلية بالعمل بمصداقية وأمانة وجٍد واجتهاد 
خدمة  في  وباإلخالص  النجاح  إلى  للوصول 
خدمة  في  والقدرات  الجهد  كل  وتقديم  الوطن 
والتمسك  العمل  جهة  ثم  ومن  أوالً  الوطن 
النمو  في  التوقف  وعدم  واألهداف  بالطموح 
والتوكل  األحوال،  من  حال  أي  تحت  والتطور 
على الله والتحلي بالصبر في مواجهة ضغوط 

الحياة والتعلم المستمر.

ل بد من �لو�ضول للتميز يف �لعمل مع در�ية 

كافية ملو�جهة �أي حتديات 

اإعداد: اأماين اليافعي- ت�سوير: حممد علي 
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المتميزون

المالزم  المتميزين هو  العدد من  هذا  ضيفنا في 
الروم من مواليد  المهندس خليفة محمد سالم  أول 
من  المعلومات  أمن  ماجستير  على  حاصل   ،1992
جامعة زايد بامتياز مع مرتبة الشرف األولى. التحق 
بالقيادة العامة لشرطة دبي في عام 2013 ويعمل في 
العامة  اإلدارة  في  اإللكترونية  الجنائية  األدلة  إدارة 
لألدلة الجنائية وعلم الجريمة ويشغل منصب خبير 
مساعد أدلة جنائية إلكترونية ، وهو أيضاً  أمين عام 
مجلس القيادات الشابة لشرطة دبي وعضو مجلس 
دبي  شرطة  منصة  مشروع  ومدير  للشباب،  دبي 

للتطوع.
العام  الروم  المهندس خليفة  أول  المالزم  شارك 
األمم  لتحالف  التابع  الزمالة  برنامج  في  الماضي 
المتحدة للحضارات، والذي يقام سنوياً باختيار 12 
من القادة الشباب عن منطقة الشرق األوسط، ومثلهم 

عن منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقال الروم: »فخور باختياري هذا العام لخوض 
من  ومتابعة  بدعم  والثقافة  بالمعرفة  غنية  تجربة 
المشاركين  أن  وخاصة  دبي،  لشرطة  العام  القائد 
يتبادلون مقر إقاماتهم، وتنتقل كل مجموعة بين ثالثة 
بلدان يختارها البرنامج لمدة أسبوعين، وقد أُثريت 
وألمانيا  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  تجربتي 

اإعداد: اأماين اليافعي

الخبرات والتجارب،  لتبادل  وإسبانيا، بحيث نجتمع 
موضوع  حول  مشترك  بحث  مشروع  وإلعداد 
تعتمده األمم المتحدة. وبحثنا يدور حول المشاريع 
الشبابية لتعزيز التعايش الحضاري في العالم«، الفتاً 
أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تعزز قيم التسامح 
والتعايش الحضاري، وتؤمن بالسالم العادل وتالقي 
للتقدم والمشاركة واالهتمام  األفكار، وهو ما دفعه 

بأبرز القضايا التي تمس الشباب.
حصل الروم خالل مسيرته المهنية على شهادات 
وجوائز عديدة، ومنها ماجستير في األمن اإللكتروني 
وجائزة  األولى،  الشرف  مرتبة  مع  امتياز  بدرجة 
فئة  في  ضابط  أفضل  فئة   2018 لعام  العام  القائد 
طبيعة  بين  الموازنة  استطاع  إنه  ويقول  الشباب. 
إدارة  هي  السر  وكلمة  الشخصية  وحياته  وظيفته 

الوقت وترتيب األولويات فهذا سر نجاحه.
العمل  في  واجهته  التي  التحديات  عن  وأما 
في  فيقول: خالل مسيرتي  عليها  التغلب  واستطاع 
المختلفة، سواء  التحديات  العديد من  العمل واجهت 
فيه  أعمل  الذي  التخصصي  الجنائي  المجال  في 
كعمل أساسي، أو على صعيد مجلس القيادات الشابة 
التي أكلف بها كمهمات جانبية  والمشاريع األخرى 

مضافة لمهام عملي األساسية.

األدلة  وهو  التخصصي  الفني  المجال  في  أما 
التسارع  هو  األبرز  التحدي  فإن  اإللكترونية، 
ودخول  اإللكترونية  األجهزة  تطور  في  الملحوظ 
أجهزة جديدة للسوق قد يتم استعمالها في جرائم 
إلكترونية كذلك طبيعة الجريمة اإللكترونية المتغير 
وغير المستقر، فالجريمة اإللكترونية قد تأخذ أشكاالً 

مختلفة والمتعارف عليه أن ال حدود لتلك الجرائم. 
تساعدني  التي  األمور  أهم  من  قائالً:  ويتابع 
والتعلم  االطالع  المتغيرات  تلك  كل  مواكبة  على 
المستمرين لكل ما هو جديد في عالم اإللكترونيات 
ولو يتطلب مني األمر بعض األحيان تعلم الحيل التي 

يستعملها »الهكرز« في تنفيذ جرائمهم. 
ويضيف: المهمات الجانبية التي يتم تكليفي بها 
إضافة إلى مهام عملي شكلت لي تحدياً جديداً بحيث 
كان عليَّ التأقلم وإدارة وقتي بشكل أفضل وترتيب 
أولوياتي بالشكل الصحيح. عالوة على تحدي خوض 
غمار الجوانب اإلدارية ومهارات القيادة الفعالة التي 

كان عليَّ تعلمها بشكل عملي في حياتي العملية. 
ينصح الروم زمالءه االستثمار في الوقت بالشكل 
الصحيح فالجميع لديه 24 ساعة، سواء الناجحين في 
الحياة، أو الفاشلين فيها، ولكن الفيصل في األمر هو 
استثمار تلك الساعات فيما ينمي العقل ويطور الذات. 

الروم: إدارة الوقت سر النجاح

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

Tel. 024457944      Mob. 0503330294

issue582.indd   70 5/28/19   12:56 PM



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

Tel. 024457944      Mob. 0503330294

issue582.indd   71 5/28/19   12:56 PM



722019 يونيو العدد 582

خارج المهنة

المساعد حمد علي حمد السناني الجنيبي الذي 
يعمل مدرب رماية في قسم الرماية في إدارة الرماية 
والتطبيقات الميدانية في قطاع الموارد البشرية في 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي يحلم باالستمرار في 
الرياضية  األلعاب  كل  في  األولى  المراكز  تحقيق 
في  الرياضة  بقيمة  يؤمن  فهو  فيها،  يشارك  التي 
جعل الحياة أفضل وأكثر تألقاً على الصعيد الصحي 
والوظيفي واالجتماعي. ويقول السناني إن الرياضة 
الصحة،  على  الحفاظ  في  مباشرة  بطريقة  تسهم 
الوقت  كما تسهم بطريقة غير مباشرة في ترتيب 
واالستفادة القصوى منه، كما أن الرياضة تسهم في 

ترسيخ مفهوم فريق العمل وتعلّم العمل الجماعي.
شارك حمد السناني في العديد من الفرق، ففي 
يمارس  وكان  العين  نادي  في  يلعب  كان  بداياته 
حواجز،  أمتار   110 وسباق  العالي  الوثب  رياضة 
مع  اشترك  الشرطة  في  بالوظيفة  االلتحاق  وبعد 

منتخبات الشرطة في العديد من األلعاب.
في  األعلى  مثله  أن  إلى  السناني  حمد  يشير 
الرياضة والتميز الرياضي هو سمو الشيخ حمدان 
وذلك  دبي،  عهد  ولي  )فزاع(  راشد  بن  بن محمد 
مجاالت  في  واحد  الرقم  يكون  أن  سموه  لقدرة 

رياضية مهمة وعالمية.
 وأضاف السناني قائالً: نحن على خطى قادتنا 

نحب ونسعى دائما للمركز األول.
وعن الهوايات الرياضية التي يمارسها السناني، 
قال : أنا شخص محب للرياضة لهذا أمارس العديد 
وألعاب  القدم  وكرة  الرماية  منها  الرياضات  من 
هذه  وكل  الهوائية،  والدراجات  والجري  القوى 
 2017 بين  األول  المركز  فيها  حصدت  الرياضات 

و2019.
على  الحصول  استطاع  أنه  السناني  وأوضح 
سنوات  ثالث  في  الرماية  بطولة  األول  المركز 
الشرطة  بطولتي   2018 في  حصد  كما  متتالية، 
للرماية رقم 36 وبطولة الوحدات المساندة للقوات 

المسلحة.
حصد  فقد  القدم،  كرة  برياضة  يتعلق  فيما  أما 
قطاع  في  لعامين  األول  المركز  السناني  فريق 
القوى أحرز  ألعاب  البشرية. وفي رياضة  الموارد 
األول  المركز  أحرز  كما   ،2017 في  األول  المركز 
هذا   ،4/100 وتتابع  متر   3200 الجري  رياضة  في 
متر   5000 لـ  الجري  مسابقة  في  حصوله  بجانب 
على المركز األول هذا العام. كما فاز لهذا العام في 

رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي.

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

حمد السناني: الرياضة تسهم 
في ترسيخ مفهوم فريق العمل
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أصحاب الهمم

إعاقته  على  حسن  بركات  علي  أحمد  تغلّب 
السمعية بقوة اإلرادة واإلصرار، والتحق بالعمل 
في القيادة العامة لشرطة دبي، وتم تعيينه تنفيذياً 
في قسم التصاميم الفنية باإلدارة العامة إلسعاد 
مع  التعامل  في  عالية  حرفية  وأظهر  المجتمع، 

وظيفته فضالً عن رؤسائه وزمالئه في العمل.
لم يقف طموح أحمد الذي ولد في دبي بتاريخ 
30 أغسطس عام 1991 عند هذا الحد، بل تميز في 
تمثلت في حصوله على شهادة  أخرى  مجاالت 
كلية  من  السياحي  اإلرشاد  في  البكالوريوس 
بجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 

الشارقة.
يقول أحمد بركات لـ 999: »استطعت التأقلم 
بشكل  حياتي  أعيش  اآلن  أنا  وها  ظروفي،  مع 
، فقد اعتدت  طبيعي وليس هناك شيء صعب عليَّ
قدرتي،  في  والثقة  نفسي  على  االعتماد  على 
أي   .. أريد  ما  كل  وأفعل  مكان  كل  إلى  أذهب 
نعم واجهت صعوبات كثيرة في البداية، ولكني 
تغلبت عليها بمساعدة أفراد أسرتي، وأنا سعيد 
عملي  أمارس  منتجاً،  شخصاً  أصبحت  ألني 

اإعداد: خالد الظنحاين 

ينمي  بما  وقتي  من  واستفيد  إيجابية،  بيئة  في 
من  ويزيد  جديدة،  خبرات  ويكسبني  مهاراتي 

عالقاتي االجتماعية«.
فقد أحمد حاسة السمع وهو في عمر الرابعة، 
الوسطى  األذن  في  خدش  إلى  تعرض  حيث 
الحديدية  الزوايا  بإحدى  اصطدامه  جراء  من 
وبدأوا  والديه  أرق  ما  وهو  بالمنزل،  لعبه  أثناء 
مختلف  في  سنوات  دامت  عالج  رحلة  معه 
المستشفيات داخل الدولة وخارجها، وهو يتمتع 

اليوم بصحة جيدة.
يمارس أحمد رياضة السباحة بشكل دوري، 
كما التحق بنادي دبي ألصحاب الهمم في فترة 
قبل الزواج ولعب رياضة الجري.. وأحمد طموح 
العليا  دراسته  حالياً  يكمل  فهو  له،  حدود  ال 
الماجستير والدكتوراه،  للحصول على شهادتي 
ويصل  المناصب  أعلى  إلى  يصل  أن  ويتمنى 
التميز  مستوى  إلى  والوظيفي  المهني  بعمله 
واالبتكار، وذلك ليثبت إلخوانه من ذوي اإلعاقة 
ال  اإلعاقة  أن  ثانياً،  المجتمع  في  وللناس  أوالً، 

تقف حاجزاً أمام إبداع اإلنسان وتميزه.

بإن  الهمم  أصحاب  من  زمالءه  أحمد  نصح 
الشخص  وتدفع  المستحيل  تصنع  اإلرادة 
الهدف،  إلى  يصل  أن  إلى  التحديات  لمواجهة 
اكتشاف  إلى  ونسعى  بقدراتنا  نؤمن  أن  يجب 
من  واإلرادة  العطاء،  في  صعوبة  فال  مواهبنا، 
شأنها تمكين األشخاص من أصحاب الهمم من 
إبداعاتهم  زيادة  وبالتالي  مستقلة،  حياة  عيش 
ال  الرشيدة  القيادة  أن  ذلك  الوطني،  وعطائهم 
حالة  لتحسين  التدابير  اتخاذ  في  جهداً  تدخر 
للجميع.  متكافئة  فرص  وتوفير  الهمم  أصحاب 
وقد بذل المسؤولون في اإلمارات جهوداً جبارة، 
وجعل  الهمم،  أصحاب  لتمكين  مجاله،  في  كل 
مؤسساتهم صديقة لهم، كما عملوا على توفير 
تواجههم  التي  الصعوبات  وتذليل  العمل  فرص 
االحتياجات  توفير  إلى  باإلضافة  عملهم،  خالل 
خدمة  فرصة  لهم  تتيح  التي  كافة  والوسائل 
مناسبة  عمل  بيئة  خالل  من  والوطن،  المجتمع 
وممكنة لالندماج، فما علينا نحن أصحاب الههم 
العمل والمثابرة واالجتهاد للوصول بدولتنا  إال 

إلى أعلى القمم.

أحمد بركات: اإلرادة طريق النجاح
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شخصيات

الوسيلة  يعدمون  ال  العالم  هذا  في  المحتالون 
لإليقاع بضحاياهم في شباكهم وشراكهم واغتنام 
أموالهم بالوهم أو معسول الكالم أو الخديعة. ومن 
من  البالغ  شودري  حميد  فيزان  المحتالين  هؤالء 
العمر 28 عاماً ضجت الصحف البريطانية بما قام 
به من أعمال احتيال طالت مئات عمالء مصرفين 

من أكبر المصارف البريطانية.
في عام 2016 صدر حكم بالسجن على شودري  

 999 - خا�س

لمدة 11 عاًما ألنه كان العقل المدبر لعملية احتيال 
مصرفين  عمالء  من  عميالً   750 خدعت  هاتفية 
بريطانيين كبدتهما خسائر بلغت 113 مليون جنيه 

استرليني أي ما يعادل 546 مليون درهم.
ومؤخراً عادت قصة شودري والمعروف باسم 
السلطات  ألن  جديد  من  الواجهة  إلى  »فيزي« 
اكتشفت أنه كان يواصل عمليات االحتيال من داخل 
زنزانته فخضع للمحاكمة، حيث من المنتظر أن يتم 

تمديد محكوميته ومصادرة ما ظهر من أمواله. 
»ذي  لقب  المباحث  محققو  عليه  أطلق  لقد 
فويس – كناية عن برنامج المواهب الشهير«، بعد 
واللهجات  اللكنات  بتقليد  يقوم  كيف  اكتشفوا  أن 
االرستقراطية  واإلنجليزية  والويلزية  االسكتلندية 
عندما كان يقوم باالتصال عبر الهواتف األرضية 
خبيراً  بنوكهم  في  يعمل  أنه  متظاهراً  بالضحايا 
على  يحصل  أن  وبعد  االحتيال،  عمليات  بمكافحة 

�سرق من عمالء البنوك اأكرث من ن�سف مليار درهم يف اأكرب عملية احتيال عرب االإنرتنت يف بريطانيا

اب ابالنصَّ
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بتنظيف  يقوم وبسرعة  بيانات  من  منهم  يريد  ما 
من  سلسلة  عبر  كبيرة  مبالغ  من  الحسابات 
حسابات الترحيل التي يوفرها موظفون فاسدون 
في البنوك قبل أن يتم سحبها من الفروع وأجهزة 
الصراف اآللي وغالباً بعد ساعات قليلة من حدوث 

عملية االحتيال.
المدبر  العقل  فأنفق  البذخ  يحب  شودري  كان 
وراء واحدة من أكبر عمليات االحتيال عبر اإلنترنت 
على  استرليني  جنيه  ماليين  ثالثة  بريطانيا  في 
حفالت  تنظيم  وفي  هارودز،  متاجر  في  التسوق 
الغناء وشراء سيارات رياضية  جامحة مع نجوم 

باهظة الثمن.
وتم القبض على شودري والعديد من شركائه 
بـ  اإليقاع  من  تمكن  أن  بعد  المطاف  نهاية  في 
اإلنترنت  عبر  احتيال  عملية  أكبر  في  750 ضحية 
نقل  يتم  كان  حيث  البريطانية،  الشرطة  تشهدها 
زر  »بلمسة  بنكي  حساب  إلى  المسروقة  األموال 
الحسابات  واحدة«، ثم يتم توزيعها على عدد من 
األخرى قبل سحب األموال عن طريق مساعدين.  

صحيحة  هواتف  أرقام  المحتالون  واستخدم 
 2.2 مبلغ  على  الحصول  وتم  الضحايا،   إلرباك 
بعد  محاماة  شركة  من  استرليني  جنيه  مليون 
أنه كان يتصل من  »بيتر« يزعم  تلقي مكالمة من 
أخرى،  مناسبة  وفي  لويدز.  بنك  في  األمن  قسم 
تم تحويل 750.000 جنيه استرليني إلى المحتالين 

في ثواٍن.
استخدم شودري أسماء مستعارة مثل »سيمون 
أنهم  العمالء  أخبر  حيث  فريزر«،  و»ماثيو  هيوز« 
أبردين  في  »شخص  قبل  من  لالختراق  تعرضوا 

يدعى ستيفنسون أو كنغ«.
وقيل للمحكمة إن شودري كان »القائد والمحرك 
الرئيس« وأجرى جميع المكالمات تقريباً، والتأكد 
من أنها جاءت على ما يبدو من موقع ال يثير الشك. 
كانت العصابة ال تحول أكثر من مائة ألف جنيه 

الواحدة حتى ال تثير شكوك  المرة  استرليني في 
البنوك فيما لوكان المبلغ أعلى من ذلك.

