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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

ي�شدر هذا العدد فيما ي�شتعد العاملان العربي واالإ�شالمي ال�شتقبال �شهر رم�شان املعظم .. �شهر 

التوبة واملغفرة .. �شهر الطاعات والعبادات .. �شهر نزول القراآن.. و�شهر ليلة القدر.. فاأعظم 

به من �شهر يكاد املتقون يريدونه دهرًا! فكل رم�شان واأنتم على العبادة والطاعة والت�شامح وفعل 

اخلري مت�شرعون اإىل املوىل عز وجل اأن يتقبل اأعمالنا وطاعاتنا. 

وبهذه املنا�شبة العظيمة نتقدم باأ�شدق التهاين والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، »حفظه اهلل«، واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، »رعاه اهلل«، واإىل �شاحب ال�شمو 

واإىل  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ 

اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات، و�شمو اأولياء العهود، والفريق �شمو ال�شيخ 

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

يحفظ �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، ويدمي عليه موفور ال�شحة والعافية، ليظل ذخرًا للوطن 

ولالأمتني العربية واالإ�شالمية. 

ورم�شان هو �شهر اخلري والعطاء والت�شامح، وي�شكل هذا ال�شهر الف�شيل مدر�شة للتقوى يقبل فيه 

العباد على اهلل عز وجل بكل اأنواع العبادات، من �شيام و�شالة و�شدقة واإطعام الفقراء و�شلة 

االأرحام، كما جعله فر�شة للت�شامي وجتاوز اخلالفات.

وال�شهر الف�شيل ر�شالة للم�شلمني لفتح باب ال�شلح بني املتخا�شمني واملبادرة بالعفو وال�شفح، فهو 

�شهر الت�شامح واملحبة وال�شمو الروحي فوق كل اخلالفات واالحتقانات، فاالإ�شالم جاء ليقيم اأركان 

املجتمع على مكارم االأخالق وال�شفات النبيلة التي منها ال�شفح، والعفو عن االإ�شاءة واالأذى، واأن 

ي�شع بدل االإ�شاءة اإح�شانًا ومكان الغ�شب عفوًا وحلمًا، فامل�شلم يف هذا ال�شهر يجب اأن يعفو ويبداأ 

هو بالت�شامح ليتحلى باأخالق كرمية تدوم طوال العام. 

ال بد اأن يقوم كل م�شلم با�شتغالل هذه االأيام املباركة والنفحات االإلهية التي حتدث خاللها 

مع  وامل�شاحلة  امل�شتقيم  الطريق  اإىل  والعودة  واالإنابة  للتوبة  فر�شة  �شيامه  من  يجعل  بحيث 

اهلل �شبحانه وتعاىل بحيث يتخل�س عن العادات ال�شيئة، مثل االن�شغال بتوافه االأمور اأو ارتكاب 

اأن يتخل�س من العادات املرفو�شة خالل �شهر رم�شان، وتالوة القراآن  االأوزار وليتعهد كل م�شلم 

واالإكثار من ال�شدقات و�شلة االأرحام.

ول�شهر رم�شان املبارك نكهته اخلا�شة يف االإمارات، حيث يكت�شب قيمة روحانية وخ�شو�شية 

ح�شارية، مع وجود قيم متاأ�شلة يف جوهر اأخالقيات املجتمع االإماراتي الذي توحده باأ�شقائه 

يومية  طقو�س  جت�شدها  التي  امل�شرتكة،  والتقاليد  والعادات  الدين  رواب��ط  وامل�شلمني  العرب 

وممار�شات �شلوكية وحياتية وموروثات تعبدية خمتلفة، كما يتميز رم�شان يف االإمارات بكونه 

اأجواء احتفالية ولياٍل ناب�شة بنفحات الت�شامح ودفء  مظلة خري وارفة جتمع املقيمني و�شط 

التعاي�س، وتزدهر فيه ال�شدقات واأعمال اخلري، ويت�شابق املتطوعون الإطعام ال�شائمني يف ال�شوارع 

واخليام املن�شوبة يف كل حي، اإىل جانب الفعاليات الرتفيهية، والعرو�س الرتويجية والت�شهيالت 

التي ينتظرها اجلميع من �شهر الآخر. 

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 القيادة والشعب عنصر 
وكيان واحد متكامل 
وغير قابل للتجزئة وال 

حواجز اطالقا بين الحاكم 
والمحكوم. 

إن كل عمل يرفع من 
مستوى أبنائنا وإخوتنا 

والوطن هو واجب علينا 
كلنا صغيرنا وكبيرنا 

ونحرص عليه كل الحرص 
بعد إيماننا باهلل ورسوله.

الصورة: الشيخ زايد مع 
الشيخ خليفة بن زايد 

خالل مراسم رفع العلم 
في كلية زايد الثاني 

العسكرية في مارس 1976
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الشيخ زايد يالعب أحد األطفال خالل 
إحدى زياراته الميدانية للمشاريع 
التنموية في الدولة في يوليو 1979 

إن مصلحة الوطن العليا فوق كل 
اعتبار، ويجب أن تسبق باألولوية 
واالهتمام والغاية أي مصلحة 
أخرى، وذلك مواصلة للمسيرة 

االتحادية للدولة وتحقيقًا لمزيد 
من اإلنجازات والخدمات في 

سبيل توطيد أركان دولة االتحاد 
وتحقيق رفاهية المجتمع 

وتقدمه.
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد ي�شدر قانونًا بتعديل قانون امللكية العقارية يف اأبوظبي 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله« بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي 
قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 

في الملكية العقارية.
 4 و   3 المادتين  استبدال نصي  على  القانون  ونص 
 3 المادة  تنص  2005، حيث  لسنة   19 رقم  القانون  من 

الجديدة على ما يلي:
1 - يقتصر حق تملك العقارات على الفئات اآلتية:

األشخاص  من  حكمهم  في  ومن  المواطنين    -
الطبيعية واالعتبارية.

نسبة  تزيد  ال  التي  العامة  المساهمة  شركات   -
مساهمة غير المواطنين فيها على %49.

- كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس 
المجلس التنفيذي.

2 - لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية 
العينية األصلية والتبعية  الحقوق  تملك واكتساب كافة 
على العقارات الواقعة داخل المناطق االستثمارية، ولهم 

إجراء أي تصرف على هذه العقارات.
وتنص المادة 4 الجديدة على أنه: لمن له حق االنتفاع 
أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير 
الحق بما في ذلك رهنه،  التصرف في هذا  المالك  إذن 
بموافقة صاحب حق  إال  العقار رهنه  لمالك  وال يجوز 
للطرفين  الحالتين يجوز  ، وفي  المساطحة  أو  االنتفاع 

االتفاق على خالف ذلك

بترحيب من رئيس الدولة وبرعاية محمد السادس تنظيم فعالية »المغرب في أبوظبي«

بترحيب من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
المملكة  عاهل  السادس  محمد  الملك  الجاللة  وبرعاية صاحب  الله«،  »حفظه 
المغربية الشقيقة، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ هزاع 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي فعالية »المغرب 
بإشراف  للمعارض   الوطني  أبوظبي  مركز  في  نظمت  والتي  أبوظبي«،  في 
وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، وذلك في إطار تعزيز ودعم العالقات التاريخية 
في  المغربية  بالمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تجمع  التي  واألخوية 

جميع المجاالت.
السياحة  وزير  محمد ساجد  معالي  المغربي،  الجانب  من  االفتتاح  حضر 
والصناعة التقليدية، وعادل الفقير مدير المكتب الوطني للسياحة، ومهدي قطبي 
المجلس  أعضاء  من  عدد  إلى  باإلضافة  للمتاحف،  الوطنية  المؤسسة  رئيس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي.
»المغرب في  وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن تنظيم فعالية 
أبوظبي« ُيعبر عن عمق العالقات التاريخية األخوية المتميزة بين دولة اإلمارات 
العالقات  تتجلى هذه  الشقيقين، حيث  الشقيقة وشعبيهما  المغربية  والمملكة 

المتميزة في أبهى صورها عبر نشر قيم التسامح والمحبة، والتعريف بتراث 
المستمر  التعاون  ومن خالل  البلدين،  لدى  الغني  الموروث  وعراقة  وأصالة 

إلقامة العديد من األنشطة والفعاليات المشتركة.
وأشار سموه إلى أن فعالية »المغرب في أبوظبي« تجسد روح األخوة وعمق 
األواصر بين اإلمارات والمغرب، مقدماً نبض المملكة الشقيقة وعراقتها، حيث 
الحداثة جنباً إلى جنب تقاليد تتناقلها األجيال لتستمر رحلة الحفاظ على تراث 
التي بذلت  الكبيرة  المنظمة على الجهود  اللجنة  إلى  الشكر  األجداد، وموجهاً 

لتظهر الفعالية بأبهى صورة.
وثمن سعادة مطر سهيل اليبهوني، عضو المجلس الوطني االتحادي، 
رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعالية »المغرب في أبوظبي« الدعم الالمحدود 
المهم، والذي  الحدث  لهذا  الحكيمة  القيادة  الذي توليه  الكبير  واالهتمام 
يتيح لجميع الزوار من مواطنين ومقيمين في الدولة، فرصة التعرف على 
والذي  العريق،  ماضيها  وموروثات  األصيلة،  المغرب  مكونات حضارة 
من شأنه أن يسهم في الحفاظ على التراث ونقله إلى الناشئة واألجيال 
القادمة، ونشر القيم والمبادئ النبيلة التي تربينا عليها وتلقيناها من اآلباء 

واألجداد واألسالف.
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محمد بن راشد  يطلق وزارة »الالم�شتحيل«
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وزارة »الالمستحيل«، في مبادرة 
حكومية غير مسبوقة عالمياً، من خالل وزارة تتبنى منظومة عمل افتراضية 
غير تقليدية، يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على إعادة هندسة 
االستباقي من خالل  والتفكير  المجتمعية  والسلوكيات  الحكومية  المنظومات 
بالبدء بالعمل على عدد من ملفات  توليها ملفات وطنية مهمة. ووجه سموه 
كالً  تشمل  أولى  مرحلة  في  »الالمستحيل«  وزارة  بعمل  المتعلقة  المهمات 
اكتشاف  وإدارة  السلوكية،  المكافآت  وإدارة  االستباقية،  الخدمات  إدارة  من: 
الذي  »واقعنا  سموه:  وقال  الحكومية.  المشتريات  منصة  وإدارة  المهارات، 

تقليديين..  لقادة غير  تقليدية  أفكار غير  نتاج  اإلمارات هو  اليوم في  نعيشه 
طموحاتنا للمستقبل ليست تقليدية.. ونحتاج لمنظومات غير تقليدية لجعلها 
التجديد  تتطلب  التي  التحديات  من  الكثير  يحمل  والمستقبل  ملموساً،  واقعاً 
في  ليس  المستحيل  عملها..  وطريقة  الحكومة..  هيكلية  في  مستمر  بشكل 

قاموسنا.. وليس جزءاً من تفكيرنا.. ولن يكون جزءاً من مستقبلنا«
حضر إطالق الوزارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، 
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
استراتيجية  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
في  بالمجلس  اجتماعه  خالل  وذلك   ،2031 االصطناعي  للذكاء  الوطنية  اإلمارات 
قصر الرئاسة بأبوظبي. وتضم استراتيجية اإلمارات الوطنية للذكاء االصطناعي 
مالمح وأهدافاً استراتيجية لجعل دولة اإلمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في 
مجال الذكاء االصطناعي بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف 

الذكاء االصطناعي في المجاالت الحيوية للدولة.
وأكد سموه أن دولة اإلمارات تمضي قدماً لتحقيق رؤيتها وتطلعات شعبها من 

خالل مشاريع وخطط واضحة نحو مئوية اإلمارات2071.
وقال سموه: »بدأنا رحلة التحول الحكومي قبل 18 سنة بخدمات إلكترونية.. 
واليوم ننطلق لمرحلة جديدة تعتمد فيه قطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية على الذكاء 
االصطناعي..  للذكاء  وطنية  استراتيجية  »أطلقنا  سموه:  وأضاف  االصطناعي«. 
أحد مشاريعنا للمئوية 2071.. نريد للذكاء االصطناعي أن يكون حاضراً في أعمالنا 
استراتيجية،  أهداف  ثمانية  االستراتيجية  وتضم  الحكومية«.  وخدماتنا  وحياتنا 
في  تنافسيتها  وزيادة  االصطناعي،  للذكاء  كوجهة  الدولة  مكانة  ترسيخ  وهي: 
القطاعات ذات األولوية عبر تطوير الذكاء االصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة 

وتحسين  المتعاملين  خدمات  مجال  في  واعتماده  االصطناعي،  للذكاء  خصبة 
وتدريب  استقطاب  كذلك  األهداف  وتضم  الحكومة.  وأداء  المعيشة  مستوى 
المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء االصطناعي، واستقطاب 
للعمل في القطاعات المستهدفة، وتوفير البيانات  القدرات البحثية الرائدة عالمياً 
والبنية التحتية األساسية الداعمة لتصبح بمثابة منصة اختبار للذكاء االصطناعي، 

إلى جانب ضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم األمثل.
المقبلة  المرحلة  في  االستفادة  على  توجهاتها  ضمن  االستراتيجية  وترتكز 
إلى  االصطناعي،  الذكاء  واختبار  اعتماد  إطار  في  والرقمية  المادية  األصول  من 
جانب عدد من القطاعات ذات األولوية في المرحلة الحالية والمتمثلة في الموارد 
الصحية  والرعاية  والضيافة  والسياحة  والنقل  اللوجستية  والخدمات  والطاقة 
واألمن اإللكتروني، والتي يتوقع أن يسهم الذكاء االصطناعي في تحقيق مكاسب 
وتغييرات جذرية فيها. كما تضم االستراتيجية خطة لبناء عالمة تجارية راسخة 
لدولة اإلمارات في مجال الذكاء االصطناعي من خالل أنشطة الذكاء االصطناعي، 
والتي ستؤدي لجعل الدولة منصة اختبار لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي، وتقديم 
للتدريب والتأهيل وتبني  إلى جانب برامج  خدمات معززة بتكنولوجيا متطورة، 

المواهب واألبحاث وتطوير البيانات والحوكمة.

.. ويؤكد: نريد للذكاء االصطناعي أن يكون حاضرًا في أعمالنا 
بترحيب من رئيس الدولة وبرعاية محمد السادس تنظيم فعالية »المغرب في أبوظبي«
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أخبار الوطن

خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن زايد  
يبحثان العالقات االأخوية 

ولي عهد أبوظبي يلتقي الدفعة األولى من اإلطفائيات اإلماراتيات

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل 
المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، خالل لقائهما في 
قصر عرقة بمدينة الرياض ، العالقات األخوية الراسخة بين البلدين، وعدداً من 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
بعمق  مشيداً   ، للمملكة  سموه  بزيارة  الشريفين  الحرمين  خادم  ورحب 
العالقات األخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي تزداد رسوخاً وقوة 

في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها.
ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته القلبية للمملكة 

العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً، دوام التقدم واالستقرار والرفعة. 
السمو رئيس  إلى صاحب  الشريفين سموه تحياته  الحرمين  وحمل خادم 
الدولة »حفظه الله«، وتمنياته له موفور الصحة والعافية ، ولدولة اإلمارات دوام 

التطور والرخاء.
واستعرض الجانبان العالقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها 

إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك في المجاالت كافة ، بما 
يحقق مصالحهما المشتركة، ويسهم في تعزيز التنمية واالزدهار واالستقرار 

لشعبيهما وشعوب المنطقة.
كما بحثا تطورات األوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات 
واألزمات التي تواجهها دولها، وأهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة 
تلك التحديات واألخطار التي تهدد أمنها واستقرارها ومقدراتها، وفي مقدمتها 

التطرف واإلرهاب واستمرار التدخالت اإلقليمية في شؤون الدول العربية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن اإلمارات والمملكة 
تربطهما عالقات أخوية متينة تستند إلى أسس راسخة من المحبة واالحترام 
اإلقليمية  الساحتين  على  والتحديات  المتغيرات  تجاه  الواحدة  والرؤية  والثقة 
والشعبين  للبلدين  الواحد  بالمصير  المشترك  اإليمان  منطلق  من  والدولية 

الشقيقين.
وثمن سموه مواقف خادم الحرمين الشريفين الحازمة، ودوره في نصرة 
قضايا الحق والعدل واإلنسانية، وجهوده في الميادين الدولية لتحقيق األمن 

والسالم واالستقرار لدول المنطقة والعالم.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، في مجلس قصر البحر، المنتسبات إلى دورة 

اإلطفاء التأسيسية النسائية األولى.
عن  وأعرب   ، الدورة  اجتيازهن  على  اإلماراتيات  اإلطفائيات  سموه  وهنأ 
فخره واعتزازه بما تحققه ابنة اإلمارات من إنجازات على مختلف المستويات 
المحلية واإلقليمية والعالمية، مؤكداً أن المرأة اإلماراتية أثبتت قدرتها على تحمل 

المسؤولية في مختلف مواقع العمل الوطني، وأظهرت كفاءة عالية وقدرة على 
الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  اإلمارات،  دولة  إن  سموه  وقال  المهمات.  أداء 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، جعلت تمكين المرأة وتعزيز 
قدراتها  تعزيز  من خالل  االستراتيجية،  رؤيتها  رئيسة ضمن  أولوية  دورها 
التنمية  في مسيرة  أصيالً  والعملية، حتى أصبحت شريكاً  العلمية  وإمكاناتها 

الوطنية، ونهضة الوطن حاضره ومستقبله.
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وزير الداخلية يشهد مؤتمر »التخطيط االستراتيجي«

برعاية محمد بن زايد.. سيف بن زايد 
يطلق املرحلة التجريبية لتدري�س كتاب »االإمارات - تاريخنا«

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
االستراتيجي  للتخطيط  اإلمارات  لجمعية  الفخري  الرئيس  الداخلية،  وزير 
رئيسة  القبيسي  أمل  الدكتورة  معالي  وبحضور  المستقبل،  واستشراف 
المجلس الوطني االتحادي، »المؤتمر السنوي الخامس للجمعية«، والذي جاء 

هذا العام تحت شعار: »التسامح في رؤى زايد«.
حضر المؤتمر، سعادة أحمد شبيب الظاهري، األمين العام للمجلس الوطني 
االتحادي، وسعادة محمد سالم بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني 
الوطني  المجلس  عضو  المطوع  عبدالله  سعيد  الدكتور  وسعادة  االتحادي، 
االتحادي، وعدد من المدعوين من أعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة ومن 

الضيوف. 
كما حضر المؤتمر  معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة 
واألمن العام في دبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد 
عام شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس 
مكتوم  عبدالعزيز  اللواء  وسعادة  الداخلية،  وزارة  في  المؤسسي  التطوير 
الشريفي مدير عام األمن الوقائي في الوزارة، وسعادة اللواء عبدالله خليفة 
المري قائد عام شرطة دبي، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام 
العبيدلي  الرزاق  عبد  القدوس  عبد  الدكتور  اللواء  وسعادة  الشارقة،  شرطة 
رئيس مجلس إدارة الجمعية، و العميد الشيخ محمد بن عبد الله المعال أمينها 

العام وعدد من أعضائها، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، األمين العام 
المديرين  الداخلية، وعدد من  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  لمكتب سمو 

العامين ومديري اإلدارات في وزارة الداخلية.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
لتدريس  التجريبية  المرحلة  الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
كتاب »اإلمارات – تاريخنا« ضمن مناهج الحلقتين السابعة والثامنة في مدارس 
أبوظبي، على أن يتم تعميمه على كل المراحل التعليمية، بدءاً من العام الدراسي 
العربية  اإلمارات  دولة  تاريخ  حول  وثائقياً  برنامجاً  أطلق سموه  كما  المقبل. 
الكتاب  ويعد  المقبل.  سبتمبر  شهر  خالل  سيبث  أجزاء،  خمسة  من  المتحدة 
اإلمارات  دولة  بها  التي مرت  المراحل  لمختلف  ودقيقاً  شامالً  تاريخياً  رصداً 
عبر 17 فصالً مدعماً بالصور والرسوم التوضيحية والشروحات العلمية، والتي 

تتناول األبعاد الجيولوجية والجغرافية واآلثار واألحداث التاريخية والسياسية 
والتطور االجتماعي والعقائد، وما يتصل بذلك من واقع اقتصادي وموارد طبيعية 
وغيرها.. وسيطرح الكتاب في األسواق خالل فصل الصيف المقبل في نسخ 

خاصة بالجمهور.
العام  األمين  المزروعي،  مبارك  أحمد  الدكتور  معالي  الكتاب  إطالق  حضر 
للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس 
الثقافة  دائرة  رئيس  المبارك  خليفة  محمد  ومعالي  التنفيذي،  أبوظبي  مكتب 
الكتاب،  ولجنة  الحكوميين  المسؤولين  من  كبير  أبوظبي، وعدد  في  والسياحة 

وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

ولي عهد أبوظبي يلتقي الدفعة األولى من اإلطفائيات اإلماراتيات



الغالف

تحتل الدول العربية مراتب متقدمة في نسب التحرش الجنسي على المستوى العالمي، وفقاً لتقارير 
تردع  التي  العيب  وثقافة  الذكوري  المجتمع  ثقافة  رسوخ  إلى  الخبراء  يعزوها  مشكلة  وهي  أممية، 
الضحايا عن التبليغ عن المضايقات التي يتعرضن لها خشية العار، فيما يرى آخرون أن السبب الرئيس 
بعض  جانب  من  األزمة  مع  التعامل  في  جدية  وجود  عدم  هو  العربي  الوطن  في  الجنسي  للتحرش 
الكثيرين  أن هناك مؤثرات ثقافية تجعل  أولوياتها. كما  الحكومات، خاصة وأنها ال تضعها على سلم 
يرون مسألة التحرش بالنساء أمراً بسيطاً، وأنه ال يمكن سجن كل هذا العدد الهائل من الشباب الذين 

يرتكبون تلك الجريمة.  
وظهرت في السنوات الماضية الكثير من المبادرات في العالم العربي منها »رام الله ستريت واتش« 
في  النساء«  و»صوت  لبنان،  في  التحرش«  و»قاومي  مصر،  في  التحرش«  و»خريطة  فلسطين،  في 
الجزائر، وغيرها، وعالميا استطاعت حملة »مي تو« أو »أنا أيضاً« العالمية أن تسلط الضوء على ظاهرة 
التحرش الجنسي عبر العالم، فالحملة أزاحت الغطاء عن العديد من فضائح التحرش للمشاهير، كما 

أسقطت الكثير من األقنعة.

رياحين وأشواك
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الغالف

التحرش هو ُمضايقة أو فعل غير مرحب به من 
الجسدي.  أو  اللفظي  أو  الجنسي  أو  النفسي  النوع 
يتضمن مجموعة من األفعال من االنتهاكات البسيطة 
إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن 

التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.
التحرش  فإن  المتحدة،  األمم  تعريف  ووفق 
الجنسي هو عبارة عن أي تلميح »أي تلميح جنسي 
لفظي  سلوك  أو  جنسي  طلب  وأي  به،  مرحب  غير 
أو جسدي، أو إيماءة ذات طابع جنسي، وأي سلوٍك 
آخر ذي طابع جنسي، قد يتسبب باإلساءة أو إذالل 
الشخص اآلخر أو المس بكرامته. أو عندما يكون هذا 
وغير  عدوانية  بيئة  يخلق  أو  للعمل  شرطاً  السلوك 

آمنة للشخص اآلخر«.
مرغوب  غير  سلوك  هو  فالتحرش  وباختصار 
فيه يحمل طابعاً جنسياً. ويمكن للتحرش أن يكون 
لفظياً أو غير لفظي، وقد يبعث شعوراً بالرهبة وعدم 

االرتياح.

ثقافة ذكورية

ويقول البروفسور محمد خليل محسن الديسي، 

حتقيق: �أماين �ليافعي 

أستاذ التربية والدراسات اإلسالمية: إن هناك أنواعاً 
للتحرش منها التحرش اللفظي، وهو التلفظ بعبارات 
وقد  إباحية،  وتورياٍت  وبكلماٍت  األدب،  عن  خارجة 

تكون مصحوبة بحركات ذات دالالت جنسية.
بعض  إليه  ويعمد  الجسدي،  التحرش  وهناك 
وذلك  سلوكياً،  والمضطربين  النفوس  ضعاف 
الممّرات  مستغلين  المرأة  مع  الجسدي  بالتالمس 
الضيقة والزحام، ومن ذلك هتك العرض، وهو أحد 
ويشمل  بالمرأة،  الجسدي  للتحرش  العنيفة  الصور 
االغتصاب.  وربما  الثياب،  ونزع  التعرية  محاوالت 
وكذلك هناك التحرش بإرسال الرسائل اإلباحية على 

الهواتف النقالة والتحرش بالمعاكسات الهاتفية. 
وعن األسباب التي تدفع الشباب للتحرش، يقول 
الديسي بأن أبرز أسباب التحرش الجنسي تعود إلى 
الثقافة الذكورية التي تغرس في أذهان الرجال أنهم 
يملكون الحرية المطلقة في تصرفاتهم، ومن األسباب 
الديني،  الوازع  للتحرش ضعف  الشباب  تدفع  التي 
السيئة  والتربية  العاطفي،  والفراغ  الفكري  والفراغ 
المتابعة  وعدم  شيء،  يعيبه  ال  الرجل  أن  وتعميم 
سؤال  وعدم  الغارب،  على  الحبل  وترك  األم  من 

األبناء عن األماكن التي يرتادونها، وعن الوقت الذي 
قتَّالٌ  داءٌ  هو  الذي  والفراغ  المنزل،  يقضونه خارج 
للفكر والعقل والطاقات الجسمية، إذ إن النفس ال بد 
لها من حركة وعمل، واإلباحية التي تجتاح وسائل 
اإلعالم، مثل القنوات الغنائية وكليبات األغاني التي 
تخصصت في إثارة الغرائز وعرض أجساد النساء 
لدرجة جعلت كثيراً من الشباب ال يفكر إال في كيفية 

إشباع شهوته الجنسية المكبوتة.  
ظاهرة  من  للحد  حلوالً  هناك  أن  الديسي  ويرى 
التحرش في األماكن العامة ومنها: الحد من ظاهرة 
وبعض  والحدائق  األسواق  في  يحدث  الذي  التبرج 
الزواج  وتيسير  وغيرها،  المختلطة  العمل  أماكن 
حفظ  المبكر  الزواج  وفي  أمكن،  إن  به  والتعجيل 
للشباب والبنات، فيجد الشاب المنْفذ الحالل لشهوته، 
وال يجد فراغ العاطلين النشغاله بأمور بيته وأوالده، 
وال بد من القضاء على أوقات الفراغ في حياة الشباب، 
الحفظ  في  فراغه  الشباب  يقضي  أن  يشترط  وال 
وتعلم العلم، بل كل حسب وجهته،  وال بد من زيادة 
الجرعات اإليمانية وتوجيه الشباب الختيار الصحبة 
المنضبطة  الرقابة  البطالة، ووجود  الطيبة ومعالجة 

المعتدون
خرباء ين�شحون بكيفية مواجهة املتحر�شني و�شدهم عن جرميتهم
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من قبل الوالدين، وال بد من متابعة ومراقبة وسائل 
اإلعالم، مع وجود العقاب الرادع لمن تسول له نفسه 

الوقوع في التحرش والمعاكسات.

ت�شرفات

من جهتها، ترى الدكتورة أمل بالهول مستشارة 
اإلمارات  وطني  مؤسسة  في  المجتمعية  الشؤون 
أنه ال بد من كل فتاة أن تحمي نفسها من التحرش 
تحرش  محل  تقع  ال  كي  تصرفاتها  إلى  وتنتبه 
لضعاف العقول والقلوب، فهناك عدة تصرفات يجب 
الوقوع في فخ  لها ومراعاتها حتى تتجنب  االنتباه 

التحرش، وهي كالتالي:
- نوعية اللبس: كأن ترتدي مالبس تصف الجسم 

وتقوم بإظهار مفاتنها بين الفينة واألخرى.
- طريقة المشي: التمايل في المشي وكأنها في 
البيت، حيث إن غالبية الفتيات ال يفرقن بين مشيتهن 

أمام النساء ومشيتهن في السوق، أو أمام الرجال.
عندما  ذلك:  وتكرار  لآلخرين  المباشر  النظر   -
إليه،  النظر  ويكرر  آخر،  لشخص  الشخص  ينظر 
فإنه ينتظر منه مبادرة بالكالم أو فعل معين، وذلك 
الشاب وتكرر  إلى  تنظر  الفتاة عندما  ينسحب على 

النظر إليه، وكأنها تقول له: تقدم وتكلم.
الجرأة مطلوبة،  الكالم والحركات:  الجرأة في   -
المكان والزمان الخاصين بها، وليس كل  ولكن لها 
مكان تكون الجرأة فيه محمودة، فعندما تكون الفتاة 

الحركات  أو  الحديث  في السوق وتكون جريئة في 
على  وليس  ألهوائهم  وفقاً  يفهمونها  اآلخرين  فإن 

هواها البريء.
- وضع مساحيق الزينة عند النزول إلى السوق: 
زينتها  بكامل  وهي  الفتاة  إلى  الشاب  ينظر  عندما 
حتى إن لم يظهر منها إال العيون وهي بكامل ألوانها 
من كحل وعدسات، فإنها تكون جاذبة له للتحرش 

والمضايقة.
- التسوق والتسكع في األسواق لوحدها: الذئب 
ال يأكل إال القاصية من الغنم، أي أن نزول الفتاة إلى 
السوق لوحدها يكون دافعاً كبيراً للشباب للتحرش 
أو  زينة  تضع  تكن  لم  لو  حتى  وحيدة  كونها  بها 

جريئة، أو أي شيء من وسائل اإلغراء األخرى.
- الدخول إلى األماكن المزدحمة من دون محرم: 
األماكن المزدحمة غالباً ما يكون فيها التحرش بشكل 
كبير سواًء كانت الفتاة محتشمة أم متبرجة، وينصح 
بعدم دخول تلك المواقع إال للضرورة وبرفقة محرم 
رجل، ألن لو كان المحرم طفالً أو مراهقاً فلن يكون 
ذي أهمية كبيرة. وتشدد بالهول على ضرورة توعية 
األماكن  في  التحرشات  مع  التعامل  بكيفية  أبنائنا 
العامة، فإذا وقع أحد األبناء في أحد أشكال التحرش 
االعتداء  كان  وإن  الشرطة،  إبالغ  فيفضل  الجنسي 
جسدياً نذهب به مباشرة إلى الطب الشرعي ثم الطب 
الصحي  الفحص  وكذلك  الواقعة،  لتسجيل  الباطني 

للتأكد من خلو االبن من أي مرض جنسي. 

جرمية

ويقول المستشار القانوني طوني مخائيل سطمة، 
واالستشارات  للمحاماة  المضرب  مكتب  مدير 
القانونية بأبوظبي، إن التحرش جريمة يعاقب عليها 
أخالقياً  منحرف  والمتحرش هو شخص  القانون، 
بدوافع  الجسدية  أو  اللفظية  باألذية  يقوم  ونفسياً 
قانون  في  يوجد  ال  أنه  سطمة  ويشير  جنسية.  
العقوبات اإلماراتي مادة قانونية تتحدث بوضوح 
معاقبة  يتم  وإنما  وعقوبتها،  التحرش  جريمة  عن 
العقوبات  قانون  من   359 للمادة  طبقاً  المتحرش 
بالقانون  المعدل   1987 لسنة   )3( رقم  االتحادي 
رقم )34( لسنة 2005، وبالقانون رقم )52( لسنة 
2006 التي نصت على أنه: )يعاقب بالحبس مدة ال 
تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف 
تعرض  من  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  درهم، 
الفعل  أو  بالقول  حياءها  يخدش  وجه  على  ألنثى 
أو مكان مطروق(، وبالتالي يكون  في طريق عام 
المشرع قد اعتبر التحرش سواء بالقول أو بالفعل 
جريمة، إما )جنحة( يعاقب عليها بالحبس لمدة ال 
تزيد عن سنة، أو الغرامة ال تزيد عن عشرة آالف 
درهم أو االثنتين معاً ، وإما )جناية( وذلك في حال 
ومحاولة  المرأة  جسم  بمالمسة  المتحرش  قيام 
بمثابة  فتكون  باإلكراه  عليها  الجسدي  االعتداء 
إلى السجن  محاولة اغتصاب، وعقوبتها قد تصل 

مدى الحياة.

بالهول:

 ال بد من كل فتاة 

�أن حتمي نف�سها من 

�لتحر�ش وتنتبه �إىل 

ت�سرفاتها

 �لدي�سي: �لثقافة 

�لذكورية تغر�ش يف 

�أذهان �لرجال �أنهم 

ميلكون �حلرية �ملطلقة 

يف ت�سرفاتهم

�سطمة: �ملتحر�ش هو 

�سخ�ش منحرف �أخالقيًا 

ونف�سيًا يقوم باالأذية 

�للفظية �أو �جل�سدية 

بدو�فع جن�سية
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التي  الظواهر  من  التحرش  ظاهرة  باتت 
ازدياد  بعد  خاصة  الكويتي،  المجتمع  تؤرق 
تكاد  مراحل  إلى  ووصولها  التحرش  حاالت 
تكون غير مسبوقة، وهذا ما سجلته إحصائيات 
وزارة الداخلية الكويتية، وماتطالعنا به الصحف 

الكويتية بشكل شبه يومي.
والتي  التحرش،  قضايا  صرعات  آخر  ولعل 
سجلها أحد مراكز الشرطة في الكويت حملت في 
أحد  أن  وهي  الخيال،  من  أغرب  تفاصيل  طياتها 

حتقيق : هاين �لعريفي - �لكويت

الشباب البالغ 28 عاماً قام بتسجيل قضية رسمية 
»هتك  القضية مسمى  الفتيات وحملت  ضد إحدى 
أن  القضية  تلك  وحيثيات  تفاصيل  وفي  عرض«، 
ألحد  المصاعد  أحد  في  كان  وبينما  الشاب،  هذا 
معه،  الفتيات  إحدى  صعدت  التجارية  المجمعات 
الفتاة  مدت  المصعد  باب  أغلق  أن  بمجرد  ولكن 
لدفعها  الشاب  مادعى  »حساس«  مكان  إلى  يدها 
واالستنجاد بأقرب سيارة شرطة وتسجيل قضية 
بحق الفتاة، كما أن مراكز الشرطة الكويتية تضج 

القصر  باألطفال  التحرش  بقضايا  يومي  بشكل 
والبالغين على حد سواء. من خالل التحقيق التالي 
نحاول وضع يدنا على هذا الجرح النازف أخالقياً 
بشخصيات  ونلتقي  وإنسانياً  ودينياً  وقانونياً 
وتوعية  الجرائم  من  النوع  هذا  بمكافحة  مهتمة 

الناس حيالها.

�شلوك �إجر�مي

للتحرش،  التعريفات  من  الكثير  هناك  بداية 

التحرش الجنسي ال يستثني أحدًا!
الكثري من املتعر�شني للتحر�س يخافون من االإبالغ حل�شا�شية املو�شوع

الغالف
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لكنها أكثرها مالئمة وتعريفاً أنه سلوك جنسي 
غير مرغوب فيه يجعل الشخص المتحرَّش به 
قد  وهو  اإلذالل،  أو  التهديد  أو  باإلهانة  يشعر 
يكون واضحاً أو غير مباشر، جسدياً أو لفظياً، 
نفسه،  الجنس  من  األشخاص  يشمل  قد  كما 
وليس شرطاً أن يكون ضد شخص من الجنس 

اآلخر.
التحرش الجنسي هو أحد أشكال عائلة كبيرة 
يعرف  الذي  اإلجرامي  الجنسي  السلوك  من 
التحرش  ويشمل  الجنسي«،  »العنف  باسم 
االغتصاب،  مثل  الجنسي  واالعتداء  الجنسي، 

والتعذيب.

ظاهرة ... لي�شت جديدة

كلية  في  التعليم  تكنولوجيا  قسم  رئيس 
أيضاً مؤسس ورئيس  التربية األساسية وهي 
مهرجان الطلبة لألفالم والتصوير الفوتوغرافي 
الجنسي  التحرش  النجار تحدثت عن  د. خلود 
السائد  بمفهومه  الجنسي  التحرش  قائلة: 
دالالت  ذي  سلوك  أو  لفظ  أي  هو  المختصر 
خصوصية  وينتهك  فيه،  مرغوب  غير  جنسية 
اآلخر ويتسبب بإحساسه باإلهانة أو اإلحراج، 
فهو ظاهرة إنسانية ال تتحدد في بقعة جغرافية 

أو ديانة أو جنسية.
الشأن  هذا  في  دراسات  بإجراء  قمت  لقد 
وثائقي  وفيلم  منشورة  بحوث  عن  تمخضت 
في  الجنسية  والثقافة  المفاهيم  يستعرض 
تعاليم  ذات  دولتان  منها  مختلفة،  دول  أربع 
كدولة  وهولندا  ومصر  الكويت  هما  إسالمية 
تعاليم  ذات  كدولة  وقبرص  مدنية  علمانية 
الدراسة  هذه  من  الهدف  كان  وقد  مسيحية، 
الثقافة  أو  التعليم  أو  للمعتقد  كان  إذا  ما  بيان 
أو  الجنسي،  التحرش  ظاهرة  وجود  في  دخل 
ما إذا كان التعامل معها متشابهاً في تلك الدول 
األربع عينة الدراسة، وقد أوضحت النتائج أن 
التحرش الجنسي موجود في جميع الدول، بل 
إنه مالزم لإلنسان على مر العصور واألزمنة، 
وليس بشيء مستحدث، حتى أن مسمى ظاهرة 
التحرش الجنسي قد يجانبها الصواب، ألنها قد 
المجتمعات  على  جديدة  ظاهرة  أنها  على  تدل 

وهذا غير صحيح.
شأنه  غريزي  أمر  الجنسين  بين  االنجذاب 
شأن الغرائز األخرى كالجوع والعطش، إال أن 
التغيير في التعبير عن هذا االنجذاب هو ما يعبر 
يعبر  كان  من  فمثالً  ظاهرة،  بكلمة  الكثير  عنه 
شك  ال  الخمسينيات  في  ما  بفتاة  إعجابه  عن 
ما  بفتاة  إعجابه  عن  يعبر  من  عن  يختلف  أنه 
في األلفية الثالثة. فمنذ أكثر من خمسين سنة 
شهدنا فيها محاوالت الشاب لفت انتباه الفتاة 
بعدة أساليب، وِفي الكويت تحديداً، وِفي األماكن 
العامة، وهذا أمر طبيعي تعايش معه الكويتيون، 
تارًة بطرافة، منها اسكتش مداعبات قبل الزواج 
والفنانة  عبدالرضا،  عبدالحسين  الراحل  للفنان 
الشعب  ثقافة  عن  يعبر  والذي  عبدالله،  سعاد 

الوقت، وتارًة بصرامة، حتى  الكويتي في ذلك 
أنه في فترة السبعينيات، كانت باصات وزارة 
األسواق  في  تتواجد  الحجم  صغيرة  الداخلية 
واألماكن العامة في عطل نهاية األسبوع لردع 
أو  طفلة  أي  بمضايقة  يقوم  من  كل  ومعاقبة 
فتاة أو امرأة، سواء باللفظ أو اللمس أو كليهما، 
وقد كان العقاب المبدئي هو حلق شعر الرأس 
الكويتيون،  يسميها  كما  )يقرعونه(،  أي  تماماً 
ليس  الجنسي  التحرش  أن  هنا  ونستخلص 
بظاهرة جديدة، كما يدعي البعض ال في الكويت 

وال في دول الخليج العربي كافة.
نوع  وراء  تقف  التي  لألسباب  بالنسبة  أما 
فمنها  األيام،  هذه  في  الجنسي  التحرش  وكم 
الزيادة والقفزة غير الطبيعية في تعداد السكان 
في الكويت، ونوع هذه الزيادة التي أثرت على 
كالكويت،  صغير  بلد  في  السكانية  التركيبة 
برامج  وخصوصاً  التكنولوجي،  التطور  ومنها 
كلمة  كل  من  جعلت  التي  االجتماعي  التواصل 
الجودة  عالي  وسمعياً  بصرياً  مشهداً  وسلوك 
من  وهذا  األوقات،  كل  وِفي  الجميع  يدي  بين 
شأنه أن يساعد على االعتقاد بأنه ال توجد من 
منذ خروجها من  الجنسي  التحرش  من  تسلم 

بيتها حتى تعود، وهذا أمر خاطئ ومبالغ فيه.
والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية في دولة 

الجنسي على  التحرش  تأخذ موضوع  الكويت 
ساخنة  خطوطاً  وفرت  بحيث  الجد  محمل 
بهذا  شكوى  أي  تسلم  فور  للتحرك  مباشرة 
الخصوص، وال تتساهل مع من يستبيح لنفسه 

خصوصيات اآلخرين.

�لتحر�ض وقانون �جلز�ء 

الرأي القانوني حول قضية التحرش الجنسي 
له دور محوري في فهم األبعاد القانونية لهذا 
تحدث  الجانب  هذا  وحول  القضايا  من  النوع 
قال:  حيث  سالمة  بن  عبدالوهاب  المحامي 
التحرش  جرَّم  بالتأكيد  الكويتي  الجزاء  قانون 
هذه  جرمت  التي  النصوص  ولكن  الجنسي، 
عن  يتحدث  نص  منها  وليس  متعددة  األفعال 
بالقانون،  الجنسي  التحرش  يسمى  شيء 
من  تعد  التي  األفعال  من  العديد  ولكن جرمت 
هذا القبيل مثل جريمة الزنا والمواقعة باإلكراه 
والمواقعة بالرضى، وهتك العرض بغير رضى، 
وجرائم  العام،  بالحياء  المخل  الفاضح  والفعل 
والدعارة،  والفجور  الفسق  على  التحريض 
فيها  تصل  قد  القانونية  النصوص  هذه  من 
العقوبة إلى اإلعدام ومنها يصل للمؤبد أيضاً، 
أما بالنسبة للتحرش المجرد فقد يعد من قبيل 
جنحة  وهذه  والفجور  الفسق  على  التحريض 

بن �سالمة: �مل�سرع 

و�سع �أربع تهم 

لق�سية �لتحر�ش 

�جلن�سي

�لنجار: �لتحر�ش 

�جلن�سي موجود 

يف جميع �لدول، بل 

ومالزم لالإن�سان على 

مر �لع�سور و�الأزمنة
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ومن  سنوات،  الثالث  إلى   تصل  قد  عقوبتها 
التي  المواد  نصوص  عليها  تطبق  أن  الممكن 
محكمة  عرفت  فقد  العرض  هتك  عن  تتحدث 
التمييز جريمهة هتك العرض بأنها كشف عورة 

أو لمسها أو النظر إليها.
فيها  يكون  أن  يجب  العرض  هتك  وجريمة 
األفعال حتى  تلك  غير راض عن  عليه  المجني 
المجني  كان  إذا  إال  التجريم،  نص  في  ندخل 
عليه قاصراً أي أقل من 21 سنة، وأيضاً عرفت 
محكمة التمييز العورة. وقالت إن العوره تؤخذ 
الديني  بالمفهوم  وليس  االجتماعي  بالمفهوم 
وكانت محكمة التمييز تنظر قضية تتعلق بقبلة 
هتك  بأنها  بها  المتهم  إدانة  وتم  الوجه،  على 
محكمة  فقامت  االستئناف،  محكمة  في  عرض 
القيد والوصف من هتك عرض  التمييز بتغيير 
جنحة،  إلى  جناية  من  أي  فاضح،  فعل  إلى 
استناداً إلى مفهوم العورة، وأن الوجه بالمفهوم 
االجتماعي ليس بعورة، وبالتالي ال يمكن أن يعد 

هذا الفعل من قبيل هتك العرض.
لعورة  النظر  وهي  الثالثة،  للنقطة  بالنسبة  أما 
الكثير من  تبادرت في ذهن  أسئلة  هنالك  فبالتأكيد 
قد تصل  بجناية  إدانة شخص  تتم  أن  كيف  القراء، 
للحبس عشر سنوات بناًء على نظره لعورة من دون 
رضا المجني عليه، وعلى سبيل المثال أن يكون ذلك 
أن يحتال شخص بطريقه معينة على  بالحيلة مثالً 
شخص ليقوم من خاللها بأفعال يستبان منها جزء 
من عورة المجني عليه أو قام بكشف عورة المجني 
عليه للنظر إليها أو ألي سبب آخر فذلك يعد من قبيل 

هتك العرض أيضاً.

ق�شية عاملية

حيدر  مصطفى  المحامي  تحدث  بدوره 
محمد علي عن قضية التحرش الجنسي، حيث 
المجتمع  في  القضايا  أهم  من  هي  عام  بشكل 
نحدد  أن  أردنا  إذا  وقال  العالم.  مستوى  على 
المجتمع  في  الجنسي  التحرش  مشكلة  حجم 
الكويتي، وهل وصلت لمرحلة أن تشكل ظاهرة 
للدراسات واإلحصائيات هي تشكل  فإنه وفقاً 
ذلك  يعود  تقديرنا  وفي  كبير  بشكل  ظاهرة 
المثال  سبيل  على  منها  األسباب،  من  للعديد 
الكثير  الموضوع وخوف  إلى حساسية  »يعود 
اإلبالغ  من  الجنسي  للتحرش  المتعرضين  من 
عن المتحرشين، سواء كان سبب هذا الخوف أن 
يكون ذلك سبباً مباشراً لخدش حيائه أو اإلساءة 
لسمعته والحط من كرامته عند أذهان اآلخرين 
عليه  يعود  أن  أو  المجتمع،  وأفراد  أسرته  من 
بالضرر إذا كان التحرش الجنسي وقع بالعمل 
وقد يؤدي اإلبالغ إلى فقدان العمل، أو إذا كان 
هذا التحرش الجنسي وقع في المجال الدراسي، 
طالّب  سواء  الضحية،  خوف  إلى  يؤدي  مما 
الدراسة  في  التعثر  الجامعات من  أو  المدارس 
نتيجة اإلبالغ عّما تعرضوا له، كما ال يفوتنا أن 
هناك الكثير من التحرش الجنسي داخل األسرة 
الذي  الخوف  من األهل واألقارب، ونتيجة هذا 

بما  البوح  السكوت والصمت وعدم  إلى  يؤدي 
حدث هو أبلغ حل لدى قناعته الشخصية«.

