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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

كانت الإمارات خالل ال�شهر املا�شي خلية نحل عاملية، حيث �شهدت العديد من الأحداث والفعاليات املهمة 

اأ�شا�شي على ال�شاحة العاملية مبا يخدم ا�شتقرار واأمن  التي تر�شخ من مكانتها الإقليمية والدولية كالعب 

العامل �شيا�شيًا واقت�شاديًا واجتماعيًا وروحيًا.

فزيارة البابا فران�شي�س راأ�س الكني�شة الكاثوليكية اإىل الدولة ونتائج هذه الزيارة التاريخية كان لها 

الأخوة  تر�شيخ  كان  الت�شامح  عام  يف  هدفها  واأن  خا�شة  اأجمع  العامل  يف  �شداها  �شمع  اإيجابية  منعك�شات 

الإن�شانية والت�شامح بني اأكرب دينني على الأر�س: الإ�شالم وامل�شيحية وهو ما عرب عنه الفريق �شمو ال�شيخ 

�شيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، يف تغريدة على ح�شابه الر�شمي »تويرت«: 

اأن »لقاء الأخّوة الإن�شانية.. بداية م�شرقة بالأمل.. يرعاها بحكمته �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد.. ويحمل نور الت�شامح فيها رجالن عظيمان.. قدا�شة البابا فرن�شي�س والإمام الأكرب اأحمد الطيب.. 

ليعلنا من اأر�س اإمارات اخلري.. اأن قيم التعاي�س الإن�شاين ت�شمو لتوّحد الب�شرية وتن�شر ال�شالم«. 

ويف دبي كانت اأعمال القمة العاملية للحكومات يف دورتها ال�شابعة منا�شبة وفر�شة للوفود العاملية لتبادل 

التجارب واخلربات يف اأف�شل املمار�شات للعمل احلكومي وت�شخري تقنيات وتكنولوجيا امل�شتقبل لتكوين هياكل 

واأطر عمل حتقق الو�شيلة املثلى للعمل احلكومي الفعال. كما كانت القمة فر�شة لإطالع الوفود العاملية على 

جتربة الإمارات يف الإدارة والتنمية وما حققته البالد يف ظل القيادة الر�شيدة من تطور وتقدم على ال�شعد 

كافة. 

وقد خل�س �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية هذه التجربة الرثة يف كلمته التي األقاها يف 

القمة حتت عنوان: »م�شرية حكمة«، حيث اأكد اأن م�شرية الإمارات املظّفرة تت�شم باحلكمة باملجالت كافة 

بف�شل قيادتها الفذة، وحنكة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، 

واأنها ما�شية يف تعزيز هذه امل�شرية اخلرّية بثقة واقتدار.

واأ�شار �شموه اإىل املبادرات الريادية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، »رعاه اهلل«، ودوره املعطاء يف م�شرية 50 عامًا من العطاء والريادة وامل�شاركة 

الفكرية، حيث و�شف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد باإنه »قائد يع�شق التحدي والتجديد«، مقدمًا 

با�شم اجلميع ال�شكر والتقدير لهذا العطاء ولهذه القيادة ال�شتثنائية.

واأكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية اأن حكمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، وروؤيته امل�شتقبلية تنري درب الإمارات وتعزز م�شريتها 

وقوتها الناعمة من خالل امل�شاريع واملبادرات التي يتبناها �شموه التي �شهد العامل مبا تتميز به من الريادة 

واحلكمة والروؤى امل�شتقبلية.

ويف العا�شمة اأبوظبي احت�شد العامل يف معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل »اآيدك�س« الذي يعد اأكرب املعار�س 

ما  اآخر  ل�شتعرا�س  ومنا�شبة  العامل،  يف  الع�شكرية  التكنولوجيا  واأنظمة  الدفاعية  املجالت  يف  املخت�شة 

اأنتجته التكنولوجيا الع�شكرية يف جمال الدفاع.

وتكمن اأهمية هذا احلدث بالن�شبة اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة يف كونه يج�شد املكانة الدولية 

املتميزة التي باتت حتظى بها يف عيون العامل، ويعك�س اعرتاف الدول وال�شركات العاملية الكربى بقدرتها 

على تنظيم وا�شت�شافة الفعاليات الدولية وفق اأعلى املعايري العاملية، كما اأنه ميّكن الدولة من جهة اأخرى من 

ال�شتمرار يف م�شريتها احل�شارية القائمة على مد ج�شور التوا�شل مع ال�شعوب ال�شقيقة وال�شديقة، وي�شهم يف 

حتقيق اأهدافها التنموية القائمة على ال�شالم والنفتاح، وتعزيز ال�شراكات القت�شادية الوا�شعة.

والتكنولوجي  احل�شاري  التطور  من  حافلة  مل�شرية  توؤرخ  لآيدك�س  الف�شي  اليوبيل  منا�شبة  اأن  �شك  ول   

الذكاء  تقنيات  خمتلف  توظف  اليوم  باتت  التي  والأمنية  والع�شكرية  الدفاعية  ال�شناعات  �شعيد  على 

ال�شطناعي التفاعلية، وتقدم اإجابات وافية عن ا�شتف�شارات اأكرث من مائة األف زائر لهذا احلدث العاملي 

والتعريف مبقتنياته، فم�شتوى التنوع الذي �شهده معر�س هذا العام يتيح للزائر التعرف على مراحل التطور 

احل�شاري الذي عرفه منذ دورته الأوىل التي انطلقت يف عام 1993.

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.

إن بناء اإلنسان في المرحلة المقبلة ضرورة وطنية وقومية تسبق 
بناء المصانع والمنشآت، ألنه بدون اإلنسان الصالح ال يمكن تحقيق 
االزدهار والخير لهذا الشعب، وألننا نود أن نبني جياًل صاعداً نفخر به 

ويكون قادراً على تحمل أعباء المسؤولية في المستقبل.
في  هم  من  على  تعتمد  ال  والتطوير  والبناء  التنمية  عملية  وإن 
مواقع المسؤولية فقط، بل تحتاج إلى تضافر كل الجهود، جهود 
الطالب  والموظف،  العامل  الدولة..  هذه  أرض  على  مواطن  كل 

والجندي، رجل الشرطة ورجل اإلعالم.

الشيخ زايد يحيي الجماهير التي خرجت الستقباله 
في مدينة القيروان خالل زيارته إلى تونس 
منتصف السبعينيات
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ال  دائم  حوار  إليجاد  والمستمر  المباشر  العربي  اللقاء  بأهمية  أؤمن  إنني 
متحدين  لنتخذ  ومواقف،  مشاكل  من  يواجهنا  ما  فيه  نتدارس  ينقطع 
إبراز  على  القدرة  ولها  العالمي  المجال  في  وتأثيرها  فعاليتها  لها  مواقف 
الحقيقة التي ندعو لها من أجل تحقيق السالم القائم على العدل وإعادة 

الحقوق الشرعية إلى أصحابها الشرعيين. 
والتآزر  التعاون  لقاء على طرق  الشقيقة هو  العربية  الدول  بين  لقاء  إن كل 

وتوحيد المواقف وأساليب العمل واألهداف.

الشيخ زايد خالل تسليمه شهادات 
التخرج للطالب في جامعة اإلمارات 
ويبدو إلى جانبه معالي الشيخ نهيان 
بن مبارك.
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد: قيم ا�شتدامة البيئة جزء اأ�شيل من الرتاث الإماراتي
 أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« أن يوم البيئة الوطني، الذي تخصصه 
دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام الثاني والعشرين على 
التوالي، هو مناسبة مهمة نجدد فيها التزامنا الوطني بصون 
وحماية مواردنا الطبيعية، بما يحفظ للبيئة الطبيعية توازنها 

ويضمن لألجيال القادمة حقوقها.
وأضاف سموه أن القيم والممارسات المتعلقة باستدامة 
عبر  وقد  اإلماراتي،  التراث  من  أصيالً  جزءاً  تشكل  البيئة 
الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
ثراه« عن ذلك خير تعبير عندما قال: »نأخذ من بيئتنا قدر 
مصدراً  القادمة  األجيال  فيه  تجد  ما  فيها  ونترك  حاجتنا، 

للخير ونبعاً للعطاء«.

.. ويصدر عددًا من القوانين 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  أصدر صاحب 
رئيس الدولة »حفظه الله« بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي عدداً 

من القوانين، والتي تتعلق بالتالي:
القانون  نص  حيث  االجتماعي،  للدعم  أبوظبي  هيئة   -
على أن تكون للهيئة الشخصية االعتبارية المستقلة، وتتمتع 
تنمية  دائرة  وتتبع  للتصرف،  الكاملة  القانونية  باألهلية 

المجتمع.
الدعم االجتماعي للمستحقين،  إلى تقديم  الهيئة  وتهدف 
ولها في سبيل ذلك مباشرة إعداد االستراتيجية والسياسة 
العامة لها، واقتراح الضوابط والمعايير الالزمة لتقديم الدعم 
إلى  المستحقين، ورفعها  إلى  الحكومة  قبل  االجتماعي من 
البحوث  وإجراء  التنفيذي،  المجلس  من  العتمادها  الدائرة 
بالتنسيق  عملها  بمجاالت  المتعلقة  والدراسات  االجتماعية 
منها،  والمعلومات  البيانات  وطلب  المعنية،  الجهات  مع 
البرامج الالزمة  المعنية في وضع  والمساهمة مع الجهات 
االكتفاء  إلى  الوصول  من  وتمكينهم  المستحقين  لدعم 

واالستقالل المالي.
»شركة  القانون رقم )3( لسنة 2019، بشأن مؤسسة أبوظبي للطاقة   -

مساهمة عامة«.
أبوظبي  مؤسسة  لشركة  القانوني  الشكل  يعدل  أن  على  القانون  ونص 
االعتبارية  الشخصية  لها  وتكون  عامة،  مساهمة  شركة  ليصبح  للطاقة 
الكاملة  القانونية  واألهلية  واإلداري  المالي  باالستقالل  وتتمتع  المستقلة، 
شركة  إلى  الشركة  في  واألسهم  الحصص  جميع  ملكية  وتنقل  للتصرف، 

أبوظبي التنموية القابضة.
وستقوم الشركة بالمساهمة وتشجيع دعم المشاريع واألعمال والنشاطات 
في قطاع الماء والكهرباء، والتي تعزز مركزها داخل الدولة ومواكبة تطلعات 

رؤية أبوظبي المستقبلية.
والعقارات  المنقولة  وغير  المنقولة  األموال  جميع  الشركة  إلى  وتنقل 
الطاقة، بما في  المملوكة من قبل دائرة  الشركات  والحصص واألسهم في 
أي  أسهم  أو  المتعلقة بحصص  أو  المرتبطة  الدائرة  ذلك جميع صالحيات 
من الشركات التابعة الواردة في أي تشريع أو نظام أو قرار، وجميع أصول 
وموجودات وأموال دائرة الطاقة األخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من 

السلطة المعنية.
تكون  أن  على  القانون  ونص  »معاً«،  المجتمعية  المساهمات  هيئة  إنشاء 
للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع باألهلية القانونية الكاملة للتصرف، 

وتتبع دائرة تنمية المجتمع.
الجهات  تقدمها  التي  والعينية  المالية  المساهمات  بجمع  الهيئة  وتختص 
من  كجزء  واألفراد  الخاص  والقطاع  الحكومية  والهيئات  والمؤسسات 
وبناء  المجتمع،  توجيهها في خدمة  أو  إلنفاقها  المجتمع  تجاه  مسؤوليتهم 
وتطوير منظومة متكاملة للعمل الخدمي المجتمعي يشمل آليات توفير الدعم 
المالي مثل تقديم الخبرات والتدريب ورعاية وإنشاء وتطوير  المالي وغير 

المنشآت التي تهدف إلى خدمة المجتمع.
»مكتب  تسمى  هيئة  تنشأ   ،2019 لسنة   1 رقم  القانون  أحكام  وبموجب 
أبوظبي لالستثمار«، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة،وتتمتع باألهلية 

القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع دائرة التنمية االقتصادية.
إلى  تهدف  التي  االستثمارية  والبرامج  الخطط  بإعداد  المكتب  ويختص 
المناخ االستثماري،  المحلي واألجنبي، وضمان ديمومة  تشجيع االستثمار 
وتطوير وتنمية منظومة االستثمار المحلي، والترويج لإلمارة كوجهة جاذبة 

لالستثمارات المحلية.
أما القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام 
المشاريع  في  المشاركة  على  الخاص  القطاع  لتشجيع  فيهدف  والخاص، 
التنمية  يخدم  بما  المختلفة،  مجاالتها  في  االستثمار  وزيادة  التنموية 
االقتصادية واالجتماعية في اإلمارة، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها 

االستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
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محمد بن راشد  ي�شهد افتتاح  القمة العاملية للحكومات
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  »رعاه الله« افتتاح أعمال الدورة السابعة من 
القمة العالمية للحكومات، التي أقيمت في دبي تحت رعاية كريمة من سموه، 
والتي شارك فيها 4000 مسؤول من 140 دولة بينهم 600 خبير من مستشرفي 
المستقبل والمتخصصين، وأكثر من 120 رئيساً ومسؤوالً في شركات عالمية 
بارزة، وتوزعت أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات على أكثر 

من مئتي جلسة حوارية رئيسة وتفاعلية، تناولت القطاعات المستقبلية الحيوية، 
ضمن 7 محاور رئيسة، عالجت مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات 
المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم 
والمجتمعات  الدولي،  والتعاون  والتجارة  المستقبل،  ومهارات  العمل  وسوق 
والسياسة، واإلعالم واالتصال بين الحكومة والمجتمع، وذلك ضمن أهدافها 

الساعية إلى إحداث تحول نوعي في الوعي واألداء الحكومي.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودولة 
رئيس وزراء غينيا إبراهيم كاسوري فوفانا، وفخامة رئيس جمهورية تتارستان 
رمضان  الشيشان  جمهورية  رئيس  وفخامة  ميننيخانوف،  علي  نور  رستم 
قاديروف، ودولة رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية الشيخة حسينة 
السمو  وأصحاب  فوفانا،  كاسوري  إبراهيم  غينيا  وزراء  رئيس  ودولة  واجد، 
أولياء العهود، مراسم االفتتاح الرسمي لفعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
الوطني  أبوظبي  أقيم على أرض مركز  2019، والذي   14 الـ  »آيدكس« بدورته 
للمعارض، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة »حفظه الله«.
حضر مراسم االفتتاح كل من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، 
وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ 
راشد بن سعود بن راشد المعال ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن 
سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد 

آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي 
رئيسة المجلس الوطني االتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان 
ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو 
الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، 
وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء 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 
الرئاسة، وسمو  الوزراء وزير شؤون  نائب رئيس مجلس  نهيان  آل  زايد  بن 
الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، 
وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو 
الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية 
اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة 
آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ منصور بن محمد 
بن راشد آل مكتوم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وقادة 

األركان في الدول الشقيقة والصديقة.

.. ويشهد ومحمد بن زايد افتتاح معرض »آيدكس«
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أخبار الوطن

محمد بن زايد يزور القمة العلمية للحكومات 

.. ويسلم السكرتير الشخصي للبابا وسام زايد 

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، »القمة العالمية للحكومات 2019« في دبي.

للمستقبل«  دبي  »مؤسسة  نظمته  الذي  المستقبل«  »متحف  وتفقد سموه 
للمرة الخامسة ضمن الفعاليات الرئيسة الُمصاحبة للقمة، وتعرف سموه إلى 

مكونات المتحف.
كما زار سموه قسم »ابتكارات الحكومات الخالقة«، حيث اطلع سموه على 
للتحديات  التجارب االبتكارية لـ9 من مختلف دول العالم، والتي تمثل حلوالً 

التي تواجه الدول.
رافق سموه خالل الجولة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون 
ديوان  وكيل  المزروعي  مبارك  محمد  وسعادة  والمستقبل،  الوزراء  مجلس 

صاحب السمو ولي عهد أبوظبي.
لالطالع  متقدمة  منصة  تعد  للحكومات«  العالمية  »القمة  أن  ورأى سموه 
على أفكار ومشاريع مستقبلية إلدارة الحكومات، بما يعزز دورها في خدمة 
الحكومية  والتجارب  الُملهمة،  النجاح  قصص  سرد  إلى  باإلضافة  شعوبها، 

الرائدة. 
وأشار سموه إلى أن هذه القمة تعد فرصة مهمة إلطالع الحكومات الصديقة 
وتجاربها  ورؤيتها  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مبادرات  على  المشاركة 
إلى  ترمي  التي  الطموحة  الحكومية  والقيادة  اإلدارة  في مجاالت  وإنجازاتها 

تقديم المزيد من الخدمات ألبناء شعبها.
 وأضاف سموه أن القمة ملتقى العقول المبدعة والمبتكرة لصياغة مستقبل 
العالم واستشراف مستقبل الحكومات، واستطاعت- خالل السنوات الماضية- 
بفضل متابعة ودعم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أن تواصل استقطاب 
أبرز القادة والخبراء والعلماء لعرض تجاربهم، واستعراض رؤاهم وأفكارهم 

وأنجع الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية. 
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باألفكار والمبادرات 
التي يتضمنها »متحف المستقبل«، حيث تهدف هذه األفكار إلى تطوير العمل، 

واستشراف أهم التحديات المستقبلية، ووضع الحلول لها. 

الدولة »حفظه  منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
البابا فرنسيس  لقداسة  الشخصي  السـكرتير  ُيؤَنّس جيد  المونسينيور  الله«، 
بابا الكنيسة الكاثوليكية وسام زايد الثاني من الدرجة األولى تقديراً لجهده في 

إنجاح مبادرات السالم ونشر ثقافة التعايش السلمي بين أتباع األديان.
وسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
فرنسيس  للبابا  الشخصي  للسكرتير  الوسام  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 

خالل زيارته للدولة ضمن وفد قداسة البابا فرنسيس.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دور المونسينيور يؤنس 
في تعزيز ثقافة وقيم األخوة اإلنسانية والتآلف والتعايش بين الشعوب، مؤكداً 
أهمية إبراز دور رجال السالم والتسامح والتآخي وتكريم جهودهم في هذا 

المجال.
اإلمارات  دولة  دور  مثمناً  الوسام،  بهذا  عن سعادته  المونسينيور  وأعرب 
العربية المتحدة في نشر القيم اإلنسانية التي تؤكد عليها الديانات المختلفة في 

نشر الخير والتعاون ومساعدة اآلخرين وتقبلهم.
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.. ويدشن »حميم« زورق القيادة المتطور 

سيف بن زايد ي�شهد حتدي الإمارات للفرق التكتيكية

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على هامش معرض نافدكس بدورته الخامسة 2019 في أبوظبي، 
»حميم«، والذي  الحيوية والسواحل  المنشآت  القيادة في جهاز حماية  زورق 
يدخل الخدمة لصالح القوات المسلحة والخاصة بجهاز حماية المنشآت الحيوية 
أبوظبي  شركة  بين  استراتيجية  بشراكة  وتجهيزه  تصنيعه  وتم  والسواحل، 
السفن  المرموقة في مجاالت صناعة  العالمية  الشركات  السفن وإحدى  لبناء 
طابور  بتفقد  المراسم  بدأت  الحدث  أرض  أن وصل سموه  وبعد  العسكرية. 
»الكورفت«، ثم توجه سموه للزورق لتدشينه، حيث ارتفع العلم اإلماراتي عالياً 
عليه ضمن مراسم التدشين الرسمية، ودّون بعدها سموه في سجل الشرف 
كلمة بالمناسبة، وتجول سموه داخل الزورق، مستمعاً إلى أهم ميزاته والتقنيات 

التي يقدمها قبل نزول سموه معلناً انتهاء مراسم التدشين.
حضر التدشين سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان 
القوات المسلحة، وسعادة اللواء الركن طيار الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان 
قائد القوات البحرية، وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي 
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وسعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل 
وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من قادة وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة 
الداخلية والضيوف المشاركين في معرض نافدكس 2019، وعدد من المسؤولين 

الحكوميين.

نائب رئيس مجلس  آل نهيان  الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  شهد 
الوزراء وزير الداخلية منافسات الْيَْوَم الرابع لتحدي اإلمارات للفرق التكتيكية، 
التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بالمدينة التدريبية في منطقة الروية، 
واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم  خلفان  الفريق ضاحي  معالي  بحضور 
العام في دبي، وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، 
وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد 
دولة  في  الشرطة  وإدارات  العامة  القيادات  مختلف  من  الضباط  كبار  من 

اإلمارات العربية  المتحدة، وقادة الفرق المشاركة في تحدي اإلمارات للفرق 
التكتيكية.

البرج،  بتحدي  الخاص  الرابع  الْيَْوَم  منافسات  من  وحضر سموه جانباً 
واطلع سموه على قدرات العناصر المشاركة في منافسات تحدي اإلمارات 
الخاصة،  والوحدات  الفرق  لهذه  المتقاربة  والمستويات  التكتيكية،  للفرق 
األزمات  مواجهة  على  المتخصص  والتدريب  االحترافية  من  به  تتميز  وما 

والمواقف التي تهدد أمن وسالمة المجتمعات.

.. ويسلم السكرتير الشخصي للبابا وسام زايد 
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متابعات

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
مؤخراً  انطلقت  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، 
بمشاركة أكثر من 4 آالف شخصية من 140 دولة، 
بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون 
عالميون وقيادات 30 منظمة دولية يجتمعون على 
شارك  كما  العالم.  مستقبل  لصياغة  القمة  منصة 
من  متحدث   600 للحكومات  العالمية  القمة  في 
مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في 
أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسة وتفاعلية تتناول 
القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 

120 رئيساً ومسؤوالً في شركات عالمية بارزة.
تجمع  أكبر  للحكومات  العالمية  القمة  وتعد 
حكومي سنوي عالمي، تعمل كمنصة دولية تهدف 

اإعداد: خالد الظنحاين

من  وتمكينها  الحكومات  بمستقبل  االرتقاء  إلى 
الحكومية  القمة  وتجمع  والريادة..  التفوق  تحقيق 
السياسات  وصانعي  والفكر  الحكومات  قيادات 
مستقبل  تطوير  سبل  لمناقشة  الخاص  والقطاع 
التطورات واالتجاهات  أحدث  بناًء على  الحكومات 

المستقبلية.
الحكومية  القمة  في  الرئيسة  الجلسة  وشهدت 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  فيها  تحدث  التي 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
تفاعالً  حكمة«،  »مسيرة  عنوان:  تحت  الداخلية، 
كبيراً من قبل رؤساء الدول والحكومات والوزراء 
وسائل  في  الجمهور  عن  فضالً  والمسؤولين، 

التواصل االجتماعي.
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وأكد 
المظّفرة  اإلمارات  مسيرة  أن  حديثه  خالل  نهيان 

قيادتها  بفضل  كافة  بالمجاالت  بالحكمة  تتسم 
الفذة، وحنكة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأنها ماضية 

في تعزيز هذه المسيرة الخيّرة بثقة واقتدار.
لصاحب  الريادية  المبادرات  إلى  وأشار سموه 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
عاماً   50 مسيرة  في  المعطاء  ودوره  الله«،  »رعاه 
حيث  الفكرية،  والمشاركة  والريادة  العطاء  من 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وصف 
بإنه »قائد يعشق التحدي والتجديد«، مقدماً باسم 
الجميع الشكر والتقدير لهذا العطاء ولهذه القيادة 

االستثنائية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حكمة  أن 

مسيرة حكمة
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األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
درب  تنير  المستقبلية  ورؤيته  المسلحة،  للقوات 
اإلمارات وتعزز مسيرتها وقوتها الناعمة من خالل 
المشاريع والمبادرات التي يتبناها سموه التي شهد 
والرؤى  والحكمة  الريادة  من  به  تتميز  بما  العالم 

المستقبلية.
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  استهل 
في  مستخلف  اإلنسان  »إن  بالقول:  حديثه  نهيان 
الفطرية واالستفادة من  األرض إلعمارها بقدراته 
الغنية،  الطبيعية  ومصادرها  الطبيعية  ممكناتها 
وهو حرٌ قادرٌ بحكمته على استدامة تحقيق الخير 
إلى  سموه  مشيراً  جمعاء«،  للبشرية  والسعادة 
جماليات  إلى  ينظر  من  هو  اإليجابي  اإلنسان  أن 
الكون فيستفيد منها، والسلبي من ينظر إلى النقطة 
السوداء دوماً، فيتسبب للبشرية بالسوء وااليذاء، 
وقد أثبت التاريخ أن من يخلد في إرث البشرية هو 

من استثمر قدراته في خير الكون وعماره.
نهاية،  وله  بداية  له  »كل شيء  وأضاف سموه 
ولكن  ما،  يوماً  تنتهي  قد  األرضية جوهرة،  الكرة 
وسهولها  وديانها  جمالها،  إلى  ينظرون  الحكماء 
إلى  فقط  ينظرون  المتشائمين  وبعض  وجبالها، 
براكينها، مع أن البراكين فيها اإليجابية فهي تنضح 

بالطاقة والمعادن المهمة«.
»حكمة  الكلمة بعنوان:  الثاني من  وفي المحور 

للخير  جامعة  الحكمة  أن  سموه  أكد  اإلمارات«، 
له  المغفور  العرب  حكيم  جمع  وقد  واإليجابية، 
الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
الرشيد، فتصدرت  والتفكير  والعدل  الحكمة  ثراه« 
األمم، من خالل  أرقى  بين  اإلمارات مكانة رفيعة 
والمحبة  بالخير  الموسومة  العطرة  مسيرته 
الجميع، مشيراً سموه  والسالم، فسكن في قلوب 
إلى أن أرض اإلمارات أنجبت وستبقى رافدًة لقادة 

حكماء سيخلدهم التاريخ.
الذكاء  بين  الجامع  الحكمة هي  أن  وأكد سموه 
والدهاء،.. وقال: »قد تكون ذكياً ولكن لست بناجح، 
التي  هي  فقط  الحكمة  تستمر،  ال  ولكن  داهية  أو 
تستمر وتسود، وبمجرد التحدث عن الحكمة فإن 

لألنبياء  الحكمة  منح  الحكيم،  هو  وجل  عز  الله 
الحكمة  الله  منحنا  اإلمارات  وفي  البشر،  وعموم 
وستبقى هذه األرض تنتج القادة العظماء والمجتمع 
أن  عليك  بل  فقط  ممارسة  ليست  الحكمة  العظيم، 
زايد  الشيخ  فعله  ما  وهذا  القادم  للجيل  تنقلها 
والشيخ راشد، والشيخ زايد هو حكيم العرب وقد 
قلوب  سكن  وقد  األقارب،  قبل  الغرباء  بذلك  لقبه 

الناس بحكمته«.
آل  الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  وتطرق 
اإلماراتية«  »الحكمة  على مسيرة  أمثلة  إلى  نهيان 
في  الطويل  وتاريخها  السياسية  الحكمة  شملت 
الشيخ  القائد  حكمة  إلى  سموه  وأشار  المنطقة، 
محمد بن زايد آل نهيان وقدرته على حل نزاعات 

�سيف بن زايد: 

الإمارات تخطت حتديات اإقليمية ودولية 

باحلكمة برجال �سوف يخلدهم التاريخ
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إقليمية بحكمته وإيمانه العميق بها، مشيراً سموه 
إلى أن سياسة الحكيم تجمع حوله األخيار وثمارها 

نهضة ومكانة عالمية.
والتسامح،  القوة  تتطلب  »الحكمة  سموه  وقال 
حارب  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا 
بالقوة  بالحكمة،  مكة  دخل  لكنه  المشركين 
طيب  زايد  وبحكمة  التوازن،  هو  وهذا  والتسامح 
أصعب  في  العربي  للصف  مصر  عادت  ثراه  الله 
األوقات، وبحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
إلى  األعداء  ألد  من  وإريتريا  أثيوبيا  تحولت  زايد 
األخيار  تجمع  الحكيم  وسياسة  األصدقاء،  أحب 
وثمارها نهضة عالية، والحكمة ليس أن تمارسها 
فقط بل تعلمها وتنقلها للجيل التالي، ومسؤوليتنا 
أجل  من  الحكمة  مسيرة  على  الحفاظ  هي  اليوم 

تأمين مستقبل أجيالنا القادمة«.
أما عن تميز اإلمارات اقتصادياً، فأرجعه سموه 
االقتصادية«  »الحكمة  منها  عديدة  اسباب  إلى 
واالستثمارات  المال  ورأس  المشاريع  إدارة  في 
الحقيقي  النجاح  أن سر  الناجحة، موضحاً سموه 
هو استثمار اإلمارات بحكمة قيادتها في اإلنسان 
وبرامج  النوعية،  الجودة  ذي  التعليم  خالل  من 
اإلمارات  دولة  وظفت  حيث  الخارجي،  االبتعاث 
المالية في تعزيز ثروتها  المتحدة ثروتها  العربية 
يملك  ما  أغلى  اإلنسان  في  باالستثمار  الحقيقية 
االقتصادية  الوطن  نجاحات  وعززت  الوطن، 
ومشاريعها العمالقة من سعادة اإلنسان اإلماراتي 

ليتوج كأسعد بشر على وجه الكون.
بعدم  تكمن  االقتصادية  »الحكمة  سموه:  وقال 
الوقوف عند النجاح والتقدم نحو األفضل، موانئ 
أسسها  عظيمة،  اقتصادية  حكمة  على  مثال  دبي 
صاحب  وطورها  ثراه،  الله  طيب  راشد  الشيخ 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من ميناء 
شركة  لتكون  ميناء  و80  قارات  ست  إلى  واحد 

الموانئ التي ال تغيب عنها الشمس«.
على الصعيد االجتماعي، أكد سموه أن الحكمة 
تظهر في األوقات الصعبة وأن اإلمارات تأسست 
تجلت  وقد  الفطري،  االجتماعي  التكامل  مبدأ  على 
في  والشعب  القيادة  بتالحم  اإلماراتية  الحكمة 
موضحاً  والحرب،  السلم  وفي  والضراء  السراء 
الشعب  من  وقربهم  قادتنا  تواضع  أن  سموه 
التالحم،  تعزيز  على  عملت  السليمة  وفطرتهم 
ومشيراً سموه إلى أن الحكمة أساس الحكم وبغير 

ذلك تزول الحضارات وتسقط الدول.
بين  التوازن  »حكمة  محور  في  سموه  وتناول 
الحفاظ على  المهمة في  العالقة  والتسامح«  القوة 
التوازن بين القوة والتسامح ألنهما وجهان لعملة 
الحكمة  صور  من  صورة  ذلك  ويشكل  واحدة، 
العربي  التاريخ  من  سموه  معطياً  لها،  وانعكاساً 

أمثلة على استخدام القوة بالتوازن مع التسامح.
القوة  بين  يوازن  من  »الحكيم  سموه:  وقال 
الحكمة والقوة  التوازن بين  والتسامح، ومن دون 
كنموذج  إسبانيا  الحضارات،  تختفي  والتسامح 
فيها  اليوم  نرى  والتسامح  اإلنسانية  للحضارة 
وتحافظ  اإلسالمي  اإلرث  تحترم  وشعباً  حكومة 

الفارسية  الدولة  الجانب اآلخر اضطهاد  عليه، في 
فأسقطها  الماضي  في  المنطقة  وشعوب  لشعبها 
الماللي  نرى  واليوم  عنه،  الله  رضي  عمر  سيدنا 
في إيران يعيدون التاريخ نفسه، في وقت يستحق 
الشعب اإليراني حياة كريمة، فهل من الحكمة أيها 
الماللي أن تعيشوا أوهام كسرى؟ فال كسرى بعد 

كسرى«.
وأضاف سموه إن اإلمارات شكلت قوة مستقلة 
ذات وزن عالمي وتعمل على تعزيز األمن كأولوية 
قصوى، وتتميز قواتنا باالحترافية العالية والتميز 
الحق  ودعم  الدولة  لحماية  سعيها  في  والريادة 
والشرعية، مستذكراَ سموه أرواح شهداء اإلمارات 
األهداف  هذه  سبيل  في  قضوا  الذين  البواسل 

اإلنسانية.
بناء  عند  تقف  لم  اإلمارات  أن  سموه  وتابع 
عززت  بل  المتطورة،  األمنية  والقوات  الجيش 
اإلمارات  وتعد  وتطويرها،  العسكرية  صناعاتها 
موطناً لعدد من الصناعات العسكرية ذات السمعة 
المرموقة دولياً، وكل ذلك بفضل قيادة عرفت طريق 

المستقبل، فأعدت ممكنات للوطن وشعبه باكراً.
وتحدث سموه عن التسامح في دولة اإلمارات، 
بالفطرة،  بشرية  طبيعة  التسامح  أن  إلى  مشيراً 
وديننا الحنيف دعا لهذه القيمة المهمة، ونعتز في 
بانسجام  يعيشون  جنسية   200 بوجود  اإلمارات 
إثراء  وهي  وثقافاتهم،  دياناتهم  باختالف  وسالم 
لمجتمع اإلمارات ومصدر قوة، وال يشكل عبئاً عليه، 
موضحاً سموه أن قيادة اإلمارات ارتأت أن تصبح 
عالميًا للتسامح اإلنساني والتعايش  الدولة مركزاً 
السلمي عبر فرق العمل المشتركة والمبادرات التي 
تعزز هذه القيمة، وقد توجت هذه النجاحات بزيارة 
قداسة البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية 

للدولة.

وأكد سموه »من الحكمة التوازن بين بناء قوتك 
بناء  وبين  جيرانك  وأمن  أمنك  لحماية  الدفاعية 

دولتك على مبادئ التسامح والتعايش السلمي«.
واستعرض الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
من  جانباً  التحدي«  »حكمة  محور  في  نهيان  آل 
جهود اإلمارات وسباقها نحو تحسين جودة الحياة 
للتكامل، مشيراً سموه  وفق نظام تنافسي تحقيقاً 
عام  في  وضعت  اإلمارات  لدولة  استراتيجية  إلى 
2007 وخالل عشر سنوات من ذلك حققت حكومة 
مستذكراً  عالمياً،  مؤشراً   50 في  الريادة  اإلمارات 
والمتميزة  الريادية  اإلنجازات  من  قائمة  سموه 
وأرجع  تحطيمها،  تم  التي  والتحديات  واألرقام 
سموه ذلك لحكمة القيادة، وآليات اختيار اإلدارات 
الشابة ذات الكفاءة وانتهاج عملية تقييم من خالل 
واالبتكار  االستراتيجي  التفكير  تعتمد  أسس 
على  واالنفتاح  والتواصل  المستقبل  واستشراف 
الشخصية  المقابالت  أسس  جانب  إلى  العالم 

والتعيينات وكفاءة المنظومة الحكومية.
واختتم سموه كلمته بالقول إن اإلمارات تخطت 
سوف  برجال  بالحكمة،  ودولية  إقليمية  تحديات 
اإلماراتية  للحكمة  بتأسيسهم  التاريخ  يخلدهم 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ   .. وريادة  بامتياز 
نهيان قاد دولة، ووحد أمة، فأصبح حكيماً للعرب، 
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بعزيمة الرجال، 
أسس مدينة فأصبحت فخراً ومنارًة ومثاالً للعرب 
والعالم، وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
بن  محمد  الشيخ  السمو  أصحاب  وبجانبه  زايد 
حكام  وإخوانهم  زايد  بن  محمد  والشيخ  راشد 
التي  الحكمة هذه  اإلمارات ورثوا وأكملوا مسيرة 
هي  جمعياً  اليوم  ومسؤوليتنا  للريادة،  أوصلتنا 
المحافظة على مسيرة هذه الحكمة وتأمين امتدادها 

لألجيال.
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حتقيق: الرا الظرا�صي - ت�صوير: حممد علي

لمن الغلبة اليوم؟
حرب باردة تدور رحاها بني العاملني الورقي والإلكرتوين

حرب باردة ولكن هذه المرة بين الصحافة الجديدة.. الصحافة اإللكترونية بآلياتها وهيئاتها وأدواتها وعالمها الرقمي وبين 
لذة الورق في يد القارى، حرب طاحنة بين العالمين لمن الغلبة؟ ومن المتضرر الحقيقي؟ وهل فعالً سيختفي الورق؟ وماهي 
قدرة الصحافة اإللكترونية على إثبات وجودها؟ وهل تموت الصحافة الورقية؟ أم ستظل كما ظلت عبر الزمن مع اختراع الراديو 

وبعدها التلفاز واآلن تقاوم أبشع كوابيسها صحافة عابرة للقارات بضغطة زر. كل هذه التساؤالت في هذا التحقيق.
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عوامل اقت�صادية

رئيس  برقاوي  رائد  يؤكد  الموضوع  هذا  حول 
يمكن  ال  أنه  الخليج  لصحيفة  التنفيذي  التحرير 
الصحف،  توزيع  في  تراجع  من  حدث  ما  فصل 
الدول  بعض  في  شهدنا  كما  بعضها،  وإغالق 
ووسائل  المواقع  تأثير  عن  لبنان،  خاصة  العربية، 
االكتفاء  يصح  ال  ذلك  ورغم  االجتماعي.  التواصل 
بهذا السبب عند تفسير تراجع التوزيع أو اإلغالق، 
فهناك عوامل اقتصادية، والمعروف أن االرتباط بين 
االقتصاد واإلعالم وثيق، لذلك عندما يتراجع النشاط 
االقتصادي في بعض الدول تقل مساحات اإلعالن، 
وفي ظل هذا التراجع، قد تفضل صحف البحث عن 
وتكون  ذلك،  إلى  تضطر  أو  أرخص  إعالنية  نوافذ 

وجهتها المواقع ووسائل التواصل.
عوامل  شك  بال  هناك  إن  إلى  أيضاً  ويشير 
سياسية، إذ إن صحفاً عربية ارتبطت لسنوات بنظم 
غياب  ومع  تمويالً،  لها  يوفر  ذلك  وكان  أحزاب  أو 
فقدت  اختفائها،  أو  األحزاب  أو  النظم  هذه  تأثير 
قادرة  تعد  ولم  المالي  أساسها  المطبوعات  هذه 
المنافسة مع الصحف  المتغيرات وال  على مواجهة 
في  اإلعالم  تأثر  وحول  اإللكترونية.  أو  الورقية 
الورقي واإللكتروني، يقول  بين  بالصراع  اإلمارات 
رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج: أرى أننا 
ال  الورقية  فالصحف  الخطر،  مرحلة  إلى  نصل  لم 
قوتها،  بعوامل  وتحتفظ  األولى  المكانة  تحتل  تزال 
حتى مع شيوع اعتماد فئات من القراء على وسائل 
بمصداقيتها  تنافس  الورقية  والصحف  التواصل. 
بعيداً  وقضاياه  الوطن  بمصالح  األكبر  وإحساسها 
عما تشهده المواقع ووسائل التواصل من تهييج أو 
إساءات أو عدم إدراك ألبعاد األمور، باستثناء طبعاً 
واألشخاص  الجهات  وحسابات  الرصينة  المواقع 
الزحف  تبعات  يخص  فيما  أما  فيهم.  الموثوق 
إغالق  وإمكانية  الورقية  العالم  على  اإللكتروني 
لبعض  حدث  كما  اإلمارات،  في  الورقية  الصحف 
الدول يقول برقاوي: إن ما حدث من توقف لبعض 
الصحف في أقطار عربية قد ال يتكرر في المنظور 

القريب باإلمارات، فقد يحدث تقليل عدد الصفحات أو 
الموازنة بين المساحات المطبوعة واإللكترونية وهذا 
قد يكون حالً ناجحاً اآلن مع تغيير حتمي في آليات 
والتغير في شرائح  العصر  ليواكب سرعة  التحرير 
القراء وتوجهاتهم.  ويضيف: وفي اعتقادي الصحف 
إما  المقبلة،  للسنوات  فعالً  االستعداد  بدأت  الورقية 
على  وصفحاتها  اإللكترونية  مواقعها  مع  بالتكامل 
وسائل التواصل، أو البحث عن عوامل جاذبية جديدة 
لمحتواها، أو إيجاد مصادر جديدة للتمويل من دون 
رهناً  األمر  تطورات  وتبقى  باإلعالنات.  االكتفاء 
السنوات  خالل  واالقتصادية  السياسية  بالتغيرات 

المقبلة وتأثيراتها على شكل اإلعالم وبنيته.
تعويض  الرقمية  الصحافة  وقدرة  إمكانية  وعن 
رئيس  يوضح  اإلمارات،  في  الورقية  الصحافة 
ال  بأنه  الخليج،  صحيفة  في  التنفيذي  التحرير 
يمكن التعامل اآلن مع تعبير »الصحافة الرقمية في 
اإلمارات«، فهي لم تتبلور إلى كيان واضح يمكن فهم 
أو بوابات، ومواقع وصفحات  لدينا مواقع  طبيعته. 
يوصفون  ألشخاص  وحسابات  لصحف،  تابعة 
هذا  يخلق  لم  إنما  التواصل،  في وسائل  بالمؤثرين 
في  وضعها  يمكن  التي  صحافته  الرقمي  التيار 
مواجهة المطبوعة. الصحافة المطبوعة ال تزال األكثر 
اإلماراتية  التوجهات  عن  وتعبيراً  ومصداقية  تأثيراً 
حيال كل القضايا. واعتقد أن األمر لن ينتهي بصدام 
هو  فالتكامل  الصحافة،  من  الشكلين  هذين  بين 
المتوقع بحيث يستفيد كل منهما من مميزات اآلخر 
اختفاء  أبداً  يعرف  لم  والماضي  نفسه.  تطوير  في 
يلغ  لم  فالتليفزيون  آخر،  بظهور  إعالمي  وسيط 
لجأ  بل  المطبوعة،  الصحافة  أو  الراديو  أو  السينما 
كل منها إلى تعظيم قدراته التنافسية مع االستفادة 

من مميزات اآلخر.

دينامو الع�صر  

رئيس  عبدالحق  الدين  تاج  يؤكد  جهته،  من 
تحرير موقع إرم اإللكتروني، أنه ال يمكن أن نعتبر 
إعالميتين،  مدرستين  بين  صراعاً  اآلن  يحدث  ما 

بقوة،  الجديدة  وتقنياتها  نفسها  تعرض  فالحقائق 
حلوالً  تقدم  أن  عليها  الورقية  الصحافة  ولتستمر 

إعالمية جذرية.
ويوضح عبدالحق أن الجمهور بشكل عام يبحث 
الحلول  بمعنى  إليه،  واألقرب  السهل  الحل  عن 
األكثر فاعلية، ففي زمانها كانت الصحافة الورقية 
ولمتطلبات  الوقت  ذلك  في  الحياة  إليقاع  مناسبة 
ذلك العصر، ولكن اآلن إيقاع الحياة مختلف، الخبر 
الزمن  يسابق  اآلن  الخبر  أصبح  الحدود،  تجاوز 
ففي  الجغرافية،  الحدود  يتجاوز  أن  مجرد  وليس 
القارات  ويغطي  الزمن  يسبق  الخبر  واحدة  لحظة 

بثواٍن.
ويتابع رئيس تحرير موقع »إرم«: اآلن لم يعد 
اإلعالم الرقمي في مواجهة اإلعالم الورقي ولمن 
أدوات  تغيرت  ومعه  اآلن  تغير  الموضوع  الغلبة، 
فالسوشل  وفاعليتها،  وشكلها  اإلعالمية  اللعبة 
والدينامو  العصر  هذا  ميزة  هي  أصبحت  ميديا 
المحرك لحياة الناس، لهذا على اإلعالم الرقمي هو 
أيضاً مجاراة السرعة وسقف الحرية في السوشل 
ميديا، ألن السوشل ميديا ببساطة التعترف بسقف 
من  أحد  أي  يتخيل  يكن  ولم  والتعرفه،  الحريات 
ظهور  بداية  منذ  اإلعالمي  المجال  في  العاملين 
العمل اإلعالمي على هذه األرض أن تختفي قيود 
الحرية بهذا الشكل، هذا ما لم تحلم به أبداً الصحف 
الورقية، ويحسب الريادة للسوشل ميديا في هذه 

النقطة.
السوشل  الحقيقة  ويضيف عبدالحق قائالً: في 
ميديا بال ضوابط ويصعب جداً السيطرة عليها، وقد 
كسرت سقف الحرية لألبد، ألن الجميع ينشر ما 
يريد من دون قيد أو تحفظات، فالجمهور العادي 
وبالتالي  اآلن،  اإلعالم  وفرسان  جنود  أصبحوا 
الصحافة  ولألسف  كثيراً،  وهيئته  اإلعالم  تطّور 
التي  القديمة  التقليدية  الورقية مازالت في قوالبها 
التناسب هذا العصر من خالل مضمونها المتحفظ 
وسقف الحرية المحدود جداً والقيود الكثيرة التي 
جعلتها عاجزة عن مجاراة الصحافة الرقمية، فكيف 
تستطيع أن تتحدى السوشل ميديا؟ السوشل ميديا 
أقل تكلفة وأكثر تأثيراً وأسرع حركة هي تشبة جداً 

هذا العصر وتعبر عنه.
أما عن تأثير اإلعالن، فيقول تاج الدين عبدالحق: 
اإلعالن وسيلة تجارية، والتجارة عادة تبحث عن 
تستشعر  والتجارة  الرابحة،  والميادين  األسواق 
حيث  من  الورقية  الصحافة  تعانيها  التي  المعاناة 
ضعف اإلقبال، وتعي العقول التجارية أن الصحافة 
اإلعالن  هرب  لهذا  اآلن،  أفول  حالة  في  الورقية 
الذي يحقق  السوشل ميديا  إلى  الورق واتجة  من 
فقط  واحدة  ثانية  وفي  واسعاً،  انتشاراً  للمعلنين 

وضغطة زر!
ويشير عبدالحق إلى أن الصحافة الورقية تسير 
أو بقية  الحكومي، سواء في اإلمارات  الدعم  بقوة 
العالم ، وهذا الدعم إذا ظل ستستمر هذه الصحف 
الصحافة  على  اعتقادي  في  الوتيرة،  ذات  في 
الورقية أن تنزح إلى أشكال جديدة حتى تتماهى 

مع الصحافة الرقمية والسوشل ميديا.
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اأبو الري�ش: احلل 

اأمام ال�سحف 

الورقية هي الرهان 

على العقول التي 

تدير املوؤ�س�سات

برقاوي: مل يخلق 

التيار الرقمي 

�سحافته التي ميكن 

و�سعها يف مواجهة 

املطبوعة

عبد احلق: 

الورق يحت�سر 

وال�سو�سل ميديا 

وجه هذا الع�سر

ويقول: برأيي الصحف الورقية في اإلمارات في 
حالة أفول، وليس فقط في اإلمارات وإنما في كل 
العالم، الورق اآلن يحتضر في العالم أجمع، هناك 
الكثير من الصحف التي أغلقت وأخرى تعاني العديد 
من المشاكل االقتصادية، وأنا كرئيس تحرير موقع 
إلكتروني أجد يومياً مئات الطلبات من الصحفيين 
بضع  قبل  الرقمي.  اإلعالم  في  للعمل  الورقيين 
سنوات لم يكن أحد يبحث عن العمل الصحفي في 
الفضاء اإللكتروني، كان الجميع يعتقد أن اإلعالم 
الرقمي صرعة وستنتهي قريباً، ولكن قوة اإلعالم 
الرقمي وسرعة انتشاره غير قواعد اللعبة اإلعالمية، 
وأصبحت الرقمية هي القوة الناعمة الحالية، والتي 
وأصبح  وتوسعت  وعربياً  عالمياً  أقدامها  رسخت 

لها حضورها المهم واألكبر.
ويتابع قائالً: على الصحافة الورقية أن تتطور، 
فالنسخ الورقية مازالت تستخدم العقول التقليدية 
وغيرها،  والتوزيع  والمحتوى  اإلدارة  في  نفسها 
وسيطرة  سطوة  من  تعاني  الحقيقة  في  مازالت 
الكوادر التقليدية التي التفهم لغة هذا العصر، حتى 
إن المواقع اإللكترونية للصحف الورقية هي عبارة 
عن نسخ مشوهة من الصحافة الورقية، ينظر إليها 
فائض  باعتبارها  الورقية  الصحافة  على  القائمون 
جهد فقط اليوجد أي تميز أبداً أو جهد يحسب لها.

لن  الورق  قائالً:  عبدالحق  الدين  تاج  ويختم 
يختفى بشكل كامل، ستشهد الفترة المقبل انحساراً 
نالحظ  اآلن  ومن  الورقية،  للصحافة  شديداً 

بعض  هناك  ستكون  االنحسار،  هذا  إرهاصات 
محدودة  ستبقى  ولكنها  ستتعايش  التي  الحاالت 

ومحصورة.

تراجع الورقي

بعضها،  وتوقف صدور  الصحف  تراجع  وحول 
سكاي  قناة  في  األخبار  منتج  مسهور  هاني  يقول 
الصحف  بخسارة  صراحة  اعترف  العربية:  نيوز 
اإللكترونية، فتراجع الصحف  المواقع  أمام  الورقية 
الصحافة  صعود  مع  طبيعية  مسألة  الورقية 
أمام  اإلذاعة  تراجع  يشابه  واألمر  اإللكترونية، 
الماضي،  العشرين  القرن  منتصف  في  التلفزيون 
ولم  اآلن  اإلذاعات مستمرة حتى  مازالت  ذلك  ومع 
للجمهور،  تقدمها  أخرى  مجاالت  ألنها وجدت  تنته 
تراجعت  وأن  الورقية  الصحافة  ستبقى  ولذلك 
كمبيعات وتوزيع فالصحافة الورقية قيمتها في أنها 
الصحفي  يتم صقل  خاللها  فمن  الصحافة،  مصنع 
وتنمية مهاراته، كما أن الصحافة الورقية تظل تمتلك 
أعمدة ُكتاب الرأي وقد تكون هذه ميزة ستحتفظ بها 
تستقطب  الرأي  أعمدة  وستظل  الورقية  الصحافة 

القراء في العالم العربي لسنوات قادمة.
العربي  العالم  في  الورقية  الصحافة  أن  ويتابع 
تختلف عن دول العالم، فهي ترتبط وجدانياً بأجيال 
التقليدية،  الصحافة  تتنازل بسرعة عن  أن  يمكن  ال 
كما أن المؤسسات العريقة في الوطن العربي مازالت 
هي الرافد األساسي لتقديم الصحفيين للمؤسسات 

اإلعالمية كافة بأنماطها سواء التلفزيونية أو اإلذاعية 
أو مواقع اإلنترنت، وهذا ما سيبقي على المؤسسات 

الصحفية حاضرة على المدى المتوسط.
أسباب  أهم  من  واحداً  أن  إلى  مسهور  ويشير 
الضعف للصحف الورقية يظل في اإلعالن التجاري 
عبر  اإلعالني  السوق  عن  يبحث  بات  بدوره  الذي 
انتقال  عملية  إلى  يقودنا  وهذا  اإللكترونية،  المواقع 
الورقية،  الصحفية  المؤسسات  تعيها  أن  يجب 
فالتحول إلى المواقع الرقمية يتطلب قرارات شجاعة 
توقفت  وأن  حتى  الصحفية  القيم  على  باالحتفاظ 
الصحف  تحتفظ  أن  فاألهم  الطباعة،  عن  الصحف 
لألفراد  تطويراً  يتطلب  ما  وهذا  وقيمها  بمهنيتها 
وليس كما يحدث حالياً بنقل مواد الصحف الورقية 
إنشاء  هو  المطلوب  بل  اإلنترنت،  في  مواقعها  إلى 
الصحفي وليس  بالموقع  هيئات تحرير متخصصة 

مجرد تحويل المادة الورقية إلى إلكترونية.
ستضطر  التجاري  اإلعالن  تراجع  مع  أنه  يرى 
الصحف الورقية لتقليص ميزانياتها المالية، وبالتالي 
ستغلق عدد من الصحف الورقية، غير أن هذا لن يتم 
أو على مستوى  العالم  بسرعة سواء على مستوى 
الحالة  وهو  سيبقى  عامل  فهناك  العربي  العالم 
االقتصادية لكل بلد على حدة، ولذلك يبقى التأهيل 
لالنتقال ومواكبة الواقع غاية في األهمية من ناحية 

نقل الصحف الورقية إلى المواقع اإللكترونية.
في  الرقمية  الصحافة  قدرة  التساؤل حول  وعن 
اإلمارات لتعويض الصحافة الورقية، يقول مسهور: 
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البنية  تمتلك  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إن 
رقمية  صحف  عدة  ظهرت  وقد  الرقمية،  التحتية 
متخصصة في اإلمارات وتعتبر من الصحف الرائدة 
في العالم العربي، ويبقى الدور المؤسسي في تأهيل 
الرقمية  الصحافة  أن  اعتبار  الصحفية على  الكوادر 
في  السرعة  ناحية  من  تختلف  خصائص  تحمل 
والمتابع،  للقارئ  وتقديمها  الصحفية  المادة  إعداد 
وهذا هو التحدي الذي يتعين على اإلعالم في دولة 
المقبلة  الخمس  السنوات  خالل  مواجهته  اإلمارات 
تحديداً لخوض سباق التنافس مع الصحف العربية 
والدولية، فمن المهم أن تخاطب الصحف اإلماراتية 
عموم اللغات حول العالم. ويختم قائالً: التحديات في 
مجال الصحافة لن تتوقف عند مجرد تقديم المادة 
الصحفية والخبرية بمقدار ما يجب أن يتم نقل هذه 
المادة ألوسع مدى ممكن، ومع متانة البنية التحتية 
عوامل  اإلبداعي  والجانب  التأهيل  عنصر  يبقى 

ستكون الرافع لهذه الصحف الرقمية اإلماراتية.