كيفية  عن  الضحايا  تحدث  القضية،  هذه  خالل 
»خداعهم بسهولة شديدة« من قبل تشودري وكيف 

تركهم وهم يشعرون »بالدمار« و»الصدمة«.
الشرطة شودري في غالسكو ووست  طاردت 
عليه وهو  القبض  من  وتمكنت   2015 في  مدالندز 
باكستان  إلى  باريس  من  طائرة  ركوب  يحاول 
بجواز سفر مزيف في نوفمبر من العام نفسه قبل 

إعادته إلى المملكة المتحدة لمواجهة العدالة. 
النطق  جلسة  خالل  المتهم  القاضي  ووصف 
جيداً،  المصرفي  النظام  يفهم  المحتال  أن  بالحكم 
ويتكلم  للغاية  ومقنع  جداً  مريح  شخص  وهو 
بسرعة وهو مقنع وله شخصية قوية، وبالتالي كان 
حفرها  التي  الحفرة  إلى  ضحاياه  جر  على  قادراً 
لهم خالل مكالمته الهاتفية لينهب منهم مبالغ طائلة 
ساعة  استغرقت  مكالمة  إلى  استمعت  إني  حتى 
تجاوز  مبلغاً  خسر  الضحية  أن  نتيجتها  وكانت 

المليون جنيه استرليني.
شودري  تابع  السجن  في  وجوده  وخالل 

زنزانته  في  الحراس  عثر  حيث  االحتيالية،  أعماله 
خالل إحدى الغارات المفاجئة على هاتفين نقالين 
وثالث شرائح ذكية وبطارية هاتف وجهازي شحن 
مصرفية.  حسابات  أربعة  أرقام  عليها  وقصاصة 
أكثر  الذكية إلجراء  الشرائح  إحدى  استخدام  وتم 
من 40 مكالمة في يوم واحد أحدها إلى تاجر معادن 

ثمينة.
يحصل  كان  إنه  قيل  المحاكمة  جلسات  وفي 
على 1.5 مليون جنيه استرليني شهرياً من عملية 
سيارات  شراء  في  المال  ينفق  وكان  االحتيال، 
بنتلي والمبورغيني، ويقوم لشدة هوسه بأسطول 
لتلميع  متخصصين  بإرسال  الفخمة  سياراته 
سياراته من غالسكو إلى الهور بباكستان على بعد 

8000 ميل.
إن   ، العام  المدعي  فرانكلين،  إدوارد  وقال 
من  استرليني  جنيه  مليون   19 انفق  شودري 
األموال التي حصل عليها بطريق عملية االحتيال. 
وقال للمحكمة: من بين 19 مليون جنيه استرليني 

يمكن استرداد 14.8 مليون جنيه استرليني .
المتهم كان يخفي معلومات  إن  فرانكلين  وقال 
باسم  الشراء  طريق  عن  عقار  ألي  امتالكه  عن 
شقيقه  على  بالسجن  وحكم  آخرين.  أشخاص 
بالسجن لمدة  األصغر نعمان شودري )22( عاماً 
التآمر لغسيل بعض  ثالث سنوات ونصف بتهمة 
اسكتلندا  في  عقارات  شراء  في  المنهوبة  األموال 

وباكستان.
واعتمد االدعاء على أدلة من محتال آخر يدعى 
خالل  به  موثوق  شاهد  أنه  أثبت  أزهر،  محمد 
وقال  أعوام.  ثالثة  قبل  جرت  التي  المحاكمة 
تلقى شودري  إنه وفًقا ألزهر،  للمحكمة  فرانكلين 
جنيه  مليون   1.5 إلى  يصل  ما  المدبر  العقل 

استرليني شهرياً خالل عملية االحتيال.
وقال: »إذا كان أزهر على حق، فقد تلقى المدعى 
فترة  في  استرليني  جنيه  مليون   17 نحو  عليه 
االتهام وحدها«، لكنه أضاف أن إجمالي ما حصل 

عليه يقدر بنحو 19 مليون جنيه إسترليني.
وأضاف: »في المتوسط كان يجني ما بين نصف 
مليون إلى المليون ونصف المليون جنيه استرليني 
على مدى 34 شهراً بين يناير 2013 وأكتوبر 2015«. 
أن  يفيد  أزهر  قدمه  الذي  الدليل  إن  وقال: 
شودري أودع مبالغ كبيرة في حسابات مصرفية 
بباكستان، وكان يمتلك في مدينته الهور فيال مع 
السفلي  الطابق  في  وجاكوزي  ومساعدين  طهاة 
وأنه زار هذا المنزل. وقال للمحكمة إن هذا الكالم 
يتناقض مع ادعاء شودري بأن عائلته في باكستان 
تعيش في منزل مستأجر مكون من غرفتي نوم، 

ويكلف ايجاره 191 جنيهاً إسترلينياً شهرياً. 
ماليين   3 نحو  أنفق  شودري  أن  األزهر  قّدر 
باستخدام  وحده،  »هارودز«  في  استرليني  جنيه 
أشخاص آخرين لشراء ساعات »رولكس« وغيرها 
إن  فرانكلين  وقال  عنه.  نيابة  الفاخرة  السلع  من 
شودري لم ينتج فقط فيديو كليب موسيقياً للنجم 
الباكستاني بالل سعيد، بل قام أيضاً باستضافته 

الحياء حفل خطوبته

 �أنفق 3 ماليني جنيه 

��ضرتليني على �ل�ضيار�ت 

�لفخمة وهارودز 

و�حلفالت مع جنوم �لبوب 
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د. �سمر ال�سام�سي

عناق 
الفكرة

لما تراه عيون األفئدة وليست  العقول وفقاً  المفاهيم حسبما تتفهم  تختلف 
عيون الرأس، قد يراك الغير في سعادة غامرة بينما واقع حالك يكابد الظروف 
وما تحمله عليك األيام من أعباء، وكما أنت ترى غيرك فغيرك يراك بذات العيون 
التي تتمنى مكانك كما تمنيت أنت مكانهم، وبيت القصيد هنا يكمن في الرضا 
بالمقسوم، قبل أربعة عشر قرناً من الزمان قيل ألحد األئمة ربما يكمن الخير 

في القبح.
في الزمن الماضي كما ذكرنا آنفاً كان هناك أحد األئمة المشاهير أقدم على 
الزواج من فتاة تم ترشيحها له من قبل األهل ولم يرها وفقاً للرواية إال ليلة 
الزفاف، فعندما أزاحت الستار عن وجهها وجدها مثل اإلماء ببشرة سمراء داكنة، 
بالرضا  تنعم  ألنها  ونظراً  المستكينة،  المسكينة  الفتاة  وفطنت  خاطره  فحزن 

النفسي قالت له يا إمام ربما يكمن الخير في القبح.
والقدر  بالقضاء  هدأت سرائره رضي  أن  وبعد  اإلمام وخاطره حزين  بات 
ودخل بالفتاة، ثم خرج من فوره إلى مباشرة الدعوة إلى الصالح واالستقامة، 
فقدر الله للفتاة في ليلتها وظهر في أحشائها جنين الخير الذي فسر مقولة الفتاة 
ليلة عرسها )ربما يكمن الخير في القبح( عاد اإلمام بعد عشرين عاماً ودخل 
المسجد قبل ذهابه إلى داره فوجد شاباً وضوء الوجه يفسر للناس أمور دينهم 

فعجب منه اإلمام.
وبعد انتهاء حلقة التدارس في المسجد خرج اإلمام وسار في الطريق نحو 
داره وإذا بالشاب يسير في المسار نفسه ووقفا سوياً أمام الدار كالهما يقول 
أيها الشاب وأبلغ أمك ربما يكمن  هذه داري، وإذا باإلمام يقول للشاب أدخل 
وارتسمت  انشرح صدرها  العبارة  هذه  األم  سمعت  فعندما  القبح،  في  الخير 

الفرحة على وجهها وقالت كالكما ادخال فهذا أباك وهذا ابنك.
والشاهد في القصة أن نتاج الرضا بالمقسوم دائماً ما يكون حصاده الخير 
فال يغرنك الوجوه المبتهجة وال األعناق المشرئبة، فقد تحمل األبدان ما يعجز 
عن حمله الجبال وتضيق الصدور أضيق من حفرة القبر، فال سعادة بغنى وال 
تعاسة بفقر، فرب غني يعاني من األمراض ما يصرع البدن ورب فقير ال يشكو 
طيلة حياته حتى من حمة البرد فالبد أن تزن الحياة بميزان الرضا وال ترى 

الدنيا بعيون غيرك. 

بعيون غيرك
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

ِعَزاْز النُِّفوس

قالوا..قالوا..

شعرت بفرحة عارمة لتحقيق هذا اإلنجاز الذي 
الدعم خالل  الذي وفر لي  الغالي  أهديته للوطن 
مسيرتي الشعرية من خالل المشاركات المحلية 
والخارجية، ومن ثم االهتمام بموهبتي ورعايتها، 
هذه  خالل  العربية  األنثى  صوت  مثلت  لقد 
األهداف  من  جملة  لديها  حققت  التي  المشاركة 
أولها: التواصل الجمالي، وخوض تجربة إنسانية 
المشاركين  بتجارب  االلتحام  خالل  من  محلقة 
المتأهلين الذين نمت بيني وبينهم عالقة تفاعلية، 

تركت في نفسي صدى جميالً.

أحمد العسم
             شاعر إماراتي

شعر: ذياب بن غامن املزروعيشعر: ذياب بن غامن املزروعي

ــْي َعــــــْن ِفــــْعــــٍل ْتــــُرْومــــه  ــ ــ ــْزِوِتـ ــ ــ ــا ِعـ ــ ــك َيـ ــ ــْيـ ــ ــاْوِصـ ــ َبـ

ــه ــ ــْومـ ــ ــْس َشــــْعــــِبــــْه ْوَقـ ــ ــْوِمـ ــ ــُنـ ــ ــى ِيـ ــ ــلَّ ــ ــال ــ ــك ِب ــ ــْي ــ ــلَ ــ َع

ـــــْيـــــِنـــــْك َحــــــــّي ِبـــــْقـــــُدْومـــــه هـــــــــــَذاْك ِحــــــّطــــــْه ِيِ

ْعـــلُـــْومـــه َشــــْيــــِنــــْه  ــــى  الــــلَّ ــْه  ــ ــاِفـ ــ ـ ــتَّ ــ الـ ِتــــْتــــَبــــْع  ال 

ْوُســــْومــــه ـــــــْل  ِواْتـــــــأمَّ َرْمـــــِســـــِتـــــْه..  ــْك  ــ ــَدِعـ ــ ــْخـ ــ ِتـ ال 

َشــــــــــــاَراْت ِقـــــــّل امْلَــــــَعــــــاِنــــــْي ِفــــْيــــه َمــــْرُســــْومــــه

ــه ــ ــْوم ــ ــلُ ــ ــْع ــ ــــْح ِبَ َيــــْفــــِتــــْي ْوِيـــــْنـــــَصـــــْح ْوِيــــْتــــَبــــجَّ

ــه ــْومـ ــُحـ ــْل ْنـ ــ ــاِف ــ ــسَّ ــ ــْوس..: ال ــ ــُفـ ــ ـ ــنِّ ــ ــا ِعـــــــــَزاْز الـ ــَنـ ــْحـ ِنـ

ــه ــ ــْوم ــ ــُت ــ ــْخ ــ ــــــلَــــــْد ِوامْلَــــــــْجــــــــد َم ـــــاْمـــــَنـــــا ِبــــــاْلَ أيَّ

ــه ــ ــُزْوم ــ ــلْ ــ ــاْس َم ــ ـ ــنَّ ــ ــا ِهــــــْي ِبـــَســـْقـــط الـ ــ ــــــاْس َمـ ِوالــــــنَّ

ــا ــ ــَن ــ ــلْ ــ ــاِم ــ ــَع ــ َت ِفــــــــْي  )َراِشـــــــــــــــْد(  ْو  )َزاِيـــــــــــــــْد(  ِمـــــْنـــــَهـــــاْج 

ــا ــ ــَن ــ ــلْ ــ ــمِّ ــ ــَج ــ ِصــــــْنــــــِدْيــــــد ِفـــــــــْي امْلِــــــــْعــــــــَتــــــــَرْك ِفـــــْعـــــلِـــــْه ِي

ـــــــــــْه َكــــــُفــــــْو ِيــــــــْقــــــــَرْب َمـــــَنـــــاِزْلـــــَنـــــا أََنـــــــــــا اْشـــــــَهـــــــْد انِّ

ـــــلْـــــَنـــــا ـــــثِّ ِيَ الَ  ْو  ِســــــِفــــــْيــــــه  هــــــــــــَذا  َحــــــــــاَشــــــــــاْك 

ـــــلْـــــَنـــــا ـــــمِّ ـــــــــلْـــــــــم َجــــــــــــاَوْزَهــــــــــــا ِتَ ِمـــــــَســـــــاَحـــــــْة اْلِ

ــا ــ ــ ــَن ــ ــ ــاِدْل ــ ــ ــَج ــ ــ ِوامْلِـــــــْشـــــــِكـــــــلِـــــــْه ِفــــــــــْي َمـــــَعـــــاِنـــــْيـــــَهـــــا ِي

ــــــْة ِفــــَضــــاِيــــلْــــَنــــا ِمـــــْفـــــلِـــــْس َفــــــِضــــــْل ِواْرِتــــــــــــــــــَدى ِحــــــلَّ

ِيـــــَطـــــاِوْلـــــَنـــــا  ٍ َراس  الَ  ْو  امْلَـــــــَعـــــــاِلـــــــْي  ِنـــــــْرَقـــــــى 

ِيــــــَنــــــاِزْلــــــَنــــــا ــــــى  الــــــلَّ ــــــــــت  َتْ ِتــــــْهــــــَتــــــّز  ِواألْرض 

ْون َمـــــــا ِتـــــْفـــــِتـــــِخـــــْر َبــــــاْســــــِمــــــْه ِقــــَبــــاِيــــلْــــَنــــا ِوالـــــــــــــــــدُّ
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شعر: حمدة املهيري ـ اإلمارات أْربعينك
لل�ساعرات فقط:

شعر: محمد عبداللّه املقبالي

َقْسَوْة ِزَمْن

شعر: حمدة املهيري ـ اإلمارات

تْثني الِغتره!..تَخّبي َشْعرتين

ِمْسِتحي من شيب َشْعرك يا ُمناي؟

ما يضيِرك.. لو ِخَطْفت )األْربعين(

د ِمن غالي اشِتَعل راِسك.. توَقّ

الّنجوم ْبكاِلح الّظلْما تبين

واْنت نْجٍم تْبِهج ْبشوفك سماي

ال يخيِفك إن ِدَوى رْعد الّسنين

ّعاد غيمك في ظماي يْنبي الَرّ

الِكَبر حْكمه.. ِكَذب ِمن قال شين

هو حكيٍم أشَهد بإيَده شفاي

ة ْعقاٍل به يزين والعِقل َحَطّ

هامة اللّي كلمته عن ِحْسن راْي

وت.. يا زين األنين لْو ِغلَظ هالُصّ

هو ورّبي في فؤادي عْزف ناي

يا غناتي.. كّل ما ِتْكبر تزين

والغال يْكبر ويْسَتْحلي َمعاي

ال تحاِول لو تَخّبي َشْعرتين

ما بَخّبي.. )أْربعينك( ِسْر هواي

ْر َجـــّو َما ِيْنفــــَْع لــَْو بــَاَغيِّ
ِعْيِشـــِتْي ِباْلَهــّم َمْطُبْوعـــه

َمــْن َقاِسـْي ْو ال ِيْشَفـــْع ِوالزِّ
بـُْر َما َجـــاْد َمْنُفْوعـــه ِوالصَّ

ِمْن َباَراِجْع ِمْن ِلــْه اْلَمْرَجــْع
َزْقِرِتْي َمــا ِهـْي ْبَمْسُمْوعـــه

اس َما ِتْسَمْع..!! َلْو ِزَقْرت.. النَّ
ِكــــّل مــِْن الِهْي ْبَمْوُضْوعـه

َيــــاِلــْي ِباْلـِعِمْر ِتْرَبــْع ِواللِّ
ـــْه َدْرب.. َمْتُبْوعـــــه ِواْلِمِنيِّ

ِفـْي اْلَبَحْر َغْرَقاْن َكْيف أْطلَْع..؟!
ِو اْلِحَباْل ْضعـَاْف.. َمْقُطْوعه

ِواْنت ِفْي َعْيش اْلَهنـَا.. ِتْرَتـْع
ِدْنِيتــِْك َخْضَرا.. ْو َمْزُرْوعــه

ـــْع ِواالَّ اَنــــا َما ِعشــْت ِمْتَمتِّ
ِمْتِعِتْي ِبْرَضـــاْك َمْمُنْوعـه..!

َيا ِحمــَاْم اْلــَوْرق.. ال ِتْسَجـْع
ال ِتِزيـــد اْلِمْبِتـــــلِْي َلْوعــــه

َذاِبِحّنــــِْي َدمــــْع َهاْلِمْدَمـــْع
حـــَْت َعْيِنـــْي ِمـــْن ْدُمْوعه َقرَّ
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 
اللورد تنيسون

ولد الشاعر اإلنجليزي اللورد الفريد تنيسون في »سمرز باي« البريطانية عام 
1809م وتوفي عام 1892م. دخل المدرسة في عام 1815م وتركها عام 1820م وتولى 
والده تدريسه في البيت. وقد كتب قصيدته »الشيطان والسيدة« بين عامي 1923 
و1924م، وهي من القصائد الُمذهلة الني يكتبها صبّي في الرابعة عشرة من عمره. 
كما نشر في عام 1827م ديوان شعر باالشتراك مع أخويه فردريك، وجارلز. وقد 
أمضى الشاعر الفريد تنيسون في كلية ترنتي في جامعة كيمبردج مّدة بين أعوام 
توالت قصائده  ثم  الشهادة.  فيها وينال  يتخّرج  أن  1831م، ولكّن من دون   1828

ودواوينه الكثيرة. 
يعد تنيسون أستاذاً للشعر الغنائي كما يعد الشاعر الذي يمثل عصره. من قصائد 
تينسون المميزة قصيدة »أوليسس«، وهي قصيدة غنائية تحكي قصة ملك ال يحب 
وجوده في مملكته للحكم ويعتبر األمر شيئاً من إضاعة الوقت وهو يفكر بالسفر 

واستكشاف البحار والوصول إلى الجزر السعيدة.
ينتمي الشاعر للفترة الفيكتورية التي نشط فيها العلم على حساب الدين وأخذت 
أفكار المحدثين أمثال دارون تتعارض مع األفكار القديمة الدينية. وحاول الفريد 
والشعور  بالتفكر  أيضا  ويتسم  والدين،  العلم  االثنين  بين  يجمع  أن  تنيسون 
العصر  في  الشعراء  باقي  في قصائد  كما  الفريد  في قصائد  ويوجد  االجتماعي، 
الفيكتوري، االنقباضية والكآبة وهي ناشئة من الشعور بعدم الجدوى من الحياة 
في المجتمع والتي أصبحت من دون طعم، وكذلك عدم المساعدة من قبل الناس، 
ويتميز ذلك العصر أيضاً بثالث نقاط بارزة مثلت أهم األحداث هي الثورة الصناعية، 
وظهور الديمقراطية، وظهور العلم وتأثيره على الدين، فالشاعر تنيسون يمثل كل 
جوانب العصر الفيكتوري ومنها وصف الطبيعة، فهو له القابلية على رصد ومالحظة 

الطبيعة، والطبيعة بالنسبة له قاسية.
اللورد تنيسون، أحد أهم الشعراء اإلنجليز خالل القرن التاسع عشر الميالدي. 
وقد حاز هذه المرتبة في األدب نظراً للمدى الرائع الذي وصلت إليه مواهبه الطبيعية 
وتفانيه في إتقان فنه خالل المرحلة الطويلة لحياته. وجاءت مكانة تنيسون الكبيرة 
في حياته اإلبداعية نتيجة اهتمامه بعدد من األمور الحيوية، منها السياسية، كما نجد 
في مرثية موت دوق ولينجتون وأناشيد الملك الرعوية والروحيّة والعلميّة كما في 
نف مع أشهر األعمال الشعرية في األدب  قصيدته »مود«. إالّ أنَّ رائعته والتي ُتصَّ
اإلنجليزّي هي مجموعته »للذكرى« التي نظمها في رثاء أحد أصدقائه، ويمكن أن 

تعّد قصيدة مطولة. 
كتب تنيسون قصيدته »مصر« في رباعيات، ويقول فيها:

القلُم الداكن في الفجر الرمادي القاتم
يرسُم لعيني ُمخططاً بهتاً لَِمِصر

لم يلونها الصباح الُمتألق
بُقرِصِه الذي يعدو بهيجاً نحَو أعالي الّسماء

وهاُهو قد واَفى أخيراً في زهوٍّ بهّي،
الحياُة في عينيه والمجد في ُشعاعه،

ال تحجب بناءه البهّي غالئل من ضباب
أو تصنع الُظلمة في سبيله العسجدّي

تتألُق الرياُض الُمزِهَرة في بسمتِه
وتفعُم أحضانه الُمنوّرة األنسام العابرة

التي تسرُق أريج كّل جزيرة َعِطَرة
وكّل حقٍل َشذيٍّ وواٍد َفوَّاح

بيَد اّن األلق األّول لُشعاِعِه الطالع
يسقُط على األهرام الجليلة

َمهيباً ليُرينا بوَمَضاِتِه الباِكَرة

أعالم عربية
خضير هادي

ولد الشاعر العراقي الراحل خضير هادي في عام 1960 في الكرادة الشرقية 
في بغداد المدينة المسترخية على ضفاف دجلة، والصورة الشعرية كانت محطة 
عشقه األولى، إذ تعلّق بها وهو في مدرسته األولى مدرسة ذي قار االبتدائية في 
مدينة الثورة في بغداد وهو في الثامنة من عمره، ثم انتقل إلى مدينة العبيدي وعاد 

وتزوج من مدينة الكرادة.
بدأ مشواره الشعري مع مجموعة من أصدقائه الشعراء أمثال حمزة الحلفي 
وجواد الحمراني وسمير صبيح وماجد عودة وهاشم الحرمي وغيرهم، وكانوا 
يلتقون في االتحاد العام لشباب العراق وجمعية الشعراء الشعبية وهناك تفجرت 

طاقاتهم وهم يبحثون عن النجومية.
اتسع العشق لديه ليدفعه للدخول لعالم الشعر الكبير فشارك الشاعر في العديد 
من المهرجانات الطالبية وحاز العديد من الجوائز، وأول من غنى له كان المطرب 
محمد الشيخ بأغنية أنا آسف وبال جدوى وال تخلي بخاطري وكل على مودك، 
والكثير من األعمال األخرى. وتعامل الشاعر مع العديد من المطربين الشباب مثل 
محمد عبدالجبار، وحاتم العراقي، وهيثم يوسف، وصالح البحر، ومحمد الفارس، 

وسالم حسن وغيرهم.
شارك هادي بعدة مسرحيات مع مجموعة من الفنانين منهم خضير أبو عباس 
وتمارا محمود، التي كانت تقدم على مسرح النجاح آنذاك، كما سجل الشاعر أول 
شريط له في عام 1996 وهو من األوائل الذين أدخلوا الفرقة الموسيقية مع الشعر 
أثناء إلقائه، حيث أسس مدرسة جديدة وخصوصية جميلة بإلقاء الشعر الشعبي 
عمالً  وكذلك صور  الكليب،  الفيديو  بطريقة  القصائد  من  عدًدا  الحديث، وصور 

وطنياً يتحدث عن وحدة العراق مع الفنان المصري شعبان عبد الرحيم.
شهداء  عن  خمسة«  زايد  »خمسة  قصيدة  حسين  صدام  أمام  هادي  وألقى 
العراق في الحرب اإليرانية العراقية، وبعد أيام من إلقائها في مجلس ضم شعراء 
كثراً وذكر صدام قصيدته مما مّكنه من شهرة واسعة حينها. غادر العراق في 
عام 2003 ليبدأ مشوار غربته بعدة دول منها سوريا واألردن ولبنان واإلمارات 

وقطر والكويت.
توفي الشاعر الشعبي العراقي المشهور خضير هادي يوم األربعاء 24 أبريل 
أربيل  الدماغ في أحد مستشفيات  إثر نزيف في  59 عاماً  ناهز  2019، عن عمر 

عاصمة إقليم كردستان.