وعن أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي 
ووسائل عالجها قال العلي: إن السبب الرئيس 
لمرحلة  ووصولها  المشكلة  هذه  الستفحال 
بداية  منذ  لها  التصدي  عدم  هو  الظاهرة 
من  واإلحصائيات  الدراسات  ووضع  ظهورها 
األكاديميين  من  الشأن  بهذا  المختصين  قبل 
والتربويين واألطباء النفسيين ورجال القانون، 
وذلك لتحديد حجم وأسباب وكيفية عالج هذه 
منها،  للحد  المناسب  العالج  ووضع  القضية 
ومن ثم القضاء عليها بعد تطبيق طرق العالج 

التي حددها المختصون.
إلى  االنتشار  أسباب  أحد  نعزي  أيضاً 
استخدامها  عند  الجزائية  المحاكمات  إجراءات 
من  التخفيف  مراعاة  في  لها  المخولة  السلطة 
العقوبة المنصوص عليها بالقانون ما يؤدي إلى 

عدم جدوى هذه العقوبة لتلك الجريمة.
الجريمة  تلك  يقترف  الذي  القاصر  كذلك 

على الرغم من دخوله لسن البلوغ وإتيانه فعل 
مشموالً  يكون  الجنسي  التحرش  أفعال  من 
بعقوبة القاصر المخففة، األمر الذي ينبغي معه 
تعديل العقوبة لسد القصور التشريعي الحالي 

تشريعي لمراعاة تعديل هذا السن.
التعديل  معه  ينبغي  الذي  األمر  أن  نرى  لذا 
ذوي  جميع  فيه  يشارك  أن  يجب  التشريعي 
الجامعات  ودكاترة  أساتذة  من  االختصاص 
لوضع  القانون  وأساتذة  والنفسيين  التربويين 
النصوص القانونية الكفيلة الجتثاث هذا المرض 
من المجتمع، كما أنه يجب أن يكون هناك برامج 
وأسباب  بحجم  كافة  المجتمع  لفئات  توعوية 
وعالج ظاهرة التحرش الجنسي ووضع مناهج 
توبوية تدّرس بالمدارس والمعاهد والجامعات 
يفوتنا  وال  الجنسي،  التحرش  بمشكلة  تعنى 
المختلفة  اإلعالم  وسائل  دور  إلى  نشير  أن 
الوعي  نشر  في  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
األثر  لها  لما  القضية  لهذه  والقانوني  التربوي 

الكبير على األسرة وانعكاسه على المجتمع.
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حتقيق: عبد�لرحمن �إ�شماعيل- �لقاهرة

»التحرش«...القوانين وحدها ال تكفي!

من  العديد  في  حكوميون  مسؤولون  يعول 
الدول العربية على حزمة القوانين والتشريعات 
التحرش  جريمة  لمواجهة  مؤخراً  سنت  التي 
الجنسي التي بدأت تتحول إلى ظاهرة في الكثير 
من الشوارع واألماكن العامة، فيما يرى خبراء 
لردع  تكفي  القوانين وحدها ال  أن  وحقوقيون 
المتحرشين بالفتيات والسيدات، في ظل فقدان 
القيام بها من قبل المؤسسات  المنوط  األدوار 

الدينية والتعليمية والتربوية واألسرة العربية.
مثل  دول  سنت  األخيرة،  الفترة  وخالل 
مصر والسعودية والمغرب وتونس، حزمة من 
القوانين تعاقب المتحرش باألنثى بعقوبات تصل 
إلى السجن لمدة عامين مع غرامة مالية كما في 
خمسة  إلى  العقوبة  وتزيد  والسعودية،  تونس 
أعوام وغرامة 300 ألف ريال في السعودية حال 
تكرار الجريمة، فيما تصل عقوبة المتحرش في 
كل من مصر والمغرب إلى 6 أشهر مع غرامات 
في  مصر  في  تشديدها  يتوقع  متفاوتة،  مالية 
التعديل المتوقع إقراره من قبل مجلس النواب 

خالل دورة انعقاده الحالية.

من  العديد  في  المغلظة  العقوبات  ورغم 
الجنسي«،  »التحرش  لمواجهة  العربية  القوانين 
يخشين  عدة،  عربية  دول  في  الفتيات  تزال  ال 
العامة،  واألماكن  الشوارع  في  بحرية  التجول 
العديد  في  وردت  روايات  في  جاء  لما  وفقاً 
ظاهرة  لمواجهة  صممت  عربية  مدونات  من 
من  مجموعة  صممته  هاشتاج  منها  التحرش، 
_ »أول  عنوان  حمل  المصريات  الناشطات 

مرة_ تحرش_ كان_ عمري«.

�إحجام عن �لبوح

العرب  النسوة  من  الكثيرات  تبوح  ال  وعادة 
خوفاً  لها  يتعرضن  التي  التحرش  وقائع  عن 
شهدت  األخيرة  األونة  أن  بيد  الفضيحة،  من 
بتجاربهن  البوح  على  منهن  البعض  إقدام 
الوقوف  على  المجتمع  حفز  بهدف  المؤلمة، 
ضد الظاهرة، كما تقول منى محجوب مصورة 
صحفية مصرية، روت أول مرة تعرضت فيها 
للتحرش في ميدان طلعت حرب وسط العاصمة 
من  مجموعة  طريقها  اعترض  عندما  المصرية، 

الشباب حاولوا التحرش بها جنسياً، وكما تقول 
في روايتها، إنها لم تتلق دعماً من المارة الذين 
وقفوا يتابعون ما تتعرض له، دون التدخل لمنع 

المتحرشين بها.
حادث  أشهر  المول«،  »فتاة  حادثة  وتعتبر 
تلقت  عندما  عام،  قبل  مصر  شهدته  تحرش 
فتاة تدعى »سمية« طعنة في وجهها بآلة حادة 
استدعت 12 غرزة، من متحرش سبق أن تحرش 
بها قبل ذلك، وحررت ضده محضراً في قسم 

الشرطة، ما دفعه لالنتقام منها.
تومسون  مؤسسة  أجرته  استبيان  وبحسب 
رويترز، فإن القاهرة تعتبر »أخطر« مدينة كبرى 
في أنحاء العالم على ظروف معيشة النساء، وهو 
للمرأة،  القومي  المجلس  رفضه  الذي  التقرير 
الفتيات  لحث  عدة،  حمالت  أثره  على  ودشن 
اللواتي يتعرضن للتحرش على التوجه ألقسام 
الشرطة لتحرير محاضر أمنية ضد المتحرشين، 
حملت  التي  للمجلس  األخيرة  الحملة  في  كما 

عنوان: »اتجرأي«.
خالل  مصر  في  التحرش  حوادث  وتكثر 
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 فوؤ�د:  �لتحر�ش يف 

�ملجتمعات �لعربية 

ظاهرة غريبة عن 

جمتمعات حمافظة، 

وتعطي ر�سالة باأن 

�ملر�أة �لعربية  جمرد 

�سلعة تباع وت�سرتى

عازر: البد من 

تغليظ �لعقوبة �سد 

�ملتحر�ش الإنهاء حالة 

�لعنف �لتي تتعر�ش 

لها �لفتيات يف 

�ل�سو�رع

والسيدات  الفتيات  تتعرض  إذ  األعياد،  مواسم 
العامة  والحدائق  للمتنزهات  يخرجن  اللواتي 
وتعتبر  الشباب،  لمضايقات  باألعياد  لالحتفال 
أكثر  القاهرة،  في  الشهيرة  الفساط  حديقة 
حوادث  من  الكثير  تشهد  التي  العامة  األماكن 

التحرش.
ومع كل حادثة جديدة، تعلو أصوات الجمعيات 
والمنظمات الحقوقية النسوية، المطالبة بتشديد 
تعود  الذي  األمر  المتحرشين،  بحق  العقوبات 
من  للحد  القوانين  جدوى  عن  التساؤالت  معه 
القوانين  تكون  أن  يمكن  التحرش...هل  ظاهرة 

رادعة بالفعل؟ وكيف يمكن مواجهة الظاهرة؟

فضح المتحرش
طرحت »999« هذه التساؤالت على عدد من 
الخبراء والحقوقيين المهتمين بالتصدي لظاهرة 

التحرش. 
النواب  مجلس  عضو  عازر،  مارجريت 
القومي  للمجلس  السابق  والرئيس  المصري، 
ضد  العقوبة  لتغليظ  مقترحاً  تتبنى  للمرأة، 

تغليظ  من  »البد  لـ»999«:  تقول  المتحرش 
العقوبة ضد المتحرش إلنهاء حالة العنف التي 
في  خاصة  الشوارع،  في  الفتيات  لها  تتعرض 
الرسمية، وقد تقدم  األعياد والمناسبات  أوقات 
الرئاسة،  لمؤسسة  للمرأة  القومي  المجلس 
بمشروع يهتم بكل قضايا المرأة وتغليظ عقوبة 
االستجابة  بالفعل  يتم  أن  ويتوقع  المتحرش، 

للمشروع«.
وتضيف: إن القانون يشكل ردعاً مهماً, لكنه 
ليس كافياً في ظل ثقافة سائدة في المجتمعات 
خوفاً  المتحرشين  عن  اإلبالغ  ترفض  العربية، 
من الفضيحة، لذلك فإن هناك مهمة كبيرة تقع 
في  اإلعالم،  ووسائل  المدني  المجتمع  على 
مواجهة  على  وتحفيزه  المجتمع  ثقافة  تغيير 
هذه الظاهرة السلبية، من خالل فضح تصرفات 
المتحرشين، حتى لو وصل األمر إلى العمل بما 
كان معموالً به في الماضي، بتطبيق عقوبة حلق 
شعر المتحرش جزاًء له على جريمته، وفضحاً 
تركيب  يمكن  كما  األخالقية,  غير  لممارسته 
والحدائق  العامة  األماكن  في  مراقبة  كاميرات 

التي يكثر فيها حوادث التعرض للفتيات من قبل 
الشباب.

وتتابع أن التحرش حتى ولو كان لفظياً، بات 
جريمة من أبرز جرائم العنف التي ترتكب ضد 
المرأة، ويتعين وقف مثل هذه الحالة من العنف 
الفتيات في الشوارع، خاصة  التي تتعرض لها 
وإلى  الرسمية،  والمناسبات  األعياد  أوقات  في 
كافة,  المؤسسات  تضافر  ينبغي  ذلك  جانب 
خصوصاً التعليمية في توعية الطفل منذ النشأة 
األفعال  عن  والبعد  الصحيحة  األخالق  بأهمية 

المشينة.

كارثة قومية!

الدكتورة سامية خضر أستاذ علم االجتماع 
بكلية التربية جامعة عين شمس، ترى أن ظاهرة 
في  ظاهرة  تشكل  باتت  قومية  كارثة  التحرش 
غالبية المجتمعات العربية، ومن بينها المجتمع 
على  والسيدات  الفتيات  باتت  إذ  المصري، 
السواء يخشين السير في الشوارع أو التسوق 
المضايقات  كثرة  جراء  التجارية،  المراكز  في 
تعرضه  نتيجة  بشهوانيته  المتأثر  الشباب  من 
طوال الوقت من خالل الدراما واألفالم ومواقع 
اإلنترنت لإلباحيات، فضالً عن تخلي كثير من 
الشباب عن الهوية العربية التي تتسم بالمحافظة، 

وتبني قيم غريبة عن مجتمعاتهم.
التي  والتشريعات  القوانين  إن  وتضيف: 
تواجه جريمة التحرش ليست هى الحل الوحيد 
تحل  لن  القوانين  أن  ذلك  المتحرش،  لردع 
تفعل  أن  يمكن  مثلما  جذورها،  من  المشكلة 
المؤسسات التربوية والتعليمية والدينية، وكذلك 
مؤسسة األسرة، وهى المؤسسات التي افتقدت 
دورها منذ زمن، ولم تعد تمارس صالحيتها في 
القيام بدورها األساسي في التربية الصحيحة، 
وبات رب األسرة بسبب ضغوط الحياة مشغوالً 

عن متابعة أوالده، وكذلك األم. 

�أدو�ر غائبة

التحرش  انتشار  أسباب  خضر  وترجع 
الجنسية  األفالم  مشاهدة  إلى  الشباب،  بين 
اإلباحية  المواقع  المثيرة، وتصفح  والسينمائية 
لديهم،  الديني  الوازع  وضعف  االنترنت،  علي 
لوسائل  سلباً  المؤثر  الدور  إلى  باإلضافة 
التحرش،  ظاهرة  من  يفاقم  والذي  اإلعالم 
حين  في  الفاضحة،  واألفالم  البرامج  بعرضه 
في  رئيساً  دوراً  يشكل  الهادف  االعالم  أن 
ثقافة المجتمع، وتعليم الشباب ماهية وخطورة 
ونفسياً  وصحياً  اجتماعياً  الجنسي،  التحرش 
وأخالقياً، باعتباره نوعاً من انحدار الفكر الثقافي 
آخر  دور  عن  فضالً  واالجتماعي،  واألخالقي 
مفقود لألسرة العربية في هذه الفترة، يتمثل في 

غرس القيم السليمة داخل أبنائها.
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ظاهرة  مواجهة  أن  تضيف  كما  والمؤكد 
كافة،  الجهات  تضافر  إلى  تحتاج  التحرش 
واإلعالم  والمدرسة  البيت  خصوصاً 
األمنية،  بالجهات  وانتهاًء  الدينية،  والمؤسسات 
ولتكن تشديد الرقابة على األعمال الدرامية التي 
والفضائيات،  التلفزيونية  القنوات  في  تعرض 
التحرش،  لظاهرة  الناجحة  للمواجهة  مدخالً 
لدى  الشهوة  يثير  ما  كل  عرض  يمنع  بحيث 
للتحرش،  تروج  مواد  أي  بث  وتجنب  الشباب، 
أو تظهر المتحرش بشكل يشجع اآلخرين على 

تقليده.
االذاعية  البرامج  من  بعضاً  خضر  وتتذكر 
اإلعالم  بها  عرف  والتي  الهادفة،  والتلفزيونية 
وتربت  والثمانينيات  السبعينيات  في  المصري 
اإلذاعي  البرنامج  منها  عدة،  أجيال  عليها 
الشهير »ربات البيوت« لإلذاعية الراحلة صفية 
الفتيات  بتثقيف  يهتم  كان  والذي  المهندس، 
النغم«  بحر  في  »غواص  وبرنامج  والنساء، 
»العلم  وبرنامج  الشريعي،  عمار  للموسيقار 
وبرنامج   محمود،  مصطفي  للدكتور  واإليمان« 
الحفني،  رتيبة  للدكتورة  العربية«  »الموسيقى 
األجيال  بها  ارتبطت  تقول  كما  برامج  وهي 
الشابة وقتها، وكان لها وقع مؤثر عليها وتعلمت 

منها الكثير، وتحتاج األجيال الشابة الحالية لهذه 
النوعية من البرامج الهادفة التي تصقل أخالقهم 

وتجنبهم الشطط.
وتتابع أن االنتشار الواسع لوسائل التواصل 
االجتماعي بين الشباب، ساعد أيضاً على اتساع 
ظاهرة التحرش، إذ بوسع الشاب أن يتنقل بين 
دون  من  له  يحلو  ما  يشاهد  أن  عدة  صفحات 
المدرسة،  دور  يأتي  وهنا  حسيب،  أو  رقيب 
الشباب  وعي  زيادة  في  البيت  دور  جانب  إلى 
يتعرض  أن  يجب  الذي  والمحتوى  بالمضمون 
له، وتلك الذي ينبغي عليه تجنبه، بهدف زيادة 

الوعي األخالقي والتربية السليمة.
وترى خضر أن المؤسسات الدينية والجهات 
والكنيسة  الشريف  األزهر  مثل  الحكومية  غير 
دور  بلعب  مطالبة  للمرأة،  القومي  والمجلس 
يقع  ال  حتى  الجنسي،  التحرش  مواجهة  في 
الشباب فريسة للبرامج غير الهادفة والتي تركز 
على مخاطبة الغرائز، بحيث تتبنى هذه الجهات 
مجتمعة ومتضافرة، رسالة واحدة هدفها حماية 

الشباب من االنحراف بألوانه وصوره كافة.

لو�ئح جديدة و�أدو�ر خمتلفة

علم  أستاذ  فؤاد  نوران  الدكتورة  وتدعو 

االجتماع إلى تغليظ العقوبات المنصوص عليها 
القوانين والتشريعات لمحاربة جريمة التحرش، 
بحيث يمنع المتحرش من السفر حتى ال يتمكن 
من الهرب خارج البالد، وبالتالي ال توقع عليه 
جديدة  لوائح  إصدار  إلى  تدعو  كما  الجزاء، 
خاصة بأقسام الشرطة، بحيث تكون هناك فرق 
يلجأن  اللواتي  النساء  للتعامل مع  أمنية مدربة 
التحرش،  جريمة  تجاه  الدعم  لطلب  للشرطة 
الفتاة  بأقوال  الحالي  القانون  يعترف في  إذ ال 
المتحرش بها، إال في حالة وجود مالبس ممزقة 
أو كدمات شديدة وجهها، ومن هنا يتعين تثقيف 
ضباط الشرطة داخل األقسام بكيفية التعامل مع 

هذه الحاالت.
المؤثر  الدور  في  السابق  الرأي  مع  وتتفق 
الذي يمكن أن تلعبه المدرسة في مكافحة ظاهرة 
التحرش، وتضيف أن هناك دوراً مهماً وأساسياً 
التحرش  من  الحد  في  المساهمة  في  للمدرسة 
الجنسي، من خالل توعية وتعليم األجيال الشابة 
األخالق الحميدة، وعدم فصل البنات عن األوالد 
المفاهيم  لغرس  وذلك  الدراسية،  الفصول  في 
الصحيحة تجاه المرأة وإكساب الصغار عالقة 
األم  هي  المرأة  ألن  عليها،  والمحافظة  األخوة 
واألخت والزوجة والمرأة العاملة، وهي موجودة 
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في جميع المؤسسات والتخصصات، و البد أن 
“تابوه”  المرأة ألنها ليست  الرجل قيمة  يحترم 
من التابوهات التي يقتنيها. وتتابع قائلة: »على 
الرغم من أن الحياة قائمة علي »آدم وحواء« إال 
وال  الشباب،  لدى  واضح  غير  المفهوم  هذا  أن 
يوجد احترام لقدر المرأة ودورها في المجتمع، 
مراكز  وفي  الشوارع  في  معها  التعامل  يتم  إذ 
أهمية  تأتي  وهنا  والصياد،  كالفريسة  التسوق 
كافة،  المؤسسات  على  ينبغي  التي  التوعية 
هذه  افتقدت  إذ  بها،  القيام  وأهلية  حكومية 
المؤسسات منذ فترة دورها، وانعدمت الثقة فيها 
من قبل الشباب، ما جعله ضحية ألفكار غريبة 
عن مجتمعه«. والحقيقة أن الحملة التي يقوم بها 
المجلس القومي للمرأة في مصر والتي انتشرت 
»تجرأي«  شعار  تحت  المترو  في  الفتاتها 
حوادث  أية  عن  اإلبالغ  على  الفتيات  لتشجيع 
تحرش يتعرضن لها، تعتبر مبادرة جيدة لكنها 
تذكرنا  ألنها  الظاهرة،  على  للقضاء  تكفي  ال 
بالحملة الحكومية التي انتشرت في مصر خالل 
فترة الثمانينيات لمواجهة زيادة النسل، وحملت 
سلبي،  تاثير  لها  كان  إذ  حولك«  »انظر  عنوان 
والنتيجة أن عدد سكان مصر تجاوز 100 مليون 
تضافر  في  يكمن  الحل  أن  أرى  لذلك  نسمة، 
الجهود من خالل المؤسسات الدينية ومنظمات 
والمؤسسات  الكتاب،  واتحاد  المدني،  المجتمع 
التي  المختلفة  الحلول  تطرح  بحيث  التعليمية، 

تسهم في القضاء على الظاهرة.
وبحسب نوران، فإن غالبية المجتمعات العربية 

باتت تواجه ظواهر غير أخالقية لم تكن تعرفها 
حد  إلى  محافظة  مجتمعات  باعتبارها  قبل  من 
كبير، بسبب توغل الفضائيات ووسائل التواصل 
ونتيجة  العربية،  األسر  أوساط  في  االجتماعي 
األدوار  وفقدان  التوعي،  الجانب  لضعف  لعدم 
البيت واألسرة  التي كانت تقوم بها مؤسسات 
في  السطح  على  طفت  واالعالم،  والمدرسة 
العديد من المجتمعات العربية، ظواهر التحرش 
من  وغيرها  واألزواج  األطفال  وقتل  والشذوذ 
الظواهر السلبية، األمر الذي يبعث برسائل غاية 
في السلبية عن المجتمعات العربية في الخارج.  
المجتمعات  في  التحرش  »ظاهرة  وتضيف: 
محافظة،  مجتمعات  عن  غريبة  ظاهرة  العربية 
وتعطي رسالة بأن المرأة العربية مجرد سلعة 
تباع وتشترى، وال تجد االحترام لقيمتها في أي 
مكان واستخدامها دوما بشكل مثير في الدراما، 
العربية، ما  وكل ذلك مغاير لتقاليد المجتمعات 
التي  التحرش  حوادث  في  كبير  بدور  يسهم 

تتنافى كلية مع القيم اإلسالمية والمسيحية«.

عقد �جتماعي جديد

القانون  أستاذ  فوزي،  صالح  الدكتور 
اللجنة  وعضو  المنصورة،  بجامعة  الدستوري 
تطبيق  أن  يرى  التشريعي  لإلصالح  العليا 
أن  ذلك  العقوبة  تغليظ  من  المهم  هو  القانون 
سرعة التطبيق تؤدي إلى الردع العام، أما العدالة 

البطيئة فتعتبر ظلماً بيناً.
العقابية  بالمنظومة  االهتمام  جانب  وإلى 

والجزائية، يتعين التفكير في بناء عقد اجتماعي 
والتمسك  األخالقية  القيم  وإحياء  إلعادة  جديد 
بين  الجهود  بتضافر  إال  ذلك  يتأتى  وال  بها، 
المؤسسات التعليمية واإلعالمية والدينية كافة، 
ما يسهم في تنقية المجتمع من أي شوائب قد 
في  اللياقة  انعدام  في  تلحظ  والتي  به،  علقت 
الخارجة  واأللفاظ  العبارات  وسحب  الحديث، 
واألغاني  الدراما  خالل  من  نسمعها  والتي 
تقع  التى  األفعال  بعض  أن  ويتابع  الهابطة.  
من األفراد بشكل عام، تشكل جرائم منصوص 
عليها في قانون العقوبات، مثل »هتك العرض«، 
يجعل  الذي  األمر  الشخصية”،  الحياة  واقتحام 
القوانين المطبقة في غالبية الدول  من منظومة 
المشكلة  أن  بيد  كافية،  مصر  ومنها  العربية 
تكمن في ضرورة إنزال القانون منزلة التطبيق، 
الجرائم،  مرتكبي  على  القبض  إلى  باإلضافة 
وسرعة تقديمهم للمحاكمة، وسرعة الفصل في 
القضايا لردع مرتكبيها. ويضيف فوزي: »الهدف 
من القانون هو إحداث نوع من الزجر العام، في 
ظل وجود حاالت التحرش التي تتضمن االعتداء 
أمامهن، ولذلك البد  الطرق  البنات، وإعاقة  على 
من مواجهة السلوك بنصوص تهدف إلى الردع 

العام، ذلك »أن من آمن العقاب أساء األدب«.
بالنقض  المحامي  البدوي  محمود  ويتفق 
الوطني  الفريق  وعضو  العليا،  والدستورية 
في  فوزي  مع  األطفال  ضد  العنف  لمناهضة 
تتضمن  كونها  حالياً  الموجودة  القوانين  كفاية 
المجتمعات  أن  يرى  أنه  غير  مشددة،  عقوبات 
والتقييم  النظر  إلعادة  ماسة  بحاجة  العربية 
للسياسات الحمائية الخاصة كافة بالطفل، بدءاً 

من محيطه العائلي وصوالً إلى المجتمع ككل.
ويضيف قائالً: »لسنا في حاجة إلى تعديالت 
ماسة  بحاجة  بل  قانونية،  ومواد  تشريعية 
تهدف  ومجتمعية  رسمية  حملة  لتبني  وملحة 
والهادف  الداعم  المجتمعي  الوعي  نشر  إلى 
لألوالد  اإليجابية  التربية  مفاهيم  نشر  إلى 
منها  ننتقل  ثم  أوالً،  األسرة  محيط  في  خاصة 
بالوعي  االهتمام  ضرورة  مع  المجتمع،  إلى 
بداية  الصحيحة  المفاهيم  وترسيخ  المجتمعي 
اآلخرين  حقوق  احترام  حيث  من  الطفولة،  من 
والرافض لفكرة التحرش وضرورة نبذ األفكار 
المسيئة للمجتمع، واالعتراف بحقوق اآلخرين، 
واحترام المرأة، وعدم التعرض لها بالمعاكسة، 
ويتابع  لباسها«.  بسبب  عليها  أو»التريقة« 
البدوي أن الدراما واألفالم السينمائية رسخت 
منها  الخاطئة،  الموروثات  لبعض  سنوات  عبر 
الشوارع  في  والسيدات  الفتيات  معاكسات 
واألماكن العامة، إلى جانب األلفاظ الخارجة التي 
البعض  ويعتبرها  الشابات،  الشباب  بها  يطارد 
بأنها خفة دم ومضحكة، وتكمن الخطورة في أن 
األطفال الذي يشاهدون هذه النوعية من األفالم 
ينشأون عليها ويقلدونها، األمر الذي يسهم في 
هدم القيم واألخالق، ما يستلزم الرقابة على هذه 

النوعية من الدراما.
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حتقيق: �شايل �أبوفار�ض - بريوت

النساء مطاردات في كل مكان!
اهتمام اللبنانيات باجلمال والر�شاقة واالأناقة اأ�شبح له انعكا�شات �شلبية عليهن

والرشاقة  بالجمال  الدائم  االهتمام  أن  يبدو 
واألناقة الذي تشتهر به معظم الفتيات والنساء 
في لبنان، أصبح له انعكاسات سلبية عليهن، مع 
اللفظي والجسدي  التحرش  تزايد حدة ظاهرة 
الخلق  سيئي  الرجال  من  عدد  قبل  من  بهن 
وسائل  أو  الشارع  في  سواء  المنحرفين،  أو 
أماكن  في  أو  التعليمية  المؤسسات  أو  النقل 
والنساء  الفتيات  معظم  أصبحت  بحيث  العمل، 
اللبنانيات مطاردات في كل األماكن من قبل هذه 

الفئة المنحرفة من الرجال.
وال ينال معظم المتحرشين بالفتيات والنساء 
اللبنانيات في كثير من األحيان العقاب الرادع 

لهم، ألن معظم ضحاياهم ال يتقدمن بشكاوى 
اللبنانية خوفاً  األمنية والقضائية  الجهات  أمام 
من الفضائح بين الناس في أماكن السكن والعمل 
أسماؤهن  تنشر  ال  وحتى  التنقل،  ووسائل 
وصورهن في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، بسبب 
عدم توافر قانون لبناني خاص بالتحرش بكافة 
أشكاله اللفظية والجسدية حتى اآلن، على الرغم 
هذا  في  المتكررة  واالقتراحات  المطالبات  من 
ومحامين  نسائية  جمعيات  قبل  من  المجال 

ومهتمين بالشأن العام. 
لقوى  العامة  المديرية  إحصاءات  وبحسب 

حاالت  مئات  بين  من  اللبناني  الداخلي  األمن 
التحرش اللفظي والجسدي بالنساء في مختلف 
المحافظات اللبنانية عام 2017، لم تسجل لدى 
واعتداء  تحرش  شكوى   73 سوى  المديرية 

جسدي على الفتيات والنساء.
لبنان  في  المتحرشين  معظم  يظل  وبينما 
طلقاء يبحثون عن ضحية سهلة وجديدة، تعاني 
الفتيات والنساء اللواتي تعرضن لتحرش لفظي 
اإلحراج،  مثل:  نفسية  عوارض  جسدي   أو 
والغضب،  والذل،  والخوف،  والقلق،  والخجل، 
الذات  احترام  وفقدان  واليأس،  واالكتئاب، 
والعزلة،  التركيز،  على  القدرة  وعدم  ولومها، 
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�ساغية: 

ال بد من �إ�سد�ر 

قانون لبناين

 لتجرمي �لتحّر�ش

�لقزي: 

�ملتحر�سون يعانون 

�سر�عات د�خلية 

وغر�ئز �سخ�سية

أيضاً  والتهميش. كما يعانين عوارض جسدية 
والتعب  والكوابيس،  النوم،  اضطرابات  مثل 
وسوء  والغثيان،  والدوار،  والصداع،  العام، 
التغذية، والقرحة، واإلدمان على الحبوب المهدئة 

والمنومة والكحول والمخدرات، وغيرها.

جتارب مريرة 

اللواتي  اللبنانيات  والنساء  الفتيات  من  عدد 
تعرضن للتحرش تحدثن لـ »999« عن تجاربهن 

المريرة بشرط عدم ذكر أسمائهن الحقيقية.
»يسرى« طالبة جامعية سابقة قالت: »سبب 
لبنان  في  الكليات  إحدى  في  للدراسة  تركي 
البكالوريوس،  شهادة  على  الحصول  دون  من 
البكالوريوس،  امتحان  إلى  وصلت  أنني  مع 
ضبطني  فقط  بي،  الكلية  مدير  تحرش  هو 
بالهاتف  أتحدث  وأنا  االمتحانات،  مراقبي  أحد 
الغش  بمحاولة  فاتهمني  )الموبايل(،  المتحرك 
في االمتحان، وتوجه بي إلى مدير الكلية الذي 
مكتبه،  في  بي  للتحرش  ذهبية  فرصة  وجدها 
من  بحرماني  هددني  بالرفض،  واجهته  ولما 
ولما  الغش،  محاولة  بحجة  االمتحانات  إكمال 
لي،  السافرين  وتهديده  تحرشه  على  وبخته 
بطردي  قراراً  وأصدر  الكلية،  مجلس  جمع 
أن جميع  والعجيب  والغريب  نهائياً،  الكلية  من 
قراره ألنهم  على  وافقوا  الكلية  أعضاء مجلس 
أخالقية  في فضائح  مثله  متورطون  يبدو  كما 

وإدارية ومالية. 
»وردة« موظفة سابقة في إحدى المؤسسات 
بلبنان، ومتزوجة حالياً، قالت: »سبب  الخاصة 
قبولي الزواج من أول رجل تقدم لي بعد تخرجي 
من الجامعة وعملي في مؤسسة خاصة، مع أنه 
أكبر عمراً مني، هو التحرش الذي تعرضت له 
قبل موظف مقرب من  المؤسسة من  في هذه 
مديري المؤسسة مستغالً كوني موظفة جديدة 
وأخاف أن يرسل تقارير كيدية عني للمديرين، 
ويمكنني وصف هذا الموظف بأنه سيئ الخلق 
و منحرف ومتحرش بالجملة فقد كان يتحرش 
والحمد  ثالثة.  وبموظفة  أخرى  وبموظفة  بي 
جيدة  المادية  وأحواله  خلوق  زوجي  أن  لله 
هذا  من  أنقذني  وقد  جيدة،  معاملة  ويعاملني 
المتحرش، وأراحني من هم البحث عن عمل في 

أي مؤسسة أخرى«.
المؤسسات  إحدى  في  موظفة  »سلوى« 
لم  عملي  بداية  في  ذكرت:  بلبنان،  الحكومية 
أكن أملك سيارة للتنقل بها بين منزلي وعملي، 
»التاكسي«، و  وكنت استخدم سيارات األجرة 
لم تكن  ما  أجرة  أي سيارة  أركب في  كنت ال 
الخلفي  المقعد  في  وأجلس  فيها،  نساء  هناك 
دائماً، وكل ذلك تجنباً ألي تحرش من أي سائق، 
الركاب  جميع  نزل  المرات  إحدى  في  ولكن 

من سيارة األجرة وبقيت لوحدي مع السائق، 
فحاول التحرش بها لفظياً، فوبخته، وطلبت منه 
وأعتذر  فخاف  السيارة،  من  فوراً  ينزلني  أن 
بسرعة  منزلي  إلى  سيوصلني  أنه  وأكد  مني، 
ومن دون أن يتحدث معي أي كلمة أخرى، وهذا 
سيارة  لشراء  سارعت  ذلك  ومع  حصل،  ما 
ألن  وعملي،  منزلي  بين  بها  ألتنقل  بالتقسيط 

»الجرة ال تسلم كل مرة« كما يقول المثل. 

�أ�شباب وعالجات

وعن أسباب تزايد ظاهرة التحرش بالفتيات 
والنساء في لبنان، رأت جنيرا القزي أخصائية 
العيادي  النفسي  والعالج  النفس  وعلم  التربية 
والتربوي أن ذلك يعود لتزايد عدد األشخاص 
كالتحرش  السيئة  بالتصرفات  يقومون  الذين 
يعانون  أشخاص  وهم  والنساء،  بالفتيات 
بما  والمراهقة  الطفولة  مخلفات  بين  صراعاً 
فيها من صراعات داخلية وغرائز شخصية من 
جهة، وبين التقاليد االجتماعية من جهة أخرى، 
باإلضافة إلى التربية الخاطئة لهؤالء األشخاص 
من أهاليهم، مما يحدث لدى هؤالء األشخاص 
في  يقومون  تجعلهم  واجتماعية  نفسية  دوافع 
ومنها  السيئة  التصرفات  ببعض  المستقبل 

التحرش. 
في  إعالميّة  منّسقة  حيدر،  دياال  وأشارت 
المجتمع  من  الخوف  أن  إلى  »كفى«  جمعيّة 
الفتيات  من  الكثير  على  يسيطر  يزال  ال 
اللبنانيات، ويمنعهن من فضح أسماء  والنساء 
يتجرأ  بعضهن  كان  وإن  بهن،  المتحرشين 
أحياناً على التحدث عّما تعّرضن له من تحرش 
أو اعتداء جنسي، وإلى جانب خوف النساء من 
المجتمع وأحكامه، هن يخفن من خسارة عملهن 
وتبرئ  وتتهمها  المرأة  على  تحكم  ثقافتنا  ألن 

الرجل الذي ال يطاوله »العيب«. 
وعن عالج هذه الظاهرة، أوضحت القزي أن 
ذلك يتم وقائياً من خالل تنشئة سليمة للطفل 
األهل  فعلى  والمدرسة،  األسرة  في  والمراهق 
هذه  ليتجاوزوا  األوالد  مساعدة  والتربويين 
المرحلة من أعمارهم بيسر وسهولة تامة حتى 
واختالل  اجتماعية  انحرافات  لديهم  تحدث  ال 
إلى سلوكيات سيئة  تؤدي  نفسية،  وصراعات 

في المستقبل كالتحرش بالفتيات والنساء.
يكون  الحل  أن  إلى  فأشارت  حيدر،  أما 
بتشجيع الفتيات والنساء في لبنان على فضح 
المتحّرش من دون خوف، ليكن على ثقة أنه هو 
من سيحاسب، وليس هّن، و هو الذي سيخاف 
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الغالف

ويتعلّم كيف يحترم النساء ويتعامل معهن خوفاً 
على نفسه من الفضيحة. ومن هنا نهز عالقات 
النفوذ  أصحاب  يبثها  الذي  واالستغالل  القوة 
ليجعلوا المرأة كائناً ضعيفاً ال تفكر إال بالبحث 

عن لقمة عيشها. 

قانون خا�ض 

المفكرة  مؤسس  صاغية  نزار  المحامي 
التحرش  أن  على  شدد  لبنان  في  القانونية 
هو  بل  للمرأة،  توّدداً  وال  غزالً  ليس  الجنسي 
يتعّرضن  من  كرامة  يطاول  واحتقار  ابتزاز 
القانون  ُيفتَرض أن يعاقب عليه  له، وهو جرم 
في  قانون  يوجد  ال  لألسف  ولكن  اللبناني، 
وأضاف:  التحرش.   جرم  على  يعاقب  لبنان 
النواب  أنه ال بد من إصدار قانون من مجلس 
اللبناني خاص بالتحرش، ويتضمن االقتراحات 
الجسدي  التحّرش  تجريم  التالية:  القانونية 
وذلك  بدقة،  أركانهما  تحديد  مع  النفسي  و 
للعبارات  وتجنباً  العقوبة،  شرعية  بمبدأ  عمالً 
المطاطة التي تفتح الباب أمام أشكال عدة من 

التناسب  العقوبات وفق مبدأ  االبتزاز، وتحديد 
بينها وبين خطورة الجرم، وتشديد العقوبة في 
حال  في  أو  بقاصر  التحرش  أو  االبتزاز  حال 
ارتكاب التحرش على أشخاص عديدين أو في 
من  والشاهد  المتضرر  وحماية  التكرار،  حال 
وذلك  انتقامي،  تمييزي  أو  تعسفي  تدبير  أي 
بأداء  الثاني  وحق  باالدعاء  األول  لحق  حماية 
شهادة عن األحداث التي عاينها. وأشار صاغية 
على  لبنانية  نسائية  مع جمعيات  عمل  أنه  إلى 
إعداد مشروع قانون يحمي النساء من التحرش 
هذا  ويتضمن  العمل،  أماكن  في  أنواعه  بجميع 
المشروع اقتراحات بإجراء تعديالت على قانون 
تلغى  بحيث  لبنان،  في  حالياً  المطبق  العمل 
االستثناءات الواردة في المادة 7 منه، لتستفيد 
)العمال  اإلجراء  فئات  من  الرجال  كما  النساء 
في  العاملون  و  والزراعيون  والمستخدمون(، 
بعد  العمل  قانون  حماية  من  المنازل،  خدمة 
بالتحّرش.  المتصلة  األحكام  بإضافة  تعديله 
تكريس  يتم  األحكام،  هذه  بإضافة  أنه  وشرح 
سليمة  ببيئة  بالتمتع  الرجال  كما  النساء  حق 

للعمل خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، 
ما يضفي أجواء الطمأنينة عليهن، ليس فقط إزاء 
األجراء  سائر  وإزاء  بل  فقط،  العمل  أصحاب 
قوية  روابط  لديهم  الذين  األشخاص  بعض  و 
العمل  إلزام صاحب  العمل. كما يتم  مع أماكن 
إجراءات  باتخاذ  السليمة  البيئة  هذه  بتأمين 
وقائية لتفادي وقوع تحرش في المؤسسة أو 
معالجة التحرش في حال وقوعه، مثل تضمين 
نظام المؤسسة الداخلي مواد خاصة بالتحرش 
لتقديم  أصول  وإيجاد  والمعنوي،  الجنسي 
الشكوى، وضمان حقوق المتضرر من التحرش 
بترك مكان العمل على مسؤولية صاحب العمل، 
خطورة  مع  يتناسب  تعويض  على  والحصول 
األفعال المرتكبة ضده. أما دياال حيدر، فطالبت 
بإصدار قانون لبناني يجّرم التحرش الجنسي 
العقوبة،  وتشديد  والعمل  العامة  األماكن  في 
فالتحّرش في العمل باإلضافة لكونه جرماً هو 
المرأة  تصبح  بحيث  للسلطة،  استخدام  سوء 
في موقع الضعيف غير قادرة على التعامل مع 

الموضوع خوفاً من خسارة الوظيفة.
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بقدر الفرحة التي تعم البيت بقدوم مولود جديد 
يستقبله األهل باألهازيج واألفراح، بقدر الحيرة التي 
اختيار  بأكملها في  العائلة  األب واألم وربما  تنتاب 
اسم جميل للمولود الجديد ذكراً كان أو أنثى..وخالل 
المجتمعات  أوساط  في  انتشرت  األخيرين  العقدين 
تكن  لم  التي  غريبة  أسماء  ظاهرة  كافة،  العربية 
معروفة من قبل مثل: اريشا، وأنمار، وجلمار، وميال، 
ووريو، وجوني وهيالنة، وجوليانا، وجانيت،  ونيم، 

وكارمن، والنا.
العربية  إلى حد كبير األسماء  في حين تراجعت 
العربية  المجتمعات  بها  تشتهر  كانت  التي  الصرفة 
لصالح هذه النوعية من األسماء التي يعتبرها علماء 
موضة   »999« التقتهم  الذين  والنفس  االجتماع 

كموضة المالبس والماركات الجديدة.
ال  البنت  أو  للولد  اسماً  األهل  يختار  ما  وكثيراً 
يكون  ربما  الذي  اللغوي  مدلوله  أو  أصله  يعرفون 
يكبر،  عندما  للطفل  نفسية  أزمات  ويسبب  مسيئاً 
أشخاص  مع  حدث  ما  وهو  الطفل  يذهب  وربما 
المشاكل  بسبب  اسمه  لتغيير  المحاكم  إلى  كثيرين 

التي تالحقه جراء اسم غير مرغوب فيه.
العرب  للمواليد  الغريبة  المسميات  تعكس  هل 
الجدد تحوالً في المجتمعات العربية أم هي مسايرة 
تطور  مع  األسماء  تتطور  وهل  الحادث؟  للتطور 
المجتمعات؟ ولماذا يلجأ اآلباء واألمهات إلى اختيار 

أسماء غريبة عن مجتمعاتهم؟ 

تطور �لأ�شماء

الدكتورة سامية الساعاتي أستاذة علم االجتماع 
الدراسات االجتماعية  بجامعة عين شمس تقول إن 
مقبوالً  يكون  عندما  الطفل  اسم  أن  تؤكد  والنفسية 
ومنتشراً في مجتمعه وبيئته، يسهم كثيراً في النمو 
البيئة  مع  والتوافق  والتكيف  والنفسي  االجتماعي 
بجامعة  االجتماع  علماء  والحظ  فيها،  يعيش  التي 
سايكس البريطانية أن غالبية الطلبة الذين يترددون 
الغريبة،  األسماء  ذوي  من  النفسية  العيادات  إلى 
وأنهم في أكثريتهم يتعرضون في طفولتهم لمتاعب 
ومضايقات ال يتحّملها بعضهم بسبب غرابة االسم، 

فيصاب بأمراض نفسية.
تسبب  الغريبة  األسماء  أن  الدراسات  وتظهر 
العديد من المشكالت النفسية واالجتماعية لصاحبها 
نتيجة تعّرضه لسخرية اآلخرين، وهذه المشاكل تبدأ 
سخرية  أمام  نفسه  الطفل  يجد  حيث  الصغر،  منذ 
أصدقائه، وتتراكم هذه المشاكل مع الزمن، إلى أن 
يلجأ الشخص بعدما يكبر أحياناً الى المحاكم لتغيير 

االسم.
يحمل  كتاب  لديها  التي  الساعاتي  د.  وتضيف 
اسم »أسماء المصريين.. األصول والدالالت والتغير 
بعوامل  يرتبط  األسماء  اختيار  أن  االجتماعى« 
مختلفة فهو يخضع العتقادات وأفكار معينة، وللحالة 
المزاجية، أو الرغبة في التفرد، أو التيمن والتفاؤل، 
المسميات  أن  كما  معين،  بحدث  الميالد  ارتباط  أو 

تختلف من فترة زمنية إلى أخرى عبر السنين«.
وتتابع أن الحالة المزاجية اإليجابية تنعكس في 
اختيار أسماء جميلة ومبهجة، كاختيار  الغالب على 

فهي  وسعد،  وفرحة،  وسعدية،  سعيد،  مثل  أسماء 
أسماء ترتبط بالفأل والتيمن بها بأن يكون للمولود 
نصيب وحظ كبيران منها في حياته، كما أن األسماء 
موضة  يسمى  ما  فهناك  الموضة  تتبع  أن  يمكن 
تنتشر  أي موضة فهي  انتشار  التي تشبه  األسماء 
إلى  الحضر  ومن  الدنيا  إلى  العلىا  الطبقات  بين 

الريف.
الساعاتي  أجرتها  التي  الميدانية  األبحاث  وتظهر 
على تسمية المواليد، أن المسميات تخضع للمعتقدات 
لها  يعيش  التي ال  كاألم  عند بعضهم،  والموروثات 
ذكور، فتقوم بتسمية مولودها باسم »الشحات« أو 
فيها،  تعيش  التي  البيئة  في  المعتقد  ألن  »خيشة« 
أنه سيعيش إذا أطلقت علىه اسماً مذموماً، أو يأتي 
معينة،  ومناسبات  بأحداث  الميالد  الرتباط  االسم 
»زيطة«،  أهله  يسميه  فرح  في  يولد  الذي  فالطفل 
وأسماء تسمى بأسماء الشهور التي ولدت فيها مثل 

رجب وشعبان ورمضان ومحرم.
والمالحظ أيضاً أن األسماء المشتقة من السعادة 
غياب  السبب  يكون  وربما  تضيف،  كما  قليلة  باتت 
بسبب  إليها  يدعو  ما  يوجد  فال  نفسها،  السعادة 
تعيشها  التي  واالقتصادية  االجتماعية  التغيرات 
تخضع  األسماء  فإن  ذلك  عن  فضالً  المجتمعات، 
من  تعود  القديمة  فاألسماء  ومكانية،  زمنية  لدورة 
جديد، وأسماء الحضر تجدها في الريف اآلن مثل، 
»جنى«، و»بسنت«، و»منة«، واألسماء الريفية نجدها 
في الحضر مثل »هنادي« و»غالية« و»زاهية« كنوع 
من التفرد والتميز بهذا االسم بين األسماء العصرية.

التغييرات  في  أخرى  ظاهرة  الساعاتي  ورصدت 
التي أدخلت على األسماء العربية ، مثل اسم زينب 
ثم تحّول  الريف  الذي صار )زنوبه( و)زوبه( في 
صار  عائشة  واسم  الحضر،  في  )زيزي(  إلى 
في  )شوشو(  إلى  تحّول  ثم  الريف  في  )عيوشه( 
في  )خدوجه(  إلى  تحّور  خديجة  واسم  الحضر، 
الريف وإلى )جيجي( في الحضر ، كما من المسميات 
أسماء أشخاص منسوبة إلى القرية أو المدينة التي 
إلى  )نسبة  طنطاوي  مثل  سيد  الشخص  فيها  ولد 

طنطا( وبطرس األسيوطي )نسبة إلى أسيوط(. 
المنسوبة  الدينية  األسماء  القدم  منذ  وانتشرت 
مثل  المقدسة  األماكن  إلى  منسوبة  أو  األنبياء  إلى 
على  ينطبق  ذاته  واألمر  و»مروة«،  و»صفا«  »مكة« 
األسماء المسيحية مثل مريم، وجرجس، ودانيال، كما 
تكثر األسماء التي تريد اتباع خطوط الموضة مثل 
»شوشو، وفيفي، زوزو«، واألصل في تلك األسماء 
تلك  صاحبات  لكن  وزينب«،  وفوزية  »عيوشة، 
تبتعد  »بلدي«  أسماء  باعتبارها  لها  تنكرن  األسماء 

كثيراً عن الموضة.