الوجة اجلديد 

اإلعالم  عالم  في  اآلخر  الوجه  على  ولنتعرف 
كان  والرقمي  الورقي  اإلعالم  بين  الباردة  والحرب 
لهذا  بقوة  والقادم  الجديد  الوجه  نتتبع  ان  يجب 
توجهنا إلى أحمد سعيد راشد العلوي مدير تحرير 
اإلعالم المرئي و الرقمي في شركة المجال لإلعالم 
التكنولوجيا  تطور  إن  يقول:  والذي  والدراسات، 
عبر  الخبرية  للمعلومة  الجمهور  وصول  وسهولة 
اإللكترونية  والمواقع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
هو سبب رئيس في تراجع توزيع الصحف بالفعل. 
ومن جانب آخر التغيير الثقافي والمجتمعي واالتجاه 
نحو السرعة والوصول للمعلومة بشكل لحظي أدى 

بأوقات  تصدر  إنها  حيث  الورقية  الصحف  لتحييد 
عليه  الحصول  المتلقي  يستطيع  الخبر  بينما  معينة 

بشكل مباشر عبر وسائل التقنية الحديثة المتعددة.
يضيف العلوي أنه في المستقبل القريب ربما يتم 
إيقاف الطبعات الورقية واستبدالها بشكل من أشكال 
االجتماعي  التواصل  عبر منصات  الرقمي  االنتشار 
والمواقع اإللكترونية أو الساعات الذكية ربما، األمر 
والتقارب  المعلومة  استقبال  ثقافة  من  يغير  الذي 
قد  التي  التحديات  رغم  أكثر سرعة  باتجاه وسائل 
تعيق انتشارها مثل األخبار الزائفة والتأكد من صحة 

المعلومة وخبرة استعمال األدوات التقنية.
حتى  يقول:  الورقية،  للصحافة  توقعاته  وعن 
الصحف  يستهلك  الجمهور  مازال  اليوم  هذا  تاريخ 
الورقية لما تتمتع به من مصداقية وتعود على ثقافة 
القراءة الورقية، لكن مع تطور الوقت يمكن أن تظهر 
أدوات وتقنيات أكثر عصرية تستبدل الورق بالمواد 
التقليل  واالستدامة  اإلطار  هذا  وفي  اإللكترونية، 
البيئة  على  الحفاظ  في  يسهم  الورق  استخدام  من 
أخرى  فرص  واندثار  جديدة  عمل  فرص  وخلق 
وتحسين جودة حياة جمهور الصحافة بشكل عام، 
لذا أتوقع اندثارها بعد عشر سنوات. وعن جاهزية 
الصحافة الرقمية في اإلمارات يقول العلوي: بالتأكيد 
الصحافة الرقمية في اإلمارات جاهزة تماماً لتعويض 
الصحافة الورقية ألسباب عديدة أهمها توفر البنية 
التحتية المناسبة من الجانب التقني، وتبني المجتمع 
العالم  في  الحاصل  التكنولوجي  للتغيير  اإلماراتي 
أن  له، عالوة على  الحديثة  بالتطبيقات  والريادة  بل 
تطبيق  في  السباقة  كانت  اإلمارات  دولة  حكومة 
وبالتأكيد  الذكية،  والحكومة  اإللكترونية  الحكومة 
الحكومة تتبنى أحدث األدوات والتقنيات والتطورات 

التي تسهم في نشر السعادة وتحسين جودة الحياة 
لإلنسان بشكل عام.

رهان

الورقية  الصحف  حول  الجدل  هذا  وحول 
والرقمية، يقول الكاتب الصحفي علي أبو الريش 
اآلن  يصعب  إنه  اإلماراتية  الصحافة  أعمدة  أحد 
الكل،  ابتلع  الذي  اإللكتروني  بالغول  اللحاق 
أمام  الحل  ولكن  اإلعالمية،  اللعبة  أدوات  وغير 
التي  العقول  على  الرهان  هي  الورقية  الصحف 
الورقية  الصحافة  نجاح  ألن  المؤسسات،  تدير 
يعتمد بشكل كبير على اإلدارة المؤسسية، وعلى 
العقول اإلدارية أن تكون قادرة على التماهي مع 
الحدث اليومي وتقديم الجديد عن الحدث وتبعاته 
إضافة  عن  الصحف  إذا عجزت  ولكن  اإلخبارية، 
نوعية جديدة في الفنون الصحفية في هذه اللحظة 
تسقط ورقة التوت عن الصحافة الورقية. موضحاً 
أن الورق جزء من حياتنا ويصعب االستغناء عنه، 
ُتستثمر  ال  أخرى  صحفية  فنوناً  هناك  ولكن 

بالشكل الصحيح والمطلوب.
فيوضح  اإلعالنات،  على  الشماعة  تعليق  فكرة  أما 
إن اإلعالنات و اإلنفاق المالي لهما، أثر ولكن ليس ذلك 
األثر الذي يقصم الظهر بإمكان الصحف الورقية أن 
تركز أكثر في محتواها وآلية عرضها فتجذب المعلنين 
مرة أخرى إذا استطاعت أن تحقق أرقام مبيعات مقبولة 
يقول:  اإلماراتية،  الصحافة  في  رأيه  وعن  للمعلن. 
الصحافة اإلماراتية زاهية جداً ومبهرة جداً، ألن اإلعالم 
ينطلق بمبادره سامية في دعم الوسائل اإلعالمية وفي 
التمويل أيضاً، أنا أشعر بالتفاؤل ألن المحيط اإلماراتي 

لإلعالم محيط قوي ومؤثر ومتجدد.

الغالف
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حتقيق : هاين العريفي - الكويت

ما وراء االحتجاب
هل احتجاب معظم ال�شحف الكويتية عن ال�شدور يوم ال�شبت دليل على اأن ال�شحف 

الورقية يف اأزمة اأمام نظريتها الإلكرتونية؟

للصحف  الجزئي  االحتجاب  قصة  أثارت 
بشكل  الخليج  دول  لدى  ضجيجاً  الكويتية 
خاص والعالم اإلعالمي بشكل عام، حيث اعتبر 
معظم  احتجاب  قرار  أن  المراقبين  من  الكثير 
يوم  الصدور  عن  الكويتية  اليومية  الصحف 
السبت هو دليل على أن الصحف الورقية في 

أزمة أمام عالم النشر اإللكتروني.  
في  اإلعالمي  بالشأن  المعنيون  واعتبر 
تصريحات إعالمية متفرقة  إن القرار الجماعي 
و»الرأي«  و»القبس«  »األنباء«  لصحف 
أسبوعياً  السبت  يوم  باالحتجاب  و»الجريدة« 
بالنسخة  المرتبطين  القراء  برغبة  إجحاف  هو 
طقوس  من  عليه  درجوا  لما  وتهديد  الورقية، 

قرائية اعتبره إعالميون آخرون خطوة مستحقة 
تأخرت كثيراً.

تأثر  إلى  األخير  الرأي  أصحاب  واستند 
الماضي  العقد  خالل  وعربية  عالمية  صحف 
بالثورة الرقمية ومنها مثالً صحيفة »كريستيان 
ساينس مونيتور« التي أوقفت نسختها الورقية 
ألف   200 إلى  انخفاض توزيعها  بعد   2009 في 
نسخة مقابل أكثر من مليون مستخدم لموقعها 

اإللكتروني.
وفي مقابل ذلك أرجع المتحمسون للنسخة 
النمط  عن  الدفاع  إلى  بها  اهتمامهم  الورقية 
التقليدي للحياة بعيداً عن تغول وسائل اإلعالم 
الجديدة وتغييرها لألنساق االجتماعية السائدة، 

الكارثية في  ناهيك عن سهولة تدارك األخطاء 
النسخ الورقية بعكس نظيرتها اإللكترونية.

دوافع اقت�صادية

تحرير  رئيس  أكد  الموضوع،  هذا  وحول 
تأثير  »ال  أنه  المرزوق  خالد  يوسف  »األنباء« 
جهات  أغلب  ألن  القراء،  عدد  في  لالحتجاب 
في  ستكون  خاص  وقطاع  حكومة  من  الدولة 
قرار  يكون  أن  قاطعاً  نفياً  نافياً  أيضاً«،  إجازة 
الورقية،  الصحف  إلغالق  تمهيداً  االحتجاب 
ومشدداً على أن »الهدف هو تقليل النفقات كون 
العالم بأكمله يمر بأزمة اقتصادية ملموسة من 

جميع الجهات«.
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تر�صيد التكاليف

وليد  »القبس«  تحرير  رئيس  قال  بدوره، 
لترشيد   %100 اقتصادي  »الدافع  إن  النصف 
التكاليف«، مبيناً أن »الصحف اتفقت على وجود 
اإللكترونية«  الوسائل  منافسة  في  صعوبات 
والوضع  باإلعالنات  »تأثرها  إلى  باإلضافة 
تحتجب  أن  »رأت  ذلك  وألجل  االقتصادي«، 

يوماً« للتغلب عليها.
ورأى النصف أن قرار االحتجاب »قد يعطي 
وتالياً  للراحة  فرصة  الصحف  في  العاملين 
مزيداً من اإلنتاج، وفي الوقت نفسه يوفر نسبة 
من التكاليف، وهذا إجراء معمول به في أمريكا 
وأوروبا وكل أنحاء العالم، حيث تكون للصحف 

طبعة واحدة يومي السبت واألحد«.
لموت  مقدمة  االحتجاب  كان  إذا  وعما 
الصحافة الورقية، ذكر أن »هناك تقريراً أمريكياً 
يتوقع عدم وجود أي صحيفة ورقية في سنة 
2032، وأنا أقول إنه ربما خالل تلك الفترة قد 

تظهر عوامل تحول من دون ذلك«.
وأضاف: »خطتنا الوحيدة اآلن تقوية الجانب 
اإللكتروني في الجريدة ولدينا استثمارات كبيرة 
في هذا المجال وسنستقطب المزيد من القراء«.

وعن سبل مواكبة المتطلبات العصرية للقراء، 
قال: »إن المحتوى يجب أن يكون عصرياً مميزاً 
فالقارئ تطور كثيراً واعتاد السرعة واالختصار 

لذا علينا أن نلبي رغباته«.
أمريكية وبريطانية  »هناك تجارب  أن  وذكر 
الموقع اإللكتروني  وفرنسية في كيفية تطوير 
فقدتهم  الذين  القراء  ليجذب  الورقية  للصحف 
في النسخة الورقية، وهذا يحتاج إلى استثمارات 
المواقع  نترك  لن  نحن  وبالنهاية  جداً،  كبيرة 
اإللكترونية مجاناً بل سنجعل القارئ يدفع ثمناً 

بسيطاً«.
الجريدة  وفيما يخص خدمة بث نسخة من 
بصيغة »بي دي إف« إلى القراء عبر )واتساب( 
لن يستمر وإن  أن »هذا  النصف  مجاناً كشف 
الجريدة  من  لقطات  على  فسيقتصر  استمر 
ومن يرد النسخة كاملة فعليه أن يدفع اشتراكاً 

بسيطاً«. 
مادي  مقابل  تحصيل  موعد  عن  وبسؤاله 
»عندنا  قال  اإللكترونية،  الخدمات  هذه  لمثل 
دراسة نعدها ونعرضها على الصحف األخرى 
فال نستطيع فعل ذلك بمفردنا وهناك صحف 
رحبت بالدراسة التي نقوم بها« في هذا الشأن.

اآلية قدمية

»الراي«  جريدة  تحرير  لرئيس  تحليل  وفي 
أن  بين  الجزئي،  االحتجاب  لقرار  العلي  ماجد 
سابقاً  الجمعة  يوم  تحتجب  كانت  »الصحف 
التي تعمل وفقها  إلى هذه اآللية  واليوم عادت 

أيضاً كبريات الصحف العالمية«.
ورأى العلي أن »االحتجاب لن يؤثر سلباً من 
كافة  الصحف  أن  القراء خصوصاً  عدد  ناحية 
مواقع  على  وحسابات  إلكترونية  مواقع  لديها 

للقارئ  الخبر  تقديم  في  وستستمر  التواصل 
والمتابع على مدار الساعة«.

اإللكتروني  الورقي-  الصراع  على  وعلق 
بالقول: »إن الصحف الورقية تتماشى مع زيادة 
االنتشار اإللكتروني والدليل أن مواقع التواصل 
مازالت  التي  الصحف  عن  كثيرة  أخباراً  تنقل 

تتمتع بمصداقية وموثوقية لدى الجمهور«.
وأفاد بأن »كل الدراسات العالمية في 2018 
أكدت أن المنافسة في المصداقية بين الورقي 
الذي  الورقي  لمصلحة  حسمت  واإللكتروني 

بعكس  النشر  قبل  منه  ويتأكد  الخبر  يغربل 
الخبر  تعتبر سرعة بث  التي  األخرى  الوسائل 
ال  ولكننا  مصداقيته،  أو  مضمونه  من  أهم 
تقدم  أمام  الرمل  في  الرأس  ندفن  أن  يمكن 
الواقع اإللكتروني غير أن التكامل الذي تقدمه 
»الرأي«  مثل  الكبرى  اإلعالمية  المؤسسات 
بين مصداقية  المطلوب  الربط  يحقق  أن  يمكن 

الخبر وسرعة بثه وجودة مضمونه«.
تواجه  التي  التحديات  إلى  وبالتطرق 
تحديات  أمام  »إنها  قال:  الورقية،  الصحف 
االستمرار  فإن  ولهذا  جديدة  وليست  دائمة 
موجود وقائم مادامت القيمة التي تقدمها هذه 
األخبار  لجهة  خصوصاً  موجودة  الصحف 
الحصرية والقيمة المضافة التي تقدمها للقارئ 
يهم  ما  كل  على  الضوء  وتسليط  األخبار  على 

الجمهور«.
وأرجع العلي االحتجاب في جانبه األكبر إلى 
»أسباب مادية تتعلق بتراجع المدخول اإلعالني 
التراجع  »هذا  أن  إلى  الفتا  النفقات«،  وزيادة 
موجود على المستويات كافة وليس في الصحف 
االقتصادي  بالوضع  متعلق  فهو  فقط  الورقية 
وتراجع  تأثرت  كبرى  شركات  وهناك  العام 
أداؤها بسبب ذلك، كما أن انخفاض اإلعالنات 

يسري أيضاً على المستوى اإللكتروني«.
وذكر أن »الصحف تعاني منذ سنوات لكنها 
إلعادة  حان  والوقت  الخسائر  رغم  استمرت 
أصحاب  عليه  اتفق  ما  وفق  األمور  ترتيب 

الصحف«.
ونبه العلي إلى أن »الصحف الورقية التزال 
العالمات  لدى  اإلعالنية  ريادتها  على  تحافظ 
التجارية العالمية بسبب موثوقيتها وانتشارها 
في المجتمع الكويتي خصوصاً« مدلالً على ذلك 
مواقع  تتبع  الورقية  الصحف  في  بـ»إعالنات 
نفسها  المواقع  هذه  إيمان  يبين  ما  التواصل 

الن�سف: ندر�ش 

حتديد مقابل مادي 

لن�سخة »بي دي اإف«
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بتأثير الصحف لدى فئة كبيرة«.

خطوات جريئة

وفي السياق ذاته، ومع إقراره بأن الصحف 
في  حادة  مالية  أزمات  تواجه  بدأت  الورقية 
جريدة  تحرير  مدير  رأى  األخيرة  اآلونة 
االحتجاب  قرار  أن  العتيبي  ناصر  )الجريدة( 
إرهاصة  يمثل  ال  الكويت  لصحف  الجزئي 
معتبراً  قريبا،  الورقية  الصحافة  عصر  بانتهاء 
أنه »من السابق جداً ألوانه أن نتكلم عن إغالق 
الصحف في الكويت السيما أنها تتخذ خطوات 
جريئة في محاوالت جادة وحثيثة للحؤول دون 

ذلك«.
ولفت العتيبي إلى أن »الجريدة« ستعمد خالل 
الورقية  نسختها  »تطوير  إلى  المقبلة  الفترة 
التحليالت  من  األخبار مزيداً  إلى جانب  لتضم 
مواكبة  والتحقيقات«  والمقابالت  والتقارير 
تواجهها  التي  اإللكترونية  الحادة  للمنافسة 

فضالً عن التحديات الحالية والمستقبلية.
وتعكس الزيادة الضخمة في عدد مستخدمي 
المتعاظم  األثر  العربي  العالم  في  اإلنترنت 
القراء  شريحة  خصائص  في  الرقمية  للثورة 
ما  مرات   5 المستخدمين  هؤالء  عدد  تضاعف 
مليوناً   140 فأصبح  و2015   2007 عامي  بين 

مقابل 29 مليوناً فقط في 2007.

وفي هذا السياق، أكد اإلعالمي وليد الهوالن 
أن »الصحف الورقية تمثل لدى شريحة كبيرة، 
يمكن  ال  يومياً  طقساً  السن  كبار  وخصوصاً 
إلى ميزة تنافسية للصحف  الحياد عنه«، الفتاً 
األخطاء  تدارك  »سهولة  في  تتمثل  الورقية 
يمر  حيث  النشر  قبل  ما  مرحلة  في  الكارثية 
عوار  أي  لكشف  المراحل  من  بكثير  الخبر 
تحريري أو معلوماتي قبل وصوله إلى القراء«.

الورقية  للصحف  ميزة  الهوالن  اعتبره  وما 
في مرحلة ما قبل النشر، قوبل بذكر اإلعالمية 
حنان الزايد ميزة مناظرة للصحف اإللكترونية 
في مرحلة ما بعد النشر إذ بينت »سهولة تدارك 
هذا النوع من األخطاء بعد النشر في الصحف 
اإللكترونية بال أي خسارة مادية بعكس النسخ 
بعد  خطأ  أي  تصويب  يستحيل  التي  الورقية 

الطبع إال بخسارة مادية ال يستهان بها«.

قرار متاأخر

قسم  رئيس  رأى  االحتجاب،  خطوة  ومؤيداً 
اإلعالم بكلية اآلداب في جامعة الكويت د.مناور 
السبت من  يوم  الصحف  أن »حجب  الراجحي 
كل أسبوع أتى متأخراً سنتين أو ثالثاً« متوقعاً 
أن »تزيد فترة االحتجاب خالل عام أو عامين 

لتشمل يومي الجمعة والسبت«.
وراء  االقتصادية  الدوافع  إلى  إشارة  وفي 

النسخ  من   %70 »نحو  أن  إلى  لفت  االحتجاب 
الورقية للصحف يوزع على الهيئات والوزارات 
تجارية«،  أو  حكومية  اشتراكات  عبر  والبنوك 
كما أن »المعلن أصبح يحجم عن اإلعالن أيام 
الصحف  أصحاب  على  كان  ولذلك  اإلجازات« 
بدالً  للنفقات  توفيراً  خاللها  الصدور  »وقف 
الماضية  الخمس  السنوات  خالل  شهدناه  مما 
جودة  تضمن  كانت  كفاءات  عن  استغناء  من 
الصحافة  أهمية  على  وتأكيداً  المحتوى«. 
األديب  قال  المطبوعة،  مقابل  اإللكترونية 
والباحث السياسي د.محمد البغيلي »إن االنتقال 
مسيرة  يعزز  اآلن  اإللكترونية  الصحافة  إلى 
التطور اإلنساني بشكل عام ويرفع من مستوى 
الوعي لدى األفراد ويجعل المعرفة أكثر تكامالً 
تدعيمها  خالل  من  مصداقية  أكثر  واألخبار 

بالوسائط  المرئية والمسموعة«.
اتحاد  سر  أمين  لفت  ذاته،  السياق  وفي 
اإلعالم اإللكتروني الكويتي محمد العرادة إلى 
الصحافة  على  سلباً  سيؤثر  »االحتجاب  أن 
إياه  معتبراً  القراء«  عدد  حيث  من  الورقية 
»توطئة إللغاء الصحافة الورقية في المستقبل 
القريب« السيما مع »اهتمام أغلبها بدخول عالم 
صحيفة  أي  نر  لم  بينما  اإللكتروني  اإلعالم 
لتدخل  الرقمية  نسختها  عن  تتخلى  إلكترونية 

العالم الورقي«.
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حياتهم  ارتبطت  الذين  الصحفيون  يتخيل  ال 
ونجوم  أعالم  وقبلهم  طويلة،  عقود  منذ  المهنية 
يأتي  أن  الجاللة«،  »بالط صاحبة  في  براقة  كانت 
اليوم الذي تتوقف فيه ماكينات الطباعة عن الدوران، 
أرصفة  على  الصحف  باعة  صوت  يتوقف  وأن 
في  المرور  إشارات  وعلى  الطرقات  وفي  الشوارع 
الدول العربية كافة عن المناداة عن صحف الصباح 

والمساء.
الورقية  الصحافة  أن  »الجورنالجية«  يعترف 
بالقليلة،  ليست  منذ سنوات  تحديات صعبة  تواجه 
ووسائل  اإللكتروني  اإلعالم  وانتشار  توغل  أمام 
على  والكبار  الشباب  بين  االجتماعي،  التواصل 
السواء، لكنهم يرفضون مقولة »يوماً ما ربما يكون 
كثيرون،  يتوقع  كما  عاماً   15  -  10 غضون  في 

هؤالء  ومن  الورقية«،  الصحافة  وتندثر  ستختفي 
إن  يقول:  الذي  ميردخ  روربرت  اإلعالم  إمبراطور 
الصحف الورقية في طريقها لالنقراض، ولن يحتاج 
القارئ في المستقبل للصحافة المطبوعة، وسيخضع 

لسطوة اإلعالم الرقمي. 
تواجه  التي  هي  فقط  العربية  الصحافة  ليست 
العالمية  لوحدها أزمة مصير، بل سبقتها الصحافة 
أوقفت  فقد  الحياة،  والتي نجح بعضها في  العريقة 
الورقية  نسختها  البريطانية  »اإلندبندنت«  جريدة 
جريدة  ذاته  األمر  وفعلت  سنوات،  ثالث  نحو  قبل 
العريقتان  الصحيفتان  واكتفت  »الجارديان«، 
العالم  في  األمر  ولكن  اإللكترونية،  بنسختهما 
العربي تطور إلى حد توقف أعرق الصحف العربية 
نحو  توقفت  إذ  المالية،  األزمة  بسبب  الصدور  عن 

»السفير«  صحف  أبرزها  لبنان  في  صحف   9
وتعاني  و»المستقبل«  البلد«  و»صدى  و»األنوار« 
طاحنة،  مالية  أزمة  من  الشهيرة  »النهار«  صحيفة 
أوقفت  المصير نفسه، كما  إلى  بها  أن تؤدي  يمكن 
واكتفت  الورقية،  نسختها  اللندنية  الحياة  صحيفة 

بالنسخة اإللكترونية.
كافة،  المصرية  الصحف  اضطرت  مصر،  وفي 
عدد  تقليص  إلى  ومستقلة،  وخاصة  حكومية 
صفحاتها بشكل كبير، لمواجهة تراجع حاد في نسب 
اإلعالنات،  من  ايراداتها  في  كبير  ونقص  التوزيع، 
وهما المصدران الرئيسان لدخل الصحف. وحسب 
المالك  لإلعالم،  األعلى  المجلس  في  المسوؤلين 
هيكلة  عملية  فإن  مصر،  في  الحكومية  للصحف 
وفي  للحكومة،  المملوكة  الصحف  تنتظر  واسعة 

حتقيق: ليلى عبداحلميد- القاهرة

مواجهة المصير
ال�شحف العربية تواجه م�شري الختفاء مع تراجع توزيعها واإعالناتها
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الغالف

تتضمن  والجمهورية،  واألخبار،  األهرام،  مقدمتها 
دمج إصدارات في بعضها بعضاً، أو توقف بعضها، 
الصحافة  تواجه  التي  الخسائر  لوقف  محاولة  في 

المصرية والتي تقترب من 20 مليار جنيه.
والحال بالنسبة للصحافة الخليجية ليس مفرحاً 
أيضاً، إذ تعاني الصحف الخليجية كافة من تراجع 
عائداتها من التوزيع واإلعالنات، واضطرت غالبيتها 
من  لعدد  حدث  كما  الصدور،  عن  التوقف  إلى  إما 
المالية، وعدم  األزمة  تفاقم  الكويتية جراء  الصحف 
خفض  أو  الصدور،  في  االستمرار  عن  القدرة 
واالقتصادية  الرياضية  مالحقها  ودمج  صفحاتها 

والمنوعات داخل النسخة األم.
الذي  اليوم  يأتي  هل  عدة:  تساؤالت  تثار  وهنا 
يصبح العالم العربي بدون صحف ورقية؟ هل تصمد 
الصحافة الورقية أمام تحدي اإلعالم اإللكتروني؟ هل 
تغير الصحافة الورقية من جلدها، وتعيد هيكلتها من 
جديد بحيث تكون قادرة على االستمرار في الحياة؟

ال�صحافة الورقية...لن متوت

الصحفيين  من  عدد  آراء  استطلعت   »999« مجلة 
واإلعالميين وأساتذة اإلعالم واالتصال عن مصير 

الصحافة الورقية في العالم العربي.
نجم  الصحفي محمد  الكاتب  يستبعد  البداية  في 
في  للصحافة  األعلى  للمجلس  السابق  العام  األمين 
مصر أفول نجم صاحبة الجاللة، على غرار ما حدث 
تلغي  أن  لم تستطع  إعالمية جديدة  مع كل وسيلة 
سابقتها، ويضيف: »كل موجة جديدة تأخذ مداها من 
الذيوع واالنتشار، ثم تعود األمور بعد فترة طالت أو 
قصرت إلى التوازن، فالتليفزيون عندما ظهر وتوسع 
وانتشر، خفف من صوت الراديو، لكن لم يقض عليه، 
التواصل  وسيلة  وبات  بريقه،  الراديو  استعاد  إذ 

المثلى لسائقي السيارات على الطرقات«.

بعدما  الورقية،  الصحافة  تواجه  ذاته  األمر 
اإللكتروني بكل أشكاله من صحافة  انتشر اإلعالم 
لن  لكن  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  إلكترونية، 
إلى  يقود  أو  يلغي  أن  اإللكتروني  اإلعالم  يستطيع 
وأنه وبعد سنوات  أفول صاحبة الجاللة خصوصاً 
من االنتشار، بدأ اإلعالم اإللكتروني يفقد مصداقيته 
االجتماعي،  التواصل  باتت وسائل  إذ  لدى متابعيه، 
سبباً رئيساً من أسباب انتشار اإلشاعات واألخبار 

غير الحقيقية.
الدول  الورقية في كل  الصحافة  أن  ويتابع نجم 
تكون  تكاد  تحديات  تواجه  استثناء  بال  العربية 
واحدة، أبرزها تراجع توزيعها، ففي حالة الصحافة 
يومية  بين  ما  مطبوعة   600 نحو  يوجد  المصرية، 
وأسبوعية وشهرية، يتراوح حجم توزيعها مجتمعة 
جريدة  أن  حين  في  نسخة،  ألف   450  -  400 بين 
أخبار اليوم األسبوعية كان شعارها في الثمانينيات 
تراجع  إلى  يشير  وهذا  نسخة،  المليون  صحيفة 
مصدر الدخل الثاني للصحف في مصر واألمر ذاته 
ينطبق على بقية الصحف العربية التي تشكو جميعها 

من تراجع توزيعها.
وإلى جانب تراجع التوزيع، انخفض أيضاً الدخل 
من االعالنات والذي يعتبر الدخل الرئيس للصحف، 
الدول  في  االقتصادي  النشاط  تراجع  جراء  وذلك 
األساسيين  المصدرين  تراجع  كافة، وأجبر  العربية 
المطبوع  حجم  خفض  على  كافة  الصحف  للدخل 

وعدد الصفحات في محاولة للحد من الخسائر.
وفي رأي نجم فإن الظروف االقتصادية التي تمر 
بها المجتمعات العربية كافة، وكذلك تداعيات أحداث 
كلها  الحريات،  العربي، وتضييق  بالربيع  ما يسمى 
تجد  التي  الورقية  الصحافة  على  بثقلها  تلقي  أمور 
وانتشار  ذيوع  في ظل  كبيرة  تحديات  أمام  نفسها 
الصحافة اإللكترونية، لكن في اإلجمالي لن تختفي 

الصحافة الورقية. 
العربي  العالم  في  الورقية  الصحافة  أن  ويؤكد 
التحديات،  مواجهة  في  تنجح  أن  شريطة  ستبقى 
الفترة  إن  إذ  محتواها،  من  كثيراً  تطور  أن  وأولها 
الكثير من  في مهنية  كبيراً  تراجعاً  األخيرة شهدت 
الصحفيين في العديد من الصحف العربية، وهو ما 
يجعل القارئ يذهب بعيداً عن الصحيفة طالما أنه ال 

يجد ما يجذبه فيها.

روؤية جديدة

التحرير  رئيس  سرايا  أسامة  يؤكده  ذاته،  األمر 
السابق لجريدة األهرام المصرية، والذي يرفض هو 
أيضاً فكرة اندثار الصحف الورقية، لكنه يرى حتمية 
اإلعالم  تحديات  أمام  الورقية  الصحف  تبحث  أن 
هناك  يكون  وأن  لها،  جديدة  رؤية  عن  اإللكتروني 
المهنية من خالل أصحاب  إعادة صياغة لألوضاع 
دراسة  خالل  من  والمطبوعة،  الورقية  الصحف 
الصحف  تنشر، وشكل  أن  يجب  التي  الموضوعات 

والمضمون الذي تحتويه.
ويضيف: أن ظهور وسيلة إعالمية جديدة اليعني 
إلغاء األخرى، أو القضاء عليها، بل البحث عن التكيف 
تكون  أن  كيفية  في  التفكير  وإعادة  المتغيرات،  مع 
لم  أنه  ذلك  والمتطلبات،  وسيلة مؤثرة لالحتياجات 
مستحدثة  إعالمية  وسيلة  هناك  أن  تاريخياً  يثبت 
قضت على الوسائل األخرى، وال شك أن الصحافة 
الورقية تمر بأوقات ضعف مع ظهور أي تقنية أو 
أن  والدليل  تموت  ال  لكنها  جديدة،  إعالمية  وسيلة 
التليفزيون لم يقض على الراديو الذي استعاد رونقه 

من جديد.
الحالي  بوضعها  الورقية  الصحف  أن  ويرى 
تغيير  إلى  تتطلع  ولم  ماضيها،  على  تعيش  مازالت 
واقعها إلى واقع جديد، وتتطور مع الظروف الجديدة 
للواقع والمستقبل، فالقائمون عليها غير قادرين على 
إحداث التغيير، ولذلك يتعين اختيار قيادات صحفية 
جديدة تكون لديها القدرة على تغيير المنظومة بما 
يتناسب مع المتغيرات الجديدة التي يفرضها اإلعالم 

اإللكتروني.

هيكلة �صاملة

على  القائمين  الدين  نجم  نبيل  اإلعالمي  ويدعو 
لتطوير  حقيقية  خطة  وضع  إلى  الورقية  الصحف 
صحفهم، بحيث ال يكون التطوير منصباً فقط على 
الشكل والواجهة التي يتعامل معها القارئ، بل تكون 
عملية إعادة هيكلة شاملة وبحث عن تطوير وإثراء 
المحتوى للمادة الصحفية، لتصبح أكثر ميالً للعمق 
ليشمل  التطوير  يمتد  وأن  والمضمون،  والتخصص 
التبويب واأللوان، ذلك أن الوسائل اإللكترونية تسبق 
الصحافة المطبوعة في تقديم األخبار السريعة على 
يتم  التي  الورقية  الصحف  عكس  ساعة   24 مدار 
لساعات  طبقاً  محدد  وقت  في  وإصدارها  طبعها 

الطبعات األولى والثانية والثالثة.
تحكمها  العربي  العالم  في  الصحافة  أن  ويتابع 
خمسة مراكز صحفية، وهي تاريخياً بيروت والقاهرة 
والخليج وشمال أفريقيا، وجميعها تعتمد على الدعم 
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يمر  أيضاً  وجميعها  المختلفة،  بأشكاله  الحكومي 
بظروف متشابهة من التحديات التي خلقتها وسائل 
المصرية  تمر  فالصحافة  اإللكتروني،  اإلعالم 
تراجع  مظاهرها  أهم  تاريخها  في  بمرحلة  دقيقة 
أرقام التوزيع واإلعالن، واألمر ذاته ال يختلف كثيراً 
عن الصحافة الخليجية، والتي تصدرتها في الطفرة 
ثم  العراق،  غزو  قبل  حتى  الكويت  دولة  الصحفية 
ظهر مركز إعالمي خليجي قوي في دولة تمثل في 

إطالق عدد من المشاريع اإلعالمية الواعدة.

حتديات يف قلب ال�صناعة

بيد أن عبدالله الذبياني كاتب وصحفي سعودي 
االقتصادية  لجريدة  تحرير  مدير  منصب  شغل 
زمالئه  لغالبية  مخالفة  نظر  رؤية  له  السعودية 
أفول  يتوقع  منهم  العكس  على  إنه  إذ  الصحفيين، 
نجم صاحبة الجاللة في غضون 10  - 15 عاماً، في 
ظل وجود جيل يكبر حجمه ال يشتري صحيفة، وال 
هو  ما  بكل  وارتباطه  الورقية،  بالصحافة  له  عالقة 

إلكتروني يتزايد يوماً بعد يوم.
تندثر  هل   »999« سؤال  على  الذبياني  يرد 
تواجه  التي  »التحديات  بقوله:  الورقية  الصحافة 
الصحافة الورقية أصبحت في قلب الصناعة نفسها 
وفي كل أركانها، إنها تتعلق بنهاية أو االقتراب من 
نهاية السلعة نفسها )الورق( واستبدالها بمنتج يوفر 
التغذية نفسها التي كان يوفرها الورق، وبآليات أكثر 
العالمية  أعرق الصحف  وأقل سعراً، ولنا في  يسراً 
خير دليل، فصحف كانت تبيع نسخاً تتخطى حاجز 
المليون باتت تعاني، بعضها حّول استثماراته للعالم 
االفتراضي وبعضها مازال يقاوم ربما يعتقد بوجود 

شمعة في آخر النفق تعيد للورق وهجه وسطوته«.
ويتساءل بقوله: هل الحل هو إغالق الصحف، أم 
استجداء الحكومات لدعمها،أم االستناد إلى إعالنات 
األدنى من  الحد  الخاص لضمان  القطاع  مؤسسات 

اإليرادات، أم البحث عن حل خارج هذه الخيارات؟
هذا  يأتي  قد  مثالً،  الخليج  في  »لدينا  ويضيف: 
الحل وتتدخل الحكومات في مرحلة، لكنه لن يستمر 
في  الدعم  أولويات  تغيّر  أولها  أسباب،  لعدة  طويالً 
دول الخليج، فليس من المنطق االقتصادي أن ترفع 
الحكومات أسعار الطاقة لعامة الشعب، وتدفع دعماً 
لمؤسسات صحافية من المؤكد أنها ستكون خارج 
قطار المستقبل، ثم إن صناعة الرأي العام الذي كانت 
تؤديه الصحف الورقية، وتستند إليها الحكومات في 
باتت  التنموية،  أو  السياسية  قراراتها  لدعم  تكوينه 
وأكثر  فاعلية  أكثر  وهي  تؤديه  أخرى  قنوات  هناك 
تأثيراً وربما أقل تكلفة مالية على الحكومات، وهذا 
استمرار  من  المرجو  أو  المتوقع  الدعم  يستبعد 

الحكومات الخليجية للصحف الورقية«.
اإلعالنات  في  المتمثل  الثاني  الخيار  أن  ويتابع 
والذي  الخاص  القطاع  من  خصوصاً  الصحفية 
يعتبر الدخل الرئيس للصحف، بات هو اآلخر أكثر 
الشركات  التي ترصدها  اإلعالنات  فأرقام  صعوبة، 
الصحافة  حصة  تقلص  إلى  تشير  المتخصصة، 
أخرى،  قنوات  حساب  على  اإلعالنات  من  الورقية 
فضالً عن أن إعالنات القطاع الخاص تتأثر مباشرة 

وهي  المنطقة،  في  السائدة  االقتصادية  باألوضاع 
فترة  إال  هي  ما  وبالتالي  تقلص،  فترة  في  حالياً 
محدودة حتى نجد القطاع الخاص ال يضع الصحف 

الورقية في توزيعات ميزانية اإلعالنات.

ال تندثر

مصير  واإلعالم  الصحافة  أساتذة  يرى  كيف 
تحدي  أمام  العربي  العالم  في  الورقية  الصحافة 

اإلعالم الجديد؟
يتفق الدكتور صفوت العالم استاذ اإلعالم بجامعة 
القاهرة، وعضو لجنة التشريعات الصحفية واإلعالم، 
مع آراء العديد من الصحفيين بصعوبة التنبؤ بموت 
الصحافة الورقية وكما يقول: »ال يمكن الجزم بهذه 
السهولة بموت الصحافة الورقية في العالم العربي، 
لدى  كبير  بتقدير  وتحظى  موجودة  زالت  ما  فهي 
روادها  اإللكترونية  الصحافة  تجد  وكما  القراء، 
تكتسب الصحف الورقية يوماً بعد اآلخر قراًء جدداً، 
كتّاب  بريق  أن  كما  موجودة،  الورقية  فالصحافة 
في  يعملون  الذين  الصحفيين  والمحررين  المقاالت 
الورق، ما زال موجوداً،  تقديم قوالب متطورة على 
بالورق،  القراء  قبل  من  الكبير  االرتباط  عن  فضالً 
بهذه  الجزم  يمكن  ال  تراكم  أحدثه  ارتباط  وهو 
السهولة بموت الصحافة الورقية في العالم العربي«.
وفي المقابل تبرز الصحف اإللكترونية، والمتمثلة 
إلمكانية  باإلضافة  األخبار  تناول  في  السرعة  في 
لمشكالت  تجاوزها  جانب  إلى  المستمر،  التحديث 
الطباعة والورق، فضالً عن أن تكلفة إنشاء المواقع 
االلكترونية أقل من تكلفة إنتاج الصحف، سواء من 
أو من حيث تكلفة اإلعالنات،  المطبوعة  إنتاج  حيث 
من  أكبر  أصبح  اإللكترونية  المواقع  تأثير  أن  كما 
استخدام  خالل  من  وذلك  الورقية  الصحف  تأثير 
أنشطة الفيديو والفيديو التفاعلي والصور الحي في 
وقت الحدث، مما أثر بالسلب بنسبة كبيرة ليس على 
مصداقية الصحف ولكن على سرعة انتقال المعلومة 
نفسها. ويرى العالم أن مهنة الصحافة تمر بمرحلة 
تحول بطيء ولكن ليس معناه أن الصحافة الورقية 
في طريقها لالنقراض ألنه ما زالت نسبة من القراء 
فهو  وبالتالي  الورقية،  الصحف  شراء  على  تعتاد 

المواقع  على  الكلي  االعتماد  إلى  نهائياً  تحواًل  ليس 
اإللكترونية فقط واستئثارها بالخبر، والسبب يكمن 
في أن التأثير القوي للمواقع االلكترونية اإلخبارية 
الذي  األمر  اليومية،  الصحف  من  قراء  اجتذبت 
مواقع  وإطالق  تأسيس  إلى  اليومية  الصحافة  دفع 
إلكترونية خاصة لكنه توجه شكلي فقط لم ينطو على 
تطوير في األداء التحريري بشكل شامل من خالل 
ابتكار أبواب صحفية جديدة، وتقديم خدمات إعالمية 

مبتكرة تلبي احتياجات القراء الحقيقية.
الدكتور سامي عبدالعزير استاذ  األمر ذاته يراه 
اإلعالم بجامعة القاهرة، ويؤكد أن الصحف الورقية 
ال يمكن أن تقتل أو يقضى عليها، في ظل الوسائل 
اإلعالمية الجديدة التي توفر المعلومة السريعة من 
إلكترونى صغير، ولهذا السبب فإن الوسائل  جهاز 
اإلعالمية التقليدية تخضع اآلن لمنافسة أمام االيقاع 
التواصل  وسائل  تقدمه  الذي  السريع  التحريري 
المعلومات  وفيض  اإلنترنت  وشبكة  االجتماعي 
الوسائل  ستجبر  مما  االتجاهات،  كل  في  الدافق 
التقليدية على تطوير ذاتها وإعادة النظر في محتواها 
»الصحيفة  ويضيف:  كبيرة.  تحديات  أمام  ألنها 
الورقية ال تندثر وال تموت، ألن هناك عالقة عاطفية 
تجاه الصحف الورقية يحصل عليها القارئ بحفاوة 
زائدة وشغف شديد، وكأن رائحة الورق ذات تأثير 
خاص على أجيال ارتبطت بها وعاشت معها، فضالً 
الثابتة  كالوثيقة  تبدو  الورقية  الصحيفة  أن  عن 
تربطه  الذى  القارئ  أعين  أمام  من  تختفى  ال  التى 
بها ألفة شديدة«. أما الدكتور صابر حارص أستاذ 
سوهاج  بجامعة  االتصال  وتكنولوجيا  الصحافة 
أنها  كانت  اإللكترونية  الصحافة  بدايات  أن  فيرى 
تطورها  مع  لكن  المطبوعة،  الصحافة  دور  تكمل 
تحولت هذه العالقة من تكامل إلى تنافس، وذلك مع 
تطور وانتشار شبكات التواصل االجتماعي، وبروز 
الصحفي  ظهر  كما  المواطن،  بصحافة  يعرف  ما 
الشامل الذي يجيد التغطية الصحفية، وإعادة إنتاجها 
للورقي واإللكتروني، كما ظهرت صحافة الموبايل، 
وهو االتجاه الذي يمثل حالً للصحافة الورقية على 
أساس أنه جزء من نشاط المؤسسة الصحفية وليس 

منافساً مهدداً لوجود الصحافة الورقية.

 نبيل نجم أسامة سرايا
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الغالف

حتقيق : حممد قا�صم ال�صا�س - بريوت

حقبة جديدة؟
معركة ال�شحافة الورقية اأمام الإلكرتونية والأخرية اأمام الـ»�شو�شال ميديا«.

عن  كبرى  عربية  ومجالت  صحف  توقفت 
الصدور مؤخراً، بعد أن فقدت قدرتها المالية، 
ونتيجة ضغوط األعباء وااللتزامات عليها، مثل 
الصحف اللبنانية السفير والمستقبل واالتحاد، 
وغيرها  الكويتية،  والوطن  السعودية،  والحياة 

من الصحف والمجالت العربية.
فالتقنيات الحديثة، وانتشار شبكة اإلنترنت 
نعيشه،  الذي  السريع  الحياة  ونمط  وسرعته، 
المختصرة  األخبار  عن  يبحث  الجمهور  جعل 
النشر  ازدهار  إلى  أدى  مما  والسريعة، 
النخفاض  إليه،  المعلنين  وتحول  اإللكتروني، 
قيمة إعالناته مقارنة بتكلفة اإلعالن في النسخ 

المطبوعة.
يتمسك  يزال  ال  الذي  القديم  الجيل  وبين 
بقراءة الصحيفة الورقية، وجيل الشباب )جيل 
الصحيفة  تكون  قد  صراع  فون(،  السمارت 
انتهاء  أمام حتمية  الورقية ضحيته، فهل نحن 
أمام  للولوج  وقرائها،  الورقية  الصحافة  جيل 

حقبة جديدة ترفع راية التكنولوجيا عالياً؟
»999« التقت الصحفية اللبنانية زلفا رمضان ، 
من مجلة )سيدتي( السعودية، والتي أكدت على 
مدى تراجع توزيع الصحف والمجالت وتوقف 
المعركة  خسارتها  دون  من  بعضها،  صدور 
قائلًة:  اإللكترونية،  الصحافة  أمام  كلي  بشكٍل 
الصحافة  على  مباشر  تأثير  وجود  من  »البد 
الخسارة،  بمعنى  ليست خسارة  لكن  الورقية، 
ألن الصحافة الورقية هي قيمة إعالمية، قد ال 

تلغيها الصحافة اإللكترونية في شكٍل كامل«.
اإللكترونية  »الصحافة  رمضان:  وتضيف 
على  تعتمد  ال  وإخبارية،  إعالنية  هي صحافة 
لتحركات  النسخ  اعتمادها على  بقدر  النقد 
لذلك  أعمالها،  وتسويق  العامة  الشخصيات 
المعنوية،  قيمتها  لها  المكتوبة  الصحافة  تبقى 
حقيقة  وهذه  الورقية،  للقيمة  خسارتها  مقابل 

ملموسة«. 
الورقية  الطبعات  إيقاف  إمكانية  وعن 
لها،  اإللكترونية  بالمواقع  واالكتفاء  الحقاً، 
تتوقف  سوف  »بالتأكيد  رمضان:  زلفا  تقول 
الطبعات الورقية التي لم تؤهل نفسها للمواقع 
لبعضهما  مكملين  يكونا  أن  على  اإللكترونية، 

بعضاً. المواقع اإللكترونية هي السائدة اليوم، 
القلة كقيمة  إال  الورقية  ولم يبق من الصحافة 

إعالمية«. 
الرأي  في  تكمن  القارئ  »خسارة  وتضيف: 
مقابل  المكتوبة،  للصحافة  والنقدي  الصحيح 
يعد  لم  حيث  النسخ،  فن  يتقنون  صحافيين 
استقصاء الخبر هدف اإلعالم اإللكتروني على 

عكس ما اعتادت عليه الصحافة المكتوبة«.  
وتؤكد رمضان أن الصحافة اإللكترونية في 
معظمها صحافة غير أكاديمية، باإلضافة إلى أن 
سياسة  على  اعتادت  اإلخبارية  المواقع  معظم 

النسخ واللصق ال سياسة صنع األفكار.
هو  وتحوالته  العصر  تطور  أن  وترى 
السبب المباشر لتراجع قوة الصحف الورقية، 
قائلًة: »الوضع االقتصادي قد يؤثر على نسبة 
التأثير  وهذا  الورقية،  للمطبوعات  المبيعات 
المواقع اإللكترونية، و  موجود قبل بدء ظهور 
تتأثر بالوضع  المواقع اإللكترونية حالياً  حتى 

االقتصادي«.
مع  المواقع اإللكترونية  »ستلحظ  وتضيف: 
الوقت ما لحظته الصحف الورقية، بسبب سيطرة 
منصات التواصل االجتماعي )السوشال ميديا(، 
التي ستعمل على إزالة المواقع اإللكترونية، كما 
زالت المواقع اإللكترونية المطبوعات الورقية«.

»فاتن  اللبنانية  الصحافية   »999« التقت  كما 
لبنان،  شاشات  موقع  تحرير  رئيسة  قبيسي« 
بين  وقاٍس  شديد  التنافس  أن  ترى  والتي 
وذلك  اإللكترونية،  والمواقع  الورقية  الصحف 
الورق وكلفة  ارتفاع سعر  أولها  ألسباب عدة، 
المطابع وتراجع اإلعالنات، وهي عوامل أسهمت 
السنوات  في  الورقية  الصحافة  بإضعاف 
سكان  من  بالمئة   60 نحو  أن  كما  األخيرة. 
الفئة  وهي  إجماالً،  الشباب  فئة  من  هم  لبنان 
التي نشأت في عصر األجهزة الذكية ومنصات 

قبي�سي: ال�سحافة 

الورقية مل تعد تقدم ما 

يغري القارىء يف ظل 

الهجمة الإلكرتونية
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الجريدة  مع  تتعامل  وال  االجتماعي،  التواصل 
المثال  سبيل  على  تتعلق  وجدانية،  بطريقة 
وملمس  اليومية  الصحف  قراءة  على  باالعتياد 
إن فئة  إلى ذلك، بل  الحبر وما  الورق ورائحة 
الشباب تسير وفق ايقاع العصر السريع، حيث 

مصدر أخبارها هو هاتفها النقال أوالً. 
وتضيف: أن المعادلة باإلجمال غير متكافئة 
اإللكتروني  الموقع  فيه  اليوم، في وقت يسبق 
منصات  وباتت  الخبر،  نشر  في  الصحيفة 
التواصل االجتماعي منبراً لتداول األخبار حتى 
إلى الصحف. وعلينا أن نعترف  قبل أن تصل 
يغري  ما  تقدم  تعد  لم  الورقية  الصحافة  بأن 
القارىء في ظل الهجمة اإللكترونية، فوسائلها 
آليات  تطور  برغم  كما هي  زالت  ما  في جذبه 
العيش والتكنولوجيا ال سيما وأن تلك الصحف 
الغالب  في  مسؤوليتها  يستلم  والمجالت 
صحافيون تقليديون أو كالسيكيون من الصعب 
تغيير نظرتهم إلى المهنة كما ألفوها منذ ثالثين 

أو أربعين عاماً. 
وتوضح قبيسي: »ال نعلم إذا كان باإلمكان 
أصحاب  قبل  من  استقطابية  أساليب  إيجاد 
فاألمر  القارىء،  الستعادة  الصحف  بعض 

صعب للغاية ال سيما وأن دور الصحيفة بات 
خلفياته،  وسرد  الخبر،  تحليل  على  مقتصراً 
الخبر  يعد  فلم  فحسب،  متأخراً  نشره  وليس 
طازجاً في الصحيفة«. وتتوقع فاتن قبيسي بأن 
تدريجي،  أفول  نحو  متجهة  الورقية  الصحافة 
مجاالً  تترك  لم  والمعلومات  االتصاالت  فثورة 
ما  وهذا  اليوم،  حتى  بدائل  الختراع  كبيراً 
يفسر توقف صحف أجنبية وعربية كبيرة عن 
قبيسي  فاتن  الصحفية  وترى  أيضاً.  الصدور 
تفتقر  لبنان  اإللكترونية في  المواقع  غالبية  أن 
إلى المهنية واالحتراف، قائلًة: »بعض المواقع ال 
تركن إلى فريق اشتغل في الصحافة الورقية، أو 
على األقل تدرب بشكل جيد قبل خوضه العمل، 
فثمة استسهال كبير ومفضوح في هذا المجال، 
إلى جانب وجود مواقع إلكترونية أخرى فريقها 
محترف ومهني، ويحترم أصول المهنة، ويعرف 

قواعدها، ولكن هؤالء نسبتهم أقل بكثير«. 
وتضيف: »تحولت بعض المواقع اإللكترونية 
منصات  تنشرها  ألخبار  ناقل  مجرد  إلى 
من  التأكد  دون  من  االجتماعي،  التواصل 
على  »تغريدات«  تنقل  أنها  كما  صحتها،  مدى 
وأخباراً  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع 

وصوراً من خالل موقعي التواصل االجتماعي 
يعد هناك  لم  »فيسبوك«، و»انستغرام«، بحيث 
من صانع للخبر إال بنسبة محدودة. والصحافة 
يصفونها،  كما  المتاعب«،  عن  البحث  »مهنة 
وهذا  والنسخ،  االستسهال  على  قائمة  باتت 
يؤسفنا، نحن من اختبرنا صناعة الخبر، والقيام 
والحصول  ميدانياً،  االستقصائية  بالصحافة 
يصبح  ذلك  بكل  فاذا  بمصداقية،  السبق  على 

ترفاً في المهنة اليوم«.
وتختم قبيسي قائلًة: »ربما تحتاج الصحافة 
وقواعد  ضوابط  وجود  إلى  اليوم  اإللكترونية 
للحفاظ على ألق المهنة بشكلها المعاصر، وحب 
الخبرة  إلى  والعمل بأصولها واالرتكاز  المهنة 
والجهد الخاص، كلها عوامل تساعد على بلوغ 
األهداف المرجوة، وذلك من خالل تطبيق بعض 
ما تعلمناه من عملنا في الصحافة الورقية اليومية 
على مدى سنوات طويلة، علماً بأن الطريق ليس 
إلى نَفس طويل في ظل وجود  ويحتاج  سهالً 
فضائحية،  أو  مثيرة  أخبار  على  تعتمد  مواقع 
ولو  متابعيها،  عدد  من  يزيد  ما  بكل  وتتمسك 
من باب االبتذال أو التلصص على خصوصيات 
الغير، بخاصة وأن الجمهور المتابع بات قادراً 

على التمييز بين الغث والسمين.
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حتقيق: رمي حممد

آلة اإلشاعات
الإ�شاعات والأخبار الكاذبة 

جرمية مت�س الأمن القومي امل�شري

رغم تنوع مصادر اإلشاعة واختالف أهدافها، 
إال أنها فى الغالب تؤدي إلى زعزعة االستقرار 
استهدفت  إذا  خاصة  للمجتمع،  الداخلي 
النظام  أو رموز  الدولة،  فى  المهمة  المؤسسات 
أو موضوعات حيوية، أو إذا تطرقت إلى قضايا 
ببقاء  أو  واستقراره  المجتمعي  باألمن  ترتبط 
الدولة خاصة فى زمن طغيان وسائل التواصل 
االجتماعي، وتأثيرها بالغ الخطورة على تماسك 
المجتمع، وبالتالى على األمن القومي، حيث يعتبر 
انتشار اإلشاعات وترويجها أحد أدوات حروب 

الجيل الرابع والحروب الحديثة. 
في  اإلشاعات  سوق  بأن  يقين  على  والكل 
يمتاز  الراهنة  الفترة  في  العربية  مجتمعاتنا 
بالمزيد من الرواج، حيث تتنوع اإلشاعات فتكون 
شخصية أو سياسية أو اقتصادية، إال أن تأثيرها 

يصيب المواطن بالقلق.
وتعيش مصر في الوقت الراهن حرباً شعواء 
فهناك  اإللكترونية،  اإلشاعات  مروجي  من 
والداخلية  الخارجية  القوى  بعض  من  محاوالت 
لضرب  محاولة  في  اإلشاعات  من  عدد  إلطالق 

االستقرار وأحداث بلبلة في الشارع المصري.
الجريمة  حالياً  اإللكترونية  الجريمة  وتنافس 
»آلة  لتفرز  يومياً  إلى 120 بالغاً  الجنائية لتصل 
حيث  األكاذيب،  من  العديد  يوم  كل  اإلشاعات« 
في  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز  رصد 
مجلس الوزراء المصري 52 ألف إشاعة خالل 4 
الشهور الماضية وأبرز اإلشاعات التي انتشرت 
تحمل  إدعاء  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
البرلمان سفر النواب إلى روسيا، وفرض ضريبة 
شهرية على مستخدمي اآليفون، وتوقف حركة 
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آلة اإلشاعات
الإ�شاعات والأخبار الكاذبة 

جرمية مت�س الأمن القومي امل�شري

عبداملجيد: الإ�ساعات 

تنت�سر اأثناء ما ن�سميه 

بـاأوقات توقع اخلطر 

وهي اأوقات 

احلروب والكوارث

 هجر�ش: تفعيل قانون 

اجلرمية الإلكرتونية

 له دور كبري 

يف الت�سدي لإلشاعات 

والأخبار الكاذبة

السويس بسبب تصادم سفن  المالحة في قناة 
األمن  تمس  التي  اإلشاعات  من  وغيرها  بالقناة 

القومي المصري. 
مع  لقاءات   »999« لـ  كان  الصدد  هذا  وفي 
المختصين لمعرفة مدى تأثير اإلشاعات وكيفية 

مواجهتها.