أعلمك

أعلمك التهد وياك نسوان… ترى زحمه عليك وهاي متلوك..

وأعلمك ال تضل تركض وره الناس.. ترى اسمك ينسي وتسمى الحوك..

جبل صير وعليك جبال ترتاج.. ابد ال تصير باب وكل ساعة مدكوك..

ترى اليمشي بدرب اظلم يضل بي.. والينفتك زيجة يبقى مفتوك..

وأعلمك صاحبك ال ال تزلغة.. طيب صير ابد التصير حاروك..

الي يسويلك فضل التنسى فضله.. خلي الفضل دين بركبتك طوق..

وبطل التضل تشمر أحجار.. ترى الناس جفوف عدها وبصفها طابوق..

أنا الثوب العلي كلش حلو وليش؟؟ ألن ماريد اهدن وثوبي مشكوك..

سمرز باي البريطانية عام  ولد الشاعر اإلنجليزي اللورد الفريد تنيسون في 

/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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الوطن،  عن  البعد  تعني  العام  بمفهومها  الغربة 
وغالباً تشير إلى المشاعر السلبية المرافقة لالنقطاع 
عن األهل واألجواء المعتادة، ويتغرب اإلنسان غالباً 
مادي  ربح  أو  العيش  كسب  أو  الدراسة  أجل  من 
معيشي  مستوى  إلى  الوصول  إلى  ويطمح  أفضل 
يغترب  قد  أو  أهله،  عن  تغربه  على حساب  مرموق 
بشكل قسري في حاالت الحروب وانعدام االستقرار 

األمني والسياسي. 
األلماني هيغل بظاهرة االغتراب  الفيلسوف  عني 
بالضرورة،  مغترباً  اإلنسان  واعتبر  مركزة،  عناية 
وأن تاريخ اإلنسان هو تاريخ اغترابه، وربط ماركس 
االغتراب بالواقع االقتصادي االجتماعي، ففي نظرية 
العمل المغترب حصر ماركس ظاهرة اغتراب الطبقة 
أي  إيالء  دونما  الرأسمالية  المجتمعات  في  العمالية 
ماركس  وأعطاها  األخرى،  االغتراب  ألشكال  أهمية 
وصفة عالجية جاهزة تشترط تبديل عالقات اإلنتاج 
وملكية وسائل اإلنتاج وإيجاد نمط عالقات اقتصادية 
يستتبعها عالقات اجتماعية إنسانية اشتراكية عادلة، 
فرويد موضوع  عالج  بينما  االغتراب،  يزول  وبذلك 
الطبي،  النفسي  التحليل  نظر  وجهة  من  االغتراب 
واعتبره انحرافاً مرضياً لدى اإلنسان يتوجب الشفاء 
منه كمرض بالتحليل النفسي. ويقول إدوارد سعيد 
في مقالة له بعنوان »تأمالت في المنفى«: »المنفى 

 حتقيق: خالد الظنحاين

مكان يشجع على التفكير ولكنه أمر مرعب. كما أن 
الصدع غير القابل للشفاء الناجم عنه والذي يفصل 
على  التغلب  يمكن  ال  األصلي،  ووطنه  اإلنسان  بين 

تأثيراته النفسية العميقة«.
في األدب، كان القلق والشعور بالغربة عنصرين 
المنفيين،  المبدعين  من  العديد  عمل  في  أساسيين 
للكيانات  والتهديدات  المتغيرة  الحدود  أن  وبما 
المنطقة  استقرار  تزعزع  تزال  ال  القومية  والدول 
العربية، فإن الحافز على الهروب والهجرة واللجوء 
ال  ألعداد  مصيرياً  دافعا  يمثل  زال  ما  المنافي  إلى 
تحصى من العرب إلى ترك ديارهم، بعد أن أصبحت 
أكثر  المفقودة  األوطان  من  والنفي  الهجرة  مشاكل 
عن  نتحدث  وعندما  مضى.  وقت  أي  من  إلحاحاً 
الغربة واألدب والرواية، البد أن تقفز لذهننا بشعرها 
الفضي وبسمتها الساحرة، رضوى عاشور. أفضل 
من  والتهجير  واالغتراب  الشتات  عن  كتبت  من 
النساء، في روايتها »ثالثية غرناطة« تحكي لنا عن 
األندلس الذي لم نعرفه، عن اإلجبار على التخلي عن 
األرض والدين في سبيل الحفاظ على الحياة، الحياة 
التي حتى مع كل هذا التخلي واأللم، لم يكن الحفاظ 
األخيرة  العقود  في  الرواية  تدور  مضموناً..  عليها 
عن  تحكي  النهائي،  السقوط  األندلس  سقوط  قبل 
عائلة جعفر الوراق التي سكنت حي البيازين. تختلق 

شخوصاً من لحم ودم يحاولون الحفاظ على هويتهم 
ودينهم ولغتهم، وحتى طعامهم. تصف الرواية كيف 
سقطت آخر ممالك األندلس، وماذا واجه أهلها أثناء 
السقوط النهائي، وكيف كان األلم عظيماً، وكيف أن 
والتهجير،  الشتات  ألم  أمام  يصمد  ال  الحياة  حب 
فيقرر آخر شخوص الرواية أال يساق مع اآلخرين، 

حتى لو مات.
 - الكويتي  الروائي  رحل  الفائت،  مارس  في 
مع  بعد صراع  عالمنا  عن  الظفيري  ناصر  الكندي، 
في  المولود  وهو  عاماً،   60 يناهز  عمر  عن  المرض 
الكويت عام 1960، وحصل على بكالوريوس الهندسة 
في  وعمل  الكويت،  جامعة  من   1987 العام  المدنية 
جانب  إلى  عاماً،  عشرين  الكويتية،  الوطن  صحيفة 
 ،2001 عام  كندا  إلى  هجرته  حتى  بالهندسة،  عمله 
األمر الذي أحدث هزة في أوساط المثقفين خصوصاً 

لجهة اغتراب العقول العربية.
ال  ألنني  ليس  وطني  »غادرت  الظفيري:  يقول 
أنتمي إليه، وإنما غادرته ألنني ال أريد له أن يغادرني، 
به،  أتمسك  أن  أمامي من دون  حزين على حلم مر 
وبدأت أستعيد أحالًما ال حصر لها تتحرك باتجاهي 
على  قدرتي  من  أكبر  كانت  أحالم  هي  وتبتسم، 

االحتفاظ بها«.
األدب  في  االغتراب  قضية  على  الضوء  لتسليط 

روائيون يعزفون على لحن االغتراب
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الروائيين  من  نخبة  آراء   »999« استطلعت  العربي، 
أبرز  من  يعد  االغتراب  أن  أكدوا  حيث  الخليجيين، 
في  وخاصة  العربي  األدب  في  حضوراً  الظواهر 

النص الروائي الحديث.

مترد

الفجيرة  مقهى  مديرة  الحفيتي  سلمى  الروائية 
الثقافية  االجتماعية  الفجيرة  جمعية  في  الثقافي 
قالت: »إن االغتراب ما هو إال تجربة نفسية شعورية 
يعيشها الفرد وتتسم بالتمرد على األوضاع السائدة، 
واتجاهاتها وقيمها وأسسها، ويولِّد االغتراب نتائج 
أو  المجتمع،  من  االنسحاب  مثل  فعلية  سلوكية 
التمرد  أو  والنفور منه ضمنياً،  الرضوخ له ظاهرياً 

والثورة عليه«.
الروائي  األديب  تجربة  إلى  الحفيتي  وأشارت 
وقد  كندا،  إلى  هاجر  الذي  الظفيري  ناصر  الراحل 
كّرس الظفيري قضية االغتراب في العديد من أعماله 
وكان أبرزها ثالثية الجهراء التي تضم ثالث روايات 
هي الصهد وكاليسكا والمسطر، وقد كرمه أصدقاؤه 
فكي  تحت  عظامه  بقرقعة  شعروا  حين  المقربون 
المرض بجمع مقاالته في كتاٍب حمل عنوان: »ناصر 
أسهمت  حيث  والغربة«،  الوطن  رواية  الظفيري.. 
تجربته الذاتية في تعميق مفهوم االغتراب الذي يعد 
من أبرز الظواهر حضوراً في األدب العربي وخاصة 
في النص الروائي الحديث، وُيعنى بالذات التي تعيش 

اغتراباً وتصدعاً بين ثنائية الداخل والخارج. 

تفرعات

وأوضح الكاتب والروائي السعودي عبدالله زايد، 

كبيرة،  تفرعات  تحمل  معقدة  مفردة  »الغربة«  أن 
وأنها فعل بشري، توجه له اإلنسان منذ القدم وحتى 
بمجتمع  أو حصراً  وليست حكراً  الحاضر،  عصرنا 
من دون سواه، وأضاف زايد: »عالمنا العربي يتميز 
التي هاجر  البشرية  المجتمعات  أهم  بأنه واحد من 
العقول  أبناؤها، حيث تقدر بعض اإلحصائيات بأن 
يقدر  أي ما    %12 لنسبة  المهاجرة وصلت  العربية 
البشرية  الموجة  وهذه  إنسان،  مليون   35 بنحو 
لها  أدنى شك  دون  والمغتربين من  المهاجرين  من 
بينهم  من  كان  وقد  شرحها،  يطول  التي  أسبابها 
والفنانون وغيرهم  والقاصون  والروائيون  الشعراء 
فيها  أدبية  منجزات  وقدموا  أبدعوا  وهؤالء  كثير، 
نفحات ولفحات من هذا المهجر وألم الغربة القاسي«.
“هو  زايد:  قال  »النص«،  مفردة  مفهوم  وحول 
ال  عمل،  يوجد  ال  دونه  وكاتب،  مؤلف  كل  هاجس 
وفي  النابض،  وقلبها  األدب  روح  هو  منجز،  يوجد 
التباين واالختالف، وفيه نجد اإلبداع  النص يحدث 
والفكرة واالبتكار، لقد كان النص وسيظل المعركة 
التي يخوضها المؤلف دائماً وال يملك منه فكاك، بل 
االستسالم ومحاولة تشكيله وكتابته بالشكل األمثل 
واألجمل«، أما عن مفردة »الراوية« فيشير إلى أنها 
وأقاصيص،  حكايا  من  اإلنسان  عرفه  ما  لكل  وعاء 
وأنها جسد تطور، حتى وصلت لما هي عليه اليوم، 
وشهدت كل هذا الحضور العالمي في عالمنا العربي 
جديدة  أقالم  ظهرت  هنا  ومن  تحديداً،  والخليجي 
اقتحمت هذا المجال الواسع، فهناك من أبدع وهناك 
انسحبوا  وآخرون  الكرة  يعيد  وبعضهم  أخفق،  من 
بهدوء، وأضاف زايد: »إن أمعنا النظر لهذه الثالثية في 
مفردات هذا العنوان، ندرك أننا أمام موضوع حيوي 

الكثير من  ومهم وكبير، كل مفردة استحوذت على 
الدراسات والبحوث وكانت محالً للدراسة والفهم«. 
واختتم زايد بالقول: »عند الحديث عن الروائي ناصر 
الظفير نجد أن الغربة تمثلت لديه بمختلف جوانبها، 
فهو  خارجه،  الغربة  أو  الوطن،  داخل  الغربة  سواء 
بحثاً  أو  دراسة  يقدم  أن  يريد  لمن  مناسب  نموذج 
والتصاقها  واالغتراب  الغربة  عن  علمياً  معرفياً 
لحالة  متكامالً  بالجسد األدبي، حيث يعتبر نموذجاً 
متفردة عن الغريب غير المتمرد، بل المغترب الذي 
الذي  المغترب  عن  وأيضاً  نحوها،  مكرهاً  دفعه  تم 
الزمه الحنين واستمر معه، وختاماً، أتمنى أن يتقدم 
األدبية ويرصد،  الدراسات  الباحثين في مجال  أحد 
رحلة وإبداع ناصر الظفيري، من هذه الزاوية، لفهم 
كتابات  في  والمكاني  النفسي  وأثره  الحقيقي  البعد 

ومؤلفات هذا األديب الراحل«.

ثنائية

فيما أوضحت الروائية الدكتورة وفاء أحمد العنتلي 
أن الغربة بالمعنى العام هي البعد عن الوطن، بالتالي 
الحنين واأللم وحرقة االشتياق،  ثناياها  يختبئ في 
مالذاً  غربته  في  يجد  فلم  الظفيري،  ناصر  وأما 
العميق لالغتراب في  التأثير  ألحزانه وآالمه.. وهذا 
نصوصه الروائية ومدى تقمص الكاتب لشخصيات 
يرى  فبعضهم  المفارقة،  من  نوعاً  يخلص  روايته 
باالغتراب ثنائية الحزن والوطن التي تستطيع سبر 
إمكانيات  إلى  الحاجة  على  مشددة  عمل.  أي  أغوار 
وخياله  العميق،  اللغوي  ومعجمه  وأدواته  الكاتب 
الالمتناهي وأسلوبه الفذ في جعل القارئ يستشعر 

الغربة والحزن العميق بين ثنايا النص األدبي. 
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ستوب!

الفيلم التسجيلي المصري الطويل »الفريق« إخراج إسالم رسمي يتناول 
كواليس صناعة الفيلم السينمائي، ويدير حوارات مع مجموعة من أشهر 
صناع السينما في مصر منهم: يسرا، وأحمد حلمي، ومني زكي، وشريف 
منير، وهادي الباجوري، وشريف عرفة، ووحيد حامد، وتامر حبيب، وأحمد 
المرسي، ومحمد عطية، وسامح سليم، ومي جالل، وأحمد حافظ، وهشام 

نزيه وآخرون.

لولي  حبات  دموعه  الفنان  إن  فاكرة  )الناس 
وبيشرب ماء من ذهب، وال ينام إال على ريش نعام، 
ال أحنا شغلتنا صعبة جداً(، هذا ليس دوراً في فيلم 
تؤديه يسرا، ولكن تلك هي كلماتها في فيلم )الفريق( 
THE CREW الذي يتناول مسيرة السينما المصرية 
بحلوها ومرها، يسرا تحكي عن آمالها لفن صارت 
األخيرة واحدة من عناوينه،  األربعين عاماً  هي في 
تعانيه  مما  لنقترب  للعام  الخاص  تنتقل من  وأيضاً 
السينما كلها، من شاهدة عيان امتزجت حياتها منذ 
مرحلة مراهقتها بهذا الفن فصارت وكأنها ال تتنفس 
المهرجانات،  في  تتواجد  نجمة  أكثر   ، السينما  إال 
واحدة من النجمات الالتي تجاوزن مجرد أن تقدم 
دوراً في عمل فني لتتحول إلى حالة سينمائية، وهكذا 
احتلت يسرا مساحة مميزة على الشريط السينمائي.
)أهل مكة أدرى بشعابها( هناك تفاصيل في كل 
مهنة ال يدركها إال من يكابدها ويكتوي بنارها، أما 
من يجلس على الشاطئ فال يحق له أن يدلي بدلوه.

كثير من األفالم الروائية شاهدناها عالمياً وعربياً، 
وهي تتناول كواليس الفن وما يجري في االستوديو 
،حيث نتابع القصة الكامنة وراء القصة، والفيلم الذي 
يسكن في تفاصيل الفيلم، وكيف أن هناك مساحات 
الموقف  المرة  هذه  والخيال،  الحقيقة  بين  تالٍق 
مختلف، ألننا بصدد فيلم قائم بذاته، يتناول صناعة 
عالمنا  في  األم  السينما  وهي  المصرية،  السينما 

العربي، برغم كل ما تعانيه من عثرات.
تعودنا أن نلتقي في هذه المساحة مع فيلم روائي 
لدينا  أن  وجدت  المرة  هذه  ولكن  أجنبي،  أو  عربي 
نوعاً سينمائياً مظلوماً جماهيرياً وصحفياً ونقدياً إنه 
انطالق  بداية  وهي  )الوثائقية(،  التسجيلية  السينما 
الرؤية  بتلك  ارتبطت  حيث  كله،  العالم  في  السينما 
التوثيقية والتي انطلقت عام 1895 على يد األخوين 
لوميير )لويس وأوجست( وتحديداً في 28 ديسمبر، 
وتناول الفيلم خروج العامالت من المصنع، وعرضاً 
في الشانزليه بـ)جراند كافيه( مقابل 2 فرنك، وهي 

دموع وضحكات السينما في عيون مبدعيها!

العملة الفرنسية في ذلك الحين، ومفهوم قطع التذكرة 
التجاري  الشق  أهمية  على  يؤكد  للفيلم  للدخول 

الستمرار الصناعة السينمائية.
ُصناعها  يرويها  السينما  عن  المرة  هذه  فيلمنا 

الذين صاروا مع الزمن هم أيضاً ُحراسها.
وطموحات  هموم  يتناول  أنه  إال  تسجيلي  الفيلم 
الروائية في مصر. ونشاهد مخرجين مثل  السينما 
شريف عرفة وهادي الباجوري وواضع الموسيقي 
خوري  جابي  والمنتجين  نزيه  هشام  التصويرية 
وهشام سليمان وغيرهم كل منهم لديه وجهة نظر 

وإطاللة مغايرة. 
ومع يسرا نرى منى زكي وأحمد حلمي وشريف 
منير وهم يتعمقون في الحديث عن فن أداء الممثل، 
العدل  ومدحت  حبيب  وتامر  حامد  وحيد  ونتابع 
كتاب السيناريو الذين من المفترض أن تبدأ الومضة 
تنتقل  ثم  عندهم،  السينمائي  الشريط  في  اإلبداعية 
األمور  ولكن  التنفيذ،  رحلة  لتبدأ  اإلنتاج  لشركات 
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)الهيبة( انت�سر يف معركة الأجزاء!

النجاح والشك بطبعه مغر بل قد يصبح بمثابة مصيدة لو لم نستطع التعامل الذكي مع 
الممكن في هذه  الناجح، من  الرغبة عند بعضهم  النجاح، هي  أكبر مشكلة تواجه  تبعاته، 
الحالة أن يحقق قفزة ألعلى تذهب بصاحبها إلى قمة الرقعة، ومن الممكن أن يحدث العكس 

وتخرجه بعيداً عن الرقعة!
وعبر الزمن لم تتوقف محاوالت استثمار النجاح، في عام 1985 وفي عز تألق شادية و 
كمال الشناوي، وبعد أن قدماً معاً »36« فيلماً وصارا أشهر ثنائي عرفتهما شاشات السينما 

العربية، جاءت فكرة لكمال الشناوي، وقرر أن ُيقدم الفيلم رقم »37« لذي يجمعهما معاً.
في مرحلة الخمسينيات وحتى مطلع الستينيات كانا يقدمان دوري شاب وشابة في مقتبل 
العمر يجمع بينهما الحب، ويقرران الزواج، دائماً هناك عائق ما، إما أن شادية ثرية ويرفض 
النهايات  تفضل  التي  السينما  وفي  العكس،  أو  الشناوي،  كمال  الفقير  من  زواجها  أهلها 
السعيدة، كان ينبغي في معظم تلك األفالم أن يتزوجا ويردد الجمهور في نهاية العرض 

)العروسة للعريس والجري للمتاعيس(.
)أبيض وأسود(، وهما في طريقهما  لقطة  آخر  األحداث مع  يبدأ  أن  الشناوي  قرر كمال 
للمأذون، ثم يكتب على الشاشة وبعد مرور 30 عاماً، وفي اللقطة الثانية للفيلم باأللوان 
نشاهدهما أيضاً عند المأذون، ولكن هذه المرة ويا للهول )على رأي يوسف بك وهبي( 

الزوجة تريد الطالق.
أراد كمال الشناوي أن ُيقدم مشاكل ما بعد الزواج، وتتخلل األحداث الجديدة حكايات األبناء 
وكيف أن الزوج يقع في نزوة عاطفية، عابرة يعاني منها بعضهم بعد الخمسين من العمر، 
إال أن كمال الشناوي كما روى لي لن يتخلى أيضاً عن النهاية السعيدة، ويعود الحبيبان، 
الستئناف حياتهما، بعد أن يعلن الزوج ندمه، ويشهد أبناءهما على عقد الزواج الجديد، قبل 
بداية التصوير بشهر واحد فوجئ كمال الشناوي بأن شادية ارتدت الحجاب واعتزلت الفن، 
ولم يشأ كمال أن يمنح البطولة ألي فنانة أخرى، وعلى حد قوله ال توجد في السينما سوى 

فقط شادية واحدة.
تنويعة أخرى من الدفاتر القديمة، التقطها المخرج السينمائي عاطف سالم، من الفيلم القديم 
)احنا التالمذة( واطلق على الفيلم الجديد )احنا األساتذة(، وتحمس لها عمر الشريف، في 
)احنا التالمذة( يرتكب األبطال عمر الشريف، وشكري سرحان، ويوسف فخر الدين، جريمة 
قتل غير مقصودة تودي بهم للسجن، وتبدأ األحداث للجزء الثاني، مع انتهاء فترة العقوبة، 
أي بعد 20 عاماً، إال أن عمر الشريف فوجئ برحيل يوسف فخر الدين ثم شكري سرحان 

فعدل تماماً عن الفكرة.
المخرج شريف عرفة مثالً قدم الجزء الثاني من فيلمه الجزيرة بعد أن اكتشف أن هناك 
يتفوق على  الثاني نجاحاً  الجزء  المجتمع دفعته لذلك، وحقق  متغيرات عديدة حدثت في 
األول، أما فيلم )الكنز( فإنه كما روى لي أساساً فيلم واحد، ولكن ألن المساحة اقتربت من 

خمس ساعات فلقد اضطر لتقسيمه إلى جزءين.
عدد من المسلسالت التي شاهدناها في رمضان كانت مجرد استثمار تجاري لنجاح األجزاء 
األولى، بينما مسلسل )الهيبة( بطولة تيم حسن وسيرين عبد النور واصل نجاحه بكل قوة 
في الجزء الثالث والذي حمل عنوان: )الحصاد(، ألنه لم يقفز على نجاح سابق بقدر ما 

منحته األحداث قدرة على الصعود والتألق وانتظره في الرابع! 