�هتز�ز يف �لثقافة

ومن جانبه يرى الدكتور يحيى الرخاوي  أستاذ 
الطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، 
أن شيوع تسمية األسماء الغريبة لألبناء والبنات في 
أو  مستعارة  أسماًء  كانت  سواء  العربية،  المنطقة 
الزمن  بدأ من نحو عقدين من  أو شاذة،  مستورده 

ويعكس اهتزازاً في الثقافة الخاصة واألصيلة.
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تحقيق

تزايد  الغريبة،  ويضيف: »تعكس ظاهرة األسماء 
تحمل  من  بدالً  الشكلي  التغيير  في  الفجة  الرغبة 
وقبول  باألصل  والفخر  الجذور  تعميق  مسؤولية 
وانتشرت  ذاعت  التي  األسماء  هذه  ومن  التحدي، 
في غالبية دولنا العربية أسماء مثل: اريشا، وأنمار، 
وجلمار، وميال، ونيم،و وريو، كما ذاعت أيضاً أسماء 
نادرة حتى لو كان لها أصول عربية، وكذلك أسماء 
مشتقة من مصادر أسماء مقدسة، ولكنها تظل غريبة 
باب  )اسم  وريتاج  المنتهي(  )سدرة  »سدرة«  مثل 
الكعبة الشريفة أو مفتاحها(، وفي المقابل، هناك من 
يطلق على أوالده غير مألوفة مثل روَدينا، وماهيتاب«. 
النفسي  األثر  اآلباء اليفكرون في  أن بعض  ويتابع 
مستقبالً على الطفل وحجم المعاناة التي ستقع على 
عاتقه بسبب االسم الذي يلتصق به مدى الحياة، ومن 
الممكن أن يتعرض لمضايقات من أصدقائه وزمالئه 
في المراحل التعلىمية المختلفة بسبب تسميته باسم 
يعملون  األهل ال  أن  إلى  غريب وعجيب، مما يشير 
بين  نادراً  اسماً  يحمل  وهو  الطفل،  شعور  حساب 
أقرانه، وعليه أن ينتظر عشرات السنين حتى يصبح 
إذا أقبل الكثيرون على، بعد أن تختفي  اسماً شائعاً 

معالم هويتنا في األجيال القادمة.
في  األهل  يأخد  أن  ضرورة  الرخاوي  ويؤكد 
االعتبار، مشاعر ابنهم أو ابنتهم مستقبالً، ألن تسمية 
الخفي،  القهر  من  نوع  هو  إنما  غريب  باسم  الطفل 
أن عليه  بإعمال خياله  الوالدين  أي من  ولو تصور 
فال  اسمه،  اختيار  في  »المالك«  الطفل  يستأذن  أن 
شك أنه سيسمع ما ال يحب من الطفل البريء الذي 
يـُستعمل من الظاهر كحلية نادرة مزيفة وهو مازال 

في مهده.
ويرى أن العودة إلى األسماء الجميلة، هي عودة 
بثقافتنا  والتمسك  واالعتزاز،  بأصولنا  الفخر  إلى 
منع  محاولة  فإن  المقابل،  في  لكن  تراثنا،  واحترام 
هي  إنما  بالقانون،  أو  قهراً  الغريبة  التسميات  هذه 
من  تأتي  ال  مسألة  فهذه  الخطأ،  من  لمزيد  دعوة 
السلطة وإنما من الوعي الوطني والقومي والثقافي 
وذلك بتنمية العزة واإلصرار على اإلبداع الحقيقي، 
المظاهر  هذه  من  بدالً  والتفوق  التميز  إلى  سبيالً 

الخادعة المشوِّهة.
التي  الغريبة  التسميات  وقائع  الرخاوي  ويسرد 
أسال  »حين  النفسية..يقول:  عيادته  في  يلحظها 
مريضة تحمل طفلة جميلة عن اسم ابنتها تقول إن 
يسامحك«،  »الله  إال  مني  يخرج  ال  »ُرَدينا«  اسمها 
وحين أتمادى في السؤال من أين أتت لها بهذا االسم 
ال  معناه  عن  أسألها  والسالم، وحين  تقول سمعته 
الله  رسول  غطت  التي  »السحابة«  اسم  أنه  تعرف 
هي  ال  ثم  حراء،  غار  في  وسلم  علىه  الله  صلى 
وال والد البنت يعرفان عمق ما أمرنا به رسول الله 
للتفرقة بين »ما َوقـَـر في القلب وصدقه العمل«، أو 
ويظل  بالتمني«،  اإليمان  »ليس  أنه  مغزى  يفهمون 

االسم غريباً حتى لو كان له تاريخ قديم كريم«.
الغريبة يكون  التسميات  ويتابع أن عالج ظاهرة 
الهوية  عن  والتنازل  االنتماء  ضعف  ظاهرة  بعالج 
االختالفات  بقيمة  التمسك  على  وبالعمل  المميزة، 
ضعفت  مهما  والتي  هويتنا،  تحدد  التي  الثقافية 
نحن  إذا  غيرنا  ثقافات  تكمل  فهي  حالياً،  أدواتها 
التحدي  وقبلنا  تنميتها  على  وعملنا  فهمها  أحسنا 

والتخلص من الشعور بالنقص والفراغ واالهتزاز.

تاأثري �لإعالم

ويرى االدكتور محمد عثمان الباحث بمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة، أن تسمية المواليد باتت تولد من 
التأثيرات القادمة عبر اإلنترنت والفضائيات، والتي 
عن  غريبة  أخرى  مجتمعات  ومفاهيم  ثقافة  تعكس 
التي  األسماء  أن  الالفت  ومن  العربية،  مجتمعاتنا 
لها صلة  يكون  ال  ربما  أبنائه  على  بعضهم  يطلقها 
باللغة العربية، وال تنبت من الواقع ويكون لها صلة 
ببعض الديانات األخرى من دون علم أو معرفة ممن 
أطلقوها، وهو ما يظهر األثر الذي يحدثه اإلعالم في 

ترسيخ المفاهيم الخاطئة السائدة.
ويضيف:»األمر ال يقتصر على ذلك بل وصل إلى 
إساءة توظيف معظم األسماء التي لها قيمة تاريخية 
اسم  مثل  والمسلسالت،  األفالم  في  وإسالمية 
»عثمان« الذي كثيراً ما يطلق على اسماء »البوابين« 
في كثير من الدراما العربية، ونسوا أو تناسوا فضل 

سيدنا عثمان في رفع راية اإلسالم«.
ويتابع أن أحد السلف قال: إن اسم الشخص ينم 
خشونة  فيه  االسم  كان  إذا  خاصة  عن شخصيته، 
تعكس الشخص للمسؤولية، في حين أن اطالق اسم 
وقعه  يكون  الدلع،  مثل  صفات  يحمل  الطفل  على 
على األذن ليس جيداً، فاالسم عنوان صاحبه، وأول 
خالله  من  ويؤخذ  مظهره،  بعد  عنه  يؤخذ  انطباع 
انطباع عن والده، وكما قيل، ِمن اسِمك أعِرف أباك، 

فهو المعيار المعبِّر عن هويَّة وثقافة األب.
والمعنى، فاالسم  االسم  بين  وهناك عالقة قوية 
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وقيل:  به،  مرتبط  وهو  على صاحبه،  وعنوان  دعاء 
الذي  »االسم  وقيل  نصيب،  اسمه  من  مسّمًى  لكل 
روعيت فيه الضوابط الشرعية، ُيشِعر صاحبَه بالعزَّة 
واإلشباع النفسي، وكذلك والده، السيما عند سؤال 
والده عن سبب تسميته بذلك االسم«. وبحسب عثمان، 
فإن لالسم مردوداً اجتماعياً خصوصاً عندما يكون 
اقتداًء بأسماء األنبياء والصالحين، فتخلد أسماؤهم، 
وتستمر ذكراهم وما قدَّموه ألمتهم من خير ونفع 
لآلخرين، فتستمر سلسلة اإلصالح في األمة، ولذلك 
يتعين على اآلباء حسن اختيار أسماء أبنائهم، فاالسم 
بالشخص طول عمره، وطبيعة االسم  يظل ملتصقاً 
لها تأثير على الشخصية، فمن االسماء من يكون لها 
تأثير وحشي على شخصية الطفل، وقد تؤدي إلى 

مشاكل نفسية له.

تقليد �أعمى

الخدمة  الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ  ويتفق 
االجتماعية مع عثمان في تأثير المسلسالت واألفالم 
نشر  في  والتركية  الهندية  خصوصاً  المدبلجة 
األسماء غير المألوفة في المجتمعات العربية، األمر 
الذي يخلق أجياالً غير مدركة للقيم واألصول التي 

تشتق منها األسماء.
على  الغريبة  األسماء  إطالق  »ذيوع  ويضيف: 
التي  لألسماء  أعمى  تقليد  هو  إنما  الجدد  المواليد 
بالجرم  اآلباء  يشعر  ال  وعادة  قيمة،  وال  معنى  ال 
العمل  ولهذا يجب  متاخراً،  إال  بأبنائهم  فعلوه  الذي 
على إحياء األسماء التي لها قيمة ومعنى، خصوصاً 
وأن التراث العربي ذاخر بالرموز القومية واألسماء 

أن  يجب  الذي  التوعوي  الدور  يأتي  وهنا  الدينية، 
االجتماعية،  التنشئة  في  العربية  الدراما  به  تقوم 
وكذلك دور المدارس والجامعات في تحبيب النشء 

في المسميات والرموز التي لها تاريخ«.

�لرغبة يف �ملخالفة

أستاذ  عباس  إيمان  الدكتورة  تقول  جانبها  ومن 
أسيوط: »قديماً  بجامعة  األداب  بكلية  االجتماع  علم 
كانت تسمية المواليد ترتبط كثيراً بأسماء دينية أو 
سياسية أو منسوبة لألجداد واألصل والعرق، مثل 
اسم محمد األكثر انتشاراً وشيوعاً عالمياً نسبة إلى 
جمال  إلى  نسبة  جمال  واسم  )ص(،  محمد  النبي 
له  المغفور  إلى  نسبة  وزايد  في مصر،  عبدالناصر 
ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 
في اإلمارات، وأسماء كثيرة منسوبة إلى زعماء عرب 
آخرين، إلى أسماء فتيات مثل خديجة وفاطمة وزينب 
وفوزية منسوبة إما إلى أمهات المسلمين أو زوجات 
مرتبطة  األسماء  هذه  وكانت  تاريخيين،  زعماء 

بالنواحي السياسية والفنية والدينية«.
وتتابع أن اسماء معينة مثل فاطمة وزينب ورقية، 
اسماء  أنها  عن  فضالً  األذن،  على  جميل  وقع  لها 
ذاعت  التي  الغريبة  األسماء  عكس  وخفيفة،  بسيطة 
وانتشرت مؤخراً، والتي تعكس تسميتها فقط الرغبة 
في مخالفة اآلخرين، وهي حيل دفاعية ال مبرر لها، 
ألن من حقوق الطفل على والديه، أن يحسنا اختيار 
المصري  فالفنان  مستقبالً،  به  اليعير  حتى  اسمه، 
أن  التليفزيونية،  البرامج  أحد  في  ذكر  السقا  أحمد 
زمالءه كانوا يستهزئون به من منطلق أن اسم السقا 

يطلق على بائع الماء.
هي  الجديدة  األسماء  من  كثيراً  أن  والمالحظ 
أو  سند  لها  وليس  وغريبة  سخيفة  أسماء  بالفعل 
مدلول، وغالباً من يكون إطالقها إنما بغرض التميز 
اآلباء واألّمهات  الكثير من  والمخالفة، ولذلك يحتار 
حين يأتيهم مولود جديد في اختيار اسم لمولودهم، 
أسماء  تسبب  ما  وكثيراً  أنثى،  أم  ذكراً  كان  سواًء 
بعينها مشاكل لحامليها أقلها السخرية التي تالحقهم 
سيئة  مدلوالت  تحمل  أسماءهم  أن  يكتشفون  حين 
وتكون بذلك أسماؤهم سبباً لتعاستهم مدى الحياة، 
أنفسهم  عن  يعّرفون  عندما  يخجلون  أناس  وهناك 
الدراسات  فإن  د.عباس  تقول  وكما  بأسمائهم. 
أظهرت أن ترهيب شلّة من التالمذة تلميذاً بعينه إنما 
التالمذة  أو كنيته، وهؤالء  أحياًنا على اسمه  يرتكز 
يبحثون عن الطفل ذي الشخصية الضعيفة، وغالباً ما 
يكون اسمه الغريب أو القديم إحدى وسائلهم للتنّمر 
أو االستهزاء به ويجرحون مشاعره، كما أن التلميذ 
الذي ال يعرف معنى اسمه ولم يجعله أهله فخوراً به، 
يتأثر سلباً، مما قد يؤدي إلى تراجع أدائه المدرسي.

ح�شن �لختيار

عبدالخالق  الشيخ  يقول  الديني،  المنظور  ومن 
فإن  الفيوم،  بمحافظة  األوقاف  مدير  العطيفي 
الرسول الكريم كثيراً ما حض على تحسين األسماء، 
وذكر أبو داود في السنن عن أبي الدرداء، أن رسول 
يوم  تدعون  إنكم  قال،  وسلم  علىه  الله  صلى  الله 
القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم.

يحسن  أن  أبيه  على  االبن  حق  »من  ويضيف: 
لالنتقاص  سبباً  االسم  يكون  وأال  اسمه،  اختيار 
يكون  أو  واالنقباض،  التشاؤم  أو  الشذوذ  أو  منه 
لالسم مردود سمعي سيئ، ولذلك يجب على األهل 
أن يختاروا للمولود اسما له معنى مقبول، وأن يتم 
البحث عن معنى االسم قبل التسمية، حتى ال يكون 

اسماً غريباً، بهدف فقط لفت االنتباه.
ويتابع أنه في حال اتفق األهل على اختيار اسم 
في  يراعوا  أن  علىهم  يجب  متداول،  غير  للمولود 
سبباً  يكون  وأال  والئقاً  مستساغاً  يكون  أن  االسم 
باختيار  مأمورون  الننا  باألبناء،  ضرر  إحداث  في 
اسماء يراعى فيها المحافظة على الهوية والشخصية 
والثقة والديانة، وأال تكون التسمية تقليداً أعمى من 
دون مراعاة للثقافة والديانة والمحافظة على الهوية 

العربية«. 
الدراما بكل أشكالها بأنها سبب  العطيفي  ويتهم 
في اختيار األسماء التي المعنى لها، على الرغم من 
أن االسم دليل على صاحبه، فهو يسمو به ويحدده 
فيُعرف به إذا ما ذكر، واالسم الحسن يحمل لصاحبه 
نفسه  في  ويبعث  حسناً،  َفأالً  ذكره  يسمع  ولمن 
القبيح  االسم  بعكس  بها،  وُيسر  يستعذبها  نشوة 
الذي عادة ما تكون له آثار سيئة على النفس، وربما 
تتأثر نفسية الطفل من اسمه حين ُينادى به فيتوارى 
من الناس خجالً، أويعتزلهم فيصاب بعقدة االنطواء، 
وتالزمه هذه العقدة طول حياته، وربما يكون االسم 
بزمالئه  اللحاق  عن  الطفل  تخلف  في  القبيح، سبباً 

في المدرسة.
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توزير �ملر�أة �لعربية ودخولها �لربملان ال يكفي  

قضت  الذي  العمر  من  الثامن  عقدها  انتصف 
واحدة  وباتت  الجاللة،  صاحبة  بالط  في  غالبيته 
من أبرز الصحفيات النقابيات ليس في مصر فقط، 
بل في العالم العربي، إذ ظلت 28 عاماً عضوة في 
أربعة  خاللها  عاصرت  الصحفيين،  نقابة  مجلس 
رؤساء للجمهورية، عبدالناصر والسادات، ومبارك، 
والسيسي، مدافعة عن المهنة وحقوق الصحفيين، 
رغم تعرضها للفصل التعسفي أيام عصر الرئيس 

السادات، جراء موقفها النضالي.
أمينة شفيق  اليسارية  الصحفية  الكاتبة  تفتخر 
العضو السابق لمجلس نقابة الصحفيين المصرية 
لنحو 28 عاماً خالل الفترة من 1971 - 1999، بأنها 
كانت من أوليات الفتيات المصريات اللواتي حصلن 
على المساواة التامة مع الذكور في تلقي التعليم، 
في  حقها  من  الفتاة  فيه  تحرم  كانت  وقت  في 
التعليم، إذ التحقت بالمدرسة في ثالثينيات القرن 

الدكتور  المصري،  األديب  تولى  عندما  الماضي، 
طه حسين وزارة المعارف العمومية، ورفع شعار 

»التعليم كالماء والهواء«.
مجلة  مع  حوارها  خالل  كثيراً  شفيق  وتعتز 
»أخبار  مؤسسة  في  الصحفية  ببدايتها   ،»999«
تخرجها  عقب  العربية،  الصحف  أعرق  اليوم«، 
الخمسينيات،  منتصف  األمريكية  الجامعة  من 
على  الثالثي  العدوان  أيام  الصحفية  ومغامراتها 
الصحفي مصطفى  الكاتب  استجاب  عندما  مصر، 
أمين رئيس تحرير أخبار اليوم وقتها، لرغبتها بأن 
لتغطية  المحاصرة،  بورسعيد  مدينة  إلى  تسافر 
مصر،  على  الثالثي  للعدوان  الشعبية  المقاومة 
وتخفت أمينة شفيق في زي الصيادين حتى تتمكن 
رد  الصحفية  لتغطيتها  وكان  المدينة،  دخول  من 

فعل كبير وقتها، كما تقول.
عملها  على  جهدها  شفيق  أمينة  تقصر  ولم 

تزال  وال  البدايات  منذ  حملت  بل  فقط،  الصحفي 
الدفاع  السن، على عاتقها قضايا  رغم تقدمها في 
عن حقوق المرأة المصرية والعربية، واختيرت لمدة 
القومي  المجلس  إدارة  مجلس  في  سنوات  عشر 
للمرأة منذ تأسيسه عام 2000، وشاركت في العديد 
عن  والدولية  واإلقليمية  المحلية  المؤتمرات  من 

حقوق المرأة.

�ل�شحافة يف �أزمة

القومي  المجلس  في  عملي  لـ»999«:  تقول 
لي  أُتيحت  إذ  تجربتي،  إلى  الكثير  أضاف  للمرأة 
ونجوعها،  مصر  قرى  من  العديد  لزيارة  الفرصة 
والتقيت العديد من المصريات الريفيات الكادحات، 
مشاكل  على  وتعرفت  قرب  عن  إليهن  وتحدثت 
في  ضايقتني  وإن  الحقيقية،  المصرية  المرأة 
بعض األحيان، نظرة بعض الرجال وتندرهم علينا 
بأننا   وقولهم  لألرياف،  زيارتنا  خالل  كسيدات 
المسلسل  اسم  إلى  نسبة  جاردن سيتي«  »هوانم 

الشهير.
عن   ،»999« مع  حوارها  في  شفيق  تحدثت 
التحديات التي تواجه الصحافة الورقية في العالم 
العربي، والمكاسب التي حققتها المرأة في العديد 
لنيل  الكفاح  من  سنوات  بعد  العربية،  البالد  من 

حقوقها، والتحديات التي تواجهها.
الصحافة  إن  حوارها،  بداية  في  شفيق  تقول 
الورقية تعيش أزمة حقيقية في أرجاء العالم العربي 
على صعيد  أو  المحتوى  على صعيد  سواء  كافة، 

حو�ر: عبد�لرحمن �إ�شماعيل- �لقاهرة

أمينة شفيق لـ»999«: 
المجتمعات العربية »ذكورية« و»بطريركية« 

ولديها ثقافة راسخة ضد المرأة
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فرتة �ل�ستينيات و�ل�سبعينيات �الأكرث �نت�سارً� 

للمر�أة يف مو�قع �لعمل من �لع�سر �حلايل

الصناعة ذاتها، وإن تباينت طبيعة األزمة من دولة 
االتصال  وسائل  أن  في  تتشابه  لكن  أخرى،  إلى 
فلم  الورقية،  الصحافة  في  بالفعل  أثرت  الحديثة 
وسيلة  هى  السابق،  في  كانت  كما  الجريدة  تعد 
االتصال الوحيدة للحصول على الخبر أو المعلومة، 
التواصل  ووسائل  اإلنترنت  شبكة  وأصبحت 
والتابلت،  المتحرك،  الهاتف  وأجهزة  االجتماعي، 
على  الحصول  الناس  على  يسرت  وسائل  كلها 
المعلومات بسرعة رهيبة، األمر الذي انعكس سلباً 
الشرائية  القوة  تراجعت  إذ  الصحف،  توزيع  على 
الناس  رؤية  مشاهد  تماماً  واختفت  كبير،  بشكل 
أو  أيديهم،  في  الشوارع وهم يحملون صحفاً  في 

يقرأونها في وسائل المواصالت العامة.
الجانب الثاني وربما يكون خاصاً بمصر، يتعلق 
بأن الصحافة المصرية لم تشهد خالل فترة حكم 
الصحفيين،  ثان من  مبارك تخريج صف  الرئيس 
يتعلق  ما  سواء  الصحف،  إدارة  مقاليد  يتولى 
تحرير  رؤساء  جلس  إذ  باإلدارة،  أو  بالتحرير 
مقاعدهم  على  الكبرى  القومية  المصرية  الصحف 
لسنوات طويلة قاربت سنوات حكم مبارك، األمر 
الصحفيين  من  لجيلين  أو  لجيل  الفرصة  يتح  لم 
يتعلمه  أن  يجب  درس  وهذا  القيادة،  مهام  لتولي 
رؤساء التحرير الحاليون في أهمية تخريج صف 
ثان مؤهل لتولي المسؤولية، وذلك لمصلحة المهنة 

بشكل عام.
بها  تمر  التي  باألزمة  المتعلق  الثالث  األمر 

الشرائية  القوى  أن  عام،  بشكل  العربية  الصحافة 
الظروف  بسبب  تراجعت  العرب،  المواطنين  لدى 
الدول  غالبية  بها  تمر  التي  الطاحنة  االقتصادية 
العربية، إذ ال يسمح ارتفاع األسعار، وزيادة أعباء 
اقتصادية  أزمة  يعيش  الذي  للمواطن  المعيشة 
طاحنة، أن يشتري صحيفة أو صحيفتين يومياً كما 
أن  له  األوفر  من  أنه  عن  السابق، فضالً  في  كان 
يتعرف على آخر األخبار من خالل شبكة اإلنترنت 

أو من الفضائيات.
ومن هذا المنطلق يجب االعتراف بأن الصحافة 
من  بد  وال  حقيقية،  أزمة  بالفعل  تواجه  الورقية 
مناقشتها من جوانبها كافة، إذ إن مسببات األزمة 
ليست فقط في تراجع هامش الحريات في عالمنا 
توجد  بل  يرونها،  أن  للكثير  يحلو  كما  العربي 
بالمهنة  تتعلق  دراستها  يجب  عديدة  مسببات 

وبالصناعة ذاتها.

جيل �ل�شباب

من  جديد  جيل  تصعيد  أن  شفيق  أمينة  وترى 
الحديثة  التطورات  على  مطلع  الصحفيين  شباب 
التي تواجه الصحافة، من شأنه أن يفيد المهنة في 
بمصيرها.. تعصف  أن  يمكن  التي  األزمة  تجاوز 
التي  والنقابية  الصحفية  خبرتي  »بحكم  تقول:  
تمتد لعقود طويلة، أرى أن الشباب هو القادر عن 
فهم حقيقة التحديات التي تواجه صناعة الصحافة 

الورقية، لذلك يجب أن تعطى الفرصة للشباب«.
بعد  إليه  خلصت  ما  هو  هذا  فإن  تقول  وكما 
فقد  والنقابي،  الصحفي  العمل  من  طويلة  سنوات 
اختارت طواعية بعد 28 عاماً من العمل النقابي في 
نقابة الصحفيين المصرية، أن تترك الفرصة لجيل 
جديد من الصحفيين على معرفة دقيقة بالمشاكل 
التي تواجه المهنة، إذ ظللت طيلة الفترة من 1971 - 

1999 عضوة في مجلس نقابة الصحفيين.
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الفترة،  هذه  طوال  في مصر  يكن  »لم  تضيف: 
األهرام  المعروفة،  الثالث  القومية  الصحف  سوى 
والجمهورية ومجلتين هما روزاليوسف  واألخبار 
صحف  أربع  إلى  ثالث  جانب  إلى  والمصور، 
عدد  وكان  السبعينيات،  أواخر  جاءت  معارضة 
الصحفيين المنضمين للنقابة يتراوح بين 1000 - 
للغاية  محدودة  المهنية  ومشاكلهم  صحفي   2000
الشارع  أصبح  اليوم  بعكس  حلها،  يسهل  كان 
الصحفي يكتظ بعشرات الصحف اليومية الحكومية 
الصحفيين  عدد  وتجاوز  والخاصة،  والحزبية 
المشاكل  وباتت  صحفي،   13000 فقط  النقابيين 
التعسفي  الفصل  أكثرها  لعل  تعقيداً،  أكثر  المهنية 
لهم لشهور وربما  للصحفيين، وعدم دفع رواتب 
األمر  والخاصة،  المستقلة  الصحف  في  لسنوات 
الذي يصعب على من في مثل سني متابعتها، لذلك 
آثرت االبتعاد عن العمل النقابي بعد 28 عاماً، وأن 

أُتيح الفرصة للشباب«.
مجلس  في  بها  الصحفيين  تمسك  سبب  وعن 
إن  تقول  طويلة،  لسنوات  الصحفيين  نقابة  إدارة 
قبول دخول مجال العمل النقابي كان أيسر للغاية 
في فترات سابقة عن الوضع الحالي، إذ إن الثقافة 
تسمح  كانت  السبعينيات  في  سائدة  كانت  التي 
وهذا  قيادية،  مناصب  وتولي  المرأة  عمل  بقبول 
هذه  يعيشوا  لم  الذين  الكثيرون  يستغربه  قد  أمر 
النقابة  عملي  طوال  أنه  ذلك  حقيقة،  لكنها  الفترة، 
كنت أفوز باكتساح كبير من جميع الزمالء ذكوراً 
وإناثاً بعكس اليوم، إذ تواجه المرأة مشاكل عديدة 
نظيرتها  قبل  من  الرجال، وحتى  أصوات  نيل  في 

من النساء.
ثمة أمر آخر أسهم في التفاف الصحفيين حولي، 
التجمع  حزب  إلى  حزبياً  فكرياً  أنتمي  كنت  أنني 
العمل  بين  يفصل  الذي  االشتراكي  الوحدوي 
السياسي،  والعمل  النقابية،  والعالقات  الحزبي 
والوقوف  صحفي  مناصرة  عن  يوماً  أتاخر  ولم 
ذلك  السياسي،  فكره  أو  انتماؤه  كان  مهما  معه، 
يناصر قضايا مهنته  الذي  الناجح هو  النقابي  أن 
السياسية،  انتماءاتهم  عن  النظر  بصرف  وزمالئه 
وهذا سبب تمسك الصحفييين بي لدورات نقابية 

عديدة.

تيار عاملي للمر�أة 

عن  طواعية  تخليها  بعد  أمينة شفيق  واختيرت 
عملها النقابي في نقابة الصحفيين عضواً في أول 
 ،2000 عام  للمرأة  القومي  للمجلس  إدارة  مجلس 
عن  الدفاع  في  النضالية  تجربتها  من  لالستفادة 
واقتصادياً..  سياسياً  وتمكينها  المرأة  حقوق 
المصرية  المرأة  حققتها  التي  المكاسب  عن  تقول 
حدث  تواجهها:»عربياً  التي  والتحديات  والعربية 
تطور كبير في غالبية الدول العربية في مجال نيل 
المرأة لحقوقها، لعل آخره ما تشهده السعودية من 
تطورات مذهلة في هذا المجال، إذ أصبح من حق 
المرأة قيادة السيارة، إلى جانب تعيين أول أمراة 
سعودية سفيرة لبالدها، وهذا تطور كبير تشهده 
المملكة، بعدما نالت المرأة الخليجية بشكل عام منذ 

سنوات في بقية الدول الخليجية الكثير من حقوقها 
في المجاالت كافة«.

والحقيقة أن هناك تياراً عالمياً ال يستطيع أحد 
ويرجع  المرأة،  تمكين  مجال  في  أمامه  الوقوف 
المتحدة وجهودها منذ  إلى األمم  الفضل في ذلك 
عام 1975 لحث حكومات العالم على إعطاء المرأة 

حقها الكامل في المساواة مع الرجل.
حقوق  مجال  في  الطويلة  خبرتي  واقع  ومن 
المرأة، استطيع القول إن تصعيد المرأة للمناصب 
ال  لكنه  يبهجني  أمر  برلمانية  أو  القيادية كوزيرة 
يبهرني، ألن المهم هو تكوين قاعدة واسعة يكون 
للمرأة دور مؤثر فيها، بمعنى أن تكون لدينا أعداد 
العمل  مجاالت  في  والفتيات  السيدات  من  كبيرة 
قطاعات  في  خصوصاً  كافة،  المنظم  اإلنتاجي 
والتجارة  الصناعة  مثل  الحيوية،  االقتصاد 
والزراعة، ألنه لوحظ في األونة األخيرة خصوصاً 
في بلد مثل مصر، انحسار كبير في مجال توظيف 
بشكل  التوظيف  عن  الدولة  تخلت  بعدما  المرأة، 
للعمل في  المرأة تجد مجاالً واسعاً  عام، إذ كانت 
القطاعين الحكومي والعام، وبعدما خرجت الدولة 
مجاالت  المرأة  أمام  يعد  لم  التوظيف،  مجال  من 
للعمل سوى في القطاع الخاص، وغالبية شركاته 

تفضل عمل الذكور عن اإلناث.
والسبعينيات  الستينيات  فترتي  أن  والغريب 
في  للنساء  واسعاً  انتشاراً  شهدتا  مصر،  في 
الصناعة  وحدات  في  واجتماعية  إدارية  مواقع 
والعام،  الحكومى  القطاعان  واستوعب  والتجارة، 
مئات القيادات اإلدارية الوسطى والعليا من النساء 
والتجارية  الصناعية  القيادات  وكانت  العامالت، 
و»رئيسات  لـ»االسطوات«  تشهد صعوداً  الكبيرة، 

نقابية  قيادات  النقابات  استوعبت  كما  الورديات«، 
عمالية ومهنية عديدة، في حين يندر وجود المرأة 
القيادية في مثل  المواقع  العديد من  المصرية في 

هذه القطاعات الكبيرة.
تزال  ال  العربية  »المجتمعات  شفيق:  وتضيف 
ثقافية  تقاليد  لديها  بطريركية،  ذكورية  مجتمعات 
مترسخة ضد المرأة، ساعد على ذلك التيار الديني 
في  طويلة  لعقود  الغلبة  له  كانت  الذي  المتشدد 
السبعينيات  نهاية  منذ  العربية  البالد  من  العديد 
وحتى سنوات قريبة، لذلك يجب أن تكون قضايا 
المرأة قضية مجتمعية، وكلما نجحت جهود تمكين 
المرأة اقتصادياً بمعنى توظيفها، ستتمكن من نيل 

حقوقها في بقية المجاالت.
المجلس  مع  عملي  خالل  لمسته  ما  هذا 
القومي للمرأة في مصر على مدار 10 سنوات، 
المصريات  مع  للتحدث  الفرصة  لي  أُتيحت  إذ 
الكثير من  والنجوع، وفي  القرى  في  الريفيات 
التي  هى  المرأة  أن  نجد  الريف  في  العائالت 
تعول األسرة، تعمل وتكد وتكدح لإلنفاق على 
أسرتها، وحسب اإلحصاءات فإن نسبة األسر 
ارتفع  منفردات  المصريات  النساء  تعيلها  التي 
إلى 30%، وهذا يستدعي بذل المزيد من الجهد 
في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ودمجها في 

مشاريع التنمية وجهود النمو االقتصادي.
العربية  الحكومات  أدعو  المنطلق  هذا  ومن 
المرأة  لتعليم  أكبر  أولوية  إعطاء  إلى  مجتمعة 
هناك  تكون  أن  يهمنا  كسيدات  نحن  وتوظيفها، 
قاعدة كبيرة من النساء العامالت في مجاالت العمل 
كافة، وهذا في رأيي أهم بكثير من توزير المرأة، أو 

شغلها مقعداً في البرلمان.



إعالن



قبل سقوط جدار برلين ووضع نهاية لالتحاد 
القليل من األخبار والمعلومات  السوفييتي كان 
خلف  ترتكب  كانت  التي  الجرائم  عن  ينشر 
الستارة الحديدة التي تحجب تلك اإلمبراطورية 

الشيوعية عن العالم..
وقد بذلت أجهزة إنفاذ القانون الروسية في 
المعلومات  إلبقاء  هائلة  جهوداً  األخيرة  العقود 
اإلعالم  وسائل  عن  بعيدة  بالجريمة  المتعلقة 
مشرقة  مجتمعها  صورة  إبقاء  بهدف  الغربية، 

وخالية من مختلف الجرائم، خاصة القتل.
ومع ذلك وخالل ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضي استطاع قاتل متسلسل يدعى سيرجي 
آالف  قلوب  في  الرعب  يثير  أن  جولوفكين 
السكان في المناطق المحيطة بالعاصمة موسكو، 
خاصة ضاحية أودينستوف التي شهدت اختفاء 
عدد من األطفال في ظروف غامضة، األمر الذي 
أسلوبه  بسبب  »األفعى«  لقب  يكتسب  جعله 
واالعتداء  الضحية  شل  في  المتمثل  الوحشي 
أو طعنها بالسكين،  عليها وإزهاق روحها خنقاً 
وكان جميع ضحاياه عادة من الصبية واألطفال.

البداية،  في  القاتل  هذا  هوية  تعرف  ولم 
االشتباه  رغم  طويلة  سنوات  األمر  واستمر 
بعدد من األشخاص واعتقالهم والتحقيق معهم 
الفترة  تلك  ذلك. وخالل  بعد  وإطالق سراحهم 
بذل المحققون جهوداً مضنية لسبر أغوار هذه 
القضية إلى أن توصلوا في نهاية األمر إلى أن 

القاتل شاب يدعى سيرجي جولوفكين.
جريمة  إحدى عشرة  القاتل  هذا  ارتكب  وقد 
قتل خالل الفترة من عام 1986 وحتى عام 1992, 
وكان يرتكب جرائمه في قبو في منزله وأحياناً 

ترجمة: د. ح�شن �لغول 

في الغابات الواقعة بالقرب من موسكو.
من  والعشرين  السادس  في  جولوفكين  ولد 
نوفمبر 1959 في موسكو، حيث عانى في صغره 
سوء سلوك أبيه الذي كان مدمناً على الكحول، 
وفي عام 1988 تلقى ضربة كبيرة إثر انفصال 
والديه، ما أثر على نفسيته وتعامله مع اآلخرين. 
القفص  عظم  في  خلقياً  عيباً  عانى  كما 
في  تسبب  والذي  والدته،  منذ  رافقه  الصدري 

إصابته بالتهاب شعبي رئوي وعسر الهضم.
وخالل المرحلة الدراسية المبكرة كان منعزالً 
عن زمالئه بسبب معاناته من سلس البول، ما 
الجلوس معهم حتى ال تصدمهم  يتجنب  جعله 
رائحته الكريهة. وأدى ذلك إلى فقدانه االهتمام 
بتوطيد عالقاته معهم، ووصل األمر إلى كراهيته 

لهم. كما كان نادراً ما يختلط بالجيران.
عزلة  شبه  في  عام  بشكل  يعيش  كان  كما 
اجتماعية. ورغم الخجل الذي يتصف به إال أنه 
حوله  من  األشخاص  في  التحديق  يتعمد  كان 

بطريقة تثير ضيقهم وعصبيتهم.
وعندما بلغ الثالثة عشرة من العمر بدأ سلوكه 
والسادية، حيث  بالعنف  اآلخرين يتصف  تجاه 
لم يتورع ذات مرة عن التقاط قطة من الشارع 
وأخذها إلى بيته وتعذيبها قبل أن يقوم بقتلها 
أكاديمية  في  تخرج   1982 عام  وفي  شنقاً. 
في  العمل  وبدأ  تيمبرازيف  مدينة  في  الزراعة 
في  المواشي  في  خبيراً  عمل  ثم  للسباق  حلبة 

إحدى مزارع خيول االستيالد في موسكو.
وبسبب نجاحه في تطوير تربية الخيول تم 
منحه ميدالية فضية من أحد المعارض التجارية 

المتخصصة بالشأن الحيواني.

في عام 1984 بدأ جولوفكين الدخول إلى عالم 
اإلجرام عندما حاول اغتصاب وقتل أحد الصبية، 
إال أن المحاولة باءت بالفشل. وفي أبريل 1986 
ارتكب جريمة القتل األولى قرب محطة كاتوار 
الفتى  طريق  اعترض  عندما  الحديدية  للسكك 
عشر  خمسة  العمر  من  البالغ  بافلوف  أندريه 
عاماً، وهدده بسكين في يده و اقتاده إلى إحدى 

الغابات، وهناك اعتدى عليه ثم قتله خنقاً.
الثانية،  جريمته  ارتكب  التالي  الشهر  وفي 
حيث اختطف صبياً في الثانية عشرة من مخيم 
صيفي قرب بلدة أورينتسوف التي ال تبعد كثيراً 
عن موسكو، وهناك اعتدى عليه وخنقه ثم قام 

بتقطيع جسده.
سيارة  القاتل  هذا  اشترى   1988 عام  وفي 
مرآب  في  كان يضعها  والتي  »فاز«،  طراز  من 
الذي قرر بعد ذلك استخدامه في ارتكاب  بيته 
ارتكاب  إلى  عاد   1990 أغسطس  جرائمه.وفي 
جرائمه، حيث تمكن من قتل ثمانية صبية تتراوح 

أعمارهم ما بين عشرة إلى خمسة عشر عاماً
قام  مناسبتين  وفي  متباعدة،  فترات  في 

بتعذيب صبيين معاً حتى الموت.
وفي سبتمبر 1992 اعتدى على ثالثة صبية 
مرآبه،  إلى  بمرافقته  أغواهم  أن  بعد  قتلهم  ثم 
وبعد أن انتهى من ارتكاب جريمته توجه بهدوء 
إلى عمله كأن شيئاً لم يكن. وفي  الخامس من 
ارتكابه  من  أسابيع  ثالثة  وبعد   ،1992 أكتوبر 
عن  يبحثون  شبان  اكتشف  األخيرة  لجريمته 
نبات الفطر في إحدى الغابات جثث ثالثة ضحايا 
على  القبض  ألقى  أسبوعين  وبعد  الصبية،  من 

جولوفكين بسبب اشتباه الشرطة به.

رصاصة في رأس األفعى

الجريمة و العقاب

402019 مايو العدد 581



خالل استجوابه من قبل المحققين كان القاتل 
األمر  قتل،  جرائم  أي  ارتكابه  أنكر  كما  هادئاً، 
سراحه  إطالق  يقررون  المحققين  جعل  الذي 
على أن يتم وضعه تحت المراقبة، إال أن رجال 
لديهم  محتجزا  وأبقوه  القرار  تجاهلوا  الشرطة 

طيلة الليل.
خضوعه  تم  التالي  اليوم  صباح  وفي 
لالستجواب ثانية، حيث اعترف نتيجة تضييق 
الخناق عليه بارتكابه جرائم القتل، وعلى الفور 

قامت الشرطة بتفتيش مرآبه، حيث
بشري  وجلد  محروقة  ثياب  على  عثروا 
وآثار دماء. وأدى ذلك إلى انهيار جولوفكين 
قتل،  جريمة  عشرة  إحدى  بارتكابه  واعترافه 
كما أرشدهم إلى بعض األماكن التي دفن فيها 

ضحاياه.
ووفقاً لعلماء النفس كان سيرجي مثل غيره 
يقوم  عندما  حسية  بلذة  يشعر  المنحرفين  من 
افتقاده ألية  أمر كان يعوضه عن  بالقتل، وهو 

عالقات عاطفية في حياته.
وقد خضع هذا القاتل إلى فحص لقواه العقلية 
على  أجمعوا  الذين  األطباء  من  عدد  قبل  من 
انفصاماً  فقط  يعاني  كان  وإن  العقلية  سالمته 

في الشخصية.
تم   1996 للعام  أغسطس  من  الثاني  وفي 
إعدامه بإطالق الرصاص على رأسه من الخلف، 
وكان آخر مجرم يتم إعدامه في روسيا قبل إلغاء 

عقوبة اإلعدام فيها. 
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�إعد�د: وجيه ح�شن

سؤال َبَدِهّي مشروع:
الِجنَْسين،  من  األبناء  تربية  على  يشرف  »َمْن 
ويعتني بهم، بعد رحيل أّمهم َعْن هذه الّدنيا الفاِنية«؟
وَمِن الذي سيعتنِي باألبناء والبنات بآٍن واحد، 
وأْشداق  الجنوح،  ببئر  الوقوع  من  عليهم  خوفاً 
ودخول  الجنائيّة،  األعمال  ونيران  الجريمة، 
مْن  بهم  ورأفة  واإلصالحية،  العقابية  المؤسسات 

تصاِريف الّزمن التي ال تْرحم؟!
يقع  وتالياً،  أّوالً..  المسؤول  هو  األب،  الجواب: 
العبء الباِهظ على آخرين: كالخالة، والعّمة، والعّم، 
على  المسؤولية  تقع  أو  والجّدة،  والجّد  والخال، 

عاتِق زوجة األب الثانية.
ارتكبَه  ما  لتفاصيل  مفتاح  هي  المقّدمة  هذه 
الشاب الُمتهّور »جميل، 24 عاماً« من جريمة ثالثية 

األبعاد.                
 - يكن  لم  الُمفّضلة..  هوايته  الطيَش  »جميل«، 
حين كانت والدته على قيِد الحياة – على هذا النّحو، 

يشهد له بذلك الكثيرون.
وحين  الوسط،  دون  تلميذاً  كان  المدرسِة  في 
منسوب  شرَع  الّسوء،  رفاِق  مْن  ِبُعْصبٍة  التحَق 
على  دّربوه  بل  لديه،  يتضاءل  وااللتزام  الدراسة 
تعاِطي »الّدخان«، من النّوع الّرديء، والسؤال: ِمْن 
ُعلِب الّدخان؟  أين كان »جميل«، يحصل على ثمن 
ومْن  أّوالً،  والده  جيوب  مْن  بسرقتها  الجواب: 
بتحريٍض  كلّه،  هذا  ويتّم  تالياً..  الخاّصة  خزانتِه 
ِمْن »حميد«، زميله األكبر منه بثالثة أعوام، وكان 
المعروف عن األخير: لصوصيّته، وقسوته، وبذاءة 
للّسرقة،  زمالئه  بدفِع  وقيامه  وتصّرفاته،  لسانه 

الماَل  ورائهم  من  ليكسب  والوعيد،  التّهديد  تحت 
بأشكالِه..

تنقل  شاِحنة،  سيارة  صاحب  جميل«،  »أبو 
ينام  كان  ما  وكثيراً  ألخرى،  مدينة  من  البضائع 
والعمل  السفر  ِبدواِعي  أكثر،  أو  يوماً  بيته  خارج 
والرزق، لذا فإّن »جميل«، كان يبقى أوقاتاً طويلة 

خارج البيت، بال رِقيٍب وال حِسيب!
يتربَّى،  »جميل«  كان  رمادّية،  أجواء  هكذا  وفي 
»زوجة  لخالته  وزٍن  كبيَر  يقيم  يكن  لم  يتَرْعَرع.. 
عرض  يضرب  كان  أْمِرها،  على  المغلوب  أبيه« 
كلمة  إْن سّرَبْت  ويهّددها  توجيهاتها،  بكّل  الحائط 

عنْه لوالده! 
والُمَربِّي  األّوَل،  المعلَم  هو  »الشارع«  كان  بل 
الشاِرُع  هل  سؤال:  يتلوه  سؤالٌ  له..  األليف 
بمقدوره أْن يربِّي األجياَل الّصاعدة؟ أم أّن “البيت” 
المقدرة  صاحب  وهو  المسؤول،  هو  الُمربِّي،  هو 
والفضل، وهو األساس؟ بخاّصة األّم، فهي الُمربِّي 
الّلبِنَات  وواضع  والّدليل،  والُمْشِرف  والُموّجه 
مديرة  وهي  وسالمتها،  األسرة،  لِِمعَمار  األولى 
المنزل، وسيّدُته األولى، وسبُب اطمئناِنه وسكينتِه، 

ونجاح أبنائها والبنات!
 السؤال: ماذا لو غيَّب الموُت األّم، وناَمْت نومة 

أبدّية مثل حالة »جميل«؟. 
سؤال ُمَواٍل: ماذا سيكون عليه ُمستقبل األبناء، 
داِفئاً، ُركناً قوّياً،  عندما يفِقدون قلباً حاِنياً، صدراً 
وُمرِشداً وفيّاً، يكون إلى جانبهم، بالسّراء والضّراء؟                
ِمْن  عنه  َمْرِضيَّاً  ولداً  يكن  لم  الّشقي،  »جميل« 
جانِب والده، وِمْن »خالته« - زوجة أبيه، وكثيراً ما 

جريمة ثالثية 
كانت األخيرة تشكوه لوالده، فقد كان صبُرها ينفُد، 

من سوء تصّرفاته معها، ومع األقرباء وسواهم.
يفتعلُها  كان  التي  الُمشاَجرات  هي  وكثيرة 
حيث  َشرارِتها،  إيقاِد  في  ويتسبّب  »جميل«، 
مّرة،  من  أكثر  الحّي  في  الشرطة  لمركز  استُدِعي 
أو  الماّرة،  أحد  وبين  بينه  وقعت  بسبب مشاجرة 
أياماً  أُوقف  كما  بطلها،  هو  وكان  الجيران،  أحد 

وأسابيع..
أبوه يتدّخل لفّض الخالف،  وفي كل مرة، كان 
وإرضاء الشخص المتضرر من ابنه، مع كتابة تعّهد 
من »جميل«  في مركز الشرطة بعدم التعرض لهذا 

الشخص مرة أخرى.
وذات يوٍم أسوَد قْمطِرير، كوجِه قاتل شيطانّي، 
ارتكَب »جميل« جريمته النّكراء.. استوقف سيارة 
خاصة تنقل الركاب من دون ترخيص مع سائقها، 
مْن  بها  العودة  وأراد  عاماً،   50 العمر  من  البالغ 
المدينة التي كان يعمل فيها نادالً في أحد المقاهي، 
خالل  وذلك  والده،  فيه  يسكن  التي  المدينة  إلى 
طول  على  وكان  عملِه،  ِمْن  األسبوعية  اإلجازٍة 
الطريق، َيْحتِسي الَخْمَرة، وكان السائُق يردُعه عْن 
هذا، ينصُحه بأّن »الخمرة حرام، وتسبّب لصاحبها 
بالعقل  تذهب  وهي  واألمراض،  الِعلل  من  الكثيَر 

تماماً«.
هذه النّصيحة المّجانيّة، ورَدْت من سائٍق بعمِر 
والد »جميل«، لكنّها كانت كزوبعٍة في فنجان.. بينما 
، َعْن مثل هذه  »جميل« المخمور، كان في غياٍب تامٍّ

النّصيحة..
وقبل الوصول إلى مدينته ببضعة كيلو مترات، 
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داخلي،  طريق  نحو  ينعطف  أْن  السائق  من  طلَب 
ُمّدِعياً أنه سيوصل بعض الحاجات لخطيبته. ولم 
تكد السيارة تدخل مئة متر، وإْذ بـ »جميل« يطلب 
السيارة،  السائق  أوقف  التوّقف...  السائق  من 
لَمٍع  مْن  وبأسرَع  حينها،  »جميل«،  توجيه  حسب 
ِسّكيناً  »الجاكيت«  من جيِب  »جميل«  استلَّ  بارٍق، 
السائق،  رقبة  على  الخلف،  من  بِه  هَوى  ثّم  حاّداً، 
الذي  األمر  وجهه،  على  كتفيه،  على  رأسه،  على 
أّدى، إلى مقتل السائق، وشرع الّدم ينثاُل مْن كلِّ 

المواضع الَمطُعونة.. 
وقام المجرم »جميل« بجرِّ السائق المقتول مْن 
وراء مقود السيارة، ليرميَُه في خندٍق قريب، حتى 

إّن ثياب »جميل« تلّطخ بعضها بالّدم..
وبعدما سرق »جميل« من القتيل هاتفه المحمول 
السيارة،  قاد  نقود،  من  محفظته  في  يحمله  وما 
وانطلق بها بأسرَع مْن ريٍح بيوٍم عاصف.. وبتأثير 
بالّشكل  قيادتها  من  يتمّكن  لم  الملعونة،  الخمرة 
المطلوب، فانقلبت ثالث أو أربع قلْبات، لكّن »عمر 
»كما  سالماً،  »جميل«  منها  خرج  َبِقي«،  الّشقي 
بأذى..  ُيَصْب  لم  الَعِجين«..  من  الّشعرُة  تخرُج 
»فهيم«،  وِبلحظة صحٍو، اتصل »جميل« بـصديقه 
المكان فوراً،  لينقله من  لديه سيارة خاصة،  الذي 

وكان الوقت يدنو مْن منتصف الليل..
فترة  بعد  المكان،  إلى  »فهيم«  حضر  وعندما 
الحادث  ظروف  عن  »جميل«  سأل  الزمن،  من 

ومالبَساته، وما هذا الدم على ثيابك؟
يا  لطف  الله  الحادث..  جّراء  ِمْن  الّدم،  آثار   

“فهيم”، ُكنّت ُرْحت فيها..