كتائب اإلكرتونية

المعلومات  أمن  خبير  حجاج  وليد  المهندس 
تسمى  اإلشاعات  من  النوعية  هذه  إن  يقول: 
كتائب  عليها  وتشرف  اإلشاعات«  »بحرب 
وتتكون  مصر  وخارج  داخل  من  إلكترونية 
بالصحافة  تختص  واحدة  مجموعات  ثالث  من 
وأخرى تختص بنشر األخبار والثالثة بمنصات 
والهدف  ميديا(  )السوشل  االجتماعي  التواصل 

من وراء ذلك نشر األخبار المغلوطة.
إلى  تهدف  اإللكترونية  الحرب  أن  ويضيف: 
مهاجمة وتشويه أشخاص بعينهم، وكذلك تزييف 
الحقائق وزعزة األمن القومي وتشويه كل إنجاز 
يتم تحقيقه على أرض الواقع، ومن ضمن وظائف 
اإلرهابية  الكيانات  بعض  عن  الدفاع  اإلشاعات 
وذلك من خالل حمالت منظمة تستخدم وسائل 
االنتماء  روح  وهدم  أفكارهم،  لنشر  إلكترونية 
واستقطاب  بل  بالدولة  بالمعتقدات  والتكفير 

الشباب إلقناعهم بأفكارهم المتطرفة.
وعن كيفية التصدي لهذه الحرب اإللكترونية 
التصدي  يتم  إنه  قائالً:  حديثه  حجاج  يواصل 
لهذه النوعية من الحروب الحديثة من خالل ثالثة 
محاور أولها يتم تدريب الصحفيين واإلعالميين 
وليس  لألخبار  الدقة  بمنطق  يتعاملوا  أن  على 
مصدر  على  واالعتماد  نشرها  في  السرعة 
مصداقية. وذات  موثقة  تكون  لكي  المعلومة 

لدى  التوعية  رفع  في  ويتمثل  الثاني  والمحور 
المواطن لكي تكون لديه القدرة على التمييز بين 
الخبر الحقيقي والخبر المزيف، والمحور الثالث 
فريسة  ميديا«  »السوشل  مستخدم  نترك  بأال 
حائط  هناك  يكون  أن  ويجب  التزييف،  لصناع 
صد لهم ومتابعة هذه الصفحات ونشر األخبار 

الحقيقية من مصادرها. 
التواصل  مواقع  مستخدمي  حجاج  ويحذر 
مستخدمي  كل  على  يجب  قائالً:  االجتماعي 
حساباتهم  يحموا  أن  اإللكترونية  البرامج 
وأهمها  عدة،  بأساليب  الشخصية  وبياناتهم 
المجهولين،  مع  التعامالت  وطرق  السلوك 
أماكن  من  برامج  تحميل  عدم  إلى  باإلضافة 
غير موثوق فيها، والتحميل يكون من المنصات 
الرسمية مثل »غوغل بالي«، واغالق »البلوتوث« 
تداول  عدم  بجانب  استخدامه  عدم  حالة  في 
الحذر من  الشخصية مشاعاً، ويجب  المعلومات 
البرامج المجانية ألنها ال تقدم خدمة مجانية فلها 

أهداف من ورائها مثل جمع المعلومات. 
أنه  يوضح حجاج  الرقابي،  الدولة  دور  وعن 
مع تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
شأن  فى   2018 لسنة   175 رقم  القانون  على 

أن  بعد  وذلك  المعلومات،  تقنية  جرائم  مكافحة 
أقره مجلس النواب، حيث نص القانون على عدة 
المالية  والغرامات  بالسجن  بنود تحمل عقوبات 
ومن شأنها الحد من الجريمة اإللكترونية ومنها 
معلومات  ألي  المشروع  غير  االعتراض  جرائم 
البيانات  سالمة  على  واالعتداء  بيانات،  أو 
على  واالعتداء  المعلوماتية،  والنظم  والمعلومات 
الحسابات  أو  المواقع  أو  اإللكتروني  البريد 
الخاصة، واالعتداء على تصميم موقع، واالعتداء 
على  واالعتداء  المعلوماتية،  الشبكة  على سالمة 
األنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو 
إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج 
أو  أجهزة  أي  تداول  أو  تصدير  أو  استيراد  أو 
معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو 
محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي 
بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي 
كان  السلوك  ذلك  أن  وثبت  االتصاالت،  لتنظيم 
بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل 
ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها 
الحبس مدة ال  العقوبة  القانون، وتكون  في هذا 
ألف  مائة  عن  تقل  ال  وغرامة  سنتين،  عن  تقل 
بإحدى  أو  جنيه  ألف  مائتي  تجاوز  وال  جنيه، 

هاتين العقوبتيين.

خطر على اال�صتقرار

وبما يخص الشق القانوني، يقول رجب قاسم 
المستشار القانوني والمحكم الدولي إن اإلشاعات 
تعد من أخطر ما يؤثر على استقرار البالد، حيث 

من شأنها إثارة القالقل وتصدير اإلحساس العام 
بعدم االستقرار، مما يحدث أبلغ األثر في إحداث 
االرتباك لدى المواطنين، وقد تزايدت في اآلونة 
التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  عبر  األخيرة 
البلبلة  نشر  بهدف  كبيرة  بصورة  األجتماعي 
الرأي  توجهات  على  للتأثير  الكاذبة  واألخبار 
العام، وتعد السوشل ميديا من األدوات الرئيسة 
التي سهلت عمليه صناعة اإلشاعات والمعلومات 
سواء  واسع  نطاق  على  وانتشارها  المغلوطة 

بغرض التشويه أو التحريض.
عبر  وأهميته  األمر  لخطورة  قاسم  ويشير 
هذه  النتشار  وحزم  قوة  بكل  التصدي  وجوب 
الظاهرة التي أصبحت تمس األمن القومي، وذلك 
عن طريق سن القوانين لمواجهة تفشي الظاهرة، 
العقوبات  قانون  من   188 المادة  نص  وبتفعيل 
بسوء  نشر  من  كل  معاقبة  على  تنص  التي 
قصد أخباراً أو بيانات أو اشاعة كاذبة أو أوراقاً 
بالحبس  كذباً  منسوبة  أو  مزورة  أو  مصطنعة 
بمدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة 
أو  ألف جنيه  آالف جنيه، وال تزيد عن عشرين 
القضاء  بهدف  وذلك  العقوبتين،  هاتين  بإحدى 
الفترة  في  انتشرت  التي  اإلشاعات  حرب  على 

األخيرة بصورة كبيرة.
المواطنين  توعية  يجب  أنه  قاسم  ويضيف 
بخطورة تداول ونشر اإلشاعات حتى ولو كانت 
القانون،  طائلة  تحت  لتدخل  الدعابة  سبيل  على 
جرائم  اإلشاعات  أشكال  بعض  القانون  ويعتبر 
إلكترونية مثل الرسائل النصية والمنشورات على 
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وسائل التواصل اإلجتماعي. 
ويضيف: أن القانون رقم 175 لسنة 2018 في 
تضمن  المعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  شأن 
بند عقوبات الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع 
والحسابات الخاصة والبريد اإللكتروني ونسبه 
إلى شخص طبيعي أو اعتباري، واالعتداء  زوراً 
على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي 
غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل 
دون  من  بكثافة  معين  لشخص  اإللكترونية 
أو  نظام  إلى  شخصية  بيانات  منح  أو  موافقته 
الخدمات من  أو  السلع  لترويج  إلكتروني  موقع 
دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة 
المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو 
أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية 
كانت  سواء  رضاه،  دون  من  شخص  أي 

المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
 

حرب �صر�صة

أستاذة  المجيد  عبد  ليلى  الدكتورة  وتقول 
لها  اإلشاعات  إن  القاهرة  جامعة  في  اإلعالم 
خطورة كبيرة في التأثير السلبي على المجتمع، 
مصيرية  بأمور  اإلشاعة  تعلق  حالة  في  وذلك 
أو  االقتصادية  أو  السياسية  الناحية  من  سواء 

الذعر  تثير  أن  اإلشاعات  االجتماعية، فمن شأن 
في  بخاصة  الناس  نفوس  في  والقلق  والتوتر 
وتنتشر  لديهم،  والفكري  الثقافي  الفراغ  حالة 
نسميه  ما  أثناء  مروجوها  وينشط  اإلشاعات 
الحروب  أوقات  وهي  الخطر«،  توقع  »أوقات  بـ 
والكوارث والفوضى، ألن الناس يتوقعون حدوث 
اآلن  تواجه  ومصر  األوقات،  هذه  خالل  الشر 
حرباً شرسة للسيطرة عليها داخلياً وخارجياً من 
خالل بث ونشر إشاعات مسمومة بين المواطنين 
من أجل هدم المجتمع ومنع استقراره، ألن كثرة 
استقرار  انعدام  إلى  عملياً  تترجم  اإلشاعات 
المجتمع سياسياً وأمنياً، ويجب أن يكون لوسائل 
اإلعالم دور مهم لنفي اإلشاعات فعليها أن تتسم 
بالحيادية والصدق في تناول الموضوعات التي 
تؤثر بصورة مباشرة على المواطنين، فالتناقض 
تهم  التى  القضايا  إحدى  تغطية  في  اإلعالمي 

الرأي العام يؤثر سلباً على المجتمع.

وعي واأمل 

ويؤكد الشيخ الدكتور أسامة األزهري أحد علماء 
األزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية أهمية 
قيم الوعي واألمل والثقة بالنفس في ظل المخططات 
المستهدفة إلذكاء الفتن في الشرق األوسط، من خالل 

اللعب على وتر المذهبية والطائفية، وتشكيك المواطن 
في مؤسسات البلد التي ينتمى إليها، فاإلشاعات أمر 
اإلسالمي جملة وتفصيالً،  الدين  به  لما جاء  مناٍف 
المجتمع من كل ما  الدين يحرص على سالمة  ألن 
يصيب أفراده من أخالق فاسدة أو عقائد باطلة أو 
الكريم  القرآن  منها  حذر  واإلشاعات  سلوك سلبي، 

وسنة رسوله.

خطوات جادة

وتقول النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة 
التضامن االجتماعي في مجلس النواب المصري 
إن تفعيل قانون الجريمة اإللكترونية له دور كبير 
وإن  الكاذبة،  واألخبار  لإلشاعات  التصدي  في 
لمواجهة  الحكومة  اتخذتها  جادة  خطوات  هناك 
الفعال  الدور  في  ذلك  ويتمثل  اإلشاعات،  خطر 
لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس 
الدوري  والرصد  بالمتابعة  المصري  الوزراء 
المثيرة للجدل في وسائل اإلعالم  للموضوعات 
وشبكات التواصل االجتماعي بنفي هذه األكاذيب 
وتوضيح الحقائق بشكل سريع، عالوة على أن 
هناك شفافية في نقل المعلومات،وهو األمر الذي 
يكون له األثر األكبر في دحر ظاهرة اإلشاعات 

واألخبار الكاذبة.



POP ADS.indd   172 2/22/18   12:00 PM



العدد 579 مارس 382019

حوار

الله جميل يحب الجمال..لكن بعضهم يشوه 
هذا الجمال..بعضهم يحاول أن يسرق جمال الله 
بفعل الغضب أو الكره أو الحقد..أو أي مشاعر 

ضد اإلنسانية..ضد الطبيعة والفطرة البشرية.
في اآلونة االخيرة تفشت ظاهرة خطرة في 

حوار: الرا الظرا�صي  - ت�صوير: حممد علي

بعض المجتمعات، وهي الحرق )باألسيد(، فقد 
الظاهرة وبشكل كبير في بعض  انتشرت هذه 
الهند,  أفغانستان,  كامبوديا,   ( مثل  الدول 
فيها  المصابين  وعدد  وباكستان(  بنجالديش 
على األقل 1500 شخص سنوياً، 80% منهم من 

نساء   %70 إلى   %40 بين  ما  ولألسف  النساء 
تحت سن الثامنة عشرة.

تشوهات  إلى  النساء  هؤالء  تتعرض  حيث 
تستدعي الكثير من الجراحات التجميلية، والتي 
في بعض األحيان ال تغطي اإلعاقة التي يسببها 

الهاشمي: 
نساعد النساء من 

ضحايا االعتداء باألسيد 
في ترميم 

وجوههن المشوهة!
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الحرق باألسيد وال تستطيع الجراحة التجميلية 
ترميمه، لذلك يستدعي في بعض الحاالت تغطية 
شكل  لتعطي  اصطناعية  بأعضاء  اإلعاقة  هذه 

الجزء المفقود.
حسان  حمود  أشواق  دور  يأتي  وهنا 
وزمالئها...يأتي  الحوار  هذا  نجمة  الهاشمي، 
دور اإلنقاذ والترميم والمساعدة، وإعادة األمل 
الضوء  نسلط  حيث  وغيرهم،  لهؤالء  والحياة 

على أول نحاتة بشرية إماراتية. 
بفن  تعلقت  البداية...كيف  كانت  كيف   •

نحت األعضاء؟
األعمال  إدارة  درست  الحقيقة  في  أنا   -
األعضاء  وتصنيع  نحت  في  وتخصصت 
عندما  البداية  وكانت  واالصطناعية،  البشرية 
عن  للبحث  بدبي  الصحة  هيئة  إلى  توجهت 
وظيفة مكتبية، ولعدم توفر أي شاغر في ذلك 
الطبيعي  العالج  قسم  في  توظيفي  تم  الوقت 
طبيعي  عالج  كمساعدة  راشد  مستشفى  في 
مؤقتاً حتى يتم نقلي بعد ذلك, ولكن ما لمسته 
إلى  دفعني  عالية  إنسانية  من  المهنة  هذه  في 
العمل واالستمرار في هذه المهنة لمدة سنتين، 
درل  السيد  على  تعرفت  السنتين  هذه  وخالل 
أتكنز، الذي كان يعمل في معمل صغير لتصنيع 
لمكان  والمجاور  الصناعية  البشرية  األطراف 
عملي، ولقد جذبني ما كان يقوم به من تصنيع 
األعضاء وأثار بداخلي هوايتي القديمة في عمل 
المجسمات الفنية, وبعد التعرف على ما تحمله 
مهنة »تصنيع األعضاء« من قيم فنية وإنسانية، 
طلبت من المسؤولين االنتقال للعمل هناك, وبعد 
عام  ذلك  على  الموافقة  تمت  كثيرة  محاوالت 
تم  حتى  العمل معه جزئياً  بدأت  2000, وهكذا 
نقلي بالكامل ومنحي مسمى نحاتة طبية سنة 

2001، ألكون أول نحاتة طبية إماراتية! 
• كيف يمكن تعريف فن النحت الطبي؟

على  تعتمد  مهنة  الطبي هي  النحت  مهنة   -
اإلبداع واإلحساس الفني العالي ألن من يقوم 
فنية  يمتلك رؤية ومهارة  أن  المهنة البد  بهذه 
مطابقة  أطراف  لصنع  والنحت  الرسم  في 
ومماثلة وتحمل ذات شكل الطرف المستأصل 
المتضرر  الشخص  يستطيع  حتى  المبتور،  أو 
من فقدان الطرف أن يعيش حياته بشكل طبيعي 
من دون الشعور بالخجل من نظرات اآلخرين له 

والتي تشعره بالنقص.  
أو  نحات  كل  أن  ذلك  يعني  ال  هذا  ولكن 
امتالك  من  البد  إذ  المهنة،  لهذه  يصلح  فنان 
قبل  الصحيه  الحاالت  لمختلف  الطبية  المعرفة 
تركيب العضو والتي تمكنه من التعامل مع كل 
حالة على حدة بشيء من المعرفة والعلم الذي 
للعضو  تأثيرات سلبيه  أي  يضمن عدم وجود 

االصطناعي بعد التركيب.
)أمنيتي(  مركز  إنشاء  فكرة  بدأت  كيف   •

لتصنيع األعضاء؟
الرجاء واألمل، ولقد كان  تعني  »أُمنيتي«   -
بها  وحلمت  تمنيتها  أمنية  المركز  إنشاء  حلم 

مؤسسة  من  بدعم  تحقيقها  وتم  عدة  لسنين 
الصغيرة  المشاريع  لتنمية  راشد  بن  محمد 
والمتوسطة، ليقوم مركز أمنيتي بدوره بتحقيق 
احتياجاتهم  وتلبية  إليه  يتجه  من  كل  أمنيات 
دولة  في  يحتاجها  من  لجميع  آمالهم  وتحقيق 

اإلمارات ومن خارجها.
العيون  وتصنيع  بتصميم  المركز  في  نقوم 



العدد 579 مارس 402019

حوار

واألذن  األنف  الوجه  من  وأجزاء  االصطناعية، 
والقطع  والثدي  والقدم  واألصابع  واليد 
من  النادر  النوع  هذا  توفر  ولعدم  التعويضية، 
نعتبر  لهذا  المجاورة  الدول  في  التخصص 
الذين  المراجعين  من  لكثير  األولى  الوجهة 
يبحثون عن الجودة، حيث يستقبل المركز الكثير 
ومن  التعاون  مجلس  دول  من  المراجعين  من 
واألردن  والسودان  وفلسطين  والعراق  مصر 

ولبنان وسوريا واليمن والهند.
وقد تم تصنيع أكثر من 500 عضو لمصابين 
التشوهات  لتغطية  الدولة  وداخل  خارج  من 
التي نتجت عن تشوهات خلقيه أو الحوادث أو 

أمراض خبيثة تستدعي استئصال العضو.
كما يقوم المركز بمساعدة النساء المحتاجات 
من  الدول  من  وغيرهما  ومصر  باكستان  في 
تعرضهن  بسبب  تشوهات  من  يعانين  اللواتي 
أعضاء  بصناعة  وذلك  باألسيد  لالعتداء 
من  الناتجة  اإلعاقات  لتغطية  لهن  تعويضية 

تعرضهن للحرق. 
حصلت  التي  الجوائز  وأهم  أبرز  هي  ما   •

عليها خالل مسيرتك في هذا المجال؟
- كانت جائزة الموظف المبدع لبرنامج دبي 

أبرز  من   2008 لسنة  المتميز  الحكومي  لألداء 
وأهم الجوائز لي. وكان وقوفي بجانب صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
ونجله سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد 
دبي فخراً لي ودافعاً للبحث عن التميز والتطور 
كانت  العالمين  توفيق رب  بعد  المستمر, ومن 
تلك الكلمات التي قالها لي صاحب السمو الشيخ 
الصورة  اللتقاط  نقف  ونحن  راشد  بن  محمد 
ألقف  لي  القوي  الدافع  التكريم  منصة  على 
من جديد كلما تعثرت في عقبات الحياة, كانت 
الصعوبات  واجهت  كلما  أذني  في  ترن  كلماته 

مسيرة  إكمال  في  للمضي  لي  الداعمة  وكانت 
التميز. 

كما أني افتخر بذلك التكريم الذي أوالني به 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
عندما أثنى على عملي واهتم بدعم مركز أمنيتي 
والذي أثمر عنه عقد أتفاقية مع شرطة أبوظبي 
أحمد  نعمة  إماراتية  وكوني  الدعم،  من  وكثير 
الله تعالى عليها كل يوم ألني انتمي إلى مجتمع 
ودولة تنعم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة التي 

تبذل الكثير لترتقي بشعبها إلى أعلى القمم.
بالفخر لحصول مركز  هذا بجانب شعوري 
لدعم  راشد  بن  محمد  جائزة  على  أمنيتي 

النحت الطبي مهنة تعتمد على الإبداع

 والإح�سا�ش الفني 



41 العدد 579 مارس 2019

مشاريع الشباب كأفضل مشروع في فئة ريادة 
األعمال المجتمعية على مستوى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة لعام 2018، وذلك بعد افتتاحه 

بخمس سنوات. 
كما افتخر بالجائزة الممثلة في  تلك السعادة 
المراجعين  عيون  في  أراهما  اللذين  واالمتنان 
الثقة  ومنحهم  إسعادهم  يعتبر  حيث  وذويهم, 
لمتابعه حياتهم بشكل طبيعي من دون الشعور 
بالنقص بالنسبة لي الهدف األول فإعادة الثقة 
والسعادة لهم بتصنيعي هذه األعضاء هي منبع 

سعادتي أنا.
فاز في األوسكار  الذي  الفيلم  • حدثينا عن 

وذكر فيه اسم أشواق الهاشمي؟
- القصة بدأت عندما قامت مؤسسة خيرية 
العالمية  المؤسسة  مع  بالتواصل  بريطانيا  في 
الواليات  في  األعضاء  تصنيع  الختصاصيي 
فنيين يستطيعون  عن  بحثاً  األمريكية  المتحدة 
لتصنيع  تدعى زكية  امرأة  المساعدة في حالة 
عضو اصطناعي لها تستطيع به تغطية اإلعاقة 
في  للحرق  تعرضها  نتيجة  منها  تعاني  التي 
طلبها  بسبب  كانتقام  زوجها  قبل  من  الوجه 
الطالق منه، وبما أننا في دولة االمارات أعضاء 
تصنيع  الختصاصيي  العالمية  المؤسسة  في 
األعضاء في الواليات المتحدة األمريكية ونقدم 
اإلمارات  دولة  في  للمحتاجين  الخدمة  هذه 
والدول المجاورة، تم إرسال الصور للحالة إلى 
مركز أٌمنيتي لفن تصنيع األعضاء, في الوقت 
الذي مازلنا نخطط فيه إلطالق برنامج خاص 
يدعى )أٌمنيتي معك( يختص بمساعدة الحاالت 
المحتاجة والمشابهة لحالة زكية, وعندما اطلعنا 
المساعدة  قررنا  بالحالة  الخاصة  الصور  على 
لما لمسناه في فظاعة الجرم الذي اقترفه زوجها 
لتدمير حياتها لذلك تكفل مركز أٌمنيتي بجميع 
الجزء  ترميم  وإعادة  العضو  تصنيع  نفقات 
تمنحها  اصطناعية  بقطعة  وجهها  من  المفقود 

الثقة والسعادة من جديد. 
في  السابق  معلمي  مع  التعاون  تم  ولقد 
للقيام  اتكنز  دارل  األخصائي  راشد  مستشفى 
بتكاليف  للحالة  االصطناعي  العضو  بتصنيع 

تحملها مركز أمنيتي.
من  وجه(  )إنقاذ  القصير  الوثائقي  الفيلم 
والباكستانية  جنك  دانييل  األمريكي  إخراج 
شارمين عبيد, رأينا فيه الجراح التجميلي محمد 
ثالثة  كل  باكستان  بزيارة  يقوم  الذي  جواد 
وإجراء  باألسيد  الحروق  حاالت  لعالج  أشهر 

جراحات تجميلية لهم متطوعاً بدون أجر. 
أما عن الجوائز التي حصل عليها الفيلم، فقد 
فاز الفلم بجائزة األوسكار ألفضل فيلم وثائقي 
أفضل  وجائزة  نفسها  للفئة  ايمي  وجائزة 
ترشيح في مهرجان أبوظبي السينمائي، ولكن 
التي  والفرحة  االبتسامة  الحقيقية هي  الجائزة 
رسمت على وجه زكية في النهاية والتي كانت 

ثمرة لجهود الكثيرين.

�سنعت اأكرث من 500 ع�سو مل�سابني خارج 

وداخل الدولة لتغطية الت�سوهات
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لم يكن فيلم الفيديو واضحاً إال أنه كاف للكشف 
عن أكبر عملية احتيال يانصيب في التاريخ األمريكي. 
حيث ظهر رجل ممتلئ الجسم وهو يتجه الى متجر 
آيوا  »كويك تريب« في مدينة دي موانيه في والية 

األميركية قبل يومين من أعياد الميالد عام 2010.
على  وقلنسوة  فضفاضة  كنزة  يرتدي  كان   
أمين  اقترب من  رأسه والتي حجبت وجهه وعندما 
من  أخرج  ثم  الكلمات  بعض  معه  تبادل  الصندوق 
فحص  والذي  له  وأعطاهما  ورق  قصاصتي  جيبه 
جهاز اليانصيب وأجرى بعض التغيير. وعندما خرج 

الرجل انطلق بسيارته بعيداً. 
كانت قصاصتا الورق تتعلقان بالهوت لوتو وهي 
عشرة  وأربع  واشنطن  في  منتشرة  يانصيب  لعبة 
والية حيث يلتقط جهاز الكومبيوتر المختص خمسة 
»هوت  باسم  معروفاً  يكون  السادس  بينما  أرقام 
فإنه  الستة  األرقام  على  الالعب  وإذا حصل  بول«. 

يفوز بالجائزة.
وخالل تسجيل الفيديو كانت قيمة الجائزة عشرة 
أحد  إلى  بواحد  تقدر  الفوز  وفرصة  دوالر  ماليين 
عشر مليوناً. بعد أيام اختيرت أرقام »الهوت لوتو«، 
والتي كانت 3،12،16،26،33،11، وفي اليوم التالي أعلن 
يانصيب والية آيوا أن متجر »كويك تريب« في مدينة 
دي موانيه باع التذكرة الرابحة من دون أن يأتي أحد 

للمطالبة بالجائزة البالغة 16.5مليون دوالر.
 بعد شهر عقد يانصيب آيوا مؤتمراً صحفياً أعلن 
فيه أن أحداً لم يستلم الجائزة . كما أصدر تذكيراً بعد 

ثالثة شهور ُثم رسالة أخرى بعد ستة شهور وثالثة 
بعد تسعة شهور طالباً من الفائز أن يستلم جائزته 

في موعد ال يتجاوز العام من تاريخ فوزه.
جونستون  فيليب  اتصل   2011 نوفمبر  في 
بأن  اليانصيب  مسؤولي  وأخبر  كندي  محام  وهو 
بالتذكرة  الخاص  الصحيح  المسلسل  الرقم  لديه 
لدى  ارتداها  التي  الثياب  عن  وعندما سئل  الفائزة. 
التذكرة ذكر أنه كان يرتدي معطفاً رياضياً  شرائه 
متجر  سجله  ما  مع  يتناقض  مما  رمادياً  وسرواالً 
»كويك تريب«.وفي مكالمة الحقة اعترف بأنه كان 
اإلفصاح  يريد  ال  عميالً  يساعد  أنه  وادعى  يكذب 
اليانصيب  قوانين  مع  يتعارض  ما  وهو  هويته  عن 
هويته  عن  الفائز  يعلن  أن  تشترط  التي  »آيوا«  في 
اليانصيب شكوكهم  أبدى مسؤولو  كما  المأل.  على 
خسارته  يعني  هويته  عن  إفصاحه  عدم  إن  إذ 
16.5مليون دوالر. قبل ساعتين من مرور عام على 
عملية السحب حضر ممثلو شركة قانونية إلى مقر 
استالم  وطلبوا  الفائزة،  التذكرة  ومعهم  اليانصيب 
بيليز ومديرها  في  مقرها  نيابة عن شركة  الجائزة 
يدعى فيليب جونستون. وبسبب إلحاحهم فتح مكتب 
النائب العام تحقيقاً من دون التوصل إلى أي نتيجة.

ساند  روب  العام  المدعي  من  طلب  عامين  بعد 
فحص ملف اليانصيب. حيث عرض فيلم فيديو غير 
واضح للرجل ذي القلنسوة على وسائل اإلعالم آمالً 

في المساعدة.
والية  يانصيب  في  موظف  به  اتصل  وبالفعل 

كما  الرجل.  على صوت  تعرف  أنه  وأخبره  »مين« 
العنكبوتية  الشبكة  بتطوير  مختصة  موظفة  تعرفت 
تيبتون  إيدي  يدعى  لرجل  إنه  وقالت  الصوت  على 
كمهندس  الحكومية  اليانصيب  جمعية  في  يعمل  و 

شبكات في »دي موانيه«.
إيدي الذي كان عازباً ومصاباً باالرتياب قام ببناء 
أثار  مما  دوالر  مليون  نصف  بتكلفة  فاخر  منزل 
شاهد  الذي  ماهير  جاسون  ومنهم  زمالئه  شكوك 
على  وتعرف  ساند  نشره  الذي  لوتو  الهوت  فيديو 
صوت الرجل. ثم سجل الفيديو وأزال التشويش منه 
كما فصل الصوت عنه، وفي اليوم التالي زار متجر 
»كويك تريب« وقام بقياس األبعاد الداخلية للجدران 
وارتفاعاتها وأحجام اليدين والقدمين، حيث تأكد أن 

الرجل هو إيدي.
في يناير 2015 ألقي القبض عليه بتهمة االحتيال 
وبعد شهور مثل أمام هيئة المحلفين في المحكمة، 
حيث قال المدعي العام إن هذا الرجل يعمل في مجال 
أوعز  ثم  فازت،  التي  التذكرة  واشترى  اليانصيب 

لشخص بطلب قيمتها .
وقد عرفت جهة االدعاء أن إيدي هو من اشترى 
الهاتف  وتسجيالت  الفيديو  وكان  الرابحة  التذكرة 
المحققين  لدى  وأصبح   . ذلك  على  دليالً  الخليوي 
وتعامل  اليانصيب،  نظام  بتعديل  قام  بأنه  اعتقاد 

بشكل ما مع األرقام التي تظهر عشوائياً.
إيدي وقبل معرفة  فإن  أعده ساند  لبحث  ووفقاً 
جهازي  أحد  إلى  توصل  لوتو  الهوت  جائزة 

الجريمة و العقاب

ترجمة: د. ح�صن الغول

سقوط المحتال
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وأدخل  الرابحة  األرقام  يختار  الذي  الكومبيوتر 
أداة بحجم اإلصبع تحتوي على خيط من التعليمات 
سرياً  برنامجاً  أن  كما  بكتابتها،  قام  التي  المشفرة 
»رووت كيت« سمح له بحصر مجموعة من  يدعى 

األرقام المتوقع فوزها .
وقد أخبر المدعي العام أعضاء هيئة المحلفين بأنه 
ليس عليهم فهم التكنولوجيا بتفاصيلها إلدانة إيدي. 

وبعد المداوالت وجدت الهيئة أنه مذنب .
بعد شهور دق هاتف مكتب ساند وكانت المكالمة 
عن  إنه قرأ مقاالً  المتكلم  قادمة من تكساس، وقال 
فاز  تومي  ويدعى  أخاه  أن  إلى  وأشار  إيدي  إدانة 

بجائزة يانصيب منذ عشر سنوات.
لدى اتصال ساند بأحد التحريين أخبره أنه في 
عام 2006 اتصل رجل يدعى توم بارغاس بالشرطة 
موقعاً  وأربعين  أربعة  يمتلك  أنه  وأخبرهم  المحلية 
وتدر  العام  في  مرتين  تعمل  التي  النارية  لأللعاب 

مبالغ طائلة.
اتصل  تيبتون  تومي  يدعى  قاضياً  إن  وقال: 
ويريد  دوالر  مليون  نصف  يمتلك  أنه  وأخبره  به 
تشغيلها معه مما أثار شكوكه، حيث أبلغ الشرطة ثم 
قابل القاضي الذي أخرج من حقيبته مبلغ 450 ألف 

دوالر وأعطى بارغاس 100 ألف منها.
وبعد شهور ذهب محقق لمقابلة تومي الذي أخبره 
أنه فاز بجائزة يانصيب، وألنه ال يريد إخبار زوجته 
طلب من صديق له استالم الجائزة وقدرها نصف 
مليون دوالر مقابل حصوله على عشرة بالمائة منها، 

وتم إغالق القضية.
روبرت  يدعى  شخصاً  أن  إلى  ساند  توصل  ثم 
في  دوالر  ألف   780 وقدرها  بجائزة  فاز  رودس 
ويسكونسين،  يانصيب  مسابقة  في   2007 ديسمبر 
وتم التأكد من أن هذا الرجل صديق إليدي تيمبتون .
مدينة  من  كيل  كون  فاز   2011 نوفمبر  في 
هيمفيل بجائزة قدرها 650 ألف دوالر في يانصيب 
له  تومي  أن  ذلك  بعد  ساند  واكتشف  أوكالهوما، 
ثالثة أصدقاء على صفحة الفيس بوك يحملون اسم 
كون .كما تم شراء تذكرتي يانصيب فائزتين بمبلغ 
وهو   ،2010 ديسمبر   23 في  دوالر  ألف  ستة عشر 
آيوا.  يانصيب  تذكرة  إيدي  فيه  اشترى  الذي  اليوم 
من  ماكلوسكي  كريستوفر  الجائزتين  استلم  وقد 
تكساس والفتاة آمي واريك من آيوا وهما صديقان 
إليدي . وذات صباح ذهب ساند مع محقق إلى منزل 
استالم  يستطع  لم  إيدي  أن  أخبرتهما  التي  الفتاة 
استلمت  وأنها  عمله،  طبيعة  بسبب  الفائزة  الجائزة 

الجائزة بدالً منه مقابل مبلغ مالي.
كما تمكن المحققون من وضع أيديهم على ست 
احتيال  عملية  من  جزءاً  والتي شكلت  فائزة،  تذاكر 
الكومبيوتر  أجهزة  أن  الحظ  حسن  ومن  كبرى، 
المستخدمة في عام 2007 المتعلقة بالجائزة الفائزة 
في  موضوعة  كانت  ويسكونسين  يانصيب  في 

المخزن حيث قام خبير بفحص أحدها.
تمت إدانة إيدي وأخيه تومي وقد وافق إيدي على 
سالمة  ضمان  على  سيساعد  مما  أسراره،  كشف 

إن  إيدي:  وقال  المستقبل.  في  اليانصيب  ألعاب 
خطته بدأت بالصدفة وبشكل بريء حيث حصل على 
معلومات بطريقة غير مباشرة من موظف يانصيب 
جهاز  في  للفوز  مرشحة  أرقام  إدخال  تضمنت 
الكومبيوتر. وكان يهدف إلى الحد من عملية االختيار 
تلك  مولد  كان  ما  مرحلة  وفي  لألرقام.  العشوائي 
األرقام يتعرض لالنحراف الى مسار مختلف وفقاً 
لما يريده إيدي، ومن ثم تبدأ عملية الحساب مع أرقام 
مقررة مسبقاً، وبدالً من التعامل مع ماليين األرقام 

ينحصر األمر في عدة مئات فقط .
وفي الليلة التي سبقت فوزه بجائزة وقدرها أربعة 
ماليين وثمانمائة ألف دوالر من يانصيب كولورادو 
الكومبيوتر وكتب األرقام  أجرى إيدي تجارب على 
المتوقع فوزها على لوحة ثم سلمها الى أخيه وأخبره 
أن هنالك فرصة جيدة للفوز وطلب منه المشاركة في 

اليانصيب .
خالل محاكمته وافق إيدي على صفقة مع المحكمة 
استغل  بل  قانوني  غير  أمراً  يرتكب  لم  أنه  وإدعى 

ثغرة في النظام كأنه يلعب الورق في الكازينو .
القاضي من جهته أصدر حكماً ضد إيدي بالسجن 
لخمسة وعشرين عاما كحد أقصى، كما تم استعادة 
أعاد  بينما  تومي  المليون دوالر من  مليونين وربع 

إيدي 350 ألف دوالر.
ويتوقع المدعي العام أن يتم إطالق سراح إيدي 
قد  للعفو  قرارات  أي  ضمن  سنوات  سبع  خالل 

تصدر.
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الجريمة و العقاب

وأموال  وأعمال  تجارة  بينهما  وكان  تعارفا.. 
ووّد.. وصار بين »سهيل، 36 عاماً«، وبين شريكه 
متبادلة،  ثقة  38عاماً«  »راشد،    التجاري،  بالعمل 
وصداقة ال بأس ِبمنسوِبها، ودرجة حرارِتها، حيث 
كان االثنان يعمالن بتجارة الفواكه والخضراوات، 
لألول،  ينقل  الثاني  ألخرى،  مدينة  مْن  ونقلها 
البضاعة،  يتسّوق  الذي  وهو  الخاّصة،  ِبشاحنتِه 

ويبيُعها لـ »سهيل«.
وصار  الطرفين،  بين  العالقة  توّطدت  وحين 
أراد  التعامل،  وُحْسِن  االرتياح  من  نوعٌ  بينهما 
الغداء،  على  شريكه  يستبقَي  أْن  يوماً،  »سهيل« 
طابخة  العيال،  “»أّم  30عاماً«  »خولة،  »فزوجته« 
األمر  بداية  »راشد«  وأْبدى  طيّباً«..  أكالً  اليوم 
ممانعته عْن تلبية الّدعوة، بحّجة أنه ينوي العودة 
لِمدينته قبل غياب الشمس، خاّصة وأّن لديه أعماالً 
أخرى، ال بّد من إنجازها في الساعات المتبقية من 
هذا اليوم.. لكْن تحت إصرار شريكه وإلحاِحه، بقي 
»راشد« على الغداء، وهي المّرة األولى، التي يزوُر 

فيها بيَت شريكه »سهيل«.
االرتياُح  بدا  األولى،  الوهلة  ومن  الغداء،  على 
زوجة  و»خولة«،  »راشد«،  الضيف  بين  واِضحاً 
شريكه بالعمل.. فرَح قلباهما باللقاء، لكأّن بينهما 
تعارفٌ منذ زمن بعيد.. لم يعر »سهيل«، أّي انتباه 
ما  أحسَن  على  الغداء،  جلسة  وانتهت  يجري،  لما 
اللقاء  كأّن  بآن،  والزوجة  للضيف  بالنّسبة  ُيَرام، 
األّول، كان تأِسيَساً للقاءاٍت أخرى، ال بّد للطرفين 

مْن تسريِع وتائِرها.. 
في يوٍم آخر، دعا »سهيل« - ِبضغٍط ِمْن زوجته 
هذه المّرة - شريَكه على العشاء.. لم ُيبِد  »راشد« 
للقاء  أعماقه  بأعمق  ُمتشّوقاً  كان  بل  ممانعة،  أّي 
»خولة«، ومجالستها، والتوّدد إليها، ولذا قبَِل الّدعوة  

من دون ترّدد..
الّزوج  أقدام  المياه تجري مْن تحت  هكذا بدأت 

اإعداد: وجيه ح�صن

َزْعِمِه،  وفي  بدونها!  أو  منه،  بمالحظٍة  »سهيل«، 
أّنه ِبضيافته لشريِكه، واستبقائه تارة على الغداء، 
دعائم  بينهما  تتوطد  إّنما  العشاء،  على  وأخرى 
في  يكون  أْن  يمكن  هل  لكْن  وتتجّذر،  الصداقة 

التجارة ثقة عْمياء، والماُل زينة الحياة؟
هكذا سارت األمور، وهكذا بدأت »خولة« تخاطب 
شريَك زوجها على »الموبايل« بكلماٍت فيها الّدالل 
والغنْج، وكانت – على ما يبدو - امرأًة طِريَّة لُعوباً، 
وقعت  فقد  متأّخرة،  مراهقة  فترة  تعيش  كأّنها 

الّسمكة بشبكِة الصيّاد، فأيَن المفّر؟
بكّل اتصال، وبكّل جلسة، وبكّل لقاء، كان هناك 
غمزٌ ولمز، وكالمٌ َمعُسول، أو شبه َمعُسول، بينها 

وبين الثّعلب »راشد«، الذي يرتدي ثوَب إنسان...
ولّما كان »راشد« يمتلك »َمْزَرعة« بضاحيٍة مْن 
»سهيل«  شريكه  لضيافة  ورّداً  مدينتِه،  ضواحي 
يوٍم  لقضاء  للعائلة،  دعوة  وّجه  فقد  المتكّررة، 
بالمْزَرعة، واختار يوم عطلة، من دون ِعلِْم زوجته، 
)خاّصة وأّن المْزَرعة، تحوي مسبحاً جميالً، وغرفاً 
فِسيَحة للنوم، وأشجاراً وزهوراً ونباتات، وكّل ما 

يطلبه المرء من أسباب الّراحة واالستجمام(..
يستقبُل  وهو  ُتوَصف،  ال  »راشد«  فرحة  كانت 
»هنادي«،  وابنتيهما،  وزوجها  »خولة«  بمزرعتِه، 

و»هيفاء«، وهما طالبتان في المرحلة اإلعدادية.
ِبأحضان  الليلة  تلك  »سهيل«  عائلة  نامت 
أسباب  كّل  بتقديم  »راشد«  ُيقّصر  لم  المْزَرعة، 
خاّصة  وعائلته،  للّشريك  الضيافة،  وكرم  الّراحة، 
وأّنه والحبيبة الجديدة، تنتظُرهما أوقات هاِنئَة، كان 

االثنان يرُسمان خرائطها ِبتؤدٍة وِحنْكة..
في اليوم التالي، بعد فترة الغداء، وّدَع الُمِضيَف 
»راشد« ضيوفه، طالباً منهم تكرار الزيارة، و»على 

الّرحب والّسعة«، كّررها مّراٍت عّدة..
بأثناء وجود العائلة، بضيافة »راشد«، لم ُيْخِف 
ولم  إليها،  والتوّدد  »خولة«،  بالمرأة  تعلّقه  الّرجل 

أو  َغباِئه،  أو  ِطيبته،  بدافع   – »سهيل«  الّزوج  يكن 
حبّه التجاري لشريكه - يقيم أّي وزن لذلك، بل كان 
يعتبر كّل ما يقّدمه للعائلة، إنما يأتي من باب ُحْسن 
االستقبال، وكرم الضيافة، وَرّد الجميل، ليَس غير!

العالقة  قطار  ساَر  وهكذا  األمور،  هكذا سارت 
الحميمة - بين »خولة«، والحبيب »راشد« - لكْن 
ليس على ِسّكتِِه الصحيحة، إلى أْن تطّورت األحداث 
والَعفاف  الِحْشَمة  عن  بعيداً  مشبوهة،  لعالقٍة 

والَحَصانة.
وكان يومٌ قْمطريرٌ أسود، كوجوه الَقتَلة.. حين 
زوجٌ،  »وهو   - »راشد«  والشريك  »خولة«،  اّتفقت 
»سهيل«،  زوجها  قتْل  على   - أوالد«  أربعة  ولديه 
بمكاٍن مجهول،  ُجثّتِه  والتخلّص منه لألبد، ورمي 
وكأّن الُمجِرَميْن، ال عالقة لهما بوقوع الجريمة، ال 

مْن قريب وال مْن بعيد، وهكذا كان..
»ضّد  وُقيَِّدت  المغدور،  صفحة  ُطِوَيت  بعدها   
سنة  أو  شهراً  يمتّد  قد  أجٍل،  إلى  لكْن  مجهول«.. 
أو سنوات، بعدها ال بّد وأْن تظهَر الحقيقة ساطعًة، 
طاَل الّزمن، أو قُصر، »وإّن غداً لِلُمحاَسبِة قريب«!                  
إجرامية،  بطريقة  »راشد«،  الُمتثعلِب  استطاع 
حيث  زوجها،  جثة  إخفاء  »خولة«  وبمساعدة 
من  خاليٍة  بمنطقٍة  َوَرْميِها،  تْكييِسها،  مْن  تمّكنا 
السّكان والَماّرة! وهكذا تفّرغ العاشقان لعالقتهما، 
تترّدد  »خولة«  صارت  بل  الخاّصة..  وحياتهما 
بمفردها على مزرعة »راشد«، وفي كّل مّرة، كانت 
والبقاء  البيت،  لمغادرة  سبباً  ابنتيها  أمام  تختلُق 
خارجه ليوم أو يومين.. وفي الحقيقة، كانت تذهب 
إلى »راشد«، لممارسة فعل الزنا، مْن دون خوف أو 

خجل أو ترّدد..
عْن  ورحيله  »سهيل«،  الزوج  مقتل  على  مضى 
وَقِضيِضها،  ها  ِبقضِّ سنوات،   3 نحَو  الفانية  هذه 

حتى كادت قضيته أْن ُتنَسى تماماً!             
غير  العالقة  على  سنوات   4 قرابة  مرور  وبعد 

قلوب سوداء! 
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الشرعية بين الطرفين، َعَرَف »راشد« بطريقٍة من 
آخرين،  أشخاص  مع  تخونه  »خولة«،  أّن  الطرق، 
األمر الذي جعله يدخل في »َحيَْص َبيَْص« مْن أمره، 
بل جعله ذلك شبه مجنون، وكادت عروق رقبته أْن 
تنفجر، وهو الذي أحّب »خولة«، وكان يغدُق عليها 

الهدايا والمال دونما تقصير! 
لقتلها،  جهنميّة  خطة  رسَم  نفسه،  وبين  بينه 
والتخلّص منها لألبد، فـ»خولة« التي أحبّها، وصرف 
عليها كثيراً من المال، ولم تحترم غراَمُه بها، ال بّد مْن 

معاقبتها، واالنتقام منها، »والباِدي أظلم«..
سوى  لمحاسبتها،  سبيل  مْن  أمامه  يكن  لم 
دعوتها لزيارته بالمْزَرعة، قائالً لها على »الموبايل«:
لحم  من  شيء،  كّل  جّهزت  أنا  »حبيبتي،   -
اشتريًت  وقد  وهدايا،  وفواكه  روحيّة  ومشروبات 
لِك َمصوغات ذهبيّة، ال تترّددي بالمجيء، أنتظرك 

على أحّر من الجمر«..
- غداً أصل إليَك صباحاً، ريثما أتدّبر أمَر البِنْتين، 

انتظرني حبيبي..
بالفعل، توّجهت »خولة« للقاء عشيقها بمْزَرعتِِه، 

هناك استقبلها بالتّرحاب، أظهر لها تمثيالً سعادته 
الفائقة بلقائها، كأّنها تزوره للمّرة األولى..

بعد أْن أكال طعامهما، وشربا الخمرة الملعونة، 
للِحْشمة  الُمناِفي  الفعل  وماَرَسا  غرفته،  إلى  قاما 
قد رسم خطة جهنميّة  »راشد«،  وكان  والَعفاف.. 
أشخاص  مع  تخونه  التي  عشيقته  من  لالنتقام، 

آخرين..
وهكذا أقدم المجرم على خنْقها بواسطة حبل، ثم 
وضع كيساً أسود برأسها، ليدفنها بحفرة، كان قْد 

أعّدها سلفاً لهذه الغاية.
»هنادي«،  البِنْتين  أّم  »خولة«  مضى على غياب 
أكثر من يومين، وهما ال تعرفان شيئاً  و»هيفاء«، 
عْن أّمهما.. ذهبت البنتان مع أحد أقاربهما لتقديم 
بالٍغ إلى أحد مراكز الشرطة، قالتا فيه: )إّن أّمهما 
“خولة”، قد تغيّبت عن البيت منذ يومين، وأّن هاتفها 

خارج التغطية(.. 
الهاتفية  الخدمة  مزود  من  المركز  رئيس  طلب 

معرفة آخر اتصال على موبايل »خولة« لألهميّة! 
الجاِني  بين  اتصال  آخر  أّن  بالتّدقيق، عرفوا  و 

رئيس  أمَر  »راشد«!  المجرم  من  كان  والضحيّة، 
المركز رجاله، بمتابعة »راشد«، وإلقاء القبض عليه، 

والمجيء به للمركز موجوداً.. وهكذا كان..
بارتكابه  »راشد«  اعترَف  التحقيق،  أمام ضابط 
جملة جرائم، أّولها: قتْل شريكه بالتجارة »سهيل« 
وتأييدها،  األسود  القلب  »خولة« صاحبة  بمعاونة 
والثانية: جريمة ممارسة الزنا معها، والثالثة: قتْل 

عشيقتِِه »خولة« خنْقاً، بهذه الطريقة الشنيعة..
القتْل..  جريَمتَي  بتمثيل  »راشد«  المجرم  قام 
وبعدها، أودع بغرفِة الحجز والتوقيف، لتقديمه إلى 
القضاء الُمختّص، خاّصة وأّن المجرم اعترف بعظمة 
لسانه، بالجرائم الثالث المنسوبة إليه، من دون أّي 
الّضحيّتين،  وعلى  نفِسه،  »وعلى  إكراه،  أو  ضغط 
َجنَى  راشد«. فحكم القضاء عليه بالعقاب العادل 
الذي يستحقه قلبه األسود على كل جرائمه، فكان 

عبرة لمن اعتبر.  
القصة  في  المذكورة  والشخصيات  األسماء   *
مستعارة، وأي تشابه مع أسماء وشخصيات أخرى 

هو محض صدفة.
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أوراق قانونية

د. م�صطفى طاهر- باحث قانوين

ضوابط المكافحة الدولية للجريمة

مع إشراقة فجر الخامس من ديسمبر 2018، 
انطلقت واحدة من أكبر العمليات األمنية العابرة 
أوروبا،  في  األخيرة  السنوت  خالل  للحدود، 
مداهمات  شملت  التي  »بولينو«،  عملية  وهي 
من  مئات  فيها  شارك  النطاق،  واسعة  دولية 
معاقل  باقتحام  خاللها  وقاموا  الشرطة،  رجال 
أربع  المنتشرة في  اإليطالية،  »ندرانغيتا«  مافيا 
الجنوبية،  أمريكا  دول  من  وعدد  أوروبية  دول 
عام  منذ  ومكثفة،  مشتركة  تحريات  على  بناًء 
شديدة  اإلجرامية  المنظمة  هذه  حول   ،2016
عضو،  آالف  ستة  نحو  تضم  التي  الخطورة، 
وتتمتع بانتشار واسع في عالم الجريمة المنظمة 
تجارة  من   %80 نحو  في  وتتحكم  األوروبية، 

الكوكايين في أوروبا! 
جرت  التي  المداهمات،  تلك  أسفرت  وقد 
بلجيكا  من  كل  في  ومتزامن،  منسق  نحو  على 
 90 نحو  اعتقال  عن  وهولندا،  وألمانيا  وإيطاليا 
شخصاً من زعماء وعناصر المنظمة، المتورطين 
وغسل  الكوكايين  تهريب  جرائم  ارتكاب  في 
واالبتزاز  العنف  وأعمال  والرشاوى  األموال 
والتهديد، فضالً عن اعتقاالت أخرى في أمريكا 
الجنوبية. كما تم ضبط أكثر من ثالثة أطنان من 
الكوكايين، و140 كيلوغراماً من أقراص النشوة 
يورو  مليوني  واسترداد  )اكستازي(،  المخدرة 

من عائدات األنشطة اإلجرامية. 
وتكشف عملية »بولينو« عن حجم وصعوبة 
إنفاذ  أجهزة  تواجهها  التي  الراهنة  التحديات 
القانون، جراء تفاقم ظاهرة »الجريمة« وتنامي 

خطورتها، وتعدد وتعقد طرق ارتكابها، وانتقال 
الكثير منها من طور الجرائم التقليدية البسيطة، 
إلى عالم الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مع سهولة 
المجرمين واألموال عبر مناطق شاسعة  تحرك 
من العالم، في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال واالنتقال، وعولمة االقتصاد وتدويل 
األسواق، وتخفيف الرقابة على الحدود، والنمو 
والبضائع  األشخاص  حركة  في  المسبوق  غير 

والخدمات واألموال عبر البلدان.
كما تؤكد هذه العملية - التي جرت وقائعها، 
تخطيطاً وتنفيذاً، بإشراف وتنسيق وكالة الشرطة 
األوروبية »يوروبول«، ووكالة التعاون القضائي 
األوروبية »يوروجست« - على أهمية وضرورة 
التعاون الثنائي ومتعدد األطراف بين السلطات 
األمنية والقضائية، لحسن إدارة مكافحة الجريمة 
بوجه عام، والجريمة المنظمة عبر الوطنية بوجه 
خاص، فضالً عن الدور الحيوي لهذا التعاون في 
خلق »مناخ عالمي مناهض للجريمة«، يضيق فيه 
المنظمة،  العصابات اإلجرامية  الخناق على هذه 
وتحرم فيه هي وعائداتها غير المشروعة من أي 
مالذات آمنة، بما يوفر المزيد من الدعم لجهود 

المكافحة. 
وفي ضوء ما تقدم، لم يعد إعمال مبدأ »إقليمية 
القانون الجنائي« على إطالقه، محل تسليم كامل 
أخذ  الذي  المعاصر،  القانوني  الفكر  جانب  من 
العديد  في  وإطراد،  بوضوح  نفسه  عن  يعبر 
التي  الوطنية،  والقوانين  الدولية،  الصكوك  من 
ومعالجة  التقليدية،  المفاهيم  تجاوز  إلى  سعت 

عادًة  تثور  التي  والعملية،  القانونية  المشكالت 
خالل عمليات المكافحة الدولية، من خالل »حلول 
توفيقية مبتكرة«، تتسم بقدر كبير من المرونة، 
اعتبارات  بين  والمواءمة،  التوازن  تحقيق  بغية 
السيادة  من  بها  يرتبط  وما  الوطنية،  السيادة 
من  الجنائي،  المجال  في  والقضائية  التشريعية 
هذا  في  الدولي  التعاون  متطلبات  وبين  ناحية، 

المجال، من ناحية أخرى.
على  الُعجالة  هذه  في  نقتصر  وسوف   
هذه  من   - فحسب   – لثالث  موجز  استعراض 
تم  التي  التوفيقية«  و»الحلول  المشكالت، 
الترتيب  على  وذلك  عليها،  للتغلب  استحداثها 

التالي: 

اأواًل - مدى م�صروعية قيام موظفني 

اأجانب بجمع اال�صتدالالت, داخل 

اإقليم الدولة:

في  كما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
جمع  إجراءات  ُتناط  العالم،  دول  من  غيرها 
االستدالالت بموظفين رسميين وطنيين، يعينهم 
ويحدد  االتحادي،  الجزائية  اإلجراءات  قانون 
اختصاصاتهم نوعياً ومكانياً على سبيل الحصر 
قيام  ثم فال يتصور  إجراءات(. ومن   34 )م33، 
وقعت  سواء  اإلجراءات,  بهذه  أجانب  موظفين 
الجريمـــــة داخل الدولة أو خارجها، وسواء كان 
مرتكبوها من المواطنين أو من األجانب. وإذا قام 
موظف أجنبي بمثل هذه اإلجراءات داخل الدولة, 
فإنها تقع من غير ذي صفة، وتخضع – بالتالي 
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- لألحكام والضوابط التي تخضع لها األعمال 
الصادرة من آحاد الناس.