أكشن

هناك  النظري،  االنضباط  هذا  بكل  تسير  ال  طبعاً 
والشك عراقيل تحول من دون تدفق صناعة السينما 

في الطريق الصحيح.
رامي جمال هو صاحب الفكرة وسيناريو محمد 

نبيل وإسالم رسمي وإخراج إسالم رسمي.
األفالم  من  النوع  هذا  صانع  يواجه  مأزق  أول 
التليفزيوني  البرنامج  بين  أن هناك خلطاً  التوثيقية، 
الذي يقدم تحقيقاً وبين الفيلم السينمائي، والحقيقة 
بينهما،  الدقيقة  الشعرة  تلك  مدركاً  كان  إسالم  أن 
وانتقاالته  تتابعه  في  سينمائياً،  فيلماً  وشاهدنا 
وأيضاً جمالياته، مثالً هشام نزيه واضع الموسيقى 
عن  الموسيقي  التعبير  كيفية  يتناول  التصويرية 
وشريف  للحوار،  موازية  أخرى  لغة  فهي  الحدث، 
منير يروي كيف يقدم الدور، وهو يدرس ليس فقط 
المرحلة العمرية التي يظهر فيها الممثل على الشاشة، 
ولكنه يسأل نفسه عن حال الشخصية قبل ذلك حتى 
وهو طفل، أتذكر أن نور الشريف كانت لديه مفكرة 
صغيرة يحتفظ بها في جيبه يكتب فيها تفاصيل عدد 
ممن يلتقيهم، وعندما تسند له شخصية درامية ُيطل 
على المفكرة ويبدأ في قراءة المالمح التي سبق له 
وأن أشار إليها ربما يجد فيها ما يساعده على تقمص 

الشخصية الجديدة.
التي  الخاطئة  المعلومات  بعض  الحوار  تضمن 
من  عدد  مع  وأيضاً  بل  الفنانين  بين  تناقلها  يتم 
المتخصصين تشير إلى أن السينما المصرية كانت 
تنتج 100 فيلم في العام، بل هناك من ارتفع بالرقم 
ألن  الحقيقة،  يجافي  الحقيقة  في  وهو   120 إلى 
وذلك  فيلماً،  يتجاوز60  لم  السينما  إنتاج  متوسط 
في الفترة الذهبية منذ الخمسينيات وحتى منتصف 
من  هناك  أن  كما  الرقم،  تضاءل  التسعينيات، حيث 
اعتبر أن مصر كانت تعد ثاني صناعة سينمائية في 
مصر  أن  والصحيح  خطأ  وهو  فرنسا،  بعد  العالم 
األخوان  فيها  عرض  اإلسكندرية  مدينة  وبالتحديد 
)لوميير( أفالمهما بعد 11 شهراً فقط من عرضها في 
باريس، ولكن هذا ال يعني أن مصر كانت ثاني دولة 

قدمت سينما في العالم أو هي ثاني صناعة.
وتبقى أيضاً مقولة إن السينما كانت ثاني صناعة 
إلى  بحاجة  أيضاً  على مصر  دخالً  تدر  القطن  بعد 
العبارات  قائمة  تحت  تدخل  فهي  التدقيق،  من  قدر 
المأثورة، التي ال تستند سوى إلى أن يوسف وهبي 

سبق وأن أشار إليها، وهذا قطعاً ال يكفي.
ومن  الصناعة  لتلك  الحب  قيمة  من  يعلي  الفيلم 
زوايا رؤية متباينة في إطاللتها تحاول أن تصل إلى 

العمق وأن تمسك بأكثر من رؤية تالبيب الحقيقة.
لوحة في عشق السينما بمختلف تفاصيلها، ترنو 
للوصول إلى تلك الجميلة، تتكئ على أكثر من وسيلة، 
نرى  لكي  والشك  زاوية  كانت  السينما  حال  رؤية 

أيضاً من خاللها حالنا مع السينما. 
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هناك نوع من السياحة يجذب السياح سواء من 
الهواة أو المحترفين إنه سياحة الغوص في أعماق 
البحار والمحيطات. والسائح الذي يمارس تجربة 
الغوص سواء بمفرده إن كان محترفاً أو بمساعدة 
غواصين مدربين ومحترفين إن كان هاوياً، يعيش 
تجربة سياحية ال تنسى، حيث يعيش حياة البحار 
أنواع  والمحيطات عن قرب، ويستمتع بمشاهدة 
متنوعة من األسماك والكائنات البحرية والُشعب 

الُمرجانية.
ومن أشهر الوجهات السياحية في العالم التي 

يقصدها السياح لممارسة الغوص، نذكر:

 الإمارات 

يقصد السياح الراغبون بممارسة الغوص دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وتحديداً إمارة الفجيرة، 
أربع  تتكون من  التي  توجد صخور شرم  حيث 
أنواع  بمشاهدة  فيها  السياح  ويستمتع  صخور، 
األسماك مثل الحبار والينفوخ والكائنات البحرية 
إلى  باإلضافة  البحرية،  السالحف  مثل  الفريدة 

الشعاب المرجانية الجميلة.
بحر  في  السيارات  مقبرة  السياح  يقصد  كما 
للغوص  الموقع  هذا  استحداث  وتم  الفجيرة، 
في  محطمة  سيارة   200 نحو  إغراق  طريق  عن 
 60 نحو  امتداد  على  الماضي  القرن  ثمانينيات 
متراً مربعاً تحت سطح البحر، وقد تقلصت أعداد 
هذه السيارات إلى نحو 50 سيارة بسبب مرور 
إعصارين مائيين على الموقع على مدار األربعة 
عقود الماضية، وتعيش في حطام هذه السيارات 

وحولها أنواع من األسماك والكائنات البحرية.

�سلطنة عمان 

توجد  التي  عمان  سلطنة  إلى  السياح  يتوجه 
يشاهدون  حيث  للغوص،  متعددة  أماكن  فيها 
المرجانية  البحرية والشعاب  األسماك والكائنات 

والكهوف، ومن أشهر هذه األماكن:
من  جزءاً  تعتبر  التي  مسندم:  جزيرة  شبه 
األراضي العمانية، إال أنه ال يوجد طريق مباشر 
يتوجه  لذلك  العمانية،  الواليات  باقي  بينها وبين 

إليها السياح براً عبر دولة اإلمارات.
جزيرة الفحل أو القرش: وتبعد 4 كيلومترات 
قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط، ويستغرق 
الوصول لها نحو 20 دقيقة بالقارب. وهي محمية 
حكومي  تصريح  إلى  السائح  ويحتاج  طبيعية، 
هذا  وتوفر  مياهها،  في  الغوص  أو  لزيارتها 
السياح  ويعيش  السياحية.  الشركات  التصريح 
في  غوص  تجربة  القرش  أو  الفحل  جزيرة  في 
مشاهدة  ويمكنهم  المائية،  والكهوف  الخلجان 
الحيتان وأسماك القرش وأسماك الراي العمالق 

وأسماك الباراكودا. 
ظاهرة  خلجان  من  يتألف  وهو  خيران:  بندر 
وأخرى مخفية بأشجار القرم، ويستغرق الوصول 
مسقط.  من  بالقارب  الساعة  نصف  نحو  إليه 
واألسماك  الدالفين  مشاهدة  للسياح  ويمكن 
االستوائية وأسماك الراي العمالقة وجراد البحر 

إحدى  حطام  ومشاهدة  العمالقة،  والسالحف 
لنمو المرجان  السفن القديمة التي تحولت مكاناً 

واإلسفنج والقشريات وغيرها..
جزر الديمانيات: ويبلغ عددها 9 جزر، وتلقب 
باسم »جواهر التاج«، وتقع شمال غرب مسقط، 
الجزر  هذه  وتعتبر  كيلومتراً،   18 نحو  بعد  على 
محمية طبيعية، لذلك يحتاج السائح إلى تصريح 
مياهها، وتوفر  الغوص في  أو  لزيارتها  حكومي 
هذا التصريح الشركات السياحية، ويمكن للسياح 
والباراكودا  الراي  وأسماك  السالحف  مشاهدة 

والحبار.
من  مئات  بعد بضع  على  وتقع  القط:  جزيرة 
البستان  الواقع بين مدينتي  األمتار من الشاطئ 
وسداب جنوب شرق مسقط، ويتراوح  عمقها بين 
مترين و16 متراً فقط، مما يجعلها مناسبة للسياح 

الهواة والمبتدئين في مجال الغوص.
من  صغيرة  مجموعة  وهي  داود،  أبو  رأس 
من  بالقارب  ساعة  نحو  بعد  على  تقع  الجزر 
مسقط، حيث يشاهد السياح أثناء غطسهم حطام 
السالحف  إلى  باإلضافة  غارقة،  شحن  سفينة 

وأسماك القرش والراي.
غرقت  والتي  المناصر،  سفينة  حطام  موقع 
للسياح  مقصد  وهو  مسقط،  مقابل   2003 عام 

الغطاسين الذين يزورن سلطنة عمان.

البحرين

ومن أشهر أماكن الغوص السياحية في مملكة 

 60 بعد  على  تقع  التي  شتايا  منطقة  البحرين 
كيلومتراً شمال مدينة المحرق، ويتنشر في هذة 
المنطقة المحار مما يجعلها مكاناً لصائدي اللؤلؤ. 
وهناك موقع أبو ثرما الذي يقع على بعد 80 
كيلومتراً شمال مدينة المحرق، ويتضمن صخرة 
من  والعديد  المرجانية،  بالشعاب  مغطاة  كبيرة 

السالحف البحرية والثعابين المائية.

 الكويت
ويزور السياح الغطاسون جزيرة كبُر التي تقع 
الكويت، حيث  من ساحل  كيلومتراً   30 بعد  على 
عاري  والسمك  المرجانية  الشعاب  يشاهدون 
الخيشوم وسمك دامسل وكائنات بحرية صغيرة 

أخرى.

م�سر 

تجذب منطقة البحر األحمر  في مصر السياح 
العالم،  حول  من  الغطس  وهواة  محترفي  من 
وتتميز هذه المنطقة بوجود أكثر من 1200 نوع 
الشعاب  من  الكيلومترات  ومئات  األسماك،  من 
الكائنات  من  نوع   1000 من  وأكثر  المرجانية، 
من  نوع   200 من  وأكثر  الالفقارية،  البحرية 

المرجان.
وعندما يغوص السائح في مياه البحر األحمر، 
يمكنه مشاهدة أسماك القرش، والدالفين، وشعاب 
الجورجنيان، وريشة النجوم، والشعاب الضحلة، 
والغوص وسط حطاك مجموعة من السفن الحديثة 
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والقديمة الغارقة، وداخل الكهوف البحرية.
وأهم مواقع الغوص في منطقة البحر األحمر 

بمصر هي:
مرسى علم: حيث منطقة أبو دباب التي يوجد 
وأبقار  المائية  السالحف  من  كبير  عدد  فيها 
شعاب  منطقة  وأيضاً  البحرية.  والكائنات  البحر 
الفينستون التي تتواجد فيها أحياناً أسماك القرش 

األبيض والقرش الحوت.
وكذلك جزر األخوة، حيث توجد أسماك القرش 
الحوت،  والقرش  الرمادي  والقرش  الدراس 
باإلضافة إلى منطقة شعاب دايدالوس أو شعاب 
للسياح مشاهدة سمكة  يمكن  الكيزال، حيث  أبو 
وسمكة  المهاجرة  التونا  وسمكة  المطرقة  قرش 

اإلنكليس الملونة والسمكة ذات الظهر المنقط.
محمد،  رأس  منطقة  وفيها  الشيخ،  شرم 
البحر  سواحل  في  طبيعية  محمية  أقدم  وهي 
نوع   1200 مشاهدة  فيها  للسياح  يمكن  األحمر، 
المرجان،  من  نوعاً   220 من األسماك، وأكثر من 
أيام  إلى حطام سفينتين غارقتين منذ  باإلضافة 

الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945.
و أيضاً مدينة شقائق النعمان التي توجد فيها 
والتي  النعمان،  شقائق  نباتات  من  كبيرة  أعداد 
المهرج  سمكة  مثل  األسماك  آالف  فيها  تعيش 

وسمكة نابليون وغيرها..
منطقة  وهي  الدالفين،  بيت  وفيها  الجونة، 

مرجانية يعيش  فيها أكثر من 200 دلفين.
التي  جاكسون  شعاب  وفيه  تيران،  مضيق 
تعيش فيها أنواع من األسماك العادية أو الخطرة 

مثل سمك القرش المطرقة والقروش الرمادية.

اأ�سرتاليا

ومن أشهر مناطق الغوص فيها، والتي يقصدها 
الحاجز  العالم، منطقة  أنحاء  السياح من مختلف 
الشعاب  من  سلسلة  وهي  العظيم،  المرجاني 
المرجانية تقع في بحر »كورال« بالقرب من والية 
من  اكتشافه  وتم  أستراليا،  شمالي  »كوينزالند« 
قبل جيمس كوك عام 1770، واُختير كموقع للتراث 

العالمي عام 1981.
على  قوارب  متن  على  السياح  ويبحر 
 2300 العظيم لمسافة  المرجاني  طول  الحاجز 
أكثر  أو  واحدة  زيارة  ويمكنهم  تقريباً،  كيلومتر 
من الـ 900 جزيرة، ومشاهدة أكثر من 1400 نوع 
من الشعاب المرجانية، وأكثر من 1500 نوع من 
األسماك، ونحو 3000 نوع من الحيوانات الرخوية، 
المختلفة، و630  الطيور  من  175 نوعاً  وأكثر من 
نوعاً من شائك الجلد )نجم البحر وقنافذ البحر(، 

و215 نوعاً من الطيور البحرية والساحلية، و6 من 
أنواع السالحف البحرية، و30 نوعاً من الحيتان 
والدالفين، و133 نوعاً من أسماك القرش، وأكثر 
من 350 نوعاً من المرجان الصلب، باإلضافة إلى 
البحرية  والديدان  النعمان،  وشقائق  اإلسفنج، 

والقشريات، وبقر البحر، والسلحفاة الخضراء.

 جزر غالباغو�س

 19 من  وتتألف  الجنوبية،  أمريكا  في  تقع 
جزيرة بركانية، ونحو 107 من الصخور والجزر 
الصغيرة، حيث يشاهد السياح أنواعاً متعددة من 
األسماك والكائنات البحرية خصوصاً سرطانات 

البحر القرمزية.

كو�ستاريكا

حيث  كوكوس،  جزيرة  فيها  السياح  ويقصد 
األسماك،  من  نوعاً   27 غطسهم  أثناء  يشاهدون 
الغريبة،  الشفاه  أحمر  فيش«  »بات  سمكة  منها 
وسمكة القرش المطرقة، وسمكة اإلنكليس موراي 
وسمكة  الشراعية،  الزعنفة  وسمكة  العمالقة، 
قرش  وسمكة  الحريري،  القرش  وسمكة  التونا، 
الكريول،  وسمكة  مارلين،  وسمكة  الفضة،  رأس 
والسالحف  والدالفين،  الكركند،  إلى  باإلضافة 

سياحة
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ومجموعة  والحيتان،  واألخطبوط،  الخضراء، 
كبيرة من الشعب المرجانية.

الفلبني 

جزيرة  إلى  الغطاسون  السياح  ويتوجه 
متعددة  جزيرة   300 من  تتألف  والتي  »باالو«، 
 458 نحو  مجتمعة  مساحتها  وتبلغ  المساحات، 
كيلومتراً مربعاً. ويقوم السياح بالغوص بالقرب 
من حطام السفن الغارقة، ومنها سفن األسطول 
العسكري الياباني الذي غرق أثناء الحرب العالمية 
الثانية 1939 - 1945. كما يشاهد السياح الشعاب 
من  نوع   200 من  وأكثر  والسالحف،  المرجانية، 
ممنوع  »باالو«  جزيرة  في  والصيد  األسماك. 
ُمطلقاً على السكان كما على السياح، وذلك بهدف 

الحفاظ على األسماك النادرة.

جزر املالديف 

من  العديد  بمشاهدة  فيها  السياح  ويستمتع 
المرجانية  البحرية، والشعاب  النباتات والكائنات 
والتونة،  الواهو،  مثل:  األسماك  وأنواع  الجميلة، 

الحيتان،  إلى  باإلضافة  والقرش،  وتريفالي، 
والسالحف.  البحر،  وثعبان  النعمان،  وشقائق 
وتعتبر من أماكن الغوص الشعبية جداً، وتحتوي 
على الكثير من النباتات والحيوانات الغريبة التى 

تعيش تحت الماء.

جزيرة بالو 

تتضمن  وهي  ميكرونيزيا،  دولة  في  وتقع 
إلى  باإلضافة  األسماك،  نوع من   1000 أكثر من 

السالحف، والعديد من الكائنات البحرية. 

جزيرة كوزوميل 

أكثر  على  تحتوي  وهي  المكسيك،  في  وتقع 
من 19 نوعاً من الشعاب المرجانية، والعديد من 
الكهوف تحت الماء، حيث تعيش أسماك وكائنات 

بحرية متعددة.

جزر كاميان

تعتبر مكاناً شعبياً للذهاب إلى الغوص، ويمكنك 
القيام بأكثر من 100 جولة في الغوص، وسوف 

تكون قادراً على رؤية قمم الجبال تحت الماء، 
وسوف ترى مجموعة كبيرة من مخلوقات المياه 

المالحة.

جزر كو�ستاريكا 

تعتبر كوستاريكا من أفضل األماكن لممارسة 
الغني  بالساحل  كوستاريكا  وتسمى  الغوص، 
والبحر  الهادئ  المحيط  ويحدها  بالجمال، 
الكاريبي وتقع في أمريكا الوسطى، وكوستاريكا 
وتضم  الرئيسة،  البيئية  السياحية  الوجهة  هي 
بعضاً من أكثر الموائل تنوعاً بيولوجياً في العالم، 
رياضة  لممارسة  األماكن  أجمل  على  وتحتوي 

الغوص.
حيث تحتوي على تشكيالت صخرية بركانية 
تحت الماء، وهي تعتبر موطناً للشعاب المرجانية 
بيولوجية  محمية  وتعتبر  الصغيرة،  الصلبة 
تحتوي على أسماك القرش، والسالحف، ويوجد 
المحيط  ساحل  على  وتطل  كوكوس  جزيرة  بها 
الغوص  لممارسة  مذهل  مكان  وهي  الهادئ 

ومشاهدة أسماك القرش والحيتان.
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الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  احتفلت 
في  جديدة  حقبة  اليابان  بدخول  »أدنوك« 
واجهة  ازدانت  حيث  اإلمبراطوري،  تاريخها 
المبنى الرئيس للشركة بصور تعبر عن الحقبة 
القادمة التي تحمل اسم »ريوا«. وترتبط أدنوك 
بتعاون وثيق وشراكة تاريخية تمتد ألكثر من 
أربعة عقود مع شركات النفط والغاز اليابانية.

البرامجية  الخطط  يتابعون  إعالميون 
للقرآن  دبي  إذاعة  عنها  التي كشفت  الجديدة 
الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد إلحياء 

التراث والمخصصة لشهر رمضان.  

مطارات أبوظبي أعلنت عن إطالق حملة »متعة السفر 
للمسافرين  تتيح  التي  الدولي«  أبوظبي  تبدأ من مطار 
المغادرين من المطار خالل الفترة بين يونيو وأغسطس 
ضمن  وذلك  ومجزية،  حصرية  بجوائز  للفوز  فرصة 
والعطالت  الذروة  لموسم  الشركة  استعدادات  إطار 

الصيفية.
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أجهزة خادم تابعة لبورصة عمالت رقمية، حيث 
أفادت تقارير أن اللصوص كسبوا في الربع األول 
من هذا العام 356 مليون دوالر على األقل بالعمالت 
بمشكلة غسل  القطاع  هذا  يهدد  قد  مما  المشفرة، 
أموال يصل حجمها إلى مليار دوالر بنهاية العام 

الحالي.