وهذه السيارة، لَِمْن تعود ملكيّتها؟.. هي لواحٍد 
من أصدقائي.. استعرتها منه ليوٍم أو يومين.. وقد 
أبلغته بالحادث، واتفقنا على أن يأتي إلى المكان، 
ويبلغ الشرطة ألن لديه تأميناً شامالً على السيارة، 
تناولي  بسبب  وجيم  لسين  أنا  أتعرض  ال  وحتى 

الخمرة.                
»فهيم« لم ُيصدِّْق أقوال »جميل« الِمْكَذاب بتاتاً..                    
إيصال  سوى  سبيل  من  »فهيم«  أمام  يكن  لم 
»جميل« إلى منزل أهله، و التوّجه فوراً ألقرب مركز 
الشرطة، لتبليغ رئيس قسم »التحرّيات والمباحث 
نفسه  ُيعّرض  ال  الوضع، حتى  بصورة  الجنائية« 

للّسين والجيم..
منزل  بتطويق  عناصره  القسم  رئيس  وأمَر 
المتّهم »جميل«، والقيام بإلقاء القبض عليه، واقتياده 

للمركز للتّحقيق معه..
واعترف المتّهم »جميل« - بعد أْن »ذهبت عنه 
وأنه  عليه،  أقدَم  بما  الِفْكَرة«-  وجاءت  ْكَرة،  السَّ
هاتف  »سيسرق  أّنه  يعتقد  كان  الكبرى،  بفعلتِه 
الضحية، ويستولي على سيارته فيقودها  وأموال 
لفترة، قبل أن يجد من يشتريها منه ويبيعها كقطع 

غيار«.
فعلها  فعلَْت  الملعونة  الخمرة  أّن  »جميل«  وأكد 
ارتكَب جرائَم سرقة  الُمدّمر برأسه، وأنه مْن قبُل 
صغيرة شتّى، ولكنها لم تصل يوماً لمرحلة القتل، 

كما في هذِه الجريمة الموصوفة..
اقتِيد الُمتّهم »جميل« إلى مسرح الجريمة، لتمثيل 
في  المرميّة  السائق،  جثّة  وِجدت  حيث  جريمته، 

خندٍق، ونقلت إلى الطبابة الّشرعية.

واإلجراءات  األمنية  التحقيقات  استكمال  وبعد 
القضائية، َمثُل المجرم »جميل« أمام القضاء، ليقول 
كلمته بحّق مجرٍم، قاتٍل، وسارق، ومتناول للخمر، 
جريمته  على  راِدعة  عقوبة  ِمْن  يستحّقه  ما  لينال 
وألمثاله،  له  عبرة  العقوبة  هذه  ولتكون  الثالثية، 
العقول  أْرباِب  و  المريضة،  القلوِب  أصحاب  من 

الّسوداء.
الستّة،  وأوالده  زوجته  القتيل،  السائق  أهُل 
القاتل  المال من والد  حصلوا على مبلغ كبير من 

َكِديَّة إلسقاط حقهم الشخصي.
إحدى  إلى  فأدخل  »جميل«،  المجرم  أما 
المؤّسسات العقابيّة واإلصالحيّة في الدولة لقضاء 
محكوميته بالحق العام عن جرائم القتل والسرقة 
الخمر،  تأثير  تحت  سيارة  وقيادة  الخمر  وتناول 
طائُر  به  يعصُف  الوساوس،  تمضُغه  آالمه،  يجتّر 

النّدم. 
خلَف  وهو   - لنفسه  يرّدد  »جميل«  وكأّن 

القضبان - قوَل الشاعر »ابن الّرومي«:
َمدا  »باَت َيدُعو الواِحَد الصَّ

            في َظالِم الّليِْل ُمنَْفِرَدا«
»في َحَشاُه ِمْن َمَخاَفتِِه     

               ُحُرقاتٌ َتلَذُع الَكبَِدا«
»َوَخِطيْئاِتي الّتِي َسلََفْت   

        لَْسُت أْحِصي َبْعَضها َعَدَدا« 

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

هو محض مصادفة.   
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أوراق قانونية

د. م�شطفى طاهر - باحث قانوين

»القتل الرحيم«.. بين اإلباحة والتجريم

صحيفة  نشرت   2017 مارس  من  الثاني  في 
»البانغوارديا« اإلسبانية تقريراً مثيراً حول إشكالية 
الموسيقي  انتحار  واقعة  عقب  الرحيم«،  »القتل 
من  تخلصاً  أنتونياني«،  »فابيانو  الشاب  اإليطالي 
حياته البائسة، وبعد معاناته الجسدية والمعنوية، 
شهر  في  له  تعرض  خطير  سيارة  حادث  جراء 
يونيو 2014، وتسبب في إعاقته وإصابته بالعمى 
والشلل، وظل منذ ذلك الحين طريح الفراش، مقيداً 
بأنابيب التنفس االصطناعي، وعاجزاً عن التحدث 

إال بصعوبة بالغة. 
إلى  نداًء  وجه  قد  الشاب  الموسيقي  وكان 
الطبقة السياسية ورئيس  المجتمع اإليطالي وإلى 
طالب  أغادر«،  »أتركوني  بعنوان:  الجمهورية، 
التي  وآالمه  معاناته  إلنهاء  الموت،  في  بحقه  فيه 
لندائه؛  االستجابة  بعدم  أيقن  وبعدما  تفارقه”.  ال 
التي  قصد مصحة في مدينة زيوريخ بسويسرا، 
تبيح القتل الرحيم قانوناً، بغض النظر عن جنسية 
بـ  ُيعرف  أصبح  لما  مقصداً  جعلها  ما  المريض، 

»سياحة االنتحار«. 
طاقم  بمعرفة  »أنتونياني«  حياة  إنهاء  تم  وقد 
طبي متخصص، وبعد حقنه بأدوية قاتلة أدت إلى 
 – العملية  هذه  وكلفته  دقائق،  غضون  في  وفاته 
فضالً عن حياته - نحو 15 ألف يورو، شاملًة قيمة 
األدوية وتكاليف الرعاية الطبية ومصاريف الدفن. 
قال  الحياة،  توديعه  قبل  األخيرة  رسالته  وفي 
الشاب اإليطالي: »شكراً لمن انتزعني من العذاب.. 
شكراً لكل من اقتلعني من بحر اآلالم.. لقد بلغت 

مرادي من دون مساعدة من دولتي«.
في  واسعاً  نقاشاً  الواقعة  هذه  أثارت  وقد 
خاصة  إيطاليا،  داخل  والدينية  الرسمية  األوساط 
االنتحار  على  اإلقدام  إلى  الضحية  اضطرار  مع 
القانون  سطوة  من  هرباً  وطنه،  حدود  خارج 
عن  فضالً  الرحيم«،  »القتل  يجرم  الذي  اإليطالي 
بانتظار  كانت  التي  عاماً   12 لمدة  السجن  عقوبة 

على  لمساعدته  إلى سويسرا  رافقه  الذي  صديقه 
بكونها  الواقعة  الفاتيكان  وصف  فيما  االنتحار، 

»دليالً واضحاً على فشل المجتمع«.
والعشرين  السابع  في  أخرى  واقعة  وفي 
في  الغالب  للنهج  واستمراراً   ،2018 نوفمبر  من 
بريطانيا.. خسر نويل كونواي )68 عاماً( معركته 
التي رفضت منحه  العليا،  القضائية أمام المحكمة 
»الحق في الموت«، رغم معاناته الطويلة من مرض 
إلى  دفعه  ما  شفائه،  من  ميؤوس  حركي  عصبي 
التعليق على الحكم بقوله إنه أمر وحشي وشديد 
القسوة ومخيب لآلمال بشدة، وأن الخيار الوحيد 
الصناعي  التنفس  جهاز  إزالة  هو  أمامه  المتاح 
واالختناق حتى الموت. وأكد »كونواي« أنه يرغب 
 1961 لعام  االنتحار  قانون  لكن  حياته،  إنهاء  في 
يعاقب من يقدم المساعدة في ذلك بما يصل إلى 
مساساً  اعتبره  ما  وهو  سنة،   14 لمدة  السجن 
الخاصة«،  الحياة  »احترام  في  بالحق  مبرر  غير 
بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. وقد 
بأن  منوهًة  التعارض،  بهذا  العليا  المحكمة  أقرت 
تعديل القانون بهدف مساعدة المرضى الميؤوس 
من شفائهم على الموت، هو أمر منوط بالبرلمان، 
ثالث  قبل  الساحقة،  باألغلبية  ذلك  رفض  والذي 

سنوات.  
وُتثير مثل هذه الوقائع قدراً كبيراً من المشاعر 
اإلنسانية المتباينة، التي يختلط فيها التعاطف مع 
يد  الضحايا«، والرغبة في مد   – »المرضى  هؤالء 
ذلك  وحدود  طبيعة  إزاء  الحيرة  مع  إليهم،  العون 
التحفظ  عن  الذي يمكن تقديمه لهم، فضالً  العون 
مباشر،  بشري  بتدخل  حياتهم  إنهاء  تأييد  إزاء 
النفس  وقدسية  بحرمة  المساس  على  ينطوي  قد 
أو  التي ال يجوز إلنسان االعتداء عليها،  البشرية، 
التفريط فيها على أي نحو، باعتبارها ملكاً لبارئها 

وحده سبحانه وتعالى. 
السعي  إلى  المختلطة  المشاعر  هذه  وتدعونا 

»القتل  موضوع  على  أشمل  بصورة  للتعرف 
الفكرة  هذه  بنشأة  يتعلق  فيما  السيما  الرحيم«، 
تاريخياً، ومواقف بعض دول العالم تجاهها: إباحًة 
أو تجريماً، فضالً عن تبين حكم اإلسالم وموقف 
المشرع اإلماراتي من هذه القضية المثيرة للجدل.  

ملحة تاريخية 

تناولت  التي  األدبيات  من  كثير  في  تردد 
موضوع »قتل الرحمة« أو »القتل بدافع الشفقة«، 
أو ما أصبح ُيعرف بـ »القتل الرحيم« أن هذه الفكرة 
تعود إلى فالسفة اليونان القدماء، ومنهم أفالطون، 
الذي ذكر في كتابه »الجمهورية«، أّنه يجب تقديم 
أّما  وعقالً،  جسماً  األصحاء  للمواطنين  عناية  كل 
أن يتركوا  الذين تنقصهم سالمة األجسام فيجب 
للموت، الذي أسماه سقراط وأتباعه في هذه الحالة 

بـ »التدبير الذاتي للموت بشرف«. 
مصطلح  القتل  من  النوع  هذا  على  أُطلق  وقد 
إغريقية  كلمة  وهي   »Euthanasia« األوثانازيا 
األصل، تتألف من مقطعين: »EU« وتعني الَحَسن أو 
الطيب، الرحيم أو الميسر، و»THANASIA« وتعني 
الموت أو القتل أو الفناء. ومن ثم فإّن »األوثانازيا« 
»الموت  أو  الرحيم«  القتل  أو  »الموت  لغوياً  تعني 
الحَسن« أو »الموت الميسر«. أما في التعبير العلمي 
المعاصر، فتعني »تسهيل موت الشخص المريض 
الميؤوس من شفائه، بناء على طلب ُملِحٍّ منه، مقدم 

للطبيب المعالج«. 
إلى  الحقاً  الرحيم«  »القتل  فكرة  انتقلت  وقد 
األمريكيين.  ثم  والفرنسيين  واأللمان  اإلنجليز 
وينسب اصطالح »القتل بدافع الشفقة« إلى القس 
 –1214( بيكون«  »روجيه  اإلنجليزي  والفيلسوف 
أنه  مؤكداً  أفالطون،  نهج  على  سار  الذي   ،)1294
»يتعين على األطباء العمل على إعادة الصحة إلى 
أّن  وجدوا  إذا  ولكن  آالمهم،  وتخفيف  المرضى 
شفاءهم ال أمل فيه، كان عليهم أن يهيئوا لهم موتاً 
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هادئاً وسهالً«. كما ذكر المفكر اإلنجليزي »توماس 
»يجب على رجال  أّنه  »اليوتوبيا«  مور« في كتابه 

الدين والقضاة حّث التعساء على الموت«.
منذ   - يماَرس  ومازال  الرحيم«  »القتل  وكان 
سنوات طويلة - بشكل خفي في بريطانيا وألمانيا 
دول  من  وغيرها  المتحدة،  والواليات  وفرنسا 
العالم، بدوافع الشفقة والرحمة اإلنسانية، والرغبة 
التي  المبرحة  اآلالم  من  المرضى  تخليص  في 
رغم  المستعصية  أمراضهم  جراء  منها،  يعانون 
حظـره دينياً، وكونه يشكل »جريمة« معاقب عليها 

قانوناً في معظم هذه الدول. 
بناء  المرضى،  بوفاة هؤالء  التعجيل  يتم  وكان 
أحد  أو  أمره  أو ولي  المريض  ملّح من  على طلب 
المعالج.  الطبيب  لتقدير  أو وفقاً  األقربين،  أقربائه 
بعقاقير  المرضى  منها: حقن  بوسائل عدة،  وذلك 
قاتلة، أو رفع أجهزة التنفس االصطناعي عنهم، أو 
التوقف عن تقديم العالج الذي كان يؤخر موتهم. 

حركات  الدول  هذه  معظم  في  وتأسست 
الرحيم،  بدافع  بالقتل  بالسماح  تنادي  وجمعيات 
للراغبين  والنفسية  المادية  المساعدات  وتقديم 
أباح األمر الصادرمن هتلر  ألمانيا،  في ذلك. وفي 
والمعتوهين  العقليين  المرضى  قتل  1939م،  عام 
والشيوخ المصابين بالخرف، وروج الفكر النازي 
بغية  خلقية،  بتشوهات  المولودين  األطفال  لقتل 

الحفاظ على عرق صافي خاٍل من األمراض.

عام  العام  للرأي  استبيان  أوضح  فرنسا،  وفي 
»القتل  يؤيدون  الفرنسيين  من   %85 أّن   1987
القانون الجنائي،  الرحيم«، وأيد 76% منهم تعديل 

للسماح به.
وفي الواليات المتحدة، أباح بعض األساقفة، عام 
الرحيم في حدود معقولة ومقبولة،  القتل  1936م، 
وانتقدوا معاقبة أو حتى مجرد اعتبار الطبيب في 
برأ القضاء األمريكي  هذه الحالة »قاتالً«. وحديثاً 
أطباء مارسوا القتل بدافع الشفقة. وما زالت قوانين 
حتى  االنتحار  تجّرم  ال  األمريكية  الواليات  بعض 
عام  كاليفورنيا  في  الصادر  القانون  ومنها  اآلن، 
1977م، الذي منح الحق لكّل شخص أن يحدد موعد 
موته، وأن يكون موته سهالً وبال معاناة. وكشف 
أن  1969م  عام  األمريكيين  األطباء  لنقابة  استبيان 

80% من األطباء يمارسون القتل الرحيم. 
معارضته  األطباء  اتحاد  واصل  بريطانيا،  وفي 
»االنتحار«، رغم تأييد  الذي ُيجرم  القانون  لتغيير 

بعض وزراء الحكومة لذلك.

�إباحة �لقتل �لرحيم 

والعالم،  أوروبا  في  دولة  أول  هولندا  أصبحت 
في  الحق  شفائهم،  من  الميؤوس  للمرضى  تبيح 
مرضاهم  قتل  لألطباء  وتتيح  حياتهم،  إنهاء  طلب 
رحمًة بهم، اعتباراً من األول من يناير 2002، وهو 
الذي  الرحيم«،  »القتل  قانون  سريان  بدء  تاريخ 

أقره البرلمان الهولندي في نوفمبر 2001، وتضمن 
العديد من الضوابط الصارمة، التي اشترط االلتزام 
بها إلباحة ذلك القتل، ومنها: ثبوت معاناة المريض 
من آالم مبرحة جراء مرض مزمن الُيرجى شفاؤه، 
كان  إذا  حياته  إنهاء  يطلب  من  أمر  ولي  وموافقة 
طلب  وصدور  عمره،  من  عشرة  السادسة  دون 
التأكد  مع  المريض وحده،  الحياة عن  إنهاء  جدي 

من سالمة قواه العقلية.
بهولندا على هذا  أخرى  )13( دولة  وقد لحقت 
وسويسرا  ولوكسمبورغ  بلجيكا  وهي:  الدرب، 
والدانمرك وفنلندا وفرنسا والهند وايرلندا وإيطاليا 
الواليات  مازالت  بينما  والمكسيك.  وكولومبيا 
المتحدة تحظر ممارسة القتل الرحيم على المستوى 
الفيدرالي، وإن كان ُيسمح به قانوناً في 6 واليات، 

منها واشنطن واوريغون وفيرمونت. 

موؤيدون ومعار�شون 

في  يصب  أنه  الرحيم  للقتل  المؤيدون  يرى 
مصلحة المريض، كما يحقق – في الوقت ذاته - 
مصلحة اآلخرين، من األهل واألصدقاء والمجتمع.

فاإلنسان حّرٌ في تقرير مصيره، وله الحّق في 
التصرف بجسده كيف يشاء، وله - حال تعّرضه 
آلالم غير محتملة الحـق في المـوت بصورة كريمة، 
لتخليصه من هذه اآلالم. كما أن قيمة حياة اإلنسان 
تقاس بقدر ما يمكن أن يسهم به في المجتمع من 
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أوراق قانونية

على  تعتمد  حياته  أصبحت  ما  فإذا  وإبداع،  إنتاج 
الغير، وبات مجرد »كتلة لحمية« ال نفع لها، حينئذ 

تتساوى الحياة مع الموت، بل يكون الموت أولى.
ومن ناحية أخرى، فإن تخفيف اآلالم الجسدية 
الميؤوس من شفائه، لن تزيل آالمه  المريض  عن 
النفسية لشعوره بأّنه عبءٌ ثقيل على من يتولّون 
رعايته من أهله وأصدقائه األقربين، وال مفّر - بعد 
على  وتمردهم  بأمره  تبّرمهم  من  كثير-  أو  قليل 

أحواله. 
وُيشار أخيراً إلى تزايد العبء االقتصادي على 
كاهل األسرة والمجتمع، في ضوء ارتفاع متوسط 
تكلفة  وارتفاع  المسنين،  أعداد  وازدياد  العمر 
عالية  مستويات  إلى  المركزة«  »العناية  وحدات 

للغاية. 
ويرى المعارضون للقتل الرحيم أن الحياة هبة 
ودور  واهبها،  إال  يسترّدها  أن  يحّق  ال  الله،  من 
والتركيز  الحياة فحسب،  على  الحفاظ  هو  األطباء 
ومساندة  اآلالم،  يزيل  الذي  العالج  تطوير  على 
المريض وأهله وبث روح الصبر لديهم، من خالل 
جماعات الدعم النفسي، إلى جانب زيادة االهتمام 
الخدمات  مستوى  وتحسين  المسنّين،  بطّب 

الشخصية للمرضى الميؤوس من شفائهم.
ويؤكد المعارضون للقتل الرحيم أنه إذا أصبح 
قتل المريض هو الحل األمثل، فإنه يؤدي إلى فقدان 
المصداقية بين المريض والطبيب، وتقويض فلسفة 

التعليم الطبّي، وفقدان مهنة الطب لقيمتها.

�لقتل �لرحيم و�لإ�شالم 

خلق الله اإلنسان في أحسن تقويم، وكّرمه على 
سائر مخلوقاته، وجعله خليفته في األرض. ولذلك 
اإلنسان،  حياة  وقدسية  حرمة  على  اإلسالم  أّكد 
وحرم جميع أنواع القتل واعتبره من أكبر الكبائر، 
ولم يجعل النفس ملكاً ألحد حتى اإلنسان نفسه، 
إنسان،  قتل  يجوز  فال  وحده.  لله  ملك  هي  وإنما 
حياته  في  والتفريط  نفسه  قتل  على  مساعدته  أو 
باالنتحار، مهما كانت حالته، حتى وان كان ميؤوساً 

من شفائه. 
الله قتل النفس واالنتحار، في قرآنه  وقد حّرم 
الكريم، فقال سبحانه وتعالى: »َوالَ َتْقتُلُواْ أَنُفَسُكْم 
»وال تلقوا  َرِحيماً«، وقال تعالى:  ِبُكْم  َكاَن  اللَه  إن 
َتْقتُلُواْ  »َوالَ  تعالى:  وقال  التَّْهلُكة«  إلى  بأيديكم 

 .» النَّْفس الَّتِي َحرََّم اللُه إال ِبالَْحقِّ
على  الشريفة  األحاديث  من  العديد  جرى  كما 
لسان النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ذات الشأن، 
ومنها أنه قال: »من تردى من جبل، فقتل نفسه فهو 
أبداً، ومن  في نار جهنَّم يتردى فيها خالداً مخلداً 
يده يتحساه  تحسى سماً، فقتل نفسه، فسمه في 
في نار جهنَّم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه 
بحديدة، فحديده في يده يجأ بها بطنه في نار جهنَّم 

خالداً مخلداً أبداً«. 

�لقانون �لإمار�تي 

االتجاه  عن  ببعيد  اإلماراتي  القانون  يكن  لم 
»القتل  التي حظرت  العالم،  الغالب في معظم دول 

الرحيم« قانوناً، ووقفت في وجه المحاوالت الرامية 
والمجتمعية  الطبية  المساعدة  تقديم  »شرعنة«  لـ 
في  والراغبين  شفائهم،  من  الميؤوس  لألشخاص 
االنتحار وإنهاء حياتهم، تخلصاً من قسوة آالمهم 

المبرحة وأمراضهم المستعصية.
التجريم  في  اإلسالمي  المنهج  مع  واتساقاً 
والقانونية،  الدستورية  بثوابته  وتمسكاً  والعقاب، 
اإلنسان  »حق  لحماية  اإلماراتي  المشرع  إنحاز 
ومعارضاً  االنتحار،  إباحة  رافضاً  الحياة«،  في 
لتقنين »القتل الرحيم«، أياً كانت صوره وأشكاله، 
كانت دوافعه وببواعثه.. وهو ماتبدى بشكل  وأياً 
والحادية  العاشرة  المادتين  في  وصريح  حاسم 
عشرة من المرسوم بقانون اتحادي رقم )4( لعام 
خليفة  الشيخ  السمو  أصدره صاحب  الذي   ،2016
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، في 
شأن المسؤولية الطبية.  فقد أكدت المادة العاشرة 
من هذا المرسوم بقانون – بحسم ووضوح على 
السبب  كان  أياً  المريض  حياة  إنهاء  جواز  عدم 
ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، 
وعدم جواز رفع أجهزة اإلنعاش عن المريض إال 
أو  ونهائياً،  تاماً  توقفاً  والتنفس  القلب  توقف  إذا 
ونهائياً،  تاماً  توقفاً  المخ  وظائف  جميع  توقفت 
وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، التي يصدر بها قرار 
من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتأكيد األطباء 

وحكمهم بأن هذا التوقف ال رجعة فيه.
السماح  عشرة  الحادية  المادة  أجازت  بينما 

إجراء  بعدم  وذلك  الطبيعية«،  »الوفاة  بحدوث 
حالة  في  للمريض  الرئوي  القلبي  اإلنعاش 
االحتضار، إذا كان المريض يعاني مرضاً غير قابل 
العالج.  طرق  استنفد جميع  أو  غالباً،  منه  للشفاء 
وفي حالة ثبوت عدم جدوى العالج في مثل هذه 
إجراء  بعدم  المعالج  الطبيب  نصيحة  أو  الحالة، 
ثالثة  تقدير  حالة  في  أو  الرئوي،  القلبي  اإلنعاش 
مصلحة  أن  االستشاريين  األطباء  من  األقل  على 
المريض تقتضي السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، 
وال يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة 

المريض أو وليه أو الوصي عليه.
المشرع اإلماراتي  ومن ناحية أخرى، فقد كان 
حاسماً وواضحاً أيضاً في رفضه إلباحة االنتحار، 
على النحو الذي تبدى في المادة )335( من قانون 
المعدل،   1987 لسنة   )3( رقم  االتحادي  العقوبات 
االنتحار  والتي نصت على معاقبة من يشرع في 
بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بالغرامة 
بالعقوبتين  أو  درهم  آالف  تجاوز خمسة  ال  التي 
أو  آخر  حرض  من  كل  بالحبس  عاقبت  كما  معاً. 
ساعده بأية وسيلة على االنتحار، شريطة أن يتم 
يتم  لم  المنتحر  بناء على ذلك. وإذا كان  االنتحار 
اإلدراك،  أو  اإلرادة  ناقص  كان  أو  عشرة  الثامنة 
المحرض  الحالة ظرفاً مشدداً. ويعاقب  عدت هذه 
بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه بحسب األحوال، 
فاقد  االنتحار  في  شرع  من  أو  المنتحر  كان  إذا 

االختيار أو اإلدراك. 



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

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

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

وجبة كل  في  تناوله  تستطيع 

 يتم سد المنطقة
 من داخل المعدة
للحد من حجمها

لماذا هذا اإلجراء؟

كيف تتم هذه العملية؟

The American Surgecenter
Mubarak Bin Mohammed Street | Abu Dhabi 
United Arab Emirates

theamericansurgecenter.com/lp/esg

Call Us : 050 815 9186

Schedule your consultation today! 

إجراء غير جراحي بال آالم  يستغرق اإلجراء 40
دقيقة

للتعديل و  قابل 
اإلصالح

40

ضئيل  احتمال 
الغذائي للنقص 

 يساعد على خسارة
3/4 من الوزن الزائد

ال شقوق وال ندبات
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  نقضت 
بإعدام  قضى  حكماً  المتحدة  العربية  اإلمارات 
محكمة  إلى  القضية  إحالة  مقررة  مخدرات،  تاجر 
عدم  سند  على  مجدداً،  فيها  للنظر  االستئناف 

مناقشة المتهم في االتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة في إحدى إمارات الدولة قد 
أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ حاز بقصد االتجار 

مادة مخدرة، مطالبة بمعاقبته. 
نفسها  اإلمارة  في  درجة  أول  محكمة  وقضت 
وحضورياً وباإلجماع بمعاقبة المتهم باإلعدام بما 
المضبوطة  المواد  اتهام، ومصادرة  إليه من  أسند 

وإتالفها. 
أول  محكمة  بقرار  عليه  المحكوم  يرتض  ولم 
وقضت  باالستئناف،  الحكم  في  فطعن  درجة، 
وباإلجماع  نفسها  اإلمارة  في  االستئناف  محكمة 
لدى  قبوالً  الحكم  يلق  ولم  األول،  الحكم  بتأييد 
االتحادية  المحكمة  أمام  فيه  فطعن  عليه  المحكوم 

العليا. 
في  العامة  النيابة  طعنت  نفسه،  الوقت  وفي 
اإلمارة نفسها رافضة طعن المحكوم عليه، ومطالبة 

بإقرار الحكم الذي قضت به محكمة االستئناف. 
الذي  الحكم  العليا  االتحادية  المحكمة  ونقضت 
قضت به محكمة االستئناف، مقررة إحالة القضية 
إلى محكمة االستئناف للنظر فيها مجدداً، على سند 

عدم مناقشة المتهم في االتهام المسند إليه. 
وأوضحت المحكمة االتحادية العليا في حيثيات 
المادة  بنص  عمالً  أنه  االستئناف  حكم  نقضها 

�شعد حممد �أبوزيد - باحث قانوين 

دولة  في  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   )165(
المقرر في  المتحدة، فإن األصل  العربية  اإلمارات 
المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفهي 
الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم. ويسأل 
معترفاً  كان  إذا  عليه  التهمة  تالوة  بعد  المتهم 
إليه. وإذا اعترف يجوز  بارتكاب الواقعة المسندة 
للمحكمة االكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع 
يجري  بما  محضر  يحرر  أن  يجب  كما  الشهود. 
المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه  في جلسة 
على  المحضر  ويشتمل  وكاتبها.  المحكمة  رئيس 
كانت  إذا  ما  فيه  ويبين  المحاكمة،  جلسة  تاريخ 
النيابة  وعضو  القضاة،  وأسماء  سرية،  أو  علنية 
وأسماء  والكاتب،  الجلسة،  في  الحاضر  العامة 
الشهود،  وشهادة  عنهم،  والمدافعون  الخصوم، 
التي  األوراق  إلى  فيه  ويشار  الخصوم.  وأقوال 
به  وتدون  تمت،  التي  اإلجراءات  وسائر  تليت، 
الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي 
به في المسائل الفرعية ومنطوق األحكام الصادرة 
وأضافت  الجلسة.  في  يجري  مما  ذلك  وغير 
إن  نقضها  حيثيات  في  العليا  االتحادية  المحكمة 
النص في قانون اإلجراءات الجزائية يدل على أن 
الجلسة من  الخصوم وخلو محضر  مناقشة  عدم 
أقوالهم واإلشارة إليها وسائر اإلجراءات التي تمت 

في المحضر، يبطل الحكم بطالناً مطلقاً. 
حيثيات  في  العليا  االتحادية  المحكمة  وذكرت 
المحاكمة  جلسات  محاضر  من  الثابت  أن  نقضها 
أن المتهم بحيازة مادة مخدرة بقصد االتجار بها، 

ولم  يسأل  لم  المحاكمة،  جلستي  حضر  والذي 
الجريمة  أن  ذلك  إليه،  المسند  االتهام  في  يناقش 
معاقب عليها باإلعدام، ما كان يوجب على المحكمة 
أن تسأله عن التهمة المسندة إليه، وتدون أقواله في 
محضر الجلسة. وقد خالف حكم محكمة االستئناف 
هذا النظر، وقضى بتأييد قرار محكمة أول درجة 
أقواله  ويدون  يناقشه  أن  دون  من  المتهم  بإعدام 
محكمة  حكم  فإن  وبالتالي  الجلسة،  محضر  في 
االستئناف يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب 

النقض واإلحالة.
وبالنسبة للتعليق على حكم المحكمة االتحادية 

العليا في هذه القضية، يتضح لنا اآلتي: 
العقوبات  قانون  طبقت  درجة  أول  محكمة  إن 
اإلماراتي أي القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1986 
 1995 لسنة   14 رقم  االتحادي  بالقانون  والمعدل 
وأيدت  االستئناف  محكمة  وجاءت  سليماً.  تطبيقاً 
المواد  في  االتجار  جريمة  أن  باعتبار  الحكم  هذا 
المخدرة عقوبتها اإلعدام، كما نصت عليه مواد هذا 
التي  الخطيرة  الظاهرة  هذه  على  للقضاء  القانون 
تدمر األفراد والشباب والمجتمع بأكمله، ولكن عاب 
المحكمة  صححته  ما  الموقرتين  المحكمتين  على 
المتهم ودفاعه  إغفال مناقشة  العليا في  االتحادية 
فيما أبداه أمام المحكمتين الموقرتين ولم تستجيبا 

له.
قالت  كما  يلزمه  القانون  نصوص  وتطبيق 
في  المتهم  مناقشة  العليا  االتحادية  المحكمة 
المادة  بنص  عمالً  وذلك  إليه،  المنسوبة  الجريمة 

نقض حكم باإلعدام
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)165( من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي أي 
بتعديل   2005 لسنة   )29( رقم  االتحادي  القانون 
الصادرة  الجزائية  اإلجراءات  قانون  أحكام  بعض 

بالقانون االتحادي رقم )35( لسنة 1992(.
إذ تنص المادة )165( على التالي:

على  بالمناداة  الجلسة  في  التحقيق  )يبدأ 
الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه 
وتتلى  ومولده،  إقامته  ومحل  وجنسيته  ومهنته 
التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي 
بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما، ثم يسأل عما 
إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا 
والحكم  باعترافه  االكتفاء  للمحكمة  يجوز  اعترف 
شهادة  فتسمع  وإال  الشهود،  سماع  بغير  عليه 
شهود اإلثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها 
باإلعدام، فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق. 
النيابة  من  الشهود  لهؤالء  األسئلة  توجيه  ويكون 
العامة ثم من المجني عليه إن كان حاضراً ثم من 
المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه، ثم من 
المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة 
العامة، ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية 
أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية إليضاح 
الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على 
أن تستمع المحكمة لشهادة كل شاهد على انفراد(. 
وهذا نص واضح وصريح وال يحتاج الى تفسير 
وفي حال صدور الحكم باإلعدام على شخص فإن 

مناقشته ربما تغير وجه الدعوى.
وألن األصل في المتهم البراءة، توجد في قانون 
العقوبات اإلماراتي ضمانات لمبدأ شرعية الجرائم 

والعقوبات بدءا من إجراءات الدعوى الجنائية منذ 
فيها،  البات  النهائي  الحكم  تحركها وحتى صدور 
القواعد  خالف  إذا  بالبطالن  الحكم  عليه  ويترتب 
اإلجرائية وحق الطعن فى األحكام، وهذه الضمانات 
التعسفية  اإلجراءات  من  المتهم  حماية  بها  قصد 

وحمايه حقه في محاكمة عادلة.
كما جاء في الدستور اإلماراتي التالي:

المادة 27: ال عقوبة بدون قانون، ويحدد القانون 
الجرائم والعقوبات. وال عقوبة على ما تم من فعل 
عليها،  ينص  الذي  القانون  صدور  قبل  ترك  أو 

وللمتهم الحق في محاكمة عادلة.
المادة 28: العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى 
تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وله الحق 
في االستعانة بمحام، وللمتهم الحق في أن يوكل 

من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة.
ويبين القانون األحوال التي يتعين فيها حضور 
أو  جسمانياً  المتهم  إيذاء  وأن  المتهم،  عن  محام 

معنوياً محظور.
كما نظم القانون االتحادي رقم )35( لسنة 1992 
بشأن اإلجراءات الجزائية جميع اإلجراءات الخاصة 
بالقضايا الجنائية، ويتضمن هذا القانون مجموعة 
من القواعد واألحكام التي تشرح أساليب وإجراءات 

التحقيق في الجرائم ومحاكمة المتهمين، ومنها: 
المادة )4( الحق في االستعانة بمحام:

جناية  بارتكاب  اتهم  من  لكل  يكون  أن  يجب 
المؤبد  بالسجن  أو  اإلعدام  بحكم  عليها  يعاقب 
لم  وإذا  المحاكمة،  في مرحلة  عنه  للدفاع  محامي 
يوكل المتهم محامياً، تقوم المحكمة بتعيين محام 

له وتتحمل الدولة مصاريفه.  كما يجوز للمتهم في 
جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من 
المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق 

من عدم قدرته على توكيل محام.
بناًء  الدعوى  في  القاضي  يحكم   :)209( المادة 
على قناعته، غير أنه ال يجوز له أن يبني حكمه على 

أي دليل لم يقدم أمامه أثناء نظر الدعوى.
علنية  جلسة  في  بالحكم  ينطق   :)210( المادة 
حتى ولو تم النظر في الدعوى في جلسة سرية، 
ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة الذي يوقعه 

رئيس المحكمة والكاتب.
أو  ثابتة  غير  الواقعة  كانت  وإذا   :)211( المادة 
المحكمة  القانون، تحكم  يعاقب عليها وفق  مما ال 
ببراءة المتهم وإخالء سبيله إذا كان مسجوناً على 

ذمة هذه القضية وحدها.
وكانت  ثابتة  الواقعة  كانت  وإذا   :)212( المادة 
المحكمة  تقضي  بالقانون،  عليها  يعاقب  مما 
القانون. في  المقررة  لألحكام  طبقاً  بالعقوبة، 

االتحادية  المحكمة  استندت  القضية،  هذه  وفي 
الى هذه  العليا في نقض حكم محكمة االستئناف 
وتحديدا  باإلجمال،  والقانونية  الدستورية  المواد 
الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   )165( المادة  الى 
االتحادي، وذلك لنقض حكم إعدام تاجر المخدرات 
هذا، وإحالة القضية إلى محكمة االستئناف لنظرها 
مجدداً، على سند عدم مناقشة المتهم في االتهام 
العليا في  المحكمة االتحادية  إليه. وتكون  المسند 
قرارها هذا قد أرست ومجدداً مبدأ قانونياً مهماً في 

العدالة الحقيقية والحكم العادل والنزيه.
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عالمّي  اليوم  أصبح  مصطلح  )الهاكاثون(، 
األولى  كلمتين،  من  مكون  وهو  االستخدام، 
إما  اختراق  وتعني  اإلنجليزية  باللغة  )هاكينغ( 
أو  مغلقة  إلكترونية  لدائرة  أو  لنظام  أو  لحساب 
)ثون(  هي  أو  الثانية  الكلمة  أما  إلخ.  لفضاء.. 
والتي  )الماراثون(  اإلنجليزية  الكلمة  في  فنجدها 
باتت معروفة لنا جميعاً، وتعني السباق الطويل، أو 
المنافسة لمسافات طويلة. وبذلك يكون معنى كلمة 
أو  ابتكارات جديدة  نحو  االختراق  هو:  الهاكاثون 

نحو ارتياد فضاءات إبداعية جديدة..إلخ.
الجهل  الختراق  سباق  بأنه  الهاكاثون  وأعّرف 
يفصلنا  التي  الجديدة  والمعرفة  اإلبداع  عن  بحثاً 
فيما  البشري،  الذهن  وإعمال  االهتمام  غياب  عنها 
يمكن الحصول عليه في عالم المعرفة، أو الوصول 
منها،  الناس  يستفيد  ملموسة  حقيقة  لجعله  إليه 

وتسّهل حياتهم أو تجعلها أفضل وأكثر جودة.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  احتفلت  وقد 
اإلمارات(  )هاكاثون  الفائزين بمسابقة  بتكريم 
بنسخته الثانية 2019، وذلك بجامعة زايد في دبي، 
العامة  الهيئة  في  المسؤولين  من  عدد  وبحضور 

لتنظيم قطاع االتصاالت.
الثانية )بيانات  وكان شعار الهاكاثون بنسخته 
الفائزة  الفرق  وعدد  الحياة(،  وجودة  للسعادة 
الفائز  بينهم  من  فريقاً   21 بالهاكاثون  والمكرمة 
في  األول  بالمركز  والفائزون  الكبرى،  بالجائزة 
كل إمارة، إلى جانب تكريم مئة فريق من مختلف 
إمارات الدولة، قّدموا حلوالً ذكية مبتكرة للتحديات 

حممد ح�شن �حلربي

�إعالمي وكاتب �شحايف

لهاكاثون  العام  والهدف  الراهن.  في  المطروحة 
وابتكار  البيانات  تحليل  على  القدرة  هو  اإلمارات 

الحلول التقنية لمشكالت الراهن. 
وفي حديث القلب إلى القلب مع المشاركين من 
وإعالميين،  بيانات  ومحللي  ومصممين  مبرمجين 
المنصوري، مدير عام  أوضح  سعادة حمد عبيد 
دولة  في  االتصاالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة 
جديد،  هاكاثون  على  نلتقي  نحن  ها  اإلمارات: 
وجودة  للسعادة  بيانات  اإلمارات:  هاكاثون 
والشراكة  واإلبداع،  االبتكار،  على  نلتقي  الحياة. 
الشاملة بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص 
المستقبل  بصناعة  التزامنا  معاً  نجدد  واألفراد. 

يقوم على  بدولتنا ومجتمعنا. مستقبل  يليق  الذي 
الذكية  الحلول  وصناعة  للبيانات،  العلمي  التحليل 
لمواجهة التحديات في عالم سريع التغيّر في هذا 
الحاضر  يصنعون  من  وحدهم  المبادرون  الزمن، 
العام  منذ  نبادر  أن  قررنا  ونحن  والمستقبل. 
أكبر  المنطقة  خريطة  على  نضع  بأن  الماضي 

هاكاثون للمبدعين على امتداد اإلمارات السبع.
وأشار إلى أننا ندخل اليوم إلى هاكاثون 2019، 
توظيفها  على  سنعمل  ثرية،  تجربة  نمتلك  ونحن 
لالرتقاء بالنتائج في نهاية شهر االبتكار بإذن الله. 
في هاكاثون 2019 سوف نعمل على متابعة األفكار 
الواقع،  أرض  على  تطبيقها  إلى  والحلول، وصوالً 

وسوف ترون ذلك بأنفسكم.
معرفية  رسالة  ينظم  حدث  لكل  كان  ولما 
أفراد  تهم  عامة  وحياتية  وإنسانية  واجتماعية 
المجتمع، فإن لهاكاثون اإلمارات رسائل ثالث ذات 

أبعاد عّدة، و هي:
واحد  كفريق  معاً  نعمل  )أن  األولى:  الرسالة 
متناغم، يجتمع على هدف واحد يتمثل في شعار 

الهاكاثون وهو السعادة وجودة الحياة(.
 أما الرسالة الثانية فهي: )رسالتي إلى الجهات 
في  تزيد من مشاركة موظفيها  أن  الحكومية هي 
الهاكاثون. نريد أن نرى فرقاً تمثل الجميع بما فيهم 
الحكومة. فالحلول الناجحة هي التي تمثل وجهات 
النظر كافة، سواء كانت وجهة نظر رجل الشارع، 
صاحب  أو  األكاديمي،  أو  الحكومي  الموظف  أو 
أيضاً  لي  واسمحوا  وغيرهم.  الطالب  أو  الشركة، 

هاكاثون اإلمارات.. 
عالمة فارقة على طريق الثورة الصناعية الرابعة

�لهاكاثون �سباق 

الخرت�ق �جلهل بحثًا 

عن �الإبد�ع و�ملعرفة 

�جلديدة
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أن أحث الجهات الحكومية على مزيد من الجرأة في 
فتح البيانات وإتاحتها للجمهور ضمن ما يسمح به 
القانون، وبما ال يخل بقواعد الخصوصية واألمن. 
ففي تجارب مثل الهاكاثون، ال يمكن توّقع النتائج 
المرجوة من دون اكتمال العناصر الثالثة: تحديات 
المعالم، بيانات كافية، وعقول  مدروسة وواضحة 
تعمل معاً على ابتكار الحلول. إن أي غياب أو نقص 
في أي من هذه العناصر الثالثة سيقود، ال سمح 

الله، إلى هدر في الجهود والموارد(.
وجاءت الرسالة الثالثة إلى الجامعات وهي من 
اإلمارات:)رسالتي  لهاكاثون  الرئيسيين  الشركاء 
هذه  اغتنام  ضرورة  في  تتمثل  الجامعات  إلى 
ال يتجزأ من  االبتكار جزءاً  المهمة لجعل  الفرصة 
آليات التأهيل والتعليم، استعداداً لسوق عمل يختلف 
فالدراسات  مضى.  وقت  أي  في  عليه  كان  عما 
االستشرافية التي صدرت خالل السنوات األخيرة 
المقبلة  السنوات  خالل  العمل  سوق  أن  تؤكد 
تحليل  مثل  مهارات  على  أساس  بشكل  سيعتمد 

البيانات، واالبتكار، والذكاء االصطناعي(.
من  اإلمارات  دولة  توليه  ما  التعريف  عن  غني 
الشباب  من  والمبتكرين  باالبتكار  الفت  اهتمام 
الصناعية  الثورة  طريق  على  وذلك  خصوصاً، 
كالروبوتات  الصناعي  الذكاء  يميزها  التي  الرابعة 

وتحليل البيانات..
في  االهتمام  من  المستوى  هذا  يضاهي  وال 
اإلمارات سوى تفكيرها األهم وهو تحقيق اقتصاد 
المعرفة عبر المنتج التقني التطبيقي ليكون حقيقة 

ويدرج  الناس  متناول  وفي  األرض  على  ملموسة 
في قائمة الموارد كدخل قومي للدولة. وهاكاثون 
اإلمارات في نسخته األولى والثانية، إنما يأتي في 

هذا اإلطار.
العالمي  االقتصادي  المنتدى  تقرير  أشار  لقد 
2018 إلى أن حصة الذكاء االصطناعي من األعمال 
في   %29 بلغت  بها  يقومون  أن  البشر  اعتاد  التي 
العام 2017، ومن المتوقع، بحسب التقرير نفسه أن 
تزداد حصة الذكاء االصطناعي المتمثل بالروبوتات 
واآلالت الذكية إلى 58% في العام 2022. معنى ذلك 
أن التنافس الشرس في المستقبل القريب سيكون 
بين ذكاء اإلنسان وذكاء اآللة. وعلينا في اإلمارات 

أن نكون جاهزين لكي ندخل السباق ونضمن الفوز 
فيه.

ومن أهم هاكاثون اإلمارات توفير )خريجين 
من  يمكنهم  بما  االجتماعي  الذكاء  يمتلكون 
تمثل  حلول  بناء  في  اآلخرين  مع  التشارك 
القائمة  األحادية  فالنظرة  كافة؛  الفئات  مصالح 
على القواعد النظرية لم تعد صالحة لعالم اليوم. 
ومن حسن الطالع أننا في اإلمارات نتوافر على 

كنوز من البيانات(.
من  العالم  فإن  التقديرات،  آخر  وبحسب 
البيانات  من  )كوينتليون(   2.5 يومياً  ينتج  حولنا 
)الكوينتليون هو واحد وإلى يمينه 18 صفراً.. رقم 
البيانات  على  يطلقون  الخبراء  فإن  ولهذا  كبير(. 

مسمى )النفط الجديد( للقرن الحادي والعشرين.
البيانات  تحليل  خبراء  )عدد  فإن  السبب  ولهذا 
في بلد واحد هو الواليات المتحدة سيصل 2020إلى 
2.7 مليون محلل بيانات( بحسب دراسات رسمية.