على أن ماتقدم لم يحل من دون إقدام الدول 
التعاون  مجاالت  من  العديد  إتاحة  على  المعنية 
األمنية  لسلطاتها  األطراف،  ومتعدد  الثنائي 
والقضائية، خالل عمليات المكافحة الدولية، ومن 

ذلك: 
مرتكبي  حول  المعلومات  وتبادل  التشاور 
الجرائم الخطيرة, ومتابعة تحركاتهم وأنشطتهم 
ووضع  اإلجرامية,  وسائلهم  على  والوقوف 
االشتراك  دون  من  لضبطهم,  المناسبة  الخطط 

المباشر في التحريات أو الضبط.
يتعاون  مشتركة،  ميدانية  فرق  تشكيل 
الجريمة  أعضاؤها في مالحقة وتفكيك شبكات 
المنظمة عبر الوطنية، السيما تلك المتورطة في 
جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل 

األموال.
المتهمين  واستجواب  مناقشة  في  االشتراك 
خاصًة  السريين،  والمرشدين  عليهم  والمحكوم 

في الجرائم المنظمة عبر الوطنية. 
للعمل  األجانب  الضباط  ببعض  االستعانة 
»تحت ساتر«، بقصد اختراق العصابات الدولية، 
أواإليقاع بالعناصر اإلجرامية، حال تعاملها في 

المواد غير المشروعة )مخدرات/ أسلحة،(.
لعناصر  وإلكترونية  ميدانية  مراقبات  تنفيذ 
إجرامية موجودة على إقليم الدولة، لصالح وبناًء 
على طلب دولة أخرى، تستهدفها هذه العناصر، 

أو تستهدف غيرها من الدول الصديقة. 

ثانيًا - الت�صليم املراقب للمواد غري 

امل�صروعة:

أن  الجنائي«،  القانون  »إقليمية  مبدأ  يقتضي 
الجرائم،  مختلف  العامة بضبط  السلطات  تبادر 
التي تقع على إقليم الدولة، وضبط المواد كافة 
التي كانت محالً لها، أو استخدمت في ارتكابها، 
أو تحصلت عنها. على أنه قد يكون من األوفق - 
في بعض األحوال - »تأجيل« ضبط هذه المواد 
إقليم  إلى  بدخولها  والسماح  الحق،  وقت  إلى 
بعلم  أخرى،  دولة  إقليم  إلى  عبورها  أو  الدولة، 
السلطات المختصة، وتحت رقابتها السرية، متى 
إيجابية،  أكثر  نتائج  تحقيق  ذلك  من شأن  كان 
النهائي  المقصد  بتحديد  يتعلق  ما  وبخاصًة 
للمواد غير المشروعة، وضبط أكبر عدد ممكن 
من العناصر الرئيسة، القائمة على أمور التخطيط 
النشاط اإلجرامي محل  والتمويل والتنظيم، في 
المالحقة، وهوما ُيعرف اصطالحاً بـ »المرور أو 

التسليم المراقب للمواد غير المشروعة«.
داخل  إلى  المواد  هذه  بمرور  السماح  ويعد 
لهذا  »إرجاء«  مجرد  ضبطها،  دون  من  الدولة 
بينما  الذكر،  سالفة  لألهداف  تحقيقاً  الضبط، 
ينطوي السماح لها بمواصلة طريقها إلى خارج 
من  الطوعي«،  »التنازل  من  نوع  على  الدولة، 
المقصد«،  »دولة  لصالح  العبور«،  »دولة  جانب 
تلبية  بالرعاية، وهي  لمصلحة عليا أجدر  تغليباً 
متطلبات التعاون الدولي، واإلسهام اإليجابي في 

مكافحة أنماط اإلجرام المنظم العابر للحدود.
باهتمام  المراقب  التسليم  أسلوب  وقد حظي 

أثبت  أن  بعد  األخيرة،  السنوات  خالل  مطرد، 
على  الجريمة،  مكافحة  في  فعالة  كأداة  جدواه 
في  سيما  ال  الوطني،  وعبر  الوطني  الصعيدين 
مجال مكافحة المخدرات، الذي كان وال يزال هو 
لهذا األسلوب.  المجال األول واألكثر استخداماً 
االتجار  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  وكانت 
غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 
دولية،  قانونية  وثيقة  أول  هي   )1988 )فيينا، 
كاملة  مادة  وتفرد  اإلجراء،  هذا  بتعريف  ُتعنى 
ألحكامه وضوابطه، وتحث الدول األطراف على 

تقنينها وتطبيقها. 
القضائية  ونظمها  الدول  مواقف  تباينت  وقد 
ترفض  من  فمنها  الصدد،  هذا  في  واإلدارية 
هذا اإلجراء كليًة، ومنها من تسمح به، شريطة 
صدور إذن مسبق من إحدى سلطاتها المختصة 
العام،(،  النائب  الداخلية.  وزارة  العدل.  )وزارة 
بينما تفوض دول أخرى بعض كبار مسؤوليها 
في السماح باتخاذ هذا اإلجراء، وفقاً لظروف كل 

حالة على حدة.
وقد حرصت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
المراقب  التسليم  وضوابط  أحكام  تقنين  على 
رقم  القانون  خالل  من  المشروعة،  غير  للمواد 
القضائي  التعاون  شأن  في   2006 لسنة   )39(
الدولي في المسائل الجنائية، حيث أجازت المادة 
يأذن  أن  العام  للنائب  المراقب(  التسليم   -  41(
أو متحصلة  تعد حيازتها جريمة،  أشياء  بعبور 
من جريمة، أو كانت أداة في ارتكابها، إلى داخل 
الدولة أو خارجها من دون ضبطها، أو استبدالها 
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المختصة،  السلطات  أو جزئياً، تحت رقابة  كلياً 
وذلك بناء على طلب جهة قضائية أجنبية، متى 
كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط 
مرتكبها. مع عدم جواز اإلذن بذلك، إذا كان من 
شأن تنفيذه اإلضرار بسيادة الدولة أو أمنها أو 

النظام العام أو اآلداب العامة أو البيئة فيها.
كما نصت المادة )42 - إجراءات تنفيذ التسليم 
المختصة في  الجهات  تتولى  أن  المراقب( على 
حدود  في  كل  إليه،  المشار  اإلذن  تنفيذ  الدولة 

اختصاصها. 
وإذا كان ُيحمد للمشرع اإلماراتي هذا االتجاه 
عام،  بوجه  الجريمة  مكافحة  لجهود  الداعم 
والجريمة المنظمة عبر الوطنية بوجه خاص، إال 
التحديد،  وجه  على   )41( المادة  على  نأخذ  أننا 
بعبور  السماح  العام  للنائب  أجازت  عندما  أنها 
األشياء المتصلة بالجريمة، إلى داخل الدولة أو 
خارجها، اشترطت أن يكون ذلك بناًء على طلب 
»دولة أجنبية«، بينما أغفلت تماماً السماح باتخاذ 
هذا اإلجراء بناًء على طلب »جهة وطنية« كأجهزة 
أو  المحلية،  أو  االتحادية  المخدرات،  مكافحة 
قوات حرس الحدود أو الجمارك،. الخ، وهو األمر 
المتصور وقوعه في الواقع العملي، بدرجة اكبر 
اإلماراتي  المشرع  لدعوة  يدفعنا  ما  غيره،  من 

لتدارك ذلك القصور، في أقرب وقت ممكن.

ثالثًا: ت�صليم املجرمني:

في  المستقرة  القانونية  النظم  أحد  وهو 
العالقات الدولية منذ زمن بعيد، ويتيح مالحقة 
الدولة  حدود  خارج  الهارب،  المجرم  وضبط 
ال تظل  حتى  إقليمها،  على  جريمته  ارتكب  التي 
وعادل.  واجب  عقاب  بال  اإلجرامية  الواقعة 
متهم  إليها  يفر  التي  الدولة  قيام  مقتضاه  ومن 
أو محكوم عليه في جريمة، بتسليمه إلى الدولة 
أو  لمحاكمته  القضائي،  االختصاص  صاحبة 
لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وفقاً للشروط 
والضوابط العامة التي حددتها االتفاقيات الدولية 
الصلة،  ذات  الوطنية  والقوانين  الدولي  والعرف 
التعاون  شأن  في  االتحادي  القانون  ومنها 
القضائي الدولي في المسائل الجنائية(، وأهمها: 
الدولتين:  قانوني  في  التجريم  ازدواج  مبدأ 

الطالبة والمطلوب إليها التسليم.
جسامة الجريمة والعقوبة.

مبدأ التخصيص )المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، 
بصدد الجريمة محل الطلب فقط(. 

توافر أدلة كافية تؤكد مشروعية المحاكمة أو 
الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه. 

من  للتأكد   - الموافقة  قبل   – تحقيق  إجراء 
الشخص  وارتكاب  التسليم،  شروط  توافر 
المطلوب تسليمه للجريمة، وانعقاد االختصاص 

القضائي للدولة طالبة التسليم.
وجود  مع  الرعايا،  تسليم  جواز  عدم  مبدأ 

استثناءات نادرة.

مبدأ إما التسليم وإما المحاكمة أو التنفيذ.
التحفظ بصدد تسليم المجرمين في الجرائم 

السياسية.
مجلس  أن  السياق  هذا  في  بالذكر  والجدير 
الرامية  جهوده  إطار  وفي  األوروبي،  االتحاد 
الخطيرة  الجرائم  مع  التعامل  أساليب  لتطوير 
بتاريخ  إطارياً،  قراراً  أصدر  قد  ومرتكبيها، 
عدة  أمور  ضمن   – استهدف   ،2002 يونيو   13
لنظم  فعالية،  وأكثر  مبتكر  بديل  استحداث   -
وإجراءات تسليم المجرمين التقليدية، وهو »أمر 
القبض األوروبي الموحد«، الذي يحرره القاضي 
للدولة  وُيسلم  الطالبة،  الدولة  في  المختص 
القضائي  التعاون  وكالة  خالل  من  المطالَبَة 
األوروبية »يوروجست«، ويتيح تسليم المجرمين 
في زمن قياسي )ال يجاوز شهراً(، سواء كانوا 
سلطات  أمام  للمثول  المطلوبين  المتهمين  من 
التحقيق في بلدانهم، أو كانوا من المحكوم عليهم 
بحقهم.  الصادرة  العقوبات  لتنفيذ  المطلوبين 
المعاقب  الجرائم  من  نوعاً   )32( ذلك  ويشمل 
عليها بعقوبات سالبة للحرية لمدة أكثر من سنة 
بالبشر. فساد. غسل  اتجار  إرهاب.  )مخدرات. 
القبض  »أمر  وُيعد  إلكترونية،(.  جرائم  أموال. 
المتبادل  االعتراف  لمبدأ  تطبيقاً  األوروبي« 
وهو  القضائية،  واألوامر  باألحكام  »أوروبياً« 
األمر الذي نأمل أن يتردد صداه في المستقبل 

القريب، »عربياً« أو على األقل »خليجياً«ّ!
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لحل مشكلة السمنة

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

لماذا هذا اإلجراء؟

كيف تتم هذه العملية؟
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Mubarak Bin Mohammed Street | Abu Dhabi 
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theamericansurgecenter.com/lp/esg
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  رفضت 
اإلمارات العربية المتحدة طلب حضانة، تقدم به والد 
طفل لم يتعد عمره العامين، يعيش في كنف جدته 
ألمه، وأيدت بقاء الطفل مع الجدة، تقديراً لمصلحة 

المحضون.
الطفل  والدة  كانت  القضية  هذه  تفاصيل  وفي 
وقامت  والدته،  من  أسابيع  ثالثة  عقب  توفيت  قد 
بإرضاعه خالته وعاش في كنف جدته ألمه، وتزوج 
والد الطفل )طالب الحضانة( بامرأة أخرى بعد وفاة 
على  النزاع  موضوع  الطفل  والدة  األولى  زوجته 
الحضانة، وقام والد الطفل بالدفع به إلى جدته ألمه 
ثقة  وذلك  به،  والعناية  ورعايته  تربيته  على  لتقوم 
في  كان  والذي  الصغير،  لحضانة  منه بصالحيتها 
حاجة لمن يرعاه ويعتني به، فكانت نعم الحاضنة، 
فاحتوت الصغير وقامت على رعايته وإرضاعه من 
ابنتها )خالة الطفل( رضاعة طبيعية، مما جعله ينشأ 
والعافية  الصحة  تمام  في  ويكبر  عناية حسنة  في 

بفضل ما بذلته جدته ألمه. 
بلغ من  أن  إلى  بزيارته  يقوم  الطفل  والد  وبقي 
وبصورة  تقدم  وعندها  أشهر،  وتسعة  عاماً  العمر 
في  القضاء  بدائرة  درجة  أول  محكمة  إلى  مفاجئة 
ابنه من  نزع حضانة  التي يقيم فيها طالباً  االمارة 
ال  عمراً  بلغ  قد  الطفل  أن  إلى  استناداً  ألمه،  جدته 
يحتاج فيه إلى خدمة الرضاعة، وأن لدى الوالد من 

�صعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

النساء في عائلته من ستقوم على العناية والرعاية 
التي تزوجها حديثاً، ولكي  بالصغير، وهي زوجته 

يعيش مع أبنائه منها مستقبالً.
طلب  بقبول  درجة  أول  محكمة  قضت  وبعدما 
قرار  على  بطعن  ألمه  الطفل  جدة  تقدمت  الوالد، 
في  االستئناف  محكمة  أمام  درجة  أول  محكمة 
وأيدت  الجدة،  طعن  رفضت  والتي  نفسها،  اإلمارة 
إال  الجدة  من  كان  فما  درجة،  أول  محكمة  قرار 
المحكمة  أمام  االستئناف  محكمة  بقرار  طعنت  أن 
قبلت  والتي  االمارات،  دولة  في  العليا  االتحادية 
الطعن، وأيدت بقاء الطفل مع الجدة تقديراً لمصلحة 

الطفل المحضون. 
وجاء في قرار المحكمة االتحادية العليا: » الحال 
في هذه الدعوى أن موضوع حضانة الصغير، والتي 
والده،  من  تسلمته  أن  منذ  عند جدته ألمه  تزل  لم 
هي  ضده  المطعون  وباعتراف  الجدة،  تلك  وكانت 
به  دفع  قد  فإنه  لذا  الصغير،  على  للقيام  األصلح 
إليها، وجعل حضانته عندها منذ والدته وفقده ألمه، 
وذلك لما استشعره من صالحيتها لذلك األمر، وكان 
الصغير.  ابنتها والدة  لفقد  لخاطرها  في ذلك جبراً 
والطاعن لم يطعن على صالحية الجدة بثمة مطعن 
يمكن أن يفقدها حق حضانة الصغير، ما يفيد توفر 
عن  الطاعن  وعجز  الجدة  في  الحضانة  شروط 
إثبات عكس ذلك، ما يعني تحقق مصلحة الطفل في 

استمرار حضانته مع جدته«. 
قرارها  في  العليا  االتحادية  المحكمة  وأضافت 
تغير،  أي  عليها  يحدث  لم  المحضون  حالة  »أن 
استحقاق  شروط  فيها  تتوفر  جدته  حاضنته  وأن 
الحضانة، وأنها األصلح لحضانة الصغير من والده، 
باعتبارها األقرب واألشفق واألحن عليه، فهي بمثابة 
إذا  إنه  القانونية  الشرعية  القاعدة  والدته. وبإعمال 
تحققت مصلحة األب واألم ويقاس عليها الجدة لألم 
المعول  في أمر، فإنه يعمل به، وفى غير ذلك فإن 

عليه هو مصلحة الصغير المحضون«.
االتحادية  المحكمة  وهكذا، وفي كل مرة ترسي 
العليا في دولة اإلمارات، مبادئ قانونية مهمة هي 
بمثابة المرجع العام للمحاكم، وال غرو في ذلك فهي 

محكمة القانون تفسيراً وتأويالً وتسبيباً.
نتناولها،  التي  هذه  القضية  في  للحكم  وبالنظر 
نجد أن المحكمة االتحادية العليا قد فضلت مصلحة 
أن  وعرفت  المصالح،  سائر  على  أوالً  المحضون 
وفقاً  للمحضون  الحضانة  لألم هي صاحبة  الجدة 
وقانون  الغراء  اإلسالمية  الشريعة  في  جاء  بما 
األحوال الشخصية في دولة االمارات، والذي رتب 
من هم أحق بالحضانة بعد غياب األم بموت أوطالق.

فجاء في المادة 142 من قانون األحوال الشخصية 
رقم 28 لسنة 2005:

ال  بما  ورعايته  وتربيته  الولد  حفظ  الحضانة 

بقاء طفل في حضانة جدته  
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يتعارض مع حق الولي في الوالية على النفس.
وفي المادة 143:

البلوغ   –  2 العقل.   –  1 الحاضن:  في  يشترط 
راشداً. 3 – األمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون 
األمراض  من  السالمة   –  5 ورعايته.  وصيانته 
المعدية الخطيرة. 6 – أال يسبق الحكم عليه بجريمة 

من الجرائم الواقعة على العرض.
وفي المادة 144:

الشروط  على  زيادة  الحاضن  في  يشترط 
امرأة:  إذا كانت   –  1 السابقة:  المادة  المذكورة في 
أ – أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون 
دخل بها، إال إذا قدرت المحكمة خالف ذلك لمصلحة 
المحضون. ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، 
مع مراعاة حكم المادة )145( من هذا القانون. 3 – 
إذا كان رجالً: أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة 
من النساء. ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون 
إن كان أنثى. ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.

وفي المادة 145: 
دين  غير  على  وهي  أماً،  الحاضنة  كانت  إذا 
القاضي  قدر  إذا  إال  حضانتها  سقطت  المحضون 
أال تزيد مدة  المحضون على  خالف ذلك لمصلحة 
كان  ذكراً  إتمامه خمس سنوات  على  له  حضانتها 

أو أنثى.
وجاء في المادة 146:

من  للمحارم  ثم  لألم  الطفل  حضانة  حق  يثبت 
النساء مقدماً فيه من يدلي باألم على من يدلي باألب، 
ومعتبراً فيه األقرب من الجهتين وذلك باستثناء األب 
على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت 
األب.   – األم. ب   – أ  المحضون:  ذلك مصلحة  في 
ج – أم األم وإن علت. د – أم األب وإن علت. ه – 
األخوات بتقديم الشقيقة ثم األخت لألم، ثم األخت 
األخت  بنت   – ز  الشقيقة.  األخت  بنت   – و  لألب. 
لألم. ح – الخاالت بالترتيب المتقدم في األخوات. 
بالترتيب  األخ  بنات   – ي  لألب.  األخت  بنت   – ط 
المتقدم في األخوات. ك – العمات بالترتيب المذكور. 
خاالت   – م  المذكور.  بالترتيب  األم  خاالت   – ل 
بالترتيب  األم  عمات   – ن  المذكور.  بالترتيب  األب 
المذكور. س – عمات األب بالترتيب المذكور. 2 – إذا 
لم توجد حاضنة من هؤالء النساء أو لم يكن منهن 
أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات 
من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق في اإلرث مع 
مراعاة تقديم الجد الصحيح على اإلخوة. 3 – فإن 
الحضانة  في  الحق  انتقل  من هؤالء  أحد  يوجد  لم 
على  العصبات  غير  الرجال  من  الطفل  محارم  إلى 
الترتيب اآلتي: الجد لألم، ثم األخ لألم، ثم ابن األخ 
لألم، ثم العم لألم، ثم األخوال بتقديم الخال الشقيق 
فالخال لألب فالخال لألم. 4 – إذا رفض الحضانة 
من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى 

من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد 
رأيه خالل خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه 
أيضاً. 5 – في جميع األحوال ال يستحق الحضانة 
عند اختالف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً 
كان أو أنثى. 6 – لألم حضانة أوالدها عند النزاع 
ذلك  خالف  القاضي  يقرر  لم  ما  الحضانة،  على 
لمصلحة المحضون. 7 – لكل من األم واألب طلب 
األم  نزاع وخرجت  بينهما  كان  إذا  له  األوالد  ضم 
من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، 
ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة األوالد.

في  العليا  االتحادية  المحكمة  حكم  جمع  وهكذا 
إبقاء حضانة هذا الطفل  دولة االمارات في قرارها 
اإلسالمية  الشريعة  مقتضيات  بين  ألمه  جدته  مع 
الغراء وبين نصوص قانون األحوال الشخصية رقم 
28 لسنة 2005 بهدف مصلحة الطفل والحرص عليها 
والتي  األم،  جهة  من  الجدة  إلى  الحضانة  بإسناد 
حضانتها،  في  يطعن  ولم  الطفل،  والد  عليها  أثنى 
بل إنها في حكم األم. وفندت المحكمة مزاعم األب، 
وبأنه ال مبرر لها من كل النواحي، ورفضت دعواه 
وذلك  الجدة،  عن  بدالً  ابنه  حضانة  من  بتمكينه 
ألهمية مصلحة المحضون األولى بالرعاية والعناية 
الالزمتين لمن هو في مثل سنه وظروفه.والعبرة في 
كل ما تقدم، هو تقديم مصلحة المحضون على كل 

االعتبارات أوالً وأخيراً.
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آفاق

التي  الجرائم،  أخطر  من  العلمية،  الجرائم  ُتعد 
هي  العلمية  والجريمة  حالياً،  يواجهها  العالم  بات 
باألساس جريمة أخالقية، مثل الكثير من الجرائم 
التقليدية، ونظراً لظهور وتطور الشبكة المعلوماتية، 
العلمية،  الجريمة  بالمثل ظهور وتطور  فقد قابلها 

ر�صا اإبراهيم حممود-باحث

كونها أصبحت أمراً سهالً على القائمين بها، وقد 
العبقرية،  مشارف  إلى  فيها  المجرم  تفكير  يصل 
كونه ال يترك آثاراً، يمكنها أن تؤدي لإلمساك به أو 
حتى معرفة شخصيته، مستخدماً في ذلك، رموزاً 
ال  ثواٍن  في  بها  يقوم  فنية  وإجراءات  معلوماتية 

أكثر، لتحول بينه وبين ما يمكن أن ُيدينه!!. 

ارتكاب اجلرمية ب�صغطة )زر(

العلمية، تختلف عن بعضها  معلوم أن الجرائم 
أو  أهدافها  أو  الجريمة،  تنفيذ  كيفية  باختالف 

الجرائم العلمية..
أشكال الهجمات وطرائق المواجهة
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ذات  اإللكترونية  كالجريمة  بها،  القائم  الشخص 
غير  سلوك  أو  فعل  كل  وهي  المادي،  الطابع 
من  شكل  بأي  أو  جهة،  بأي  مرتبط  مشروع 
أشكال األجهزة والشبكات، والمتسببة في تحميل 
المجني عليه خسارة ما، مع حصول الجاني على 
مكاسب، والهادفة غالباً لسرقة معلومات موجودة 
غير  نحو  على  تهدف  أو  الحواسيب،  بأجهزة 
بالمعلومات  المعنية  والجهات  لألشخاص  مباشر 
نفسها، ودوماً تكون تلك االعتداءات على الكيانات 
كبنوك  االستراتيجيه  بقيمتها  المتعلقة  المعنوية، 
المعلومات، وأهم ما ُيميز الجرائم العلمية عن غيرها 
من الجرائم األخرى، تعلُقها بالكيانات المعنوية ذات 
القيمة المادية، أو القيمة المعنوية البحتة أو كليهما. 
وعن تطور تلك الجرائم وتعُدد أشكالها وأنواعها، 
صعوبة  زادت  الحاسوب،  استخدام  زاد  فكلما 
قوي  أساس  ذي  قانوني  نظام  ووضع  حصرها 

يخضع له الجاني، إلمكان ارتكاب الجريمة بضغطة 
)زر( بسيطة للغاية، فصعوبة تحديد الفاعل ومعرفة 
مكانه، أدى إلثارة الجدل حول مالمح وصور تلك 
الجرائم، كونها تتم بطرائق متعددة أهمها استخدام 
إرسال  أو  فيروسات،  اإللكتروني، إلرسال  البريد 
شائعات  إلرسال  أو  مشبوهة،  لمواقع  روابط 
العلمية،  الجرائم  دراسة  وعند  وغيرها،  وأكاذيب 
ظهر أنه بإمكان الجاني الدخول إلى جهاز شخص 
أو  وحذفها  وتدميرها  محتوياته،  وإتالف  آخر 
أو خارجه،  نفسه  الجهاز  داخل  آخر  لمكان  نقلها 
ألن الدخول إلى حاسوب آخر، من قبل شخص له 
أهداف تتسم بالريبة، يعني أفضل الفرص للجاني 
األوقات،  وبأقصر  الجهاز  بذلك  له  يريد  ما  بفعل 
مع إمكانية قيامه باالنتحال لتغيير حقائق وأسماء 
وتواريخ بالوثائق والمستندات الموجودة فيه، علماً 
بأن االنتحال والتزوير وتغيير الحقائق قد يشمل 

الصور لتغيير وجوه أصحابها تمهيداً الستخدامها 
في أهداف مشبوهة .

غ�صيل االأموال مبهارات واأ�صاليب

ال شك أن عملية غسيل األموال، ظاهرة قديمة 
نشأت منذ االحتياج إلخفاء مصادر كسب األموال 
غير المشروعة، مع تزايدها بصورة كبيرة باآلونة 
ليصاحبه  الجرائم،  نشاط  باتساع  وذلك  األخيرة، 
استخدام أساليب أكثر كفاءة في عمليات اإلخفاء، 
خاصة  لمهارات  حالياً  الغسيل  عمليات  الحتياج 
رسمي  مستند  على  للحصول  عدة،  وأساليب 
كتكرار  قانونية،  تبدو  بصورة  األموال  لملكية 
وهناك  آلخر،  بنك  من  األموال  تحويل  عملية 
من  يزيد  والذي  لألموال،  اإللكتروني  التحويل 
حالة التعقيد في تتبع األموال، وبالرغم من ارتفاع 
تقديرات غسيل األموال دولياً، لكن عمليات ضبطها 
محدودة للغاية، نظراً للكفاءة العالية التي تتمتع بها 
المنظمات اإلجرامية في عمليات اإلخفاء، وبتطور 
عمليات التحويل اإللكتروني لألموال، باتت عمليات 
ألن  األموال،  خلط  أساليب  أهم  الالسلكي  النقل 
أرباح الجريمة دوماً ما تكون كبيرة، وتلك األرباح 
غير  األنشطة  عبر  تحقيقها  يتم  التي  الضخمة 
الشرعية ال بد من غسلها، أو على األقل أن تأخذ 
واستثمارها،  إنفاقها  عملية  قبل  القانونية،  الصفة 

لكي ال تتعرض للمصادرة . 
بين  لألموال  اإللكترونية  التحويالت  أن  كما 
غير  األرباح  لنقل  األساليب  أسرع  أحد  البنوك، 
لوجود  البحث،  رجال  أعين  عن  بعيداً  القانونية، 
عملية إخفاء األموال ضمن عمليات التحويل الكبيرة 
التي تتم على مدار الساعة، ومن أهم اآلليات التي 
يمكن أن يتم من خاللها نقل األموال الناجمة عن 
بعدة  وذلك  المصارف،  كانت  اإلجرامية  األنشطة 
طريق  عن  األموال  نقل  خاللها  من  يتم  أساليب 
أو  المصارف، مثل فتح حسابات بأسماء وهمية، 
بأسماء أفراد يعملون لحساب مستفيدين آخرين، 
لتسهيل  الحسابات،  تلك  ُتستخدم  األحوال  وبكل 
وعادًة  الجريمة،  أموال  تحويل  أو  إيداع  عمليات 
تتم عملية الغسيل خالل مجموعة تعامالت معقدة، 
أو  أعمال  أو  أشخاص  بأسماء  حسابات  تشمل 
شركات واجهة، وتمثل فروع البنوك األجنبية أحد 
القنوات المهمة لعملية الغسيل، وفي بعض الدول 
تقبل الفروع مودعات لتحويلها إلى حساباتها لدى 
البنوك المحلية للدول المقام بها تلك الفروع، من 
دون أن توضح هوية مودع المال أو المستفيد منه.

االإنرتنت ون�صر خمططات االإرهاب

وجدت الجماعات اإلرهابية، في تقنية المعلومات 
من  مكنتها  تقنية  وهي  والتمدد،  لالتساع  منفذاً 
تطوير آلياتها باستقطاب شباب بعد نشر أفكارها 
لتلك  أعطت  المعلومات،  شبكة  أن  كما  المتطرفة، 
ونشر  أفكارها  لترويج  ذهبية  فرصة  الجماعات 
المغيبين لصفوفها،  مخططاتها، وتجنيد مزيد من 
تم  السابقة،  والتجارب  الخبرات  خالل  ومن 
التأكد من أن الجماعات اإلرهابية، تستغل الشبكة 
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آفاق

تلك  أن  وثبُت  كافة،  أنشطتها  ودعم  تمويل  في 
نظم  بمجال  وفنيين  خبراء  أكفأ  لديها  التنظيمات 
شبكة  على  تمويلها  في  واعتمادها  المعلومات، 
المعلومات، وظهر أن جماعات اإلرهاب تلجأ غالباً 
محددة  آليات  وفق  التقنيات  أحدث  الستخدام 
التمويل  ليتحقق  المعلومات  وتمرير  لالتصال، 
الالزم، ألن الوسائط اإللكترونية ُتعد بمثابة دروس 
وعن  )المبتدئين(،  وأهمهم  للمتطرفين  مجانية 
قدرات اإلرهابيين في توظيف التقنيات اإللكترونية 
في عملياتهم، وعالقاتهم بمن يقف وراء تمويلهم 
صلة  ذات  مؤشرات  وجدت  فقد  التقنيات،  وبتلك 
مع مؤشرات  لإلرهابيين.  المالي  التمويل  بطبيعة 
أهمها  اإللكترونية(،  )الجواالت  ُتسمى  أخرى 
أو مؤسسات خيرية  استخدام حسابات جمعيات 
لتجميع األموال، ثم تحويلها لمستفيدين بالخارج، 
مما يؤكد أن عمليات تمويل اإلرهاب تختلف أهدافها 
عن غسيل األموال، فجماعات غسيل األموال مقامها 
األول الكسب المالي، لكن جماعات اإلرهاب تسعى 
اإلرهابيين  أهداف أخرى، كتجنيد  لتحقيق  جاهدة 
وتمويل عملياتها والترويج دعائياً لما تسعى إليه، 
اإلرهابية  المتطرفة  للجماعات  التدريب  بجانب 
بشكل  يعتمد  ذلك  وكل  تخريبية،  بعمليات  للقيام 
التي  األسباب  ألن  اإلنترنت،  استخدام  على  كبير 
للتمويل  المتطرفة  الجماعات  تستغلها  أن  يمكن 
إلكترونياً عبر الشبكة، وتجعلهم يعتمدون على هذا 
النوع من التمويل، هي األخرى متنوعة ومتعددة، 
ما  تتحكم في  انعدام جهة مركزية موحدة  أهمها 

ُيعرض على اإلنترنت، وسهولة قيام أي أفراد أو 
جماعات، ببث ما يريدونه من دون رقابة ُتذكر .

املراقبة والتحري وحتليل املعلومات

تلك  حول  أجمع  العالم  خبراء  اختالف  جاء 
النشاطات التي تتعلق بمفاهيم الجرائم العلمية، 
واألعراف  بالتقاليد  خاصة  الختالفات  نظراً 
قصور  وجود  إلى  أدى  مما  الدولية،  القانونية 
بنظام القانون الدولي في األعمال المؤدية إلى 
على  بالتالي  سهل  مما  الجرائم،  تلك  ضبط 
ارتكابهم  عقب  الوطنية  الحدود  بتخطي  الجناة 
أي  وجود  عدم  من  تأكدوا  ما  بعد  جرائمهم، 
أو  عليهم  القبض  خاللها  من  يمكن  وسائل، 
مالحقتهم جنائياً، وبالرغم من ذلك بدأت كثير 
الواقع  التطور  ذلك  من  باالستفادة  الدول  من 
وعلوم  واإللكترونيات  االتصاالت  ُنظم  على 
أعمال  تحويل  إلى  والمؤدية  اآللية،  الحواسيب 

المراقبة والتحري إلى منهج علمي.
بجانب  الالزمة،  األمنية  المعلومات  وفر  مما 
باعتبارها  المراقبة،  وأعمال  التحريات  استخدام 
وسيلة ُمثلى قد تمنع الجريمة العلمية وتؤدي إلى 
ضبطها، ال سيما فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية 
إليها،  اإلشارة  السابق  األموال  غسيل  وجرائم 
من  كافة  اإلرهابية  الجماعات  يمكن  ما  وأهمها 
بأجهزة  االستعانة  وجب  لذا  منه،  االستفادة 
التنصت والمراقبة الهاتفية، مع تحليل المعلومات 
خالل  من  عليها  الحصول  أمكن  التي  األمنية 

الحواسيب اآللية، للوصول إلى أفضل حاالت من 
االستنتاج واإليضاح.

تاأهيل كوادر فنية اأمنية

تأتي االستفادة من كميات اإلحصاء الوصفي، 
البيانات وتنظيمها وعرضها  أعمال تجميع  في 
ُيعرف  بما  االستعانة  مع  لها،  وصف  وإيجاد 
البيانات  تحليل  في  االستداللي(،  )اإلحصاء  بـ 
القرارات  اتخاذ  في  أساسياً  داعماً  باعتبارها 
وتخطيط السياسات العامة، مع ضرورة تأهيل 
أفراد، للوصول بهم إلى أن يصبحوا كوادر فنية 
وذلك  التخصص،  من  عاٍل  مستوى  على  أمنية 
ليتمكنوا  بمهاراتهم،  واالرتقاء  قدراتهم  بتنمية 
من  المعادي،  الجانب  خبراء  مع  التعامل  من 
ألن  العلمية.  الجرائم  ارتكاب  على  القائمين 
مهامهم  وأشكال  الجناة  معرفة  على  التدريب 
أعمالهم  في  يتبعونها  دوماً  والتي  وأساليبهم، 
لهم  التصدي  يمكنهم  ثم  ومن  اإلجرامية، 
بشكل أكثر فاعلية وإتياناً لما هو مرجو منهم، 
التصدي للجرائم  وهناك أمور مهمة يمكن بها 
العلمية، كااللتزام بالتخطيط األمني لكل األوقات 
ألن  معقدة،  أو  مبسطة  كانت  سواًء  واألمور، 
التخطيط األمني يمكنه التصدي بحزم للجرائم 
محسوبة  مدروسة  وأساليب  بطرائق  العلمية، 
بدقة وذلك التخطيط، إنما ُيقلل من وقوع عنصر 
المفاجأة، والتي هي سبيل أولي ومسعى دائم 

للجناة في الجرائم العلمية.
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الشرطة العالمية

 999 - خا�س

الصندوق السحري

يسمونه »الصندوق السحري«. وسر هذه التقنية 
هي المعالجة السريعة والدقيقة للحمض النووي.

يقول المحقق جلين فاندجريفت من إدارة شرطة 
إنجاز  »إنه  األمريكية:  بنسلفانيا  والية  في  بنسالم 
هائل أن يكون هذا موجوداً في قسم الشرطة، فإذا 
في  شرطة  قسم  ألي  يمكن  بذلك،  القيام  استطعنا 

البالد القيام بذلك«.
باكس،  مقاطعة  في  ضاحية  وهي  بنسالم،  تقود 
حل  كيفية  في  هائالً  تحوالً  فيالدلفيا،  من  بالقرب 
الجرائم. ولسنوات، عندما أرادت الشرطة أن تتعرف 
على ما إذا كان الحمض النووي للمشتبه به يتطابق 
مع الحمض النووي الذي تم جمعه من قبل في موقع 
الجريمة، كان عليها إرسال عينة إلى مختبر خارجي، 

ثم انتظروا شهراً أو أكثر للحصول على النتائج.
الحجز  مركز  أصبح   ،2017 عام  أوائل  في  ولكن 
التابع للشرطة في بنسالم أول مركز في البالد يقوم 
 ،»Rapid DNA إيه  أن  دي  »رابيد  جهاز  بتدشين 
والذي يوفر نتائج في 90 دقيقة، والذي يمكن لعناصر 
بدأ  الحين،  ذلك  ومنذ  بتشغيله.  يقوموا  أن  الشرطة 
عدد متزايد من وكاالت إنفاذ القانون في جميع أنحاء 
البالد - في هيوستن ويوتاه وديالوير - في تشغيل 

آالت مماثلة وتحليل الحمض النووي لوحدهم.
إن مستقبل الخيال العلمي، الذي يمكن فيه للشرطة 
أن تتعرف بسرعة على اللصوص والقتلة من خالل 
قد  السجائر  وأعقاب  الصودا  علب  من  تركزه  ما 
وصل. في عام 2017، وقع الرئيس ترامب على قانون 
ابتداًء  سيسمح،  والذي  السريع،  النووي  الحمض 
من هذا العام، بتمكين محطات الحجز المعتمدة من 
الحامض  أجهزة  لتوصيل  واليات  عدة  في  الشرطة 
بيانات  قاعدة  إلى  بها  الخاصة  السريع  النووي 
الحمض النووي الوطنية )كوديس(. ومن المقرر أن 
تصبح البصمات الوراثية روتينية مثل النمط القديم.

يقول مسؤولو إنفاذ القانون إن الجهاز نجح في 
تقديم أدلة في مئات الحاالت، مما ساعد في تسهيل 
المتهمين زوراً.  عمليات االعتقال وإعفاء األشخاص 
مكتب  في  إيه«  أن  دي  »رابيد  فريق  أعضاء  ويقول 
المدعي العام بمقاطعة أورانج بوالية كاليفورنيا إن 
كبيرة  بسرعة  عليهم  التعرف  تم  اللصوص  بعض 
لدرجة أنهم ضبطوا وهم ال يزالون يحملون بضائع 
النووي  الحمض  أجهزة  استخدام  تم  مسروقة. 
السريعة للمساعدة في التعرف على ضحايا حرائق 

الغابات األخيرة في شمال كاليفورنيا.

والعلماء  القانونيين  الخبراء  من  العديد  لكن 
التكنولوجيا.  استخدام  طريقة  من  بالقلق  يشعرون 
بيانات  قواعد  ببناء  الشرطة  وكاالت  قيام  ومع 
تجمع  فإنها  بها،  الخاصة  المحلية  النووي  الحمض 
الذين  األشخاص  من  فقط  ليس  النووي  الحمض 
ولكن  كبرى،  جرائم  بارتكاب  تهم  إليهم  وجهت 
إال  ُيعتبرون  ال  أشخاص  من  متزايد،  بشكل  أيضاً، 
مشبوهين، ويربطون هوياتهم الوراثية بقواعد بيانات 

إجرامية بشكل دائم.
جامعة  في  القانون  أستاذة  مورفي،  إرين  تقول 
نيويورك ومؤلفة كتاب »داخل الخلية: الجانب المظلم 
من الحمض النووي الجنائي« إنه من األصعب بكثير 
مقاومة اإلغراء ألخذ عينات الحمض النووي لبعض 

الناس فقط لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء مفيد 
تخرج منه. هذا النهج يتحدى أسس الحرية في نظامنا 
الدستوري«. عالوة على ذلك، هناك اتفاق ضئيل على 
تمريرها من خالل  التي يجب  الجينية  المواد  أنواع 
الجهاز. من المرجح أن تصبح األدلة الجينية القيّمة 
غير  قبل  من  معها  التعامل  تم  إذا  الجدوى  عديمة 
الشرطة  عناصر  ويخاطر  النقاد،  يقول  كما  خبراء، 
النووي  الحمض  تحليل  نتائج  بسبب  بالتضليل 
الريبي السريع. يقول مايكل كوبل، المدير المساعد 
في مركز جامعة شمال تكساس لتحديد الهوية: »ال 
توجد المعايير والقواعد والضمانات نفسها المعمول 
بها في قاعدة البيانات الوطنية. من سيغير ذلك؟ ال 
أدري«. إذا كان نظام »رابيد دي أن إيه« يعاني من 
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يقول  كما  لمعالجتها،  حان  قد  الوقت  فإن  العيوب، 
رئيس  ستوت،  بيتر  شعر  وقد  الخبراء.  من  العديد 
مركز العلوم الجنائية في هيوستن، بقلق بعد االنتهاء 
مع  إيه«  ان  دي  »رابيد  برنامج  تشغيل  تجربة  من 

شرطة هيوستن في فبراير من العام الماضي.
يقول الدكتور ستاوت: »نحن نريد جهازاً سريعاً 

ورخيصاً، كما يجب أن تكون نتائجه صحيحة«.

قواعد اال�صتعارة وابتكار االآخرين

إن جهاز »رابيد دي أن إيه« في بنسالم هو بحجم 
الكمبيوتر المكتبي. وعندما وصل، منح مكتب خاص 
فيما علقت صورة مؤطرة قربه صورة للنجم المشرد 
من اإلدارة، الطائرة المسيرة. حتى اآلن، قدم الجهاز 
العميل  التحقيقات.  من  عشرات  بضع  في  خيوطاً 
يكون  ال  عندما  الرئيس،  المشغل  هو  فاندغرفت 
االجتماعي  التواصل  حسابات  إدارة  في  مشغواًل 
مسؤولياته  من  واحدة  وهي  باإلدارة،  الخاصة 
جداً.  سهل  تشغيله  فاندغرفت«  »يقول  الكثيرة. 
أحد  من  عينة  باختيار  قام  النقطة،  هذه  ولتوضيح 
تم  والذي  عاماً،   52 العمر  من  البالغ  بنسالم  سكان 

توقيفه خالل اليوم السابق بسبب تجاوزه لإلشارة 
الحمراء. تقليدياً، كان تم إجراء تحليل الحمض النووي 
الجنائي في المختبرات المعتمدة، من قبل علماء الطب 
الجنائي. في المقابل، بدأ العميل فاندغرفت  بتشغيل 
جهاز »رابيد دي أن إيه« بعد أن خضع لعدة ساعات 
تدريبية لدى الشركة المصنعة للجهاز )ثيرمو فيشر 
ساينتفيك(. وعلى عكس مختبرات الحمض النووي، 
ليس ألجهزة »رابيد دي أن إيه« بروتوكوالت صارمة 

تحكم التعامل مع العينات.
فعلية  قواعد  توجد  »ال  فاندغرفت  المحقق  يقول 
مكتوبة في أي مكان«. ولهذا كان يعمل على ابتكار 
بعض القواعد من خالل التشاور مع أحد المختبرات. 
بعد ارتداء زوج من قفازات الالتكس، فتح مظروفاً، 
داخل  من  عينات  مسحة  تحمل  قطنية  قطعة  وأزال 
فم السائق المخالف، ووضعها في خرطوشة بحجم 
وجدت  الرجل،  توقيف  تم  عندما  الذكي.  الهاتف 
أحد  من  السرقة  بتهمة  بحقه  جلب  مذكرة  الشرطة 
إذا  عما  وسئل  عليه  القبض  فتم  التجارية  المحالت 

كان سيوافق على تقديم عينة من حمضه النووي.
في  الشرطة  على  يجب  النووي،  الحمض  لجمع 

والية بنسلفانيا الحصول على موافقة من األشخاص 
قيد االعتقال. يقول فريد هاران، مدير السالمة العامة 
لشرطة بنسالم إن تسعين في المائة من الذين سئلوا 
وافقوا على ذلك. كان هاران هو الذي شجع اإلدارة 
الحمض  مراقبة  مجال  في  المبادرة  زمام  أخذ  على 
النووي. ورداً على سؤال حول سبب موافقة الكثير 
»ليس  النووي، قال:  الحمض  إعطاء  الناس على  من 

لديَّ أي فكرة. لكن المجرمين يفعلون أشياء غبية«.
يجمعها  التي  الفم  مسحات  عشرات  بين  من 
اختيار  يتم  الضباط في مقاطعة باكس كل أسبوع، 
أن  دي  »رابيد  بجهاز  لمعالجتها  خمسة  إلى  ثالثة 
ألن سلسلة  جيداً  السائق مرشحاً  عينة  كانت  إيه«. 
من اقتحام المركبات وسرقات السيارات تم اإلبالغ 
عنها بالقرب من منزله، وملف الشرطة الخاص كان 
فاندغرفت:  المحقق  وقال  محتمل.  تورط  على  يدل 
»إذا بينت النتائج وجود بصمات له في تهمة السرقة، 

فسوف نوجه له التهمة ونحبسه«.
كان  إذا  فائدة  أكثر  النووي  الحمض  عينة  تكون 
لدى القسم قاعدة بيانات كبيرة للمقارنة. وحتى قبل 
كانت  بنسالم،  إلى  السحري«  »الصندوق  وصول 
مقاطعة باكز قد شيدت واحدة من أكبر قواعد بيانات 
تحتوي  وهي  البالد.  في  المحلية  النووي  الحمض 
الفردية،  الشخصية  الملفات  من   12000 نحو  على 
باإلضافة إلى 13000 من الملفات التي لم يتم التعرف 

عليها حتى اآلن والمنتقاة من مسرح الجريمة.
لديها  القانون  إنفاذ  وكاالت  من  قليل  عدد  هناك 
جديداً  حافزاً  هناك  ولكن  البيانات،  قاعدة  هذه  مثل 
ويقوم  إيه«.  أن  دي  »رابيد  أجهزة  في  لالستثمار 
التحتية  البنية  بإعداد  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
لتمكين مراكز شرطة محددة، في البداية في خمس 
ولويزيانا  وفلوريدا  وكاليفورنيا  أريزونا   - واليات 
المستخرجة  الجينية  الملفات  لتحميل   - وتكساس 
من مسحات الفم مباشرة إلى قاعدة بيانات الحمض 

النووي الوطنية.
ثم يمكن مقارنة عينة المحض النووي للمشتبه به 
بسرعة مع األدلة من مئات اآلالف من الجرائم التي 
لم تحل في أنحاء البالد. في أقل من ساعتين، يمكن 
التعرف على شخص موجود في الحجز بسبب سرقة 
أنه قاتل متسلسل يتم  جهاز كمبيوتر محمول على 

البحث عنه منذ فترة طويلة.
هل يمكن للجهاز مراقبة نفسه؟

أخذ المخبر فاندغريفت الخرطوشة التي تحتوي 
التحكم  وحدة  في  وأدخلها  القطن  مسحة  على 
الشاشة،  على  بتتابع  تظهر  األرقام  بدأت  بالجهاز. 
الكيميائية  المواد  من  سلسلة  أن  إلى  يشير  مما 
تقوم بتحويل خاليا الخد للسائق إلى مقتطفات من 

الشفرات الوراثية.
الصندوق  هذا  في  يحدث  »ما  المحقق  وقال 
السحري هو العلم الدقيق نفسه الذي يستخدم في 

المختبرات الكبيرة ولكن على مستوى مصغر«.
كانت  حال  في  العلماء  معظم  ذلك  على  يتفق 
العينات عبارة عن مسحات فم تم جمعها من فرد. 
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الشرطة العالمية

لكن بشكل متزايد، يستخدم المحققون اآللة لتحليل 
أدلة مسرح الجريمة.

ومن ذلك ان محققين في مكتب المدعي العام 
في يوتاه والشرطة في مقاطعة نيو كاسل بوالية 
نووي  حمض  مسحات  بمراجعة  قاموا  ديالوير 
مرتبطة  كانت  إذا  ما  لمعرفة  األسلحة  من  أخذت 
بمشبوهين محددين. ويستخدم المخبر فاندغرفت 
والمحققون الخمسة عشر اآلخرون الذين دربهم 
وأعقاب  والمضغات  الدم  عينات  لفحص  الجهاز 

السجائر الملتقطة من مسرح الجريمة.
دي  »رابيد  أجهزة  من  مختلفة  نماذج  هناك 
»ثيرمو فيشر  تنتجها شركات مثل  التي  إيه«  أن 
العلماء  من  العديد  لكن  و»اندي«،  ساينتفيك« 
أدلة  لتحليل  تصمم  لم  األجهزة  هذه  إن  يقولون 
مسرح الجريمة. يقول الدكتور كوبل، من جامعة 
من  النووي  الحمض  معالجة  إن  تكساس،  نورث 
مسحة خد هي مثل قراءة قصة أطفال  في حين 
أن قراءة الحمض النووي لمسرح الجريمة تشبه 
اإلنجليزية  باللغة  شكسبير  مسرحيات  قراءة 
عينات  تحتوي  األحيان،  من  كثير  وفي  القديمة. 
نووي  حمض  من  أكثر  على  الجريمة  مسرح 

لشخص واحد. 
في بيان صدر في يناير الماضي، قالت نقابة 
تدعم  ال  إنها  المقاطعة  في  العامين  المدعين 
في  السريع  النووي  الحمض  تقنية    استخدام 
تحليل أدلة مسرح الجريمة ما لم يتم تحليلها من 

قبل خبراء معتمدين.
هذه  مثل  بأن  ردت  أخرى  شرطية  وكاالت 
المصنعة  الشركات  وأن  مفرطة،  هي  التحذيرات 

تقوم بضبط النظام.
التطبيق  وتقول ميليسا شواندت، كبيرة علماء 
التحقق  يتم  لم  بأنه  القول  »إن  اندي:  في شركة 
أنه  يعني  ال  نفسها  بالطريقة  النتائج  صحة  من 
فينس  أما  للتكنولوجيا«.  مالئم  غير  استخدام 
الجريمة في  المشرف على مختبرات  فيجاريللي، 
فيؤكد  أريزونا،  والية  في  العامة  السالمة  إدارة 
الشرطي  العمل  في  األجهزة  هذه  فائدة  على 
ويقول: »لقد تم حل جريمة في ذلك اليوم بدالً من 
االنتظار لمدة ستة أشهر وثمانية أشهر أو سنوات 
في  الغارقة  المختبرات  من  نتائج  على  للحصول 
العمل«، ويضيف أنه عندما يستخدم أجهزة »رابيد 
الحمض  لتحليل  أريزونا  والية  في  إيه«  أن  دي 
النووي مسرح الجريمة، يتم إرسال عينات مماثلة 
يقوم  أورانج،  مقاطعة  وفي  للتحقق.  مختبر  إلى 

علماء الطب الشرعي بتشغيل الجهاز.
إذا كانت العينة معقدة للغاية، فلن يقوم الجهاز 
عادة بإنشاء ملف. يتم استخدام العينات التي تم 
تحليلها باستخدام أجهزة »رابيد دي أن إيه« بشكل 
أساسي لتوليد خيوط تحقيق، ونادراً ما ُتستخدم 

كأدلة في المحاكم.
النووي السريع  أثار استخدام تحليل الحمض 
تقرير  في  العالم.  من  أخرى  أجزاء  في  مخاوف 
عام 2017، أوضح المركز السويدي للطب الشرعي 
أنه قد بدأ في تجربة هذه األجهزة ثم توقف عن 

ذلك، وذلك جزئياً ألن 25% من عينات الدم فشلت 
في إنشاء ملفات قابلة لالستخدام. العينة تستهلك 

لمرة، ولذلك يدمر الفشل األدلة بشكل فعال.
ما يثير القلق أكثر هو أن واحدة من عينات الدم 
أن  التقرير  وذكر  خاطئة.  صورة  أعطت   155 الـ 
»األداة لم تحذر أو تعرض أي أخطاء. ومن دون 
مراجعة يدوية، فإن ملف تعريف الحمض النووي 
غير الصحيح قد يكون قد تم قبوله واستخدامه 
في حالة حقيقية أو تم تحميله على قاعدة بيانات 

الحمض النووي«.

م�صتبه اأم م�صبوه فقط؟

عند عالمة 90 دقيقة، أشار »الصندوق السحري« 
إلى أنه أنهى العمل أي أن الحمض النووي للسائق 
من بنسالم أصبح اآلن ملًفا رقميًا. مع عدد قليل 
من النقرات، قام المحقق فاندغرفت بتحميل الملف 

إلى قاعدة بيانات المقاطعة.
تخضع كوديس، قاعدة بيانات الحمض النووي 
التحقيقات  مكتب  من  صارمة  لرقابة  الوطنية، 
أنها  األحيان  بعض  في  تشتكي  فيما  الفيدرالي، 
مبادرة  وبموجب  مجدية.  غير  بيانات  قاعدة 
أطلقها  التي  الجديدة  السريع  النووي  الحمض 
قاعدة  على  تحّمل  أن  للشرطة  يجوز  المكتب، 
ولجرائم  فقط  أفراد  من  مأخوذة  عينات  كوديس 
قانون  من خالل  التفاصيل  تحديد  وتم  مختارة. 