اإلنقاذ  مهارات  على  يتدربون  أفراد 
والحماية من الحرائق في الدولة عبر دورات 
تقدمها شركة اإلمارات لإلطفاء واإلنقاذ التي 
دورة   950 الماضي  العام  قدمت  إنها  قالت 

عملية شارك فيها عشرون ألف متدرب.

العام  األمين  العيسى  محمد  الدكتور   
لرابطة العالم اإلسالمي ومقرها مكة المكرمة 
نداء  مؤسسة  رئيس  شناير  آرثر  والحاخام 
اتفاقية  وثائق  يتبادالن  األمريكية  الضمير 
الوئام ومحاربة  قيم  لتعزيز  بينهما  التعاون 

التطرف.
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ذات  الجديدة  اوسيريس  فايكنغ  النهرية  للسفينة  تخيلية  لوحة 
التصميم المستلهم من سفن الفايكنغ الطويلة، والتي تبنيها شركة 
النيل، ومن  لرحالتها في نهر  البحرية خصيصاً  فايكنغ للرحالت 

المقرر تدشينها في مصر في سبتمبر 2020.

كريستيانو رونالدو أحد أكبر النجوم في العالم أصبح اآلن 
المصورة  الرسوم  كتاب  بإطالقه  الخارقين  األبطال  أحدث 

»سترايكر فورس 7« الشهر الماضي في الواليات المتحدة.

قطع الجليد تطفو بالقرب من جزيرة بافن في كندا، حيث تقود 
الجمعية الجغرافية الوطنية حملة للتوعية باآلثار البيئية المدمرة 

للتغير المناخي.
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منافسات  في  الهمم  أصحاب  من  مشاركون 
النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية في دبي 

والتي تبلغ قيمة جوائزها 6 ماليين درهم.

ظاهرة الشفق القطبي في فنلندة التي اجتذبت 
12 ألف زائر من دولة اإلمارات عام 2018 حسب 

هيئة السياحة الفنلندية.

هواة سباقات الكارتنغ يمارسون هوايتهم 
في حلبة مرسى ياس خالل رمضان، حيث 
الشهر  خالل  خاصة  عروضاً  الحلبة  قدمت 

الفضيل.

issue582.indd   95 5/28/19   12:57 PM



962019 يونيو العدد 582

نزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيات 
ُيحكى أن ثرياً ثراًء فاحشاً كان يتجول على أطراف المدينة حينما طلب منه متسول ماالً فنهره 
الثري بطريقة عنيفة و مشينة فقال له المتسول إن الله قادر أن يحلك محلي، وستمد يديك للناس 
مثلي تماماً ويجعلك عبرة للمتكبرين. قهقه الثري قهقهة عريضة وطويلة وواصل سيره ولسان 
حاله يقول إذا ضاع جزء من ثروتي فستبقى أجزاء أخرى مترامية ال تعد وال ُتحصى. وذهب 
زمان وجاء آخر وفي أحد األيام دخل ذلك الثري الحمام المحجوز كلياً له في أحد الفنادق، وفجأة 
سمع ضجة في الخارج متبوعة بهرج ومرج. فخرج مذعوراً ليتبين األمر فلم يجد إال ألبسة رثة 
ووسخة حالها تبين أنها كانت لمتسول موضوعة مكان لباسه األنيق ولم يجد مفراً إال أن يرتدي 
تلك األلبسة البالية من أجل الخروج للشارع ومعرفة ماذا يحدث. فلم يجد أثراً ألي شيء يدل أن 
هناك شيئاً حدث. فسارع إلى منزله لينزع عنه تلك األلبسة الرثة فلم يجد له أثراً و ال أثراً لثروته 
أنهكه اإلحباط والجوع والتعب  أن  الحمام. ووجد نفسه بعد  وأمالكه كان يملكها قبل دخوله 
جالساً على أحد األرصفة ماداً يده للمارة تماماً مثل ما كان يفعله ذلك المتسول الذي تنبأ له بذلك.

حكم وأقوال
- من اكتسى بفضائله ليبرز في أبهى زيه.. أولى به أن يظل عارياً.

- الحق يحتاج لرجلين.. رجل ينطق به ورجل يفهمه.
- إذا تكلمت امرأتان فهما ال تعلنان شيئاً.. وإذا تكلمت امرأة واحدة فإنها تعلن الحياة كلها.

ابتسامات 
- سألوا ربة المنزل ما هو أجمل شيء في رمضان 

  فأجابت: أن أضع أي شيء في الثالجة وأعود ألجدها في مكانها!
- الشاب بينما يسير مع حبيبته فقالت له: احكي لي كلمة تزيد من دقات قلبي

الشاب: أخوك وأبوك وراءنا!

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

وعمودي.

نعلم.
4- مساكن الطير »م«- من األحجار الكريمة.

5- وطني -سقطا.
6- نتج عن-أهداف كرة القدم- للندبة.

7- احرصي »م«-أكمل العمل عن آخره- تبتهج.
8- غامض »م«- أسيرة.

9- أرجع الكرة - ظاهرة بحرية- اسم موصول.
10- يتوج »م«- أحد األنبياء.

11- ممثلة إماراتية.

أفقياً:
من المواقع الثمانية التي تشكل  -1

جزر الصحراء في منطقة الظفرة.
ده التاريخ كأحد أبرز 

جزر الصحراء في منطقة الظفرة.
ّ

جزر الصحراء في منطقة الظفرة.
ده التاريخ كأحد أبرز  كاتب خلده التاريخ كأحد أبرز  كاتب خل -2

اب من أصل فارسي.تاب من أصل فارسي.تّاب من أصل فارسي. تالكتالُك
بحيرة  وشقاء-  جهد  للنفي-   -3

إمارتية.
ومكونات-وعاء  مشتمالت   -4

جلدي.
5- متشابهة- حجر النار-هجوم. 

6- احصل - وجوبه - بحر.
عملة  لالستثناء-  »م«-  7- وجنو 

آسيوية.
8- نهر ألماني - حالة ذهنية هادئة 
الالوعي  فيها  يستقبل  ومسترخية 

االيحاءات ويستجيب لها.
9- يتنبأ بالغيب- وزع - حب.

10- من أنواع السمك-لمس.
على  ماله-يعاهدونني  ١١-فقد 

التناصر والتعاضد.

عمودياً:
1- لغة أهل الصين.

2- تحية عربية.
3- عملة آسيوية - قادم »م«- ال 

 

 

 ســـــــودوكو 

 

  

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

 

11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

           1 
           2 
           3 
           4 
           5 
           6 
           7 
           8 
           9 
           11 
           11 
 

 أفقً –المفردات

منطقة من المواقع الثمانٌة التً تشكل جزر الصحراء فً -1
الظفرة

فارسً ّ-2 أصل من الُكتّاب أبرز كأحد التَّارٌخ َخلّده كاتٌب

بحٌرة اماراتٌة –جهد وشقاء  –للنفً  – 3

وعاء جلدي –مشتمالت ومكونات  – 4

هجوم –حجر النار  –متشابهة  – 5

بحر –وجوبه  –احصل  – 6

عملة آسٌوٌة –لالستثناء  –وجنة )م(  – 7

ٌستقبل فٌها حالة ذهنٌة هادئة ومسترخٌة-نهر المانً  – 8
  الالوعً االٌحاءات وٌستجٌب لها

حب –وزع  –ٌتنبأ بالغٌب  – 9

لمس –من أنواع السمك  – 11

والتعاضدعلى التناصرٌعاهدوننً –فقد ماله  – 11

: عمـــــودي

لغة أهل الصٌن – 1

تحٌة عربٌة – 2

ال نعلم –قادم )م(  –عملة آسٌوٌة  – 3

من األحجار الكرٌمة –مساكن الطٌر )م(  – 4

سقطا  –وطنً  – 5

للندبة –أهداف كرة القدم  –ن عنتج  – 6

تبتهج –مل العمل عن آخره كأ –احرصً )م(  – 7

أسٌرة –غامض )م(  – 8

اسم موصول –ظاهرة بحرٌة  –أرجع الكره  – 9

أحد األنبٌاء –ٌتوج )م(  – 11

ممثلة اماراتٌة  – 11

 

issue582.indd   96 5/28/19   12:57 PM



97 2019 يونيو العدد 582

تتابع الحروف

األعداد المتقاطعة

الفوارق

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

النتائج.

باإلمكان العثور على 12 فارقاً صغيراً بين كال الرسمين.

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

بداية الكلمة التالية:
1- ٣ =مدينة سورية.
٢- ٤ = دولة عربية.

٣-5 = بناء عظيم.
٤- 6 = موطن الطفل األول.

5- 8 = مدينة سورية.
7- 10 = ذوو الطفل.

8- 10 = خوف شديد.
9- 11 = لعب.

10- 13= ُيحمل فوق الجمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارقا صغيرا بين كال الرسمين  21باإلمكان العثور على   

71 = + 9 - 5 × 
  +  ×  +  - 
9 = 9 - ×  + 

  ×  +  -  × 
71 = + 4 ×  - 6
  -  -  +  + 
4 = 4 ×  - 3 + 
  =  =  =  = 

76  71  17  12

األعداد المتـقاطعة

 ضع األرقام المناسبة في المربعات حتى تكتمل العملية الحسابية رأسيا وأفقيا بحيث تعطيك النتائج 
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صحة

موقف  أي  في  لإلصابة  ُمعرض  إنسان  كل 
اللجوء  أو بالخارج، فيتم  العمل  سواء كان في 
إلى إسعاف الُمصاب بشكل ضروري وحيوي، 
من أجل الحّد من المضاعفات التي من الممكن أن 
يتعرض لها اإلنسان نتيجة حدوث اإلصابة. كما 
تساعد اإلسعافات على ُسرعة العناية بالشخص 
يمنع حدوث  الحدث، مما  الُمصاب في موضع 

أي ُمضاعفات أو إصابات أخرى له. 
المازمي مدير فرع  النقيب أسماء محمد  وذكرت 
الخدمات  مديرية  في  باإلنابة  واإلسعاف  التمريض 
الطبية في اإلدارة العامة للمالية والخدمات المساندة 
بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن اإلسعافات األوليّة 
ُتقّدم لإلنسان  التي  المبدئية  الُمساعدة  تعرف بأنها 
الُمصاب بمرض أو حادث ُمفاجئ، من أجل الِحفاظ 
على حياة الُمصاب ومنع حدوث أي ُمضاعفات إلى 

أن يصل الفريق الطبي الُمختص.
التي  المؤقتة  الرعاية األوليّة  بأنها  وُتعرف أيضاً 
صحية  لحالة  تعرضه  عند  اإلنسان  عليها  يحصل 

طارئة بشكل ُمفاجئ، من أجل إنقاذ حياته إلى حين 
أقرب  إلى  المصاب  ونقل  اإلسعاف  سيارة  وصول 
ومن  الُمختصة،  الرعاية  تقديم  أجل  من  مستشفى 
الطارئة على شكل جروح،  الحالة  تكون  أن  الممكن 

أو نزيف، أو إغماء، أو كسور. 

اأهداف الإ�سعافات الأولّية

أهداف  عدة  هناك  أن  أسماء  النقيب  وأضافت 

لإلسعافات األوليّة، منها:
منع وفاة اإلنسان الُمصاب، ويكون هذا األمر عن 
أو  لوعيه،  الُمصاب  إعادة  أو  النزيف،  وقف  طريق: 
إعادة فتح المجاري التنفسيّة في حال انسدادها، أو 
العمل على تعجيل شفاء الشخص الُمصاب، ويكون 

ذلك عن طريق: التخفيف من ألم الُمصاب،
أو طمأنة الُمصاب على حالته، أو تغطية المريض 
من أجل الِحفاظ على حرارة جسمه، أو عالج الحاالت 
ُيناسبها، أو الحرص على عدم تدهور  المختلفة بما 

حالة الُمصاب، ويكون ذلك عن طريق: 
تنظيف الجرح، أو تثبيت الكسور.

لحالته،  الُمناسب  الوضع  الُمصاب  جسم  وضع 
الُمصاب  يكون  أن  يجب  التنفس،  ضيق  حالة  ففي 
يجب  الصدمة  حالة  وفي  جلسة،  نصف  جالساً 
مستوى  عن  منخفضاً  الُمصاب  رأس  يكون  أن 
جسمه، وفي حالة إصابات البطن يجب أن يستلقي 
الُمصاب وتكون ركبتاه مثنيّتين، مع وضع وسادة 
العضالت  تكون  حتى  والفخذ،  الساق  منطقتي  بين 

مبادئ اإلسعافات األولّية ودور المسعف

النقيب أسماء محمد المازمي

اإعداد: اأماين اليافعي
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السفلية مرتاحة.

مبادئ الإ�سعافات الأولّية

تتبع اإلسعافات األوليّة عدة مبادئ، وهي:
السيطرة على موقع الَحَدث بشكل تام.

> عدم اعتبار الشخص الُمصاب ميتاً، وإن زالت 
مظاهر الحياة عنه مثل النبض أو التنّفس.

> إبعاد الشخص الُمصاب عن مصدر الخطر.
> االهتمام بعملية إنعاش القلب، وعملية التنفس 

االصطناعي، والصّدمة.
إلى  نقلِه  قبل  الُمصاب  بالشخص  العناية   <

المستشفى.
> االهتمام براحة الشخص الُمصاب.

المعلومات  > االهتمام في تدوين وِحفظ جميع 
الخاصة بالحادث واإلجراءات الُمتبعة.

اأهمية الإ�سعافات الأولّية

ويعتبر اإللمام بُطرق اإلسعافات األوليّة ضرورة 
لكل فرٍد في المجتمع، فهي في غاية األهميّة خصوصاً 
في الدقائق األولى من إصابة اإلنسان، فمن الممكن 
سرعة  على  الُمصاب  الشخص  شفاء  يتوقف  أن 
جميع  على  يجب  لذا  الصحيحة،  بالطريقة  إسعافه 
العاملين والمنتجين في المصانع وُمختلف الُمنشآت 
المعرفة التامة في قواعد اإلسعافات األوليّة، من أجل 
الذي  األلم  من  الحّد  في  الُمساهمة  من  يتمّكنوا  أن 
أي  حدوث  منع  على  والعمل  اإلصابة،  بسبب  ينتج 

مضاعفات تهدد حياة الشخص الُمصاب.
وأكدت المازمي أنه ال بد أن يكون المسعف على 
بالعناية  يقوم  والذي  األوليّة،  باإلسعافات  دراية 
للقيام  مؤهالً  يكون  حيث  الُمصاب،  بالشخص 
التدريب  على  حصوله  طريق  عن  باإلسعافات، 
وأن  المختّصة،  الصحيّة  المراكز  أحد  في  الُمناسب 
يمتلك المعلومات التي تساعده على تقديم اإلسعافات 
أجل  من  الصحيح  وبالّشكل  يحتاجها  لمن  األوليّة 

إنقاذ حياته. ويتميّز الُمسعف بعّدة صفات، منها:
> األمانة واإلخالص، ويتميز بأخالقه الحميدة، 
الخاصة بالشخص  المعلومات  والِحفاظ على سرّية 
والمعرفة  بالذات،  والثقة  البديهة،  الُمصاب، وسرعة 

الكافية في المعلومات النظرية.
طريق  عن  األوليّة  اإلسعافات  على  التدريب   <
تحت  فّعال  بشكل  اإلسعاف  عمليات  في  المشاركة 
تطبيق  طريق  عن  أو  ُمختص،  ُمسعف  إشراف 

اإلسعافات على أحد النماذج الُمجّسمة.

واجبات املُ�سعف

هناك عّدة واجبات على الُمسعف القيام بها، وهي 
كما يأتي:

حول  من  الفضوليين  األشخاص  إبعاد   <
الشخص الُمصاب.

عن  الُمصاب  الشخص  توقف  عدم  مالحظة   <
التنفس.

> إبالغ الشرطة عند حدوث أي إصابة.

• ما هي أسباب الّصداع المتكرر؟
- من األسباب التي تؤّدي إلى حدوث الّصداع بشكل متكّرر ارتفاع ضغط الّدم، 

التهابات الجيوب األنفيّة، التهابات األذن الوسطى، وآالم األسنان. 

• ما األمراض التي ُيعّد الّصداع عرضاً من أعراضها الجانبّية؟
العين واالضطرابات مثل  الحّمى، واألنفلونزا، والّسعال، واإلمساك وكذلك أمراض 

الهضمّي،والعصبّي،  والجهاز  الدموّية،  الّدورة  الحاصلة في  النّوم، واالضطرابات  اضطرابات 
أنواع محّددة من األطعمة قد يؤّدي  النفسّي  واألطعمة ) تناول  العالية والعامل  واألصوات 
إلى شعور بالّصداع المتكّرر( والّروائح )مثل العطور، وروائح األزهار( والتّدخين والمنبّهات, 
والجلوس أمام شاشة التلفاز أو الكمبيوتر لساعات ألَنّ النّظر إلى الشاشات لفترٍة طويلٍة يزيد 
من ضغط العين، وتقلبات الطقس فارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها تحّرض على الّصداع 

وتسببّه، ألَنّ عضالت الّرأس تتقلص مسببًّة الّصداع.

• ما أهم الطرق المتبعة لعالج الّصداع؟ 
- تناول الماء ألَنّه من الممكن أن يكون الجفاف سبباً للصداع.

- تناول اليانسون لكونه مهّدئاً لألعصاب.
-  أخذ استراحات قصيرة لممارسة تمرين التّمدد، خصوصاً عند العمل لفتراٍت طويلٍة أمام 

جهاز الكمبيوتر.
-  اتباع نظام نوم ثابت، كالنوم واالستيقاظ في نفس الّساعة حتى في أيام اإلجازات، فالنّوم 

غير المنتظم من الممكن أن يؤّدي إلى نوبات صداع.
- تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم في نظامنا الغذائّي مثل العدس، والجوز، والخضراوات 

الخضراء، فالمغنيسيوم يرخي الّشرايين المتقلّصة والعضالت، وله تأثير مهّدئ.

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

alyafi3@gmail.com

آالم الّصــــداع

ب
جوا

 و
ال

سؤ

> تجهيز كل األمور الالزمة لإلسعافات األوليّة 
الُمطهرة  والمواد  والجبائر،  الضاغطة،  األربطة  مثل 

للجروح.
> عمل اإلسعافات الخاصة بالصدمات العصبية 

في حال حدوثها.
من  ُيعاني  الذي  بالشخص  المساس  عدم   <
يكون  أن  الممكن  فمن  تدفئته،  يجب  لكن  الغيبوبة، 
سبب الغيبوبة هو نزيف في الدماغ، أو تناول مواد 
سامة، أو زيادة في نسبة السكر في الّدم، أو التسمم 

المعدني.
كانت  حال  في  الُمصاب  الشخص  استجواب   <
ُتفيد  التي  المعلومات  بكل  واالحتفاظ  جنائية،  حالة 

التحقيق.
> تحديد حالة الُمصاب من أجل إسعافه، وتكون 

عن طريق القيام بعدة إجراءات وهي: 
على  الحصول  أجل  من  الُمصاب  استجواب   <

تاريخ اإلصابة، ثم فحصه بشكل دقيق، وفي حالة 
الُمصاب  حدوث إغماء ال ُيعرف بسببها ما إن كان 
حيّاً أو ميّتاً، يجب عمل اإلسعافات األوليّة له على أنه 

حي إلى أن يثبُت العكس.
> العمل على إيقاف النزيف بأي شكل كان.

الكسور،  من  يعاني  الُمصاب  كان  حالة  في   <
داخل  المكسور  العضو  وضع  الُمسعف  على  يجب 

جبيرة مؤقتة.
> العناية بالشخص الُمصاب بالصدمة العصبية، 

عن طريق تدفئته باستخدام السوائل الساخنة.
> قياس العالمات الحيوية للشخص الُمصاب.

كامل  بشكل  الُمصاب  الشخص  فحص   <
أو  كبيرة  كانت  سواء  باإلصابة  االهتمام  مع 

صغيرة.
> عدم االنفعال أو الخضوع للعواطف، بل يجب 

المحافظة على هدوء  ألعصاب.
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تغذية

هو نظام غذائي عالي الدهون، معتدل البروتين، 
فقط    %5 من  مكون  أي  الكربوهيدرات.  منخفض 
من النشويات وبين 75%  إلى 80% من الدهون و 
15 إلى 20% من البروتينات واستخدم لقرون لعالج 

الحاالت الطبية المحددة. 

كيفية عمل النظام 

إن فرضيته فى فقدان الوزن بحرمان الجسم من 
الجلوكوز - المصدر الرئيس للطاقة لجميع الخاليا 
تناول  عليه عن طريق  والذي يحصل  الجسم،  في 
بديلة  طاقة  إنتاج  ويتم  الكربوهيدراتية,  األطعمة 

تسمى الكيتونات من الدهون المخزنة. 