العام  هذا  عند  يتوقف  لن  اإلمارات  هاكاثون 
إلى  إلى ما ال نهاية، فالحاجة  2019، بل سيستمر 
مبتكرين ومحللي بيانات لن تغيب عن المجتمعات 
المتوثبة التي تريد أن تكون في الصف األول دائماً 
من  يطرأ  قد  ما  لكل  والتحّوط  النجاح،  حيث  من 
مشكالت تعيق النمو والتقدم والتطوير وتحتاج إلى 
من يجد لها حلوالً مبتكرة جذرية. فكل عام جديد 
ستكون اإلمارات من مواطنين ومقيمين على موعد 
حيث  من  متطور  بشكل  لكن  جديد،  هاكاثون  مع 

الشعار وطبيعة التحديات. 

�الإمار�ت تويل 

�هتمامًا الفتًا 

باالبتكار و�ملبتكرين 

�ل�سباب
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نفسيًا؟
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في  الشرطة  أجهزة  أفراد  بين  شعور  يسود 
الواليات المتحدة بأن التعامل مع المشتبه بهم، الذين 
يعانون اضطرابات عقلية، أمر شديد الصعوبة وبالغ 
الخطورة أيضاً. فمؤخراً لقيت الشرطية آن جاكسون 
واثنان من المدنيين مصرعهم إثر إطالق نار عليهم 
لجاكسون  وكان  عقلياً  مضطرب  شخص  قبل  من 
اتصاالت سابقة مع المشتبه به، وحاولت مساعدته 
به  المشتبه  مع  السابقة  تجربتها  أن  إال  عائلته،  مع 
كانت  والدته  إن  بل  معه،  التعامل  في  تساعدها  لم 
ترى أن المرض العقلي تمكن منه وأن حالته أصبحت 
الضوء  المأساة  هذه  سلّطت  وقد  منها.  ميؤوساً 
على األخطار الناجمة عن االتصال مع المشتبه بهم 
الذين يعانون أمراضاً عقلية، كما أكدت الحاجة إلى 
ضرورة تزويد أفراد الشرطة بالمعلومات والوسائل 
المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحاالت وفي الوقت 
لهم•  واألمان  السالمة  درجات  أقصى  توفير  نفسه 
وقد يرى بعض رجال الشرطة أنه ال داعي لمثل هذه 
اإلجراءات من منطلق أنهم ليسوا موظفين اجتماعيين 
أو أطباء نفسيين، وال يحتاجون لهذا النوع من التعلم، 
إال أن هذا الرأي غير دقيق، إذ يحتاج رجل الشرطة 
إلى معرفة الكثير عن المرض النفسي حيث إنه بحكم 
باألمراض  المصابين  مع  نفسه  عمله سيجد  طبيعة 
خطراً  يشكل  قد  اإليصال  هذا  إن  حيث  العصبية، 
عليه وعلى من حوله. ووفقاً لتقرير المعهد الوطني 
األميركي للصحة العقلية، فإن هنالك نحو 83 مليون 
يعانون  السكان  عدد  من   %20 نحو  أي  أميركي، 
العقلية  األمراض  تقسيم  ويتم  عقلية.  اضطرابات 
النفسية  الحالة  اضطراب  تشمل  مختلفة  فئات  إلى 
تشمل  حيث  والعقلية  العصابية  واالضطرابات 
واالضطراب  االكتئاب،  النفسية  الحالة  اضطرابات 
الحزن  االكتئاب  أعراض  تشمل  كما  القطبية،  ثنائي 
والنوم  الغضب  وسرعة  األمل،  وانعدام  المتواصل 
التركيز.  وصعوبة  الطاقة  وانخفاض  المضطرب، 
أما االضطراب ثنائي القطبية، فهو عبارة عن تقلبات 
مزاجية حادة تتراوح ما بين االضطراب إلى المس، 
بعدم  أعراضه  وتتصف  الجنون،  من  ضرب  وهو 
القدرة  وعدم  بالضعف  والشعور  النوم  في  الرغبة 
بالخطأ،  االعتراف  وعدم  القرارات،  اتخاذ  على 
حيث  تكيفها  ودرجة  مدة  في  الحالة  هذه  وتختلف 
ترتبط بالجينات، ولهذا فإن األعراض المتشابهة قد 
العالج  ويتضمن  الواحدة.  األسرة  أفراد  بين  توجد 
عادة تناول العديد من األدوية التي تعمل على تهدئة 
الحالة العصبية لدى المريض، وعلى رجل الشرطة أن 
يكون مجهزاً باألدوات التي يحتاج إليها للمحافظة على 
سالمته خالل تعامله مع أي شخص مريض عقلياً، 
المعلومات يحصل عليه قبل وصوله  فكل جزء من 
إلى الموقع سيمثل أداة أخرى قد يحتاج إليها، كما أن 
الجهاز الذي يعمل لديه يحتاج إلى التشجيع من أجل 
وتحويلها  المعلومات  من  يستطيع  ما  أقصى  جمع 
إلى  وصوله  حال  وفي  العالقة،  ذي  الشرطي  إلى 
الشهود  العديد من  فإنه سيجد هناك  الحدث  موقع 
والمخبرين. ويجب معرفة طبيعة المرض الذي ُيعاني 
يتلقاه، ومتى  الذي  العالج  به، ونوعية  المشتبه  منه 
كانت آخر مرة تناول فيها الدواء، وما هو سجله في 

أو يسهل  أسلحة  العنف، وهل في حوزته  ممارسة 
كان  إذا  ما  معرفة  يجب  كما  عليها.  الحصول  عليه 
هذا الشخص لديه شيء ما ُيشعره باألمان وُيخفف 
عنه أعراض المرض العصبي، فمثالً إذا كانت هنالك 
رغبة في نقل هذا الشخص إلى مصحة عقلية، فيجب 
السماح له أن يأخذ معه دمية دب والتي قد تجعله 
لالتصال  األفضل  الوسيلة  الرحلة.  خالل  هادئاً 
وجود  في  تتمثل  نفسياً  مرضاً  ُيعاني  بشخص 
باتخاذ  األول  الضابط  يقوم  حيث  شرطة،  ضابطي 
اآلخر  الضابط  ُيوفر  بينما  موقع مناسب لالتصال، 
من  كل  يبقى  أن  ويجب  االتصال.  لضابط  التغطية 
ضابط االتصال، وضابط التغطية على مسافة كافية 
فعل  رد  أي  اتخاذ  يمكنها  بحيث  به،  المشتبه  من 
ُمناسب في حال تعرَّضا ألي تهديد من قبل المشتبه 
به، كما أن هذا األسلوب سيمنح المشتبه به شعوراً 
بأنه بعيد عن أي تهديد ُمباشر. وعلى ضابط التغطية 
الستخدام  جاهزاً  خالله  من  يكون  موقعاً  يتخذ  أن 
يعمل  أالَّ  نفسه  الوقت  وفي  الضرورة،  عند  القوة 
على صرف انتباه المشتبه به عن التفاعل مع ضابط 
الوحيد  االتصال  يكون ضابط  أن  ويجب  االتصال. 
المطروحة  فاألسئلة  به،  المشتبه  إلى  يتحدث  الذي 
من قبل ضابطي الشرطة، قد تؤثر سلبياً على الحالة 
إمكانية توفر  العصبية للمشتبه به• وفي حال عدم 
اثنين من ضباط الشرطة لمواجهة المشتبه به فإن 
الشرطة  بدورية  يستعين  أن  االتصال  ضابط  على 
بحيث تقف في مكان يفصل بينه وبين المشتبه به، 
كما ستكون بمثابة تغطية لضابط االتصال. ويجب 
على ضابط االتصال أن يتصف بالهدوء، وأن يكون 
صوته ثابتاً خالل تعامله مع المشتبه به، وعليه أن 
ُيوجه أسئلة جيدة مثل.. هل رأيت طبيباً من قبل أو 
ُتعانيه،  الذي  المرض  طبيعة  تعرف  هل  استشارياً؟ 
هل ُوصف أي عالج لك؟ هل اتبعت إرشادات الطبيب 
للمرة  الدواء  تناولت  متى  للدواء؟،  تناولك  خالل 
أية أسلحة؟، ماهي األصوات  األخيرة؟ هل بحوزتك 
التي  األسئلة  هذه  ما؟  شيء  فعل  منك  تطلب  التي 
بالمعرفة حول  يمكن طرحها والتي تكون ممزوجة 

العصبية  باالضطرابات  الخاصة  الطبية  المعالجة 
ستمنح ضابط الشرطة الكثير من المعلومات القيمة. 
بالمرونة  يتمتع  أن  االتصال  ضابط  على  ويجب 
ففي  عقلياً،  الُمضطرب  الشخص  مع  تعامله  خالل 
لألرواح  تعرضه  وهماً  يعاني  الشخص  هذا  حال 
الشريرة إذا لمس شخصاً ما، فإن على الضابط أن 
األصفاد حول  قبل وضع  قفاز  ارتداء  عليه  يعرض 
الذين  الضباط  من  العديد  أن  المالحظ  ومن  يديه. 
تعرضوا للقتل من قبل األشخاص المضطربين عقلياً 
كان لديهم اتصال سابق بهم، وهذا يعني أن األمور 
حال  في  أنه  إدراك  ويجب  الطرفين،  بين  تتغير  قد 
كان المشتبه به ُيواظب على تناول الدواء فإنه يمكن 
للضابط عندئذ أن يحل الموقف دون اللجوء للقوة. 
إال أنه في حال لم يكن المشتبه به قد تناول العالج 
منذ فترة طويلة فإن على ضابط الشرطة أن يدرك 
أنه سيواجه عندئذ شخصاً مختلفاً بشكل كامل عن 
األمر  قد يصل  بل  قبل،  الذي شاهده من  الشخص 
قابل  أنه  ينسى  أن  عقلياً  المضطرب  الشخص  بهذا 
ذلك الضابط. ويمكن القول أنه كلما اكتسب ضباط 
ازداد  العقلية،  األمراض  أكثر عن  الشرطة معلومات 
الشرطة  أجهزة  تقوم  وعادة  لديهم.  السالمة  معدل 
بالمعرفة  أفرادها  بتزويد  المتحدة  الواليات  في 
تنفيذ  طريق  عن  العصبية  األمراض  المطلوبة حول 
برنامج فريق التدخل في األزمات والمعروف باسم 
»نموذج ممفيس«، وهو برنامج شامل يضم أجهزة 
وأفراد  العقلية،  الصحة  من  وخبراء  القانون،  فرض 
متكامل  رد  خلق  إلى  يهدف  والذي  المجتمع  من 
إزاد أية أزمة تتعلق بالصحة العقلية، وقد أثبت هذا 
البرنامج فعاليته في المجتمعات التي تقوم بتطبيقه 
بالشكل السليم• إن األشخاص المضطربون عقلياً هم 
على  الشرطة  رجال  أقسم  الذي  المجتمع  من  جزء 
حمايتهم، ولهذا فإن الكيفية التي يتعامل بها ضباط 
ليس فقط على  عقلياً ستؤثر  المرضى  الشرطة مع 
وبشكل  أيضاً  ولكن  بالموقف،  الصلة  ذوي  األفراد 
مباشر على التزام ومواقف أي ضباط يتعاملون مع 

حاالت مشابهة في المستقبل.
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ضفاف

ال أذكر عدد المرات التي تسلمت فيها رسائل عبر البريد اإللكتروني، تم فيها اختياري ضمن المستفيدين 
من 750 ألف دوالر في سحب إحدى شركات تقنيات الحاسوب، وُطلِب مني إرسال المعلومات الخاصة 
بي، ورقم حسابي الخاص في البنك، لتحويل مبلغ الجائزة إليه. كما ال أذكر عدد المرات التي وصلتني 
فيها رسائل من أشخاص تتغير أسماؤهم كل مرة، يخبرونني فيها أنه تم التبرع لي بمبالغ تترواح بين 
المعلومات  تزويدهم ببعض  مليونين وخمسة ماليين دوالر من مؤسسات خيرية، ويطلبون مني أيضاً 
لتحويل المبالغ المتبرع بها إلى حسابي البنكي. أما الدكتور »كوفي واال« الذي يعمل بإحدى شركات األمن 
في دولة أفريقية، فقد أرسل لي مؤخراً إيميالً يخبرني فيه أن هناك صندوقاً من الصناديق يحتوي على 20 
مليون دوالر و550 كيلوغراماً من السبائك الذهبية تعود إلى أحد األمراء، توفي قبل أشهر قليلة، وأنه يريد 
أن نعمل معاً على نقل الشحنة من شركة األمن إلّي. ويؤكد لي أن هذه العملية خالية من المخاطر بنسبة 
100% وأنه عند االنتهاء منها يحق لي الحصول على 40% من إجمالي المبلغ، بينما سيكون نصيبه هو منها 
60%. وينصحني بالحفاظ على سرية هذه الصفقة ألنه ال يزال في الخدمة وال يريد أي تعقيدات حتى تنتهي 
العملية. وأخشى أال تصدقوني لو حدثتكم عن السيدات اللواتي توفي أزواجهن، وورثن عنهم ثروات طائلة، 
وقد كتبن إلّي يعرضن أن أساعدهن في إخراج هذه الثروات من بلدانهن مقابل نسبة مجزية، وال عن ابنة 
أحد الزعماء الذين أُطيحوا في بلدانهم، تعرض علّي مساعدتها في إخراج الثروة، التي تحتفظ بها في بلدها، 
مقابل نسبة مغرية أيضاً. أما المكالمات التي تصلني من أرقام محلية، يخبرني المتحدثون على الطرف 
اآلخر منها عن فوزي بمبالغ ال تقل عن نصف مليون درهم في كل مرة، ويطلبون مني تحويل مبالغ بسيطة 
إليهم إلرسال مبلغ الجائزة لي، فهذه المكالمات ال تنقطع عن هاتفي، رغم أنني أحاول التهرب من أصحابها.
وألنني إنسان، مثلي مثل سائر البشر، فكثيراً ما تراودني أفكار بأن الحظ قد طرق بابي أخيراً كي أدخل 
نادي األغنياء الذين أقرأ أسماءهم في قوائم »فوربس« دائماً، وال أعرف ماذا يفعلون بالمليارات التي تتكدس 

في حساباتهم، لكنني سرعان ما أعود إلى رشدي واستعيذ بالله من الشيطان الذي يحوم حولي.
تذكرت كل هذه اإليميالت والرسائل الهاتفية والمكالمات، وأنا أتابع الحملة التوعوية التي أطلقتها شرطة 
استكماالً  واإللكتروني تحت شعار: »خلك حذر« في نسخة جديدة،  الهاتفي  االحتيال  لمكافحة  أبوظبي 
لحملتها السابقة العام الماضي، والتي خاطبت الجمهور باللغات العربية واإلنجليزية واألوردو، واستهدفت 
بجوائز  للفوز  ترّوج  التي  واإللكتروني،  الهاتفي  النصب  عمليات  من  لتحذيرها  المجتمع،  شرائح  جميع 
وهمية باألساليب التقنية الحديثة والتقليدية، لتضييق الخناق على المحتالين وضبطهم، والتصّدي ألساليبهم 
اإلجرامية المتجددة بتدابير احترازية أمنية متقدمة، تتطلب من أفراد المجتمع رجاحة العقل في التعامل 
معها لمنع انتشارها، وتعزيز األمن واألمان، مثلما جاء في خبر إطالق الحملة الذي لفت إلى أهمية تكاتف 
الجهود المؤسسية والمجتمعية إلنجاح أهدافها، ودعا أفراد المجتمع إلى ضرورة عدم االستجابة للمكالمات 
والرسائل الخادعة، وسرعة اإلبالغ عنها التخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية مّدخراتهم من هجمات قراصنة 

الهواتف المتحركة وشبكة اإلنترنت.
الحملة التي شاركت فيها هيئة تنظيم االتصاالت، ومزودو الخدمات الهاتفية واإلنترنت، وقطاع المصارف 
والبنوك، ونفذتها مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع األمن الجنائي، وإدارة الشرطة المجتمعية 
في قطاع أمن المجتمع، وإدارة اإلعالم األمني في قطاع شؤون القيادة، هذه الحملة ليست مطلوبة فقط، 
وإنما هي ضرورية في ظل ازدياد أساليب االحتيال اإللكتروني، وفي ظل غفلة بعض الذين يتعرضون 
لعمليات االحتيال هذه، ويستجيبون لها رغم التحذيرات الكثيرة التي تطلقها الجهات األمنية، ورغم رسائل 
التوعية التي تبثها من خالل وسائل اإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي، خاصة وأن بعض الذين يقعون 
ضحايا لعمليات االحتيال هذه من فئة المتعلمين الذين ُيفترض أن يكونوا أكثر وعياً من غيرهم، لكن الطمع 
يطمس أحياناً على عيونهم وعقولهم، على أمل أن يدخلوا نادي األغنياء، وهو ناٍد مغلق على أصحابه، ال 

يستطيع دخوله المغفلون.
»وأصبحت مليونيراً« حلم يداعب خيال الكثيرين، لكنه أيضاً ُطعم يستخدمه المحتالون لينظفوا جيوب 

المغفلين من آخر درهم فيها.

.. وأصبحت مليونيرًا
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دمشق وبالد الشام 
في كتابات الرحالة العرب واألوروبيين

)2 من 3(

وصف مدينة دمشق بأقالم الرحالة األوروبيين 
اخترنا  السابع عشر، وقد  القرن  زاروها في  الذين 
مختصر  بشكل  الرحالة  أولئك  كتبه  مما  مقتطفات 
الفائدة  الواحد واآلخر لكي تعم  ومفيد وميزنا بين 

التاريخية من هذا البحث.

�أ: دم�شق يف �لقرن �ل�شابع ع�شر، �لرحالة 

�لفرن�شي »لور�ن د�رفيو« عام 1660

تقع مدينة دمشق في سهل فسيح محاط بالجبال 
يبلغ طوله من ثمانية إلى عشرة فراسخ، وفي شرقيه 
تل منخفض، ويتميز السهل بخصوبته وترويه سبعة 
أنهار صغيرة وعدد من الجداول، بعد أن تكون قد 
بجميع  بالمدينة  لتعم  والبساتين  الحقول  روت 
جنباتها خضرة خالبة، حيث تنقل من البساتين إلى 
أما  المدن.  من  وغيرها  وطرابلس  وبيروت  صيدا 
القمح هنا فممتاز يصنع منه الخبز األبيض وكعك 

على شكل أطواق كبيرة.
من  يلزم  ما  كل  هناك  يوجد  القول،  وقصارى 
كثيرة. تشتهر  أسواق  بإمداد  يفي  وما  الحياة  متع 
المدينة بأنها واحدة من أقدم مدن الدنيا، ولقد دمرت 
مرتين على أيدي التتار، ثم أضحت مسرحاً لحرب 
طويلة نشبت ما بين سالطين مصر واألتراك الذين 
تمكنوا من إخضاعها على زمن السلطان سليم األول. 
ودمشق محاطة باألسوار، وهذه األسوار مزدوجة 
ولها أبراج مربعة ضخمة تفصل بينها أبراج مدورة 

أصغر حجماً.
فيها  والشقق  باللبن،  مبنية  فغالبيتها  الدور  أما 
كبيرة وجيدة التخطيط، كما أنها مزخرفة بالرسوم 
وفق الطابع المحلي، ومن أندر ما يكون أن تجد داراً 

بال ساقية ماء تزيد من رونقها وتوفير رفاهيتها.
تباع جميع  األقمشة، حيث  أسواق  المدينة  وفي 
الكريمة  واألحجار  الفاخرة  البضائع  أصناف 
والفضة  بالذهب  المقصبة  واألقمشة  والمصوغات 
والحرير وما شابه ذلك، وعلى جانبي هذه األسواق 
أما  المارة،  يسلكها  عالية  أرصفة  توجد  المغطاة 

الطريق األوسط المنخفض فيستخدم لسير العربات 
والدواب، وهذا الترتيب غايته إبقاء طريق المشاة نظيفاً 
على الدوام. كما ينتشر في المدينة عدد من الخانات 
والمسافرين  التجار  إليواء  والصغيرة  منها  الكبيرة 
وجميعها تتبع طرازاً واحداً، والمستودعات توجد في 
الطابق األرضي، أما في األعلى، فهناك أروقة تفضي 
صغيرة  قبة  منها  واحدة  لكل  التي  الحجرات  إلى 

مصفحة بالرصاص.
أما القلعة فهي مضلع كبير مستطيل الشكل، وهي 
عشر  أربعة  بها  ويحيط  المنحوتة  بالحجارة  مبنية 
عرضه  يقارب  خندق  بها  يحيط  كما  مربعاً.  برجاً 
النهر  بمياه  ملؤه  يمكن  الخندق  وهذا  قامات،  عشر 
من  مزخرف  القلعة  ومدخل  المدينة.  يجتاز  الذي 
عشرة  ست  من  األولى  تتألف  بسلسلتين،  الخارج 
قدماً  األكبر  قطرها  ويبلغ  الشكل،  بيضوية  حلقة 
ونصف القدم وقطرها األصغر قدماً واحداً. واألتراك 

يعدون السلسلتين عمالً فنياً رائعاً.
بمشقة  إال  القلعة  دخول  للغرباء  يسمح  ال 
وللحصول على إذن لألجانب ينبغي للمرء أن يتزي 
كأهل البلد وأن يكون له أصدقاء ويعرف لغتهم وعند 
بإحكام  مسقوفاً  ورحباً  كبيراً  بناًء  رأيت  دخولي 
الترتيب وجدرانه مغطاة باألسلحة  بالعقود وحسن 
فائقة،  وعناية  جميل  بتنسيق  والحديثة  األثرية 
وبالقرب من الباب ثالث قطع للمدافع طول كل واحد 

منها اثنا عشر قدماً وهي أنيقة جداً وتامة التجهيز.
وإلى الداخل يوجد مكان للسكن يدعى »القصبة«، 
االتساع  عظيمة  قبة  تحت  النقود  تضرب  حيث 
مفرطة  عضائد  أربع  على  وترتكز  تماماً  ومفتوحة 
فناء  أقصى  في  فتقع  المجلس  قاعة  أما  بالفخامة. 
القلعة وهي مسقوفة بالعقود ومزوقة برسوم الذهب 
على  تنص  القرآن  من  آيات  بعض  مع  والالزوري 
العدل بالقضاء، ولهذا السبب فهي تسمى »الديوان« 
تستخدم  الترتيب  فائقة  أبنية  القلعة  جانبي  وعلى 
إليواء ضباط وعساكر االنكشارية الذين تتألف منهم 

حامية القلعة.

أما جامع دمشق الكبير فقد كان في سالف األيام 
لتكريم  هرقل  اإلمبراطور  بتشييدها  أمر  كنيسة 
وتقديس زكريا والد القديس يوحنا المعمدان، ويزعم 
السبب  ولهذا  فيه  مدفون  الكبير  القديس  هذا  بأن 
يولي الترك حرمة فائقة لهذا المكان. والمسجد أحد 
العثمانية،  اإلمبراطورية  في  القائمة  الصروح  أروع 
حيث  تقريباً،  شيء  أي  المسلمون  فيه  يغير  ولم 
تقوم أجنحته على عمد من الرخام وجدرانه موشاة 
يدخل  وبالالزورد،  بالفسيفساء مع زخارف مذهبة 
إليه عبر اثني عشر باباً جميالً ذات مصاريع مكسوة 
بالنحاس المنقوش، والباب الرئيس منها يفضي إلى 
شدة  من  يبلغ  الذي  األبيض  بالرخام  مبلط  صحن 
األروقة  وهذه  المرايا،  بزجاج  أشبه  وبريقه  صقله 
ويبدون  الناس  منها  يتوضأ  الماء  أجواف  فيها 
قبل  نعالهم  فيخلعون  الجامع  لهذا  الكبير  االحترام 

دخول الصحن.
فيه  اعتكف  الذي  يهودا  بيت  لمشاهدة  ذهبنا  ثم 
وفي  المسيحية،  الديانة  أصول  ليتلقى  بولص  مار 
التي صام فيها ذلك الرسول ثالثة  الداخل الحجرة 
أيام بلياليها، ولها باب كبير ذو مصراعين مصفحين 
ولدى  ضخمة.  بمسامير  مثبتة  الحديد  بنصال 
الخروج من مدينة دمشق من الباب الشرقي، فهناك 
بنوها  قد  المسيحيون  كان  مسيحية  كنيسة  بقايا 
تكريماً لمار بولص، ولم يبق من الكنيسة سوى برج 

الجرس الذي الزال قائماً بأكمله.
وبياض  الطلعة  جمال  دمشق  أهل  على  يغلب 
يتمتعون  وهم  التكوين  في  مالحة  مع  البشرة 
والطراوة  بالليونة  يتصفون  كما  الذهن،  بصفاء 
والظرافة والذكاء ويتصرفون بتهذيب مع من يجيد 
هناك  والناس  معظمة،  هالة  منهم  وتجد  معاملتهم، 
أكثر ثراًء وأقل تعرضاً لطغيان الباشا، وذلك سيان 
فاخر  الدماشقة  ويحب  ديانتهم.  أو  قوميتهم  كانت 
المفروشات،  أحسن  واقتناء  العيش  ورغد  اللباس 
المعرفة كيف  تمام  ويعرفون  يحبون حريتهم  وهم 
هؤالء  يبادر  عندما  الوالة  للباشوات  ذلك  يظهرون 



57 2019 مايو 57العدد 581 2019 مايو العدد 581

vv

إلى التشدد معهم واالستبداد بهم. غالبية المسيحيين 
وقليل  األرثوذكس  الروم  من  هم  بدمشق  القاطنين 
من الموارنة ونسبة أقل من المسيحيين اإلفرانج، وال 
يسمح بتأسيس هيئات تتبع المبشرين أو اليسوعيين 
أو الكبوجيين، بل لكل منهم في المدينة بيته الخاص 

ومصاله المنزلي.

ب:و�شف دم�شق يف �لقرن �ل�شاد�ض ع�شر 

للرحالة �لفرن�شي بيريبولون

�لذي ز�رها بني عامي 1549 - 1556

دمشق،  لمقاهي  وصفاً  بحثه،  من  اقتطفنا  وقد 
بوفرة  تتميز  جميلة  دمشق  مقاهي  »كل  قال:  إذ 
ومن  الضواحي  في  تجدها  المقاهي  وأجمل  المياه، 
بينها »قهوة السنانية«، التي يطلق عليها اسم القهوة 
ذلك  رونقها،  من  ويزيد  مساحتها،  التساع  الكبرى 
العدد الكبير من النوافير الدافقة، ويمكن أن تفوقها 
قهوة بقرب باب السروجية لوجود نهر يجري بأحد 
امتدادها،  طول  على  أشجاراً  بها  أن  كما  جوانبها، 
المصاطب  على  جالسين  الرواد  ترى  ظاللها  وفي 
الجدول  ومشاهدة  المنعشة  بالنسائم  يستمتعون 
جميلة  فهي  النهرين،  قهوة  أما  تحتهم.  الجاري 
يمران  صغيران  جدوالن  وهناك  وكبيرة،  أيضاً 
باألشجار  مكسوة  صغيرة  جزيرة  ويشكالن  بها، 
المرقشة،  واأللوان  الخضرة  هذه  إن  والزهور. 
تضفي  التي  العديدة  الزهور  أريج  إلى  باإلضافة 
وهناك  المشاهد،  تلك  كل  على  البهجة  من  الكثير 
حمام بديع بالقرب من القهوة لهذه القهوة فسحتان 
واألخرى  الصيف  لتالئم  إحداهما  الراود،  الستقبال 

الناس  من  غفيراً  للشتاء. ولقد شاهدت هناك جمعاً 
يجلسون على الدواوين مبتهجين بهذا المكان الممتع، 
فليس هناك ما يستحوذ على مشاعرهم مثل الخضرة 
والمياه وإذا أضيف لها وجه جميل يتشكل بذلك مثل 
متداول بينهم »الماء والخضرة والوجه الحسن« وهو 

ترياق فعال ضد االكتئاب.

جـ:بر �ل�شام يف �لقرن �ل�شابع ع�شر، 

للرحالة �لفرن�شي »جان دي تيفنو« عام 

1664

وهذه مقتطفات من وصفه لمدينة دمشق وأبوابها 
ثمانية  دمشق  »لمدينة  فيقول:  وسكانها،  ومبانيها 
أبواب، هي باب الشرق وباب الشاغورة وباب الجابية 
ألنه  هكذا،  سمي  البابوج  وباب  السروجية،  وباب 
مكان تباع فيه البوابيج أو األحذية وباب الفراديس، 
ويعني باب الجنان وباب السالم، وأخيراً باب توما 
وجود  بسبب  وذلك  القديس،  هذا  اسم  يحمل  الذي 

كنيسة مهدمة مكرسة باسم القديس.
اسمها  ضاحية  توجد  الجابية  باب  مقابل  وفي 
أميال،  أربعة  أو  الله«، وتمتد على طول ثالثة  »باب 
ومنها تمر الهبات المرسلة من دمشق إلى مكة. أما 
بولس،  القديس  باب  أيضاً  فيسمى  الشرقي،  الباب 
القديس  هذا  فيه  نزل  الذي  المكان  من  لقربه  وذلك 
المكان  يوجد  المكان  ذلك  من  بعد  وعلى  الرسول، 
الذي رجم فيه اليهود القديس جرجس البواب بتهمة، 
وهذا المكان عبارة عن باحة كبيرة يتوسطها ضريح 

هذا القديس.
فتحة  وهناك  المنحوتة،  بالحجارة  مقام  وهو 

إجالالً  مصباحاً  المسيحيون  فيها  يضيء  صغيرة 
المسلمون  ذلك  في  ويتبعهم  الكبير،  القديس  لهذا 
أنفسهم الذين يقولون مثل ما يقول المسيحيون إنه 
كان يصنع العجائب، وأن الكثير من المرضى الذين 

أمضوا ليلة هناك خرجوا صباحاً بصحة جيدة.
من  لدفن  مخصص  مكان  اليسار  جهة  وإلى 
يموتون من أجل إيمانهم بيسوع المسيح وعند باب 
الشاغورة يوجد سوق جميل وكبير جداً، والدكاكين 
مصطفة على جانبيه ويدعى سوق األقمشة. وقريب 
القديس  اختبأ  الذي  يهوذا  بيت  يوجد  السوق  من 
بولس فيه لمدة ثالثة أيام. وفي سوق األقمشة يوجد 

نبع ماء يقال إن القديس بولس تعمد فيه.
وهناك أيضاً رأينا »الجامع األخضر« وقد سمي 
ما  األخضر،  باآلجر  مكسوة  مئذنة  لوجود  كذلك 
مغطى  المئذنة  رأس  عدا  ما  للغاية،  براقة  يجعلها 
بالرصاص، وفي وسط المسجد باحة جميلة مبلطة 
بالحجارة، وحوض يتوسطه ينبوع، وفي طرف الباحة 
يوجد رواق مدعم بثمانية أعمدة رخامية وتحمل تلك 
ويقول  بالرصاص،  مكسوة  صغيرة  قباباً  األعمدة 
بعض الناس إن هذا المسجد يقع في مكان وصل إليه 
الرسول محمد »ص«، ولكنه لم يدخل دمشق، ولهذا 
يسمون دمشق »شام شريف«. وبما أنني نويت أن 
أن  فقررت  بدمشق،  لالهتمام  مثير  هو  ما  كل  أرى 
أزور مكاناً اسمه األربعين شهيداً، والذي يبعد نصف 
فرسخ عن المدينة. وهناك منزل يسكنه شيخ، أخذنا 
إلى مغارة محفورة في الصخر وأرانا مكاناً يقال إن 
إلياس صام فيه ردحاً من الزمن وأطعمه غراب. وفي 
إن  الناس  الذي يقول  المكان  حفرة قريبة دلنا على 



582019 مايو العدد 581 582019 مايو العدد 581

األربعين شهيداً مدفونون فيها، ولكن لم أجد هناك 
فهي  المغارة،  سقيفة  أما  والرفاتاً.  عظاماً  وال  قبراً 
عبارة عن صخرة، يرشح منها الماء، ويقولون إنها 
يد »إلياس«، وهي عبارة عن عروق في الصخر، على 

شكل أصابع طويلة وعددها أكثر من خمسة.
أما قصة األربعين شهيداً. وهي أن يهودياً وضع 
أو  الملك  علم  وعندما  المساجد،  أحد  في  أوساخاً 
إليه  فجاء  الفاعل،  عن  بالبحث  أمر  بذلك  الباشا 
فعلوا  الذين  هم  المسيحيين  أن  وأخبره  اليهودي 
ذلك، فأمر الملك باعتقال كل المسيحيين وإعدامهم. 
العملية  بهذه  مسيحياً  أربعون  اعترف  مدة  وبعد 
سراح  ويطلق  الباشا  يقتلهم  لكي  وذلك  المزعومة 
بقية المسيحيين، أي أنهم ضحوا بحياتهم في سبيل 
ذلك  عن  الخطوات  من  مئات  بضع  وعلى  إخوانهم، 
المكان توجد مغارة يسميها أهل البلد »مغارة السبع 
نيام« فيها سبع كوى مسدودة يظن الناس أن النيام 
السبعة يرقدون تحتها، حتى إن بعضهم يقول إنهم 

مازالوا نياماً إلى اآلن.
رواق  وهو  »المرستان«  ذلك  بعد  زرت  إنني  ثم 
أعمدة  على  محمولة  صغيرة  بقباب  مغطى  مربع 
رخامية قواعدها من البرونز وفيها غرف الستقبال 
وفيها  ضخمة  بقبة  مغطاة  غرفة  وكل  الحجاج، 
الواقعة  الغرف  وخصصت  وخزانتان.  نافذتان 
يميناً لتكون المطابخ التي تحتوي على قدور كبيرة 
ويطبخ فيها الطعام كل يوم ويوزعونه على كل قادم 
المكان مستشفى  مهما كانت ديانته. ويبدو أن هذا 
مخصص للفقراء، وإلى جواره توجد غرف صغيرة 

مخصصة أيضاً للحجاج الفقراء.
ووصلت بعد ذلك إلى منزل كبير له باحة واسعة 
التي ترسل إلى مكة، إذ يحمل  تصنع فيها الحلوى 
في دمشق مئتا جمل بالحلوى على نفقة السالطين 
أثناء  للفقراء  التصدق  أجل  من  وذلك  ماء،  ومثلها 

الطريق.
يكدر  أنه ال شيء  دمشق، الحظت  أترك  أن  قبل 
جهة  في  وساقاه  حصاناً  يمتطي  أحدهم  كرؤية 
واحدة، كما تفعل السيدات في فرنسا. وسبب هذه 
العادة أنهم يعتقدون أن العمالقين ياجوج وماجوج 
اللذين عصيا الله كانا يمتطيان الخيل بهذه الصورة، 
الصورة  هذه  في  ما  أحداً  يروا  أن  فبمجرد  لذلك 

يرجمونه بالحجارة إلى أن يعدل وضعية ركوبه.
على  يتركون  األهالي  أن  دمشق  في  والحظت 
قناة  توجد  حيث  أصابع،  ثالثة  قطره  ثقباً  القبور 
ترابية تفضي إلى جثمان الميت، والنساء يوم الخميس 
يذهبن للصالة على أرواح األموات ويصببن لهم الماء 
من خالل الثقب، ويزرعن في طرف القبر غصناً كبيراً 
يجلبنه عمداً لترطيب الجو من أجل األموات ولديهن 
ال  زوجها،  المرأة  تفقد  فعندما  طرافة  تقل  ال  عادة 
تكف عن طلب النصح منه في شؤونها، ومنهن من 
تذهب بعد عامين من وفاة زوجها إلى قبره وتسأله 
النصيحة فيما يجب أن تعمله. وهناك أيضاً أمر غريب 
شاهدته فقد لمحت عدة نساء مارونيات عائدات من 
الله قبل  منزل أحد أقربائهن الذي انتقل إلى رحمة 
ثالث ساعات وكان عددهن يفوق العشرين، بعضهن 
رجالن  وهناك  يصرخ،  اآلخر  وبعضهن  يغني 

يحمالن شمعتين والنساء أيديهن مضمومة ويضربن 
المارونية،  الكنيسة  قرب  وعندما وصلن  صدورهن 
توقفن، ووقف عدد منهن على شكل دائري، وأخذن 
يطرقن أنوف بعضهن بعضاً بأصابع اليد اليمنى على 
طريقة الصنجات، وعلى إيقاع األغاني التي يرددنها 
خالل القداس والغبطة بادية عليهن، في حين كانت 
بعضهن تصرخ من وقت آلخر. وفي الختام، وبعد 
وذلك  عدة،  تحيات  يقدمن  رحن  الموسيقى  عزف 
مع  األرض  على  ثم  الرأس،  على  اليمنى  اليد  برفع 
يتابعن سيرهن  الوقت نفسه، وبعد ذلك  انحناء في 

ترافقهن الموسيقى ذاتها.

دم�شق يف �أو�خر �لقرن �ل�شابع ع�شر، 

للرحالة �لإجنليزي »هرني موندريل« 

ترك لنا هذا الرحالة وصفاً جميالً لمركب الحجاج 
الذاهبين إلى مكة المكرمة ومعهم المحمل فقال: 

الكبير  الضخم  الموكب  لرؤية  جداً  باكراً  »ذهبنا 
إلى مكة، وقد عين  الذين يذهبون  للحجاج  السنوي 
»أوسطان باشا« حاكم طرابلس أميراً لهم أو محافظاً. 
ستة  أوالً  أتى  الصيت  ذائع  الرائع  الركب  هذا  وفي 
وأربعون دليالً يحمل كل منهم راية حريرية مختلفة 
األلوان إما أحمر أو أخضر أو أصفر مع أخضر. وبعد 
بعدهم  وجاء  العساكر،  من  فرق  ثالث  جاءت  ذلك 
من  آخر  صنف  وهو  »السباهية«،  جنون  من  عدد 
العسكر، تبعهم ثماني فرق من المغاربة مشياً على 
معدون  وهم  جداً،  رائع  مظهر  ذوو  وهؤالء  األقدام 
للتمركز في مكان ما في الصحراء ومرت معهم ستة 

مدافع صغيرة، وفي أعقابهم أتى جنود قلعة دمشق 
مشاة مسلحين بشكل مذهل بالدروع، تبعهم جنود 
وكانوا جميعهم  لهم،  العائد  »اآلغا«  مع  االنكشارية 
على صهوات الخيل. بعد هذه أتى بعد ذلك المحمل، 
األسود، مركب على  الحرير  كبير من  وهو سرادق 
أنحاء  جميع  ستائره  وتغطي  جداً،  كبير  جمل  ظهر 
من  مزين  والسرادق  األرض،  إلى  فتصل  الجمل 
األعلى بكرة ذهبية، والجمل الذي يحمله، ال تنقصه 
الثعالب  وذيول  واألصداف  الكبيرة  المسابح  أيضاً 
وزينة أخرى معلقة فوق رأسه ورقبته وقوائمه. وكل 
القرآن باحترام كبير تحت  هذا مصمم لكي يوضع 
السرادق، حيث يذهب باحتفال إلى مكة ثم يعود منها. 
والسجادة  نفيسة  جديدة  ستائر  القرآن  مع  ويرفق 
السجادة  وتسترد  محمد،  النبي  ضريح  لكسوة 
القديمة عوضاً عنها والتي تقدر بثمن. والبعير الذي 
أي  من  إعفائه  ميزة  له  المقدس  الحمل  هذا  يحمل 
حموالت أخرى طوال حياته. وأتى بعد المحمل جنود 
الجمع  آخر  أتى  كما  نفسه،  الباشا  ومعهم  آخرون 
الموكب  انتهى  تحمل األحمال، حيث  عشرون جمالً 

الذي استغرق مروره ثالثة أرباع الساعة.
مكة  إلى  يذهب  فالمحمل  بالوصف  أخطأ  هنا   *

المكرمة، وهذا غطاء الكعبة المشرفة.
المصادر: 

1 - »دمشق في مرآة رحالت القرون الوسطى« 
تأليف الدكتور أحمد إيبش

2 - »الرحالة األوروبيون الذين كتبوا عن بالد 
الشام« ترجمة الدكتور أحمد إيبش
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زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

ُعني بعض العلماء قديماً بجمع أشعار الخلفاء 
واألمراء والحكام الكبار، ومما وصل إلينا أشعار 
بني العباس. على أن هناك قدراً كبيراً من أشعار 
بني أمية في المشرق بني مروان في األندلس. 
في  وظهر  كبيران.  سفران  ذلك  من  وخرج 
المروانيين من ذاع صيته  شعراء األندلس من 
واشتهر شعره مثل المرواني الطليق الذي جمع 

شعره في كتاب مستقل.

»1«
المدّون  الكتاب  تعني  هنا  »ديوان«  وعبارة 
الذي جمعت فيه األشعار التي وصلت إلينا من 
نتاجهم وإبداعهم. فإن هذا الذي وصل إلينا هو 
قليل بالقياس إلى أصله الذي كان عليه في تلك 

األيام.
الخلفاء  أشعار  يجمع  مروان  بني  وديوان 
ذلك  وأكثر  األسرة.  أفراد  وسائر  واألمراء 
وفي  والتراجم،  التواريخ  كتب  في  منشور 

مصادر أخرى أيضاً.
نتاجه  زمان  تطاول  رغم  »على  شعر  وهو 

واختالف مدنه وبلدانه يدل على:
لسلفهم  األندلس  في  مروان  بني  متابعة   -
في المشرق، حين كانت دمشق حاضرة البالد 

العربية واإلسالمية «فكأنه إرث موروث«.
- وائتالف هؤالء المبدعين مع اللغة العربية 
في تلك البالد البعيدة. وكان هشام الرضى ثاني 
أمراء الدولة المروانية قد جعل اللغة العربية لغة 
رسمية في بالد األندلس جميعاً. وقد حفظ هذا 
قوياً  اللغة وسالمتها، ووفد لها حضوراً  متانة 
بين أفراد المجتمع األندلسي من دون استثناء.

وقد حظيت أشعار بني مروان في األندلس 
أمان  في  كتب  أربعة  وظهرت  كبيرة،  بعناية 
إلى  انتباهاً  الموضوع:  هذا  تعالج  مختلفة 
أصالته، ومكانته في تاريخ األدب عامة، واألدب 
األمويون  األمراء  وهي:  خاصة  األندلسي 
الشعراء في األندلس إلبراهيم بيضون، وشعر 
د.  الخامس  القرن  األندلس حتى  أمية في  بني 

في  المروانيون  والشعراء  عمارة،  أحمد  سيد 
بني  وديوان  شارب،  أبو  فتحي  د.  األندلس 
الزامل.  العزيز  عبد  لغالب  األندلس  في  مروان 
نشر  إلى  الدراسة  األخير  الكتاب  جمع  وقد 

النصوص فجاء في نحو 650 صفحة.

»2«
 92 أشعارهم  المجموعة  الشعراء  عدد  بلغ 
هو  ومن  مشهور،  بين  شاعراً  وتسعين  اثنين 
أقل من ذلك، وبلغ المشاهير منهم نحو الثلث. 
الشعراء حبيب  المروانيين  وأولهم في سلسلة 
الوليد بن عبد الملك،  بن عبدالملك بن عمر بن 
وقد دخل األندلس، وكان على أيام عبد الرحمن 

الداخل، ومن شعره:
السعد يبلغ بالفتى فوق الذي

              يسعى له والجد من أعوانه 
مع أن ذاك مع المقادر زائدٌ 

             فلكم جموح رد في ميدانه
هو  والجموح  الحظ،  أعوانه:  من  )الجد   

الحصان الجموح(
وآخر شعرائهم وردوداً في ديوان بني مروان 
هو سليمان بن عبدالملك األموي األندلسي، ومن 

شعره )ذكره له المقري في نفح الطيب(:
وذي عذل أطال القول منه

              بال معنى وقد خفي الصواب
ً فقلت أجيبه فازداد ردا

           فقلت له قد ازدحم الجواب
ولم أر غير صمتي من مجيب

              إذا ما لم ُيِفْد فسد الخطاب!
أشعار  من  جداً  كثيرة  نصوص  وتعرضت 
بني مروان للضياع، وهذا معروف في األخبار 
في  القديمة  والنصوص  والتراجم  واألحوال 

األندلس. 
وقد مّر على البالد من الظروف المختلفة ما 
أدى إلى ذلك الضياع من بعد الزمن، وعوارض 
وغيره،  وحبر  ورق  من  الكتب  ومواد  الطبيعة، 
ومن التضييع وعدم االنتباه إلى أهمية التراث، 

المصادر  في  مروان  بني  أشعار  وانتشرت 
عادة  األساس  واالعتماد  والمشرقية  األندلسية 
من  ينشر  ما  وأكثر  نفسه،  البلد  مصادر  على 
أشعار أهل األندلس إنما هو منقول عن كتبهم 
أو مروي عن علمائهم الذين رحلوا إلى المشرق.
تاريخ األندلس  المجال كتب  ويذكر في هذا 
مثل: أخبار مجموعة لمجهول، والمقتبس البن 
المقتبس  جذوة  مثل:  التراجم  وكتب  جيان، 
وتواريخ  للضبي،  الملتمس  وبغية  للحميدي 
بالنصوص  عنيت  التي  واألندلس  المغرب 
وكتب  األبار،  البن  السيراء  الحلة  مثل  األدبية 
التراجم األدبية مثل الذخيرة البن بسام، وكتب 
للثعالبي  الدهر  يتيمة  مثل  المشرقية  التراجم 
ووفيات األعيان البن خلكان، والوافي بالوفيات 
مكرر،  النصوص  هذه  من  وكثير  للصفدي.. 
ويحتفظ معظم هذه الكتب بنص أو أكثر ينفرد 

به.
»3«

وشعراء بني مروان في األندلس من الرجال، 
وفيهم األميرة الشاعرة: والدة بنت المستكفي:

وسجلت أخبارهم ما ورد عنهم من األشعار 
واألدباء،  المؤرخون  اصطفاها  التي  المختارة 
وهي عادة قليل من كثير. ونعرف ألحدهم، وهو 
المرواني الطليق ديوان شعر، فهو أكثرهم نتاجاً 

)بحسب األخبار التي وصلت إلينا(.
وجدير أن يكون لعبد الرحمن الداخل ديوان 
شعر فقد عرف عنه أنه شاعر متقن، والباقي من 
شعره يدل على االستفادة من موهبة الشعر في 
الحديث عن نفسه، وعن األندلس وعن مقاومة 
الخصوم، وبناء األندلس وااللتفات إلى المشرق.
مأطورة  مروان  بني  أشعار  وموضوعات 
قريحة شعرية  عن  ناتجة  فهي  متعددة  بأمور 
وهي  البالد،  تحكم  ألسرة  اجتماعياً  متوازنة 
تعبر عن قضايا الذات أوالً، وهي أيضاً موصولة 
المتداخلة  االجتماعية  الحياة  وبطبيعة  بالدولة 
بين بني مروان ومن عاصرهم. وفي خبر عن 
الولد:  من  بمئة  رزق  أنه  األوسط  عبدالرحمن 

ديوان بني مروان
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»خمسون فتى وخمسون فتاة«، وهذا عدد كاٍف 
ويترفع  واسعاً.  اختالطاً  بالمجتمع  لالختالط 
المساجالت  أو  الهجاء  أو  اإلقذاع  عن  هؤالء 
عن  ويبتعدون  شابه،  وما  الصوت  العالية 

اإلسفاف وما شابهه.
ونقرأ للطرف بن عبد الرحمن بن الحكم في 

العتاب:
يا أخي فّرقت صروف الليالي

                 بيننا غير زورة األحالم!
فغدونا بعد ائتالٍف وقرٍب

              نتناجى بألسن األقالم
وهو عتاب رقيق، يشف عن روح طيبة يعاتب 
صاحبه على إهمال الزيارة واالكتفاء بالتراسل!