الوالية ويتم فرضها بواسطة الـ»اف بي آي«.  
الحمض  بيانات  قواعد  ال تخضع  المقابل،  في 
باكس  مقاطعة  ففي  للرقابة.  للمقاطعات  النووي 
بدأت قاعدة بيانات الحمض النووي تتضمن مواد 
»مجرد  الشرطة  تعتبرهم  أشخاص  من  وراثية 
فاندغرفت.  المحقق  قال  كما  مشبوه«،  موضوع 
من  »واحدة  بأنها  الحاالت  هذه  هاران  ويصف 

أعظم استخدامات هذا الجهاز«.
افتراضياً:  سيناريو  يصف  ذلك  ولتوضيح 
اتصال  يأتينا  الثالثاء،  فجر  من  الثالثة  »الساعة 
على 911. شخص ما يستيقظ، كلبه ينبح، وأضواء 
كشف الحركة تضيء. وتقع عيناه على رجل في 

الممر«.
اتهم  قد  الرجل  كان  لو  حتى  السابق،  في 
بالتسكع أو التعدي على ممتلكات الغير، كان سيتم 
يقول  اآلن،  ساعات.  غضون  في  سراحه  إطالق 
المحقق فاندغرفت، سنقول له »اسمع، ثمة أشياء 
مريبة في المنطقة. هل تمانع في منحنا موافقتك 
على أخذ الحمض النووي الخاص بك، حتى نتمكن 

من استبعادك من تلك الجرائم المحتملة«؟
ونضعها  فمه  من  عينة  بأخذ  »نقوم  ويتابع: 
في الصندوق السحري. بعد تسعين دقيقة، تشير 
النتائج أنها مطابقة مع حالتي سطو. اآلن قبضنا 

عليه الرتكابه جنايات عدة وسيتم سجنه«.
إال أن إرين مورفي، من جامعة نيويورك، تعرب 
عن قلقها من هذا النمط من العمل الشرطي قائلة: 
»إنه نهج تحقيق يبدأ بأن الجميع »المشتبه بهم«، 
ومن ثم دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا العثور على 
يمثل  هذا  أن  اعتقد   - ارتكبوها  قد  كانوا  جريمة 
تعبيراً مثيراً للمشاكل عن كيفية قيامنا باألشياء«.

تضيف مورفي أن هذا النوع الجديد من أنشطة 
التحيز  إلى تفاقم  أن يؤدي  المرجح  الشرطة من 
العنصري في نظام العدالة الجنائية. وبالفعل يتم 
»مشبوهين«  أفريقي  اعتبار األمريكيين من أصل 
بسبب أخذ قيلولة في مسكن الكلية والشواء في 

حديقة عامة وإعطاء نقود إلى رجل مشرد.
ووصف هاران هذا النقد بأنه »هراء كلي« قائالً: 
إن عناصره ال يستهدفون مجموعات معينة لجمع 
الحمض النووي، وقال: »ليس هناك ما تخشاه إذا 

لم تكن مجرماً«.
الملف  فاندغرفت بتحميل  المحقق  قام  أن  بعد 
الجيني لسائق بنسالم إلى قاعدة بيانات المقاطعة، 
انتظر وهو يتساءل هل سيكشف جريمة؟ وقال: 
على ضربة  عندما تحصل  بالفعل  مثير  أمر  »إنه 
رسالة  ظهرت  دقائق  ثالث  بعد  نووي«.  حمض 

على هاتفه: »لم يتم العثور على أي تطابق«.
»هذا هو الحال إذن«، كما قال، فيما كان الجهاز 
يعرض على شاشته رسالة تقول إنه جاهز لتحليل 

المسحة التالية.
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ضفاف

كل ما استطعت أن أفعله حين قرأت الخبر هو أن ابتسم. واالبتسامة ليست دائماً للتعبير عن السعادة، فنحن 
نستخدمها في أحيان كثيرة للتعبير عن السخرية، وأحياناً عن األلم، تماماً مثل الضحك الذي شبهه شاعر 

العربية الكبير أبوالطيب المتنبي بالبكاء في إحدى قصائده. 
في  لشطيرة »ساندويتش« من محل  بعد سرقته  استقال  السلوفيني  البرلمان  في  نائباً  إن  الخبر  يقول 
العاصمة ليوبليانا، وبرر ما فعله بأن العاملين في المحل قد أهملوا طلبه. وقال: »داري كراسيتش« لوسائل 
اإلعالم المحلية إنه استاء من إهمال العاملين في المحل له، وقرر تجريب فعالية اإلجراءات األمنية في المحل 
التجاري بالخروج من دون دفع قيمة الساندويتش. وخرج النائب، الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم، من دون 
أن يلحظ أحد فعلته، بيد أنه يصر على أنه عاد الحقاً إلى المحل لدفع ما بذمته من مال. وتسرب الخبر عندما 
اعترف »كراسيتش« بما فعله أمام زمالئه النواب في اجتماع لجان البرلمان، وقال النائب، البالغ من العمر 56 

عاماً، في تصريح لقناة تلفزيونية خاصة: »وقفت انتظر ما يربو على 3 دقائق«.
الخبر جاء في تفاصيله أن ثالثة من العمال في المتجر قد أهملوا »كراسيتش« عندما كانوا يتحدثون فيما 
بينهم، وهو ما دفع األستاذ الجامعي السابق إلى اختبار مدى انتباههم، بحسب تعبيره. وأضاف: »ال أحد لحق 
بي، ال أحد صرخ، فالعاملون يعتمدون كلياً على كاميرات المراقبة، وال ينتبهون لما يحدث في المحل«. النواب 
ضحكوا على القصة عندما استمعوا إليها من زميلهم، لكن رئيس الكتلة البرلمانية التابعة للحزب وصف ما 
فعله كراسيتش بأنه أمر »غير مقبول«. وأضاف: »لقد تحمل مسؤوليته واستقال بمحض إرادته، بحسب ما 

تقتضيه قواعد الحزب ومبادئه«.
انتهى الخبر، لكن انطباعاته وتداعياته في الذهن لم تنته. فالنائب الذي استقال بمحض إرادته في عرف 
جميع المجتمعات البشرية سارق، حتى لو كان ما سرقه شطيرة »ساندويتش« ال يتعدى ثمنها دوالراً واحداً، 
بغض النظر عن السبب الذي ساقه لتبرير سرقته. وما فعله من تقديم استقالته في منظومة األخالق والقيم 
هو أقل ما يمكن أن يفعله إنسان شريف، خاصة إذا كان نائباً منتخباً في دولة تنتهج الشفافية في تعاملها مع 
مواطنيها. هذا هو االنطباع األول الذي خرجت به من الخبر. أما تداعياته فهي كثيرة، أولها أنه استدعى صوراً 
ال تعد وال تحصى لسرقات بمليارات الدوالرات، قام بها مسؤولون في دول اجتاحتها الفوضى، من دون أن 
يجرؤ أحد على ذكر أسمائهم، ناهيك عن مساءلتهم، أو الطلب منهم أن يعترفوا بهذه السرقات، أو أن يقدموا 
استقاالتهم من المراكز السياسية والبرلمانية التي يشغلونها. ويحضرني هنا فيديو لبرلماني في إحدى دول 
المنطقة، تعرضت دولته لالحتالل والفوضى، يقّر فيه بأن حكومة بلده وبرلمانه كلهم فاسدون، بمن فيهم 
هو عضو لجنة النزاهة في البرلمان، ويعترف بأنه أخذ رشوة إلغالق أحد ملفات الفساد، ويؤكد أن الطبقة 
السياسية في بالده سبب دمار البلد، ويقول إنه يعرف قصص فساد لو حكاها لتعرض للقتل، وأن الفساد في 

بلده لم يعد عيباً، وإنما العيب هو أن ال تكون فاسداً!
النائب  ذلك  عنها  تحدث  التي  السرقات  وتلك  »ساندويتش«،  لشطيرة  السلوفيني  النائب  سرقة  بين  ما 
السلوفيني بسرقته للشطيرة وتقديم استقالته مقابل هذه  النائب  اعتراف  البرلماني بكل شفافية، وما بين 
السرقة، واعتراف ذلك النائب البرلماني بأنه عضو في منظومة الفساد في بلده، ما بين هذين المشهدين تبدو 
الصورة غائمة وحزينة، ألنه حين يتم تقنين الفساد، ويصبح قيمة من القيم التي يؤمن بها المجتمع، وال يجد 
المفسدون حرجاً من الظهور على شاشات التلفزيون ليعترفوا بفسادهم، حين يجري هذا يختل نظام الكون 
القائم على القيم الفاضلة، وأولها األمانة التي تبدأ من دفع قيمة شطيرة »ساندويتش« معروضة في محل 
تجاري بقرية صغيرة، وال تنتهي بمليارات الدوالرات التي يعهد بها الشعب إلى نوابه الذين اختارهم للمحافظة 

على ثروات بلده، فيقدمون على سرقتها، ويعترفون بسرقاتهم بمنتهى الصفاقة.
نحمد الله على أننا نعيش في بلد يتمتع بالنزاهة، ويسوده األمن واألمان، ويحرص أصغر فرد فيه على 
مصلحة بلده، ويعمل قادته على تسخير ثرواته لخدمة شعبهم ورفاهيته، والدفع ببلدهم إلى األمام دائماً، 

وتوفير العيش الكريم لكل من يعيش على أرضه ويستظل بسمائه.

استقالة سارق »ساندويتش«
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رحلة لويس بيلي 
إلى الرياض عام 1865
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باللغة   2010 عام  في  الكتاب  هذا  صدر 
والتراث،  للثقافة  أبوظبي  العربية من مؤسسة 
أحمد  الدكتور  عليه  والتعليق  بترجمته  وقام 
جيد.  بشكل  والتعليق  الترجمة  وجاءت  إيبش، 
ومن جانبنا قمنا بإضافة تعليقات وشروح على 
كوثيقة  الكتاب  من  االستفادة  ليمكن  الترجمة 
مهمة من وثائق تاريخ الخليج وشبه الجزيرة 

العربية.

اللقاء االأول مع االأمري في�صل بن تركي 

يقول المقدم بيلي: »في عصر يوم 1865/3/6 
مركز  في  يقع  الذي  األمير  قصر  إلى  وصلت 
البلدة، وكانت هناك رحبة مفتوحة فسيحة في 
بضعة  الخارجية  البوابة  على  وتقوم  مقدمته، 
أي  البناء  المعبر وليس في  مدافع عتيقة تسد 
االستقبال  قاعة  أما  باذخة.  معمارية  مظاهر 
فكانت غرفة طويلة واطئة محمولة على عمدان 
رأيت  هناك  خشن،  بشكل  منجورة  خشبية 

على سجادة  المجلس  في صدر  جالساً  اإلمام 
وسادة  على  بظهره  متكئاً  بديعة،  صغيرة 
جلس  جانبه  وإلى  أبعد  مسافة  وعلى  سميكة، 
إليه  تقدمت  وعندما  »محبوب«  الخاص  حاجبه 
على  وربت  وصافحني  بصعوبة،  ولكن  نهض 
كامل كفي بهدوء، ثم طلبني للجلوس بقربه على 
السجادة، كان كفيف البصر تماماً غير أن محياه 
كان أخاذاً تام التقاطيع وينم عن الهدوء ورباطة 
الجأش والصرامة والحلم والوقار. وكان يبدو 
فوق السبعين من عمره ويرتدي ثياباً فخمة تنم 
عن ذوٍق رفيع ويعتمر ما فوق الكوفية العربية 
عمامة مكورة من قماش الكشمير األخضر. إنه 
في  تلمح  لكنك  ودمث،  وقور  رجل  باإلجمال 
يلزم  عندما  بالغين  وبأس  قسماته طيف شدة 
األمر. وبعد تبادل بعض عبارات المجاملة أعربت 
شخصياً  عليه  للتعرف  سروري  عميق  عن  له 
الرضا  مدعاة  يكون  معه  لقائي  أن  له  وأكدت 
وبأن كل العثرات التي تعكر صفوه بخصوص 

وأن  تجاوزها،  سيتم  الماضي  في  جرى  ما 
الحكومة البريطانية ال تبغي من عشائر الجزيرة 
العربية سوى أن تراها تنعم باألمن واالزدهار 
أبناء  من  حكامها  رعاية  تحت  األم  وطنها  في 
البالد. ورد األمير بأنه أقام عالقات رسمية مع 
عدد من الدول األوروبية وله وكالء في جميع 
يعتبر  فهو  لذلك  باألخبار،  يزودونه  األصقاع 
له، وأنه في بعض  الجزيرة بأسرها مملكة  أن 
بعض  على  األتراك  استولى  السابقة  السنوات 
أراضيه لكنه ال يخشى بأسهم. وسألني إن كان 
لبريطانيا ميل في محاربة األتراك، فشرحت له 
أن السياسة البريطانية في الشرق تلتزم حدود 
بأن نرى جيراننا  دائماً سعداء  المحافظة وكنا 
كأصدقاء وتجار وال نجد أن من الالئق بنا أن 

نتدخل بأي حرب.
أحد  هو  قديم  صديق  من  سمع  إنه  وقال 
حكومة  اإلنجليز  حكومة  أن  مصر،  باشوات 
أقل  وأنها  السياسية  عالقاتها  حيث  من  جيدة 
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بحدة  أعلن  لكن  فرنسا،  حكومة  من  مراوغة 
قائالً: إننا نرفض ديانتكم، وأردف قائالً هناك 
والسياسة،  الدين  حروب  بين  ما  فرق  دوماً 
ألعدائنا  لدينا  ليس  بالدين  األمر  يتعلق  فيوم 
فلكل  السياسية،  القضايا  في  أما  السيف،  إال 
حاٍل لبوسها. وتحدث عن الفرنسيين وقال إن 
مسقط  إلى  توجهت  لهم  عائدة  حربية  سفينة 
لتقدم الدعم العسكري لسلطانها في حربه ضد 

السعوديين.
اإلمام  مسقط  لسلطان  نقداً  شن  أنه  ثم 
أعوام  بضعة  قبل  إنه  وقال  سعيد،  بن  ثويني 
عليه  تعرض  فرنسية  سفينة  من  رسالة  تلقى 
المؤازرة في البر والبحر إن لزمه ذلك، فلم يجب 
أتاه اتصال  الرسالة، لكن منذ عامين  على تلك 
ثان مع طلب رد الجواب إلى القنصلية الفرنسية 
بدمشق، فقام برد الجواب على النحو المطلوب 
مع الشكر، مبيناً أنه الوقت الحاضر ليس بحاجة 

إلى أي معونة.
ثم أبدى األمير ارتياحه واختتم اللقاء بقوله 
إن هذا اللقاء ما هو إال مجرد لقاء ترحيبي، وإنه 
يرغب بأن احضر إليه وحدي لالجتماع به على 

انفراد.

اللقاء الثاين مع االأمري في�صل بن تركي

يقول المقدم لويس بيلي: »في صبيحة اليوم 
التالي بكرت بزيارة األمير ولم اصطحب معي 
وظهر  الباب  فتح  فترة  وبعد  ترجمان،  سوى 
األمير تسانده خادمتان وأوصلتاه إلى مجلسه، 
وكان ترحيبه بي حاراً ألبعد الحدود، وتجاذبنا 
ومن  والشؤون  القضايا  مختلف  في  الحديث 
بينها قضية مد خط تلغراف، فقال إنه يخشى 
السابق  في  وأنه  البدو،  مع  مشقات  تالقي  أن 
سعى عباس باشا خديوي مصر إقامة اتصاالت 
من  مشاكل  صادفته  ولكن  نجد  مع  بريدية 
العشائر الرحل، لذلك صرف هذا الموضوع. ثم 
سألني عن حكمنا بالهند، فأخبرته إننا هناك منذ 

300 عام ولقينا نجاحاً وازدهاراً عظيمين.
الموقع  عن  ومؤثر  حاد  بشكل  تحدث  ثم 
بشكل  العربية  للجزيرة  والسياسي  الجغرافي 
لألمطار،  الماسة  حاجتها  وبيّن  جداً  بليغ 
تزويد  أمكن  إن  سروره  دواعي  من  وسيكون 
عاصمته ببعض المكائن التي تستعمل الستنباط 
المياه. وخلص اإلمام قوله: كائناً ما كانت هذه 
الجزيرة العربية فهي لنا، وأظن أنكم تتعجبون 
كيف نمكث هنا معزولين عن بقية العالم، لكننا 
سعداء راضون، ونحن هنا أمراء حسب معاييرنا 
السائدة، ونشعر أننا أهل للملك بكل ما للكلمة من 
معنى، وأن نهجه يقضي بإنزال أشد العقوبات 
يرتكبون  أو  الطرق  يقطعون  الذين  بالمخالفين 
قساة  نحن  »نعم  أيضاً:  وقال  أخرى.  جنايات 
أشداء لكننا عادلون قائمون بالحق، وأن بوسعي 
قصد أي مكان في البالد، وأعرب عن رغبته في 
أن نبدأ عهداً جديداً من العالقات الطيبة، ووعد 

أن يكتب لي دائماً ويطلعني على األحوال، ومن 
له بندقية وساعة ذهبية وشقة  جانبي أرسلت 
قماش أحمر فاخر ومسدساً ذهبياً وسيفاً صنع 

خصيصاً وفق تقاليد الذوق العربية.
ورغب أن أطيل مدة زيارتي وعبر عن سروره 
بالزيارة وقال إنه لم يفته أبداً التعرف بالحياة 
في  أسيراً  وجوده  فخالل  المتمدنة،  العصرية 
عندما  األوروبية  الدول  سفراء  شاهد  مصر 
كانوا يقومون بالزيارات للباشا، إلى أن عاد إلى 
الباشا، ثم أعطاني هدية جوادين  نجد بموافقة 
ووضع تحت تصرفي خادماً إلى أن أصل إلى 

ساحل األحساء.
ينهي المقدم لويس بيلي مذكراته بقوله:

من وهن  أساساً  يعاني  فيصل  األمير  »كان 
الشيخوخة وكف البصر حينما قابلته وقد أصيب 
بعد ذلك بفترة وجيزة بحالة شلل وتنازل عن 

سلطانه البنه عبدالله، وفي شهر أغسطس توفي 
المنصب  لهذا  أدى استالم عبدالله  اإلمام، وقد 
الكثير بأوضاع حاجب األمير فيصل  اإلضرار 
واسمه محبوب بن جوهر الذي جرد من بعض 
ممتلكاته الشخصية، ووضع عبدالله نفسه ليس 

مستقراً بسبب أن أخاه سعود خصماً له«.
بيلي  لويس  المقدم  رواية  انتهت  هنا  إلى 
آل سعود،  تركي  بن  األمير فيصل  ولقاؤه مع 
على  أكثر  الضوء  نلقي  أن  نود  جانبنا  ومن 
مع  عالقته  عن  ونتحدث  األمير  هذا  شخصية 
إمارة أبوظبي، ومجريات األمور بعد انتقاله إلى 
بالشيخ  سعود  األمير  ابنه  وعالقة  الله  رحمة 

زايد بن خليفة حاكم أبوظبي »1855 - 1909«.
إلى  مصر  من  فيصل  األمير  عاد  عندما 
كبيراً  نجاحاً  حقق  فقد   ،1843 عام  السعودية 
في استعادة جميع األراضي التي فقدها، ماعدا 

مدحت باشا »املصدر: كتاب فخامة السالطني« 
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فيها  توجد  وكانت  العمانية  »البريمي«  بلدة 
إلى  استسلمت  الحامية  فهذه  سعودية،  حامية 
التي  طحنون  بن  سعيد  الشيخ  أبوظبي  حاكم 
وكان  يومذاك  عمان  حاكم  إلى  بدوره  سلمها 
األمر  هذا  هال  وقد  قيس.  بن  عزان  اإلمام 
جديدة  حملة  فجهز  تركي،  بن  فيصل  األمير 
بقيادة مطلق المطيري لكي تستعيد »البريمي«، 
إال أن الشيخ سعيد بن طحنون، التقى بالحملة 
في موقعة »العانكة« وأنزل بها هزيمة وشتت 
العالقة  وبقيت   .1848 عام  ذلك  وكان  شملها، 
مد  بين  السعودي  واألمير  أبوظبي  حاكم  بين 
وجزر إلى أن حل عام 1851، عندما جهز األمير 
حملة بحرية الحتالل البحرين، فاستنجد حاكم 
البحرين الشيخ محمد بن خليفة بالشيخ سعيد 
ينجداه،  أن  عمان  بحاكم  وكذلك  طحنون  بن 
بأسطول  يلتقي  لكي  النجدة،  أسطول  فخرج 
األمير فيصل في منطقة »مسيمير«، وبدالَ من 
حل  تم  فقد  الطرفين،  بين  صدام  يحدث  أن 
المشكلة سلمياً، بل إن الشيخ سعيد بن طحنون 

ارتبط بصداقة مع األمير فيصل بن تركي وراح 
يحاول التقريب بين السعودية وعمان. وفي عام 
1853 ونتيجة لجهود الوساطة بين الطرفين أن 
تحت  تقع  »البريمي«  بلدة  بأن  اعترفت  عمان 
السلطة السعودية. وبذلك تم حقن الدماء التي 
بن  فيصل  األمير  انتقل  طويلة.  لفترة  سالت 
الله عام 1856، أي في السنة  تركي إلى رحمة 

التي زاره فيها المقدم »لويس بيلي«.
عبدالله  هم  أوالد،  أربعة  من  خلفاً  ترك  وقد 
األمر  وتولى  وعبدالرحمن،  ومحمد  وسعود 
سعود  أخاه  لكن  فيصل.  بن  عبدالله  األمير 
اختلف معه وأعلن العصيان ضده، وهكذا نشبت 
معارك  عدة  ودارت  األخوين،  بين  المشاكل 
عبدالله  األمير  األمر  أول  فيها  انتصر  بينهما 
سعود  لكن  الهرب.  على  سعود  أخاه  وأجبر 
بمحاولة  سياسياً  نشاطاً  باشر  أن  يلبث  لم 
الحصول على عون من عمان، بينما قام أخوه 
لطلب  العثمانية  بالحكومة  باالتصال  عبدالله 
بتجهيز  باشا  بغداد مدحت  والي  فقام  النجدة، 

األحساء.  واحتلت  البصرة  من  خرجت  حملة 
أما سعود، فإنه وعندما قرر الذهاب إلى عمان 
مع  بصداقة  ارتبط  فإنه  دعم،  على  للحصول 
الشيخ زايد بن خليفة حاكم إمارة أبوظبي. لكن 

أموراً استجدت في السعودية.
مدحت  أرسلها  التي  التركية  القوة  أن  وذلك 
باشا، لم تلبث أن قلبت ظهر المجن للسعودية 
الهرب،  إلى  عبدالله  األمير  واضطر  واحتلتها 
وبذلك انفتح المجال لألمير سعود بن فيصل أن 
يعود إلى السلطة، وكان من نتائج ذلك أنه أرسل 
ممثالً عنه إلى البريمي فاستقبله الشيخ زايد بن 

خليفة وسلمه حصون البريمي.
وكان اسم ذلك الممثل هو محبوب بن جوهر. 
وفي يوم 1871/5/7، أرسل الوكيل المحلي في 
إلى  رسالة  عبدالرحمن  الحاج  وهو  الشارقة 
بقوله:  فيها  جاء  الخليج  في  السياسي  المقيم 
البريمي تفيد أن الشيخ زايد  أنباء من  »وردت 
بن خليفة ومعه »محبوب« مبعوث األمير سعود 
قد وصال إلى البريمي واستلم محبوب القلعة«.

قاعة مقابالت في مدينة حايل عام 1914  )املصدر: فخامة السالطني(  
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من »القامات األدبية« في المشرق التي كان لها 
أثر كبير في األندلس »أبو العال المعري«، فقد كان 
أثراً  المتنبي  بشخصية  التالية  الكبيرة  الشخصية 
ووجوداً بين األدباء والنقاد والشعراء وأهل اللغة.

واتجاهاته  المعري  مواهب  تنوع  وأسهم 
وذاعت  الكثيرين..  استقطاب  في  واللغوية  األدبية 
أشعاره ومولفاته، وشارك األندلسيون في نشرها، 
وتأليف  والمتابعين  للقراء  وبسطها  وشرحها، 

الكتب عنها وعن صاحبها.

)1(
في  بلغت  قد  المختلفة  األدبية  األنواع  كانت 
وسجلت  عالية،  ذروة  اإلسالمي  العربي  المشرق 
العلماء  برامج  وكتب  والتواريخ  التراجم  كتب 
العقل  أنتجه  ما  والفكر وساء  والفن  األدب  حركة 

والوجدان من نتاج.
وبين القرنين الرابع والخامس نبغ رجل متابع 
النعمان«  »معرة  مدينة  من  واألدب  والفن  للعلم 
القريبة من »حلب« في الشمال الشامي السوري، 
وكان  جهة،  من  العظيمة  الحركة  تلك  ثمرة  فكان 

إضافة جديدة ذات أثر من جهة أخرى.
عبدالله  بن  أحمد  العالء  أبو  هو:  والمعري 
449هـ،   - 973م  )363هـ،  المعري  التنوفي، 
واسع  نابغ  أديب  بإيجاز-  فيه-  قيل  1057م(، 
وتاريخ  اللغة  بعلم  محيط  والمعرفة،  االطالع 
الفكر وأحوال االجتماع إحاطة تصعب أحياناً على 
النقد،  ويحسن  التهكم:  يجيد  هو  ثم:  المبصرين، 

وهو من الحكماء المشهورين.
متكسباً  شاعراً  األدبية  حياته  المعري  »بدأ 
بشعره. ثم سافر سنة 399 إلى بغداد، وكان قد 
يريده  الذي  النجاح  هناك  يلق  ولم  والده،  توفي 
النعمان. واعتزل في بيته منقطعاً  فعاد إلى معرة 
إلى العلم يستزيد منه ويفيد قاصديه، وعاش بقية 

حياته زاهداً في الدنيا، حتى وفاته.
من كتبه المشهورة: ديوان سقط الزند، وشرحه: 
ضوء السقط، ورسالة الغفران، وديوان لزوم ما ال 
آخر  ومجموع  المالئكة،  رسالة  أيضاً:  وله  يلزم، 
من الرسائل فيها ملقى السبيل، ورسالة اإلغريض 
وغير ذلك وله شروح على بعض الدواوين كشرحه 
به  معجباً  المعري  وكان  المتنبي-  ديوان  على 
الكالم على  الوليد« في  إعجاباً شديداً، وله »عبث 

شعر البحتري، واسمه الوليد.
من   )126:3( فروخ  د.  قرر  كما  والمعري- 
اتباع المذهب الشامي »في األساليب األدبية« يكثر 
من تصريف أوجه البالغة في شعره ونثره، وهو 

حسن التشابيه واالستعارات.
وقد كان للمعري في نثره وشعره أثر في أدباء 
األندلس،  إلى  ذلك  ووصل  بعدهم:  ومن  عصره 
فقد احتفى عدد كبير من األدباء والنقاد بالمعري، 

وأغنوا الدراسات حوله.

»2«
متعدد  األندلسيين  أدب  في  المعري  أثر  كان 

الجوانب، ويدخل في ذلك:
- شرح أشعار مختلفة عن شعر المعري.

- وشرح ديوان كامل لسقط الزند.
شعره  بعض  في  معارضته(  )أو  ومحاكاته   -

ونثره، كمعارضة )ملقى  السبيل(.
- االلتفات إلى شرحه على ديوان المتنبي.

إطار  في  والنثر،  الشعر  في  بأسلوبه  التأثر   -
المشرق  في  والنثرية  الشعرية  األساليب  تطور 

واألندلس.
بمعارضة  مولعين  األندلسيين  من  كثير  وكان 
أو  مشرقي  شاعر  منهج  على  »السير  المشارقة 
القرطاجي  أديب كاتب« ومن ذلك معارضة حازم 
بقصيدة مطولة مقصورة، على غرار قصيدة مطولة 
مقصورة البن دريد أحد األدباء الشعراء المؤلفين: 

قال ابن دريد:
يا ظبية أشبه شيء بالمها

            ترعى الخزامى بين أغصان النقا
وقال حازم في مطلع مقصورته:

لله ما قد هجت يا يوم النوى
               على فؤادي من تباريح الجوى

ومثل هذا كثير. لم يكن األندلسيون- في الغالب 
يجدون بأساً في معارضة المشارقة، والنهج على 

نهجهم.

)3(
وهو  للمعري،  ديوان  عنوان  الزند«  »سقط 
الفنون  من  بها  يتصل  وما  والمراثي  المدائح  في 
عمل  من  السقط«  و»ضوء  والوصفية،  الوجدانية 

المعري على الديوان.

بن  عبدالله  محمد  أبو  الزند:  بسقط  عني  وقد 
مدينة  إلى  نسبة  البطليوسي  السيد  بن  محمد 
بين  اهتماماته  توزعت  521م«   -  444« بطليوس 
إلى  أعالمها  ومشهوري  وآدابها،  العربية  علوم 
الكالم.  وعلم  كالفلسفة  أهمية  ذات  أخرى  أمور 
وكانت  الطوائف،  أمراء  من  عدد  عند  كاتباً  وعمل 
لهم به عناية ورعاية. وترك كتباً كثيرة وفيها شعر 

ورسائل »ديوانية وإخوانية«.
الزند«  »سقط  شرح  السيد  ابن  بسط  وقد 
عنه  المعري  يسأل  لم  ما  أو  أهمله  ما  واستوفى 
ابن خلكان  المؤرخ  قال  تالمذته وأصحابه٫ ولهذا 
»2: 282« إن ابن السيد: »شرح سقط الزند شرحاً 
استوفى فيه المقاصد، وهو إجود من شرح ألبي 
العالء صاحب الديوان سماه: ضوء السقط«. كما 
سقط  شرع  »وأما  عنه:  المغربي  سعيد  ابن  قال 
أرباب هذا  الغابة، ويكفي ذكره عند  فهو  له  الزند 

الشأن وثناؤهم عليه«.
الشعر، ونبه على  السيد معاني  ابن  وقد شرح 
الشاعر،  لغة  وناقش  المخترعة،  المعري  معاني 
ووقف عند مسائل نحوية فيه، وأخرى بالغية، ولم 
يهمل جوانب تتعلق بالمنطق والفلسفة وعلم الكالم.
وانصف ابن السيد أبا العالء، ورد على من شكك 
المعري متديناً،  في مقاصده اإليمانية، وقال: كان 
ونزاهة  عفة  ذا  وكان  والصدقة،  الصيام  كثير 

نفس....الخ

»4«
تحت  صغير«  »كتاب  رسالة  المعري  آثار  من 
عنوان: »ملقى السبيل«، وقد زاوج فيها »جمع« بين 
أبو  الشاعر:  األديب  الكاتب  والنثر، ورتبها  الشعر 
عبدالله محمد بن مسعود بن خلصة الغافقي عرف: 
كتاب  بـ»رئيس  يلقب  وكان  الخصال.  أبي  بابن 
األندلس«. ولد )456هـ، 1072م وتوفي 540هـ، 
العلوم،  في  1146م(، ووصف بأنه كان: »متفنناً 
البالغة،  في  بارعاً  واللغات،  اآلداب  في  متبحراً 
بالحديث  عالماً  وكان  رسائل،  »كاتب  مترسالً 

والتواريخ، شاعراً محسناً. 
وقد جارى ابن أبي الخصال عدداً من المشارقة 
مساماتهم«  وطلب  »حاكاهم  وعارضهم  الكبار، 
كابن نباته السعدي، والحريري صاحب المقامات، 

والمعري.

األندلس والمعّري
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معارضة  مطبوع«  »وهو  رسائله  ديوان  وفي 
لرسالة المعري المسماة »ملقى السبيل«. وقد رتبها 
على األحرف، من األلف إلى الياء. وفي كل حرف 
عبارات منثورة مسجوعة يتلوها قطعة من الشعر 

تحاكي العبارات المنثورة. قال في حرف األلف:
»اإلنسان يسيء، ويعجبه األجل النسيء، يذنب 

وال يفيء، وال يبالي ما يفيء:
ويربد أن يجزى بإحـ

         سان على النفس المسيئة
ويحب تعجيل الثوا

         ب وعقد توبته نسيئه!
ليست تفيء وهمها

         في كل غنم أن تفيئة
أن  »يحب«  ويريد  يسيء،  اإلنسان  هذا  »يقول: 
يجزى على إساءته بإحسان، ويحب الثواب العاجل 
على أن توبته مؤجلة، فليست توبته راجية ليكافأ 

عليها، ومع ذلك، يريد أن تكون له الغنيمة فيئاً!!«
وتمضي معارضة »ملقى السبيل« على هذا النحو 
االجتماعي  والنقد  واإلرشاد  النصح  عبارات  من 

والتوعية لألخالقية.
شعر  بعض  من  ينثر  الخصال  أبي  ابن  ونجد 
المعري في رسائله، كقوله من مقامة عارض فيها 

الوطء،  خفف  قال:  »...ثم  »المشرقي«:  الحريري 
الخبء، فجئناه، وعلى غرة  وسر حتى تخرج هذا 

فاجأناه«...«الخ.
وهذا من قول المعري:

خفف الوطء ما أظن أديم الـ
                  أرض إال من هذه األجساد!

»6«
وتأليفاً  المعري  إلى  إشارة  األندلس  أدباء  أكثر 
عبدالغفور  بن  محمد  القاسم  أبو  معارضته  في 
السادس  القرن  رجال  من  اإلشبيلي  الكالعي 
الشنتريني صاحب  بسام  ابن  طبقة  من  الهجري، 

كتاب »الذخيرة«، وكان كاتباً وأديباً وناقداً بالغياً.
ألف ابن عبدالغفور كتاباً سماه: »االنتصار ألبي 
الطيب« فقد كان معجباً بالمتنبي، وألف ثالثة كتب 
وإعجاب  المعري.  العالء  ألبي  كتب  معارضة  في 

األندلسيين بالمتنبي والمعري شائع مشهور.
وكتبه هي:

للمعري  السلطاني: عارض به كتاباً  ١. السجع 
بالعنوان نفسه.

٢.خطبة اإلصالح: »عارض به« خطبة الفصيح 
للمعري.

٣.الساجعة والغريب، ألفه معارضة ألبي العالء 
المعري في كتابه »الصاهل والشاحج«

كتبه،  في  المعري  مضاهاة  عن  اعتذر  وقد 
وتواضع أمامه، ولكنه فعل ذلك من شدة إعجابه به، 
في شعره ونثره. ومما قاله في ذلك: »... وما أنا 
في مضاهاته في رسالة الصاهل والشاحج إال كمن 
سامى بالنغبة »الماء القليل« عباب البحر المائج..«.
ورجع ابن عبدالغفور إلى »المعري« في كتابه: 
»إحكام صنعة الكالم«، وهو كتاب نقدي ذو أهمية، 
فصل فيه قضية تطور لألساليب النثرية في الشعر 

والنثر.
»6«

بعض  شبهوا  األندلسيين  أن  الطريف  ومن 
فقالوا:  مشرقية،  بشخصيات  وكتابهم  شعرائهم 
قطعة  وفي  األندلس...  وبحتري  األندلس،  متنبي 
بن  بكر  أبي  السادس:  القرن  في  غرناطة  لحاكم 
سعيد، ممهداً الستقبال الشاعر أبي بكر المخزومي 

األعمى، قال: 
يا ثانياً للمعري 

          في حسن نظم ونثر
وفرط ظرف ونبل 

           وغوص فهم وفكر
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باسم جميع رجال الشرطة 
الذين أسعدهم قرار زيادة 

رواتبهم وأدخل الفرحة إلى 
قلوب أسرهم، نتوجه بالشكر 

واالمتنان إلى صاحب السمو 
رئيس الدولة الذي نلمس كل 
يوم مدى اهتمامه بأبنائه من 

رجال الشرطة وحرصه على كل 
ما يحقق لهم اخلير والسعادة.

وخالص الشكر إلى صاحب 
السمو نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء وإلى سمو 
الشيخ خليفة بن زايد ولي 
العهد ونائب القائد األعلى 

للقوات املسلحة.. فلقد تبنى 
سموهما القرار اخلاص بزيادة 
رواتب رجال القوات املسلحة 
والشرطة، إمياناً بالدور الذي 
ينهض به هؤالء الرجال في 
حماية الوطن، وتوفير األمن 

واالستقرار للمواطنني.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

نيابة عن العقيد خلفان خميس وكيل وزارة الداخلية 
العامة  اإلدارة  عام  مدير  الناخي  سيف  المقدم  قام 
األولى  الدورة  تخريج  حفل  برعاية  األمن  لشؤون 
بالمدرسة  تنظيمها  جرى  التي  الجنائية  للتحقيقات 
بالوزارة  الجنائية  التحقيقات  مجال  في  للعاملين 

في  الدورة  هذه  تنظيم  ويأتي  الشرطة.  ومديريات 
إطار خطة اإلدارة العامة للتخطيط والتدريب بالوزارة 
مختلف  في  للعاملين  محلية  تدريبية  دورات  لتنظيم 
الثقافي  بمستواهم  النهوض  تستهدف  المجاالت 

والعملي.

زيادة رواتب الرشطة أسوة بالقوات املسلحة

تخريج الدورة األوىل للتحقيقات الجنائية

صاحب  برئاسة  اجتماعه  في  الوزراء  مجلس  وافق 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  السمو 
الدولة رئيس مجلس الوزراء على زيادة رواتب وبدالت 
مؤخراً  صدر  الذي  التعديل  يطابق  بما  الشرطة،  أفراد 

بشأن القوات المسلحة.

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  السمو  صاحب  وكان 
نهيان رئيس الدولة قد أصدر مرسوماً اتحادياً يوم 12 
فبراير الماضي، بزيادة رواتب وعالوات وبدالت القوات 
العام  من  يناير  أول  من  ابتداًء  رجعي  بأثر  المسلحة 

الحالي.
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مسابقة الرماية للشرطة االحتياطية

وزارة  عام  مدير  عبدالله  محمد  سهيل  العميد  شهد 
الداخلية الحفل الختامي لمسابقة الرماية السنوية لقيادة 
الشرطة االحتياطية والذي أقيم بميدان الرماية في الوثبة.

كما حضر الحفل العميد سعيد عبدالله قائد عام الشرطة 
االحتياطية والعقيد صقر غباش مدير عام كلية الشرطة 

وعدد من كبار الضباط. 
بداية  في  بالحضور  عبدالله  العميد سعيد  رحب  وقد 
التي  الرياضة  بتنظيم هذه  اعتزازه  االحتفال وأعرب عن 
تتيح للضباط واألفراد اختبار لياقتهم البدنية ومهاراتهم 

في استعمال السالح.
وأسفرت  الرماية  في  التنافس  مباريات  بدأت  ثم 
نتائج الرماية على الصحون عن فوز السرية الثالثة/ 

األول:  بالمركز  أ/أبوظبي  الفريق  الثانية/  الوحدة 
وجاء في المركز الثاني السرية األولى/الوحدة الثالثة 
فريق ب/قراط. وفي المركز الثالث سرية المصفحات 

الثانية/ الوحدة الثانية فريق/أبوظبي.
األول  المركز  في  جاء  بالكالشينكوف  الرماية  وفي 
ثم  أبوظبي،  الثانية/  الوحدة  الثالثة/  المشاة  سرية 
وسرية  أبوظبي،  الثانية/  الوحدة  الثانية  المشاة  سرية 
المصفحات األولى/ الوحدة األولى/ الذيد. وفي الرماية 
األول  المركز  في  جاءت  جي  أم  بي  جي  بالرشاش 
سرية  ثم  الثالثة/قراط  الوحدة  األولى/  المشاة  سرية 
المركز  وفي  الذيد  األولى/  الوحدة  األولى  المصفحات 

الثالث سرية المشاة األولى والوحدة الثانية /أبوظبي.

تطوير التعاون األمني بين اإلمارات وسلطنة عمان

بسلطنة  الداخلية  وزارة  من  وفد  اإلمارات  دولة  زار 
عمان برئاسة سعادة الشيخ عامر بن شوين الحوسني 

وكيل وزارة الداخلية، واستمرت الزيارة أربعة أيام.
وضم الوفد المرافق لسعادته العقيد عبدالله بن علي 
والجوازات  للهجرة  العامة  اإلدارة  عام  مدير  الحمادي 
والعقيد عبد العزيز عوض الرواس مدير عام اإلدارة العامة 
للمرور والنقيب ناصر بن سليمان اللمكي مدير الحاسب 
اآللي والسيد سعيد بن جمعة الريامي مدير مكتب الوكيل 

بالوكالة والسيد عبدالعزيز بن سالم المعمري نائب مدير 
أول عبدالله بن  التعاون والمالزم  مكتب شؤون مجلس 

محمد الكاسبي مدير العالقات العامة بالوكالة.
وقد استقبل سعادة العميد خلفان خميس وكيل وزارة 
الداخلية الشيخ عامر بن شوين الحوسني والوفد المرافق 
له، وتم خالل اللقاء بحث سبل تطوير التعاون القائم بين 
البلدين في المجاالت األمنية، وحضر اللقاء العميد سهيل 

محمد عبدالله مدير عام وزارة الداخلية.

 مرة أخرى يجري االستعداد 
لتنظيم أسبوع املرور على 

املستوى اخلليجي.. ومن عام 
إلى آخر يتم رصد  العديد 

من املشروعات الكبيرة 
التي يجري تنفيذها لتكون 

حركة املرور على طرقنا أكثر 
سهولة ونظاماً وأمناً.. وهي 

مشروعات يجري تنفيذها 
داخل املدن وعلى الطرق 

اخلارجية، وتبذل في سبيلها 
جهود كبيرة، وتكاليف طائلة. 

ورغم ذلك فإن رصد ضحايا 
حوادث املررور في كل عام 

أيضاً يضيف املزيد إلى قائمة 
الوفيات واإلصابات.
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احلملة التي أطلقتها وزارة 
الداخلية أواخر شهر فبراير 

املاضي تؤكد على أهمية 
املفاهيم والقيم التي تهدف 
إلى تعميق الوعي اجملتمعي 
بنعمة األمن لكي تتواصل 
مسيرة الرخاء واالزدهار في 

إماراتنا احلبيبة. فنعمة األمن 
واالستقرار التي تعيشها 

دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بفضل القيادة الرشيدة التي 

تتمثل في صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان »حفظه اهلل ورعاه« 
وأخيه صاحب السمو الشيخ 

مكتوم بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي 
وإخوانهما أصحاب السمو 

أعضاء اجمللس األعلى حكام 
اإلمارات والتي أرسى دعائمها 

املغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب اهلل 

ثراه«

2
0
0
5

قام سعادة اللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة 
استقبله  الجنائي  لألمن  العامة  اإلدارة  بزيارة  الداخلية 
المدير  شلواح  عبدالرحمن صالح  اللواء  سعادة  خاللها 
العام وعدد من المسؤولين، وقام الشعفار عقب اجتماع 
في  تفقدية  بجولة  اإلدارة  مسؤولي  من  عدد  مع  عقده 
إدارة المعلومات اطلع خاللها على نظام القائمة السوداء 

المباحث  إدارة  في  بجولة  قام  كما  فيها.  العمل  وآلية 
مراد،  محمد  مراد  المقدم  اإلدارة  مدير  خاللها  استقبله 
المباحث، مشيداً  إدارة  في  العمل  على سير  اطلع  حيث 
بالدور الذي تقوم به وبالتعاون والتنسيق القائمين مع 
الوزارات  وجميع  الدولة  في  األمنية  األجهزة  مختلف 

والمؤسسات األخرى.

استعرض الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة 
دبي، خالل اجتماعه مع مديري اإلدارات الفرعية، بحضور 
العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري نائب القائد العام 
دبي.  شرطة  خدمات  من  عدد  خصخصة  دبي،  لشرطة 
وأوضح القائد العام خالل االجتماع أن اتجاه شرطة دبي 
إلى خصخصة بعض الخدمات المقدمة ألفراد الجمهور، جاء 
في ضوء نتائج الدراسات التي أجريت حول تلك الخدمات، 
وقت.  وأسرع  مستوى  بأفضل  وتقديمها  تطويرها  بهدف 
العامة  اإلدارات  تميم، مديري  الفريق ضاحي خلفان  ودعا 
ترقى  أن  شأنها  من  التي  واالقتراحات  األفكار  رفع  إلى 
بمستوى أداء العمل، وتسهم في تطوير قدرات القائمين على 

إنجاز معامالت أفراد الجمهور وتقديم الخدمات لهم.
وكانت شرطة دبي انتهت من خصخصة بعض الخدمات 
وخدمات  السائقين  وفحص  السيارات  كتسجيل  المرورية 
العامة، وتجري حالياً  القيادة  مباني  النظافة والصيانة في 

دراسة خصخصة خدمات أخرى بعد بحث جميع جوانبها.
الدوري  االجتماع  خالل  سعادته  طالب  كما 
العميد  سعادة  بحضور  العامة  اإلدارات  لمديري 

دبي¡  شرطة  عام  قائد  نائب  المري  محمد  جمال  الدكتور 
اإلدارة العامة للمرور بوضع حلول جذرية لمشكلة االزدحام 
المروري الخانق، مشيراً إلى أن دبي تشهد نمواً كبيراً في 
جميع المجاالت، إضافة إلى تزايد عدد مستخدمي الشوارع. 

الشعفار يطلع عىل سري العمل يف األمن اجلنائي

ضاحي خلفان يستعرض خصخصة خدمات رشطة ديب 
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بدايات

احتفال تخريج دورة م�شتجدين باالإدارة العامة لل�شرطة االحتياطية عام 1980.

�شمو ال�شيخ �شرور بن حممد يح�شر تخريج رجال ال�شرطة امل�شتجدين يف مديرية ال�شرطة باأبوظبي عام 1980.
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نساء في الميدان

مشاعل آل علي:

أحالمي كثيرة والوقت كفيل بتحقيقها

محمد  علي  حسن  مشاعل  أول  المساعد 
إدارة  في  عمالء  خدمة  موظفة  هي  علي  آل 
الترخيص واآلليات والسائقين بقسم المركبات 
والتحقت  عجمان،  لشرطة  العامة  القيادة  في 
بالعمل الشرطي في عام 2007، ومنذ تلك اللحظة 
على  تعتمد  التي  الشرطية  شخصيتها  تكونت 

االجتهاد في العمل و التميز والصبر.
تحمل المساعد أول مشاعل آل علي شهادة 
البكالوريوس في اإلعالم والعالقات العامه، وقد 

أنهت دراستها الجامعية أثناء عملها الشرطي.
تقول:  الشرطية،  للحياة  دخولها  بداية  وعن 
دخول  على  شجعتني  عائلتي  كل  بصراحة 
الحياة الشرطية، ألن الجميع يعلم أن العسكرية 
كانت حلم الطفولة الذي لم يفارقني أبداً، وعندما 
الجميع معي في تحقيق  أخبرت عائلتي، وقف 

حلمي ألكون واحدة من العناصر النسائية تخدم 
الوطن.

خالل مسيرتها المهنية نالت مشاعل العديد 
من  وتقدير  تميز  شهادتا  منها  الشهادات  من 
وتقدير  تميز  شهادات  وثالث  الداخلية،  وزارة 
لتفوقها في  العامة لشرطة عجمان  القيادة  من 

أداء واجباتها الوظيفية.
الحكم  تقول:  بها،  تؤمن  التي  الحكمة  وعن 
هي أقوال الصالحين والناجحين والناس الذين 
اختبروا الحياة، عاركوها وعاركتهم، لهذا أؤمن 
الناس،  لحياة  ترجمه  ألنها  الحكم  من  بالعديد 
تجاربهم  خالصة  األمر  حقيقة  في  وهي 
اختار  فإنني  اخترت  وإذا  واإلنسانية،  الحياتية 
مسؤول  وكلكم  راٍع  كلكم  هي:  واحدة  حكمة 
للحياة  مقياس  المسؤولية هي  رعيته، ألن  عن 

والنجاح واالجتهاد.
وعن الهوايات التي تمارسها مشاعل، تقول: 
الهواية األولى التي ال أفارقها هي القراءة. أحب 
جداً أن أقضي وقتي بين صفحات الكتب، سواء 
كانت الورقية أو اإللكترونية، فالكتب هي عبارة 
عن نوافذ معرفة وجمال، ألنها تحكي عن حيوات 
عديدة ألناس من مختلف أصقاع الدنيا، تعلّمنا 
وتعطينا الكثير من الخبرة والمعرفة، وفي ذات 

الوقت تعطيني الكثير من السعادة والخيال.
وعن أحالم المساعد أول مشاعل، توضح أنها 
وشخصية،  وظيفية  أحالم  لديها  الناس  كبقية 
تتمنى  فهي  الشخصية،  ألحالمها  بالنسبة 
السعادة لها ولعائلتها وأن تسعى لتكون إنسانة 
االجتماعي  المحيط  في  مجتمعية  فعالية  ذات 
إيجابية  بصمة  تضع  بحيث  فيه،  تعيش  الذي 
للمجتمع،  مفيداً  عنصراً  وتكون  المجتمع،  في 
وإضافة نوعية للحياة. أما عن األحالم الوظيفية 
فهي  لتحقيقها،  جاهدة  مشاعل  تسعى  والتي 
صورة  وتقديم  المهني  التطور  حول  تتمحور 

إيجابية عن الشرطية اإلماراتية للعالم. 
وعن النصيحة التي تقدمها للفتيات المقبالت 
إخواتي  أنصح  تقول مشاعل:  الشرطي،  للعمل 
من العنصر النسائي بالوفاء وااللتزام والتفاني 

واإلخالص واالجتهاد في العمل.

عائلتي �سجعتني على دخول احلياة ال�سرطية

اإعداد: الرا الظرا�صي- ت�صوير: حممد علي
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المتميزون

في هذا العدد نسلط الضوء على أحد المنتسبين 
ثناء  نالت  مبتكرة  فكرة  قدم  الذي  المتميزين 
سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد 
لواح  جهاز  في  وتتمثل  الخيمة  رأس  عام شرطة 
حاالت  في  والجمهور  السائقين  تنبيه  على  يعمل 

الطوارىء والخطر.
مبتكر الجهاز هو الرقيب علي حسن علي ناصر 
على  وحاصل  متزوج   1987 مواليد  من  العوبد 
الثانوية العامة في عام 2013، التحق بالقيادة العامة 
لشرطة رأس الخيمة في عام 2009، عمل باإلدارة 
العامة للعمليات المركزية بإدارة العمليات ومن ثم 
المرور  قسم  في  والدوريات  المرور  بإدارة  عمل 
مخطط  بمسمى  الخيمة  رأس  بشرطة  والدوريات 
على  ومازال  والدوريات  المرور  بقسم  حوادث 

رأس عمله حتى اآلن، ويهوى لعب كرة القدم.
قائالً:  الجهاز  مزايا  العوبد  الرقيب  ويشرح 
ويتم  العامة،  الطرقات  في  األعمدة  على  يثبت  إنه 
أزرار  باستخدام  إيقافه  أو  لتشغيله،  به  التحكم 
السائقين  وميضه  ينبه  حيث  المتحرك،  الهاتف 
مروري  حادث  عند حدوث  والحذر  الحيطة  ألخذ 

اإعداد: اأماين اليافعي

ضمن مسار سيرهم أو على مقربة منهم، ويمكن 
أيضاً استخدام وميضه في حاالت الضباب لتنبيه 
كما  السرعة،  تخفيف  ضرورة  إلى  السائقين 
المجوهرات  محال  في  وميضه  استخدام  يمكن 
والبنوك والصرافات، لتنبيه الجمهور حال حدوث 
سرقة أو نهب في نطاق عمله، فضالً عن إمكانية 
تشغيل وميض اللّواح أثناء سير المواكب الرسمية 
إفساح  بضرورة  السائقين  لتنبيه  والدبلوماسية 
ضمن  بالسير  االلتزام  مع  الموكب  أمام  المجال 

مسار واحد منظم.
ويضيف العوبد أن هذا االبتكار ال تترتب عليه 
تكلفة اتصال أو رسوم خدمات في المقابل، ويمكن 
اإلمارة، والتحكم بها  اللّواحات في  تشغيل جميع 
االستغالل  يعد  وهذا  فقط،  واحد  هاتف  بوساطة 
األمثل للتكنولوجيا من خالل استخدامها في أداء 

مجموعة من المهام المتقدمة.
وقد أكد اللواء النعيمي أن شرطة رأس الخيمة 
اإلبداع  ثقافة  يدعمون  الذين  بمنتسبيها  تفخر 
واالبتكار التي تطمح إليها الدولة، ورؤية اإلمارات 
قيمة  تعزيز  إلى  المنتسبين  جميع  ودعا   ،2021

االبتكار واإلنجاز من أجل تحفيز الروح االبتكارية.
لبذل  له  دافعاً  كان  التكريم  إن  العوبد  ويقول 
كبيراً  وحافزاً  واالجتهاد  والجد  العمل  من  المزيد 

له على مواصلة التقدم نحو األمام.
في  التكريم  شهادات  من  العديد  نال  العوبد 
العام  القائد  من  تكريم  ومنها  مختلفة  مناسبات 
لشرطة رأس الخيمة في أكثر من مناسبة، وتكريم 
من مدير عام العمليات المركزية، وتكريم من مدير 

إدارة المرور والدوريات. 
وينصح العوبد زمالءه بتحمل الجميع للمسؤولية 
التي تقع على عاتقهم ألن األمن مسؤولية الجميع، 
وهذا يتطلب منا جميعاً أن نكون القدوة الحسنة في 
احترام القانون وتطبيقه، وبذل قصارى جهدنا من 
أجل الحفاظ على األمن واألمان في الدولة، وعلى 
الرقي والتقدم الحضاري لبالدنا، وذلك من خالل 
المهارات  وصقل  العمل  في  المستمر  التواصل 
للدورات  االنتساب  خالل  من  المعلومات  وتعزيز 
والبحث  العمل،  مجال  في  المتخصصة  التدريبية 
في مختلف المجاالت وخاصة االبتكار واستشراف 

المستقبل تحقيقاً ألهداف وزارة الداخلية.