اإعداد: عائ�سة اليحيائي

اأخ�سائية التغذية باإدارة التغذية املجتمعية-م�ست�سفى تواأم- �سركة �سحة اأبوظبي

الأطعمة التي يجب جتنبها

الفواكه،  عصير  الصودا،  السكرية:  األطعمة 
العصائر، كعكة، آيسكريم، حلوى، إلخ.

على  القائمة  المنتجات  النشويات:  أو  الحبوب 
القمح واألرز والمعكرونة، إلخ.

الفاكهة: جميع الفواكه، باستثناء أجزاء صغيرة 
مثل الفراولة.

الفول أو البقوليات: البازالء، الفاصوليا، العدس، 
الحمص، إلخ.

البطاطا،  الجذرية:  والدرنات  الخضراوات 
البطاطس الحلوة، الجزر، الجزر األبيض، إلخ.

منتجات قليلة الدسم: يتم معالجتها بدرجة عالية 
وغالباً تكون عالية في الكربوهيدرات.

تحتوي  ما  غالبًا  الصلصات:  أو  التوابل  بعض 
على سكر ودهون غير صحية.

الزيوت  تناول  من  الحد  الصحية:  غير  الدهون 
النباتية المجهزة والمايونيز.

الأغذية امل�سموحة للأكل

والدجاج  والسجق  الحمراء  اللحوم  اللحوم:   
والديك الرومي.

والمرقط  السلمون  سمك  الدهنية:  األسماك 

الحمية الكيتونية 
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وسمك التونة والماكريل.
البيض الكامل أو المحتوي على أوميغا 3.

الزبد والق�سدة

الجبن غير المعالج )شيدر، ماعز، قشطة، زرقاء 
أو موزاريال(.

وبذور  والجوز،  اللوز،  والبذور:  المكسرات 
الكتان، وبذور اليقطين، وبذور شيا 

الممتاز  البكر  الزيتون  زيت  الصحية:  الزيوت 
وزيت جوز الهند وزيت األفوكادو.

الأفوكادوالكامل 

الخضار قليلة الكربوهيدرات: معظم الخضراوات 
الخضراء، الطماطم، البصل، الفلفل، إلخ.

والفلفل  الملح  استخدام  يمكنك  التوابل: 
واألعشاب والتوابل المختلفة.

مثال ليوم كامل:

عجة البيض مع الحبق والجبن الفطور:  
كوب من حليب اللوز وجبة خفيفة:  

الغداء: قطعة من سمك السلمون، مع كوب من 
السبانخ المطهو على البخار

وجبة خفيفة: مكسرات نيئة
العشاء: علبة من التونة وصحن من الخضراوات 

النيئة.

فوائد النظام الغذائي الكيتوين 

أبداً  يمكن  وال  الوزن،  فقدان  على  يساعد   •
يمنع  ألنه  جداً  طويلة  لفترة  جذري  كحل  اتباعه 
تناول مجموعة كبيرة من المأكوالت، والوزن الذي 
الحمية  إتباع  عند  بسهولة  يسترجع  يتم خسارته 

العادية.
أن  الدراسات  أثبتت  السكري:  لمرضى  مفيد   •
حمية الكيتون تساعد على ضبط معّدل السكر في 
بنسبة  األنسولين  من حساسية  الجسم، وحّسنت 

بلغت %75. 
• مفيد لمرضى الصرع إذ أظهرت األبحاث أنه 

يساعد في العالج ألنه يخفف من النوبات. 
• مفيد للبشرة إذ يساعد على القضاء على البثور 

والحصول على بشرة نقيّة ونضرة.
مرض  أعراض  تقدم  ويبطئ  يخفض  قد   •

الزهايمر.
• يستخدم حالياً لعالج أنواع عديدة من السرطان 

وبطء نمو الورم.
• يمكن أن يساعد النظام الغذائي الكيتوني على 
دوراً  تلعب  قد  والتي  األنسولين،  تقليل مستويات 

رئيساً في متالزمة المبيض المتعدد الكيسات.

النتائج العك�سية للنظام الكيتوين

• مشكلة في النوم إذ خالل األيام القليلة األولى 
عادًة ما يشعر الفرد بالتعب واالنفعال والدوار.

• شائعة ضباب الدماغ إذ تجعل الجسم يعتمد 
الطاقة  على  للحصول  )الكيتونات(  الدهون  على 
النشويات إحدى  بالتعب ألن  الشعور  إلى  ويؤدي 

ُيسبب  للجسم ونقصها  األساسية  الطاقة  مصادر 
هذا الشعور.

الحمية  بدء  عند  السريع  الوزن  فقدان  سبب   •
الكيتونية هو فقدان السوائل، مما يؤدي إلى الجفاف 
واختالل توازن المعادن واألمالح التي تعتمد عليها 
والصداع  التشنجات  تحصل  وبالتالي  العضالت، 

بسبب نقص كمية النشويات.
• الشراهه لألكل لكون النظام يستبعد مجموعة 

كاملة، وهي الحبوب والسكر والكربوهيدرات. 
األلياف  إلى  الحمية  افتقار  نتيجة  اإلمساك   •
الجهاز  بسرطان  خطراإلصابة  وزيادة  الغذائية 

الهضمي وانخفاض وظيفة المناعة. 
• مزيد من التوتر نتيجة هذا النظام المقيد 
والعناصر  التغذية  كمية  من  والحرمان 
الكورتيزول  مستويات  فترتفع  الغذائية، 
المزاج  هرمون  وينخفض  اإلجهاد،  وهرمون 

)السيروتونين(. 
• استعادة الوزن لكونه نظاماً مقيداً جداً وال يتبع 
على المدى الطويل، فيستعيد الفرد الكثير من الوزن 

الذي فقده بمجرد عودته إلى الكربوهيدرات.

سعرات  تحرق  ألنها  أقل  عضالت  كتلة   •
حرارية أكثر من الدهون ويؤثر على عملية األيض 

بانخفاضها.
األطعمة  نتيجة  الدم  في  الكوليسترول  زيادة   •

المحتوية على الدهون.
• زيادة احتمالية اإلصابة بأمراض القلب بسبب 

النسب العالية من الدهون المضرة.
• ارتفاع ضغط الدم.

الفيتامينات  من  الشعرالفتقارالحمية  تساقط   •
والمعادن.

األجل:  طويلة  السلبية  الجانبية  اآلثار  بعض   •
خطر حصوات  يزيد  وقد  الكليتين  في  كمشكالت 
الكلى وهو عامل خطر لمرض النقرس، وهشاشة 

العظام ورائحة فم كريهة.
إن اتباع نظام غذائي عالي الدهون قد يكون 
األعراض  تستمر  وقد  عليه،  للحفاظ  تحدياً 
الجانبية المحتملة لتقييد الكربوهيدرات الشديدة 
من أيام إلى أسابيع، وغير صحي نهائياً للجسم 
الفعل  ردات  بسبب  واألطباء  الخبراء  بحسب 

السلبية على الجسم.
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قراءات

لوتنا فرس عربية أصيلة جميلة يملكها نقيب الفرسان، ويتمنى بقية أبطال القصة لو 
أنهم كانوا يملكونها حتى إن بعضهم قد يتمنى الموت لصاحبها كي يرثها من بعده. 
وكان النقيب قد أجرى قرعة ليحدد من سيرثها في حالة وفاته غير أن لوتنا ال تجلب 

لهم سوى الخيبة وسوء الفأل، بل إن مصير لوتنا نفسه كان مأساوياً.
تجري أحداث القصة في بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939، حيث تشارك فرقة 
من الفرسان في مقاومة الغزو األلماني لبولندا وتكشف األحداث عن مقدار المعاناة 
الوطن  عن  بالدفاع  المتعلقة  وتلك  وعاطفياً،  الفرسان شخصياًَ  يعيشها  التي  اليومية 
القصة  هذه  بإخراج  فايدا  آنجي  الشهير  البولندي  الفنان  قام  وقد  الحرب.  وويالت 

سينمائياً. 

الوطن« عنواناً  »في حب  الزعابي  الكاتب واإلعالمي جاسم عبيد  اختار 
من  يمثله  وما  لبلده  الوالء  مشاعر  عن  صادق  تعبير  في  الجديد  لكتابه 
قيم إنسانية سامية وعن مشاعر الوفاء للقيادة الرشيدة. وتضمن الكتاب 
الصحف  من  عدد  في  سابقاً  المؤلف  نشرها  التي  المقاالت  من  مجموعة 

والمجالت التي تصدر في اإلمارات. 
جاء الكتاب مقسماً إلى أربعة أبواب، حيث تناول الباب األول في مقالين 
الباب  أما  مقاالن.  وفيه  »المرأة«  بعنوان:  الثاني  والباب  األجيال  موضوع 
وهو  الرابع  والباب  مقاالت  ثالثة  وفيه  »اإلنسانية«  عنوان:  فحمل  الثالث 

األكبر وضم تسعة مقاالت.

في حب الوطن

الناشر: المؤلف نفسه، أبوظبي 2019، الطبعة األولى، 92 صفحة 
تاأليف: جا�سم عبيد الزعابي

لوتنا )قصة( 

الناشر: دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشروع كلمة، 2019، 80 صفحة، 40درهم

تاأليف: فوت�سيخ جوكروف�سكي

ترجمة: د. جورج �سفر يعقوب 
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قراءات

يحكي هذا الكتاب قصة تاريخ األرض السحيق بتتبع حياة حصاة ملقاة على شواطئ ويلز. حصاة 
عادية كغيرها من الحصى تجمع معظم ذرات عناصر األرض. بدأت حياتها بظهور الكون بعد االنفجار 
العظيم وانتهى بها األمر إلى االستقرار في قيعان البحار والمحيطات القديمة، ومن هنا بدأت تخوض غمار 
الكثير من األحداث فتناولتها تحركات القشرة األرضية وتتابعت عليها أجيال من متعددات الخاليا، وتشكل 
فيها الوقود العضوي وتناوبت عليها العصور الجليدية وضربتها الزالزل واثرت فيها النيازك بل إن أفعال 

البشر وقنابلهم النووية تركت أثرها عليهم.
والكتاب في كل ذلك يجمع علوماً شتى يبنى عليها ذلك الزمان الطويل لألرض: من فيزياء الفلك إلى 
حركة الصفائح وعلوم المعادن ودراسة المحيطات وتحليل األحافير، وهو الموضوع الذي استغرق الكثير 

من صفحتها وعلوم أخرى متفرعة من تلك العلوم. 
ويمضي الكتاب إلى ما هو أبعد من دراسة التاريخ الماضي فيحاول التنبؤ بمستقبل هذا الكوكب الجميل 

وما ستؤول إليه صخوره وذراته عندما تذرى في فضاء الكون الفسيح. 

يقدم هذا الكتاب رؤية القتصاد جديد قائم بالضرورة على مجتمع متوازن اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً تسخر 
المجتمعية  العالقات اإلنسانية  العكس، وتكون فيه  المؤسسات االقتصادية لخدمة اإلنسان والبيئة وليس  فيه 
ورفاه الفرد أولوية وحقاً للجميع، وقد نشر الكتاب في طبعتيه األولى والثانية في أعقاب األزمة المالية لعام 2008 
على أمل أن يسهم في كبح جماح منظومة وول ستريت ومؤسساتها التي أدت إلى هذا االنهيار العالمي؛ فهذا 
الكتاب يوثق مرحلة تاريخية مهمة أثرت في حياة الغالبية العظمى من البشر، كما أنه يدعو إلى تطبيق اقتصاد 
جديد بثقافة ومؤسسات اقتصادية جديدة توفر حياة كريمة للجميع، وتحافظ على عالقة توازن مع البيئة حولنا.

المجتمع  أطراف  يتفاعل مع مختلف  إطالق حوار وطني  إلى  تهدف  الكتاب  التي يطرحها  التساؤالت  وأهم 
بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لهذا االقتصاد الجديد، ومن هذه التساؤالت: كيف يمكن أن تؤدي المؤسسات 
االقتصادية أموراً حيوية للمصلحة الوطنية؟ وهل كانت وول ستريت تفعل ذلك؟ وهل هناك طرق أخرى لتقديم 
الخدمات المالية المفيدة والضرورية بفاعلية أكبر وبتكلفة أقل؟ وما الفرق بين الثروة الحقيقية التي تسهم في 
بأي شكل من  التي ال تجعل صاحبها غنياً  الوهمية  واجتماعياً، والثروة  ومعنوياً  أغنياء مادياً  جعل أصحابها 

األشكال؟.
يتألف الكتاب من خمسة أبواب كالتالي: حجة االقتصاد الجديد، حجة استبدال وول ستريت، رؤية القتصاد 

حي، أجندة القتصاد حي، اإلبحار في مياه مجهولة.
ويدعو المؤلف إلى بناء حركة اجتماعية قوية على أساس فهم مشترك لجذور المشكلة، ورؤية مشتركة للحل.

ويتطرق الكتاب في فصوله األولى إلى الديون الجيدة والديون المعدومة، والفرق بينهما، ويقدم لمحة موجزة 
عن سلوك وول ستريت منذ انهيارها، ويسلط الضوء على الفرق بين القيم األخالقية لرأسمالية وول ستريت، 

والقيم األخالقية القتصاد جديد.

أجندة القتصاد جديد .. من الثروة الوهمية إلى الثروة الحقيقية

كوكب في حصاة: رحلة إلى تاريخ األرض السحيق

الناشر: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبوظبي، 2018، الطبعة األولى، 327صفحة.
تاأليف: ديفيد �سي كورتني

الناشر: دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشروع كلمة، 2019، 314 صفحة، 110 دراهم 

تاأليف: يان زال�سفت�س 

ترجمة: د. ابت�سام بن خ�سراء
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علوم و تكنولوجيا

تبدو أجهزة الروبوت الالسلكي وكأنها شيء 
التي  الفرص  أن  إال  العلمي،  الخيال  خارج نطاق 
بينك  وانسجاماً  تفاعالً  هناك  وكأن  تبدو  لديك 

وبينها.
وهنالك سؤال يطرح نفسه وهو هل سبق لك 
أو  بعد  على  من  بالتحكم  تعمل  قدت سيارة  أن 
سمعت عن مركبة فضائية وهي تهبط على محطة 
فكرة  لديك  ستكون  ربما  عندئذ  دولية؟  فضاء 

جيدة عما يكون عليه الروبوت الالسلكي.
الروبوت  أجهزة  أن  في  الفكرة  هذه  وتتمثل 
تلك يمكنها العمل من على بعد بواسطة اإلنسان 
الموجود في مكان آخر، وعلى األرض مثالً نجد 

هناك الكثير من االستخدامات لتلك األجهزة.
تحت  تعمل  التي  الروبوتات  تلك  نرسل  إننا 
الماء في محيطاتنا التي يتم التحكم بها عن بعد 
من قبل اإلنسان على اليابسة بهدف الكشف عن 
كما  إليها.  الوصول  يصعب  المحيط  من  أجزاء 
أننا نستخدمها في الكشف عن مناطق ذات طاقة 

إشعاعية عالية
مثل مفاعل فوكوشيما الياباني والتي قد تكون 

مميتة للبشر خالل محاولة اكتشافها.
على  من  الجراحة  استخدام  في  نبدأ  أننا  كما 
بعد والتي تعرف باسم الجراحة الالسلكية، حيث 
المرضى  على  العمليات  بإجراء  لألطباء  يسمح 

الذين ال يستطيعون
الوصول إليهم.

عبر  برحالت  القيام  إلى  األمر  يصل  وعندما 
يمكن  التي  الطرق  العديد من  فإن هناك  الفضاء 
الالسلكي  الروبوت  أجهزة  استخدام  بواسطتها 
حيز  منها  الكثير  دخل  والتي  المستقبل  في 

االستخدام.
ويتضمن هذا مساعدة رواد الفضاء في تشغيل 
العربات على األرض والقيام بأنشطة في الفضاء 
استكشاف  حتى  أو  خارجاً  المجازفة  دون  من 

عوالم جديدة وغريبة.
بممارسة  مشغولين  الفضاء  رواد  واليزال 
كيفية التحكم بمراكب الفضاء على األرض والتي 
مستخدمين  الدولية  الفضاء  محطة  من  تنطلق 
وتشغيل  لتحريك  المحطة  على  تحكم  أدوات 

األذرع الروبوتية وأدوات أخرى.

ترجمة: د.ح�سن الغول

هومانويد  جاستين  روبوت  ذلك  ويتضمن 
التابع لمركز الفضاء األلماني والذي كان لديه أيد 
الفضاء يستطيعون  وأطراف متحركة كان رواد 
آالت  مستخدمين  الفلكي  بالمدار  عبرها  التحكم 
التصوير مما يسمح لهم برؤية ما يفعله الروبوت.
وفي العام 2017 كان األمر هذا يدار من قبل 
وكالة الفضاء الدولية على األرض ورائد الفضاء 

بارلو نيسبولي الموجود في الفضاء.
وفي العام 2015 قام رائد الفضاء العامل في 
فيرتس  تيري  »ناسا«  األمريكية  الفضاء  وكالة 
الالسلكية  الروبوت  أجهزة  في  اإلخصائي 
مستخدماً عصا تحكم مثبتة على محطة الفضاء 
الدولية بإجراء مصافحة مع أخرى على األرض و 
كان قادراً على »الشعور« بالمصافحة التي تمت 
مع فني موجود على كوكبنا وكانت األولى من 

نوعها بين الفضاء واألرض.
وتتمثل الفكرة في أنه في المستقبل تستطيع 
وتسهيل  زيادة  في  المساعدة  الوسائل  تلك 
كوكب  مثل  أخرى  لعوالم  االستكشاف  عمليات 

المريخ المعروف باسم الكوكب األحمر.
وقد تم إرسال العديد من المركبات الفضائية 
تخضع   جميعها  وكانت  المريخ  إلى  الجوالة 
المركبات  تلك  تقوم  حيث  األرض  من  للتحكم 
األوامر  أن هذه  إال  لها،  الصادرة  األوامر  بتنفيذ 
كانت تستغرق من الوقت أربع عشرة دقيقة لكي 
التقدم  يجعل  ما  وهو  المريخ  كوكب  إلى  تصل 

يتصف بالبطء.
على  فقط  قادرة  الجوالة  المراكب  وتكون 
اليوم  في  األمتار  عشرات  ارتفاع  على  الطيران 
الواحد ألداء مهام مثل استخراج مواد من على 
رواد  نجد  قد  فإننا  ذلك  ومع  المريخ.  سطح 
مدارية  برحالت  يقومون  المستقبل  في  الفضاء 
حول ذلك الكوكب بينما قد نضع أقدامنا يوماً ما 
على سطحه، ولكن اليزال هناك العديد من األمور 
تحقيق  قبل  أغوارها  سبر  علينا  التي  المجهولة 

ذلك.
حول  يدورون  الذين  الفضاء  لرجال  ويمكن 
سطحه  على  روبوت  أجهزة  تشغيل  المريخ 
وهو ما سيساعد الكثير من المهام في إنجازها 
للمطلوب منها بشكل أكبر من تلك المهام التي يتم 

التحكم بها من األرض. 
كما يعمل هذا النوع من الروبوتات الالسلكية 
على التخلص من عنصر الخطر البشري، فكوكب 
المريخ يعتبر مكاناً خطراً، لكن إذا استطاع رجال 
الفضاء البقاء بشكل آمن في المدار فإننا عندئذ 
قد نكون قادرين على دراسته بالتفصيل وبشكل 
إلى  البشر  نرسل  حتى  انتظرنا  لو  مما  أسرع 
سطحه. ولكن قبل البدء بتلك األمور مع كوكب 
تستخدم  أن  الوسائل  لتلك  يمكن  فإنه  المريخ 

للكشف عن بعض أسرار القمر.
مع  »ناسا«  األمريكية   الفضاء  وكالة  وتقوم 
بتطوير محطة فضائية  شركائها الدوليين حالياً 
تستطيع الطيران قرب القمر خالل العقد القادم، 
العميق«،  الفضاء  »ممر  اسم  عليها  أطلق  والتي 
حيث يستطيع رجال الفضاء البقاء والعمل على 

متنها مثلما األمر مع محطة الفضاء
الدولية.