»4«
وظهر في شعر المروانيين الذين تولوا الحكم 
أثر ذلك ما يعكس خصوصيات كل واحد فيهم، 
فيلتقي تأريخ الخبر أو الحادثة المروية، وروح 
الشعر التي تظهر في ثنايا الكالم وفي أسلوبه. 
الحنين  الداخل قطع في  الرحمن  واشتهر لعبد 
إلى المشرق، وإلى النخيل الذي ألف الحياة في 
ظالله، وقصائد وقطع في ممارسة بناء الدولة 
أرجوزة  شعره  ومن  عنها،  والدفاع  الجديدة 
»شعر على وزن بحر الرجز« أنشدها وقد دعاه 
بعض قادة جيشه للمشاركة صيد بعض الطيور 
هذه  في  اهتمامه  وجوه  لهم  وبين  »طيور«، 

الحياة، فإنه مسؤول، قال:
دعني وصيد وقع الغرانق

             فإن همي في اصطياد المارق
في نفق إن كان أو في حالق

                 إذا التظت هواجر الطرائق
كان لفاعي ظل بند خافق

             غنيت عن روض وقصر شاهق
بالقفر واإلبطان في السرادق

             فقل لمن نام على النمارق
إن العال حفت بهم طارق

             فاركب إليها ثيح المضايق!
وهذا شعر إمارّي ملوكي، فهّمه في القضاء 
رأس  أو  نفق  »في  كانوا  حيث  المارقين،  على 
مقامه  يكون  الهاجرة  حر  اشتداد  وعند  جبل« 
حكمة  وأطلقها  الحرب«.  »راية  راية  ظل  تحت 
قوية: إن العال تحتاج إلى االنشغال بما تقتضيه 

المعالي. ولو كان الطريق إليها صعباً!
ولعبد الرحمن »الثاني« بن الحكم بن هشام 
أيضاً  حماسي  شعر  الداخل  عبدالرحمن  بن 
يخاطب  قال  فقد  األعلى،  جده  نظمه  كالذي 
البعد  عن  معتذراً  لديه،  أثيرة  وكانت  زوجته 

وإطالة الغياب:
عداني عنك مزاُر العدا

             وقودي إليهم لهاماً مهيبا
كأين تخطيت من سبسب

             وجاوزت بعد دروب دروبا

بالداً  وقطع  العدو،  أرض  في  أوغل  فقد 
وقفاراً.. إنها مسؤولية األمة التي يحملها!

»5«
وكان عبد الرحمن الثالث »الناصر لدين الله« 
وحصون  قالع  من  والعمران:  بالمباني  مهتماً 
ابتنى  الذي  وهو  ومساكن.  ومساجد  وقناطر 
هذه  ولشدة  قرطبة،  قرب  »الزهراء«  ضاحية 
العناية عنده عاتبه قاضي الجماعة منذر البلوطي 

يوماً على المنبر.
بالعمران  عنايته  تسويغ  في  يقول  ونجده 

والبنيان المخلّد:
هم الملوك إذا أرادوا ذكرها

               من بعدهم فبألسن البنيان
أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم

                ملك محاه حادث األزمان
إن البناء إذا تعاظم شأنه

              أضحى يدّل على عظيم الشان
فيه:  »ويقال  الطليق  المرواني  شعر  ومن 

الشريف الطليق«:
وعشّي كأنه صبح عيد

            جامع بين بهجة وشحوب
هّب فيه النسيم مثل محب

            مستعيراً شمائل المحبوب
ظلت فيه ما بين شمسيّن، هذي

              في طلوع، وهذه في غروب!
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مجلتكم - مجلة الشرطة 
- فهي تبدأ مع الثمانينيات 

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

ولكننا ننتهز هذه الفرصة 
لنحيي قراءنا وكتابنا في داخل 

الدولة وعلى امتداد الوطن 
العربي.. فاستمرارنا على مدى 

عشر سنوات إمنا هو بفضل 
جتاوب قرائنا وإخالص كتابنا، 

حيث أصبح اجلميع أسرة واحدة 
يلتقي كل أفرادها حول هدف 

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

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

عهد أكيد بأن نبقى متقدمني 
نحو هدفنا بعون من اهلل تعالى 

وفضل منه.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

الحفل الختامي ألسبوع املرور 

اإلمارات  المرور في  أقيمت حفالت ختامية ألسبوع 
التشجيعية  والجوائز  التقدير  شهادات  خاللها  منحت 
للمساهمين في أسبوع المرور من قادة وطلبة الكشافة، 
التي  التوعية  حملة  في  أسهموا  الذين  اإلعالم  ورجال 

نظمت في هذه المناسبة.
وزارة  عام  مدير  محمد  سهيل  العقيد  شهد  وقد 
المناسبة،  العاصمة بهذه  أقيم في  الذي  الحفل  الداخلية 
لقادة  والجوائز  التقدير  شهادت  بتقديم  سعادته  وقام 
الكشافة واإلعالميين، كما قدم المقدم محمد عبدالرحمن 
التقدير  شهادات  المرور  ألسبوع  اللجنة  رئيس  الشال 

والجوائز لطلبة الكشافة.
وألقى رئيس اللجنة ألسبوع المرور كلمة وجه فيها 
المرور  أسبوع  في  شاركوا  الذين  جميع  إلى  الشكر 

وأسهموا في تحقيق أهدافه.
المرور هو أسبوع يبرز من خالله  وقال إن أسبوع 
التعاون الفعال بين مختلف األجهزة المعنية في وزارة 
هذا  أثناء  واضحاً  التعاون  ذلك  يبرز  كما  الداخلية، 
الدولة  أجهزة  مختلف  بين  له  اإلعداد  وخالل  األسبوع 
التي يمكن أن تسهم بجهودها في تفادي وقوع الحوادث 

والتوعية بذلك

بإجراء  وزارياً  قراراً  الداخلية  وزير  معالي  أصدر 
حركة ترفيعات شملت ترفيع كل من النقيب يحيى أحمد 
علي بإدارة التخطيط، والنقيب محمد حسين علي عميره 
باالتحاد الرياضي إلى رتبة رائد، والمالزم نجيب محمود 
آل محمود بالشؤون المالية إلى رتبة مالزم أول، وذلك 

اعتباراً من 1980/4/1م.
وتضمن القرار أيضاً الترفيع إلى رتبة مالزم لعدد من 
مرشحي الضباط بإدارة االتصاالت بالوزارة وهم حسين 

سعيد خميس، عبدالله أحمد أبوبكر، أحمد محمد حسين، 
محمد عبيد علي، إبراهيم خلفان علي وعبد اللطيف فوزان 

سالم.
مرشحي  من  مجموعة  ترفيع  الحركة  شملت  كما 
الضباط بوحدة جناح الجو إلى رتبة مالزم وهم محمد 
جمعة  عتيق  عبدالله،  عبدالله  أحمد  علي  حسن،  أحمد 
جبر، راشد سيف عبدالرحمن، علي جالل علي وعبدالله 

عبدالعزيز عبدالله.

ترفيعات
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تخريج الدورة التدريبية الرابعة 
لمعهد العلوم الفنية الجنائية

نيابة عن سعادة العميد حمد سعيد، مدير عام الشرطة 
بأبوظبي قام العقيد أحمد عبدالله زهران مدير إدارة شؤون 
األمن بتخريج منتسبي الدورة التدريبية الرابعة التي نظمها 
معهد العلوم الفنية الجنائية، واستمرت أربعة أشهر، وشارك 
فيها 32 دارساً من اإلدارة العامة للشرطة بأبوظبي ودائرة 
الجمارك والقوات المسلحة. وقد شهد حفل التخريج عدد 

العامة  الداخلية واإلدارة  من المسؤولين والضباط بوزارة 
للشرطة بأبوظبي، وألقى المقدم دكتور حاكم عبدالرحمن، 
رئيس قسم األدلة الجنائية كلمة أشار فيها إلى أن مكافحة 
الحرص  كان  ولذلك  مشتركة،  مسؤولية  تعتبر  المخدرات 
على أن يشارك فيها في هذه الدورة التدريبية عناصر من 

الجهات المعنية بمكافحة المخدرات

إقرار عدد من التعديالت على قانون الشرطة واألمن

الدولة  وزير  علي  بن  حمودة  اللواء  معالي  شارك 
للشؤون الداخلية في الجلسة التي عقدها المجلس الوطني 
االتحادي في l 29مارس الماضي برئاسة سعادة هالل 
أحمد لوتاه، رئيس المجلس ووافق خاللها على التعديالت 
الجديدة لبعض أحكام ونصوص القانون االتحادي رقم 
الشرطة واألمن، وبعد  1976  في شأن قوة  12 لسنة 
مناقشات مستفيضة استمرت أربع ساعات. كما حضر 

الوزارة،  وكيل  خميس،  خلفان  العميد  سعادة  الجلسة، 
واتسمت المناقشات بالتوافق العام واإلسهام في ترسيخ 
األمن، واالستقرار في المجتمع. وقد أشاد معالي الوزير 
باهتمام أعضاء المجلس الوطني االتحادي بتوفير كل ما 
التي يستظل بها كل مواطن  المظلة األمنية  يعزز دعائم 
الفتية، ما يؤكد حرصهم على  ومقيم على أرض دولتنا 

مصالح الوطن وأبنائه في كل موقع.

خالل فترة وجيزة مت 
تخريج العديد من الدورات 

التأسيسية واملتقدمة التي 
نُظمت في كلية الشرطة 

ومعاهدها.. وفي كل مناسبة 
كان احلديث عن أهمية توفير 
القوة البشرية الالزمة جلهاز 
الشرطة، وتعهدها بالتأهيل 

والتدريب املستمر، حتى 
يتسنى لها مواكبة التقدم 

الشامل الذي تشهده الدولة، 
ومالحقة التطور الهائل 

الذي حتققه الشرطة على 
مستوى العالم، مستفيدة 

من اإلمكانيات التي يضعها 
العلم في خدمة األمن، 

والتمكني من الكشف عن 
اجلرمية.
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في اليوم الثامن عشر من 
أبريل املاضي، افتتح الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد 

آل نهيان وزير الداخلية مركز 
الدعم االجتماعي التابع 

للوزارة، والكائن في أبوظبي، 
حيث أشار سموه إلى أن لهذا 

املركز واملراكز املشابهة دوراً 
كبيراً في معاجلة مختلف 

القضايا االجتماعية واألسرية، 
وحلها بطريقة ودية بعيداً 
عن أروقة احملاكم، مشدداً 

على أنها تساعد اجملتمع على 
اجتياز بعض العقبات التي 

تواجه األسرة واجملتمع بتسهيل 
العقبات وتذليلها.

2
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نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  استقبل 
وزير الداخلية، في مكتبه السيدة ريما صالح نائبة الرئيس 
ممثلة  كونوجي  جون  ترافقها  اليونيسف  لمنظمة  التنفيذي 
لعالقات  اإلقليمي  المسؤول  باإلنابة وعمر شحادة  المنظمة 
الدولة المانحة. وقد نقلت السيدة صالح شكر وتقدير األمين 
العام لألمم المتحدة كوفي عنان والرئيس التنفيذي لمنظمة 
اليونيسف كارول بيالمي للجهود التي تقوم بها الدولة في 
بعد  صحفية  تصريحات  في  وقالت  األطفال.  حماية  مجال 
الجرأة  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  »نهنئ  اللقاء: 

بحماية  الخاص  القانون  إصدار  بأهمية  قرار  اتخاذ  في 
والسعي  الركبية  األطفال  وإقرارها بوجود مشكلة  األطفال. 
مع  التعاطي  في  طريقتكم  »أن  وأضافت:  لها«.  حل  إليجاد 
موضوع األطفال الركبية تستحق اإلشادة. وتستحق التعميم 
عمدتم  وأنكم  األخرى، خصوصاً  الدول  منها  تستفيد  حتى 
جوانبه«.  مختلف  من  للموضوع  متكاملة  حلول  إلى وضع 
مشكلة  كانت  الركبية  مشكلة  أن  الوزير  لها سمو  وأوضح 
معقدة ومتداخلة، تبدأ من الفقر في الدول المصدرة للركبية، 

مروراً بوثائق السفر المزورة، وصوالً إلى االستغالل.

وزارة  وكيل  الشعفار،  عبدالله  سيف  اللواء  سعادة  أكد 
الداخلية حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات وتطوير 
األداء في إداراتها المختلفة، وذلك بناء على توجيهات الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وتمشياً 
جاءت  التي  الداخلية  لوزارة  الداخلي  األمن  استراتيجية  مع 
البرامج  المناسب وتتزامن مع مشروع ميزانية  التوقيت  في 
واألداء الذي أعدته وزارة المالية والصناعة. وقال اللواء سيف 
الشعفار في كلمة له في بداية اللقاء التعريفي لمشروع ميزانية 
البرامج واألداء الذي قدمه سعادة خالد علي البستاني الوكيل 

المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية والصناعة 
في قاعة االتحاد بمقر وزارة الداخلية، إن استراتيجية األمن 
الداخلي لوزارة الداخلية تقوم على مبدأ تحسين جودة الخدمة 
واألداء وتركز على المخرجات والنتائج النهائية، إضافة إلى 
الخدمة  تقديم  أسلوب  على  إدخالها  يتم  التي  التحسينات 
الشاملة  المراجعة  أسلوب  استخدام  خالل  من  للجمهور، 
والمستمرة لألداء بهدف التقييم، ووضع آلية لمراقبة الجودة 
التي تحول من دون الوصول إلى  العوائق   من أجل تحديد 

األداء المتميز وتجاوز المعوقات كافة.

نائبة الرئيس التنفيذي لليونسيف هتنئ اإلمارات عىل اجلرأة يف قانون »الركبية«

الشعفار يؤكد حرص »الداخلية« عىل حتسني األداء
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بدايات

املقدم حميد �شيف نائب مدير عام �شرطة ال�شارقة يح�شر تخريج الدورة الأوىل للإ�شعافات الأولية ل�شرطة املرور عام 1980.

العقيد خلفان خمي�س وكيل وزارة الداخلية خلل لقائه حممد ال�شدادي اأمني املنظمة العربية للدفاع الجتماعي عام 1980.
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نساء في الميدان

فاطمة الراسبي:

أََفتحر وأتشرف بزّيي العسكري 

في عام  1995 التحقت المساعد أول فاطمة ناصر 
الراسبي، مدربة الرماية بإدارة الرماية والتطبيقات 
الميداني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومنذ 
ذلك الوقت إلى اآلن، وهي تتميز في العمل الشرطي 
على  الضوء  سنلقي  اليوم  اإلنجازات،  وتحقق 

مسيرتها الشرطية التي تجاوزت الـ18سنة.
> من شجعك على دخول السلك الشرطي؟

السلك  دخول  في  سبقنني  ممن  صديقاتي   -
مراحل  في  كنت  عندما  بأنني  وأذكر  الشرطي، 
كثيراً،  يستوقفني  الشرطيات  زي  كان  الدراسة 
وكنت أتأملهن، ولهذا شعرت بالفخر والمسؤولية 

يوم تشرفت بارتداء الزي العسكري.
> ماهي الجوائز التي حصدتها؟ 

والمراكز  الجوائز  من  الكثير  على  حصلت   -
إدارة  مع  مسيرتي  طوال  في  والجماعية  الفرديه 
للرماية  القيادة  فريق  ثم مع  العين سابقاً،  شرطة 

وهي كتالي: 
إنجازاتي كرامية:

سنة  الرماية  فريق  في  مشواري  بدأت  حيث 
1997مع أول فريق تشكل للشرطة النسائية إلدارة 
شرطة العين للمشاركة في أول بطولة لمسابقات 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  إدارات  بمستوى 

تشارك بها الشرطة النسائية.
األول  المركز  على  نفسها  السنة  في  وحصلت 

فردي بنتيجة 97 من 100 في رماية المسدس.
األول  المركز  على  حصلت   1999 عام  وفي 
فردي في رماية مسدس والثالث فردي في رماية 
العامة  للقيادة  السنوية  الرماية  الرشاش/بطولة 
لشرطة أبوظبي وفي األعوام الثالثة التالية حصلت 
السنوية  الرماية  بطولة  في  متقدمة  مراكز  على 

للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وفي عام 2005 التحقت بأول فريق شكل شرطة 
نسائية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي للمنافسة على 
الشرطية على مستوى  القيادة واإلدارات  مستوى 
في  »فردي«،  األول  المركز  على  الدولة..وحصلت 
رماية المسدس ببطولة الشرطة السنوية للرماية.  

وعام 2006 حصلت على المركز األول في رماية 
الرماية  رشاش»بطولة  فردي  والثالث  المسدس 

السنوية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي«.
وفي 2008 حصلت على المركز الثاني فردي في 
رماية المسدس، وكرمت على أفضل ثاني رقم في 

البطولة»بطولة الشرطة السنوية للرماية«.  
األول  المركز  على  حصلت  نفسه،  العام  وفي 
فردي في رماية المسدس »بطولة الرماية السنوية 

للقيادة العامة لشرطة أبوظبي«.
األول  المركز  على  حصلت  و2012   2010 وفي 
فردي في رماية المسدس ببطولة الشرطة السنوية 
في  أسهمت  رامية  وبصفتي   2013 وفي  للرماية. 

حصول فريق المسدس سيدات على المركز األول 
أسهمت  كما  للرماية.  السنوية  الشرطة  ببطولة 
بصفتي رامية عام 2014  بحصول فريق المسدس 
سيدات 25 متراً على المركز األول ببطولة الشرطة 

للرماية األولمبية. 
لدورة  األولى  البطولة  في  شاركت   2015 وفي 
التعاون  مجلس  لدول  األولى  الشرطية  األلعاب 
المركز  الكويت، وحصلت على  الخليجي في دولة 
الثاني  والمركز  البندقية،  رماية  في  فردي  األول 

فردي في رماية المسدس.
الثالث  المركز  على  حصلت  نفسه،  العام  وفي 
الشرطة  بطولة  »التكتيكية«  رماية  في  فردي 

السنوية للرماية. 
وفي 2016 تم تكريمي بجائزة اإلنجاز الرياضي 
10 بمنحي وسام التميز الوظيفي، وبعدها توقفت 
عن الرماية واتجهت إلى تدريب الفريق بعد مسيرة 

طويلة مع فرق اإلدارات والقيادة.
أما عن إنجازاتي كمدربة للفرق ففي عام 2018 
على  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  فريق  حصل 
المركز األول في مسابقة المسدس سيدات»بطولة 

الشرطة السنوية للرماية«.  
البشرية  الموارد  فريق  حصل  نفسه  وبالعام 
على المركز األول في مسابقة المسدس سيدات/
بطولة الرماية السنوية لشرطة أبوظبي. وهذا العام 
نال منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز 
األول في مسابقة المسدس سيدات/بطولة الشرطة 

السنوية للرماية.  
> هل يمكن التعرف على أحالم المساعد أول 

فاطمة ناصر؟
- إني أتميز كمدربة رماية وأبرز عناصر جديدة 
تدعم فريق الرماية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

العمل  على  المقبالت  تنصحي  بماذا   <
الشرطي؟

الجهد  وبذل  العمل  في  واإلخالص  الجدية   -
إلعالء راية الوطن الذي يستحق منا الكثير.

�ساركت يف �أول فريق من �لعنا�سر �لن�سائية 

يناف�ش ببطولة �لرماية يف �أبوظبي

�إعد�د: لر� �لظر��شي- ت�شوير: حممد علي
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المتميزون

الرائد حسن علي أحمد البدوي من مواليد 1981 
متزوج ولديه أربع بنات، تخرج في جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة سنة 2004، حاصل على بكالوريوس 
كانت  العامة،  العالقات  مسار  الجماهيري  االتصال 
بدايته في العمل الشرطي في عام 2004، وُعيِّن في 
لغاية  الشرطة  كلية  في  والتوجيه  العالقات  قسم 
الـ 18،  عام 2007، ومن ثم التحق بدورة الجامعيين 
على  وبقي   2008 للعام  يناير  في31  منها  وتخرج 
كلية  من  انتقل  حيث   ،2014 عام  حتى  عمله  رأس 
بمنصب  المدني  للدفاع  العامة  القيادة  إلى  الشرطة 
اإلعالمية،  الشؤون  إدارة  في  اإلعالم،  قسم  رئيس 
المناصب  في  القيادية  الكفاءات  تسكين  على  بناًء 
بوزارة الداخلية، ثم انتقل إلى األمانة العامة لمكتب 
سمو الوزير في اإلدارة العامة لالستراتيجية وتطوير 
بمنصب  والمستقبل،  االستراتيجية  إدارة  في  األداء 
هواياته  ومن  االستراتيجي.  التثقيف  مركز  مدير 
آخر  على  واالطالع  والسباحة،  القدم  كرة  ممارسة 
والتوجهات  االستراتيجية  مجال  في  المستجدات 
إلى  العالمية، باإلضافة  للتنافسية  الداعمة  الحكومية 
استشراف  ما يخص  بكل  الشخصية  المعرفة  إثراء 

المستقبل، السيما في العمل الشرطي.

�إعد�د: �أماين �ليافعي

نال شرف التكريم من الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
التكريم  مناسبة  وعن  العمل.  في  لتميزه  الداخلية 
يقول البدوي إن التكريم كان وسام فخر على صدره 
كونه عضو معيار األجندة الوطنية في جائزة محمد 
برنامج  ضمن  المتميز  الحكومي  لألداء  راشد  بن 
الشيخ خليفة للتميز الحكومي في الدورتين الرابعة 

والخامسة في معيار األجندة الوطنية. 
أهمها  ومن  عديدة،  جوائز  على  البدوي  حصل 
 ،2010 عام  في  األولى  الطبقة  من  التقدير  ميدالية 
التميز  وميدالية   ،2014 عام  في  التميز  وشهادة 

الوظيفي في عامي 2017 - 2018. 
البدوي،  التي واجهت  التحديات  العديد من  هناك 
واستطاع التغلب عليها باإلرادة والعزيمة واإلصرار 
طبيعة  كانت  الشرطة  كلية  في  عمله  أثناء  وأهمها 
وظيفته إدارية في مجال محدد، ما أدى إلى محدودية 
المعرفة وعدم كفايتها فيما يخص المتطلبات الوظيفية 
االستراتيجي  التوجه  المثال  على سبيل  المستقبلية 
لوزارة الداخلية، باإلضافة إلى معرفة آلية التخطيط 
التنظيمات  االستراتيجي وإدارة األداء على مستوى 
يجهله  كان  ما  فهذا  الداخلية،  وزارة  في  اإلدارية 

البدوي في تلك الفترة، فاستطاع التغلب عليه بقناعته 
في التغيير، بعدها انتهز فرصة اإلعالن عن المناصب 
يتم  حيث  القادة  تنمية  مركز  خالل  من  الشاغرة 
اإلعالن عن الشواغر في اإلدارات األخرى والتابعة 
للوزارة، وكان منصب رئيس قسم اإلعالم في القيادة 
العامة للدفاع المدني هو الهدف، فرشح نفسه له، وتم 
اختباره وإجراء المقابلة الشخصية معه، واختير لهذا 
المنصب بناًء على أسباب عديدة تتناسب مع طبيعة 
عمله. فكان هذا هو التحدي األكبر له في تلك الفترة 
والذي تمثل في التغيير من مجال اإلعالم والعالقات 

العامة إلى مجال التخطيط والتطوير المؤسسي.
بالسعي  الداخلية  البدوي منتسبي وزارة  ينصح 
وراء كل ما هو جديد واكتساب المعرفة والمعلومة 
موظف،  كل  عمل  مجال  تخص  والتي  المفيدة، 
وااللتزام باألوامر والتعليمات كونها جزءاً ال يتجزأ 
ألداء  بإخالص  والعمل  الشرطي،  العمل  مجال  في 
أن  المنتسبين  على  يجب  كذلك  بها،  المكلف  المهام 
المقدمة  وأعمالهم  بأفعالهم  حسنة  قدوة  يكونوا 
والتميز في أدائهم، وفقاً لمعايير الجودة المعمول بها 
في الوزارة، ومتحلين بالقيم في تقديم رسالة وزارة 

الداخلية.

البدوي: أتغلب على التحديات
 باإلرادة والعزيمة واإلصرار



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



خارج المهنة

نصيب،  اسمه  من  شخص  لكل  إن  يقولون 
هداف  أول  المساعد  على  ينطبق  المثل  وهذا 
مركز  في  يعمل  الذي  العامري  عبدالله  البريك 

الروضة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
أن  اإلنسان  قدرة  على  ينطبق  اسم  هداف 
الحياة،  في  والذهبية  المتميزة  األهداف  يحقق 
لهذا في باب )خارج المهنة( لهذا العدد، نسلط 
الرياضية  العامري  هداف  حياة  على  الضوء 
لنتعرف كيف يمكن أن يعيش اإلنسان كالهداف. 
في  ويمارسها  يتقنها  التي  الرياضة  عن 
حياته المساعد أول هداف العامري، قال هداف 
العامري: أنا من عائلة تمارس رياضة الرماية، 
عائلتي تحب وتحترم جداً هذه رياضة، ويكفي 
الرسول صل  أنها إحدى وصايا  الرماية فخراً 
الله عليه وسلم، وهي من توصيات المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان »طيّب الله ثراه«. ورياضة 
الرماية تعتبر في األساس جزء من تراث بالدي 

�إعد�د: لر� �لظر��شي

وتاريخها، وإحدى مكوناتها األساسية. وأضاف 
يحبون  وآبائي  أجدادي  كل  قائالً:  العامري 
رياضة القنص والرماية، وهكذا انتقلت جينات 
العديد  أيضاً  فيه  وحققت  دمائي،  إلى  الرماية 
من الميداليات الذهبية، لهذا شاركت في منتخب 
على  وحصلت  أبوظبي  لشرطة  العامة  القياده 
مسابقة  فريق  مع  شاركت  كما  األول،  المركز 
الوحدات المساندة للرماية، وحصلت أيضاً على 
المركز  حول  تدور  كلها  حياتي  األول،  المركز 
األول. وقال هداف العامري: أمارس العديد من 
الرياضات، مثل كرة القدم والتي أمارسها بشكل 
الدراجات  دوري أسبوعي، هذا بجانب رياضة 
الهوائية، وحصلت على المركز األول أيضاً في 

الرياضة  إلى  العامري  ويشير  الرياضة.  هذه 
بكل أنواعها هي جزء من حياتي اليومية، ودائماً 
فقط،  ذاتي  اتحدى  المختلفة  الرياضات  في 
كل  في  األولى  المراكز  تحقيق  جاهداً  وأحاول 

أنواع الرياضات.
التي  المتنوعة  الرياضات  في  أحالمه  وعن 
هي  أحالمي  إن  العامري:  هداف  قال  يحبها، 
اتقنها،  التي  الرياضات  كل  في  األول  المركز 
فأنا ال اعترف غير بالمركز األول، كما أحلم في 
المستقبل أن أمثل الدولة، وأكون بطالً رياضياً 
عالمياً يرفع اسم بالده في المحافل الرياضية 
العالمية، لهذا دائماً أنا في عمل دؤوب ومنافسة 

مع ذاتي لتحقيق أحالمي.

هداف العامري: ال أعترف إال بالمركز األول! 

�أجد�دي و�آبائي كانو� 

يحبون ريا�سة �لقن�ش 

و�لرماية وهكذ� �نتقلت 

جيناتها �إىل دمائي
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أصحاب الهمم

ولد حسين غالب حسين باخلف في الثالث عشر 
وأم  أب  من  دبي،  إمارة  في   1992 عام  يناير  من 
كانت  فقد  األربعة،  أطرافه  من  بالحنان  يمسكان 
األسرية  الحياة  جوهر  والرفق  والمحبة  الرحمة 
أسرته، حيث سهر  باخلف في كنف  التي عاشها 
رعاية  من  األبناء  يحتاجه  ما  كل  وأعطيا  الوالدان 

واهتمام وتقدير.
ولد باخلف بأطراف قصيرة، فطرق أبواه أبواب 
األطباء لمعرفة أسباب الحالة وعالجه فسافرا به 
للمعالجة، وقد تعلم خالل  إلى ألمانيا والهند طلباً 
الحياة،  تصاريف  مع  التكيف  تلك  العالج  رحلة 
والنصح  بالتشجيع  معه  أسرته  وقوف  أن  كما 

والمعاملة الطيبة جعلته يقبل على الحياة كأقرانه.
ظروفي،  مع  التأقلم  استطعت  باخلف:  ويقول 
وها أنا اليوم أعيش حياتي بشكل طبيعي وما من 
، فقد اعتدت االعتماد على نفسي  شيء صعب عليَّ
وأفعل  مكان  كل  إلى  أذهب  قدراتي،  في  والثقة 
صعوبات  واجهت  قد  قائالً:  ويتابع  أريد.  ما  كل 
بمساعدة  عليها  تغلبت  لكني  البداية،  في  كثيرة 

بحصولي  مّرة  مرتين،  اإلعاقة  وتحّديت  والدّي، 
على رخصة قيادة السيارة وهذا أذهل الناس من 
حولي، ومرة باختيار شريكة حياتي عام 2014 التي 

انجبت منها ولدين.
العامة  بالقيادة  باخلف  التحق   2008 عام  في 
شرطة دبي، وتحديداً في قسم تحديد االحتياجات 
باإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ، وحصل على وظيفة 
»تنفيذي مدني«، ويقول في ذلك: إنني سعيد بعملي 
من  أجد  الوظيفة، حيث  هذه  القسم وفي  هذا  في 
المسؤولين وزمالئي كل أنواع التشجيع والتقدير. 
إنها بيئة عمل صحية ومشجعة على اإلبداع، وقد 
بوسعي  ما  كل  وبذل  بالمسؤولية  أشعر  جعلتني 

إبداعاً وابتكاراً لخدمة الوطن الغالي«.
التحق  كما  السباحة،  رياضة  باخلف  يمارس 
ومارس  زواجه  قبل  الهمم  ألصحاب  دبي  بنادي 
له،  حدود  ال  طموح  ولباخلف  الجري.  رياضة 
يتبعها  أن  على  الثانوية  دراسته  حاليا  يكمل  فهو 
بالجامعية، حيث يتمنى أن يصل إلى أعلى المناصب 
ويصل بعمله المهني والوظيفي إلى مستوى التميز 

واالبتكار، وذلك ليثبت إلخوانه من أصحاب الهمم 
تقف  ال  اإلعاقة  أن  ثانياً،  المجتمع  وأفراد  أوالً 

حاجزاً أمام إبداع اإلنسان وتميزه.
يواجهها  كثيرة  »صعوبات  باخلف:  يقول 
تمنعهم  لم  أنواعها،  اختالف  على  الهمم  أصحاب 
المطاف  نهاية  في  عليها  واالنتصار  تحديها  من 
نفسه  الوقت  في  ويثبتون  يريدون،  ما  وتحقيق 
مساحة  ولديهم  الذكاء،  من  عال  قدر  على  أنهم 
يفكرون  جعلتهم  فظروفهم  االبتكار،  من  كبيرة 
في حلول لمشكالتهم، التي تعاملوا معها بطريقة 
عفوية وذكية ذللت أمامهم كل الصعاب، لذلك يجب 
علينا أال نستكين فاإلرادة تصنع المستحيل وتدفع 
إلى  يصل  أن  إلى  التحديات  لمواجهة  الشخص 
الهدف، ال صعوبة في العمل، واإلرادة من شأنها 
عيش  من  الهمم  أصحاب  من  األشخاص  تمكين 
حياة مستقلة، وبالتالي زيادة إبداعاتهم وعطائهم 
جهداً  تدخر  ال  الرشيدة  القيادة  أن  ذلك  الوطني، 
الهمم  أصحاب  حالة  لتحسين  التدابير  اتخاذ  في 

وتوفير فرص متكافئة للجميع«.

باخلف: اإلرادة تصنع المستحيل
�إعد�د: خالد �لظنحاين
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شخصيات

ال تعد اللوحة التي استعادها محقق الجرائم 
الفنية، آرثر براند، للفنان العالمي بابلو بيكاسو، 
مار«،  »دورا  باسم   1938 عام  إلى  تعود  والتي 
لرجل  يخت  من  عاماً،   20 منذ  سرقت  بعدما 
 ،1999 عام  فرنسا  جنوب  في  خليجي  أعمال 
وتبلغ قيمتها المادية 28 مليون دوالر، هى المرة 
األولى التي يستعيد فيها أعماالً فنية بالغة القيمة 

المعنوية والفنية قبل المادية.
مستقل،  فني  محقق  وهو  براند،  آرثر  قام 
يعيش في أمستردام، بتسليم اللوحة إلى شركة 
تأمين، وقد كان يحاول تتبع لوحة بيكاسو منذ 
أي  إلى  تذهب  لم  خيوطه  كل  لكن   ،2015 عام 

مكان.
من  اتصاالً  براند  تلقى  بحثه،  عملية  خالل 
اللوحة،  يعرفان مكان  أنهما  له  شخصين ذكرا 
ومالكها الجديد، وهو رجل أعمال قام بشرائها، 
على  معهما  فاتفق  بها،  يفعل  ماذا  يعرف  وال 
وضع خطة إلخراج اللوحة من يديه. وبعدما قام 
اللوحة بوضعها في كيسين  الشخصان بجلب 
من أكياس القمامة البالستيكية، وأحضراها إلى 
في  حائط  على  اللوحة  بتعليق  قاما  ثم  منزله، 

منزله.
واستعان براند بأخصائي في أعمال بيكاسو 
من جاليري بيس في نيويورك، ليقوم بالتحقق 
من اللوحة ومن صحتها وبعد ذلك، قام بتسليم 
ديك  المتقاعد،  البريطاني  المحقق  إلى  اللوحة 
في  واآلثار  الفنون  فرقة  مؤسس  إليس، 
سكوتالند يارد، ويعمل ممثالً لشركة التأمين. 

اللوحة هي مصورة  مار« موضوع  و»دورا 
العديد  في  فرنسية صورها  ورسامة وشاعرة 
من اللوحات والرسومات. ويبدو أن هذا الرسم، 
الذي رسمه عام 1938، كان أحد المفضلين له، 
حتى  الخاصة  مجموعته  في  به  احتفظ  والذي 

وفاته.
في سن مبكر، أصبح آرثر، الذي ولد ونشأ 
في ديفينتر، ويعيش اآلن ويعمل من أمستردام، 
اإلسبانية  اللغة  دراسة  في  تخصص  وبعدما 
واألرجنتين،  إسبانيا  في  وعاش  والتاريخ، 

متخصصا في تجارة الفنون والتحف.
هذا التخصص، جعل آرثر براند يكتشف أن 
لهذه التجارة »جانباً مظلماً« كما يقول، ويتمثل 
في التجار المتخصصين، واللصوص، والمافيا، 
من  أموالهم  يكسبون  الذين  اإلرهابيين  وحتى 

هذه السرقات.
وشبكة  خبرته،  خالل  من  براند  تمكن  لقد 
أثرية  أعمال  استعادة  من  الواسعة،  عالقاته 

 999 - خا�ض

يهوذا، وخيول  إنجيل  مثل  القيمة،  بالغة  وفنية 
استعادتها  تم  عالية،  قيمة  ذات  ولوحات  هتلر، 
إلى المتاحف التي تنتمي إليها، وقد بلغت القيمة 
المادية لما تمكن آرثر براند من استعادته بأكثر 

من 150 مليون يورو.
يقضي براند سنوات طويلة في تتبع األعمال 
غير  أو  آثاراً،  أو  لوحات،  كانت  سواًء  الفنية، 
وينتظر  فيها،  العمل  بدء  عن  يعلن  رحلة  ذلك، 

تكلل  حتى  لسنوات  والمتخصصين  المتابعين 
هذه الرحلة بالنجاح، وكأنهم يتابعون شارلوك 
هولمز، وهو يفك لغز الجرائم، ومن بين سنوات 
هذه الرحالت، نرصد عدداً من أهم األعمال التي 

تمكن آرثر براند من استعادتها.
لوحة من الفسيفساء عمرها 1600 عام تعود 

إلى قبرص بعد أربعة عقود
استعادة هذه اللوحة، كلفت آرثر براند ثالث 

شارلوك هولمز المتاحف
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استعادة  من  تمكن  حتى  البحث،  من  سنوات 
عام،   1600 عمرها  يبلغ  الفسيفساء،  من  لوحة 
من  أكثر  بعد  قبرص،  إلى  إعادتها  من  وتمكن 
أربعة عقود على نهبها من الكنيسة، التي كانت 
توجد بها، وهى لوحة تصور العصر البيزنطي.

هذه  استعادة  من  براند،  تمكن  أن  وبعد 
اآلثار  إدارة  إلى  بتسليمها  قام  اللوحة، 
أقيم في  القبرصية، وكنيسة قبرص، في حفل 
تعود  التي  اللوحة  هذه  وكانت  بهولندا،  الهاي 
إلى القرن السادس قد سرقت من كنيسة بانايا 
الغزو  عقب  قبرص،  شمال  الواقعة  كاناكارين، 
التركي في عام 1974.  وكانت واحدة من عدة 
الوقت،  هذا  خالل  الكنيسة  من  ُنهبت  أيقونات 

وُيعتقد أنها األخيرة التي ُعثر عليها.
وحينذاك أوضح براند أن هذه اللوحة كانت 
وقاموا  موناكو،  في  بريطانية  لعائلة  شقة  في 
بشرائها بحسن نية قبل أكثر من أربعة عقود، 
قبرص  إلى  اللوحة  إعادة  على  المالك  ووافق 
رمزياً  تعويضاً  براند  آثر  عليه  عرض  بعدما 

لرعايته.

��شتعادة زوج من خيول هتلر

من  مجموعة  خداع  من  براند  آرثر  تمكن 
المتعاطفين مع النازية للكشف عن مكان اثنين 
حصان  هيئة  على  الضخمة  المنحوتات  من 
قالت  والتي  هتلر،  أدولف  الزعيم  من  بتكليف 
خالل  تدميرهما  تم  إنه  التاريخ  كتب  عنهم 
النحات  أعمال  وكانت  الثانية.  العالمية  الحرب 
جوزيف ثوراك تحيط مدخل مبنى الرايخستاغ 
عاماً   70 منذ  قصفت  أنها  يعتقد  وكان  لهتلر، 
الشركة  وألن  موقعها،  براند  آرثر  حدد  حتى 
التي يمتلكها آرثر براند تقوم بتقديم النصائح 
لجامعي القطع الفنية بشأن أصول الفن واآلثار، 
وبالتالي كان لديه أدلة على كون هذه الخيول 

هي الخيول النازية األصلية وليست المزيفة.
وانتحل براند كونه شخصية مشتر أميركى 
غني من داالس لجمع المعلومات عن المنحوتات 
كانت  التي  األلمانية  للشرطة  المعلومات  وقدم 
في  القانوني  غير  االتجار  في  تحقق  بالفعل 
االعمال الفنية، وبالفعل أكتشفت القطع األثرية 

مخبأة في جنوب غرب باد دوركهايم.

��شتعادة نقو�ض ت�شور �لقدي�شني 

�لكاثوليك عمرها 1300 عام

الحجر  من  نقشان  ُسرق   ،2004 عام  في 
الجيرى تصور القديسين الكاثوليك من كنيسة 
إسبانيا.  بورغوس،  في  الوسطى  العصور  من 
إلى  تاريخها  يرجع  التي  النقوش  وزن  يبلغ 
قطعة،  لكل  كيلوجراما   50 نحو  السابع  القرن 
ويعتقد أنها تقدر بماليين الدوالرات. وقال آرثر 
براند، إن اللصوص أرادوا بيع النقوش وكسب 
الكثير من المال، ولكن سرعان ما اكتشفوا أنهم 
سرقوا التراث العالمي الذي سيكون من الصعب 

للغاية بيعه. لذلك، قرروا بيعها كزينة للحديقة.
أمضى براند ثماني سنوات في تتبع النقوش من 
تاجر إلى تاجر في جميع أنحاء أوروبا، إلى أن وصل 
لكي  القطع  هذه  اشترى  أوروبي  أرستقراطي  إلى 
يضعها في حديثة منزله، في شمال لندن، موضحاً 
أن هذه القطع األثرية ال تقدر بثمن ويرجع تاريخها 
إلى 1300 عام. بعد هذه الواقعة، حصل آثر براند على 
لقب »إنديانا جونز في عالم الفن« لسجله الحافل في 

استعادة األشياء المسروقة.
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د. �شمر ال�شام�شي

عناق 
الفكرة

عجيبة هذه الدنيا رغم زيفها بين عالم البشر وخفوت الوجوه التي ال تبرز حقيقة 
مظهرها، وال يبقي اإلنسان جهداً في إخفاء حقيقته وتصدير وجه غير وجهه إال أن 
هناك مكاناً ولألسف أرقى من عالمنا، ويجب أن نأخذ منه العبرة والعظة إنه الغابة 
الصور على حقيقتها وكل حيوان يعرف طبيعته ويتحرك وفق  فيها  التي تظهر 
هذه الطبيعة، فال الذئب يرتدي لباس الحمل، وال القرد يقلد صوت األسد وتعيش 

الحيوانات وفق هذه القوانين، إنها حياة قاسية، لكنها واضحة وليست مموهة. 
وبمقارنة بسيطة بين حياة البشر وحياة الغابة نجدها ملتبسة تتحرك في ظالم 
العقول وما يضمره الرجال فأجمل صورة لصديق لو كشف القناع لوجدته أكبر 
عدو وأصبح كل إنسان يتحرك وفق ما يقتضيه أمره فقد يصبح أسداً ويمسي فأراً 
وقد تراه غزاالً، ولكنه نمر يتحين الفرصة لينقض على فريسته، نعم حياة مثل هذه 
تتطلب الكثير من مكر الثعالب ودفاع القنفذ وصولة األسد وسرعة الفهود، وأخيراً 
ليتك تسلم فأصبحت الوجوه تتغير كما المالبس، رحم الله السابقين عندما اعتزل 
أحدهم الناس، فقال له ابنه: مثلك ال يجلس في بيته قم واطلب اإلمارة، فقال له 

أعطني سيفاً يميز المخلص من المنافق.
ومع كل ذلك هناك بوادر الضياء تشع في األفق لتضيء الحياة وتبعث األمل، 
فخالل رحلة عبر الصحراء حدث خالف بين أحد األصدقاء وهما يتجادالن فلطم 
أحدهما اآلخر على وجهه وقد آلمته اللطمة لكنه - دون أن ينطق بكلمة واحدة - 
كتب على الرمال اليوم أعز أصدقائي لطمني على وجهي، واستمرا في السير إلى 
الرمال  المصفوع في  الرجل  قدم  فعلقت  فيها،  يغتسال  أن  فقررا  أن وجدا واحة 
المتحركة وبدأ في الغرق، لكن صديقه أمسكه لينقذه وبعد نجاته من الموت كتب 

على صخرة: اليوم أنقذ حياتي أعز أصدقائي.
فتعجب صديقه الذي ضربه وأنقذه من الموت وسأله: لماذا عندما لطمتك كتبت 
على الرمال، وعندما أنقذتك كتبت على الصخرة ؟ فأجاب عندما يؤذينا أحد فعلينا 
أن نكتب ما فعله على الرمال، حيث تأتي رياح التسامح فيمكنها أن تمحوها، ولكن 
عندما يصنع أحد لنا معروفاً فعلينا أن نكتبه على الصخر، حيث ال تستطيع أي 
رياح أن تمحوها مهما كانت قوتها، نعم إنها حقائق منيرة ال يخلو منها زمان أو 
مكان فتعلموا أن تكتبوا آالمكم على الرمال، وتنحتوا المعروف على الصخور كي 

نعيش بال أقنعة.

بال أقنعة
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

عزف النايات البعيدة

قالوا..قالوا..

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

تركت في نفسي صدى جميالً.