العوبد: التكريم دافع لي 
لبذل المزيد من الجهد
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خارج المهنة

على  كالعادة  الضوء  نسلط  الباب  هذا  في 
الجوانب البعيدة عن الوظيفة العسكرية والمدنية 
ونتحدث عن الوجه اآلخر للموظف، عن حياته 
التي تعتمد على الهوايات والشغف، عن الجانب 
الذي ال نعرفه، ونحاول من خالل هذا الباب أن 

نتعرف عليه.
ضيفنا هو النقيب عادل الجنيبي ضابط في 
إدارة مكافحة الفساد في القيادة العامة لشرطة 
قدم  كرة  كان العب  أنه  يخبرنا  الذي  أبوظبي، 
في نادي الجزيرة، وسافر مع النادي كثيراً في 
والتشيك،  فرنسا  مثل  الدولة  معسكرات خارج 
لكن بسبب إصابة في الركبة تخلى عن حلم كرة 
القدم، وأصبح مجرد هاو بعد أن كان محترفاً 
في الصف األول للفريق، ولكن هذه اإلصابة لم 

توقفه عن ممارسة كرة القدم وعن الرياضة.
يقول  الرياضة،  ممارسة  في  شغفه  وعن 
عادل الجنيبي: إن الرياضة تعتبر جزءاً أساسياً 
القوة  للجسم  تعطي  الرياضة  ألن  يومي،  من 
هذا  الوقت،  تنظيم  في  كثيراً  وتساعد  وصحة، 
إلى جانب أن الجسم السليم يساعد في نجاح 
الرئيسة للرياضة  الحياة بشكل عام، فالوظيفة 
هي جعل الجسم أكثر صحة وقوة، وكلما كان 
الجسم رياضياً ستكون الحالة النفسية مرتفعة 
وإيجابية، كما أن الثقة بالنفس ستكون مرتفعة، 
للحياة  إيجابية  مؤشرات  األمور  هذه  وكل 

الناجحة.
تعتبر  اآلن  الرياضة  أن  الجنيبي  ويوضح 
يمارس  لهذا  ومهماً،  مفيداً  صحياً  حياة  نمط 
بممارستها،  الجميع  وينصح  يومياً،  الرياضة 
من  وتقي  واللياقة،  الصحة  على  تحافظ  ألنها 

السمنة وأمراضها.
من  العديد  الدولة  في  هنا  قائالً:  ويتابع 
من  مستوى  أعلى  على  الرياضية  الصاالت 
التجهيزات، فقط على اإلنسان أن يهتم بصحته 

ويمارس الرياضة، ووقتها سيشعر بالفرق.
الرياضية  التمارين  الفوائد  ويضيف: أن من 
من  والتقليل  عليه،  والمحافظة  الوزن  إنقاص 
إلى  باإلضافة  الجسم،  في  الدهون  نسبة 
التقليل من خطر اإلصابة بالعديد من األمراض 
كضغط الّدم، وأمراض القلب، والسكري، وحتى 
السرطانات واألمراض النفسية كاالكتئاب، وكما 

تساعد على تحسين جودة النوم ليالً.

اإعداد: الرا الظرا�صي- ت�صوير: حممد علي

الجنيبي: الرياضة سر النجاح
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أصحاب الهمم

اإعداد: خالد الظنحاين

 العبدولي: العطاء للوطن ال حدود له

العبدولي  سعيد  راشد  محمد  الرقيب  يعيش 
الذي ولد في الحادي والثالثين من ديسمبر لعام 
وعطاء  حب  بكل  حياته  الفجيرة،  بإمارة   1980
ومثابرة، من دون أن يتأثر بإعاقته، فالعطاء عنده 
له حق  فالوطن  أو مرض،  إعاقة  ال يتوقف عند 
أن  فيجب  حق،  ولألسرة  حق  وللمجتمع  عليه 
يؤدي هذه الحقوق بجد واجتهاد يمتلئ بالحب، 
كما  يكتمل  لن  بالحب  اقترن  ما  إذا  العطاء  ألن 

يقول.
التدريبية  الدورة  أثناء  العبدولي  أصيب 
للمستجدين في شرطة دبي، فقدر الله في ذلك 
اليمنى  رجله  على  يقع  أن   2007 عام  من  اليوم 
ويكسر المفصل الرئيس لها، وبدأ من تلك اللحظة 
رحلة العالج من مستشفى التوام بمدينة العين، 
ثم ألمانيا، ثم لندن إلى دبي، فقد أجريت له أكثر 
رحلة  من  10 سنوات  عملية جراحية خالل  من 
فترة  طوال  وهو  التحسن،  عليه  وبدا  العالج 
رحمة  أن  يوقن  ألنه  اإلحباط  يصبه  لم  العالج 

الله واسعة.
في مكتبه   »999« الذي زارته  العبدولي  يقول 
العامة  للقيادة  التابعة  للمطارات  العامة  باإلدارة 

العالج  ورحلة  اإلصابة  »بعد  دبي:  لشرطة 
ومارسته  الشرطة  في  عملي  إلى  عدت  الطويلة 

بشكل طبيعي جداً، ألنه يعتمد على اليدين.
كما أنني وجدت كل ألوان الحفاوة والتشجيع 
أو  المسؤولين،  الضباط  من  سواء  والتقدير 
هنا صحية  العمل  فبيئة  العمل،  في  زمالئي  من 
وإيجابية جداً تشجع على العطاء واإلبداع، تجعل 
كل  يبذل  وبالتالي  بالمسؤولية،  يشعر  الموظف 
ما بوسعه ـ إبداعاً وابتكاراً لخدمة الوطن العزيز 
الذي لم يبخل علينا بشيء، سواء في صحتنا أو 

في مرضنا«. 
العطاء  إلى  يسعى  طموح  إنسان  العبدولي 
والعمل المتفاني، كما يرسم خططه المستقبلية في 
إكمال دراسته الجامعية فهو حاصل على الثانوية 
العامة، ويعتبر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« قدوته في الحياة،  
حيث يقول: »ال ننسى أن سمو الشيخ محمد بن 
لمعرفته  الهمم،  أصحاب  اسم  علينا  أطلق  راشد 
بمدى قدراتنا على اإلنجاز والعطاء، وهو القائل: 
»إعاقة اإلنسان هي عدم تقدمه وبقاؤه في مكانه 

وعجزه عن تحقيق اإلنجازات وما حققه أصحاب 
الهمم في مختلف المجاالت وعلى مدى السنوات 
العزيمة  الماضية من إنجازات هو دليل على أن 
اإلنسان  وتدفعان  المستحيل  تصنعان  واإلرادة 
بثبات  والتحديات  الظروف  كل  مواجهة  إلى 
للوصول إلى األهداف والغايات«.. إذاً ال عذر لنا 
أصحاء أو أصحاب الهمم في التقاعس أو االختباء 
بسبب مرض أو إعاقة، الوطن محتاج إلينا في كل 
الظروف، ويكفي أن لدينا قادة يعملون ليل نهار 

لخدمة وطنهم وشعبهم«.
يحب العبدولي المطالعة وقراءة القصص، كما 
أنه يستهوي الجلوس مع عائلته والخروج معهم 
في نزهات بمختلف إمارات الدولة، فهو صاحب 
أسرة مكونة من زوجة وولد اسمه حمدان، يقول: 
»أحب الجلوس مع أسرتي الصغيرة كثيراً فمن 
واجباتنا العظيمة المنوطة بنا تربية األبناء والعمل 
على تنشئتهم على االستقامة والمواطنة الصالحة، 
ذلك إنني أرى في ابني آمالي وطموحاتي، أريد أن 
الرجولة  معنى  أيضاً  أعلمه أفضل تعليم وأعلمه 
والعطاء الوطني ليكبر وفي وجدانه حب الوطن 

واإلنسان«. 



 العبدولي: العطاء للوطن ال حدود له
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شخصيات

 999 - خا�س

الحكومة  اختار رئيس  الماضي  يناير  في نهاية 
وزارة  في  امرأة  الحريري  سعد  الجديدة  اللبنانية 
لبنان  تاريخ  في  األولى  للمرة  اللبنانية  الداخلية 
مقربة  مصادر  أشارت  حيث  العربي،  والعالم 
لوزارة  الحسن  ريا  تسمية  قرار  أن  الحريري  من 
هذا  خالل  من  أراد  حيث  شخصي،  هو  الداخلية 
من  وتمكينها  للمرأة  معنوي  دفع  إعطاء  المنصب 
العمل في مختلف المجاالت إذ أثبتت وزيرة الداخلية 
الجديدة، ريا الحسن، كفاءتها وجدارتها خالل عملها 
كوزيرة للمال، باإلضافة إلى نظافة كفها، وهي تعمل 
الوزيرة  أن  إلى  باإلضافة  الفساد،  محاربة  على 
الراحل  ونهج  العروبي  الوطني  بالخط  ملتزمة 
فوجئت  أنها  الحسن  وكشفت  الحريري.  رفيق 
بتعيينها وزيرة للداخلية، معربة عن شكرها لرئيس 
الوزراء إزاء ثقته بها. كما أكدت على صعوبة المهمة 
وتطلبها جهداً كبيراً، وعزمها العمل بشكل جاد على 

وضع خطة لمواجهة التحديات المستقبلية.
للداخلية  وزيرة  الحسن  حفار  ريا  تعيين  شكل 
مفاجأة  الجديدة  اللبنانية  الحكومة  في  والبلديات 
من العيار الثقيل لم تكن متوقعة بعد 9 أشهر من 
المشاورات، لتكون أول امرأة عربية ولبنانية تتولى 

حقيبة الداخلية.
الدكتور  من  وتزوجت   ،1967 يناير  في  ولدت 
مواليد  دانا  بنات،  ثالث  وأنجبت  الحسن،  جناح 

1993، وراما مواليد 1995، وزين مواليد 2004.
وعلى مدار ثالثة عقود، اكتسبت الحسن خبرة 
أن  اللبنانيون  وينتظر  الحكومي،  العمل  في  كبيرة 
التي  المهمة،  حمل  في  أدائها  على  إيجاباً  تنعكس 
قد تكون األصعب في بلد تتنازعه أزمات الطائفية 
والمحاصصة والخلل األمني والتهديدات اإلقليمية، 

فضالً عن المشاكل االقتصادية.
منذ مطلع التسعينيات، عملت الحسن )52 عاماً( 
في  لبنان،  شمال  طرابلس  مدينة  من  المتحدرة 
عدة  وزارات  في  وكمستشارة  المصرفي  القطاع 
بينها المالية واالقتصاد، ثم مسؤولة عن مشاريع 
ال  دولية  منظمات  ومع  الحكومة  رئاسة  في  عدة 

سيما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

صاحبة 
الحقيبة الثقيلة
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في يونيو عام 1987، حصلت على بكالوريوس 
في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت، 
الواليات  في  واشنطن  بجامعة جورج  التحقت  ثم 
المتحدة األمريكية وحصلت في فبراير 1990 على 
في  تخصص  األعمال،  إدارة  في  ماجستير  درجة 

التمويل واالستثمار.
 1992 نوفمبر  وحتى   1991 مارس  بين 
المتوسط  البحر  مجموعة  مدير،  مساعدة  عينت 
والتطوير  التخطيط  دائرة  في  للمستثمرين 
المالية،  لوزير  مستشارة  عملت  ثم  المؤسسي، 
وزارة  في  المالية  اإلصالحات  تنفيذ  ومنسقة 
المال في الفترة الممتدة من 1995 إلى 1999، كذلك 
عملت على مشروع المساعدة الفنية لبرنامج األمم 
النقد  صندوق  الدولي«  »البنك  اإلنمائي  المتحدة 
المالية«.  واإلدارة  اإليرادات  »تعزيز  حول  الدولي 
وبين عامي 1999 و2000، عملت مساعدة مسؤول 
االئتمان في بنك بيبلوس/قسم الخدمات المصرفية 
 2000 سبتمبر  ومنذ  التجاري.  والقسم  للشركات 
وحتى نوفمبر 2000 عينت مسؤولة أولى لالئتمان 
العليا، بنك البحر المتوسط قسم الخدمات المصرفية 

للشركات.
وأصبحت في الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 
والتجارة  االقتصاد  لوزير  مستشارة   2003 عام 
كانت  وأيضاً   ،2005 عام  قتل  الذي  فليحان  باسل 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مشروع  مديرة 
االقتصادية  للسياسة  المؤسسية  »المساعدة 

والتجارة«.
عينت   ،2005 فبراير  حتى   2003 يوليو  ومن 
الحكومي  اإلصالح  تنسيق  مكتب  في  عضواً 
ثم   ،»3 »باريس  برنامج  تنفيذ  بمراقبة  المكلف 
عضواً في مكتب رئيس الوزراء وأصبحت مسؤولة 
في  بما  الحكومة،  رئاسة  في  عديدة  مشاريع  عن 
السياسات  الحكومة في عدد من  ذلك دعم رئيس 

والمساعدة التقنية وبناء القدرات.
عينت   2005 نوفمبر  ولغاية   2005 أبريل  ومن 
االقتصادية  للحوكمة  برنامج  اختصاصية 
واستهداف الفقر في مكتب برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي.
كما رأست الجهود باإلنابة عن الحكومة اللبنانية 
من أجل إنشاء صندوق إنعاش لبنان التابع لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي في بداية أزمة صيف 2006، 
لتصميم  الدولي  البنك  مشروع  على  وأشرفت 

وتنفيذ إصالحات القطاع االجتماعي.
متعدد  ائتماني  صندوق  إنشاء  في  وشاركت 
إعمار  إعادة  الدولي من أجل  للبنك  تابع  المانحين 
مشروعاً  وأدارت  الفلسطيني،  البارد  نهر  مخيم 

ضمن المشاريع التي يمولها االتحاد األوروبي.
مكتب  في  عملت  و2009،   2005 عامي  وبين 
مسؤولة  وكانت  السنيورة،  فؤاد  الوزراء،  رئيس 
المطروحة في رئاسة  المشاريع  عن مجموعة من 
برنامج  تطوير  على  عملت  كما  الوزراء.  مجلس 
مؤتمري  في  واالجتماعي  االقتصادي  الحكومة 
باريس 2 و3 المخصص للمساعدات الدولية للبنان.
وعينت وزيرة للمالية في حكومة الرئيس سعد 

في  سليمان  ميشال  الرئيس  والية  في  الحريري 
الفترة الممتدة من 9 نوفمبر 2009 حتى 13 يونيو 
2011. وفي 8 أبريل 2015 عينت مديراً عاماً للمنطقة 

االقتصادية الخاصة في طرابلس.
الذي  المستقبل  تيار  في  أحد  ينتقد  أن  ويندر 
السيرة  صاحبة  الحسن،  ريا  الحريري،  يرأسه 
وإدارة  المالية  وزارة  بمناصب  الصاخبة  المهنية 
ودولية  لبنانية  مالية  لمؤسسات  كبرى  مشاريع 
السابق  الداخلية  وزير  عكس  على  ومصرفية. 
نهاد المشنوق الذي كان االنقسام الكبير في تيار 
دوماً،  حاضراً  وشخصيته  دوره  حول  المستقبل 
شخصية،  مطامع  إلى  يسعى  أنه  يرى  من  بين 
وبين من يرى فيه ضرورة سياسية، في حين يبدو 
اختيار الحسن، وفق المقربين من الحريري »ضربة 

معلم«.
اختارها  نساء  أربع  من  واحدة  هي  والحسن 
الحريري الحتالل مواقع وزارية في حكومته حيث 
قال في تغريدة على تويتر بعد اإلعالن عن التشكيل 
الوزاري »فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات 
األربع في الحكومة، فخور بأول وزيرة داخلية في 

العالم العربي، فخور بالمستقبل، فخور بلبنان«.  
كان  الداخلية  لوزارة  الحسن  اختيار  أن  ويبدو 
»صدمة  إحداث  المحللين  كالم  وفق  منه  يراد 
خالل  حصل  وما  دار  ما  مفاعيل  تلغي  إيجابية«، 
دستورية،  هرطقات  من  الحكومة،  تأليف  فترة 
السياسيين،  جميع  فيها  انتقد  فاقعة،  ومحاصصة 

ال سيما الحريري المكلف تأليفها.
ويعول الحريري وغيره على ريا الحسن القادمة 
أن  إال  اإلدارية،  لقدرتها  واألعمال  المال  عالم  من 
بعضهم انتقد تسليمها الداخلية، وهي التي قد تكون 
تصلح للمالية أكثر، نظراً إلى خبراتها وما راكمته 
في  كانت  عندما  الماضي،  القرن  تسعينيات  منذ 
عداد فريق رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، 
والحقاً الوزير باسل فليحان، قبل أن تتولى المالية 

في حكومة الحريري األولى.
في  الهادئة  المرأة  على  يراهن  الحريري  أن  إال 
الداخلية، ويراهن أيضاً عليها في مجلس الوزراء. 
من  أبعد  رابح«  »حصان  أنها  العارفون  يضيف 
وزارة الداخلية، وفي ذلك إشارة واضحة إلى الدور 
المطلوب منها، ال سيما أن مهمة اقتصادية حساسة 
تنتظر الحكومة الحالية، النتشال البالد من أزماتها، 
وتنفيذ التعهدات المرتبطة بمؤتمر »سيدر«، وبالتالي 
ستكون الحسن، الخبيرة االقتصادية، حاضرة إلى 
يمين الحريري، تماماً مثل وزير االتصاالت محمد 

شقير، رئيس اتحاد الغرف االقتصادية اللبنانية.
يمين  إلى  أيضاً  طرابلس ستكون حاضرة  ابنة 
طرابلس  بمدينة  المتعلقة  الملفات  في  الحريري 
والشمال اللبناني عموماً، الذي يضم أغلبية سنية، 
والذي يعاني اقتصادياً، ويعتبر من األفقر في لبنان، 
الملف الشمالي  المرأة تدرك تفاصيل  ال سيما أن 
أكثر  عملت  أن  بعد  يائه،  إلى  ألفه  من  االقتصادي 
من مرة في فريق الحريري على خطط متعلقة بهذه 
المنطقة، إضافة إلى توليها مؤخراً رئاسة المنطقة 

االقتصادية الحرة في طرابلس.

صاحبة 
الحقيبة الثقيلة

 أبرز احملطات
• من مواليد يناير/ كانون الثاني العام 1967، 

في مدينة طرابلس اللبنانية.
المالية  في  دولية  شهادة  على  حاصلة   •
من  األعمال  إدارة  في  وشهادة  واالستثمار، 

الجامعة األمريكية في بيروت، 1987.
• ماجستير إدارة األعمال، من جامعة جورج 

واشنطن األمريكية، 1990.
• وزيرة المال، من 2009 حتى 2011. 

• عملت الحسن مع ثالثة وزراء للمال على 
السياسات المالية.

• مستشارة وزير االقتصاد والتجارة، 2000 
لغاية 2003.

المشاريع  إرساء  في  المال  وزير  معاونة   •
المالية، 1993 ولغاية 1998.

الوزراء  رئيس  فريق  عملت سابقاً ضمن   •
ومع   ،2003 العام  منذ  الحريري  رفيق  الراحل 
رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة من العام 

2005 ولغاية تشكيل الحكومة الجديد.

اإلنمائي  المتحدة  األمم  مشروع  مديرة   •
لرئاسة مجلس الوزراء.

ضمن  دولية  مؤسسات  عدة  مع  عملت   •
برنامج مساعدات مالية إلى لبنان.

المشاريع  من  مجموعة  عن  مسؤولة   •
المطروحة في رئاسة مجلس الوزراء بما فيها 

دعم رئيس الحكومة في عدد من السياسات.
الحكومة  برنامج  تطوير  على  عملت   •
باريس  مؤتمري  في  واالجتماعي  االقتصادي 

2 و3، والمخصص للمساعدات الدولية للبنان.
واالنجليزية  العربية  اللغات  اللغات  تتقن   •

والفرنسية
الشرف  جمعية  في  عضواً  انتخبت   •

األمريكية إلدارة األعمال )بيتا غاما سيغما(. 
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د. �شمر ال�شام�شي

عناق 
الفكرة

نوبات شتاء وثلج، وأطالل حديقة بين زهرات الورود المرتجفة واأليادي المرتعشة التي تلتقط 
يثلج الصدر تذيبها حرارة الحب فيسيل ماًء عذباً سلسبيالً ال ينضب  حبات الثلوج لتصنع عقداً 
فيروي كل نبتة أورقت بين شقوق أرض األمل، لتعلن عن ميالد طموح وأماٍن، كثيراً ما ألفتها القلوب 

الحائرة بين الشوق المضني واإلحساس المتلهف يعشق بين أيام الشتاء صمته وسكونه.
الكتاب  الطيور وبحروف الحب في وسط  الثلج وطهر السحاب، بعيون  تخاطب األفئدة بياض 
الذي يسطره غدير الشوق بعيون السراب، بحضوٍر يملؤ الدنيا غياباً، غياب ُيسبي األفكار ويرصدها 
بسالسل العتاب، من خفوٍق عاٍف ألهل الهوى التي بكت عليها عيوٍن القوم بشوٍق لّصباحات بيضاء، 

نحتسي القهوة ونتحدث عن أشياء تضحك حتى البكاء.
فما زالت الحياة تتالطم ساعاتها ليفصح األمل عن بقائه ووجوده، إذا كانت تلك القطرات تنهمر 
وتطرق نوافذ الليالي بلطف لتتأملها نفوس الخلق عن قرب، وتراقب جمال المطر فترتسم االبتسامة 
على جدار الزمن العابر، وتمحي الهموم وتشعر بالحنين إلى كل شيء لتنعي سنوات خوالي قد 
َمضت ِمن العمر، وتحن إلى قلوب افتقدتها وأحاسيس نسيتها، ستغمض العيون وتسترجع شريط 

األحالم بالشوق والحب .
فال يجردنا الشتاء من زهرات الوناسة، مرحباً بمشاعر جميلة تتطاير نسماتها مع رياح الصباح 
بين طيات سحاب تحمل قطرات الثلوج لتبشر بالخير، خالية من األعاصير ليتبعها الربيع المبهج، 
إلى أنفاٍس دافئه، أجمل ما في الشتاء ذلك السكون الذي يوحي بأن  ويبقى حنين النفس مشتاقاً 
العالم يعيش في سبات خاٍل وكأن الجميع نيام، تتناثر قطرات الثلج بهدوء ورّقه وكأنها تهمس في 

آذاننا بصوت خافت بالتفاؤل.
أجمل شعور في الشتاء هو أن تسمع صوت حبات المطر وهي تتساقط على األلواح، لتستعيد 
مع السكون الذكريات الجميلة التي تمدنا بالدفء، وفي الصباح يحمل المطر رسائل األمل والبهجة، 
تتناثر قطرات المطر فتغسل قلوب البشر، فيعود كل شيء ألصله من دون خداع أو تصنُّع وكأننا 
نتوسل إلى الثلج أن يتساقَط في كل مكان ليمحو متاعب الحياة واألوقات القاسية وليالي السهر 
الحزينة، وتتالشى صدمات اخترقت القلوب ومنها لتروي الظمأ، فما زال الثلج ينهمر ويشتد وقع 

صوت حباته على النوافذ نعم أنت معنا في مملكة الجليد.

ملكة الجليد
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

العطر المعتق

قالوا..

إشراف: خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

إن اإلمارات، اليوم، تأتي في الطليعة 
العربي  الخليج  مستوى  على  ليس 
في  العربي  الوطن  مستوى  على  بل 
المنجز الثقافي، سواء في الفعاليات أو 
البرامج أو الجوائز, بل اإلمارات تقود 
ولم  العربي،  العالم  في  الثقافة  ركب 
يأت ذلك من فراغ فهو تراكم سنين 

من العطاء والبذل.

إبراهيم الهاشمي
شاعر إماراتي

شعر: عوسج

ــاْن ــ ـ ــتَّ ــ َشـ االْذَواْق  َبــــــــّس  َواِحــــــــــــْد  اْلـــــِعـــــِطـــــْر 

ــا َبـــــــّس االْلـــــــــــَواْن ــ ــَهـ ــ ــْرَقـ ــ ِواْلـــــــــــــــَوْرد َواِحـــــــــــْد َفـ

ــا اْنـــــَســـــاْن ِواْنـــــَســـــاْن ــهـ ــلـ ــْر ِفـــــْي أْصـ ــ ــَش ــ ــِب ــ ـــى اْل َحـــتَّ

ــْي َداِخـــــــلِـــــــْك أْلـــــــف ِبــــْنــــَيــــاْن ــ ــِنـ ــ ــْبـ ــ إْنـــــــَســـــــاْن َيـ

ــاْن ــ ــ ــَي ــ ــ ــه َبــــْعــــض االْح ــ ــَولـ ــ ــاْلـ ــ ــْر ِبـ ــ ـ ــطَّ ــ ــَعـ ــ َواَنـــــــــا اَتـ

ــاْن ــ ــ ــَفـ ــ ــ ــاْس َواْجـ ــ ــ ــَسـ ــ ــ ـــــــْض اْحـ ــه َواَغـــــــمِّ ــ ــس ــ ــّف ــ ــَن ــ أْت

ــاْن ــ ــَسـ ــ ــا َحــــــْوِلــــــْي إْنـ ــ ــ ــش َوْحــــــــــــِدْي َكـــــــّن َم ــ ــْيـ ــ آِعـ

ْن ِخــــــالَّ ْو  َحــــَبــــاِيــــْب  ْو  ــاْب  ــ ــ ــَح ــ ــ أْص ــْف  ــ ــِط ــ ــلْ ــ ــَت ــ أْس

َوانــــــــا بــــَطــــْبــــِعــــْي.. أْفـــــــــــــِدْي.. ْفـــــــــاَلْن وْفــــــــالَْن

لـــكـــن َبـــــاكـــــون أْصــــــــــــَدْق ِعــــــَبــــــاره عـــلـــى َشــــــاْن

أَنـــــــا أَجــــــاِمــــــْل َواْعــــــِتــــــِبــــــْر َحــــــْوِلــــــْي إْخــــــــــَواْن

ْه واَلــــــــى اْلــــــَيــــــْوم َنـــــْدَمـــــاْن ــت ِلـــــــْي َمـــــــــرَّ ــ ــْي ــ ــبَّ ــ َح

ــاْن ــ ــَط ــ ــلْ ــ ـــــــِرَبـــــــْة ِحـــــــّب َغ ْر َتْ َواْرَجــــــــــــــْع أَكـــــــــــرِّ

اْن َخـــــــــوَّ ــت  ــ ــْنـ ــ َمـ إذا  َتــــْقــــِنــــْعــــِنــــْي  َلـــــــــْون  إْش 

ــاْن ــ ــَهـ ــ ــْنـ ــ ِتـ ِبـــــــاالْبـــــــَيـــــــاْت  ــــــــــْك  إنِّ ــــــــــّس  ِتِ ْوال 

ــى أَراِعــــــــْيــــــــك.. ِبــــاْحــــَســــاْن ــ ــ ــْرَض ــ ــ َواِظـــــــــــّن مــــا ِت

ْة أْوَطـــــــــــــاْن ــه َداِخـــــــــلِـــــــــْي ِعـــــــــــــدَّ ــ ــب ــ ــري ــ أنــــــــا غ

ــْق ِمـــــــْن اْزَمـــــــــاْن ــ ــتَّ ــ ــَع ــ ــْر َشــــــْرِقــــــْي م ــ ــِطـ ــ ــــــــْي ِعـ النِّ

ِعـــــَجـــــْبـــــِنـــــْي ــْم  ــ ــ ــُكـ ــ ــ ــْبـ ــ ــ ــَجـ ــ ــ ِعـ ال   ٍ َشـــــــــي  ِكــــــــــــّل  َمـــــــــا 

ــْي ــ ــ ــِن ــ ــ ــْب ــ ــ ــلَ ــ ــ ْبـــــــِنـــــــْي ْوَلـــــــــــــــــــــْوٍن َس َلـــــــــــــــــْوٍن يـــــــَعـــــــذِّ

ــْي ــ ــ ــِن ــ ــ ــْب ــ ــ َوَه ْو  َوَهـــــــْبـــــــه  ــه  ــ ــ ــلّ ــ ــ ال َمـــــــــاْ  ِفـــــــــْي  اْلــــــــَفــــــــْرق 

ِواْنــــــــــَســــــــــاْن َيــــــــْهــــــــِدْم َداِخـــــــــلِـــــــــْك ِكـــــــــّل َمــــــْبــــــِنــــــْي..!

ــْي ــ ــِنـ ــ ــْبـ ــ ــلَـ ــ َواْحــــــــــَيــــــــــاْن ِعـــــــــْطـــــــــِرْي َشـــــــــــْوق َقـــــــلْـــــــٍب َغـ

َواْبـــــــــِنـــــــــْي َواِهــــــــــــــّد ْوأْرَجـــــــــــــــــْع آِهـــــــــــّد َواْبــــــــــِنــــــــــْي..!

ِجـــــــَذْبـــــــِنـــــــْي..! ِفــــــْعــــــالً  إْنــــــــَســــــــاْن  اْنــــــَخــــــلَــــــْق  الَ  ْو 

َطــــلَــــْبــــِنــــْي  ٍ ــب  ــ ــ ــلْ ــ ــ َق ِعــــــْشــــــِرْيــــــن  ِدْنـــــــِيـــــــِتـــــــْي  ْوفـــــــــــْي 

َواُقــــــــــــــــــْول َيــــــْكــــــِفــــــْي ِطــــــْيــــــب َقـــــلْـــــبـــــه َوَهــــــْبــــــِنــــــْي

ــْي ــ ــ ــِن ــ ــ ــْب ــ ــ ــلَ ــ ــ ـــــــْه َس ــــــــــــــْه ِبـــــــِحـــــــبِّ ــــــــْد ِيــــــــِظــــــــّن انِّ َمــــــــحَّ

ــْي ــ ــِنـ ــ ــْبـ ــ ــَسـ ــ ِكـ ِبـــــــــــــاْلِـــــــــــــَوّدْه   ٍ َقــــــلْــــــب  ْوَمــــــــْحــــــــُظــــــــْوظ 

ِنـــــَكـــــْبـــــِنـــــْي..! َقـــــلْـــــِبـــــْي  ِطـــــْهـــــر  ْو  ِجـــــــــــــَواْد  َكــــــــْبــــــــَوْة 

ـــــــْد َعــــــلَــــــى اْيـــــــــــــــِدْي َضــــــَرْبــــــِنــــــْي ْبــــــَتــــــَهــــــا َمـــــــحَّ َجــــــرَّ

َفـــــِجـــــْبـــــِنـــــْي َراِســـــــــــــــــْي  ــــــــْيــــــــب  ْتِ ِقـــــــــــــــــَدْرت  واَذا 

ــْي ــ ــِنـ ــ ــْبـ ــ ــَتـ ــ َتــــــــــــَرى ِشـــــــــــُعـــــــــــْوِرْي َمــــــــا ِكــــــَتــــــْبــــــِتــــــْه ِكـ

إْجــــِتــــِنــــْبــــِنــــْي ِعــــــَجــــــْبــــــك..  َمـــــــا  َحـــــْكـــــِيـــــْي  كـــــــــاْن  وان 

ــْي ــ ــِنـ ــ ــْبـ ــ ــَعـ ــ ــــــــْه َتـ َذْوِقــــــــــــــــــْي ِغــــــــِرْيــــــــب ْوجــــــــــــّد أِحــــــــسِّ

ــر أْمــــــِنــــــَيــــــاِتــــــْه.. ِســـــَكـــــْبـــــِنـــــْي..!! ــ ــْبـ ــ ــى ِكـ ــ ــلَـ ــ َمــــــا َحــــــــْد َعـ
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شعر: صاحلة غابش ـ اإلمارات إشكال

لل�شاعرات فقط:

شعر: محمد بن خادم الكتبي
َراَحْة اْلِقِصْيد..!

الشيء سوى
أني مشغولة بال . .

هل أنفض عن أوقاتي حيرتها 
وأجردها من كل سؤال

كم أكره أسئلتي
كم أكره أن تستيقظ من رقدتها

في كهف النسيان

فتلقي بزجاج يدمي
قدمي وقلبي ثانية

فتشاكسني في الحمى أسراب خيال
ما كنت سأدري

أن نتوءات الطرقات هناك
والسرب الطائر في أجوائي

محض ظالل
لكني سرت

ألن الظل جميل
رب ظالل تغريني أن أصبح ممكنة

ما أصغر أن نحلم
لكنا نفتح أبواباً في سعة فضاء

يزدحم الظن بمدخلها
النوصلها . .

بل نجلس عند المدخل نبكي الحال . 

ْوح َشـــــــــْوِفـــــــــْك ِشــــــَفــــــا ِلـــــلْـــــَقـــــلْـــــب ِوالــــــــــــــــرُّ

ـــــــلُـــــــْوح ـــــــــْب َيــــــــا َمْ َيــــــــا َزْيــــــــــــن َيــــــــا ْمـــــــــَرتَّ

أْغـــــــلِـــــــْيـــــــك ِواْنـــــــــــِتـــــــــــْه ِكـــــــــــّل َمـــــــــْرُبـــــــــْوح

ــــــــُنــــــــْوع َغــــــــــْيــــــــــِرْك.. ِواْنــــــــــــت َمـــــْســـــُمـــــْوح َمْ

ـــــــْدت ِلـــــــــْك ِفـــــــــْي َداْخـــــــــلِـــــــــْي ْصـــــــــــُرْوح َشـــــــيَّ

َلــــــــــْو ِيــــــْيــــــت أَبـــــــْكـــــــِتـــــــْب َعــــــْنــــــك َواُبـــــــــــــْوح

ْتــــــــــــُرْوح ال  ْو  ــــــــــــــْض  َريِّ َمـــــــِعـــــــْي  ـــــــْك  َخـــــــلِّ

االْجـــــــــــــــــــــَراْح  ِكــــــــــــّل  ِيـــــــــــــــــــــــَداِوْي  َصـــــــــــْوِتـــــــــــْك  ْو 

ِتـــــــــــلْـــــــــــَواْح  ُدْون  ِلــــــــــــْك  ِخـــــــــَفـــــــــْق  َقــــــــلْــــــــِبــــــــْي 

ْوَفـــــــــــــــــــْوق اْلـــــــــَغـــــــــال ِلــــــــــــْك َقـــــــــــــــــِدْر َمــــــــــا َطــــــــــــاْح 

َتـــــــــــاِمـــــــــــْر َعــــــــلَــــــــى َهــــــــاْلــــــــَقــــــــلْــــــــب َيـــــــــــا َصـــــــــــاْح

ِمـــــــــْفـــــــــَتـــــــــاْح ْبـــــــــــــــــــــــــــُدْون  ِو  ْمــــــــَقــــــــّفــــــــلــــــــه 

ِيـــــــْطـــــــلَـــــــْع ِقـــــــــِصـــــــــْيـــــــــِدْي ِفـــــــْيـــــــك ِمـــــــــــــْرَتـــــــــــــاْح..!

ْمـــــــــَتـــــــــاْح ـــــــــــْي  ِخـــــــــــلِّ َيــــــــــــا  ــــــــَقــــــــا  الــــــــلِّ َداْم 
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 
صوفيا دي ميللو

ُولَدْت الشاعرة البرتغالية صوفيا دي ميللو سنة 1919 في مدينة »بورطو« البرتغالية، 
إطار  في  التزَمْت سياسياً  الدانمارك.  من  ُسالَلتُها  انحدرت  أرستقراطيٍة  عائلٍة  وهي من 
َماْرُيوْس  الكبير  المناضل  يرأَُسه  كان  الذي  البرتغالي  االشتراكي  الحْزِب  اليسار، ضمن 
الديكتاتورية  البرتغالي ضد  الشعب  خاضها  التي  المعارك  كل  في  فأسهمت  ْسَواِريْس، 
العسكرية، في أفِق تحقيِق الحياة الديمقراطية. وبرغم أُُصولها االجتماعية األرستقراطية، 
فإنها بفضل التزامها ومواقفها التقدمية ومكانتها الشعرية واألدبية أساساً أضحْت َوْجهاً 
لالنتخابات  ِحْزُبها  َحها  َرشَّ المتميزة،  المكانة  هذه  وبفضل  بالدها.  في  محبوباً  شعبياً 
التقدير  أَنواع  البرتغالي، وحظيت بكل  البرلمان  في  التشريعية، ففازت وأصبحت عضواً 

الشعبي والرمزي. 
اعتُبَِرْت ُصوْفيا »السيدة األولى« للحياة األَدبية والشعرية في البرتغال، وَتوََّجْت َمَساَرها 
شاعر  به  يحظى  أن  يمكن  تتويج  أعلى  وهي   ،)1999( َكاْمِويْش  جائزة  على  بحصولها 
برتغالي أو غير برتغالي يكتب باللغة البرتغالية. وقد َعبََرِت الَقْرَن العشرين بُقوٍة ِشْعريٍة، 
بقوِة إَراَدٍة، وبقوِة حضوٍر إنساني ونضالي ُمِشع. وكل الذين تعرفوا عليها َعْن َكثٍَب، َنَقلُوا 
جٍة.. فكراً وممارسًة، فلم تخفض َجنَاَحها للواقع  عنها صورَة امرأٍة رقيقٍة، ووديعٍة، وُمتَوهِّ
الذي كان سائداً، وال للسلطة االستبدادية في بالدها، بل التزَمْت في مقدمِة جبهاِت الصراع، 

وفي زمٍن كان قد »أخذ الرَجاُل يتَخلَّون فيه«. 
ورغم موقعها السياسي واالجتماعي، إال إنها كانت حريصة أوالً وباألَساس علي موقعها 
كشاعرة، ثم ككاتبة مبدعة لقصص وحكايات األَطفال، وُعرفت ِبِشْعٍر يمتلك عيناً فاحصًة، 
واألمكنة  واألسطورة  التاريخ  ظالُل  حيث  المتَعّدد  الماضي  على  ينفتح  كيف  ويعرُف 

اإلغريقية الُمتَبّقية.
وبعد مصارعة طويلة وشديدة مع الَمَرض، ُتوفيت الشاعرة في الثاني من يوليو عام 

2004بمدينة لشبونة البرتغالية.

ًة َعَرْفُتَك َثاِنيَّ
 I

ْفتَُك َعلَى الَفْوِر َوأَنا َتَعرَّ
َمةٌ ُمَحطَّ

ُدوَن أْن أْقَوى َعلَى النََّظِر
إلَيَْك ألَنََّك ُكنَْت

َقلَْب َحيَاِتي ِبالذَّاِت
َوَقِد اْنتََظْرُتَك االْنتَِظاَراِت

ُكلََّها
II

َعَرْفتَُك، ِعْشتَُك َعبَْر ُكلِّ
آلَِهٍة

َوإنَُّه لَثِْقلَُك ِفيَّ َما
َجَعلَنِي َحِزينًَة

ُمنُْذِئٍذ. َوِفيَما َبْعُد لَْم
َمنِي َتتََحرَّْك إالَّ لِتَُحطِّ

ً ِبُخْطَواِتَك األْكثَِر ُوُثوقا
ِمْن ُخْطَواِتي.

أعالم عربية
موريس عواد

عام  فبراير  20 شباط/  في  عواد  موريس  اللبناني  والشاعر  الفيلسوف  ولد 
1934، وهو رائد  الشعر العامي  المحكي، وربيب الشعر لما يناهز السبعين عاماً. 
كتب الشعر واألغنيات والمسرحيات، وأبرز أعماله أنه أعاد كتابة  اإلنجيل المقدس  
»األمير  مع قصة  فعل  وكذلك  يعشقها،  التي  نانية  اللب وباللهجة  الجديد«  »العهد 

الصغير«، ومن أشهر دواوينه »قنديل السفر«.
يعد الشاعر عواد من أهم شعراء العامية اللبنانية، وهو خير وارث لتراث هذا 
الشعر وعمل على تحديثه وتطوير لغته وجمالياته، وربطه بالشعر العالمي الجديد 
من خالل ثقافته وإخراجه من عزلته المحلية. وهو صاحب تجربة فريدة وأساسية 
في هذا الحقل، وقد صرف عمره للكتابة وأبدع دواوين كثيرة هي أشبه بالعمارة 

الشعرية.
نشر عواد 52 كتاباً، نذكر منها »أغنار«، »قنديل السفر«، »سنين مالحا«، »طعمة 
ْل خبز وْل َمرا«، »رسايل َمر« »بولس«، »يا والد الستّين دوالر«، »ِحبّني ْبصير 

أحال«، »َحّك ْب راس الريشي«، وغيرها.
إلى أكاديمية الفكر اللبناني التي أسستها الشاعرة  كان الراحل عواد منتسباًً 
والمؤرخة مي مر، وكان من أصدقائها إلى جانب كل من رفيق روحانا، ميشال 
كعدي، جورج شكور، نور سلمان وإنعام مكي. وكان انضم اسمه في عام 2015 
إلى الئحة المرشحين إلى جائزة نوبل اآلداب، بعدما وافقت لجنة الترشيحات في 
األكاديمية السويدية على ملف ترشيحه، الذي تقدمت به ثالث جامعات: الجامعة 
البولونية في شخص المستشرق الدكتور اركاديوس بالنكا، وهو كان وضع عنه 
بالعربية واإلنجليزية والفرنسية، وترجم له مختارات من شعره، وجامعة  كتاباً 
زاميط،  مارتن  الدكتور  فيها  الشرقية  الدراسات  قسم  مدير  في شخص  مالطا 

إضافة إلى الجامعة اللبنانية في شخص الدكتور ربيعة أبي فاضل.
غيّب الموت الفيلسوف والشاعر  موريس عواد  يوم األحد 9 من ديسمبر/كانون 

األول 2018 عن عمر ناهز 85 عاماً.

َبْرد وليل
1

َبْرد وليل ْبنص الليل
َبْرد الِغربي وَبْرد الليل 

تلج كتير
وليل كتير

وإنْت زغير ْمعبّي الليل 
2

فوق سريَرك ِنجمي
شي إّنا مضّوايي،

وغير شكل، منّقايي
من َسما الحكايي

َت ِتكُسر هالعتمي
3

وبكرا ملوك ملوك
رح يجو ِيْهُدوك

دهب وبخور
َمَمالِك وْبحور 
مبارح كنّا والد
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 اأمثال �صعبية:

• ال في الجفير شي وال الشاه َكلَت شْي، قالوا لها َحْو وطلَْعت.
الجفير: السلة من سعف النخيل.

حو : لفظة زجر للماعز.
أي أن هذه السلة ليس فيها شيء، كما أن الشاة لم تأكل شيئاً وبمجرد 

زجرها خرجت.
يضرب المثل بمن يقوم بحركات وأعمال ليس لها تأثير إيجابي، فبمجرد 

طرده وزجره ينتهي كل شيء.
• اللي ما يرضى بعصا موسى يرضى بعصا فرعون

المعنى: أن عصا موسى لها تأثيرها الخاص بها والمعروف في اآليات 
وعلى  فرعون  وطغيان  جبروت  من  قوتها  تأخذ  فرعون  وعصا  القرآنية، 

اإلنسان أن يختار االنصياع إلحدى هاتين القوتين المتنافرتين.

 كلمة ومعنى

دليه:
قال الجمري: 

ولي ما يعرف المعاني ما يبين ْبها
    دليه العقل ما يحفظ السين والدالي

قال الجمري يصف الجاهل من الناس بأنه دليه العقل، أي ال عقل له، وهي 
عامية أصلها فصيح، فلقد جاء في اللسان: الدَّلُه والدَّلُه: ذهاب الفؤاد من َهمٍّ 

أو نحوه كما َيدلَُه عقل اإلنسان من عشق أو غيره.
وقد َدلَّهُه الَهمُّ أو الِعشُق فتدلَّه.

والمرأة َتَدلَُّه على ولدها إذا فقدته.
وُدلِّه الرجُل: ُحيَِّر، وُدلَِّه عقلُه َتدلِيهاً.

والُمَدلَُّه الذي ال يحفظ ما َفعل وال ما ُفِعَل به.
نّف إال َغْفلَُة الُمَدلِه(  والتََّدلُّه ذهاُب العقل من الَهوى، أنشد ابن بري: )ما السَّ

ويقال: َدلََّهُه الُحبُّ أي َحيَّره وأدَهَشه، وَدلِه هو َيْدلَُه.

 كنايات مالحية

)َقْين ِخْكِري(
األنواع  من  الزينة، وهي  تعني  العربية  في  والقين  البغبغاء  قين: سمكة 

الشائعة ويصل طولها إلى متر ويختلف لون الذكر عن األنثى، فالذكر متعدد 
األلوان، بينما األنثى ذات لون أخضر مع وجود بقع أرجوانية أو زرقاء غامقة 

ويتغير اللون مع تقدم السن.
، سيئ، ليس ذا قيمة. ، متردِّ خكري: متدنِّ

إنه أشبه ما يكون بـ )القين الخكري( إنه جميل وذو ألوان زاهية ولكن 
تطلق  الكناية  وهذه  غذائية،  أو  تجارية  قيمة  ذات  ليس  فهو  متدنية،  قيمته 
على الرجل الوضيع في مجتمعه حتى وإن أتى باألعمال الحسنة ألن أفراد 
المجتمع تنظر إلى سلفه وأصوله أو أعمال قام بها هو شخصياً في فترة من 
حياته، كما تضرب هذه الكناية على الشخص محدود الفكر أو من هو ليس ذا 

حنكة وحكمة يعتد به وبها.
وقد وردت كلمة خكري بصيغة )ختشري( كما في هذه الكنية، وعرفت 
الكلمة على أنها كلمة شعبية تعني الغبي وتحمل معاني الجهل أو عدم الخبرة 

أو المعرفة.

)قلب ْسِمجه(
معناه: كأنه قلبه قلب سمكة، وهو يضرب في البالدة وعدم اإلدراك أو في 
كثرة الخوف حيث إن السمكة تتوقع الخطر في أي ثانية سواء من أسماء 
صغيرة أو كبيرة أو من حيوانات فقارية أو هالمية، فهي دائمة الخوف، وهو 

قريب من )قلبك دليلك(، وكذلك قريب من قول الجهيمان : أرانب يا قلبي.
ويورده بعضهم: »قلبه قلب اسمجه« أي إنه كثير الخوف، بل أدق حركة 
تثر خوفه، فهو ال يهدأ على حال تحسباً ألي طارئ وهذه الكنايات تطلق على 

الضعفاء الذين ال يملكون الشجاعة واإلقدام.

عبارات

نازوكي
هو الشخص النظيف الذي يعتني بجماله ونظافته ومالبسه وسيرته العامة 
وتكون رائحته طيبة، وكانت هذه الصفة لبعض الناس الذين يمتازون بها مثل 
التجار  وبعض  الكتاتيب  ومدرسي  والمشايخ  الدين  ورجال  المساجد  أئمة 
واالحترام  بالوقار  فيمتازون  زكية،  ورائحة  حسن  بمنظر  يظهرون  حيث 

واللفظة الزكية: »نازك«، أي رقيق وناعم ووديع.

هب ريح
ــى  ــذل يصــل حت ــا ب ــل كل يشء، إنه ــا عطــاء قب ــة ليســت أخــذاً باســتمرار، إنه »إن املواطن
ــع املواطــن«. ــاً كان موق ــة مســؤولية أي ــذات يف ســبيل الوطــن ألن املواطن ــاء ال ــة إفن مرحل

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



العدد 579 مارس 882019

الكلمة و الظل

قاسم محمد، شاعر هندي معروف، يقيم في 
اإلمارات، أصدر العديد من الدراسات والدواوين 
الشعرية، وشارك في الكثير من األنشطة الثقافية 
واألدبية في اإلمارات والهند، وهو  ناشط ثقافي 
العربية، يعمل منذ سنوات طوال في  اللغة  في 
نال  الهندي،  المجتمع  في  العربية  اللغة  تعزيز 
مؤخراً جائزة اإلبداع األدبية الهندية »شيرنثانا« 
في دورتها الـ 18 التي تنظمها جمعية شيرنثانا 

حوار: خالد الظنحاين - ت�صوير: حممد علي

التقريب  في  لدوره  تقديراً  الهندية  الثقافية 
التقت   »999« والهندية،  العربية  الثقافتين  بين 
بالشاعر قاسم محمد على هامش حفل توزيع 
الجائزة الذي انعقد في دبي، وكان هذا الحوار. 
الهندية  األدبية  اإلبداع  جائزة  منحت   <
تنظمها  التي   18 الـ  دورتها  في  »شيرنثانا« 
أهمية  ما  الهندية،  الثقافية  شيرنثانا  جمعية 

هذا التكريم بالنسبة لك؟

قاسم محمد لـ 999: 

اغتراب الروح أقوى بكثير من اغتراب الجسد

- أوالً أحمد الله وأشكره على نيل الجائزة، 
حيث  واجتهاد،  بجد  عمل  أديب  لكل  فخر  إنها 
نشاطاتي  على  تكريماً  الجائزة  هذه  نلت  إنني 
المجتمع  في  العربية  اللغة  تعزيز  في  الكثيرة 
الهندي، وبرغم أنني غير ناطق في العربية لكني 
استطعت أن أقطع شوطاً كبيراً في هذا المضمار 
األدبي، وبالتالي أوجه الشكر إلى القائمين على 

هذه الجائزة المرموقة من أعماق القلب. 
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> ماذا يعني لك الشعر؟
من  بداية  شيء،  كل  لي  يعني  الشعر   -
األمثل  الخيال  إلى  المؤلم  الواقع  من  الهروب 
واألجمل، مروراً بالمتنفس من ضغوطات الحياة 
والتنفيس عن الروح والخاطر، وانتهاًء بتحقيق 
الوصول  عند  اإلنسانية  بالذات  الثقة  وجود 
للغاية وتحقيق الهدف المنشود من كتابة النص 

أو القصيدة في كل مرة.
> كيف تولد القصيدة لديك، بإرادتك أم بال 

توقيت؟
- والدة النص إرادة ليس لها توقيت معين 
طارئة  حالة  وجود  بحسب  تكون  ولكنها 
بحالة  الكاتب  يمر  أن  بمعنى  كتابتها  تستدعي 
تحفزه على واقعه بهدف النجاة أو بهدف إيجاد 

الحل.
> ما هي الثيمات التي تطغى على قصائدك، 

الحب، الوطن، االنسان، المرأة؟
الخلفيات  على  مبنية في مجملها  الثيمات   -
ثيمة  كل  يحدد  والسبب  والثقافية،  المعرفية 
وتجتمع كلها غالباً في النص الواحد.. ذلك أن 
الوطن والحب واإلنسان، واإلنسان  المرأة هي 
هو الحب والوطن والمرأة وهكذا، في حين أن 

الحب هو كلها وجميعها وأغلبها وبعضها.
عموماً  العربية  والثقافة  الغربة  أثر  ما   <

واإلماراتية خصوصاً على تجربتك األدبية؟
اغتراب  من  بكثير  أقوى  الروح  اغتراب   -
بصداقة  اآلخرين  مع  التواصل  ولكن  الجسد، 
االستغاللية  من  خالية  سليمة  ونوايا  ومحبة 
مع  وسواء  العرب  مع  أو  العجم  مع  سواء 
العاربين أو المستعربين، خليجيين كانوا أم غير 
أثر  له  الحال  التواصل بطبيعة  خليجيين، وهذا 
إيجابي وفوائد ثقافية تعود على المثقف عموماً 

وعلى الشاعر خصوصاً.
الزمن  > كيف ترى رسالة الشاعر في هذا 

المليء بالتحديات، وما هي رسالتك؟
الشاعر  هدف  هي  االجتماعية  الرسائل   -
وغايته األولى وهي التي يريد الشاعر إيصالها 
رسائلي  وعن  وحروفه،  وكلماته  صوته  عبر 
أو  لنفسي،  غالباً  بها  أبعث  التي  الشخصية 
لمحبوبتي الغائبة الحاضرة داخل سطوري، وال 
أحب أن أجعل من أشعاري تصفية حسابات أو 
الجمال  على  تحتوي  أن  أحب  ما  بقدر  معارك 
ارجوه  الذي  الفكري  اإلبداع  وعلى  اللغوي 

وأتمناه من خالل رسائلي في كل مرة.
بناء  في  الشعر  أو  الثقافة  دور  ما   <

الحضارات؟
الشعر  وبالتالي  الحضارات،  يبني  القلم   -
ثقافياً  ويعززها  الحضارات  هذه  على  يحافظ 

ولغوياً و فكرياً.
في  الشاعر  وتفاعل  فاعلية  ترى  كيف   <
القضايا السياسية واالجتماعية؟ وهل للشاعر 
دور في ذلك أم أنه بعيد عن مثل هذه القضايا؟

في  ومؤثر  كبير  دور  للشاعر  نعم   -
االبتعاد  حاول  وكلما  ومجتمعه،  وطنه  قضايا 

منها  الهروب  حاول  وكلما  إليها  سيعود  عنها 
السياسية  فالقضايا  فيها  واقعاً  نفسه  سيجد 
بين  يعيش  شاعر  لكل  هاجس  واالجتماعية 

الناس والمجتمع من حوله.
> تزخر الثقافة الهندية بثراء ثقافي وأدبي 
أو  للكاتب  عظيمة  ثروة  تشكل  كونها  كبير، 
هذا  من  ينهل  أن  للمبدع  يمكن  فكيف  الشاعر، 

المعين الثقافي الذي ال ينضب؟
موغلة  الهندية  واآلداب  والفنون  الثقافة   -
وقد  جداً  ضخمة  حضارة  وهي  التاريخ  في 
أثرت طوال مئات السنين في الثقافة اإلماراتية 
في  مهم  تأثير  مصدر  زالت  وما  والخليجية 
عادات وطباع الخليجيين خاصة والعرب عامة، 
أو من  الهند  المبدع سواء كان من  أن  والشك 
معينها  من  ونهل  تأثر  له  المجاورة  الدولة 

الواسع.
ما  كبير،  ثقافي  بحراك  اإلمارات  تتميز   <
رأيك بهذا الحراك؟ وكيف يمكن أن نوفق بين 

الثقافة اإلماراتية والثقافية الهندية؟
مكانة  يرسخ  القوي  الثقافي  الحراك   -
المنطقة،  في  واإلبداع  للفكر  منارًة  اإلمارات 
يمكننا أن نرى اإلمارات تعقد منصات مختلفة 
خاللها  من  لتكون  الثقافية  النشاطات  لتقوية 
قوة كبيرة في المنطقة، كما نفهم تلك الحقيقة 
سنوات  منذ  تأخذها  التي  الجدية  مواقفها  من 
ماضية، ومن أهمها معارض الكتب الدولية التي 

تعقد في أبوظبي ودبي والشارقة، وهي تجعلها 
مختلفة عن أقرانها في هذا المجال، ال أبالغ إذا 
قلت وهي تتقدم في هذا المجال بسرعة مذهلة، 

إنها الوحيدة في المضمار.
واإلمارات،  الهند  بين  الثقافية  الشراكة  أما 
وهي كانت موجودة منذ أزمنة قديمة، ولكنا ال 
نشاهد تطورات ملحوظة في هذا المجال، يجب 
ومتميزة  استراتيجية  الشراكة  هذه  تكون  أن 
عيوني  أغمض  أن  أريد  ال  نفسه،  الوقت  وفي 
بعض  تأخذها  التي  الممتازة  الخطوات  تجاه 
الهيئات األدبية والمعرفية، مثل »مشروع كلمة 
للترجمة«، وهي مبادرة طموحة من قبل صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
معدالت  وزيادة  الترجمة،  حركة  إحياء  بهدف 
المحلي  المستويين  العربية على  باللغة  القراءة 
إقامة  على  المبادرة  تعمل  حيث  واإلقليمي، 
بالترجمة،  المتعلقة  األنشطة  مختلف  وتنظيم 
من  وبعض  والتوزيع  للنشر  الياسمين  ودار 
بعض  بترجمة  تقوم  وهي  األخرى،  الهيئات 
إلى  الهندية  اللغات  في  صدرت  التى  الكتب 
العربية. كما نرى الرواية المااليالمية المشهورة 
»كاالم« للكاتب الهندي ام تي فاسوديفان نايار، 
يأخذ  أن  الطرفين  لكل  ينبغي  االختصار  وفي 
خطوات ثقافية أكثر جدية لتسريع هذا الحراك 

الثقافي المشترك.