أجهزة  من  عدد  في  التحكم  هؤالء  ويستطيع 
الروبوت على سطح القمر مثل المركبات الجوالة 
البقاء فترات طويلة من  لخلق بيئات قادرة على 
المناطق  استكشاف  يمكنها  التي  تلك  أو  الزمن 
المظلمة والمثيرة لالهتمام للقمر والتي قد تشكل 
خطراً على البشر خالل محاولتهم التعرف عليها 

عن قرب.
إمكانات  هناك  فإن  المستقبل  إلى  وبالنظر 
مثيرة قد تبدأ في الظهور، فالعوالم أمثال القمر 
والقمر  »يوروبا«  المشتري  لكوكب  الجليدي 
المتعلق  »آنسيالندس«  له  المشابه  المتجمد 
بكوكب زحل قد تتضمن محيطات ذات بيئة حية 

أسفل سطح كل منهما.
ولكن بسبب اإلغالق الذي تواجهه في المناطق 
من  الكيلومترات  عشرات  هنالك  حيث  السفلى، 
قبل  من  استكشافات  أي  فرص  فإن  الجليد 

اإلنسان لها تبدو ضئيلة.
ولكن ماذا لو كان البديل يتمثل في الغواصات 
الروبوتية حيث يتم التحكم في إحداها بواسطة 
اإلنسان على األرض أو القيام بالطيران في مدار 
الغواصات  تلك  أن  إال  الفضاء.  في  منها  قريب 
أو تنصهر خالل تحركها على سطح  تتفكك  قد 
األسفل  إلى  تغوص  أن  قبل  األقمار  تلك  أحد 

الروبوت الالسلكي.. 
وسيلة فعالة لكشف الفضاء
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من  العديد  هنالك  واليزال  المائية.  األعماق  في 
الالسلكية  الروبوت  بأجهزة  المتعلقة  المشاكل 
التي يجب حلها والتخلص منها ويتمثل أحدها في 
دائماً  يبقوا  أن  إلى  يحتاجون  الفضاء  رجال  أن 
خالل عملهم على مرأى واتصال من قبل جهاز 
الروبوت. وإذا لم يتم ذلك كأن يكونوا في رحلة 
على الجانب من القمر فإنهم لن يكونوا قادرين 
قمر صناعي  استخدام  تم  إذا  إال  التواصل  على 
لتحديد مكان إشاراتهم. وهنالك أمر آخر يتمثل 

في حجم عرض النطاق المتوفر، ولهذا فإن كمية 
البيانات التي يمكن إرسالها إلى المركبات الجوالة 

يمكن لها أن تحد من بعض األنشطة.
فترة  من  التقليل  فيه  يتم  الذي  الوقت  وفي 
األماكن  من  مقربة  على  الفضاء  رواد  وجود 
نهائي،  بشكل  منه  الحد  يتم  لم  فإنه  المطلوبة 
الثواني يمكنه أن يتسبب في وقوع  فالقليل من 
مشاكل في حال واجه الروبوت موقفا غير عادي.
القليل من الشك في أن  ومع ذلك فإن هنالك 

سيكون  الالسلكي  الروبوت  أجهزة  مستقبل 
حافالً باإلثارة، فالقيام بالكثير من االستكشافات 
السريعة في عوالم أخرى قد يوضح لنا الوسيلة 
للدهشة  مثيرة  أماكن  الستكشاف  المناسبة 
لها  يتعرض  قد  أخطار  ألي  التعرض  دون  من 
اإلنسان، ومن يدري فربما ذات يوم يتمكن رواد 
التحكم فيها  فضاء من قيادة عربة فضائية يتم 
من على بعد إلى كوكب المريخ مثلما فعلوا ذلك 

في الماضي على كوكب األرض.
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 »`aÉμdG óÑY ôªY .Oأ. طـالب الشـحي

إشراقات إيمانية

2018 أبريل العدد 568

أ. طـالب الشـحي

إشراقات إيمانية

الذكر  جنسين  من  اإلنسان  تعالى  الله  خلق 
واألنثى، وجعل لكل جنس خصائصه ووظائفه، 
قال  بقاؤه  ويمتد  اإلنساني  العطاء  ليستمر 
ن َذَكٍر َوأُنثَىٰ  َها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ سبحانه )َيا أَيُّ
َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَاِئَل لِتََعاَرُفوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد 
)الحجرات:13(  َخبِيرٌ(  َعلِيمٌ  اللََّه  إِنَّ  أَْتَقاُكْم  اللَِّه 
وقال تعالى: )َواللَُّه َخلََقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة 
وقال سبحانه   ،)11 )فاطر:  أَْزَواًجا(  َجَعلَُكْم  ُثمَّ 
:)َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم أَْزَواًجا( )الشورى:11(.

يملك  بما  تميزه  التي  خصائصه  له  فالذكر 
من قدرات جعله الله فيه، فاستحق بذلك وصف 
الرجولة، ولألنثى خصائصها األنثوية من العفة 

والحياء والطهر والنقاء وحسن التربية وغيرها.
فالرجولة هي الشجاعة والكرم والعفة والقوة 
التصرف  وحسن  والحكمة  المسؤولية  وتحمل 
من  ذلك  وغير  باآلخر  والرحمة  الجانب  ولين 

الصفات والشمائل.
ومن العجب أن الرجولة أضحت عند بعضهم 
أنها القوة المفرطة والشدة والقهر على من تحت 

يده، أو في التعامل مع اآلخر.
»الرجولة هي  الرجولة:  وقد قيل في وصف 
أن يكون الرجل في أفضل صفاته، وأن يحارب 
والشرف،  واألخالق،  الفاضلة،  الحياة  أجل  من 
بدوره  يقوم  وأن  الحياة،  مناحي  كل  في  والعز 
كرجل بشكل كامل سواء كأب أو كأخ أو كزوج 

أو كصديق أو كمواطن«.
وعن سفيان بن عيينة أنه قال: »ال تتم الرئاسة 
للرجال إال بأربع: علم جامع، وورع تام، وحلم 
األربع  تكن هذه  لم  فإن  التدبير،  كامل، وحسن 
فمائدة منصوبة، وكف مبسوطة، وبذل مبذول، 
هذه  يكن  لم  فإن  الناس،  مع  المعاشرة  وحسن 
األربع فبضرب السيف، وطعن الرمح، وشجاعة 
القلب، وتدبير العساكر، فإن لم يكن فيه من هذه 

الخصال شيء فال ينبغي له أن يطلب الرئاسة«
بعضاً  مبينة  الشرعية  النصوص  جاءت  وقد 

من أوصاف الرجال فمن ذلك:
أَِذَن اللُه  1. قال سبحانه وتعالى: )في ُبيُوٍت 
أَن ُترَفَع َوُيذَكَر ِفيَها اسُمُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيَها ِبالُغُدوِّ 
َواآلَصاِل ِرَجالٌ ال ُتلِهيِهم ِتَجاَرةٌ َوال َبيعٌ َعن ِذكِر 
َيوًما  َيَخاُفوَن  َكاِة  الزَّ َوإِيتَاِء  الِة  الصَّ َوإَِقاِم  اللِه 
َتتََقلَُّب ِفيِه الُقلُوُب َواألَبَصاُر لِيَجِزَيُهُم اللُه أَحَسَن 
َمن  َيرُزُق  َواللُه  َفضلِِه  ِمن  َوَيِزيَدُهم  َعِملُوا  َما 

َيَشاُء ِبَغيِر ِحَساٍب( )النور: 36 - 38(.
روادها  لها  المساجد  أن  سبحانه  أخبر 
ومرتادوها وعمارها، فجاءت أوصافهم الرجولية 
والمتمثلة في: عمارة المساجد بالبناء وبالعبادة 
من ذكر الله تعالى وأداء الصلوات، وإيتاء الزكاة، 
ووصفهم بالخوف من التفريط في أداء حق الله 

تعالى فقلوبهم وجلة من سوء العاقبة.
بمدى  أخرى  آيات  في  كما وصفهم سبحانه 
قال  لبيوته وطهارتهم ونزاهتهم وعفتهم  حبهم 
ِل َيوٍم  َس َعلَى التَّقَوى ِمن أَوَّ تعالى: )لََمسِجدٌ أُسِّ
ُروا  أََحقُّ أَن َتُقوَم ِفيِهِ ِفيِه ِرَجالٌ ُيِحبُّوَن أَن َيتََطهَّ

ِريَن( التوبة: 108. هِّ َواللُه ُيِحبُّ الُمطَّ
2. من أعظم وصف الرجال وأجمل أخالقهم 
الوفاء بالوعد والمحافظة على العهد، وقد جاءت 
سبحانه:  قال  الرفيع  الخلق  هذا  مبينة  اآليات 
اللَه  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجالٌ  الُمؤِمنِيَن  )ِمَن 
َينتَِظُر  َمن  َوِمنُهم  َنحبَُه  َقَضى  َمن  َفِمنُهم  َعلَيِه 
غيروا  وما  كثير:  ابن  قال  َتبِديالً(  َبدَّلُوا  َوَما 
عهدهم، وبدلوا الوفاء بالغدر، بل استمروا على 
ما عاهدوا الله عليه، وما نقضوه كفعل المنافقين 
ِهَي  َوَما  َعْوَرةٌ  ُبيُوَتنَا  إِنَّ  )َيُقولُوَن  قالوا:  الذين 
ِبَعْوَرٍة إِن ُيِريُدوَن إاِلَّ ِفَرارا( وقوله: )َولََقْد َكاُنوا 
َعاَهُدوا اللََّه ِمن َقبُْل اَل ُيَولُّوَن اأْلَْدَباَر َوَكاَن َعْهُد 

اللَِّه َمْسؤوالً(

الرجولة
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله  عباد  خيار  )إن  عليه وسلم:  الله  الله صلى 

الموفون المطيبون( رواه أحمد.
وقال ابن حزم: )إنَّ من حميد الغرائز وكريم 
الشيم وفاضل األخالق... الوفاء؛ وإنَّه لمن أقوى 
األصل  طيب  على  البراهين  وأوضح  الدالئل 
وشرف العنصر، وهو يتفاضل بالتفاضل الالزم 
للمخلوقات... وأول مراتب الوفاء أن يفي اإلنسان 
لمن يفي له، وهذا فرض الزم وحق واجب... ال 
يحول عنه إال خبيث المحتد، ال خالق له وال خير 

عنده(.
الكريم  القرآن  في  الرجولة  أوصاف  ومن   .3
من  الناس  فخير  لآلخرين  الخير  بذل  حب 
ودرء  المصالح  لتحقيق  وسعى  لهم  النفع  أحب 
مؤمن:  في وصف رجل  قال سبحانه  المفاسد. 
)َوَجاَء ِمن أَقَصى الَمِدينَِة َرُجلٌ َيسَعى َقاَل َيا َقوِم 
اتَّبُِعوا الُمرَسلِيَن * اتَّبُِعوا َمن ال َيسأَلُُكم أَجًرا َوُهم 

ُمهتَُدوَن( )يس: 20، 21(. 
في حق  باإلساءة  يرضى  ال  المؤمن  فالرجل 
أنفسهم  وحفظ  الناس  لمصالح  وهو  اآلخرين، 
وأعراضهم حريص، قال سبحانه في رجل مؤمن 
من آل فرعون: )َوَقاَل َرُجلٌ ُمؤِمنٌ ِمن آِل ِفرَعوَن 
اللُه(  َربَِّي  َيُقوَل  أَن  َرُجالً  أََتقتُلُوَن  إِيَماَنُه  َيكتُُم 

)غافر: 28(. 
4. وفي مقام آخر نرى وصفاً لرجلين كانا على 
إيجابية رائعة في التعامل مع أقوامهما، فالرجالن 
من قوم موسى عليه السالم وقد أخبر سبحانه 
عنهما في بذلهما للكلمة الطيبة التي تعين اآلخر 
)َقاَل  سبحانه:  قال  الصواب  جادة  سلوك  على 
َرُجالَِن ِمَن الَِّذيَن َيَخاُفوَن أَْنَعَم اللُّه َعلَيِْهَما اْدُخلُواْ 
َوَعلَى  َغالِبُوَن  َفإِنَُّكْم  َدَخلْتُُموُه  َفإَِذا  الْبَاَب  َعلَيِْهُم 
ْؤِمنِيَن )سورة المائدة:23(  لُواْ إِن ُكنتُم مُّ اللِّه َفتََوكَّ
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال ألصحابه: »تمنّوا«. فتمنّوا ملَء البيِت الذي 
كانوا فيه ماالً وجواهر ُينفقونها في سبيل الله، 
عبيدة،  أبي  مثل  أتمنى رجاالً  »لكني  فقال عمر: 
اليمان، فأستعملهم  ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن 

في طاعة الله«.
5. ومن صفات الرجال العظماء في كتاب الله 
على  تعالى: حسن رعايتهم ألسرهم وحرصهم 
ُسبَحاَنُه:  َقاَل  لها.  تدبيرهم  وحسن  مصالحها، 
اللُه  َل  َفضَّ ِبَما  النَِّساِء  َعلَى  اُموَن  َقوَّ )الرَِّجاُل 
أَمَوالِِهم(  ِمن  أَنَفُقوا  َوِبَما  َبعٍض  َعلَى  َبعَضُهم 

)النساء: 34(.
"قوله:  اآلية:  تفسير  في  العربي  ابن  قال 
وفيعل  فعال  وهو  وقيم  قّوم  يقال:  اُموَن(  )َقوَّ
أمرها  أمين عليها، يتولى  من قام، والمعنى: هو 

ويصلحها في حالها.
النساء  على  قوامون  الرجال  القرطبي:  وقال 
والذب  عليهن  بالنفقة  يقومون  أي  وخبر،  ابتداء 

عنهن.
تدبير  وحسن  المعاملة  في  لطف  فالقوامة 
المعنوية  االحتياجات  لجميع  ومراعاة  ورعاية، 

والحسية. 

السيئ  والتعامل  والشدة  والعنف  القوة  وأما 
رسول  قال  الرجال.  صفات  من  ليست  فهي 
بآل  أطاف  )لقد  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله 
محمد نساء كثير يشكين أزواجهن، ليس أولئك 

بخياركم( رواه أبو داود.
ومن لوازم القوامة: 

الله  رضي  عبدالله  بن  جابر  عن  النفقة:   .1
عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: »ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف« 

رواه مسلم.
على  النفقة  وجوب  على  الفقهاء  اتفق  وقد 
على  العلم  أهل  »اتفق  قدامة:  ابن  قال  الزوج 

وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن«. 
وأن  وقدرته  سعته  قدر  على  تكون  والنفقة 
ينفق عليهم قدر كفايتهم فيما يحتاجون إليه قال 
تعالى: )لِيُنِْفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعلَيِْه 
ا آَتاُه اللَُّه ال ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفساً إاِلَّ َما  ِرْزُقُه َفلْيُنِْفْق ِممَّ

آَتاَها َسيَْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُيْسراً( )الطالق:7(.
عليه  الله  الله صلى  رسول  إلى  هند  وجاءت 
سفيان  أبا  إن  الله،  رسول  يا  فقالت:  وسلم 
ما  النفقة  من  يعطيني  وليس  شحيح،  رجل 
وولدك  يكفيك  ما  )خذي  فقال:  وولدي،  يكفيني 

بالمعروف( متفق عليه.
فالواجب على الزوج مالحظة احتياجات أهله 
فاقة  تحدث  أو  خيراً  تمنع  رجولة  في  فال خير 

واحتياجاً.
كما أن من الرجولة أن ال يتطلع الزوج إلى ما 
عند زوجته من مال فيتصرف فيه بال طيب نفس 

من الزوجة.
2. المعاشرة بالمعروف:

قال تعالى: )َوَعاِشُروُهنَّ ِبالَْمْعُروِف( )النساء: 
19( قال ابن كثير: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا 
أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك 
منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى:)َولَُهَنّ 

الرجولة

ِمثُل الَِّذي َعلَيِهَنّ ِبالَمعُروِف( )البقرة: 228( 
قال ابن عباس رضي الله عنه: »إني أحب أن 

أتزين المرأتي كما أحب أن تتزين لي«.
فمن الرجولة أن يحسن الرجل التعامل مع أهله 
فمقياس خيرية الرجل في حسن تعامله مع أهله. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: )خيركم خيركم ألهله وأنا 

خيركم ألهلي( رواه الترمذي. 
ويجلب  بيته  في  االبتسامة  يصنع  فالرجل 
باألمن  يده  تحت  من  ويشعر  ألهله،  السرور 

واالستقرار.
فليس من المعاشرة بالمعروف التهديد الدائم 

بالعقاب أو بالفراق. أو المنة بالعطية واإلنفاق.
عند  الخالف  إدارة  يحسن  الرجل  أن  كما 

وقوعه.
ت: ومن مرتكزات القوامة: الرحمة:

قال تعالى: )َوِمْن آَياِتِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم 
ًة َوَرْحَمًة  أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَيَْها َوَجَعَل َبيْنَُكْم َمَوَدّ

ُروَن( )الروم:21(. إَِنّ ِفي َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيتََفَكّ
قال ابن عاشور: جعل بين كّل زوجين موّدة 
التزواج  قبل  من  يكونان  فالزوجان  ومحبّة؛ 
متحاّبين،  التزواج  بعد  فيصبحان  متجاهلين، 
وجعل بينهما رحمة، فهما قبل التزواج ال عاطفة 
بينهما، فيصبحان بعده متراحمين كرحمة األبوة 
واألمومة، وألجل ما ينطوي عليه هذا الدليل وما 
يتبعه من النعم والدالئل جعلت هذه اآلية آيات عّدة 
ُروَن«.  َيتََفَكّ لَِقْوٍم  آَلياٍت  َذلَِك  ِفي  »إَِنّ   : في قوله 
من  الصنفين  في خلق جوهر  كائنة  اآلية  وهذه 
وإيداع  األنثى،  وصنف  الذكر،  صنف  اإلنسان: 

نظام اإلقبال بينهما في جبلتهما.
يتسلط  أن  الرجولة  أن  بعضهم  يفهم  وقد 
هما  والشدة  القوة  أن  فيظن  أهله.  على  بقوامته 
بذلك  متغافالً  األسرة  إدارة  في  األوحد  السبيل 
الله  أودع  وما  العظيمة  وأهدافه  الزواج  مقاصد 

فيه من أسرار رحمته.
6. ومن صفات الرجولة العفة عن الوقوع في 
ومهما  المغريات  كانت  فمهما  اآلخرين  أعراض 
يصون  الرجل  نجد  وأسبابها  دوافعها  تنوعت 
نفسه عن االنسياق خلفها والنيل منها، وقد ذكر 
الله  جعلهم  سبعة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
تحت ظل عرشه في يوم ال ظل إال ظله فذكر منهم 
)ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني 

أخاف الله( رواه البخاري ومسلم. 
الفاضلة  لألخالق  جماع  هي  الرجولة  إن 
ولحسن الرعاية والتدبير، كما أنها إشعار لآلخر 
رحمة،  مع  قوة  والرجولة  واالستقرار.  باألمن 

ونزاهة وعفة.
تعالى:  الله  رحمه  زايد  الشيخ  أقوال  من 
»الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال 
والنفط، وال فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة 

الشعب«.
ومن أقواله رحمه الله: »الرجال هي اللي تصنع 
سعادتها،  تصنع  اللي  هي  والرجال  المصانع، 

والرجال هي اللي تصنع حاضرها ومستقبلها«.