الشاعرة اإلماراتية شيخة املطيري
احلائزة املركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء

شعر: أحمد متساح ـــ مصر

الشاعرة اإلماراتية شيخة املطيري
احلائزة املركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء

لـــــــــــــــــــــوم   •
عبلُة حلْت َجداِئلها 

في وجِع الِخيام 
واألرُض استلقْت عاريًة

على رصيِف الـَمالم 

• شريعة       
الـماُء يأتي من قميِص السماء 

لغًة جديدة 
وُيصلي معي على وجع القصيدة 

والحياة ِسرها في الَفناء
وشريعُة الفتى في الـماء 

• لؤلؤ    
ترقُص إيزيُس 

في دخاِن الُبخور
وتبعثُر ُنقوَشها في دمي

كاللؤلِؤ الـمنُثور

• الوحدة      
ينسرُب الوقُت ما بين يدي

فال العالُم قد َتغير 
وال الوحدُة دفنْت ِصبارها في الَعراء

سأهجُر باكياً في شجِر الدماء
وأحرُث في بيداِء الَبدن 

ربما أجُد الوطن 
وأغرُق وحدي في جبِّ القصيدة  

• رماد       
أنا بكاُء األرض 

والوجُع عليِّ اشتدَّ 
وأنا الـمسافُر في وجِع الـِمداد 

سأردُم عيني بالحصى والرماد 
وأغيُب في دهاليِز الوجع 

 
• وجع الحروف  

قالْت ليلي
سأبحُث في عينيَك عن وطٍن 

وأبحُث عن قصيدٍة 

فتعالي كالحناِء واليماِم واألهلِة الوليدة 
قالْت لي واختبأْت كدمعٍة 

في وجِع الحروف

• عزف النايات       
قالْت اصعْد بي عنَد الثريا

وفكَّ جدائِل اللغِة جدئلًة جديلة 
واسكر على عزِف الناياِت البعيدة 

كلما اصطفاَك الحنين 
وكلما هزتَك الـمواسم 

• قميص النجوم        
عربي  أنَت أيها الَنخيُل 

فاصعْد في دمي كما تشاُء 
واطرْح للكوِن لغًة جديدة 

واسكر كلَما حلْت ِجدائلها الغيوم 
وارقْص تحَت قميِص النجوم 

لغًة وحباِت مطر 

• وجع القصيدة     
أومأْت البنُت لّي

ورشْت الحناَء علّي 
ورسمْت على زندي شجَر الغناء 

في  الحنيَن  سكَب  لـمن  أهالً  للعشِق  فقلُت 
جوفي

وأهالً لـمْن أهداني وجع القصيدة 

•  حكمة        
تأتي الحكمُة من قلِب الياقوت 

وتأتي من شجِر الروح 
وتدُق على باِب الحروف 

وتصلي في مـحراِب االنتظار
فاغرْق في ِبحرها النوِر والنوار 

اسالها لـمْن تتفتُح األزهار 
ولـمن يطرُح الشوُك والصبار 

فارحْل ارحْل ولـمعاُن الذهُب في النار
افتْح في سقف السماِء باباً 

وانقشها كتاباً واغزْل َشالها من ضوِء النهار 



79 2019 مايو العدد 581

شعر: هبـــــة الفقـــــي ـ مصر  بوُح النرجـــس
لل�شاعرات فقط:

شعر: في تي في داموداران                       
ترجمة: عبدالله بومتان

مصباح ال ينطفئ

أَتيُت ِبــروِح نرجسٍة َفريـــدْة
فزانْت طلَّتـي هاَم القصيـــدة

ـي حِر كفِّ وراحْت في َمداِر الِسّ
ُتصافُح راحَة اْلحرِف الجديدْة

وَقبلــي ما َبـــدا للُعــــرِب َنجــٌم 
ي َصــوَب أعُيِنهْم َنِشيــــــَدْه ُيغنِّ

عُر أْضحى شهيدا ًفي غرامـي الشِّ
ِـّي فـي محبتــــِه شهيـــــدْة وإنـ

شعر: هبـــــة الفقـــــي ـ مصر

شعر: في تي في داموداران                       
ترجمة: عبدالله بومتان

وقّدمـــُت الحــــروَف لــُه والًء
وصاَر هواُه في قلبـــي َعقيـــدْة

وِمثلُّ الفجِر نـــــوري اليوَم يسري
ِلُيبهـــَج كلَّ أفئـــــَدٍة َوليــــــــــَدْة

سمائي ما أتاها اْلغيــــُم يوًمـــــا
وال أرضي لها ُشُهـــٌب َعنيــــــدْة

أنا اآلمـــاُل واألحـــالُم َحْولـــي
عيـــَدْة ُتعاِنُقــها ُدنى اْلحــظِّ السَّ

عــِر أحضاٌن وَمـــأوى َغــِدي للشِّ
وِشعِري ُمْدِنــٌف يشتاُق ِعيــــَدْه

ِـّــي أَغيــُب فيــسأّل األوراَق عنـ
كأنَّ اليــــوَم أزِمَنـــٌة َعديـــــدْة

بِه ُروحــي ومنــُه إليــِه تسعــــى
فال َعَجًبـا إذا َسَكنــْت َوريـــــَدْه

ِبماِء الحبِّ في األْرواِح نحيـــــا
وال َيْنسى الهوى يوًما ُمِريـــــَدْه

يا زايد الخير..
لم ينمح ضوءك رغم  أفولك 

وعطرك يفوح من عالك
وكأن جسدك امامنا وإن كنت متواريا

وصوتك مسموع كأنك للتو فرغت من الحديث
أنّى تشرق شمس للحب والكرم كما كانت ?

كرمك عماد للمحرومين على أرضنا?
العصر يتمنى وجودك فيه

لتضفي سناك على حقول األحزان 
يا من جعل قفر الصحراء جنانا 

ما غاب عنا سوى جسدك
دعواتنا لك صادقين على زهور الذكرى

بأن تفوز بجنة الله..
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أدب عالمي 
هنري ميشو  

 ،1899 عام  بلجيكا  في  نامور  بلدة  في  البلجيكي هنري ميشو  والرسام  الشاعر  ولد 
وتنبع خصوصيته من حبه لألسرار والغموض، إذ عرف كيف يبتعد عن األضواء وعن 
الصحافة، ونأى عن المجد األدبي عندما رفض نيل الجائزة الوطنية الكبرى لألدب عام 
1965، حيث فّضل أن يقرأه عدة مئات من القراء المهتمين - حسب قوله- على أن يقرأه 

الجمهور الواسع.
بعد انتهائه من الدراسة سافر كبحار على ظهر سفينة، وبدأ بكتابة نصوصه األولى 
»حاالت من الجنون الدائري« عام 1922، وقد عبر في مجمل أعماله عن صعوبة الوجوه 
وجاءت كتاباته الشعرية سريعة وإيقاعية وقادرة على التعبير عن أقل خلجة من خلجات 
أسلوبه  وتميز  للنفس«،  الداخلية  »بالمساحة  التحديد  وجه  على  اهتم  المتألمة.  النفس 
بالخيال وحب الحكاية والخرافة واعتاد أن يصوغ شعوره بالضيق على شكل حواريات 

ساخرة لكي يتمكن من القضاء على هذا النوع من المشاعر. 
أن تمتزج  السريالية، ولكن دون  الحركة  التقت تجربته األدبية في أحيان كثيرة مع 
بها. وقد نشر نصوصاً شعرية عديدة في مجلة القرص األخضر التي كانت تنشر أيضاً 
أعماالً سريالية. ومارس هنري ميشو أنواعاً مختلفة من الكتابة، فجرب القصيدة، والشعر 
المنثور، والمالحظات والسرد والقصص والمسرحيات القصيرة واأللبومات المصورة.. 
كان هذا التنوع بالنسبة إليه وسيلة يحارب بها جموده وانغالقه على نفسه واختار لغة 
عنيفة ومباشرة ال تسعى إلى التجميل ونيل اإلعجاب، بل إلى تعرية النفس وإزالة األقنعة 
الحقيقة وطرد األرواح  في محاولة منه إلظهار ضعف اإلنسان وهشاشته. للبحث عن 

الشريرة. 
آسيا  في  بربري   ،)1929( إكوادور  منها:  نذكر  عديدة،  شعرية  مجموعات  للشاعر 
 ،)1945( أرواح شريرة  اختبارات وطرد   ،)1938( )1935(، ريشة  يتحرك  الليل   ،)1933(

في مكان آخر )1948(.

في اللحظة األخيرة:
في اللحظة األخيرة 

البرد في داخلي، أنتم الذين تصرخون بالقرب مني 
سأترك البيت ذا األلف مقام 

في أعصابي المتصلبة 
تمر بال رحمة عربة ضجيجكم 

هزيمة، هزيمة، مسألة غريبة 
أتمدد في وسط النهار كشجرة مقطوعة 

ال يعيش النمر أكثر من األيل 
لكنه يأتي دائماً في الوقت المناسب ليقتل األّيل 

عن غير قصد اخترق سكين 
أحد المهووسين صدري 

لكن هناك دائماً ظل 
يطرد ظال آخر، ليلتقي بالظالل األخرى 

ال ترتجف يا كياني، ال تبتئس، ال تتحطم 
لنتذكر كيف نستدرك ذواتنا 

في صداقة الصمت 
لنلج وحدنا رحبة الليل الشاسع 

أعالم عربية
فوزي األتروشي

عام  العراق  كردستان  في  األتروشي  فوزي  الراحل  الشاعر  ولد 
1953، وهو حاصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي العام من 
جامعة صوفيا وعضو في اتحادات ونقابات أدبية وصحافية في بغداد 
اللغات  يجيد  أنه  كما  التقديرية،  الجوائز  بعض  على  وكردستان، حصل 

العربية والكردية واأللمانية واإلسبانية والبلغارية واإلنكليزية.
توزعت اهتمامات األتروشي عبر رحلته الطويلة بين السياسة واألدب 
رحلته  في  الشاعر  عن  السياسي  ينفصل  أن  يمكن  ال  لذلك  والصحافة، 
المهجرية الغربية الطويلة لكونه أحد أقطاب الحزب الديمقراطي الكردستاني 
أكثر من ثالثة عقود، وقاد الفرع األوروبي للحزب أكثر من خمسة عشر 
عاما وتسنّم مسؤولية إعالم الحزب وكان مستشارا في صحيفة المؤتمر 
اللندنية، كما أشرف على طبعة لندن لجريدة خه بات الناطقة باسم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني وعمل في جريدة التآخي الصادرة عن الحزب، 
مثلما شارك في أغلب المؤتمرات الدولية للمعارضة العراقية قبل 2003 في 
بيروت وفيينا ولندن، كما كان عضواً في أغلب منظمات المجتمع المدني 
وعضواً في الهيئة اإلدارية العليا لمركز الدراسات الكردية بألمانيا. وكان 

أول وآخر منصب له منذ 2003 توليه وكيالً لوزارة الثقافة.
هذا النشاط الذي وسمه بالسياسي وضع خالله القضية الكردية في 
أولوياته -قبل الشعري- فأصدر بعضاً من المؤلفات، ومنها مقاالت حول 
آراء ومواجهات وأوراق كردستانية  العراق  الكردية وكردستان  القضية 
وكالم بال ضفاف وشؤون وقضايا كردستانية وعراقية وغيرها. وكل 
هذه المؤلفات كانت تعبوية تصب وتنادي بأحقية العراقيين األكراد بدولة 

كردستانية شمال العراق.
أما ما أصدره من دواوين شعرية عبر مسيرته المزدوجة بين السياسة 
تبكي  ال  وأشعار  النرجس،  وظالل  والوطن  للحب  قصائد  فهي  واألدب 
ووأزهار بستان الريحان وشموع الحب، وألنك اآلن هنا، وكنت حبيبي، 
وأرض حبيبتي وامرأة من رماد وبريد الفرح، ومن هذه العنونة التي تكاد 
دراما  في  وجوهر  ككيان  المرأة  اقتسمته  األتروشي  أن  سنجد  تتشابه 
بقي  لذلك  وسلوكا.  كتابة  الشاعر  اعتادها  التي  البسيطة  الرومانسيات 

يراوح في هذا الحيّز الشعري عبر كل كتاباته الشعرية.
بعد 2003 ومع المنصب الذي بقي فيه حتى وفاته ُكتبت عن األتروشي 
فوزي  في شعر  »المرأة  منها  واألطروحات  والدراسات  المباحث  بعض 
األتروشي- رسالة ماجستير للسيدة سوزان كمال شمس الدين« و»على 
ضفاف األمل – للكاتبة إيفين شيخي« و»الوحدة والتنوع في شعر فوزي 

األتروشي – للباحث أحمد ناصر الفيلي«.
توفي األتروشي في أحد مستشفيات بغداد صباح األحد 24 فبراير 2019 
إثر نوبة قلبية بعد عودته مؤخراً من رحلة عالج طويلة في مستشفيات 

ألمانيا، التي كان يقيم فيها منذ سنوات طويلة واكتسب جنسيتها.

عام  بلجيكا  في  نامور  بلدة  في  البلجيكي هنري ميشو  والرسام  الشاعر  ولد 
 إذ عرف كيف يبتعد عن األضواء وعن 
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 �أمثال �شعبية:

اب • درِب الَكلب على الَقصَّ
يضرب المثل باإلنسان الذي تربطه عالقة مصلحة مع إنسان آخر 
إليه مرة ثانية ألن حاجته عنده  ويخلف االتفاق، فيهدده بأنه سيعود 

وليس له مفر من ذلك.
• َدرِب الصبي َعَوي

يضرب المثل في أن السن يحكم، وله دور في حياة اإلنسان، وأن 
الصبي ال يمشي في طريقه باعتدال، فالبد له من االتجاه يميناً ويساراً.

 كلمة ومعنى

الموق
قال ماجد النعيمي في أحد أبياته: )مدمي الوجنات من موقه( وقوله 
جاء  فصيحة،  عربية  وهي  األنف،  جهة  من  العين  طرف  يعني  موقه 
في »اللسان«: وُموق العين وُموُقها وُمؤِقيها ومأقيها: مؤخرها، وقيل 
مقدمها، وجمع الُمؤق والُموق والمأق آماق، وجمع الُمؤقي والَمأقي مآٍق 
على القياس، وفي وزن هذه الكلمة وتصاريفها وضروب جمعها تعليل 

دقيق.
في  أبوالهيثم:  قال  مقدمها.  وقيل  مؤخرها  وماُقئِها:  العين  وُموِقئ 
مهموزان  وَمأق،  ُمؤق  خمس:  لغات  األنف  يلي  الذي  العين  حرف 

ويجمعان أمآقاً، وأنشد ابن بري لشاعر:
فاَرْقت ليلي َضلًَّة

          فندمت عند ِفَراقها
فالعين ُتْذري َدْمعها

ُر من أَْمآقها           كالدُّ
وقد يترك همزها فيقال ُموق وَماق، ويجمعان أمواقاً إال في لغة  من 
قلب فقال آماق، وأنشد ابن بري للخنساء: )ترى آماقها الدهَر َتدمع(  
ويقال: ُمؤق على ُمفعل في وزن ُمؤب، ويجمع هذا مآقي، وأنشد لحسان:

ما باُل َعيْنِك ال َتنام، كأنما
            ُكِحلَت مآقيها بُكحل اإلْثِمِد

 كنايات مالحية

قرقور َزماِرير
القرقور: من أدوات الصيد في الخليج وهو يصنع من عيدان  األسل 

)الواسل(.
زمارير: أحد أنواع األسماك في الخليج، معروفة بصغر حجمها، فهي 
ال تكبر كثيراً، وهي جيدة للشي فقط، وإذا  أخرجت من الماء كان لها 
وبني،  أبيض  على شكل خطوط  لونان  ولها  بق،  بق..  بقبقة..  صوت 
قرقور الزمارير يضرب به المثل لصغر حجمه وهو إشارة للمجلس أو 

المنزل الصغير، مما يجب أن يكون كبير الحجم حتي يتسع للكثيرين.

ِقّطه َبَحْر
قطه: ارمه من )رمى( وتورد عقه وحذفه.

وبعضهم يورد )قطه( ارمه فتورد )ارمه بحر( وآخرون يوردونها 
عّقه فتكون )عّقه بحر( وعادة ما يصطاد البحارة أسماكاً غير مرغوب 
فيها فيرمونها في البحر ثانية، بينما إذا كانت أداة أو شبكة فيقولون: 

)توح( ومن أقوالهم: )توح باب الله مفتوح(.
وقد أورد النوري وقال: يضرب للشيء الرديء، تزهيداً في اقتنائه، 
كذلك  وأورده  عليه،  يعلق  ولم  بحر(  )كطه  قال:  لله  العبد  أورده  كما 
)قطه  أن  على  العرب،  قلب جزيرة  في  الشعبية  األمثال  في  الجهيمان 

وإرمه( و)عقه( و)توح( و)حذفه( و)توح( كلها ذات معنى واحد.
والرمي بحراً يعني التنازل في حد ذاته باالستغناء بأمر ما لجهة ما، 
فالمالحون يتنازلون في األسماك المتدنية ويرمونها  في البحر ثانية، 
وهكذا نفس الصورة بالنسبة لألمور األخرى، سواء في عرض البحر أم 

على اليابسة، وسواء كانوا مالحين أو غير ذلك.

عبار�ت

بْروه

أي مذكرة وهي ورقة يكتب فيها مالحظات، أو هي رسالة صغيرة من 
شخص لشخص آخر أي من المرسل إلى المرسل إليه. كما كان الطفل 
من صاحب  يطلب  الدكان،  من  لشراء شيء  أهله  يرسله  عندما  قديماً 
أتعابه وجهده وبأنه اشترى من عنده،  الدكان أن يعطيه حالوة نظير 
وليس من عند  أحد آخر، وعليه فإن صاحب الدكان يعطيه شيئاً من 

الحالوة، أو شيئاً من السكر ليأكله، وتسمى هذه الهدية »البروة«.

هب ريح

كنايات مالحية

قرقور 
القرقور: من أدوات الصيد في الخليج وهو يصنع من عيدان  األسل 

 إال في لغة  من 

عبار

بر

»إن عمليــة التنميــة والبنــاء والتطويــر ال تعتمــد عــى مــن هــم يف مواقــع املســؤولية فقــط، 
بــل تحتــاج إىل تضافــر كل الجهــود لــكل مواطــن عــى أرض هــذه الدولــة.«.

                                          املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طّيب الله ثراه«
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تأثرت الصحافة الفنية في الوطن العربي بظهور 
وسائل  بظهور  ثم  الفنية،  اإللكترونية  المواقع 
و»توتير«  »فيسبوك«  مثل  االجتماعي،  التواصل 
و»انستغرام« و»يوتيوب« و»سناب شات«، وغيرها 
من المنصات الرقمية، والتي يزداد استخدامها لنشر 

ومتابعة األخبار والمعلومات الفنية يوماً بعد يوم.
والنجوم  الفنانين  توجه  من  الرغم  وعلى 
تتعرض  إليها،  فأكثر  أكثر  العرب  والمشاهير 
التواصل  ووسائل  اإللكترونية  المواقع  من  العديد 
االجتماعي الفنية في الوطن العربي النتقادات عدة، 
وثقافة  واالحترافية  المهنية  انعدام  أبرزها:  ومن 
النقد الفني لدى العاملين فيها، وضعف المحتوى، 

وركاكة اللغة، وقلة المصداقية، وغيرها.. 
ومستقبل  واقع  حول  عدة  أسئلة  وتطرح 
»اإلنترنت«  عصر  في  العربية  الفنية  الصحافة 
و»السوشل ميديا«، خصوصاً بعدما تخلى عدد من 

حو�ر: حممد قا�شم �ل�شا�ض

الفنانين والنجوم والمشاهير العرب عن الّصحافة 
بمنابرهم  واكتفوا  الورقية؟،  وغير  الورقية  الفنيّة 
اإلعالمية الخاّصة مثل الموقع اإللكتروني الخاص 
التواصل  مواقع  على  الشخصية  وحساباتهم  بهم 
استعانتهم  من  قللوا  أنهم  وحتى  االجتماعي، 

بوسائل اإلعالم األخرى كاإلذاعة والتلفزيون.
هذه األسئلة وغيرها كانت موضوع حوارنا مع 
الدكتور جمال فياض الصحافي واإلعالمي والناقد 

الفني اللبناني.
بعد  العربية  الفنية  الصحافة  واقع  هو  ما   <
التواصل  ووسائل  اإللكترونية  المواقع  انتشار 

االجتماعي الفنية في الوطن العربي؟
- منذ سنوات يجري الحديث عن االنحسار الذي 
تعانيه الصحافة الفنية الورقية المطبوعة في الوطن 
العربي، بسبب غالء سعر الورق، وتكلفة الطباعة، 
الفنية  للبرامج  الشرسة  المنافسة  عانت  بعدما 

اإلذاعية، ومن بعدها البرامج الفنية التلفزيونية التي 
احتل الصدارة وأخذت من الصحافة الفنية الورقية 
اإلنترنت  شبكة  جاءت  ثم  شعبيتها.  من  الكثير 
ومنصات التواصل االجتماعي، وصار كل فنان له 
محطة بّث خاصة به، يبّث عليها ما يريده، وساعة 
إنترنت  لشبكة  إال  بحاجة  الفنان  يعد  ولم  يريد. 
وبأي  لغة،  بأي  يريده  ما  ينقل  كمبيوتر  وجهاز 

أسلوب تعبير.
سقطت  الفنية  المطبوعات  إن  القول:  ويمكنني 
بالضربة القاضية، جراء ما نعيشه من تطور تقني 
ملحوظ، وال يغّرنك المتبقي منها على قيد الحياة، 
ألن هناك من يمولها لتصارع الموت لوقت أطول، 
وصارت بعض المطبوعات الفنية ولألسف مجرد 

بضعة أسماء تكتب وتنشر بأبخس األثمان.
> كيف تجد مستقبل الّصحافة الفنية العربية؟ 

وهل يتخلى الفنانون عنها؟

جمال فياض:
المطبوعات الفنية 

سقطت بالضربة 
القاضية أمام 

»السوشل ميديا«!
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اليوم هو تبّدل  - لكل زمن أدواته، وما حصل 
أدوات الصحافة الفنية العربية، من صحافة ورقية 
إلى مواقع إلكترونيّة. كان الصحفي يكتب مقاالً من 
ألفي كلمة، اليوم ال يتعّدى المقال الـ600 كلمة، ألّن 

القارىء لم يعد يملك الجلد لقراءة مقاالت طويلة.
يستغني  أن  يستطيع  ال  الفنان  فإن  وبالمقابل، 
بمنابره  يكتفي  وأن  الورقية،  الفنية  الصحافة  عن 
على منصات التواصل االجتماعي فقط، فالكثير من 
الفنانين ال يزالون يتّصلون بالصحافي ليطلبوا منه 

أن يدلي برأيه بأعمالهم الفنية.
انحسر  الخبرّية  الفنية  الصحافة  كانت  وإن 
بنفسه،  أخباره  عن  يعلن  بات  الفنان  ألّن  دورها، 
منصات  عن  ابتعدوا  فنانين  ثّمة  بالمقابل  ولكن 
التواصل االجتماعي، وال يزالون يعتمدون سياسة 
تسريب أخبارهم لصحافيين، وغالباً يختارون اسماً 

بعينه لتسريب الخبر.
الصحافة  هو  الفنية  الصحافة  من  تبّقى  وما 
المقاالت  بقراءة  يهتم  يزال  ال  فالقارىء  النقدية، 
النقدّية التي تتناول األعمال الفنيّة بطريقة محترفة.
بعد،  ينتِه  لم  العربية  الفنيّة  الصحافة  ودور 
والحسابات النقدية على مواقع التواصل االجتماعي 
التي تحظى بالكثير من المتابعين ويديرها أشخاص 
ال عالقة لهم بالصحافة، هي نوع من الترفيه الذي 

ال يلغي دور الّصحافة الفنية الجادة.
الفني  الصحافي  أن تكون إطاللة  > هل يجب 

مثالية إلرضاء الجمهور؟ 
يتحلى  أن  الفني  الصحافي  على  يتوجب   -
بالثقافة الشاملة ليستطيع تقديم النقد الفني البناء، 
وإعطاء رأيه بمهارة مرتفعة. كما يجب عليه التحلي 
وبالتالي  الناس،  ثقة  لضمان  والسرية  بالتواضع 

فنياً حقاً. فهو من النخبة المثقفة  ليسمى صحفياً 
التي تؤثر في أفراد المجتمع الذين يمنحونها الثقة. 
يمتنعون  هابط  فني  برنامج  على  اعتراضك  فعند 
يرفع  ما  وهذا  صحيح.  والعكس  مشاهدته  عن 
المستوى الفني في الوطن العربي، بعدما أصبحت 
أغلبية البرامج التلفزيونية الفنية لألسف تهدف إلى 
الربح، وأصبحت تجارية بدالً من أن تكون منفعة 

للجمهور.
> يطال الناقد الفني الفنانين وأعمالهم الفنية 

وأمورهم الشخصية، ولكن من هو ناقد الناقد؟ 
- ال أخفيك أنني كسرت هذه القاعدة لمّرة على 
نفسي، حيث انتقدتها عندما شاركت ذات مرة في 
حلقة بإحدى البرامج التلفزيونية الفنية إلى جانب 
مجموعة من الفنانين. وقتها لم يقنعني ولم يغّرني 
الحلقة  هذه  ففي  للحلقة،  مشاهدتي  بعد  فعلته  ما 
تكلّمت أكثر من غيري. ورّبما حذف المونتاج بعض 
ما قاله الباقون، وأبقى على حديثي أكثر قليالً. قد 
يكون هذا أمراً طبيعياً، فأنا جئت ألتكلم ال ألغني. 
ولكن جمال فيّاض -أي أنا- غنّى واسترسل في 
الحاضرين  أن  وبما  الحلقة.  هذه  خالل  الحديث 

جاملوه قليالً، فهو نسي نفسه، وراح يشترك في 
أغلب الغناء. هو صحيح يحب الغناء والموسيقى، 
أن يصّدق  لكن  عنه،  أمر معروف  وله ذوق، وهو 
فهذا  اإلزعاج؟!  حّد  إلى  الغناء  في  ويزيدها  نفسه 
ما ال نرتضيه له وال لسمعته التي نعرفها عنه بأنه 

يجيد الكيل بالعدل والقسطاس.
> ما النصائح التي تقدمها للصحفيين الجدد 

في الصحافة الفنية العربية؟
- بعض الصحافيين الفنيين العرب يلعبون دوراً 
أشبه ما يكون بدور جمهور الفنانين »الفانز«، لذا 
أن  ومن  الدور،  هذا  من  الجدد  الصحفيين  أحذر 
الصحافة  باحتراف  منهم  يرغب  من  هدف  يكون 
الفنيّة مجرد نسج عالقات صداقة وصور »سيلفي« 
بكثير،  أكبر  الفني  الصحافي  فدور  الفنانين،  مع 
دوره أن يسائل الفنان متسلّحاً بثقافته ومعلوماته.

كما يتوجب على الصحفي الجديد االطالع على 
والفنية  واالجتماعية  السياسية  المجاالت  جميع 
تبعاً  واحد،  منحى  على  التوقف  وعدم  وغيرها، 
إلى  باإلضافة  للصحافي،  العامة  الثقافة  ألهمية 

التواضع والموضوعية والثقة والمصداقية.

ما تبّقى من �ل�سحافة �لفنية 

هو �ل�سحافة �لنقدية



لكّن  بعضهما،  يعرفان  ال  سارة وسالم 
حياتهما تتقاطعان في محّطة قطارات. فهما 
على وشك القيام برحلتين، لكن في اّتجاهين 
متعاكسين. سارة، ُمقدمة على تفجير نفسها 
بحزام ناسف داخل المحّطة، وسالم يسعى 
وإنقاذ  المحّطة،  في  وَمْن  نفسه  إنقاذ  إلى 
سارة أيضاً. عمل عميق عن خيار الحياة أو 

الموت الذي قد يتخذه اإلنسان.

)الرحلة(  فيلم  زمن  طوال  نفسك  ستضبط 
وأنت جزء من الحكاية، تخشى في أي لحظة أن 
ينفجر في وجهك، الحزام الناسف التي وضعته 
مخها،  غسلوا  التي  البريئة  الفتاة  خصرها  على 
ولكن ال يزال برغم كل شيء بداخلها قلب ينبض 

بحب االنسان و عشق الحياة.
الحياة  المقاومة لعودة  أهم أسلحة  الفيلم من 
السينما  تلعب  وهكذا  األرض،  على  الطبيعية 
وفهم،  وإخالص  تفاٍن  بكل  الدور  هذا  العراقية 

لطبيعة الفن والتركيبة النفسية لإلنسان.
العراق شعب يمتلك حضارة، يعشق الموسيقى 
العالمي  التراث  منح  التشكيلي،  والفن  والشعر 

والعربي الكثير من االيقونات اإلبداعية.
تكتب  )القاهرة  يقولون  كانوا  الماضي  في 
واضح  والمعنى   ،) تقرأ  وبغداد  تطبع  وبيروت 
كلها  الفنون  يتعاطى  الشعب  هذا  ان  وهو  تماماً 
بقدر كبير من النهم، المؤكد أن هذا ال يعني أن 
هي  فقط  وبيروت  تكتب  التي  هي  فقط  القاهرة 
التي تطبع وبغداد فقط تقرأ، تلك المقولة الشهيرة، 
التي تم تداولها قبل أكثر من 60 عاما ُتشير إلى 
نهم الشعب العراقي في عشق الفنون، وبالفعل، 
كثير من األصدقاء العراقيين ال زالوا يحتفظون 
عن  ناهيك  القراءة  مع  التعاطي  في  الولع  بهذا 

مختلف االبداعات  المسموعة والمرئية.
في  خاصة  العراقية  للسينما  جيد  متابع  أنا 
سنواتها األخيرة، حيث إنها تلعب دوراً محورياً 
)الرحلة(  وفيلم  طبيعتها،  إلى  الحياة  عودة  في 
تحديدا ساهم بدور إيجابي في هذا المجال، أسهم 
عند عرضه تجارياً بالعراق في عودة مرة أخرى 

الجمهور للذهاب لدور العرض بعد انقطاع يصل 
إلى 20 عاماً.

شاهدت ميالد هذا الفيلم )الرحلة( في الدورة 
الدولي(،  السينمائي  )دبي(  لمهرجان  األخيرة 
في  له  مشاهداتي  وتعددت  توقفه،  قبل  وذلك 
العراقية  السينما  ومثل  المهرجانات،  من  العديد 
في مسابقة )أوسكار( أفضل فيلم أجنبي، وقبل 
العربية  الدول  من  عدد  في  عرضه  أُعيد  أشهر 
المدينة  بوسط  )زاوية(  سينما  في  وأيضاً 
في  السينما  هذه  تتخصص  حيث  بالقاهرة، 
للمتفرج  يتاح  التي ال  السينما  إلقاء الضوء على 
المصري عادة مشاهدتها في الصاالت التجارية، 
العربية، وهي قضية  األفالم  وعلى رأسها قطعاً 
مساحة  تتناول  خاصة  إطاللة  إلى  منا  تحتاج 
ولماذا  المصري،  الشارع  في  العربية   السينما 
ال تحتل السينما العربية المساحة التي تستحقها 
)عرض قبل شهر بالقاهرة الفيلم اللبناني »كفر 
ناحوم« لنادين لبكي، وباتت مشكلة اللهجة عائقاً 
من الممكن بشيء من التراكم وكثافة المشاهدة 

التغلب عليه(.
)الرحلة( أيضاً شارك العام الماضي في مثل 
هذه األيام في مهرجان السينما العربية الذي أقامه 
المهرجان  كان  باريس،  العربي في  العالم  معهد 
عاماً،   12 قبل  توقف  قد  عام1992  انطلق  الذي 
األفالم  من  العديد  مع  العراقي  الفيلم  وتنافس 
فيلم  أفضل  جائزة  )الرحلة(  حصد  العربية. 
عربي، والتي تسلمها المخرج محمد الدراجي، كما 
اقتنصت  الغندور  زهراء  الممثلة  الفيلم  بطلة  أن 

جائزة أفضل ممثلة.

ستوب!

)الرحلة(.. 
السينما العراقية تصالح الحياة وتتحدى اإلرهاب!
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ح�شر �مل�شحر�تي وغاب عادل �إمام!

صار الطقس الرمضاني الدرامي في األلفية الثالثة له طابعه العربي، بعد أن لعبت الفضائيات 
دوراً مؤثراً في تأكيد هذا المذاق، هذا العام يغيب عادل إمام عن الشاشة الصغيرة، بعد أن 
شكل حضوره في السنوات السبع األخيرة قدراً من الثبات على المائدة الرمضانية، إطاللته 
الدرامية صارت مرادفاً لطبلة )المسحراتي(، نعم عادل قد تضاءل عطاؤه الفني في السنوات 
األخيرة،  الحظنا  أنه بات يسمح في أعماله الدرامية بمساحات لمن يشاركوه البطولة عن 
طريق دعم الخطوط الدرامية الموازية للحكاية الرئيسة ـ وذلك حتى يتم التوافق بين قدرته 
يتطلب   التلفزيوني  اإلنتاج  إيقاع  بينما  لساعات محدودة جداً،  الكاميرا  أمام  الوقوف  على 

إيقاعاً أسرع وإنتاجاً أغزر وهكذا يتولى اآلخرون ملء تلك المساحات.
عادل بدأ رحلة رمضان عبر الشاشة الصغيرة عام2012 بمسلسل )فرقة ناجي عطالله(، 
قبلها كان حريصاً على أن يقدم فيلماً كل عام، إال أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 عانى السوق 
السينمائي  المصري الكثير من العثرات،  فتوجه عادل إلى الشاشة الصغيرة التي كانت 
متعطشة إليه، وهكذا ارتفع أجره إلى ما يربو علىمليوني دوالر،  قطعاً تباين مستوى عادل 
في تلك المسلسالت، ولكن الجمهور أحبه في كل أحواله، وصار ورقة رابحة، وهكذا كان 
ينتظره هذا العام في اللقاء الثامن، وبدأ فعالً تصوير مسلسل )فالنتينو( وأنجز نحو 40% من 
المساحة الدرامية، ولكن الشركة األخرى التي تشارك رامي إمام المخرج في تحمل تكلفة 
اإلنتاج، لم تضخ حصتها المتفق عليها، فقرر رامي التوقف، وبدأت إشاعات تتناثر هنا وهناك 
عن الحالة الصحية لعادل إمام وهو ما تم نفيه، وعادل فعالً بصحة جيدة، جدول التصوير 
عادة يراعي كل التفاصيل التي يريدها النجم األول، وال تتجاوز بأي حال الساعات التي 
يسمح فيها بالتصوير، وطبقاً إلرادته بالضبط، يتم تنفيذها بدقة، عادل بخير، ولكن هناك 
خالفاً غير معلن تفاصيله بين الشركتين المسؤولتين عن إنتاج المسلسل، في العادة ال أحد 

يقول الحقيقة كاملة، هناك فقط تشنيعات وضربات هنا وهناك.
ربما كان أجر عادل المرتفع على رأس المشكالت العالقة، فهو يرفض أن يهبط بأجره تحت 

أي دعوى، وهذا األمر مرتبط بالتكوين الشخصي لعادل في التعامل مع السوق الفني.
في كل األزمات التي عاشتها السينما المصرية طوال ما يقرب 60 عاماً، كان عادل حريصاً 

على أن يظل اسمه في صعود رقمي.
لي مالحظات عدد منها سلبي نشرتها قطعاً في حينها على بعض من مسلسالته، إال أن 
قدرته على جذب المتفرج ووكاالت اإلعالن ال تزال تضعه في تلك الدائرة  االستثنائية،  وال 

احد يستطيع أن يجادل في إمكانيات  عادل التسويقية ، التتقييم الفني قضية أخرى .
نعم  هذا العام سيغيب  عدد كبير من النجوم عن مائدة رمضان، ولكن عادل كان دائماً  

أقوى من أي معادالت من الممكن أن تخرجه بعيداً عن السوق.
بهم ونجوم  الدفع  يتم  النجوم  يتجدد وفي كل عام والشك هناك عدد من  دائماً  الفن 

آخرون يتوارون، هذا هو القانون، الثبات ضد الطبيعة.
غياب عادل ال عالقة له بأن الناس تريد التغيير، بقدر ما هو نتاج صراع إنتاجي، لم يكن 
عادل يعتقد أنه يوماً ما سيتعرض لإلزاحة، فهو دائماً حالة استثنائية، مؤكد سنفتقد حضور 

عادل في رمضان 2019 وننتظره في 2020! 

أكشن

طارق ال�شناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

بمشاركة  ستيد  إيزابيل  تأليف  السيناريو 
من  المخرج  رصيد  دراجي،  محمد  المخرج 
جميعاً،  شاهدتها  أفالم  أربعة  الروائية  السينما 
سبق له إخراج )أحالم(، ثم )بن بابل(، ثم )تحت 
دائماً  والقضية  الوطن  العراق  بابل(،  بن  رمال 
حاضر في أفالمه، وهو من أنشط مخرجي هذا 

الجيل. 
األحداث في )الرحلة( تعود لعام 2006 عندما 
قررت فتاة تفجير نفسها في عملية إرهابية داخل 
محطة قطار مكتظة باألبرياء، ليملك الفيلم رؤية 
تحذيرية متمثلة في البطل الذي لعب دوره أمير 
جبارة، في محطة القطار تتعدد األنماط البشرية 
أطفال يبيعون الزهور وآخرون يلمعون األحذية، 
بوصلة  فقدن  ونساء  الحيرة،  تسكنهم  ورجال 
في  تمزق  من  حدث  ما  يتناول  الفيلم  السعادة، 
الغزو  جراء  من  العراقية  االجتماعية  البنية 

األمريكي.
في الفيلم ترى العراق داخل المحطة،  شعب 
أكثر  الدائرة  اتسعت  لو  الحياة،  أجل  من  يقاوم 
الحياة  أعداء  يدين  أن  في  ينجح  أنه  الكتشفت 
والفتاة االنتحارية ضحية  في كل زمان ومكان، 
اجتماعية لعادات وتقاليد تفرض عليها كل شيء 

منذ الطفولة حتى نهاية الرحلة.
الفيلم تقيده وحدتا الزمان والمكان، نعيش على 
الشاشة مع األبطال الفترة الزمنية المتبقية على 
نتابعها  الفنية  األعمال  الكثير من  القنبلة،  تفجير 
في إطار هذا القيد الذي يجعل المتفرج جزءاً من 
الحكاية تنتقل بمقعدك المحايد من أمام الشاشة، 

لتصبح طرفا مشاركاً على الشاشة.
السماح  من  الخوف  حاجز  كسر  الفيلم 
بالعروض التجارية التي توقفت بسبب األحداث 
اإلرهابية، ,كما أنه بوجوده في أكثر من بلد عربي 
حمل للجمهور العربي اسم السينما العراقية، تلك 
السينما الموغلة في الزمن، حيث إن لها من العمر 
110 أعوام، عرف خاللها الشعب العراقي عرض 
أسند  عراقي  فيلم  أول  بينما  األجنبية،  األفالم 
إلخراجه المصري نيازي مصطفى )ابن الشرق( 
سنة 1946. ويجب مالحظة أن الفيلم يحصل على 
الجنسية من جهة اإلنتاج، والفيلم إنتاج عراقي. 
العام مثلما حدث في  القطاع  السينما  ثم عرفت 
في  العام  القطاع  العربية دخول  الدول  من  عدد 
وسوريا  مصر  في  تابعناه  لما  مواكبة  مرحلة 
والجزائر مطلع الستينيات، العراق لم تتوقف عن 
إقامة المهرجانات السينمائية وهذا ما يحسب لها 
يحاول مشعلوها  أمنية  تهديدات  في ظل وجود 

استهداف الفن والسينما تحديداً. 
الرحلة استحق مخرجه الحفاوة التي حظي بها 
فنياً، ألنه حافظ على التدفق في كل لحظة أقرب 
التوتر، كما  إلى) كريشندو( يتصاعد فيه معدل 
أنه نجح في تلك اإلطاللة الزمنية أن يمنحنا الكثير 
من الظالل، لما يجري على األرض، الفيلم يدافع 

عن حق الحياة للبشر أجمعين!



سياحة

�إعد�د: �شايل �أبوفار�ض

سياحة 
تعانق السحاب 
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السحاب  وناطحات  الشاهقة  األبراج  تعتبر 
الموجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعدد 
لعدد  العربية واألجنبية وجهات سياحية  الدول  من 
بقلوب  يتمتعون  الذين  السياح، خصوصاً  من  كبير 

قوية، وال يعانون رهاب )فوبيا( المرتفعات. 
وتقع في هذه األبراج وناطحات السحاب وحولها 
التجربة  زيارتها  تكمل  متعددة،  سياحية  مرافق 

الفريدة لسياحة تعانق السحاب.
ومن أبرز األبراج السياحية في العالم، نذكر على 
سبيل المثال ال الحصر: برج خليفة بإمارة دبي في 
دولة اإلمارات، وأبراج البيت في مدينة مكة المكرمة 
في المملكة العربية السعودية، وبرجا بتروناس في 
الماليزية كوااللمبور، وبرج شانغهاي في  العاصمة 
الصين، وبرج ويليس بمدينة شيكاغو في الواليات 

المتحدة األمريكية.

برج خليفة

أثناء مراحل البناء، كان يطلق على هذا البرج اسم 
»برج دبي«. وعندما افتتح البرج رسمياً عام 2010، 

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« عن تغيير اسم البرج إلى »برج خليفة« 
عرفاناً وتقديراً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
شيده  بناء  أعلى  دبي  في  خليفة  برج  ويعتبر 
اإلنسان في التاريخ، وأطول برج في العالم بارتفاع 
 2010 عام  رسمياً  افتتاحه  منذ  وأصبح  متراً،   828

وجهة لماليين السياح من مختلف أنحاء العالم.
تبلغ مساحة البرج اإلجمالية 4 ماليين متر مربع، 
ويضم 180 طابقاً، و57 مصعداً و8 ساللم متحركة 

في تصرف السياح والسكان والموظفين. 
البرج،  من   124 الطابق  قصد  للسياح  ويمكن 
في  بانورامية  مشاهدة  شرفة  أعلى  توجد  حيث 
دبي  مدينة  بمناظر  التمتع  يمكنهم  وحيث  العالم، 
من كل االتجاهات، وصوالً إلى مسافة 95 كيلومتراً، 
ويحتوي هذا الطابق على مقهى صغير لتناول الطعام 
والشراب، ومحل لبيع الهدايا التذكارية للسائح ولمن 

يرغب بإهدائه من أفراد أسرته أو أصدقائه. 

التي  دبي  نافورة  مشاهدة  للسياح  ويمكن 
تتميز  والتي  قدم،   900 لمياهها  ارتفاع  أقصى  يبلغ 
العام،  مدار  على  والموسيقى  المياه  باستعراضات 

خصوصاً ليلة االحتفال برأس السنة الميالدية.
الفخم  »أرماني«  بفندق  اإلقامة  للسياح  ويمكن 
زيارة  األقل  على  أو  نجوم،  الخمس  ذي  البرج  في 
الفندق وتناول الطعام والشراب في أحد مطاعمه أو 
مقاهيه الفخمة، أو تناول الطعام والشراب في مطعم 
والذي   ، العالم  في  مطعم  أعلى  الفخم  »أتموسفير« 

يقع في الطابق 122 على ارتفاع 442 متراً.
»نادي  زيارة  يمكنهم  الرياضة،  محبي  وللسياح 
مربعاً، ويقع  6320 متراً  تبلغ مساحته  الذي  البرج« 
النادي  ويحتوي  البرج،  من  طوابق  خمسة  في 
المعدات  بأحدث  مجهزة  البدنية  للياقة  مراكز  على 
بالنساء، وصالة  الرياضية، وصالة رياضية خاصة 
سبا، ومسبح مكشوف على السطح هو أعلى مسبح 
في العالم، ومسبح مغطى. كما يتضمن النادي منطقة 
لالسترخاء وتناول الشاي األخضر مع إطاللة مميزة 
على وسط مدينة دبي. كما يوجد في برج خليفة أعلى 
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سياحة

160 على  الطابق  يقع في  والذي  العالم،  مسجد في 
ارتفاع 420 متراً، وهم مفتوح لمن يرغب من السياح 
أداء الصالة فيه. ويمكن للسياح زيارة حديقة البرج، 
والتي تبلغ مساحتها 11 ألف متر مربع، وفيها أنواع 
متعددة من األشجار والنباتات والزهور، وتتميز هذه 
دبي،  ونافورة  خليفة  برج  على  بإطاللتها  الحديقة 
وتقام في هذه الحديقة فعاليات وحفالت موسيقية 
بشكل شبه يومي. وللسياح هواة  ركوب الدراجات 
حديثة،  هوائية  دراجات  استئجار  يمكنهم  هوائية، 

والقيام بجولة في الحديقة وحول البرج.
زيارة  يمكنهم  التسوق،  هواة  من  وللسياح 
من  القريب  البحار«  »سوق  التسوق  مركز 
التسوق  مراكز  أكبر  مول  دبي  أو  برج خليفة، 
»أكواريوم  زيارة  وكذلك  العالم،  في  التجارية 
ويتضمن  مول،  دبي  داخل  يقع  الذي  دبي« 
البحرية.   والكائنات  األسماك  من  العديد 
مبنى  زيارة  يمكنهم  الفنون،  هواة  وللسياح 
عن  قصيرة  مسافة  تبعد  والتي  دبي«،  »أوبرا 
بعروض  االستمتاع  يمكنكم  حيث  خليفة،  برج 
والمسرحيات  واألفالم  واألوركسترا  األوبرا 
والحفالت الموسيقية والمعارض الفنية، والتي 

تقام في مبنى األوبرا وعلى مدار العام.

أبراج البيت 
وفندقية  سكنية  أبراج  مجمع  هي  البيت  أبراج 
المكرمة  مكة  مدينة  في  تقع  وسياحية  وتجارية 
بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً مقابل المسجد 

الحرام، وهي مملوكة للحكومة السعودية. 
وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك 
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود »رحمه الله« عام 
2011 عن جعل هذه األبراج وقفاً للحرمين الشريفين 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليستفاد من ريعها 
في اإلنفاق عليهما، وسمي هذا الوقف بعد ذلك بوقف 
آل  فيصل  بن  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  الملك  
سعود. وتتألف أبراج البيت من سبعة أبراج سكنية 
واستوحيت  متالصقة،  وسياحية  وتجارية  وفندقية 
أسماؤها من أسماء مشاعر ورموز دينية إسالمية، 
هاجر،  وبرج  المروة،  وبرج  الصفا،  برج  وهي: 
باإلضافة  القبلة،  وبرج  المقام،  وبرج  زمزم،  وبرج 
»ساعة  من  اسمه  استوحي  الذي  الساعة  برج  إلى 
أضخم  البيت  أبراج  وتعتبر  أعاله.  الموجودة  مكة« 
مجمع أبراج مساحة وأكبر مبنى عمراني من حيث 
المساحة اإلجمالية في العالم، حيث تتجاوز مساحة 
ويمكن  مربع.  متر  مليون   1.4 البيت  أبراج  أرض 
لزوار مدينة مكة المكرمة القادمين من جميع قارات 

أو  المعتمرين  أو  الحجاج  من  أكانوا  سواء  العالم، 
السياح، االستمتاع بمشاهدة ساعة مكة أكبر ساعة 
أو  أمتار،   601 ارتفاعها نحو  يبلغ  والتي  العالم،  في 
مبنى  أطول  خامس  وهو  »فيرمونت«،  فندق  زيارة 
متر   601 ارتفاعه  يبلغ  حيث  العالم،  في  بذاته  قائم 
سواء لإلقامة فيه أو تناول الطعام والشراب في أحد 
مطاعمه أو مقاهيه. وللراغبين بالتسوق من الحجاج 
أو المعتمرين أو السياح، يمكنهم زيارة »مول أبراج 
 4 يضم  والذي  طوابق،  خمسة  من  المكون  البيت« 
والمقاهي.  المطاعم  من  وعدداً  تجاري،  محل  آالف 
ومن األماكن التي تزار في أبراج البيت هناك: متحف 
ومنصتان  األهلة،  رصد  ومرصد  اإلسالمي،  الفن 
للحرم  تنسى  وال  مميزة  بانورامية  إطاللة  توفران 
المكي خصوصاً  ومكة المكرمة عموماً. كما توجد 
تتسع ألكثر  للصالة  قاعات عديدة  البيت  أبراج  في 

من 10 آالف مصل.

برجا بتروناس 
في  يقعان  التوأم  البرجان  أو  بتروناس  برجا 
اسم  عليها  وأطلق  كوااللمبور،  الماليزية  العاصمة 
تكفلت  التي  النفط  شركة  السم  نسبة  بتروناس 
 ،1999 عام  بنائهما  من  االنتهاء  وتم  ببنائهما، 
السياح  لماليين  مقصداً  التاريخ  ذلك  منذ  وأصبحا 
من مختلف أنحاء العالم. ويبلغ ارتفاع البرجين إلى 
الطابق العلوي 375 متراً، وارتفاعهما مع الهوائي 452 
مصعداً  و78  طابقاً   88 منهما  كل  في  ويوجد  متراً، 
و29 كابينة مزدوجة و10 ساللم متحركة في خدمة 
يزورها  التي  األماكن  ومن  والموظفين.  السياح 
بين  المعلق  السماوي  الجسر  البرجين،  في  السياح 
وعلى  و42   41 الطابقين  في  يقع  والذي  البرجين، 
متراً.   58.4 طوله  يبلغ  والذي  متراً،   170 ارتفاع 
ويمكن للسياح مشاهدة مدينة كوااللمبور كاملة من 
خالل الوقوف على هذا الجسر. ويمكن للسياح أثناء 
تجولهم في البرجين، شراء ما يحتاجونه من أغراض 
وأصدقائهم  أسرهم  وألفراد  لهم  وتذكارات  وهدايا 
بزيارة  والتمتع  التجارية،  المحال  من  العديد  من 
األكواريوم المتضمن للكثير من األسماك والكائنات 
االستكشاف  ومركز  الفني،  والمعرض  البحرية، 
العلمي،  وأماكن الترفيه األخرى، باإلضافة إلى تناول 

الطعام والشراب في عدد من المطاعم والمقاهي.
المحيطة  الحديقة  في  التجول  للسياح  يمكن  كما 
بالبرجين، والتي تضمن أنواعاً متعددة من األشجار 
وحوض  لألطفال،  وألعاب  والزهور،  والنباتات 
مسجد  في  الصالة  وأداء  مياه،  ونافورات  سباحة، 

تابع للبرجين.