احلراك الثقايف القوي ير�سخ مكانة الإمارات 

منارًة للفكر والإبداع
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ستوب!

يستخدم   ،Split فيلم  أحداث  نهاية  بعد 
الخارقة  قوته  دان(  )ديفيد  األمن  حارس 
للعثور على المضطرب نفسيًا )كيفين كيندل 
شخصية  وعشرين  األربع  ذي  كرامب( 

مختلفة.

تحت  نضعه  عندما  كثيراً  الفيلم  هذا  نظلم 
مظلة فضفاضة، وهي قانون سينما الرعب، بكل 
المفردات المتعارف عليها، لهذا النوع السينمائي 
اليمكن  العالم  مستوى  على  رواجاً  يحقق  الذي 
ألحد التشكيك فيه وال في قدرته على تحقيق أعلى 
تحقيق  في  مضمونة  الرعب  مفردات  اإليرادات، 
الهدف أكثر من مفردات الضحك، ربما يضحكون 
موقف،  على  المكسيك،  أو  أمريكا  أو  الصين  في 
خارج  شيئاً  يعني  ال  نفسه،  الموقف  هذا  بينما 
من  فعاليته  يستمد  إنه  حيث  الدول،  تلك  حدود 
قيم اجتماعية تختلف من ثقافة إلى أخرى، بينما 

مفردات الرعب واحدة في كل أنحاء العالم.
تلك السينما التي تلعب بمشاعر الناس وتصل 
بهم ألقصى درجات الخوف من المجهول، الذي 
يبدو وكأنه يترصد لهم في كل لحظة، ورغم ذلك 
ال يخلو األمر عادة من مفاجأة، وهو الذي يدفعهم 
إلى التعايش مع مشاعر الهلع، ثم ينتقل بهم في 
باألمان،  اللحظي  اإلحساس  إلى  التالية  اللقطة 
ليعود مجدداً للمربع رقم واحد، وهكذا تستمر تلك 
الثنائية في اللعب على المتناقضات، هذه المشاعر 
يبحث عنها دائماً اإلنسان ألنها تلعب بحرفية على 
مشاعر  لنا  تحقق  الرعب  أفالم  التناقض،  قانون 
الخوف  نفسها،  اللحظة  في  والطمأنينة  الخوف 
الشاشة وكأنه حقيقة،  على  تراه  ما  تعيش  ألنك 
والطمأنينة ألن بداخلك صوتاً يؤكد لك أن ما تراه 

هو مجرد تمثيل في تمثيل.
الشهر  حقق  الذي  )جالس(  األمريكي  الفيلم 
الماضي أعلى إيرادات في هوليوود والعالم، اختار 
الرعب،  بعد  ما  رعب  إنه  أبعد،  يقتحم مسافة  أن 

وتحليل  الرئيسة  الشخصيات  دوافع  يحلل  
وهو  السيناريو  وكاتب  المخرج  لدينا  المجتمع، 
شياماالن،  نايت  إم  اإلنتاج  في  شريك  أيضاً 
األداء  الثالثة،  الممثلين  عمالقة  بين  مباراة  كانت 
ُبعداً  ُيشكل والشك  اللمحة  القائم على  التعبيري 
التقليدي  شكلها  في  الرعب  سينما  بينما  عميقاً، 
أحادية  األداء فهي سينما  تأبه عادة بتفصيلة  ال 
والخوف،  الطمـأنينة  بين  االنتقال  في  التعبير 
وهكذ فإن التعبير الصاخب يسيطر على المشهد 
برمته، بينما فيلمنا )جالس( يلعب بقوة على تلك 
التفاصيل التي تستند إلى قدرة خاصة ال يستطيع 
تقديمها غير عتاولة في فن األداء بحجم بروس 
مكافوي  وجيمس  جاكسون  وصامويل  ويلز 
وسارة  كالرك  تريت  وسبنسر  تايلور  وانيا 
من  واألخير  الثالث  الجزء  هو  الفيلم  بولسون، 
تلك الثالثية )ايستريل 177( )غير قابلة للكسر(، 
وهو عنوان الجزء األول 2000، والثاني انتظر 16 
عاماً )سبليت( لنفس الكاتب والمخرج، لنصل إلى 
الذروة مطلع هذا العام في الجزء الثالث، وتشعر 
في الكثير من األحيان، وكأننا نطل على الفيلم من 
خالل هذا الزجاج المكسور، وهو ما يدفع المتفرج 
لحالة من الحذر،وكأنه يتحرك على زجاج ُيدميه.

الخارقون  هل  لنا  تصديره  يتم  الذي  السؤال 
تلك  يملكون  حقاً  أنهم  أم  الناس،  صنع  و  وهم 
لعدد  خاصة  قدرات  هناك  االستثنائية؟  القدرات 
محدود من البشر، هذا يأكل الزجاج مثالً، وذاك 
أن  العملةالمعدنية  على  واحدة  بضغطة  يستطيع 
يثتيها، وثالث بنظرة من عينه من الممكن أن يحرك 
األشياء الساكنة، طبعاً كم الخداع أيضاً كبير في 

)جالس( رعب ما بعد الرعب 
هؤالء الخارقون لو لم نجدهم في الحياة الخترعناهم!!

هذا المجال، المخرج ألقى الكرة في ملعبنا.
الخارقين  الثالثة  إيداع  فكرة  قائم على  الفيلم 
اإلحساس  هذا  من  لعالجهم  نفسياً  مستشفى 
الطبيبة  تحديداً  تعتقده  ما  هو  وهذا  الكاذب 

المعالجة.
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بع�س النا�س.. بع�س الوقت  

كم مرة قرأت أن هذا الفنان أو ذاك المذيع حظي هو أو برنامجه أو أغنيته بالمركز األول، 
تعددت اللجان والمؤسسات والجمعيات وجزء كبير منها ليست قائمة على أسس صحيحة، 
ولكنها تمارس تلك اللعبة المضمونة النجاح، مستغلة شغفاً يعيشه عدد كبير من الفنانين 

واإلعالميين، وكل منهم يحلم بأن يتم تنصيبه على اعتبار أنه األول.
إحدى المطربات لعبت قبل بضع سنوات بطولة مسلسل رديء، فوضعت خطة على النحو 
التالي، وهي أن تحصل على أكبر عدد من الجوائز، لتقنع الجميع بأنها تستحق لقب األفضل، 
وهكذا وافقت على إجراء أي حوار مقروء أو مسموع أو مرئي مع أي وسيلة إعالمية، ولم 
تتقاض أجراً، فقط تشترط أن يمنحوها في نهاية اللقاء شهادة تؤكد أنها األولى، عدد من 
المنصات اإلعالمية استجابت لهذا الشرط، الذي يضمن لهم الحصول على مادة إعالمية 

مجانية.
ولكن هناك من يفضح تلك المهزلة، تابعت قبل أشهر قليلة المطربة أصالة، عندما فتحت 
لمدة ثالث  غابت  أنها  أكدت  العربية،  الغنائية  المهرجانات  أحد  ما جرى في  النيران على 
دورات، ألن هناك من حاول )السمسرة(، والحصول على مقابل، _ تحت المائدة _ إال 
أنها رفضت، وبعد أن تم إزاحة هذا المسؤول عن موقعه، عادت للغناء، إنه المسكوت عنه في 

عالم الفن كله وليس فقط الغناء.
المطرب حسين الجسمي سبق وأن فضح أحد المهرجانات العالمية التي ساومته، على 

مبلغ مقابل الجائزة، وعندما رفض، منحوا جائزته إلحدى المطربات.
ما هو شعور الفنان عندما يحصل على جائزة هو يعلم تماماً أنها مدفوعة األجر؟ إجابتي 
من واقع معايشتي للوسط الفني، أن النجوم في نهاية األمر يفكرون في شيء واحد، أن 
هناك لقطة لهم وهم يحتضنون الجائزة، ستنشر في كل صفحات التواصل االجتماعي، وأن 
تلك اللقطة سوف تنضم مثل غيرها إلى )السي في(، وبين الحين واآلخر سوف يتباهى 
الفنان بها أمام جمهوره ومعجبيه، وال بأس أيضاً أن يذكرها النقاد وهم يشيدون بمواهبه 
االستثنائية، وكيف استطاع أن يقفز فوق الحواجز ويتحدى العراقيل، ليحقق تلك المكانة 

ويحصد العدد األكبر من الجوائز.
النجوم عدد منهم سعداء وهم يخدعون أنفسهم، يعتقدون أن الناس ال ترى كل التفاصيل، 
وال تتابع كل الخلفيات، وكما قال الشاعر: )عين الرضا عن كل عيب كليلة(. يكفي النجم أنه 
يعيش في علم سرمدي من الوهم الذي هو الذي أسهم في صنعه، وسوف يتغاضى محبوه 

عن أي ظالل شائكة تحيط بالصورة.
المطرب الشاب الذي نشر على صفحته قبل بضع سنوات، صورة  هل تتذكرون مثالً 
مقعدها  من  هبت  الغنائية،  حفلته  وعندما حضرت  سنوات،  عشر  لمدة  قعيدة  ظلت  لفتاة 

الحديدي، وأخذت تغني وترقص معه )عشرة بلدي(.
المؤكد أن جمهوره الغفير صدق تلك األكذوبة، ألن لديه استعداداً فطرياً لكي يصدق ما 

هو أكثر من األكاذيب.
هم يطاردون الضوء ويدفعون أيضاً ثمن الضوء، على اعتبار أنهم بعد ذلك سوف يبيعون 
لنا الضوء بأعلى األسعار، جائزة أو لقباً أو خبراً زائفاً هل من الممكن أن يبني فنان حياته 
على كل تلك األكاذيب؟ هم ال يدركون القاعدة اإلعالمية المستقرة )أنك ال تستطيع أن تخدع 

كل الناس كل الوقت(، هم فقط يخدعون بعض الناس بعض الوقت! 

أكشن التي  فهي  طرفاً،  تدخل  )الكوميكس(  كتب 
صنعت الخيال الطاغي لجميع األطفال في العالم، 
وهؤالء الثالثة هم أيضاً نتاج زمن )الكوميكس(.

أنت ترى بميزان تاريخي، أننا لسنا فقط نتاج 
أيضاً  أسهم  الخيال  ولكن  عشناه،  الذي  الواقع 
الذي  الخارق  البطل  صنعنا،  في  وافر  بقسط 
يستطيع تحقيق كل شيء، يعبر عن شعور كامن 

داخل كل منا.
هؤالء  فيها  يعيش  التي  المصحة  داخل 
الدمار  يعني  اتحادهم  يصبح  عندما  الخارقون، 
تلك  لنا  يقدم  أن  على  حرص  المخرج  الشامل، 
الشخصيات وهي تبذل الكثير من المعاناة حتى 
إلى  يصل  إنجاز  إنه  الموقف،  ذروة  إلى  تصل 
حدود العمل الخارق، ولكن يتم إنجازه بكثير من 
المعاناة، وهو )ترمومتر( وضعه المخرج بذكاء، 
عاديون  فهم  الجمهور،  ملعب  في  الكرة  ليضع 
البصري  التعبير  قليالً،  إال  وخارقون  قليالً  إال 
والصوتي يضعك دائماً في تلك المنطقة، فهو ال 

يسرف كثيراً في استخدام مؤثرات الخداع !!.
علم  أساتذة  يقول  هكذا  الرجل(  أبو  )الطفل 
وهو  الرجولة  في  حياته  يعيش  اإلنسان  النفس، 
أسير سنوات الطفولة؟ تلك هي المعضلة الحقيقية، 
مستوى  على  عالية  حرفية  بدرجة  يعود  الفيلم 
عاشته  الذي  الطفولة،  لزمن  السيناريو،  كتابة 
الشخصيات الرئيسة لندرك تفاصيل دقيقة عنها 
هو  كان  ضعف،  على  أيضاً  تنطوي  إنها  حيث 

الدافع لإلصرار على إصرارهم بأنهم خارقون.
حتى  اإلنسان،  تكوين  من  جزء  الشفقة 
لديهم  أن  نكتشف  لحظات  في  القلوب  غالظ 
الضعف  إطار  في  نضعها  التي  األحاسيس  تلك 

البشري.
التعبير عن القوة الخارقة يتكئ في جزء كبير 
القوة،  مع  التعامل  على  اإلنسان  قدرة  على  منه 
يجب أن نشعر بأنها تنمو تدريجياً، وهكذا حرص 
ويلز  أبطاله  مع  المواقف  من  كثير  في  المخرج 
وماكوفي وصامويل، وكأنه يقدم جملة موسيقية 
للذروة  تبدأ هادئة حتى تصل  تدريجياً  تتصاعد 
)كريشندو(، المتفرج يجد نفسه، وقد أصبح جزءاً 
عنوان  هي  التي  المصداقية  وتؤكد  الحكاية  من 
الفيلم، إنه ليس فيلماً عن الرعب بقدر ما هو تحليل 
لما بعد الرعب، رحلة داخل النفس البشرية التي 
صنعت هؤالء الخارقين الذين لو لم نجدهم بيننا 

الخترعناهم! 
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رحالت السفاري األفريقية 

السفاري نوع من أنواع الرحالت السياحية التي 
العالم،  حول  من  السياح  من  كبير  عدد  به  يقوم 
بدأ هذا  األفريقية، حيث  القارة  الذين يقصدون  و 
ومستعمرون  مستكشفون  السياحة  من  النوع 
أوروبيون خالل القرن الثامن عشر الميالدي برفقة 

أدلة أفارقة.

في  التجول  إلى  السفاري  سياحة  وتهدف 
الطبيعة األفريقية الجميلة، ومشاهدة مختلف أنواع 
الحيوانات والطيور والكائنات البرية وتصويرها، أو 
ممارسة الصيد في األوقات واألماكن المسموح بها 
قانوناً من قبل الهيئات المعنية في كل دولة أفريقية 
تسمح للسياح بالصيد فيها، باإلضافة إلى التخييم 

المستويات  متعددة  ونزل  فنادق  في  اإلقامة  أو 
شيدت وسط الطبيعة.

وقيل إن كلمة سفاري باللغة اإلنجليزية أصلها 
اللغة  إلى  دخلت  وقد  »سفر«،  كلمة  من  عربي 
اإلنجليزية في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي 
السياحية،  الرحالت  من  النوع  هذا  على  للداللة 

اإعداد: �صايل اأبوفار�س 
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مقتبسة من اللغة السواحيلية التي اقتبستها من قبل 
من اللغة العربية. 

فر�س 

األفريقية  الطبيعة  في  السفاري  سياحة  وتتيح 
والسهول  البراري  في  التجول  فرص  للسياح 
بواسطة  واألنهار  والجبال  والتالل  والغابات 
سيارات رباعية الدفع أو حافالت صغيرة بسقف أو 
مكشوفة، واالقتراب من الحيوانات البرية كاألسود 
الوحشي  والجاموس  واألفيال  والفهود  والنمور 
والتماسيح  النهر  وأفراس  والقرود  القرن  ووحيد 
والزرافات والغزالن وغيرها، والوقوف وجهاً لوجه 
أمامها في ظروف ال تخلو من المغامرة، لذا تحرص 
الشركات السياحية المنظمة لرحالت السفاري على 
ضرورة التزام السائح بالحيطة والحذر في مناطق 
كما  سالمته.  على  حفاظاً  الحيوانات  هذه  تواجد 
المتنوعة  والطيور  النسور  للسياح مشاهدة  يمكن 
اللتقاط  األرض  على  تهبط  أو  السماء  في  تحلق 
بعد  من  لالستراحة  أو  الماء،  لشرب  أو  فرائسها، 

تحليق طويل.
في  باإلجمال  السياحيون  المرشدون  ويمتلك 
قراءة  على  القدرة  أفريقيا  في  السفاري  رحالت 
وتحليل سلوك وإشارات الحيوانات والطيور، ألنهم 
الخبرة  أصحاب  ومن  األفريقية،  البيئة  أبناء  من 
الطويلة في هذا المجال، بحيث يقترب المرشدون 
والطيور  الحيوانات  من  السياح  مع  السياحيون 
باالبتعاد  يسارعون  أو  خطراً،  تشكل  ال  عندما 
والعديد  داهم.  أو  محتمل  بأي خطر  الشعور  عند 
السيارات  وسائقي  السياحيين  المرشدين  من 
يجلبون  أو  بنادق،  معهم  يحملون  إما  والحافالت 

لحماية  وذلك  ببنادق،  مسلحين  حراساً  معهم 
أنفسهم والسياح من خطر أي حيوان مفترس أو 

طير جارح.
السياح  تجذب  التي  األفريقية  الدول  أبرز  ومن 

هواة رحالت السفاري من حول العالم، هناك: 

كينيا

كينيا،  في  السفاري  سياحة  مناطق  وأشهر 
هناك العاصمة نيروبي، وهي المدينة الوحيدة في 
يضم مختلف  وطنياً  التي تتضمن متنزهاً  أفريقيا 
أنواع الحيوانات والطيور البرية، ويقع على بعد 8 

كيلومترات من وسط مدينة نيروبي.
ومن متنزه نيروبي الوطني، يتنقل السياح إلى 
محمية ماساي مارا الواقعة في قلب السهول الكينية 
الواسعة، وتبلغ مساحة هذه المحمية 1672 كيلومتراً 
الطبيعية  بالمناظر  المحمية  هذه  وتتميز  مربعاً، 
األسود  خصوصاً  الحيوانات  وبانتشار  الجميلة، 
والنمور والفهود والفيلة والزرافات ووحيد القرن 
األسود النادر، وتوجد في هذه المحمية منتجعات 
وفنادق مبنية على الطراز األفريقي إلقامة السياح، 
هواية  بممارسة  السياح  من  يرغب  لمن  ويسمح 

الصيد في بعض جهات المحمية.
السياح  والتي يصل  كينيا،  وهناك محمية جبل 
إليها إما جواً بطائرة صغيرة، أو براً بسيارة رباعية 
واسعة  مساحة  على  المحمية  هذه  وتطل  الدفع. 
والنباتات  باألشجار  المليئة  الجميلة  الحدائق  من 
 5 فندق  هناك  كينيا  جبل  أسفل  وفي  والزهور. 
هواة  لسياح  متنوعة  فندقية  خدمات  يوفر  نجوم، 

السفاري.
تجذب  التي  األخرى  الكينية  المناطق  ومن 

ببحيرة  المحيطة  المنطقة  هناك  السفاري،  سياح 
من  كثيرة  أسراب  فيها  تتواجد  والتي  ناكورو، 
التي  الوطني  أمبوسيلي  الفالمنجو. ومتنزه  طيور 
ومتنزه  والجواميس.  الفيلة  بكثرة  فيه  تنتشر 
سامبورو الوطني، والتي تكثر فيه الحمير الوحشية 
تجول  حيث  نايفاشا  بحيرة  ومنطقة  والزرافات، 

طيور الفالمنجو وأفراس النهر.

تنزانيا 

وأبرز مناطق سياحة السفاري في تنزانيا، هناك 
مساحته  تبلغ  والذي  الوطني،  سيرنجيتي  متنزه 
نحو 15000 كيلومتر مربع. وبسبب التنوع الحيوي 
من حيث النباتات والحيوانات واألهمية البيئية لهذا 
المتنزه، تم إدراجه ضمن قوائم منظمة اليونسكو 
تم  كما  العالمي.  التراث  مواقع  كـأحد  العالمية 
إدراجه ضمن قوائم االتحاد الدولي لحماية الطبيعة. 
تبلغ  والذي  كارتير،  نغورونغورو  متنزه  وهناك 
مساحته 250 كيلومتراً مربعاً من السهول والغابات 
والبحيرات، والذي تنتشر فيه مجموعات كثيرة من 
الحيوانات خصوصاً األسود والفيلة ووحيد القرن 

األسود النادر.
ومن مناطق سياحة السفاري في تنزانيا، هناك 
الوادي  في  الواقع  الوطني  مانيارا  بحيرة  متنزه 
نجورو  بركان  فوهة  ومنطقة  العظيم،  المتصدع 

نجورو التي يبلغ عمقها 600 متر.

جنوب اأفريقيا 

السياح  يقصدها  التي  المناطق  أشهر  ومن 
الحديقة  هناك  أفريقيا،  جنوب  في  السفاري  هواة 
برفقة  السياح  يتنقل  حيث  الرئيسة،  الوطنية 
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سائقين وأدالء محليين بسيارات رباعية الدفع أو 
سيراً على األقدام، أو بزوارق مطاطية صغيرة، أو 
يحلقون بمنطاد الهواء الساخن، ويستمتعون برؤية 
جمال التالل والغابات واألنهار، وبرؤية الكثير من 
الحيوانات التي تعيش في هذه الحديقة خصوصاً 

الفهد والكلب البري و500 نوع من الطيور.

بوت�صوانا

ومن أبرز مناطق سياحة السفاري في بوتسوانا، 
هناك حديقة تشوبي الوطنية، حيث قد يفاجأ السياح 
وهم يستقلون قوارب صغيرة في النهر، بمجموعات 
كثيرة من األفيال والجاموس تمر أمامهم، باإلضافة 
إلى مجموعات من األسود والضباع. وهناك محمية 
موسمية،  مائية  ممرات  تعبرها  التي  »موريمي« 
الكلب  خصوصاً  والحيوانات  الطيور  من  وأنواع 

البري.

زامبيا

ومن المناطق التي يقصدها سياح السفاري في 
زامبيا، هناك متنزه لوانغوا الوطني الجنوبي، والذي 
 60 المتنزه  هذا  ويتضمن  لوانغوا،  نهر  قرب  يقع 
نوعاً من الحيوانات وأكثر من 400 نوع من الطيور.
وسط  مشي  مسارات  المتنزه  هذا  في  وتوجد 

األدغال مخصصة للسياح برفقة مرشدين.

ناميبيا 

ويتوجه السياح هواة السفاري في ناميبيا إلى 
لناميبيا، والتي  الوطنية  الحديقة  أي  أتوشا  حديقة 
تقصدها  التي  المياه  ينابيع  من  العديد  تتضمن 
الحيوانات للشرب، مثل األسود والحمار الوحشي 
والزرافات والغزالن والفيلة ووحيد القرن األسود 

النادر.

جيبوتي

أجمل  السفاري  محبي  للسياح  جيبوتي  توفر 
المالحة  والبحيرات  واألخاديد  الطبيعية  المناظر 
مناطق  أشهر  البرية. ومن  الحيوانات  والعديد من 
السفاري في جيبوتي منطقة بحيرة عسل المالحة، 
والتي تقع على انخفاض 155 متراً تحت مستوى 

سطح البحر.

اأثيوبيا 

للسياح  أثيوبيا  في  السفاري  رحالت  وتتيح 
النزل،  في  واالسترخاء  والسباحة،  المشي،  فرص 
حضارة  واستكشاف  المحلية،  القرى  وزيارة 
أثيوبيا  في  السفاري  مناطق  أشهر  ومن  المنطقة. 
هناك : محمية ماكو الوطنية الغنية بأنواع الطيور 
الغنية  الوطنية  سامبورو  ومحمية  والحيوانات. 
باألشجار والنباتات والحيوانات مثل الفيلة وحمار 

زرد غريفي المهدد باالنقراض.

رواندا

التي  األفريقية  الدول  أكثر  من  رواندا  تعتبر 
تحتوي على سالالت متعددة من القرود، فإذا ذهب 
السياح في رحلة سفاري داخل الغابات الرواندية، 
خصوصاً  القرود  يشاهدوا  أن  من  لهم  بد  ال 

الغوريال الجبلية العمالقة.
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للمهجرين  مخيماً  تزور  فور  هنرييتا  لليونسكو  التنفيذية  المديرة 
الروهينجا المسلمين في والية راخين بميانمار، حيث دشنت مركزاً مؤقتاً 

لتعليم األطفال.

طالب ثانوية كنديون يحملون منتجات 
أطفال  »ال  لحملة  دعم  في  أطفال  صنعها 
لمحاربة  فيجن  ورلد  تنظمها  التي  للبيع« 

تشغيل األطفال في العالم.

طفل من أصحاب الهمم يتابع باهتمام عمل إحدى المشاركات في 
الثالثة عشرة من مهرجان  الدورة  التراثي ضمن فعاليات  البرنامج 

سلطان بن زايد التراثي 2019 في سويحان.

ألعاب  إحدى  يركبون  زوار   
»ليجند هيرو باركس« السنغافورية 
للسوق  الدخول  قررت  التي 
ريادتها  من  مستفيدة  األمريكية 
الواقع  بتقنية  الترفيه  مجال  في 

االفتراضي.
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جينيسس اسينشا فازت بلقب السيارة التجريبية 
أول  وهي  األمريكية  »أوتوموبل«  مجلة  من  للعام 

سيارة جينيسس تفوز بجائزة من هذه المجلة.

يستعدون  العالم  أنحاء  من  محترفون  سائقون 
األولى  كروس  للرالي  العالم  بطولة  في  للمشاركة 

الشهر المقبل في حلبة ياس مارينا في أبوظبي.

ضمن  من  كان  اإلمارات  لدى  األرجنتين  سفير 
الهجن  رحلة  من  الخامسة  النسخة  في  المشاركين 
التراثية التي جابت عدداً من المناطق الصحراوية في 

الدولة.
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نزهة

سودوكو

تتابع الكلمات

تراثيات 
خرج رجل في سفر مع ابنه إلى مدينة تبعد قرابة اليومين وكان معهما دابــة وضعا عليها أمتعتهما. 
وكان الرجل يردد طوال الطريق: ما حجبه الله عنا كان أعظم! وبينما هما يسيران في الطريق ُكسرت 
ساق الدابة فقال الرجل: ما حجبه الله عنا كان أعظم! فأخذ كل منهما حامالً متاعه على ظهره ومضى 
في طريقه. وبينما هما في الطريق ُكسرت قدم الرجل فأصبح الرجل يمشي وال يقدر على حمل أي 
الله عنا كان أعظم! حمل االبن متاعه ومتاع أبيه على ظهره وانطلقا. وفي  شيء ويقول: ما حجبه 
الطريق لدغت أفعى االبن فعاد الرجل يقول: ما حجبه الله عنا كان أعظم! هنا غضب االبن وقال ألبيه: 
وهل هناك ما هو أعظم مما أصابنا؟ وبعد أن شفي االبن أكمال المسير في طريقهما ثانية. وعندما 
وصال المدينة فإذا بها قد ضربها زلزال بقوة أباد كل ما فيها. عندها نظر الرجل لولده وقال له: انظر 
يا بني لو لم ُيصبنا ما أصابنا في رحلتنا لكنا وصلنا في ذاك اليوم وأصابنا ما هو أعظم وكنا مع 

ممن هلك.

حكم وأقوال
- الَعُجول مخطئ وإن ملك والمتأني مصيب وإن هلك.

- شر الناس من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم.
- للصمت أحياناً ضجيج يطحن عظام الصمت.

ابتسامات 
- جندي وضعوه على الخط األول مع العدو وقالوا له: عندما تشعر بأي تحرك للعدو أخبر القيادة 
فوراً. وفي أحد األيام الحظ الجندي تحرك العدو فرفع الهاتف وقال: الو قيادة.. العدو على بعد 5 كم 
فقالوا له: ُعلم. ثم بعد نصف ساعة أخرى رفع سماعة الهاتف وقال: الو قيادة ..العدو على بعد كيلو 
واحد فقالوا له: ُعلم وأغلقوا الخط في وجهه ولم يأت أحد وبعد نصف ساعة أيضاً قال الو قيادة قالوا 

له: نعم فقال لهم: تفضلوا احكوا مع العدو!.
- اشترى رجل أرنباً وأراد أن يعرف هل هو ذكر أم أنثى!

فسأل أحد المارة فقال له: اتركه إذا هرب فهو ذكر وإذا هربت فهي أنثى!

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

وعمودي.

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

1- 4= عاصمة عربية لقبها الفيحاء.
4- 6= دولة خليجية.

6- 8= حشد صغير من الناس.
8- 10= تمرد وتجبر.

10- 1= فئة عددية.

نزهة

 

 

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

 بينها ضمن مربعات السهم تقرأ كلمة مطلوب معرفتها 
 أصّوب – 1
 مدهش ورائع – 2
 عظيم القيمة – 3
 ماكر ومخادع – 4
 فنان تشكيلي – 5
 سعر المنتج – 6
 أولية للرغيف  مادة – 7

 ) عالم لغوي وأحد أعظم شعراء العرب ( 
 

 

 

 

 

 

  

 ســـــودوكو

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

كلمات رباعية

الفوارق

أفقياً:
1- لقب عائلة رئيس فرنسي راحل- أحد األنبياء.

2- شاعر غنائي عربي راحل- ضم بعضها إلى بعض.
3- فتيات - المؤشرات على الشيء.

4- نجيع- ُيخمد النار.
5- منحهم وقتاً إضافياً. 
6- يعالج - حرف تنبيه.

7- مدينة عراقية- مدينة أمريكية.
8- من القطيع- مدينة مغربية- مناخ.

9- عاصمة محافظة القليوبية المصرية- تقاعسوا.
10- مدينة عراقية تاريخية- ساند. ودعم.

١١-خامس ملوك االمبراطورية الرومانية- رتبة عسكرية.
عمودياً:

1- متداخل وُملتبس- يعانين القسوة والمشقة.
2- يشتاق - يمّرن.

3- من الفاكهة - أحمق.
4- أفضت إلى- في المقدمة- والد فالن.

5- هجوم - مدينة مصرية - حرف نصب.
6- أقصده- أوكل.

7- أشار بالعين أو الرأس )م(- أكثر من الطلب- آميّة.
8- ملفقة وكاذبة - رمح.

9- ضربها على الوجه - عاتب.
10- ُيشفق- لقب فقيه- عالم ومؤرخ مسلم.

11-أسد باللغة التركية - مناهل.

بأقل وقت ممكن هناك 8 فوارق بين كال الرسمين.

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

1- أصّوب. 2- مدهش ورائع. 3- عظيم القيمة. 4- ماكر ومخادع.
5- فنان تشكيلي.  6- سعر المنتج. 7- مادة أولية للرغيف.

»عالم لغوي وأحد أعظم شعراء العرب«

 

  تتـــــابع الكلمات* 

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

 = عاصمة عربية لقبها الفيحاء 4 – 1

 = دولة خليجية 6 – 4

 = حشد صغير من الناس 8 – 6

 = تمرد وتجبر 11 – 8

 = فئة عددية 1 – 11

 

 فوارق بين كال الرسمين    8 الفــــوارق ... بأقل وقت ممكن هناك

 

 فوارق بين كال الرسمين    8 الفــــوارق ... بأقل وقت ممكن هناك

11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

           1 
           2 
           3 
           4 
           5 
           6 
           7 
           8 
           9 
           11 
           11 
 

 أفمـــً : –المفردات 

 أحد األنبٌاء –لمب عائلة رئٌس فرنسً راحل  – 1
 ضم بعضها الى بعض –شاعر غنائً عربً راحل  – 2
 المؤشرات على الشًء –فتٌات  – 3
 خمد النارٌ   –نجٌع  – 4
 منحهم ولتا اضافٌا – 5
 حرف تنبٌه  –ٌعالج  – 6
 مدٌنة أمرٌكٌة –مدٌنة عرالٌة  – 7
 مناخ –مدٌنة مغربٌة  –من المطٌع  – 8
 تماعسوا –عاصمة محافظة الملٌوبٌة المصرٌة  – 9
 ساند ودعم –مدٌنة عرالٌة تارٌخٌة  – 11
رتبة  –خامس ملون االمبراطورٌة الرومانٌة  – 11

 عسكرٌة

 : عمــــودي 

 ٌعانٌن  المسوة والمشمة –لتبس متداخل وم   – 1
 ٌمّرن –ٌشتاق  – 2
 أحمك –من الفاكهة  – 3
 والد فالن  –فً الممدمة  –أفضت الى  – 4
 حرف نصب –مدٌنة مصرٌة  –هجوم  – 5
 أوكل –ألصده  – 6
 امٌّة –أكثر من الطلب  –أشار بالعٌن أو الرأس )م(  – 7
 رمح –ملفمة وكاذبة  – 8
 عاتب –ضربها على الوجه  – 9
 فمٌه عالم ومؤرخ مسلم  لمب –ٌ شفك  – 11
 مناهل  –أسد باللغة التركٌة  – 11
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صحة

تعتبر السمنة من الحاالت الطبية الشائعة بين 
جميع الفئات العمرية والمتزايدة بشكل كبير في 
المجتمعات نتيجة عدم اتباع نمط حياة صحي، 
بسبب  يكون  قد  السمنة  أو  الوزن  وزيادة 
استهالك المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية 
البدني،  النشاط  قلة  مع  مفرط  بشكل  العالية 
مما يؤدي إلى تراكم األنسجة الدهنية الزائدة 

منطقة  في  خاص  وبشكل  الجلد  تحت 
األرداف  وفي  الخصر  وفوق  البطن 
والفخذين، وحدوث العديد من األمراض 
واالضطرابات مع الوقت، والتي تسبب 
تقدم  كلما  الحاالت  بعض  في  الوفاة 
من  السمنة  تشخيص  ويتم  العمر. 

خالل قياس مؤشر كتلة الجسم  
غازي  ناهد حسن  الدكتورة  وتؤكد 

في  أطفال  طب  اختصاصي  العفيفي 
مديرية الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي، 

أن زيادة الوزن عند األطفال تعني زيادة وزن 
الطبيعي  المعدل  عن  فيه  مبالغ  بشكل  الطفل 
الطفل  المناسب لعمره وطوله ونوعه، وإصابة 
بالسمنة تؤثر عليه صحياً ونفسياً وتظهر بعض 
في  له  يظهر  ما  ومنها  طفولته  في  اآلثار  هذه 
مرحلة البلوغ وأخطرها ما بعد المراهقة، ومن 

أهم األسباب: 
الغنية  األطعمة  تناول  في  اإلفراط   •
العالية مثل  الحرارية  السعرات  بالدهون وذات 

الكربوهيدرات والوجبات السريعة.
حياة  نمط  واتباع  الحركي  النشاط  قلة   •

كسول.
• اإلفراط بشرب المشروبات الغازية وتناول 

السكريات.
• عوامل وراثية ) تشكل 40% - 60%  من 

مسببات السمنة (.
• االكتئاب والتوتر والصدمات النفسية.

• أمراض اختالل الهورمونات.
وقد تؤدي مضاعفات السمنة إلى:

• اإلصابة بأمراض القلب التاجية، واإلصابة 
بتصلب الشرايين والسكتات الدماغية، وارتفاع 
السكري،  بمرض  واإلصابة  الدم  ضغط 

وصعوبة التنفس.

اإعداد: اأماين اليافعي

• قابلية اإلصابة بالربو، وتكون الحصى في 
المرارة، وأمراض المفاصل.

في  للتأخر  يؤدي  قد  والذي  االكتئاب   •
الدراسة.

نف�صية الطفل

على  تؤثر  السمنة  أن  العفيفي،  تضيف 
تصرفاً  لديه  أن  فنجد  الطفل،  نفسية 
وقد  منعزالً،  ونجده  مضطرباً  سلوكياً 
يتبعه  وما  االكتئاب  إلى  هذا  به  يودي 
فهو  الدراسي  تركيزه  في  نقص  من 
زمالئه  بين  الدائم  بالحرج  يشعر 
واللعب  الحركة  على  قدرته  وعدم 
أن  كما  مثلهم.  األنشطه  وممارسة 
شعوره بانخفاض تقدير الذات قد يؤدي 

إلى التنمر عليه. 

عالج ال�صمنة

واعتماد  الغذائي  السلوك  تغيير 
األكل  وتجنب  رئيسة،  وجبات  ثالث 
الدهنية  األغذية  وتقليل  الوجبات،  بين 
المواد  وتناول  والمصنعة،  والسكريات 
عملية  لتعزيز  باأللياف  الغنية  الغذائية 
النشاط  وزيادة  الزائدة،  الدهون  حرق 
البدني وممارسة الرياضة يومياً وتجنب 
الطويل  والجلوس  والكسل  الخمول 
وفي  الفيديو،  العاب  أو  التلفزيون  أمام 
المراهقة  سن  وبعد  خاصة  حاالت 
تكافح  التي  األدوية  تناول بعض  يمكن 
غير  لكنها  طبي،  إشراف  تحت  السمنة 
مرغوبة،  غير  جانبية  آثار  ولها  فعالة 
واألرق  الفم  وجفاف  اإلمساك  مثل 
في  مختلفة  واضطرابات  والدوخة 

الجهاز الهضمي.
الجراحية  العمليات  إجراء  يحتاج  وقد 
حاالت  في  خاص  وبشكل  الحاالت  بعض  فى 
سمنة  تكون  ما  غالباً  والتي  المفرطة  السمنة 
وتقليل  المعدة  حجم  تقليص  مثل  مرضية، 

امتصاص المواد الغذائية من األمعاء.
غذائي صحي  نظام  اتباع  نتيجة  أن  وأخيراً 

بدانة األطفال 
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• ماهو الربو؟
 الربو هو مرض مزمن يصيب المجاري التنفسية التي تحمل الهواء من وإلى الرئتين.

تسمى  معينة  لعوامل  الحساسية  بالربو شديدة  المصاب  الشخص  لدى  التنفسية  المجاري  تصبح 
العوامل المثيرة.

عند التعرض للعوامل المثيرة تضيق المجاري التنفسية ويزيد إفرازها للمخاط »البلغم«، حيث يقل 
تدفق الهواء من وإلى الرئتين مما يؤدي إلى صعوبة التنفس، وهذا ما يسمى بأزمة الربو.

يبدأ الربو عادة في مرحلة الطفولة، ويصيب األشخاص في مراحلهم العمرية كافة.
• ما هي أسباب اإلصابة بنوبة الربو؟

 ال توجد أسباب معروفة للربو، ولكن هناك عدة عوامل مثيرة لنوبات الربو منها:
- عث الغبار الموجود في الفراش واألثاث والسجاد، والموكيت.

- العفن )الفطريات(.
- الحيوانات األليفة ذات الوبر.

- العواصف الرملية، تلوث الجو بدخان السجائر أو المصانع والسيارات.
- البخور أو المعطرات المنزلية.

- بعض المواد الكيماوية كالمنظفات المنزلية، وأصباغ المنازل )الدهانات(.
- التعرض للهواء البارد أو التغير في درجات الحرارة أو الرطوبة.

- اإلصابة بااللتهابات التنفسية كالبرد واالنفلونزا.
- بعض األدوية.

• ما هي أعراض الربو؟ 
 - صعوبة أو ضيق في التنفس خصوصاً في الليل.

- صفير أو أزيز يخرج من الصدر عند الزفير.
- سعال مزمن خاصة في الليل وعند أول النهار أو من المحتمل بعد ممارسة الرياضة أو بعد التعرض 

لهواء جاف وبارد.
- ضيق في الصدر.

• كيفية معالجة الربو؟
- معرفة العوامل المسببة والمثيرة للربو وأخذ االحتياطات الالزمة للوقاية منها.

- استعمال أدوية الربو حسب الوصفة الطبية.
- عمل خطة عالجية مكتوبة من الطبيب للسيطرة على الربو مع االلتزام بها ومتابعتها مع الطبيب.

• ما الذي يمكن فعله للسيطرة على الربو؟
- االلتزام بالخطة العالجية الموصى بها من الطبيب وتجنب مثيرات الربو من خالل:

- إبقاء النوافذ مغلقة في الطقس المغبر مع تنظيف فلتر المكيف بانتظام.
- تجنب الروائح القوية ومعطرات الجو ودخان السيارات والمصانع.

- تجنب األماكن المعرضة للتدخين.
- مكافحة الصراصير بالتنظيف المستمر.

- االمتناع عن تربية الحيوانات األليفة ذوات الشعر والوبر.
- التأكد من أخذ لقاح اإلنفلونزا الموسمية وااللتهاب الرئوي.

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

alyafi3@gmail.com

بالربو
جوا

 و
ال

سؤ

د.ناهد حسن العفيفي 

وعادات صحية وسلوكيات سوية الحصول على 
بنية ووزن صحي مالئم وكل ذلك يقع عاتقه 

على الوالدين. 
 

الوقاية من ال�صمنة

التوعية  ونشر  صحي  حياة  نمط  اتباع   •
الجسم بشكل  لنمو  الصحيحة،  التغذية  بأهمية 

صحي وسليم.
غني  ومتكامل  صحي  غذائي  نمط  اتباع   •
بالفواكه والخضراوات منذ الطفولة، والحد من 
مثل  الحرارية  بالسعرات  الغنية  األغذية  تناول 
الفقيرة  األغذية  وتجنب  الغازية،  المشروبات 
الغنية  الجاهزة  والمأكوالت  الغذائية  للقيمة 

بالدهون المصنعة.
• زيادة النشاط الحركي.

• ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.
• تجنب التوتر واالبتعاد عن كّل ما يسبب أي 

اضطراب نفسي. 
وحدوث  الهواء  بلع  لتجنب  بتمهل  األكل   •

اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وقاية

الطفل  إصابة  عدم  في  أساسي  دور  لألهل 
بالسمنة وذلك عن طريق:

الرياضه  ممارسة  على  الطفل  تشجيع   •
بشكل  والذهاب  الجري  أو  كالسباحه  بانتظام 

منتظم للنادي.
• تشجيع الطفل على اختيار الغذاء الصحي 

وذلك بأخذه للتسوق برفقة األبوين. 
• وضع وقت محدد ال يمكن تجاوزه لمشاهدة 

التليفزيون أو اللعب بألعاب الفيديو.
• الجلوس معاً لكل أفراد األسرة على المائدة 

لتناول الطعام.
الغنية  الخفيفة  بالوجبات  الطفل  إمداد   •
بالفيتامينات وسعرات حرارية قليلة والعصائر 

الطبيعية.
أو  للطفل  كمكافأة  الطعام  استخدام  عدم   •

عقاب بحرمانه منه.
• عدم اإلكثار من شراء الحلويات له مهما بلغ 

اصراره و عناده.
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تغذية

يتوافر  ال  الغذاء  أن  األزل  منذ  اإلنسان  وجد 
على مدار العام بشكل متساٍو، حيث إنه يمر بشكل 
متكرر بمراحل من الجوع والقحط والجفاف خالل 
العام، ومن هنا جاءت الفكرة لحفظ الغذاء من التلف 
لفترة طويلة، حتى يتم استهالكه في فترات الجوع 

وُشح الطعام. 
والحفظ عملية إلبطاء الفساد الطبيعي لألغذية، 
التبريد  بين  ما  تتراوح  لذلك،  طرق  عدة  وتوجد 
البسيط لألغذية وحفظها باإلشعاع، وبعض طرق 
حفظ األغذية طرق قديمة جًدا تعود لعصر ماقبل 
لحفظ  تَمّ تطوير طرق جديدة  قد  أنه  إال  التاريخ، 
ساعد  وقد  الحديث  العلمي  للتقدم  نتيجة  األغذية 

حفظ األغذية في جعل الحياة الحديثة ممكنة. 
• أهم طرق حفظ األغذية:

1.الحرارة المنخفضة )التبريد، التجميد(. 
2. التعليب.

3. التجفيف.

4. التدخين.
5. التخليل و التمليح.

6. التشعيع.

التربيد والتجميد

وهي طريقة قديمة معروفة لحفظ األغذية عرفها 
القدماء  كان  وقد  والمصريون،  والرومان  األغريق 
يضعون الثلج لحفظها أو دفنها تحت الثلج، وهي 
الغذاء  لحفظ  واستخداماً  شيوعاً  الطرق  أكثر  من 
لدرجة حرارة  األغذية  تبريد  يتم  حتى اآلن، حيث 
منخفضة تتراوح بين صفر إلى  5 درجات مئوية 
لألغذية المبردة، و أقل من 17.8 درجة مؤية تحت 

الصفر لألغذية المجمدة. 
نمو  وقف  إلى  الحرارة  درجة  خفض  ويؤدي 
فسادها،  إلى  تؤدي  التي  والميكروبات  البكتيريا 
الغذائية  المواد  نوعية  على  ذلك  يتوقف  حيث 
وطبيعتها وكذلك المدة المراد حفظ الغذاء خاللها، 

فالتبريد يصلح ألنواع معينة من الغذاء خالل مدة 
محدودة،  أيام  عدة  إلى  ساعات  عدة  بين  تتراوح 
 18 الغذاء عند درجة  أنواع  الكثير من  لكن تجميد 
درجة مئوية تحت الصفر يحفظها لمدة أطول تصل 
بالتبريد  األغذية  حفظ  يجب  وال  عدة شهور،  إلى 
أو التجميد لمدة طويلة ألن ذلك يفقدها بعضاً من 
خصائصها كاللون والطعم والرائحة، كما قد يفقدها 
أيضاً بعضاً من قيمتها الغذائية، وعند استخدام تلك 
صالحية  من  التأكد  يجب  الغذاء  لحفظ  الطريقة 
جهاز التبريد )الثالجات(، وضبط تلك األجهزة عند 
درجات الحرارة المناسبة التي تضمن بقاء األغذية 

المحفوظة صالحة.

التعليب

هي إحدى طرق حفظ الغذاء لمدة طويلة من دون 
حدوث أي تغيير غير مرغوب فيه. وهذه الطريقة 
عبارة عن حفظ الغذاء في أوعية محكمة القفل تحت 

كيف تحفظ األغذية بطريقة صحية؟

اإعداد: اإميان �صعيد احلمريي

اخت�صا�صية التغذية املجتمعية- �صركة �صحة اأبوظبي
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تفريغ ال ينفذ منها أو إليها الهواء أو الرائحة أو أي 
كائنات دقيقة. ويتم الحفظ بتعريض هذه العبوات 
الى درجة حرارة عالية بالدرجة التي تكفي لتقتل 
الكائنات  ومعظم  الممرضة  الدقيقة  الكائنات  كل 
الدقيقة األخرى مع االحتفاظ بأكبر قدر ممكن من 

خواص الغذاء.
للطعام  الغذائية  القيمة  على  تأثير  للتعليب 
وفقد  بالحرارة  الغذائية  العناصر  تحلل  إلمكانية 
ويجب  كالفيتامينات،  الغذائية  العناصر  بعض 
تخزين المعلبات بدرجة حرارة ال تزيد على 29.4 

درجة لمنع البكتيريا المحبة للحرارة.

التجفيف 

من أقدم طرق حفظ األغذية التي عرفها اإلنسان 
العوامل  جميع  تثبيط  أو  إيقاف  منها  الهدف  و 
تغيرات غير مرغوبة في  إلى  تؤدي  التي  الحيوية 

خواص المواد الغذائية الطازجة.
التجفيف  إلى  بالتجفيف  الحفظ  طرق  تنقسم 
التجفيف  ويستخدم  الصناعي،  أو  الشمسي 
والتين  العنب  مثل  الفواكه  بعض  في  الشمسي 
والمشمش والتمر، و بعض الخضراوات مثل البامية 

والملوخية.
أما التجفيف الصناعي فيكون باستخدام الهواء 
الساخن أو مالمسة األسطح الساخنة أو طاقة من 
الطاقة  نوع  ويختلف  القصيرة  الموجات  إشعاع 
المستخدمة بحسب المادة الغذائية ونسبة الرطوبة، 
الغذاء من  الى تركز مكونات  العملية  وتؤدي هذه 
بروتينات ودهون وكربوهيدرات، وبحدث فقد في 
المتبعة  الخطوات  على  مداه  ويتوقف  الفيتامينات 

قبل التجفيف وظروف التخزين.
أن  يجب  المجففة  األغذية  لتخزين  وبالنسبة 
تكون في مكان غير منفذ للرطوبة أو الهواء ويمكن 
تعرضها  عدم  بشرط  سنوات  لعدة  األغذية  حفظ 

المتصاص الرطوبة والقرض بواسطة الحشرات.

التدخني

من  الناتج  للدخان  الغذائية  المادة  تعريض  هو 
المادة  تجفيف  على  يعمل  والذي  األخشاب  حرق 
إلى  إضافة  الخارجية،  األسطح  وخاصة  الغذائية 
تركيز  لزيادة  نتيجة  الدقيقة  األحياء  نشاط  تثبيط 

األمالح في المادة الغذائية.
وتتم معالجة بعض أنواع اللحوم واألسماك عن 
طريق التمليح والتنظيف قبل التدخين. أما بالنسبة 
تغير  قد  فإنها  المدخنة  لألغذية  الغذائية  للقيمة 

بروتينات اللحوم واألسماك وبعض الفيتامينات.
واألسماك  المدخنة  اللحوم  استهالك  يزيد  قد 
من  عديدة  بأنواع  اإلصابة  مخاطر  من  بانتظام 
خاص  بشكل  مفيداً  التدخين  يعتبر  السرطان، 
المضادة  خصائصه  إن  حيث  الدهنية،  لألسماك 
وتؤخر  السطحية  الدهون  تعرق  تمنع  لألكسدة 
تعرض الدهون الداخلية لألكسجين المهين. يمكن 
لفترة  والمدخنة  بشدة  المملحة  األسماك  لبعض 
طويلة أن تبقى في التبريد لعدة أسابيع أو أشهر 
ويفضل حفظ األغذية المدخنة بالتبريد في الثالجة.

التخليل والتمليح 

التمليح: طريقة مهمة في حفظ اللحوم واألسماك 
ذا  الملح  ويعتبر  الفسيخ(،  السردين،  )البسطرمة، 
تأثير حافظ، حيث يعمل على سحب الماء من داخل 
خاليا األنسجة اللحمية وخفض النشاط المائي، كما 
أن التركيزات المرتفعة من الملح تمنع نمو و تكاثر 

األحياء الدقيقة في األغذية.
سريعة  الطازجة  األغذية  تحويل  هو  التخليل: 
الفساد مثل )الخيار و الكرنب، الجزر، الزيتون( إلى 
منتج ذي صالحية لحفظ أطول، وإنتاج المخلالت 
المالئمة  البيئة  وتوفر  الملح  إضافة  خالل  من 
لنمو األحياء الدقيقة المرغوبة من بكتيريا حامض 
للقيمة  بالنسبة  التخمير.  عن  المسؤولة  الالكتيك 
لمعظم  كبير  فقد  يحدث  التخليل  هذا  في  الغذائية 
قبل  الخضراوات  في  الموجودة  الغذائية  العناصر 
التخليل ألنها تتسرب في المحلول الملحي، ويحدث 
للتمليح، فيحدث  بالنسبة  أما  الفيتامينات.  فقد في 
التمليح  أثناء  الماء  الذائبة في  البروتينات  فقد في 
وتقل قابليتها للذوبان ويؤدي أيضاً إلى فقد نسبي 

للفيتامينات الذائبة في الماء.

الت�صعيع

والموجات  باإلشعاع  األغذية  حفظ 
الكهرومغناطيسية كأشعة جاما والسينية واألشعة 
الميكروبات  على  لألشعة  القوي  والتأثير  المؤينة، 
من خالل مرور األشعة بخلية الميكروب مما يؤثر 
يفقدها خواصها  التكاثر مما  و  النمو  على جينات 

وتموت الخلية.

مشابهة  المشععة  لألغذية  الغذائية  القيمة  إن 
لألغذية المعاملة حرارياً، لم يلحظ أي تغييرات في 
قابلية هضم البروتينات والدهون والكربوهيدرات. 
الذائبة  الفيتامينات  أكثر  أن  فوجد  الفيتامينات  أما 
في الماء حساسية لإلشعاع هو الثيامين، فيتامين 
ج، فيتامين ب ١٢، البيوتين والريبوفالفين، وأقلها 
بالنسبة  والنياسين.  الفوليك  حمض  حساسيةهو 
فأكثرها حساسية  الدهون  الذائبة في  للفيتامينات 
د،  وفيتامين  أ،  فيتامين  هـ،  فيتامين  لإلشعاع 

وأكثرها مقاومة فيتامين ك.
والصفات  والرائحة  اللون  في  اإلشعاع  يؤثر 
مضادات  تحطيم  على  ويعمل  للغذاء  الطبيعية 
األكسدة الطبيعية ويحث عمليات األكسدة، ويرفع 
إلى  التنويه  الكربونيل. ويجب  من تركيز مركبات 
عن  والدواجن  اللحوم  في  الفيتامينات  فقد  أن 
طريق التعقيم الحراري أكثر من فقدها الناتج من 
اإلشعاع، رغم أن حفظ اللحوم بجرعات عالية من 

اإلشعاع يسبب في ارتفاع رقم حموضتها. 
تختلف طرق تخزين األغذية المعاملة باإلشعاع، 
في  المستخدمة  الجرعة  على  يعتمد  إنه  حيث 
التعبئة  وطريقة  الغذائية  المادة  وطبيعة  اإلشعاع 
وتغليف األغذية والهدف من عملية التشعيع، مثال 
على ذلك: فاألغذية المعاملة بالجرعات العالية من 
غير  عبوات  في  تفريغ  تحت  والمعبأة  اإلشعاع 
الغرفة  حرارة  درجة  على  تخزن  للضوء  منفذة 
لفترات طويلة قد تصل إلى سنتين آو آكثر بدون 

تغيير جوهري في جودة األغذية
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قراءات

يصف الكتاب أعمال شركة الهند البريطانية للمالحة البخارية وتجارتها في منطقة الخليج العربي على 
مدار 120 عاماً، وكيف أسهمت في تطوير المنطقة.