�لرجولة جماع لالأخالق 

�لفا�ضلة وحل�ضن �لرعاية 

و�لتدبري، كما �أنها 

�إ�ضعار لالآخر بالأمن 

و�ل�ضتقر�ر، و�لرجولة 

قوة مع رحمة، ونز�هة 

وعفة.
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سيارات

 999 - خا�س

أودي ايترون.. 
قيادة كهربائية ممتعة

تدخل  لها  كهربائية  سيارة  أول  أودي  قدمت 
وتجمع  ايترون،  اسم  تحمل  والتي  اإلنتاج  خط 
الحجم  ذات  االستعماالت  متعددة  السيارة  هذه 
االستخدام  وسهولة  الرياضي  الشكل  بين  الكبير 
اليومي، وهي مزودة بمحركين كهربائيين معززين 
قويين  وتحكماً  أداًء  لتقدم  كهربائي  رباعي  بدفع 
أن  للسيارة  ويمكن  القيادة.  ظروف  جميع  في 
تقطع مسافة تزيد على 400 كيلومتر، دورة القيادة 
بواسطة البطارية عالية الجهد ذات السعة الكبيرة. 
المتاحة  الشحن  خيارات  من  بمجموعة  تحفل  كما 

للسائقين  يتسنى  وبذلك  الطريق،  وعلى  بالمنزل 
سيارة  متن  على  مثالية  قيادة  بتجربة  االستمتاع 

كهربائية بالكامل.
ايترون هي سيارة كهربائية متعددة االستعماالت 
مناسبة لالستخدامات الرياضية والتنقالت العائلية 
السيارة  وتمتاز  الترفيهية.  بالوسائل  وتزخر 
مليمتراً   4901 طولها  يبلغ  إذ  الكبيرة  بأبعادها 
مليمتراً،   1616 وارتفاعها  مليمتراً   1935 وعرضها 
وتمثل بذلك أحد طرازات الحجم الكامل التي تتميز 
بها العالمة األلمانية بما توفره من رحابة وراحة 

عجالت  قاعدة  على  الرتكازها  ونظراً  لركابها. 
سيارة  تتضمن  مليمتراً،   2928 إلى  طولها  يصل 
ايترون مقاعد مريحة لخمسة ركاب، باإلضافة إلى 
أمتعتهم. ويصل إجمالي السعة التخزينية لألمتعة 
الكهربائية  السيارة  هذه  يجعل  ما  لتراً   660 إلى 
ذات  للرحاالت  مالئمة  االستعماالت  المتعددة 

المسافات الطويلة.
تقدم سيارة ايترون تجربة قيادة مثالية بفضل 
الكفاءة العالية واألداء الفعال والهدوء الفائق إيذاناً 
وتعمل  التكنولوجيا.  من  جديد  عصر  بدخول 
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السيارة الكهربائية متعددة االستعماالت بمحركين 
كهربائيين يولدان طاقة هائلة خالية من االنبعاثات 
من دون ضجيج، وتصل قدرة هذا النظام إلى 300 
وتحقق  -متر  نيوتن   664 يبلغ  وعزم  واط  كيلو 
من  أجزاء  غضون  في  لها  دوران  عزم  أقصى 
من  تتسارع  إذ  جبارة؛  قوة سحب  مطلقة  الثانية، 
السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 5.7 
ثانية. ويذكر أن السرعة القصوى للسيارة محددة 

إلكترونياً عند 200 كم/ساعة.
الرباعي  الدفع  نظام  من  الجديد  الجيل  يوفر 
الكهربائي المستمر »كواترو« قدرة فائقة للسحب 
الطقس  وحاالت  التضاريس  مختلف  في  والتحكم 
التوزيع  ضبط  النظام  هذا  ويضمن  المتنوعة. 
المثالي لعزم الدوران فيما بين محوري الدفع على 
نحو مستمر ومتغير بالكامل بحيث يتم ذلك كله في 
جزء من الثانية. وفي معظم الحاالت، تلجأ السيارة 
استخدام  إلى  االستعماالت  متعددة  الكهربائية 
كفاءة  أقصى  لتحقيق  الخلفي  الكهربائي  محركها 
متاحة. فإذا احتاج السائق إلى قوة أكثر مما تولده 
السيارة، يعيد نظام الدفع الرباعي الكهربائي توزيع 
عزم الدوران إلى المحور األمامي حسب الحاجة. إذ 
يتنبأ النظام بظروف القيادة على الطرق الجليدية أو 

المنعطفات الحادة ويعمل على توزيع العزم حسب 
المميزات  وتبرز  االنزالق.  لمنع  الطريق  ظروف 
الخصوص  وجه  على  ايترون  لسيارة  الديناميكية 
عند  وذلك  المنخفضة،  االحتكاك  معامالت  عند 

السير على الثلج مثالً.
الرياضي  للطابع  الرئيسة  العوامل  ومن 
والديناميكيات الفائقة تثبيت مكونات نظام القيادة 
الكهربائي في موضع مركزي منخفض. وقد جرى 
سيارة  أبعاد  مراعاة  مع  البطاريات  نظام  تصميم 
ايترون على نحو مثالي حيث يقع بين المحاور على 
مقصورة  أسفل  عريضة  مسطحة  مجموعة  هيئة 
للسيارة  الثقل  مركز  ينخفض  ثم  ومن  الركاب. 
إلى مستوى مشابه للسيارات السيدان. كما تجري 
مثالي  بشكل  المحاور  على  الحمل  توزيع  موازنة 

بنسبة 50:50 تقريباً.
وباستخدام نظام اختيار أسلوب القيادة )اودي 
سبعة  بين  التبديل  للسائق  يمكن  سلكت(  درايف 
لظروف  تبعا  ايترون  سيارة  لخصائص  أنماط 
القيادة أو حالة الطريق أو التفضيالت الشخصية. 
القياسي  الهوائي  التعليق  في  النظام  يتحكم  كما 
هناك  ولذا  التكيفية.  الصدمات  ممتصات  بواسطة 
فرق شاسع بين نمط التعليق المريح السلس، ونمط 

التعليق الرياضي للتحكم الثابت. ويجري تعديل كل 
نابض من النوابض الهوائية لمالءمة حالة الطريق 
يزيد  ال  بحيث  وتفضيالته  السائق  سرعة  حسب 
مقدار التغيير في ارتفاع التعليق على 76 مليمتراً، 
ففي الرحالت الطويلة، يؤدي تقليل ارتفاع التعليق 
إلى تحسين انسيابية الهواء؛ ومن ثم زيادة المسافة 

المقطوعة في الشحنة الواحدة.

كفاءة عالية

يمكن لسيارة ايترون قطع مسافة تزيد على 400 
الفضل في  الواحدة، ويرجع  الشحنة  كيلومتر في 
ذلك في المقام األول إلى النظام المبتكر السترجاع 
التي  المسافة  زيادة  على  يعمل  والذي  الطاقة، 
االستعماالت  متعددة  الكهربائية  السيارة  تقطعها 
بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. ويجدر بالذكر أن هذه 
تستعيد  االستعماالت  متعددة  الكهربائية  السيارة 
الطاقة بطريقتين هما: استعادة الطاقة بالدفع الذاتي 
أو استرجاع  التسارع،  السائق دواسة  عندما يدع 
الطاقة عند الضغط على دواسة المكابح. وفي كلتا 
الحالتين، تقوم المحركات الكهربائية بدور المولد، 
وتحول الطاقة الحركية للسيارة إلى طاقة كهربائية. 
حيث تعمل السيارة الكهربائية متعددة االستعماالت 
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سيارات

على استرجاع الطاقة بواسطة المحركات الكهربائية 
جي.   0.3 إلى  السرعة  خفض  يصل  عندما  فقط 
بالمئة من   90 أكثر من  الوضع على  هذا  ويسري 
إال  العجالت  مكابح  تستخدم  وال  القيادة.  حاالت 
عندما يريد السائق خفض السرعة أكثر من 0.3 جي 
باستخدام دواسة المكابح. إذ تستجيب المكابح في 
الحال بفضل النظام المستحدث للتشغيل الكهرو-
هيدروليكي. ويشار إلى أن أودي هي أول شركة 
سيارات في العالم تستخدم هذا المفهوم في اإلنتاج 
التجاري للسيارات المزودة بنظام قيادة كهربائي. 
فعلى سبيل المثال، في حالة الضغط على دواسة 
المكابح على سرعة 100 كم/ساعة يمكن للسيارة 
استرجاع الطاقة الكهربائية بعزم دوران قدره 300 
ما  وهو  أقصى.  بحد  واط  كيلو  و220  متر  نيوتن 
يعادل أكثر من 70 بالمئة من دخل طاقة التشغيل، 
لتسجل قيمة ال يمكن لطراز آخر من طرازات اإلنتاج 
بالمكابح  التحكم  نظام  ويعمل  تحقيقها.  التجاري 
الكهرو-هيدروليكي المدمج تحديد نمط استرجاع 
الطاقة إما باستخدام السيارة للمحرك الكهربائي أو 
مكابح العجالت أو نمط يجمع بين هذا وذاك في 
القيادة.  لظروف  كل محور على حدة، وذلك وفقاً 
الكهربائي  النمطين  بين  المكابح  منظومة  وتنتقل 
والهيدروليكي بسالسة وتناغم لدرجة أن السائق 
ال يشعر بهذا التبديل. كما تظل المكابح تعمل بنفس 

كفاءتها من دون تغيير.
العوامل  من  المتطورة  الهواء  انسيابية  تعد 

الفائقة  الكفاءة  تعزيز  في  تسهم  التي  المهمة 
لسيارة ايترون، وقد كان أبرز ما يميز هذه السيارة 
التجريبية المرايا الخارجية االفتراضية التي تمثل 
أول ميزة من نوعها عالمياً تعتمد كتجهيز اختياري 
كاميرا  توجد  إذ  التجاري.  لإلنتاج  معد  طراز  في 
المرايا،  قواعد  من  قاعدة  كل  في  مدمجة  صغيرة 
حيث تعرض الصور التي تلتقطها على شاشة تعمل 
كما  السيارة.  داخل  التباين  عالية  )اوليد(  بتقنية 
تتفرد السيارة بحلول أخرى لزيادة انسيابية الهواء 
تعمل في الخفاء، كالتعليق الهوائي والجزء السفلي 
األلومنيوم  من  بلوح  والمزود  بالكامل  المبطن 
لحماية البطارية ذات الجهد الفائق. وتتكاتف هذه 
للتعديل  القابل  التبريد  هواء  مدخل  مع  المكونات 
يتضمن مدخل  السحب. حيث  معامل  على خفض 
الهواء من قنوات لتبريد المكابح األمامية التي تمثل 
نقطة تحول لنظام اإلدارة الحرارية المعقد المزود 
بمضخة حرارية قياسية. ومن مزايا نظام اإلدارة 
حتى  الثابت  الفائق  األداء  ذلك  الجديد  الحرارية 
مع الحمولة الزائدة، باإلضافة إلى طول مدة عمل 
المباشر.  بالتيار  السريع  الشحن  وإعادة  البطارية 
الخارجية، تحقق  االفتراضية  المرايا  ومع تصميم 
السيارة  معامل سحب يبلغ 0.27، وهي أعلى قيمة 
الرياضية  السيارات  فئة  في  إليها  الوصول  يمكن 
االستخدام  وبمراعاة وضع  االستعماالت.  متعددة 
 35 إضافة  في  القيمة  هذه  تسهم  لها،  النموذجي 
كيلومتراً تقريباً إلى المسافة المقطوعة لكل شحنة 

بالطاقة  العاملة  بالسيارات  مقارنة  واحدة  بطارية 
الكهربائية ذات المرايا التقليدية.

حلول ذكية 

تحظى سيارة ايترون ببطارية عالية الجهد ذات 
كيلووات/ساعة   95 إلى  تصل  بقدرة  كبيرة  سعة 
من الطاقة؛ ما يتيح للسيارة قطع مسافة طويلة في 
الشحنة الواحدة. وبذلك ال تحتاج السيارة عادة إلى 
القيادة  فترات  الشحن خالل  في محطات  التوقف 
محطات  استخدام  للسائق  يمكن  حيث  اليومية. 
المباشر  بالتيار  البطارية  لشحن  السريع  الشحن 
المسافات  ذات  الرحالت  في  واط  كيلو   150 حتى 
الطويلة، كالسفر لقضاء العطلة، وهي تقنية تطبق 
لإلنتاج  المخصصة  السيارات  في  مرة  ألول 
التجاري. ويعني هذا أن هذه السيارة تصبح جاهزة 
تماماً في غضون نصف ساعة تقريباً لالنطالق في 
الرحلة التالية لمسافة طويلة. ويذكر أنه يمكن أيضاً 
الشحن  متعددة  الكهربائية  السيارة  شحن  إعادة 
بتيار متردد حتى 11 كيلو واط، كما تتوفر إمكانية 

الشحن حتى 22 كيلو واط كبديل اختياري. 
توفر أودي حلوالً متعددة لشحن سياراتها في 
مرآب المنزل: يمكن استخدام نظام الشحن المتنقل 
القياسي مع منفذ منزلي بقدرة 230 فولط أو منفذ 
نظام  ويعمل  فولط.   400 بقدرة  المراحل  ثالثي 
قدرة  مضاعفة  على  االختياري  »كونكت«  الشحن 
الشحن حتى 22 كيلو واط. باإلضافة إلى نظام إدارة 
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الطاقة المنزلية، فإن هذا التجهيز االختياري يوفر 
وظائف ذكية، مثل الشحن عندما تتوفر كهرباء أقل 
وذلك  الشمسية،  بالطاقة  متولدة  كهرباء  أو  تكلفة 
إذا كان المنزل مجهزاً بنظام األلواح الكهروضوئية. 
كما يتسنى لعمالء أودي التحكم في جميع عمليات 
المسبق/التبريد  التسخين  جانب  إلى  الشحن، 
تطبيق  باستخدام  الذكية  هواتفهم  عبر  المسبق 

)ماي أودي(. 

الهوية الكهربائية 

الذي  األساسي  المفهوم  السيارة  في  يتجلى 
عليها  أضفت  في تصميماتها، حيث  أودي  تعتمده 
تمهيداً  واألناقة  اإلبداع  بين  تجمع  مميزة  لمسات 
تتوسط  كما  الكهربائية.  السيارات  عصر  لدخول 
األضالع  ثمانية  اإلطار  األحادية  التهوية  شبكة 
السيارة شأنها في  الرأسية مقدمة  الدعامات  ذات 
متعددة  الرياضية  السيارات  طرازات  شأن  ذلك 
شبكة  جسم  أما  األلمانية.  للعالمة  االستعماالت 
التهوية األمامية، فمصنوع من البالتنيوم الرمادي، 
هوية  على  ليؤكد  بارز،  غير  بشكل  مصمم  وهو 
الحافة  في  وتتألق  بالكامل.  الكهربائية  السيارة 
إضاءة  أعمدة  أربعة  األمامية  للمصابيح  السفلى 
تشغيل  عند  فريداً  مظهراً  السيارة  تمنح  أفقية 
اإلضاءة النهارية. ويذكر أن هذه الميزة تدمج ألول 
مرة في المصابيح األمامية. يبرز التصميم المعبر 
موضع  السوداء  التزيينات  ذات  العتبة  لمنطقة 
الخلف،  في  أما  للسيارة.  الطاقة  ومركز  البطارية 
زخرفية  شرائح  العريض  الهواء  مشتت  فتزين 
ويتألق  العادم.  أنابيب  من  السيارة  خلو  إلبراز 
شعار ايترون على غطاء فتحة الشحن، واختيارياً 
على آليات المكابح الفكية باللون البرتقالي الزاهي.

تتزين المقصورة الداخلية الرحبة الفخمة بهذه 
يجسد  تصميماً  لتأخذ  األلوان  مختلفة  اللمسات 
األلوان.  وسطوع  الفائق  والذكاء  المتميز  األداء 
وتمتد قمرة القيادة الواسعة ذات الخطوط المنحنية 
بشكل  االفتراضية  الخارجية  المرايا  بها  المدمج 
حتى  المتكاملة  العدادات  لوحة  لتشمل  متناغم 
حواف األبواب المتقنة الصنع لترتقي بالتجهيزات 
غير  جديد  مستوى  إلى  السيارة  داخل  الرقمية 
البارز  األوسط  الكونسول  يرتكز  كما  مسبوق. 
على حوامل جانبية مفرغة، يبدو فوقها الكونسول 
المزود  اليد  مسند  بوظيفة  ليقوم  الحركة،  حر 
الذي يمكن للسائق تشغيله  المدمج  الحركة  بناقل 
الرشاقة  تمتزج  والسبابة. حيث  اإلبهام  بإصبعيه 

االنسيابية باألداء المذهل.
تراعي قمرة القيادة بأكملها توفير سبل الراحة 
التامة للسائق، إذ تتضمن شاشتين كبيرتين بواجهة 
باللمس، ومثبتتين بشكل  تعمالن  وسائط متعددة 
الشاشتان  هاتان  وتحل  السائق.  اتجاه  في  مائل 
التقليدية.  التحكم  وعناصر  المفاتيح  جميع  محل 
الوظائف  من  العديد  في  التحكم  أيضاً  ويمكن 
بواسطة نظام التحكم بالصوت الطبيعي، باإلضافة 
من  »أليكسا«  الصوتي  الشخصي  المساعد  إلى 
أمازون. وبواسطة قمرة القيادة االفتراضية يمكن 
للسائق االختيار بين طريقتين للعرض يستعرضان 
بوضوح جميع البيانات على هيئة رسومات بيانية 
القيادة  تأتي قمرة  الدقة. في حين  فائقة  واضحة 
االفتراضية االختيارية بالس مزودة بشاشة ثالثة 
الكهربائي. وتجتمع هذه  القيادة  للتحكم في نظام 
المزايا المتفردة مع الجودة العالية للمواد واإلتقان 
في التصنيع لتجعل من قيادة السيارة الكهربائية 

تجربة استثنائية.
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لم يعد خافياً على أحد أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تحرز قصب السبق دائماً عندما ينطلق ركب الخير في 
أرجائها أو حتى خارج حدودها، ولم تعد تلك األرقام التي تحصى عن مبادراتها إال دليالً ساطعاً على ما تذهب إليه 
وما تقوم به بدوافع ذاتية تنطلق من توجيهات سامية ومبادئ قامت عليها وأرسى ثقافتها المؤسسون فيها. وقد 
تجلت أعمالها الخيرية من خالل مؤسسات خيرية أطلقتها على المستوى االتحادي والمحلي في اإلمارات السبع، 
وأصبحت المتنفس لكثير من المحتاجين في الداخل والخارج، بل وأعانت على المساهمة في ركب الخير المنطلق 

من دون توقف. 
ما يدعونا للحديث عن ركب الخير في اإلمارات ومسيرة العمل اإلنساني الذي لم تتوقف فيه وال عنه، مبادرة 
سقيا األمل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
أمام  جديداً  اعتبره تحدياً  الذي طرحه سموه،  السباق  بأيام معدودات.  بدء رمضان  العام وقبل  حاكم دبي هذا 
المجتمع واألفراد، للعطاء وعمل الخير ومحاولة تيسير أوضاع من يعانون حول العالم، من خالل التبرع بالمياه 
وإيصالها للمناطق التي تعاني نقصاً في مواردها الصالحة للشرب، فندرة المياه مشكلة عالمية ملحة، وهناك أكثر 
من 844 مليون شخص حول العالم ال يستطيعون الوصول إلى مياه صالحة للشرب، وهو ما يعادل شخصاً من كل 
عشرة أشخاص على كوكب األرض. والهدف من هذه المبادرة تشجيع ودفع مؤسسات القطاعين العام والخاص 
في اإلمارات للمشاركة عبر موظفيها في هذا السباق اإلنساني والتنافس من خالل ضّخ أكبر كمية من المياه عبر 

جهاز ضخ تفاعلي افتراضي متنقل.
مبادرة سقيا األمل ربما تعد األكبر من نوعها على مستوى الدول العربية، بل إننا لم نسمع عن مبادرة بحجمها 
ونوعها تنطلق نصرة للماء والمحتاجين له والمناطق المتضررة من نقصه وصالحيته، ولذا فقد أعلنت عن هدفها 

وهو تنفيذ مشاريع مستدامة لتوفير مياه نظيفة في العديد من المناطق حول العالم.
قد يتساءل بعضهم: أليست اإلمارات وحدها كدولة ومن خالل إيراداتها قادرة وحدها على القيام بالمبادرة من 
دون مشاركة مؤسساتها؟ أليست قادرة على تزويد تلك المجتمعات باحتياجاتها واالكتفاء بخبر صحفي يوجز حجم 

مشاركتها ومساهمتها؟ ألم يكن كافياً االكتفاء بالمؤسسات الخيرية في اإلمارات لتقوم بهذه المهمة؟ 
إن اإلجابة على تلك التساؤالت تكمن في حرص اإلمارات وقياداتها على تربية نفوس أبنائها على البذل، وتكريس 
مبادئ العطاء، والسعي فوق جسور الخير التي تبنى هنا وهناك ليستشعر كل فرد في هذه الدولة أهمية مشاركة 
الغير همومهم والتعاون معهم لنصرة قضاياهم والوقوف إلى جانبهم لمواجهة أي تحديات تعترض طريقهم، وهي 
مواقف تسجل في التاريخ وال يمكن أن تنسى بل يمتد أثرها ألجيال تأتي مستقبالً بإذن الله تعرف خيراً غرس 
قبلها وتكمل قطف ثماره بعدها بتقدير واحترام الجميع وإنسانية نشأت عليها األجيال، وهو الدرس الذي تلقنا إياه 
دولتنا الحبيبة في كل مبادرة إنسانية تدعونا للمشاركة فيها، ليس عجزاً منها عن الوفاء بتحدياتها، بل رغبة في أن 
نعتاد على الخير ونشارك فيه كأفراد ومؤسسات، ومن أجل تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، 
في العمل اإلنساني وهو أمر ال يختلف عليه اثنان في أنه يساعد على دعم صورة الدولة كحاضنة إقليمية ودولية 

للعمل اإلنساني والتطوعي على المستويات كافة. 
أطلقتها  من خالل جسور خير  أخرى  الدواء، وحمالت  أو  الغذاء  األمل، وحمالت  في سباق سقيا  المساهمة 
اإلمارات مسبقاً، هو تفاعل مع قضايا المحتاجين في العالم يعزز القيم اإلنسانية السامية والقيمة حول صناعة األمل 
في اإلمارات لمن فقد األمل في الداخل والخارج، بل ويبعث رسالة إيجابية عن مجتمعاتنا اإلسالمية التي عندما تمد 
يدها اإلنسانية فهي ال تنظر إلى جنسية وال إلى ديانة وال لبقعة جغرافية، بل تنظر بعين االعتبار إلى اإلنسان نفسه 
الذي ينتمي لمجتمعه وبحاجة لمن يقف معه، وإن لم نبادر كمؤسسات حكومية وخاصة وأفراد في دعم ما تطلقه 
الدول من حمالت إنسانية أصبحنا في عداد من تغلبت عليهم األنانية وعشنا في كوكب مفصول ال نعلم عنه اليوم 

وربما ال يعلم عنا في الغد عندما نصبح في حاجة إليه ال قدر الله. 

سقيا األمل من وطن األمل

issue582.indd   114 5/28/19   12:58 PM



ء

ريدغ دسشار ءاسسيم

issue582.indd   115 5/28/19   12:58 PM



Ads.indd   17 5/27/19   4:02 PMissue582.indd   116 5/28/19   12:58 PM