لقد عرف العرب ظاهرة الرياح الموسمية منذ القدم، ونقلوا معارفهم إلى البّحارة في كل أصقاع األرض، 
وأسست منظومة تجارية تمتد من إفريقية إلى الهند والشرق األقصى، شملت تجاراً بضاعتهم تشتمل على 

مختلف السلع.
وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت مراكب »الداو« الشراعية الصغرى تبحر في منتصف القرن 
التاسع عشر قرب السواحل لنقل بضائعها بين الموانئ المحلية وفي الخيران واألنهار أو عبر الخليج في 

حين كانت المراكب الكبرى تبحر في الخطوط البحرية الطويلة.
في 1830 أوردت صحيفة »لندن ريفيو« البريطانية عن عنصر جديد حّل محل الرياح والمد، وكان ذلك 
العنصر هو المحرك البخاري الذي ُيسيّر البواخر التي تستطيع أن تحدد جداولها الزمنية بشكل مستقل عن 
الرياح والمد والجزر، وفي صيف 1839 ظهرت الباخرة »إي. إن. إس. هيولندسي« من الساحل المتصالح، 
في شاطئ رأس الخيمة حصرياً، وكان شكلها يبعث على الذعر، وزارت هذه الباخرة التي ُصنعت من خشب 

الساج في بومباي إلى أماكن مثل أم القيوين، والشارقة، ودبي، وأبوظبي.
ويسرد الكتاب في الفصل األول تطور السفن البخارية وما كانت تقدمه من خدمات، وينتقل الفصل 
الثاني من الكتاب إلى قناة السويس، ويصور الفصل الثالث التدخل األجنبي، ويدور رابع فصول الكتاب 
حول أخطار البحر، وينقل الفصل الخامس أصداء الحرب، ويرصد الفصل السادس واقع الناس والتجارة 
في الخليج العربي، ويصف الفصل السابع ما بلغته شركة الهند البريطانية للمالحة البخارية في الخليج 
العربي، وينهى الكتاب فصوله بخاتمة وعدد من الخرائط التوضيحية، والجداول الخاصة بالسفن، وبقوائم 

شرح المصطلحات، وبالصور التاريخية والتوضيحية الخاصة بالسفن وطواقمها وموانئها. 

يحمل هذا الكتاب بين دفتيه سيرة ذاتية ذات طابع تاريخي وإنساني، يقدم فيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، إضاءات ومحطاٍت من رحلة امتدت 50 عاماً من حياته وعمله ومسؤولياته، وهي 

رحلة يتضافر فيها الشخصي بالعام، وتسرد تفاصيل في بناء الذات وبناء الدولة. 
يفتح الكتاب أمام قرائه نافذة على حياة قائد عظيم، القائد هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، منذ أن أسندت إلى سموه أول »وظيفة« في خدمة وطنه، حين تولى قيادة الشرطة واألمن العام 
في دبي في عام 1968، وحتى توليه منصب نائب رئيس دولة اإلمارات وحاكم دبي في عام 2006، مروراً 
بتأسيس قوة دفاع دبي، كأحد دعائم الجيش الموحد لدولة االتحاد القادمة، ومن ثم تولي سموه منصب 
وزير دفاع في أول تشكيل وزاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة عشية قيامها في ديسمبر من عام 1971، 
ليكون أصغر وزير دفاع في العالم، وليعمل على توحيد القوات المسلحة في خمسة أعوام، قبل أن يقود 
سموه مسيرة التنمية المتسارعة في دبي، كولي عهد، ثم كحاكم إلمارة دبي، وقد تحولت دبي بفضل رؤاه 
وجهوده إلى مدينة كوزموبوليتانية تشكل نموذجاً للتقدم واإلنجاز واالنحياز المطلق لالبتكار وتجسيداً 
لألمل اإلنساني واإلصرار على العمل والبناء في منطقة تعرضت لكل أشكال العنف والحروب والدمار، 

وذلك بموازاة النهضة الشاملة التي شهدتها دولة اإلمارات.
ويخّط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذا الكتاب فصوالً وصفحات من حياته وسيرة وطنه، 
متوقفاً عند محطات مفصلية في تاريخ دولة اإلمارات كان شاهداً عليها وطرفاً فاعالً فيها، ويكشف فيه 
سموه جانباً من كواليس تلك الحقبة، ودوره في والدة الدولة الفتية على يد المؤسسين الحكيمين الشيخ 

زايد والشيخ راشد، طيب الله ثراهما.
ويكشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في »قصتي« النقاب عن مواجهات ومواقف جمعت بينه 

وبين عدد من الزعماء العرب، من ذلك اجتماعه بالرئيس العراقي صدام حسين أكثر من مرة.

قصتي )50 قصة في خمسين عامًا(

الناشر: أكسبلورر للنشر والتوزيع، دبي، 2018، الطبعة األولى، 306صفحات. 
تاأليف: �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم

التدخل المشؤوم )شركة الهند البريطانية للمالحة البخارية في الخليج العربي(

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2018، الطبعة األولى، 301صفحة.
ترجمة: األرشيف الوطني.

تاأليف: مايكل كوينتني مورتون.
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يصف المؤلف كتابه بأنه يقع بين سحر المكان وسحر الكتابة، وهذا الكتاب ثمرة اإلبحار في التاريخ والتأمل في 
فنون العمارة والسينما، والتصميم الفني ومحاولة العثور على مفاتيح المدن المختلفة.

يبدأ الكتاب بالجزائر، ويعود بنا المؤلف إلى عام 1980 ليصف لنا رحلته من القاهرة إلى الجزائر بالطائرة، وما 
كانت عليه الطائرة حينذاك، والخوف الذي انتابه من السفر على متنها حينذاك، ويختتم المؤلف كتابه بالسفر إلى 
أمريكا، وإلى نيويورك تحديداً، وينتقل الكاتب عبر صفحات الكتاب من دولة إلى أخرى مقدماً لقرائه الطرفة، وكاشفاً 
عن الواقع االجتماعي، ومسلطاً الضوء على األحداث السياسية التي حفل بها العالم عامة والعالم العربي خاصة 
في ثمانينيات القرن الماضي، وقد استطاع أن يصور بعين الكاتب المكان بتفاصيله وأن ينظر بعين الناقد إلى حال 

اإلنسان في أوقات سعادته وتعاسته، شارحاً آماله وآالمه.
يضم هذا الكتاب -الذي فاز بجائزة »ابن بطوطة« للرحلة المعاصرة- رحالت قام بها الناقد السينمائي أمير 
العمري في عواصم العالم مطارداً أفالم السينما عبر ثالثة عقود ونيف، من القاهرة إلى الجزائر، وتونس والمغرب، 
ومنها إلى باريس، ومن باريس إلى لندن عاصمة الضباب، فامستردام، ومن لندن – مقر إقامته- إلى إيران والهند، 

وبرلين ونيويورك، وقد قام بهذه الرحالت في إطار عمله ُمحكماً في لجان التحكيم لمهرجانات عربية وأجنبية.
وتتوالى فصول الكتاب: المرة األولى: إلى الجزائر، الطريق إلى تونس، عبور الماء إلى هولندا، باريس هبة المترو، 
المغامرة البلغارية وراء الستار الحديدي، التجربة اإليرانية األولى، التجربة اإليرانية الثانية، الهند من دون أفيال، 

برلين المدينة الحزينة، لشبونة مدينة الدهشة المتجددة، نيويورك.. نيويورك.
ويشير الكاتب إلى أن كتابه هذا كان بمثابة اكتشاف للذات، للنفس الباحثة عن الجمال وعن متعة اكتشاف العالم.

يحتوي الكتاب على 140 مقالة فكرية سياسية، تتوزع على قسمين: األول بعنوان: أحوال الفكر والسياسة 
في العالم المتقدم، والثاني: أحوال الفكر والسياسة في الوطن العربي. وفي القسم األول »سرديات الحادي 
عشر من سبتمبر«، فضاًل عن مقاربة السياسي في فلسفة كل من هيغل، وبرتراند رسل، ودريدا وماركس، 

وهنتننغتون وإدوارد سعيد وميشيل فوكوياما وكونفوشيوس.
وفي القسم الثاني، يقارب المؤلف موضوعات راهنة على غرار: موقف اإلنسان العربي من الفلسفة، 
المعاصرة ممثلًة  النقدية  العربية  الخوف والعنف، والعقالنية  العربية، وسيكولوجية  الشخصية  ومفهوم 
بمحمد عابد الجابري وفهمي جدعان، والبعد اإلسالمي عند نجيب محفوظ، والعولمة والحداثة وما بعد 
الحداثة العربية، واإلصالح واإلصالحيون العرب، ومشروع الدولة العربية الحديثة بين النهضة واالستبداد، 

وثقافة التنوير، وخريف المرأة العربية، والربيع العربي.
ويعاين المؤلف نقاط التقاطع الملتهبة بين الفكري والسياسي، في الغرب والشرق على السواء. ففي إطار 
مقاربته لهيغل وفكره يوضح أن مواقف هيجل في شبابه اتسمت بالتطّرف ومعاداة نظام الدولة البروسية، 
والحماسة الشديدة للثورة الفرنسية، على أن الفراغ والفوضى العارمين اللذين أعقبا سقوط إمبراطورية 

نابليون، دفعا بهيجل إلى اتخاذ مواقف جديدة ناسخة لمواقفه المتطّرفة السابقة.
أشكال  إلى  أضاف  بورديو  إن  المؤلف:  يقول  بورديو  بيير  فكر  في  السياسي  للجانب  مقاربته  وفي 
المالية  االقتصادية  القدرة  التعليم ومدى  نوعية  على  يرتكز  الذي  الثقافي  المال  رأَس  المعروفة،  الملْكية 
للفرد أو الفئة االجتماعية. وأنه أبرز إحدى حلقات التدوير الرئيس لرأس المال عبر االستثمار في ثقافة 
األفراد والجماعات، والتي تعيد إنتاج رأس المال عبر مجموعة من األفكار والقناعات الدافعة لعجلة التطوير 

االقتصادي.
ويتأمل الكتاب طروحات جاك دريدا، ويوضح أنه من الضروري إدراك أسباب المقاومة الثقافية للتفكيك 
ما بعد الحداثي في فرنسا )فولتير( وألمانيا )هيغل( اللتين أدركتا مبّكرا أنهما رغم موروثهما السياسي 

والفكري الكبير، يمكن أن تكونا مرّشحتين للذوبان في الموجة »اإلنجلوساكسونية«.
ويقول المؤلف: إن ثنائية »المتن والهامش« شغلته ألسباب فكرية وسياسية، إلى الحد الذي يمكنه الزعم 
معه بأن التاريخ البشري برّمته، »ليس إال مجموعة من الصراعات والتجاذبات التي تهدف إلى التشبث ما 

أمكن بالمجال الحيوي للمتن، واالبتعاد ما أمكن عن المجال الحيوي للهامش«. 

المتن والهامش

الناشر: دار فضاءات للنشر والتوزيع، عّمان، 2018، الطبعة األولى، 332صفحة.
تاأليف: د. غ�صان عبد اخلالق

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2018، الطبعة األولى، 301صفحة.
 العالم في حقيبة سفرترجمة: األرشيف الوطني.

الناشر: دار السويدي للنشر والتوزيع، أبوظبي، 2018، الطبعة األولى، 263صفحة.
تاأليف: اأمري العمري
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علوم و تكنولوجيا

تتخيل  أن  عليك  الصعب  من  أنه  تجد  كنت  إذا 
قيام عالم أرصاد جوية بلعب دور الشاهد في قاعة 
المحكمة في قضية تتعلق بالطقس فإن عليك أن تقابل 
عالم األرصاد الجنائي الشهير »جان نول« ليوضح 

لك الكثير. 
العمر،  من  والستين  الثامنة  البالغ  الرجل  فهذا 
والذي يعيش في مدينة ساراتوغا بوالية كاليفورنيا 
األمريكية يناقش في مقابلة أجريت معه عمله الجنائي 
والبوليس  التحري  مهام  مضمونه  في  يشبه  الذي 
وإعادة  الطقس  تجديد  يتضمن  والذي  السري، 
بالبيانات والعلوم   في ذلك  بعثه من جديد مستعيناً 

وااللتزام بالسالمة والكمال وعدم التجزئة .
وحول المهام التي يقوم بها عالم األرصاد الجنائي 
يقول  إنه يعمل في األساس على إعادة تشكيل أحداث 
القانونية،  الحلول  بعض  إليجاد  السابقة   الطقس 
في  الدفاع  أو  االدعاء  محامي  مع  عمله  كان  سواء 
معظم الدعاوى المدنية والتي كان يطلق عليها اسم 
»سي اس آي الطقس« في إشارة الى اسم مسلسل 

تليفزيوني بوليسي شهير.
بأن  يقول  القانوني  عمله  لطبيعة  توضيح  وفي 
األمر يشبه طريقاً عاماً غمرته مياه الفيضان، وأدى 
إلى وقوع حادث لشخص ما بينما يقول آخر إنه ما 

كان يجب أن يمتلئ الطريق بهذه الكمية من المياه.
ويضيف قائالً:  »في معظم الوقت فإنه ال يوجد 

ترجمة: د. ح�صن الغول

هنالك معيار لكمية المياه في المكان الذي غمرته مياه 
الفيضان، وإذا لم يكن لديَّ بيانات كافية فإنني قد 
استخدم الرادار الخاص بالطقس إلعادة تشكيل مياه 
األمطار التي كان من األفضل أال توجد في المكان«.

وبالنسبة لهذا الحادث  فإن جميع معايير األمطار 
في المناطق القريبة أظهرت وجود عشرة بالمائة من 
المطر، ولكن كانت هنالك خلية عاصفة رعدية والتي 
تحركت فوق المنطقة التي وقع فيها الحادث والتي 
بلغت نحو ثالثة أرباع بوصة من المطر الذي هطل 

في فترة قصيرة من الزمن.
وحول كيفية حصوله على هذه الوظيفة، قال إنه 
في  عمله  أنهى  أنه  إلى  مشيراً  بنفسه  نفسه  صنع 
أربعة وعشرين  استمر  الذي  القومي  الطقس  جهاز 
عاماً، حيث أنشأ بعد ذلك شركة استشارات تختص 

بالجانب القانوني من ظواهر الطقس.
وتحدث عن المؤهالت التي تمتع بها والتي أهلته 
لممارسة هذا العمل المميز والمحبب  إلى نفسه، فهو 
يحمل درجة  البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا في 
العمل  بدأ  تخرجه  من  أسبوع  وبعد  دافيس،  مدينة 

هناك  عمله  وخالل  القومي.   الطقس  جهاز  لدى 
سان  جامعة  من  الماجستير  شهادة  على  حصل 
من  اعتماده  تم   1996 عام  وفي  الحكومية،  جوسيه 
في  ليصبح مستشاراً  الجوية  األرصاد  قبل جمعية 

مجال األرصاد الجوية.
وعن الوسيلة التي ساعدت على قيامه بلعب دور 
قال:  الجوية  األرصاد  مجال  في  وقانوني  عدلي 
سان  جامعة  في  كمدرس  جزئي  بدوام  عمل  إنه 
فرانسيسكو الحكومية في الوقت الذي كان يعمل فيه 

لدى جهاز الطقس القومي.
وأشار الى أن عمله كبروفيسور ساعد على نجاحه 
األرصاد  والقضائي في مجال  الجنائي  الجانب  في 
الجوية الذي كان يجد متعة في ممارسته. أما الجزء 
المفضل من هذا العمل فيقول إنه ذلك التحدي الذي 
يجده خالل التعامل الجنائي والقانوني  مع أسرار 
الظواهر المتعلقة بالطقس، والعمل على حل المشاكل 

المتعلقة ببعضها مما جعله يستبعد فكرة التقاعد.
ويعترف »نول« بأنه حاول التخفيف من نشاطه 
كخبير أرصاد عدلي، إال أنه رأى أن تلك الخطوة لن 

األرصاد الجنائية في قاعة المحكمة
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تكون عملية بسبب العدد المتزايد للقضايا التي عليه 
التعامل معها في المحاكم واألجهزة الجنائية.

وعن حاجته إلى المزيد من التعليم أو التدريب قال  
إنه من األمور السلبية والسيئة أحياناً والمتعلقة بهذا 
المجال أن تجد شخصاً ما يظهر بسهولة في برنامج 
تليفزيوني بصفته خبير أرصاد من دون أن يحتاج 
إلى أي تصريح للقيام بذلك. ولهذا يرى أن حصوله 
على اعتماد وترخيص رسمي بممارسة العمل كخبير 
كان  الجوية  األرصاد  مجال  في  عدلي  استشاري 

بمثابة خطوة كبيرة ومميزة.
التجربة  من  أنه خاض خمس سنوات  ويضيف: 
في  خبيراً  ليصبح  أهلته  التي  واالحترافية  العملية 
أبحاث  بنشر  الفترة  تلك  خالل  قام  حيث  مجاله 
عدة  استغرقت  التي  االمتحانات  بعض  وخاض  
من  طاقم  أمام  امتحان شفوي  إلى  إضافة  أسابيع، 
شاقاً  كان  األمر  أن  إلى  مشيراً  األرصاد.  خبراء 
ومثيراً للتوتر، وهو ما يجعل الكثيرين يحجمون عن 

خوض مثل هذه التجربة.
التي قد يفكر بها عندما  وحول األفكار والخطط 
األرصاد  خبراء  من  الكثير  إن  قال  العمر  به  يتقدم 
الجوية يشبهون األطفال إذ يحملون الكثير من الحب 
والعاطفة للطقس، حيث أمضى كل منهم معظم حياته 
أو  الضخم  الفيضان  أو  اإلعصار  ذلك  يتابع  وهو 

البيانات المتعلقة بهطول األمطار.

ويقول خبير األرصاد إنه يتقدم في العمر وبداخله 
كان  وإن  الجوية  األرصاد  علم  تجاه  خاص  شعور 
العلم بشكل عام  هو عشقه الحقيقي. ويضيف أنه 
بدأ حياته العملية في تدريس الفيزياء لطلبة المرحلة 
الثانوية والكليات التي تضم في مساقاتها مادة علم 
من  مهماً  جزءاً  لتصبح  الكهربائية  الجوية  الظواهر 

برامجها الدراسية.
وحول الدرس الكبير الذي تعلمه من مهنته كعالم 
أرصاد عدلي يقول إنه أصبحت لديه الخبرة لتعليم 
الناس وأن يوضح لهم كيف أن مسؤولي مطار ما لو 
وثالثين درجة  بلغت ستاً  الحرارة  أن درجة  أعلنوا 
فهرنهايت، فإن هذا ال يعني أن الثلوج لن تهطل على 

أرض  المطار.
تدريب  على  قادراً  العالم  الوقت أصبح هذا  ومع 
المحامين والوسطاء والقضاة وهيئة المحلفين. ففترة 
عمله التي امتدت إلى ثالثين عاماً من التدريس جعلت 
منه خبيراً يتمتع بفاعلية وقدرة على شرح وتوضيح 

األشياء.
العلمي  عمله  مجال  في  الكبير  التحدي  وعن 
واألدبي يقول إن أي عالم مثله يمكنه أن يصبح خبيراً 
في مجاله العلمي، ولكن إن فقد القدرة على التواصل 
فإنه  معلومات  من  لديه  بما  وإقناعهم  اآلخرين  مع 

سيواجه اإلخفاق التام.
كما يشير إلى أنه يواجه تحدياً ثانياً يتمثل في عدم 

توفر الكثير من البيانات التي يحتاج إليها ألداء عمله 
على أكمل وجه، ويعود ذلك إلى عدم سماح الحكومة 

بنشر بعض من تلك البيانات.
إنه  قال  عمله  في  النجاح  عناصر  أهم  وحول 
بالبيانات،  المتعلقة  تلك  خاصة  والكمال  السالمة 
وتحدث عن قيام  إحدى شركات المحاماة باإلستعانة 
المطلوب  بالمستوى  المتوفرة  البيانات  تكن  ولم  به 
مما اضطره  لتأجيل عمله معها حتى يجد ما يريده 

من بيانات.
بالطقس  تتعلق  قضايا  تولي  في  أسلوبه  وحول 
وظواهره يقول: »خالل ممارستي لقضية قانونية ال 
أستطيع القول إن الرياح كانت تتحرك بسرعة خمسة 
وسبعين ميالً في الساعة، كما جاء في أوراق القضية 
نتيجة  إلى  أصل  حتى  القانوني  التحري  عليَّ  بل 
خمسة  نحو  كانت  الرياح  حركة  إن  أقول  تجعلني 
وثالثين ميالً في الساعة، ولهذا تحتاج هذه القضية 

إلى بعض التعديل«.
وعما إذا كان يمضي الكثير من الوقت مستمتعاً 
أعشق  »إنني  يقول:  والطبيعي  الحقيقي  بالطقس 
لموقع  بزيارة   قمت  ولو  االفتتان،  لدرجة  الطقس 
ما شهد سقوط إحدى األشجار وإصابة شخص ما، 
فإنه تكون لديَّ على الفور رغبة في معاينة المكان، 
وعندئذ يمكنني أن أقرر ما إذا كانت رياح جنوبية قد 

تسببت في وقوع هذا الحادث أم ال«.
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إشراقات إيمانيةإشراقات إيمانية

أ. طـالب الشـحي

السوية  بفطرتها  اإلنسانية  النفس  تسعى 
فمما  الخصال،  وكريم  الجمال  مالمح  لنيل 
يميز اإلنسان عن الحيوان ما خصه الله تعالى 
والجيد  القبيح  من  الحسن  به  يميز  عقل  من 
سفاسفها،  من  األمور  ومعالي  الرديء  من 
فبالعقل يدرك أسرار العلوم ويعلو على عرش 
الحضارات، ولعل من أعظم ما يطلبه اإلنسان ما 
خصه الله تعالى من خصال اإلنسانية محاسن 
األخالق ومعالي القيم، وقد خلد التاريخ أقواالً 
اإلنسانية  القيم  جعلوا  ونساء  لرجال  وأعماالً 
واألخالق النبيلة منهجاً في حياتهم وتعامالتهم، 
قال ُرويم البنه: يابني اجعل عملك ملحاً، وأدبك 

دقيقاً.
وعن أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى 
الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أٍف قط، 
واللشيء  لم صنعته؟  لشيء صنعته  قال  وما 
الله  الله صلى  تركته؟ وكان رسول  لم  تركته 
عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً، والمسست 
كف  من  ألين  كان  والشيئاً  حريراً،  وال  خزاً 
والشممت  وسلم،  عليه  الله  الله صلى  رسول 
مسكاً قط، والعطراً كان أطيب من عرق النبي 

صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي
للنبي   - عنها  الله  - رضي  خديجة  وقالت 
الوحي:  بدء  عليه وسلم في حديث  الله  صلى 
كال والله ال يخزيك الله أبداً، فوالله إنك لتصل 
الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب 
نوائب  على  وتعين  الضيف،  وتقري  المعدوم، 

الحق.
وقال حافظ إبراهيم:

إِني لتطرُبني الِخالُل كريمًة
      طرَب الغريِب بأوبٍة وتالِق

ني ذْكُر المروءِة والندى وَيُهزُّ
       بين الشمائِل هزَة المشتاِق

فإِذا ُرزقَت َخليقًة محمودًة
ُم األرزاِق      فقد اصطفاَك مقسِّ

ومن أعظم ما يطلبه المؤمن في باب الذوق 
سبحانه  ربه  مع  عالقته  في  كان  ما  واألدب 
الله تعالى،  أن يعظم  فالمؤمن مطالب  وتعالى، 
وقد جاءت اآليات مبينة ضرورة تعظيم الذات 
اإللهية قال سبحانه: )َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه 
َماَواُت  َواأْلَْرُض َجِميًعا َقبَْضتُُه َيْوَم الِْقيَاَمِة َوالسَّ
ا ُيْشِرُكوَن  َمْطِويَّاتٌ ِبيَِمينِِه ُسبَْحاَنُه َوَتَعالَىٰ َعمَّ

)الزمر:67(
َِّه  ا لَُكْم اَل َتْرُجوَن لِل وقال سبحانه وتعالى: )مَّ

َوَقاًرا )نوح:13(
قال مجاهد:ال تبالون عظمة ربكم.

وقال ابن عباس: ال تعرفون حق عظمته.
إلى  ترجع  األقوال  وهذه  القيم:  ابن  وقال 
اللـه وعرفوا  معنى واحد وهو أنهم لو عظموا 
حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه فطاعته 
سبحانه اجتناب معاصيه والحياء منه بحسب 

وقاره. 
ومن أعظم ما يبتلى به اإلنسان في الحياة أن 
ينسى اإلنسان ربه الذي خلقه وهداه قال ابن 
القيم: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم 
والتوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم اللـه 
يراك  أن  وتجله  المخلوق  توقر  فإنك  وتوقيره 

في حال ال توقر اللـه أن يراك عليها.

أدب وذوق
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ومن مقتضيات التعظيم تعظيم أمر الله تعالى 
ونهيه.

المؤمن  يراعي  أن  تعالى  الله  تعظيم  ومن 
قال  مثال  الدعاء  ففي  الله،  مع  الخطاب  أدب 
اَل  إِنَُّه  َوُخْفيًَة  ًعا  َتَضرُّ َربَُّكْم  )اْدُعوا  سبحانه: 
وقال عن زكريا  )األعراف:55(  الُْمْعتَِديَن  ُيِحبُّ 
عليه السالم وزوجه: )َفاْستََجبْنَا لَُه َوَوَهبْنَا لَُه 
َيْحيَىٰ َوأَْصلَْحنَا لَُه َزْوَجُه إِنَُّهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن 
لَنَا  َوَكاُنوا  َوَرَهباً  َرَغباً  َوَيْدُعوَننَا  الَْخيَْراِت  ِفي 

َخاِشِعيَن( )األنبياء:90(
فرفع الصوت الزائد كالصراخ مثالً في دعاء 
اإلنسان لربه ينافي أدب الخطاب معه، عن أبي 
موسى، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وال  شرفا،  نصعد  ال  فجعلنا  غزاة،  في  وسلم 
نعلو شرفا، وال نهبط في واد إال رفعنا أصواتنا 
بالتكبير، قال : فدنا منا رسول الله صلى الله 
على  اربعوا  الناس،  أيها  يا   : فقال  عليه وسلم 
إنما  غائباً،  فإنكم ال تدعون أصم وال  أنفسكم، 
تدعون سميعاً بصيراً ثم قال : يا عبد الله بن 
ال  الجنة،  كنوز  من  هي  كلمة  أعلمك  أال  قيس، 

حول وال قوة إال بالله( رواه البخاري 
وكذا الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم 

في تعظيمه وتوقيره.
تبين  اآليات  جاءت  الحجرات  سورة  ففي 
ذوقيات التعامل معه فأمر سبحانه أن ال يقدم 
قول على قوله، وال شرع على الشرع الذي جاء 
َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل ُتَقدُِّموا  به، قال سبحانه: )َيا أَيُّ
َبيَْن َيَدِي اللَِّه َوَرُسولِِه َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميعٌ 

َعلِيمٌ( )الحجرات:1(.
عند  الصوت  رفع  الشريعة  حرمت  كما 
حضرته صلى الله عليه وسلم قال تعالى: )َيا 
َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل َتْرَفُعوا أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت  أَيُّ
َبْعِضُكْم  َكَجْهِر  ِبالَْقْوِل  لَُه  َتْجَهُروا  َواَل  النَّبِيِّ 
َتْشُعُروَن(  اَل  َوأَنتُْم  أَْعَمالُُكْم  َتْحبََط  أَن  لِبَْعٍض 

)الحجرات:2(.
له  ُيجهر  أن  حرمة  النصوص  بينت  كما 
بالكالم كما يجهر الرجل للرجل قال سبحانه: 
)ال َتْجَعلُوا ُدَعاء الرَُّسوِل َبيْنَُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكم 

َبْعضاً( )النور: 63(.
إلى  اإلنسان  الغراء  شريعتنا  وجهت  كما 
عن  ينمي  بذوق  اآلخرين  مع  التعامل  حسن 
المنزلة اإلنسانية التي جعلها الله تعالى له قال 
ْمنَا َبنِي آَدَم( )األسراء:70(.  سبحانه: )َولََقْد َكرَّ

اإلنسان  يعتني  أن  الشريعة موجهة  فجاءت 
بنفسه فإن الله جميل يحب الجمال، والله يحب 

أن يرى أثر نعمته على عبده.
ففي العناية بالجسد والظهور بالمظهر الحسن 
من المكارم المرغب بها، وقد كان النبي صلى 
المؤمنين  أم  قالت  ذلك  يراعي  عليه وسلم  الله 
عائشة رضي الله عنها: )كنت أطيب النبي صلى 
الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص 

الطيب في رأسه ولحيته( رواه البخاري. 
كان  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  وعن 
الجمعة  فيحضرون  العالية  يسكنون  الناس 

وبهم وسخ فإذا أصابهم الروح )نسيم الريح( 
سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس فذكر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: )أوال 

يغتسلون( رواه النسائي.
الله عليه وسلم رجالً  الرسول صلى  ورأى 
يجد  كان  )أَما  فقال:  شعُره  َتفرَّق  قد  شِعثا 
َهذا ما يَسكِّن به شْعَره( رواه أبو داود، وكان 
ابن مسعود رضي الله عنه يعجبه إذا قام إلى 

الصالة الريح الطيبة والثياب النقية.
ثوباً  أنظف  أحداً  رأيت  ما  الميموني:  وقال 
وال أشد تعاهداً لنفسه في شاربه وشعر رأسه 
وشعر بدنه وال أنقى ثوباً وأشد بياضاً من أحمد 
بن حنبل، وعند اللقاء كان من الذوق المرغب به 
االبتسامة وانشراح القلب، وأن تكون مقبالً إليه 
غير مدبر عنه، ومنصرفاً إليه غير معرض عنه، 
وناظراً بعينيك إلى وجهه وهو في إقباله إليك. 

قال جرير رضي الله عنه: وكان ال يراني بعد 
ذلك إال تبسم في وجهي- يعني الرسول صلى 

الله عليه وسلم«. 
في  )تبسمك  وسلم:  عليه  الله  صلى  وقال 

وجه أخيك صدقة( 
جليسه:  مع  حاله  واصفا  عباس  ابن  وقال 
لجليسي عليَّ ثالث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل...

قال بعض الشعراء:
أزور خليلي ما بدا لي هشـه

              وقابلني منـه البشاشـة والبشر
فإن لم يكن هش وبش تركته

             ولو كان في اللقيا الوالية والبشر
ومن الذوق عدم التقليل من شأن اآلخرين أو 
احتقار جنسهم أو لونهم أو مهنهم، فال ينادى 

اإلنسان إال بأحب األسماء إليه.
الله  رسول  كان  قال:  حزيم  بن  حنظلة  عن 
الرجل  يدعو  أن  يعجبه  وسلم  عليه  الله  صلى 

بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. 
ومن جمال الذوق وروعته التفرس في حال 

أدب وذوق

اآلخر في الفرح والحزن فلكل مقام مقال.
أدبه  له  فالكالم  الحديث،  إدارة  الذوق  ومن 
للكالم  أن  واعلم  الماوردي:  قال  وأسلوبه 
منها  بشرط  المتكلم  أخل  متى  أربعة:  شروطاً 
أن  األول:  فالشرط  باقيها،  فضيلة  أوهن  فقد 
اجتالب  في  إما  إليه  يدعو  لداع  الكالم  يكون 
نفع أو دفع ضر، والشرط الثاني: أن يأتي في 
الثالث: أن يقتصر منه على  موضعه، والشرط 
اللفظ  يتخذ  أن  الرابع:  والشرط  حاجته،  قدر 

الذي يتكلم به.
ومن الذوق عدم نسيان المعروف فمن أسدى 
إليك معروفاً مهما كان حجمه ووزنه فمن الذوق 
إال  المعروف  يعرف  فال  معروفه  نسيان  عدم 
أهله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: )ال يشكر الله من 

ال يشكر الناس( رواه أحمد.
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن 
أُعطي  )من  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثن فإن 
رواه  كفر(  فقد  كتم  ومن  شكر  فقد  أثنى  من 

أبوداود. 
ومن الذوقيات االجتماعية أال يتكلم اثنان من 
نهى رسول  فقد  لمشاعره  مراعاة  الثالث  دون 
الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان من 
دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم. رواه أحمد.
ومن الذوق الرفيع واألدب النبيل مراعاة حق 
الطريق وإماطة األذى عنه قال صلى الله عليه 
أدناها  باباً  سبعون  و  بضع  )اإليمان  وسلم: 

إماطة األذى عن الطريق( رواه الترمذي.
باألصوات  اآلخرين  إزعاج  عدم  الذوق  فمن 
الطريق،  في  األسبق  حق  ومراعاة  المرتفعة، 

وإعمال قاعدة العذر. 
استخدام  حسن  المعاصرة  الذوقيات  ومن 
الهاتف، فمن الذوق اختيار الوقت المناسب وكذا 
النفس  المكان قبل االتصال، مع مراعاة ضبط 
الرد،  عدم  حال  في  االتصال  تكرار  عدم  في 

فكثرته من اإليذاء المنهي عنه.
هاتف  في  بالنظر  التطفل  عدم  الذوق  ومن 

اآلخر من دون إذنه. 
الناس  منازل  مراعاة  الذوقيات  ومن 

ودرجاتهم فكل له منزلته حسب قربه ومقامه.
التعامل  فالوالدان والزوجة واألبناء لهم من 

ما يناسبهم والموفق من أدرك ذلك.
وولي األمر له من التعظيم والتقدير ما يحقق 

الوالء والطاعة له.
من  والمسدد  كلهم  الخلق  مع  الحال  وكذا 

هدي لمحاسن األخالق 
فكل فعل أو قول يعرض على ميزان األخالق 

ليسمو المرء ويرتقي بذاته وفكره.
الصفات  وجميل  األدب  محاسن  ولنيل 
يحسن مطالعة الكتب المتخصصة في األخالق 
والذوق،  واألدب  الفضل  أصحاب  ومخالطة 
وتبقى تربية األبناء عالمة فاصلة في النهوض 

بالمجتمع لمصاف الكرام.

من اأعظم ما يطلبه 

املوؤمن يف باب الذوق 

والأدب ما كان يف عالقته 

مع ربه فاملوؤمن مطالب 

اأن يعظم اهلل �سبحانه 

وتعاىل
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سيارات

أناقة  بين  لتجمع   8 كيو  أودي  سيارة  صممت 
سيارات الكوبيه الفاخرة بأربعة أبواب وبين المزايا 
العملية المتنوعة للسيارات الرياضية كبيرة الحجم 
متعددة االستعماالت. وتمتاز بمقصورتها الواسعة 
تقنيات  وأحدث  للتعديل  القابل  األمتعة  وصندوق 
المساعدة  وأنظمة  المبتكرة  والتعليق  التشغيل 
إلى  القيادة  أثناء  األمثل  الرفيق  يجعلها  ما  الذكية، 
ويمكن  ترفيهية.  رحلة  في  االنطالق  أو  العمل 
االستعماالت  متعددة  الرياضية  الكوبيه  لسيارة 
أن تواصل رحلتها حين ينتهي الطريق المعبد بكل 

 999 - خا�س

ثقة بفضل تقنية »كواترو« للدفع الرباعي المستمر 
والمسافة الهوائية التي تبلغ 254 مم. وطرحت هذه 
السيارة التي يتم إنتاجها في مصنع براتيسالفا في 
أسواق اإلمارات أواخر العام الماضي وبسعر يبدأ 

من 315.000 درهم.  
تمتاز سيارة أودي كيو 8 بتصميمها الرياضي 
الذي  المهيب  وحضورها  الديناميكي  وأدائها 
يميزها عن سواها من السيارات الرياضية متعددة 
األربع  الحلقات  شعار  تحمل  التي  االستعماالت 
سيارة  يميز  ما  أهم  ولعل  أودي.  لعالمة  المميز 

الكوبيه الرياضية متعددة االستعماالت عن سيارات 
الطراز كيو 7 المشابهة هو أنها أعرض وأطول وأقل 
4.99 متر وعرضها مترين  يبلغ طولها  إذ  ارتفاعاً 
وارتفاعها 1.71 متر. أما قاعدة عجالت هذه السيارة، 
فيبلغ طولها ثالثة أمتار ما يوفر للمقصورة مساحة 
واسعة تتفوق على أكثر السيارات المنافسة لها من 
حيث طول المقصورة وارتفاع السقف. أما الجزء 
الثالثية  بالمقاعد  فيمتاز  المقصورة  من  الخلفي 
المستقلة مع إمكانية تعديل وضعيتها بشكل طولي 
المقاعد، تصل  اللزوم. ومع طي مساند ظهر  عند 

كيو 8 .. كوبيه رياضية متميزة
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سعة حجرة األمتعة الموجودة أسفل الباب الخلفي 
الذي يفتح ويغلق كهربائياً إلى ما يقارب 1.755 لتر 

مكعب.
إلى  جديدة  إضافة   8 كيو  أودي  سيارة  ُتعتبر 
عائلة كيو ال سيما من حيث تصميم الشبك األحادي 
شبكة  إلى  تنظر  إن  وما  أضالع.  بثمانية  الهيكل 
بنيتها  السيارة حتى تتضح لك  المبرد في مقدمة 
السيارة  جناح  مع  تجتمع  التي  والقوية  البارزة 
إلى فتحات الهواء األمامية الكبيرة  الممتد وصوالً 
بحوافها البارزة لتعكس الثقة التي تتجسد في أدق 

تفاصيل هذه السيارة. وينتهي خط السقف المنحني 
بأناقة عند دعامات السيارة الجانبية المائلة ويستند 
إلى منطقة تجاويف أقواس اإلطارات التي تحتضن 
إطارات بقياس 22 بوصة. وتضفي تفاصيل عديدة 
لسيارة  األصلي  التصميم  على  التألق  من  المزيد 
اودي كواترو ال سيما مع وجود الحواف البارزة 
بقوة والسطوح المنحنية المماثلة لسيارات السباق 
والمتطور  القوي  الطابع  تعكس  والتي  الرياضية 
المزودة  للسيارة  االستثنائي  الديناميكي  واألداء 
السيارة  جناح  ويتألق  دائم.  رباعي  دفع  بنظام 

التزيينية  والشرائط  اإلطارات  أقواس  وتزيينات 
لألبواب ومشتت الهواء بلون متباين يؤكد الطابع 

القوي للسيارة أثناء االنطالق على الطرق الوعرة.
وتنير مصابيح الليد األمامية، المتوفرة كتجهيز 
قياسي، الطريق أمام السيارة مع إمكانية تزويدها 
كتجهيز  المتطورة  األمامية  اإلضاءة  بتقنية 
اختياري. وبينما تمتاز مصابيح اإلضاءة النهارية 
ومصابيح اإلضاءة الخلفية ثالثية األبعاد بطابعها 
أجزاء  بين  ليصل  اإلضاءة  شريط  يمتد  الرقمي، 
يحاكي  أسود  سطح  تحته  ومن  الخلفية  السيارة 

تصميم سيارة اودي كواترو األصلية. 
والعكس  كواترو  بسيارة  أودي  اسم  يذكرنا 
 ،8 كيو  سيارة  على  تماماً  ينطبق  وهذا  صحيح. 
متعددة  الرياضية  السيارات  قائمة  تتصدر  التي 
المركز  يعمل  حيث  أودي.  من  االستعماالت 
التفاضلي الميكانيكي بالكامل على توزيع الحمولة 
بنسبة 60:40 إلى المحور األمامي والمحور الخلفي. 
وال تبقى هذه النسبة ثابتة بل تتغير عند الضرورة 
بقوة  المزود  المحور  إلى  الحمولة  معظم  وُتوزع 
 8 كيو  أودي  تتمكن سيارة  كما  األفضل.  السحب 
المعبد  الطريق  انتهاء  بعد  حتى  قدماً  المضي  من 
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سيارات

 254 البالغ  األرضي  خلوصها  إلى  يعود  والفضل 
قاعدة  بعد  السيارة  طول  قصر  وإلى  ميلليمتراً 
العجالت ووجود نظام التحكم بهبوط المنحدرات. 
ورغم أن السيارة مزودة بنظام التعليق مع مخمد 
االهتزازات كتجهيز أساسي، إال أنه يمكن تجهيزها 
نظام  مع  المتكيف  الهوائي  التعليق  بنظام  أيضاً 
كتجهيز  الصدمات  ماصات  بمستوى  التحكم 
أو  المريحة  القيادة  نمط  تشغيل  عند  اختياري 
القيادة الرياضية. ويمكن ضبط نظام التعليق على 
ارتفاع يصل 90 مم تبعاً لظروف القيادة والخيارات 

المفضلة للسائق.
متعددة  الرياضية  الكوبيه  سيارة  وتأتي 

االستعماالت في أسواق الشرق األوسط وأوروبا 
مع محرك مزود بتقنية الحقن المباشر للوقود )55 

TFSI( بقوة 340 حصاناً. 
وفيما يتعلق بالتنقل السريع والسلس من سرعة 
»تبترونيك«  الحركة  ناقل  نظام  يتولى  أخرى،  إلى 
منظومة  إلى  القوة  نقل  مهمة  السرعات  ثماني 

الحركة المزودة بتقنية كواترو.
نظام  إلى  باإلضافة  أودي،  سيارة  في  ويتوفر 
نسبة  من  يزيد  الذي  المتطور  القياسي  التوجيه 
القيادة،  عجلة  دوران  زاد  كلما  المباشر  التوجيه 
نظام التوجيه الرباعي كتجهيز اختياري، حيث يتيح 
الخلفية بزاوية 5 درجات  العجالت  إمكانية تدوير 

قليلة  بسرعة  القيادة  عند  الدوران  اتجاه  عكس 
بهدف زيادة رشاقة السيارة وكذلك إمكانية تدوير 
لتحسين  نفسه  الدوران  باتجاه  الخلفية  العجالت 
عالية.  بسرعات  االنطالق  أثناء  السيارة  ثبات 
وتمتاز جميع أنظمة الحركة على وجه الخصوص 
الدفع  تكنولوجيا  إلى  يعود  والفضل  عالية  بكفاءة 
الهجين الخفيف  الجديدة. في حين يحتوي النظام 
من  اثنين  على  فولتاً   48 بقوة  الرئيس  الكهربائي 
المهمة والمتمثلة في بطارية  التكنولوجية  األنظمة 
بحزام سير  المزود  الحركة  مولد  وبادئ  الليثيوم 
والقادر على استرداد حتى 12 كيلووات من طاقة 
تتيح  كما  البطارية.  إلى  مجدداً  ليعيدها  السيارة 
تشغيل  إمكانية  الخفيف  الهجين  الدفع  تكنولوجيا 
وظيفة »الهبوط« لفترات أطول مع إيقاف المحرك 
وتشغيل وظيفة اإليقاف والتشغيل بسرعة 22 كم/

الساعة.

مق�صورة راقية

أودي  اعتماد  إلى  الفهم  سهلة  الرموز  تشير 
بين  التكامل  مستويات  وأرقى  الرقمية  الدقة  على 
شاشة  تتمركز  حيث  التشغيل,  وأنظمة  الهندسة 
مركز  في  الوسائط  متعدد  بنظام  المزودة  اللمس 
المقصورة وتتحول عند إيقاف تشغيلها إلى سطح 
كبير أسود بالكاد يمكن تمييزها. في حين ترتبط 
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جميع أجزاء المقصورة مع بعضها بشكل منطقي 
بدءاً من خط فتحات التهوية المسطح وحتى لوحة 
على مساحة واسعة  الممتدة  المركزية  التجهيزات 
ذراع  تحتضن  التي  المقصورة  مركز  حافة  فوق 
»تيبترونيك«. وفي  الحركة بنظام  اختيار مستوى 
خطوط  االختيارية  المحيط  أضواء  ُتظهر  الظالم، 
التصميم المتميزة للمقصورة وتوفر خلفية مضاءة 
بالليزر وراء شعار كواترو ثالثي األبعاد الموجود 
فوق صندوق المستندات لتعكس اهتمام أودي بأدق 
التفاصيل. وبينما تتضمن التجهيزات القياسية في 
سيارة كيو 8 نظام تكييف بأربع مناطق مستقلة، 
تتيح التجهيزات االختيارية إمكانية تعديل المقاعد 
المزودة بخاصية التدليك والتهوية ومجموعة تنقية 
الهواء التي تضفي المزيد من الراحة واألناقة على 

أجواء المقصورة.
كل  إلى  الوصول  إمكانية   8 كيو  أودي  تتيح 
وظيفة تقريباً عبر شاشتي عرض كبيرتين والفضل 
يعود إلى اعتماد هذه السيارة على مفهوم التشغيل 
وبينما  الوسائط.  متعدد  بنظام   المزود  باللمس 
بوصة   10.1 بقياس  العلوية  الشاشة  ُتستخدم 
يعتمد  والمالحة،  التعليمي  الترفيه  بنظام  للتحكم 
السائق على الشاشة األصغر الموجودة في األسفل 
بقياس 8.6 بوصة للتحكم بوظائف التدفئة والتبريد 
بكل  المعصم  وضع  مع  النص  وإدخال  والراحة 

راحة على ذراع اختيار السرعة.
تشغيل بمنتهى السرعة والسهولة: حين تسمع 

صوت النقر عند الضغط بإصبعك على أي زر هذا 
المطلوبة بنجاح. كما  الوظيفة  أنه تم تفعيل  يعني 
ومحاور  شريك  إلى   8 كيو  أودي  سيارة  تتحول 
ذكي بفضل نظام التشغيل باألوامر الصوتية الذي 
األوامر  إصدار  إمكانية  للسائقين  ويتيح  يفهمك 
الصوتية بكل حرية. يمكن لهذا النظام أن يفهم مثالً 
جملة »أنا جائع« ويستجيب باقتراح أسماء المطاعم 

القريبة.
وتتألق العدادات ضمن مقصورة اودي للقيادة 

تتضمن شاشة عرض  التي  المتكاملة  االفتراضية 
بدقة عالية قياس 12.3 بوصة وتتيح خيار التنقل 
بين نمطي عرض مختلفين من خالل عجلة القيادة 
حجماً  األكبر  الشاشة  أما  الوظائف.  متعددة 
المتوفرة كتجهيز اختياري فهي توفر خيار العرض 
الثالث الرياضي على وجه الخصوص. كما تعرض 
الشاشة العلوية أيضاً معلومات مهمة على الزجاج 
األمامي بما فيها تفاصيل المسار الضرورية لنظام 

المالح
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عضو سابق في الجلس الوطني االتادي
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»أنا في توجهي إلى اإلمارات العربية المتحدة، أذهب إلى هذا البلد كأٍخ كي نكتب معاً صفحة حوار وللسير معاً 
على دروب السالم، صلوا من أجلي«. بهذه الكلمات استقبلت دولة اإلمارات قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في 
زيارته األولى لمنطقة الخليج انطالقاً من أرض اإلمارات، بدعوة رسمية تلقاها من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، في عام التسامح الذي اختارته اإلمارات ليكون عنواناً 
لعامها، ألهدافها وخطة لعملها، إليمانها بالتسامح كرسالة سامية تبني وتؤسس وتعمر، وتؤاخي بين الشعوب، وبها يعم 

السالم في العالم، ألنها تقضي على الكراهية وهو ما نصت عليه جميع األديان السماوية وما مرت به.
زيارة قداسة البابا إلى اإلمارات تعد زيارة تاريخية، ومرحباً بها بشدة، وساحة التفاؤل بنتائجها كبيرة والتطلعات 
كثيرة بتنامي التواصل الفكري والديني بين الديانات على أرض زرعت فكر التسامح الديني وغذت كل ما ينميه، فشرعت 
أبوابها لجميع الجنسيات باختالف دياناتهم وثقافاتهم واحترمت ما ينتمون إليه من عبادات فأوجدت لهم ما يتيح لهم 

ممارسه تلك العبادات من دون تحيز ومن دون تعصب لديانة من دون أخرى، أو تهميش ديانة لحساب ديانة أخرى.
برنامج الزيارة لم يكن عادياً، فقد ضم لقاء خاصاً مع شيخ األزهر فضيلة الشيخ أحمد  الطيب الذي ينتمي إلى 
مؤسسة إسالمية عريقة لها تاريخها ولها سجل إنجازاتها، وضم أعضاء مجلس حكماء المسلمين في مسجد الشيخ 
زايد الكبير، مؤسس هذه الدولة والداعي إلى التسامح منذ زمن طويل منذ أن شيدت أول كنيسة على أرض اإلمارات. 
المسلمين  حكماء  مجلس  نظمه  الذي  اإلنسانية  لألخوة  العالمية  المؤتمر  فعاليات  اإلمارات  دولة  فضائيات  ونقلت 
في  الجميع  استماع  ذلك  من  واألهم  العالم،  دول  مختلف  من  وإعالمية  فكرية  دينية وشخصيات  قيادات  بمشاركة 
اإلمارات وخارجها إلى كلمات البابا فرنسيس وشيخ األزهر التي أكدت على أن األخوة اإلنسانية لم تفترق في أهدافها 

ورسالتها الداعية إلى السالم وإن اختلفت الديانات وتعددت.
قال شيخ األزهر في كلمته »ليس صحيحاً ما يقال عن األديان في أنها سبب الحروب، فاألديان كلها بال استثناء 
أجمعت على تحريم سفك الدماء، والله حرم قتل النفس البريئة في جميع رساالته«، ومن هذا المنطلق، أكد على أهمية 
أن تحرص وثيقة األخوة اإلنسانية على المطالبة بوقف نزيف الدماء والصراعات وإزهاق األرواح البريئة على أيدي 
اإلرهاب الذي لم يسلم منه المسلمون وال المسيحيون على السواء، ومن أجل ذلك البد من وقف استخدام األديان 

والمذاهب في تأجيج الكراهية والبطش واإلرهاب.
وقال البابا فرانسيس »ينبغي عدم التخلي عن هوياتنا لكن علينا التحلي بشجاعة االختالف التي تعترف باآلخر 
وحريته«، وقال »إن سباق التسلح وتمديد مناطق النفوذ والسياسات العدائية على حساب اآلخرين لن يؤدي أبداً إلى 
االستقرار، والحرب ال تولد سوى البؤس واألسلحة ال تولد سوى الموت«. واألخوة البشرية تتطلب منا بوصفنا ممثلي 

األديان، حظر كل تلميح إلى الموافقة على كلمة »حرب«.
الخطابان اتفقا على نبذ الحروب، ونبذ سفك الدماء باسم األديان، وأكدا دعوتهما إلى السالم واالستثمار في الثقافة، 
وعلى حرية العبادة وضمانها ومواجهة التطرف والكراهية، وتطرق كل منهما إلى نقطة كان من أجلها انعقاد المؤتمر 
وهي التعددية الدينية التي ال تلغي هويتنا الدينية، بل تعمقها وسط تقبلنا لآلخر وتعايشنا معه وأخوتنا اإلنسانية 

الوثيقة به التي تدفعنا للتحرك نحو السالم في العالم كله.   
فخورون بما حققته اإلمارات في هذه الزيارة ونهجها التي حرصت من خالله على أمن المجتمعات وسالمها، فقد 
عرفت كدولة شعارها التسامح وبيئتها األمثل للتعايش، رحبت بالجميع، وعانقت كل الوجوه واألديان حتى باتت واحة 
لألمن والسالم وأرضا لإلنسانية تتحقق فيها أرقى لقاءات األخوة اإلنسانية. فكل ما يحتاجه العالم اليوم هو السالم 
لينمو ويرتقي، ويحمي شعوبه من ويالت الحروب التي أصبحت تشتعل نيرانها هنا وهناك باسم األديان، وأصبحت 
تشل حركتها وتفقد صغارها وكبارها بشعارات لو تمعنا فيها لوجدنا أن األديان بريئة منها لكنها أصبحت شماعة لها.
لقاء األخوة اإلنسانية في هذا التوقيت مهم ونحتاج فيه لتعميق مفهوم التعددية الدينية ومفاهيم التسامح بين أبناء 
الجيل الحالي الذي كان حظه البائس اإلفاقة يومياً على أخبار اإلرهاب، وعلى  أخبار بعض وسائل اإلعالم  التي تبث 
روح الكراهية في نفوس الغربيين ليس من اإلرهابيين فقط، ولكن من كل ما هو إسالمي جملة وتفصيالً، ما يستدعي 
تعميم الفوائد من هذه الزيارة في المدارس والجامعات والتعريف بأهميتها في تعميق مفهوم التسامح  وتوسيع مدراك 
الطلبة نحو استيعاب اآلخر واحترامه وتقبله وإن اختلفنا معه دينياً أو ثقافياً فتلك أخالق التسامح وتلك أخالق اإلمارات.

لقاء األخوة اإلنسانية في أرض اإلنسانية
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لكوننـــا أكثر من مجرد شـــركة تطوير عقاري، نهدف لترســـيخ انطباع دائم 
بـــكل مجتمعاتنـــا، أماًل في إعادة تعريف مســـؤولية صناعة العقارات.

نحـــن مؤسســـي المـــكان.. رســـالة نحملهـــا من مقرنـــا بأبو ظبـــي. منهج 
الســـلوكيات االجتماعيـــة ويكتشـــف  يبحـــث وراء  قائـــم علـــى األبحـــاث، 
الخصائـــص الفريـــدة لـــدى األفـــراد بانتمائهـــم إلـــى مجموعـــة متنوعة من 

المجـــاالت، تتـــراوح بيـــن الثقافـــة، والتصميم.

أفـــكار نضعهـــا بصميم مشـــاريعنا التنموية لتشـــكيل بيئة أفضـــل بجميع 
أنحـــاء العالـــم، وذلك من خالل تشـــييد المزيد مـــن األماكـــن الرائعة التي 

تثري حيـــاة الناس.

أماكن 
ملهمة.

لحياة 
متكاملة.
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