 برج شانغهاي 
يقع برج شانغهاي في مدينة شانغهاي الصينية، 
واكتمل بناؤه عام 2014، وسمح للسياح من مختلف 
دول العالم بزيارته منذ عام 2015، ويبلغ ارتفاع هذا 
البرج 632 متراً، وعدد طوابقه 121 طابقاً، ومساحته 
380 ألف متر مربع، وتوجد فيه تسع مناطق داخلية 
مخصصة للسياح، فيها حدائق ومقاه ومطاعم ومحال 
تجارية للتسوق، ومنصة زجاجية تتيح للسياح رؤية 
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المواقف  ومن  درجة.   360 بزاوية  شانغهاي  مدينة 
للسياح  يمكن  شانغهاي،  ببرج  المحيطة  والشوارع 
السياحية  والحافالت  األجرة  بسيارات  ينتقلوا  أن 
لزيارة أماكن سياحية أخرى في المدينة مثل: منطقة 
بوند أو شارع بوند، وديزني الند شنغهاي، ومتحف 
شنغهاي،  في  المحيط  أسماك  وحوض  شنغهاي، 
وحديقة حيوانات شنغهاي، وحديقة يويوان، وشارع 
نانجينغ، ومتحف مدام توسو شنغهاي، حيث يمكنهم 

قضاء أوقات مسلية ومفيدة مع أفراد أسرهم.

برج ويليس 
انتهي من بناء برج ويليس كبرج تجاري وسكني 
المتحدة  بالواليات  شيكاغو  مدينة  في  وسياحي  
األمريكية عام 1974، وكان اسمه سابقاً برج سيرز 
التي بنته، وتحول إلى اسم برج  على اسم الشركة 

ويليس عام 2009.
منفصلة  بنايات  تسع  من  ويليس  برج  ويتألف 
بأطوال متباينة، ولكنها متالصقة على شكل أنابيب 
طابقاً،   49 من  تتألف  فيها  بناية   وأقصر  مجتمعة، 
وأعالها تتألف من 110 طوابق، وأعلى ارتفاع للبرج 
هو 442 متراً. وفي البرج 103 مصاعد لنقل السياح 
البرج،  سطح  فوق  ومن  والسكان.  والموظفين 
المتحدة  الواليات  داخل  القادمين من  للسياح  يمكن 
لمدينة  السياحية  المعالم  رؤية  وخارجها  األمريكية 
شيكاغو بشكل قريب، ورؤية معالم 4 واليات أخرى 
بشكل بعيد وهي واليات إنديانا وإلينوي وميشيجان 
نوافذ  توجد  البرج،  أعلى  وفي  وويسكونسن.  
للسياح  يمكن  حيث  صناديق،  شكل  على  زجاجية 
االطاللة منها على الخارج والتقاط الصور التذكارية 
وفي البرج غرف أخرى مخصصة للسياح تتضمن 
ملصقات ولوحات تتحدث عن تاريخ مدينة شيكاغو.
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طرحت  حصة  اإلماراتية  الفنانة   
وموضوع  جديد  أسلوب  ضمن 
أغنية  سابقاً  قدمته  عما  مختلف 
عنوان:  حملت  جديدة  منفردة 
كلماتها  في  تعّمقت  البشر«،  »بعض 
تعامالت بعض  وأنواع  أوصاف  في 

البشر في الحياة وبين الناس.

أبوظبي  لمركز  بانورامي  منظر 
استضاف  الذي  للمعارض  الوطني 
من  عدداً  الماضي  الشهر  خالل 
الدولية  والفعاليات  المعارض 
واإلقليمية الكبرى، مثل سيتي سكيب 
أبوظبي، ومعرض المغرب، ومعرض 

أبوظبي الدولي للكتاب.

للبريد  العالمية  الجائزة  لمسؤولي   صورة جماعية 
المميزة  الخدمة  جائزة  اإلمارات  منحت  التي  العاجل 
الدولي  السريع  البريد  خدمات  مجال  في  للمتعاملين 
لتصبح بذلك دولة اإلمارات األولى عربياً في الفوز بهذه 

الجائزة المرموقة ثالث مرات.
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التي  الرياضية  الشبا  ند  دورة  من  لقطة   
رمضان  شهر  في  الرياضي  دبي  مجلس  ينظمها 
دورتها  في  لها«  حدود  ال  »قدرات  شعار:  تحت 
السابعة التي تعد الحدث األضخم من نوعها على 
المالية  والجوائز  الرياضية  األلعاب  تنوع  صعيد 

المخصصة للفائزين.

لنكاوي  طواف  سباق  من  جانب 
في  أقيم  الذي  الهوائية  للدراجات 
ماليزيا، وفاز به األسترالي بنجامين 

ديبال.

متسابقون في الجولة النهائية من بطولة 
في  أقيمت  التي   2019 كروس  للرالي  العالم 
التي  األولى  المرة  وهي  ياس  مرسى  حلبة 
الشرق  منطقة  في  البطولة  هذه  بها  تقام 
األوسط، وتوج فيها السويدي كيفن هانسن 

بلقب الجولة االفتتاحية من البطولة. 
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 لقطة ترويجية ألحد المعالم الترفيهية في دبي، حيث تم إطالق 
وجهة   48 إلى  الدخول  إمكانية  لحامليها  تتيح  التي  دبي«  »بطاقة 

سياحية الجذب السياحي. 

زوار يستمتعون بفعاليات معرض الشرق األوسط 
دبي  في  أقيم  الذي  المصورة  والقصص  لألفالم 

وشهد إقباألً منقطع النظير.

طائرة من طراز ايرباص 380 تخرج من المركز الهندسي التابع 
لطيران اإلمارات وهي تحمل الملصق البرتقالي لمعرض إكسبو 
2020 دبي، حيث أنهت الناقلة بذلك تثبيت الملصق على 40 طائرة 

من طائراتها.
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 مواطنة سعودية تتفحص ميزة جديدة أطلقتها 
شركة  »أوبر« للسائقات في المملكة وهي »خاصية 
تفضيل الراكبات« التي تمكنهّن من تفضيل الراكبات 

اإلناث على التطبيق.

دبي  مطار  في  المستخدم  الذكي  الممر 
لتسهيل حركة المسافرين والقائم على استخدام 
وتسريع  لتسهيل  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات 
مطار  في  الجوازات  منطقة  عبر  المرور  عملية 
دبي، دون الحاجة إلى استخدام أي وثائق سفر 
المنتجات  العالم كان من  واألول من نوعه في 
المطورة  الشركة  عرضتها  التي  المتطورة 
»إماراتك« في معرض المطارات الذي أقيم بدبي 

الشهر الماضي. 

بطولة  فعاليات  الفتتاح  ارشيفية  لقطة   
العالم للفورموال - 1 في أبوظبي، حيث أعلنت 
حلبة ياس أن الفعالية ستقام من 27 نوفمبر 

إلى 2 ديسمبر المقبلين.
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الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيات 
ُيحكى أّن ملكاً أراد أن يكافئ أحد مواطنيه فقال له: امتلك من األرض كّل المساحات التي تستطيع 
أن تقطعها سيراً على قدميك  ففرح الّرجل وشرع يمشي في األرض مسرعاً ومهروالً في جنون وسار 
مسافًة طويلًة فتعب  وفّكر في أن يعود للملك ليمنحه المساحة التي قطعها، ولكنّه غيّر رأيه، وقّرر 
مواصلة الّسير ليحصل على المزيد،  وسار مسافات أطول وأطول وفّكر في أن يعود للملك مكتفياً بما 
وصل إليه لكنّه ترّدد مّرًة أخرى وقّرر مواصلة الّسير ليحصل على المزيد والمزيد. ظّل الّرجل يسير 
ويسير ولم يعد أبداً فقد ضّل طريقه وضاع في الحياة وقد وقع صريعاً من جّراء اإلنهاك الّشديد 

والتعب، ولم يمتلك شيئاً ولم يشعر باالكتفاء والّسعادة ألّنه لم يعرف حّد الكــفاية أو القناعة.

حكم وأقوال
¬ ال يدرك أسرار القلوب إال من امتألت قلوبهم باألسرار.. 

¬ بين منطوق لم ُيقَصد، ومقصود لم ُينَطق، تضيع الكثير من المحبة..
¬ إنما األمير هو ذلك الذي يجد عرشُه في قلوب الدراويش ..

ابتسامات 
- وقفت الزوجة أمام القاضي طالبة الطالق من زوجها

فسألها القاضي: لم تريدين الطالق  من زوجك؟
الزوجة: ألنه غبي جداً سيادة القاضي

الزوج بأعلى صوته: إنها كاذبة سيدي لقد كانت تعرف!

- في أول يوم لزواج البخيل أطعم زوجته خبزاً وبصالً 
وفي اليوم الثاني خبزاً وبصال ًوفي اليوم الثالث والرابع 

حضر ومعه الخبز فقط فسألته: أين البصل حبيبي؟
فرد عليها مبتسماً: يبدو أنك تعودت على الحلويات حبيبتي!

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

وعمودي.

3- اشتعل - بيان الحكم الشرعي- منصب رجل 
دين مسيحي »م«.

4-إقصاء- حروف من ذليلي.
5- أداة زراعية -هدوء.

ُ المطر بعد اشتداد الحر-ُنعاس. المطر بعد اشتداد الحر-نعاس. المطر بعد اشتداد الحر-ُنعاس. -6
7-في كل بيت.-يظهر ويكشف.

8- مدينة تاريخية قديمة بمنطقة األناضول.
9-بسط - من جمهوريات الهيماليا- لكل طفل.

كائنات  روماني-  امبراطور  وآخر  خامس   -10
بحرية.

11- تخونها الذاكرة- تفاجئنا ونستغربها.

أفقياً:
التي  الزراعية  العمليات  إحدى  -1
تجرى على النباتات الخشبية بما فيها 

األشجار - خرسانة البناء.
 - نشجع  الثمار-  أنواع  من   -2

قرض مالي.
خليجية-  إمارة  مذاق-  طعم   -3

بين اثنين »م«.
على  عزم  األسد-  أسماء  من   -4

األمر.
5- أداة حربية- وحل. 

6- تنقل الخبر السار - رف طائر.
7- استفسار- من األعداد.

حركة   - الثوب  عيب  أصلح   -8
ثقافية في األدب والفن الحديث.

9- طعم الحنظل- يعاني المشقة - 
ّفّرفّرق »م«.

أول العب كرة مضرب  اسم   -10
برازيلي- أسرى الحرب.

١١-ينجدن ويسعفن-اسم مؤنث.

عمودياً:
1- إعادة بناء الهيكل- دائم وأبدي.
عين  بطل  المظفر  الملك  لقب   -2

جالوت -مدينة جزائرية.

نزهة
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السداسيات

تطابق الكلمات

الفوارق

تكتب مرادفات ومعاني الكلمات أفقياً وعمودياً بذات الوقت:

1- الفعل من الخير ونحوه.
٢- خادم الحانة.

٣-صناعة عن طريق اليد.
٤-اسم مؤنث.

بالتدقيق باإلمكان مالحظة 
10 فوارق بين الصورتين.

< تكتب مرادف ومعاني الكلمات حسب دوران السهم 
والتي تشترك فيما بينها.

1- أبو الطب وفيلسوف يوناني قديم.
2- استجواب ومحاسبة.

3- رئاسة عمالية تجمع طيها مهنة معينة.
4-ممثل أمريكي اسطورة حكم كاليفورنيا.

5- مجلس النواب الروسي. 
6- العاصمة الفيدرالية لكندا.

7- حاكم مغولي احتل معظم بالد جنوب غرب آسيا. تطــــابق الكلمات

تكتب مرادفات ومعاني الكلمات افقيا وعموديا بذات الوقت

الفعل من الخير ونحوه – 1 

خادم الحانة – 2

صناعة عن طريق اليد – 3

اسم مؤنث – 4
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 الفــــــوارق

  كال الصورتينفوارق بين  01بالتدليك باإلمكان مالحظة 
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صحة

المبارك فوائد صحيّة  لصيام شهر رمضان 
بعض  لكّن سلوك  اإلنسان،  على جسم  عظيمة 
خاطئة  أساليب  باتباعهم  المتمثل  الصائمين 
ُيضيع  والسحور  اإلفطار  وجبتي  تناولهم  عند 
صحيّة،  بمشكالت  تسبب  ربما  بل  منافعه، 
وأمراض  الدهون  نسبة  وارتفاع  كالسكري 
الله عليه وسلم:  الله-صلى  القلب؛ قال رسول 
ابن  ِبحْسِب  َبطنِه،  ِمْن  َشّراً  ِوَعاًء  آدِميٌّ  َما مألَ 
آدَم أُُكالتٌ ُيِقْمَن ُصلْبُُه، فإِْن َكاَن ال َمحالََة، َفثلُثٌ 
رواه  لِنََفِسِه«.  َوُثلُثٌ  لِشراِبِه،  وُثلُثٌ  لَطَعاِمِه، 
الترمذي، وقال طبيب العرب الحارث بن كلدة: 
الدواء(، فهي  الداء والحمية رأس  )المعدة بيت 
فرصة أن نستغل شهر رمضان المبارك للتدرب 
الفوائد  بأال نضيع  النفس  الحمية وضبط  على 
الصحية المرجوة من الصيام بتناول أطعمة ذات 

سعرات غذائية عالية جداً أو مضرة بالجسم.

�إعد�د: �أماين �ليافعي

ويشير المقدم دكتور حمد سعيد الشامسي 
طبيب عام في إدارة الخدمات الطبية في العين 
شرطة  في  الطبية  الخدمات  لمديرية  التابعة 
في  الطعام  تناول  في  العشوائية  أن  أبوظبي 
شهر رمضان تؤدي إلى عواقب صحية كبيرة. 
فاإلفراط في تناول أغذية عالية الدهون تؤدي 
إلى ترسبها في جدار الشرايين ومن ثم تصلب 
الشرايين، وتناول أطعمه عالية البروتين يؤدي 
إلى ارتفاع حمض البول )اليوريك( الذي يسبب 
مرضى  آالم  ويضاعف  المفاصل  خشونة 
في  اإلفراط  آخراً،  وليس  وأخيراً  النقرس، 
تناول النشويات والسكريات يؤدي إلى السمنة 
)سواء  المقلية  األطعمة  تكثر  الوزن.  وزيادة 
بالزيت أو الزبدة أو السمن(، وكذلك السكريات 
شهر  في  مكررة  كربوهيدرات  على  المحتوية 
رمضان  من شهر  الخروج  نريد  فال  رمضان، 

محملين باألوزان والخمول عوضا عن النشاط 
واالجتهاد والعمل الصالح. قال تعالى: »َوُكلُوا 
َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا  إَِنُّه اَل ُيِحُبّ الُْمْسِرِفيَن« 
)سورة األعراف(. فاإلسراف فالطعام من كل 
اآلية  لذ وطاب على موائد رمضان يعاكس  ما 

الكريمة.

ن�شائح لوجبة �لإفطار

من  حبات  ثالث  بتناول  الشامسي  ينصح 
التمر قبل البدء باإلفطار، الحتوائه على سكريات 
والجهاز  المعدة  وتهيئ  الهضم  سهلة  بسيطة 
الدورة  وتحريك  الطعام  الستقبال  الهضمي 
الدموية، ثّم بعد ذلك، شرب كوب من الماء أو 

اللبن، قبل تناول الطعام. 
بدء اإلفطار بتناول الشوربة الساخنة، ألّنها 
تليّن المعدة، وتخفف الشعور باالنقباضات، ثّم 

نصائح صحية في رمضان
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المقدم د. حمد الشامسي

بعدها  الرئيسة  الوجبة  وتناول  السلطة،  تناول 
بشكل معتدل.

مختلفة  أصناف  وجود  بمكان  األهمية  ومن 
غذاًء  ليكون  اإلفطار،  وجبة  في  الطعام  من 
الغذائية  المجموعات  من  مفيداً  متكامالً 
والفواكه،  الخضراوات  مجموعة  المعروفة: 
الحبوب، اللحوم واألسماك، الحليب ومشتقاته، 
وال  والسحور،  الفطور  بين  توزع  والبقوليّات. 

مانع من الحلويات لكن بكمية قليلة.
المياه  من  وفيرة  كميّة  بشرب  ينصح  كما 
بين فترتي اإلفطار والسحور، بحيث ال تقّل عن 
ثمانية أكواب في اليوم مع الحرص على شربها 

تدريجيّاً، لتجنب الشعور باالنتفاخ.
يومياً،  المشي  رياضة  ممارسة  من  بد  وال 
وذلك بعد تناول وجبة اإلفطار بساعتين، ليقوم 
بشكل  الطعام  ويهضم  بعمله  الهضمي  الجهاز 

كاٍف.

ن�شائح لوجبة �ل�شحور

وعدم  السحور  وجبة  تناول  على  الحرص 
بالطاقة  الصائمين  يمّد  فالسحور  تجاهلها، 
خالل النهار تعوض عن الفطور الصباحي قبل 
التي  األطعمة  تناول  على  والحرص  رمضان، 
تحتوي على النشوّيات بطيئة االمتصاص كخبز 
وذلك  الكاملة،  الفطور  رقائق  أو  الكامل،  القمح 
للحفاظ على مستوى السكر في الدم، إلى جانب 
تناول الفواكه والخضراوات الُمنعشة والُمرطبة 
كالموز،  المفيدة  بالمعادن  والغنية  كالبطيخ 
المليئة  أو  الدسمة  األطعمة  تناول  وتجنب 
والسمبوسة  كالبقالوة  واألمالح  بالسكريات 
الجسم  سوائل  تستنزف  ألنها  والمخلالت. 

وتؤدي للضعف والعطش خالل النهار.

ن�شائح طبّية ملر�شى �ل�شكري

النوع  من  السكري  مريض  قدرة  عدم  إن 
األول الصيام نهائيّاً إال بعد استشارة أخصائي 
السكري بسبب تعرضه لإلصابة بالنقص الحاّد 
في مستوى السكر بالدم، واحتماليّة الدخول في 

غيبوبة.
يعالج  الذي  السكري  من  الثاني  النوع  أما 
فيمكن  السكري،  الفم  طريق  عن  باألقراص 
اإلفطار  وجبات  تنظيم  مراعاة  مع  الصيام 
كما  كذلك،  الطبيب  استشارة  وبعد  والسحور 
سكري  حاالت  في  الطبيب  استشارة  يجب 
الحمل ليُقرر قدرة المرأة على الصيام من عدمه، 

حسب وضع ودرجة خطورة الحمل. 
وال حرج على الصائم الذي يعاني السكري 
أن يفطر إذا شعر بأعراض الدوار أو الرجفة أو 
جفاف الحلق أو خفقان القلب و التعرق، فهي من 
أعراض نقص السكر في الجسم وتعتبر خطيرة 

على المريض.

ن�شائح طبّية ملر�شى �لقلب

الذي  فهو  الصيام،  قبل  الطبيب  استشارة 

يقرر صيام المريض من عدمه، وااللتزام بشرب 
كميّات الدواء في األوقات المحددة خالل فترة 
بعد  الطبيب  يحددها  والتي  والسحور،  اإلفطار 
األطعمة  وتناول  بالصيام،  للمريض  يسمح  أن 
كان  التي  األطعمة  عن  واالبتعاد  الصحيّة، 

يتجنبها مريض القلب قبل شهر رمضان.

ن�شائح للتعامل مع �حلالت �لتي 

ي�شاب بها �ل�شائم بـ:

�لإم�شاك �ملزمن 

المشهورة في رمضان  األعراض  يعتبر من 
الناسور  أو  البواسير  لحصول  يؤدي  وقد 
الشرجي. من أسبابه قلة شرب الماء أو نقص 

كمية الطعام المحتوي على األلياف الغذائية. 
 3 المياه بما ال يقل  العالج: زيادة استهالك 
- 4 لتراً في اليوم )8 - 12 كوباً(، واستخدام 
باإلضافة  األسمر،  والطحين  الخبز  النخالة في 

إلى اإلكثار من الفواكه والخضراوات.

�نخفا�ض �شغط �لدم

ويجب تأكيد انخفاض ضغط الدم عن طريق 
أعراض  وجود  عند  الدم  ضغط  قراءة  اتخاذ 
ارتفاع  يعانون  والذين  رمضان،  شهر  خالل 
الدواء  إلى ضبط  يحتاجون  ال  قد  الدم  ضغط 

من قبل الطبيب.
الشمس  ألشعة  والتعرض  واإلرهاق  السهر 
وعدم تناول السحور، قد يؤدي إلى نقص معدل 
السكر بالدم أو انخفاض الضغط، ومن أعراضه 
الدوار، خصوصاً الوقوف المفاجئ من وضعية 

الجلوس، والمظهر الشاحب، والتعرق.
العالج: تجنب الوقوف 

المفاجئ، تناول 
طعام صحي 

كاف بين الفطور 
والسحور، 

وشرب السوائل 
بانتظام وليس 

دفعة واحده قبل النوم!  

�ل�شد�ع

على  اإلدمان  أشهرها  ومن  عديدة  أسبابه   
وكذلك  إدمان!(  كالهما  )نعم  والتبغ  القهوة 
قلة النوم، وانخفاض معدل السكر بالدم خالل 
الصيام، وقد يزداد سوءاً إلى أن يفطر الصائم. 
العالج: خفض تناول القهوة أو التدخين )أو 
اإلقالع عنه!( قبل أسبوعين من شهر رمضان 
كاٍف من  أخذ قسط  المهم  من  أيضاً  تدريجياً. 
ذلك  من  واألهم  األقل(  على  ساعات   8( النوم 
االلتزام بمواعيد نوم ثابتة خالل الشهر الفضيل. 

ت�شنجات �لع�شالت

األسباب: عدم تناول كمية كافية من األطعمة 
والمعادن  الفيتامينات  على  تحتوي  التي 

كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
جميع  شاملة  الوجبات  تكون  أن  العالج: 

المجموعات الغذائية المذكورة أعاله.

قرحة و�لتهاب �ملعدة

األحماض  مستويات  زيادة  أسبابها  من 
أيضاً  الصيام،  خالل  فارغة  كونها  المعدة  في 
اإلسراف في تناول الطعام قبل النوم، واألطعمة 
والقهوة،  منها،  والحارة  بالتوابل  الغنية 

والمشروبات الغازية تفاقم المشكلة.
الحل: تحسين العادات الغذائية مثل تناول 3 
- 5 وجبات صغيرة، وعدم جعل الوجبة الدسمة 
واالكتفاء  مباشرة،  النوم  موعد  قبل  والرئيسة 
عند  الطبيب  استشارة  يجب  بسيط.  بسحور 

تفاقم المشكلة لصرف العالج المناسب.
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تغذية

�إعد�د: �أماين �ليافعي

زمن  منذ  الصوم  أهمية  اإلنسان  اكتشف 
مختلف  لوجدنا  التاريخ  عبر  رجعنا  إذا  بعيد 
الحضارات تتبع نظاماً معيناً للصوم، ففي معظم 
عن  تتحدث  قديمة  مخطوطات  نجد  المتاحف 

الصيام وأهميته في معالجة أمراض مختلفة.
وفي هذا السياق تقول غنى حموي، أخصائية 
تغذية في عيادة كوزميسيرج بأن للصوم فوائد 

كيف نتجنب تعب الصوم؟

فعندما  الروحية،  فائدته  إلى  إضافة  صحية، 
يصوم اإلنسان عن الطعام والشراب يبدأ الجسم 
بعملية التنظيف الذاتي، والطب الوقائي الحديث 
يتحدث بشكل مفصل أن أهمية الصوم بمختلف 
أنواعه، كما أن الصيام يمنع الشيخوخة، وينظم 
المناعة،  تقوية  على  ويساعد  األمعاء،  حركة 

ويحمي الكبد من الدهون. 

ولكن، إذا كان للصوم كل تلك الفائدة فلماذا 
نتعب في الصوم؟ 

الجفاف  الجواب ليس بسبب  تجيب حموي: 
وقلة األكل إنما بسبب ما نتناوله عند اإلفطار! 

وتضيف أن الصيام الطبي يساعد على تنزيل 
الدم  في  والدهون  السكر  وانخفاض  الوزن 
فقط  حمية،  اتباع  دون  من  هذا  كل  والضغط، 
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بتناول القليل، فاإلنسان بعد ساعات طويلة من 
ولكننا  كبيرة،  كمية  تناول  يستطيع  ال  الصيام 
لألسف نأكل حتى التخمة بسبب تنوع األطباق 
الذهبية، أن  القاعدة  اتبعنا  والكميات! فإذا فقط 
نبدأ بالماء، ثم الخضراوات والبروتينات وبعدها 
القليل من النشويات، ستكون الصحة والنشاط 

حليفينا في الصيام بشكل عام.
وتنوه قائلة إنه يجب التذكير أن الذين يعانون 
مرضاً مزمناً، أو المرأة الحامل والمرضعة، ومن 
أجروا عمليات تنزيل للوزن المفضل أن يرجعوا 

إلى طبيبهم في حال قرروا الصوم.
كثرة  لحموي  وفقاً  العامة،  النصائح  ومن 
الحركة، وشرب الماء، وتناول السلطة والتنويع 
الخفيفة  الشوربات  وتحضير  بالشوربات 
والفريكة،  والبصل  الخضراوات،  كشوربة 
لغناها  الجاهزة  الشوربات  عن  واالبتعاد 
باألمالح، واألكل بروية وتمهل، وتذوق الطعام 
من  السكر  على  واالعتماد  والحلويات،  الدسم 

د. غنى حموي

مثال على نظام مبني 
على نحو 1300 سعرة حرارية 

االفطار )اختيار نوع من كل قائمة( األفضل أن 
يقسم على وجبتين:

)700 - 800 سعرة حرارية(:
شوربة كوب صغير مع كوب سلطة

الفاكهة
خوخ  أو  مجفف  مشمش   2 أو  تمر  حبات   3

مجفف.

المشروبات
)من األفضل تفاديها( 

100 مل من اللبن أو التمر الهندي أو قمر الدين.

األطباق الجانبية
الدجاج  1 سمبوسة مخبوزة بالفرن أو 1 رول 

أو 1 معجنات.

الوجبة الرئيسة
 )ممكن أن تؤجل إلى الساعة 10 - 11(

> نصف كوب من األرز باللحم + نصف صدر 
دجاج )150 غ(.

> كوب يخنة الخضراوات مع نصف كوب من 
األرز.

> قطعة متوسطة الحجم الزانيا أو بيشاميل.
أو  دجاج  أو  بيفتيك  اليد  كف  نصف  قطعة   <
سمك )150غراماً( مشوي مع حبة بطاطا مشوية.

أو  الكسكس  )أو  البرغل  من  كوب  نصف   <
الفريكة( + صدر دجاج مع كوب من اللبن.

> حبتا كوسا محشي صغيرة + 3 حبات ورق 
عنب.

وجبة خفيفة )280 كالوري(:
> حصتان من الفاكهة أو كوب سلطة الفاكهة.

> كوب لبن بالفاكهة أو مهلبية أو كريم كاراميل 
أو كسترد أو حبتا قطايف مشوية )مرتان في 

األسبوع(.

السحور )200 - 250(
أحد الخيارات التالية:

بيضة مسلوقة مع نصف رغيف خبز أسمر.
بطيخ أحمر مع 60 غراماً من الجبنة البيضاء.

موزة أو 5 حبات تمر + لبن.
خبز  رغيف  نصف  مع  الفول  من  كوب  نصف 

أسمر وبندورة وخيار وبقدونس

مصادر طبيعية، وأن نخبز السمبوسة والفطائر 
يكون  وأن  الوجبات،  نقسم  وأن  القلي،  بدل 
بوجبة  )شبيهاً  الدهون  من  خالياً  السحور 
الكافيين،  من  والتخفيف  الصباحية(،  الفطور 

واألفضل أن نبدأ بذلك قبل رمضان.
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يسلط هذا الكتاب الضوء على طبيعة العالقة بين االستقرار السياسي من جهة ودور العوامل االقتصادية 
في تحقيق هذا االستقرار من جهة أخرى، فيما تتمثل إشكاليتها في وجود ثروة اقتصادية واسعة وموارد 

مالية كبيرة.
هي  وما  المتحدة؟،  العربية  اإلمارات  دولة  وتطورت  نشأت  كيف  التالية:  التساؤالت  عن  الكتاب  ويجيب 
مؤشرات االستقرار السياسي واالقتصادي فيها؟، وإلى أي مدى يسهم قطاع الطاقة في االقتصاد اإلماراتي، 

وما هو دور القطاعات االقتصادية غير النفطية في التطور االقتصادي، وفي االستقرار السياسي للدولة. 
لقد القت المكانة االستراتيجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي اهتماماً 
كبيراً من الباحثين، وذلك إلمكاناتها االقتصادية الكبيرة، وقد ركزت البحوث على الجانب التاريخي والسياسي 
ناجحة  دولة  القوة ألي  عناصر  أهم  من  يعتبر  الذي  االقتصادي  الجانب  إلى  التطرق  وقّل  اإلمارات،  لدولة 

ومستقرة، ألن السياسة واالقتصاد خطان متوازيان في الحركة الدائمة. 
للبالد،  المؤقت  الدستور  إعالن  تاله  وقد  جديداً،  سياسياً  السبع فصالً  اإلمارات  اتحاد  إعالن  لقد شكل 
وشرعت الدولة في إنشاء المؤسسات المختلفة، وأخذت سلطاتها بالتبلور شيئاً فشيئاً يدعمها نمو اقتصادي 
واضح بدأ بأول خطة خمسية مسنودة بريع الصادرات النفطية التي مكنت الدولة من إنشاء مشاريعها المختلفة 

التي تمّس حياة المواطن بشكل مباشر.
وفي المرحلة التي تلت تصدير النفط أخذت الدولة على عاتقها بناء وتطوير البنى التحتية الالزمة لقيام 
اقتصاد متين بسبب تبني نهج السوق المفتوحة واالقتصاد الحر، واالنفتاح على جميع الدول وجذب الشركات 
العالمية الرصينة وبناء صناعات مختلفة تخطت حاجات السوق المحلية إلى تصدير منتجات هذه الصناعات 

إلى مختلف دول العالم.
ينقسم الكتاب إلى ثالثة فصول، أولها تناول تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة في مرحلة قبل االستقالل 
وتأسيس الدولة في عام 1971م، ودار الفصل الثاني حول مؤشرات االستقرار السياسي واالقتصادي، وحلّت 

القطاعات االقتصادية األخرى في الفصل الثالث مثل الصناعة والتجارة الخارجية.

يستعرض الكتاب تطور إمارات الدولة، مشيراً إلى أن اإلمارات العربية المتحدة عاشت حالة من التحول 
الكبير منذ اكتشاف النفط، إذ بدأت تتحول من مجتمع تقليدي إلى دولة حديثة، ولكن ماضيها لم يغْب عن 

الذاكرة بسبب اهتمام أهلها الشديد بالتاريخ.
يأتي الفصل األول من الكتاب بعنوان: )الصحراء، والبحر، والجبل: شرقي شبه الجزيرة العربية في عصور 
ما قبل التاريخ( ويسرد هذا الفصل واقع منطقة اإلمارات منذ فجر التاريخ. ويوثق الفصل الثاني )انبثاق ُعمان، 
والخليج العربي، وبني ياس 630 - 1909(، ويركز في وصول اإلسالم إلى منطقة اإلمارات، وفي انتشار زراعة 
النخيل، ووصول القوات البرتغالية إليها، والعهد الهولندي فيها، ثم المصالح البريطانية، وسطوع نجم حلف 

بني ياس، وانتقال مقر إقامة الشيخ شخبوط بن ذياب في عام 1795م إلى أبوظبي.
ويتناول الفصل الثالث )قوم البحار: القواسم، والبريطانيون، والساحل المتصالح 1718 - 1906(، ويركز 
الخامس:  الفصل  وفي   ،)1949  -  1508( وهبوطها  اللؤلؤ  البحر: صعود صناعة  جواهر  في  الرابع  الفصل 
)شيء ما في الجو: دبي والمشيخات الشمالية 1901 - 1939( والفصل السادس عن )سنوات الجوع: الساحل 
المتصالح في أثناء الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945( وفيه يشير الكتاب إلى أن صراعات الحرب لم تصل 
إلى الساحل المتصالح ولكن آثارها كانت واضحة في الناس، وسابع الفصول كان عن )الخام الحلو: أبوظبي 
واكتشاف النفط1909 - 1971( ويختصر هذا الفصل مرحلة اكتشاف النفط وتفاصيلها، والفصل الثامن بعنوان: 
خطة لقيام دولة اإلمارات المتصالحة )1945 - 1968(، ويؤكد المؤلف مقولة إن اإلمارات العربية المتحدة قد 

حققت في 50 عاماً ما حققته الدول الصناعية الكبرى في 300 عام.
ويظهر الفصل التاسع )متحدون رغم االنفصال: االتحاد وما بعده( ما وصلت إليه عالقات بريطانيا بالخليج 
العربي، وجاء آخر فصول الكتاب بعنوان: )قبيلة واحدة فقط: اإلمارات العربية المتحدة( ليصل بالقارئ إلى 
التنمية التي لم يكن يتخيلها أحد، وقد قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تحتفل بيومها الوطني )ذكرى 
م الكتاب بالمصادر والمراجع والصور التاريخية  قيام االتحاد( في الثاني من ديسمبر من كل عام. وقد ُدعِّ

التي تزيد فصوله إيضاحاً.

حراس الشاطئ الذهبي »تاريخ اإلمارات العربية المتحدة«

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2018م، الطبعة األولى، 210صفحة.
تاأليف: مايكل كوينتني مورتون

دور العوامل االقتصادية في االستقرار السياسي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الناشر: دار دجلة، عّمان، 2019م، الطبعة األولى، 259 صفحة.
تاأليف: �لدكتور خ�شري عبا�ض �لند�وي، و�أحمد حامد حممد
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 استمتع بإجازة مميزة
 ستبقى في 

ذاكرتك 

jaresortshotels.com

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

 منتجعاتنا في دبي أو جزر السيشيل أو المالديف. تذّوق أطيب المأكوالت الشهية 
 واستمتع بالعديد من األنشطة الترفيهية المشوقة وغيرها الكثير. 
فمعنا ستعيش تجربة رائعة وذكريات ستبقى في ذاكرتك دائمًا.
 للحجوزات أو للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على 5500 814 4 971+ 
    reservations@jaresorts.com  أو
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يعرض الكتاب سيرة عدد من كبار األعالم في مجال السياسة والثقافة والعلوم في إمارة الشارقة، وعلى نحو 
خاص في جامعتها التي تعد قلعة من قالع العلم في العالم.

لقد كان هؤالء األعالم وما زالوا بمنزلة الشموس المشرقة في سماء الشارقة، ويتيح هذا الكتاب سير أولئك 
األعالم لتتعلم األجيال الصاعدة منهم سبل اإلبداع في خدمة الوطن.

يبدأ الكتاب بسيرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة؛ فيسرد جوانب من 
حياته، ُمركزاً في رحلته مع الدراسة والتحصيل العلمي، والشهادات العليا التي حصل عليها، وشهادات الدكتوراه 

الفخرية واألوسمة والميداليات والجوائز التي سعت إلى مقام سموه.
ثم يتناول الكتاب األعمال التاريخية واألدبية التي أثرى سموه المكتبة العربية بها، ويعددها، ثم يعدد األعمال 
األدبية والمسرحية لسموه، ويتابع الكتاب سرد أهم المحطات في حياة صاحب السمو حاكم الشارقة، مورداً أسماء 

الصروح العلمية البارزة التي شيدها خدمة لوطنه وللباحثين وطالب العلم والمعرفة.
ثم تتوالى أسماء العلماء الموهوبين، وهم الشموس التي سطعت في سماء الشارقة فيتناول الكتاب سيرة أبرز 
للجامعة،  األسبق  المدير  البشري  إسماعيل  الدكتور  ثم  النعيمي،  حميد  الدكتور  جامعتها،  ومدير  الشارقة،  علماء 
والدكتور رشاد سالم، والدكتور غانم السامرائي، والدكتور عمر عبد العزيز، والدكتور فائز طه عمر، والدكتور أحمد 
العموش، والدكتور سالمة البلوي، والدكتور إبراهيم السعافين، والدكتور عبد الصاحب مهدي، واألستاذ محمد دياب 
الموسى، والدكتور عبد الفتاح أبو سيدة، والدكتورة أسماء عوض، والدكتور أسامة عبد الباري، والدكتور فاضل 
السامرائي، والدكتور أحمد الصغير، والدكتور محمد الشالل، والدكتور أحمد عادل سالمة، والدكتور عواد الخلف، 
والدكتور محمد  والدكتور حامد كساب،  والدكتور مهدي عرار،  ياقوت،  والدكتور محمود  والدكتورة مريم مناع، 
سليمان النور، والدكتورة أميمة أبو الخير، والدكتور عثمان ضمرية، والدكتور بن عيسى بن طاهر، والدكتور خطاب 

أحمد خطاب، والدكتورة بشرى جاسم، والدكتور عبد الله فالح المنيزل، والدكتور صالح اللهيبي، وغيرهم.

هل كثرة التثاؤب من عالمات الحسد، ورش الملح في أركان البيت الجديد ضروري قبل السكن فيه؟ وهل الصفير 
حقاً يأتي باألفاعي، والرجُل منحوسٌ إن ماتت زوجته قبل اإلنجاب منها ؟.

وهل إذ َقبََّل أحدهم يده فسيصير بخيالً؟، وهل الحذاء المقلوب حظ سيئ؟، ووضع الحناء في أسفل القدم يخفف 
من صداع الرأس؟ وهل شرب القهوة من فنجان مشروخ يجلب الفقر، ولبس العباءة بالمقلوب شؤمٌ ؟.

إنها نحو مائتين وخمسين من ألوان المعتقدات والعادات المجتمعية التقليدية في اإلمارات يشتمل عليها هذا 
تتناقله  الكتاب، وتتصل هذه المعتقدات بكل ما يتعلق في شؤون الحياة، ومنها ما اندثر ومنها ال يزال موجوداً 

األجيال.
التعبيرات  الوقت نفسه تعكس  الشعبي، ولكنها في  الموروث  من ذاكرة  بسيطاً  الكتاب جزءاً  وتظل مادة هذا 
تعامل  وكيفية  الجسد  به  يستشعر  وما  الشخصية،  واألزمات  الويالت  مع  التعامل  وتفاصيل  المتداولة  الشعبية 

المجتمع مع نظريات ما وراء الطبيعة والوجود التي نهجها األجداد.
وتتنوع موضوعات الكتاب لتتناول شؤون الطفل والبالغ والمتوفى، فهي عن اإلنسان منذ والدته إلى مماته، 
وما بينهما من حياة يومية تجوب طرق التفاؤل والتشاؤم، والسحر والتطير وغير ذلك الكثير، ويوثق هذا الكتاب 
المعتقدات الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لكي تظل جزءاً ال يتجزأ من إرث الدولة الحضاري، ولكي 

تظل محافظة على أصالتها ونكهتها التاريخية.
العرس، والحمل  بالمرأة والزواج، وحفالت  تتعلق  كالتالي: معتقدات  تتوالى  ثمانية فصول  الكتاب من  يتألف 
والوالدة واألطفال. ومعتقدات تتعلق بالحسد والتطير، والسحر والجن والشياطين. ومعتقدات تتعلق بالحيوانات 
تتعلق  باألمراض. ومعتقدات  تتعلق  الطبيعية. ومعتقدات  بالظواهر  تتعلق  بها. ومعتقدات  والحشرات وما يرتبط 
الحياة كالنوم والرؤيا واألحالم، واألطعمة واألشربة، والنظافة. ومعتقدات تتعلق بالموت وما يرتبط به.  بأمور 

ومعتقدات عامة.

المعتقدات الشعبية 

 شموس مشرقة في سماء الشارقة

الناشر: الريم للطباعة والنشر، أبوظبي، 2017م، الطبعة األولى، 189صفحة.

 ووضع الحناء في أسفل القدم يخفف 

إنها نحو مائتين وخمسين من ألوان المعتقدات والعادات المجتمعية التقليدية في اإلمارات يشتمل عليها هذا 
 تتناقله 

التعبيرات  الوقت نفسه تعكس   ولكنها في 
تعامل  وكيفية  الجسد  به  يستشعر  وما   

 ويوثق هذا الكتاب 
 ولكي 

 والحمل 
 والسحر والجن والشياطين. ومعتقدات تتعلق بالحيوانات 
تتعلق  باألمراض. ومعتقدات  تتعلق  الطبيعية. ومعتقدات  بالظواهر  تتعلق  بها. ومعتقدات  والحشرات وما يرتبط 

جمع و�إعد�د: �لدكتورة عائ�شة باخلري و�إبر�هيم �لها�شمي

الناشر: نور حوران للدراسات والنشر، دمشق، 2019، الطبعة األولى، 347 صفحة.
تاأليف: �لدكتور حممد موؤن�ض عو�ض
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يسلط الكتاب الضوء على تجربة الشاعرة اإلماراتية صالحة غابش التي تعد واحدة من صاحبات التجارب 
اإلبداعية المميزة.

وصدرت لهذه الشاعرة دواوين شعرية عدة، منها: »بانتظار الشمس«، و»المرايا ليست هي«، و»اآلن عرفت«، 
و»بمن يا بثين تلوذين؟«. وفي مجال القصة، نشرت رواية »رائحة الزنجبيل«، ومجموعة قصصية قصيرة 

بعنوان »حكايات وردية«، أما كتابها »هدوء رجاء«، فيتضمن مجموعة من الخواطر الحياتية.
وركز كتاب »عاشقة القوافي« على استدعاء الموروث النسوي األندلسي في ديوان »ِبمْن يا ُبثيُن تلُوِذين؟«، 
إضافة إلى قراءة نقدية لديوان صالحة »بانتظار الشمس«. كما تطرق إلى الصورة الشعرية والتحوالت النصية 

في ديوان »المرايا ليست هي«، إضافة إلى طرح جدلية اليقين والصدمة الثقافية في ديوان »اآلن عرفت«.
وتناولت الدراسة بالتحليل واالستقصاء األعمال الشعرية الكاملة للشاعرة صالحة غابش، إلرساء مكانتها 

على خريطة الشعر العربي والخليجي المعاصر.
وأشار الناقد إلى أن القراءة المدققة لشعر صالحة غابش تمثل مدخالً لتناولها وتطويعها الموروث الثقافي 

األندلسي كأداة تخترق بها حجب المعضلة واألزمة اللتين تسمان التاريخ العربي المعاصر. 
وتوقف الكتاب مع التشابكات األيديولوجية واألنطولوجية بين الحداثة وما بعد الحداثة، عالوة على النظريات 
النقدية التي تتعلق بالمدارس الواقعية والرومانتيكية الشعرية العربية، وغيرها من القراءات النقدية المعاصرة، 
متتبعاً معظم المعالم البارزة في المعمار الشعري للشاعرة، وإشكاليات التلقي التي يثيرها ذلك المعمار في 

نصوص بعينها.

يتناول الكتاب جوانب عديدة من هذه الرفقة بكل امتدادها التاريخي وأحداثها وتحوالتها، وقد قدم له الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وفيها يقول سموه: »في 
بدايات االتحاد عندما كان الشيخ سالم بن حم مرافقاً للمغفور له  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيَّب الله 
ثراه- في إحدى رحالته الخارجية، التقاه أحد الصحفيين البريطانيين، وتوجه ذلك الصحافي بأسئلة مباغتة 
للشيخ سالم، فأجابه بن حم بعفوية ودهاء البدوي »أنا درست في مدرسة وجامعة القائد والحكيم زايد الخير، 
وأفتخر أني بعدني تلميذاً فيها، ولهذا يا صديقي الصحفي فإن والئي لزايد وإخالصي لما يؤمن به القائد، 
فتخير أسئلتك قبل ال تسألها، فوالؤنا للوطن وقوته وإخالصنا للقائد وعزيمته، وألنه يجوز يصعب عليك 

استيعاب هذه المعاني«.
ويضيف سموه »من الطبيعي أال تبنى الحضارات وال تتحقق اإلنجازات إال بسواعد رجال فيهم من الصفات 
اإليجابية والعزائم القوية، خاصة عندما يلتقي قائد حكيم ذو رؤية ثاقبة، مع مستشارين مؤتمنين، فتتسارع 

الخطى وتمضي مسيرة النهوض بالوطن والمجتمع.
ومن الرجال الذين تواجدوا مع القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب 
الله ثراه-، الشيخ سالم بن حم العامري »رحمه الله« فلم نره إال صديقاً ومستشاراً له تقوم عالقتهما على 
حب الوطن وشعبه، ولقد رافق بن حم »الوالد المؤسس« منذ مرحلة شبابه، وشهد وعايش معه التطورات 
واألحداث التي عاشتها الدولة والمنطقة خالل مرحلة التحوالت الكبرى التي سبقت قيام دولة االتحاد وأعقبتها.
كان الشيخ سالم بن حم -رحمه الله- مع غيره من ذوي الرأي والمشورة المخلصين يتبادلون اآلراء مع 
القائد المؤسس، حول أوضاع وهموم المجتمع والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة لتطويره، لقد عاشوا 
قسوة الماضي وعظمة الحاضر، فرحوا معاً وعانوا معاً، وكانوا عوناً لـزايد الخير -طيب الله ثراه- في تحقيق 

إنجازات واضحة للعيان على الرغم من عدم وجود ممكنات متاحة في ذلك الوقت.
وأضاف سموه: لقد تعلم بن حم من »القائد المؤسس« دروس الحكمة والبصيرة وقراءة المتغيرات، ما 
والصديق  اإليجابي  للمواطن  حياً  مثاالً  حم  بن  سالم  الشيخ  وكان  المستقبل«،  »باستشراف  اليوم  يسمى 

المخلص الذي يقدم مصلحة الوطن وفكر القائد على مصلحته الشخصية.
وأضاف سموه: تجدون في صفحات هذا الكتاب لمحة تاريخية لحقبة من تاريخ دولتنا الفتية، وحكايات 
من الماضي، وقصصاً ومواقف ودالالت تحمل في طياتها الكثير من الحكم والقيم، والعبر التي سيستفيد منها 

القارئ في حياته، ويجعلها نبراساً يسير عليه.

الكتاب: الشيخ زايد وسالم بن حم .. رفقة لها تاريخ

الناشر: المؤلف نفسه، أبوظبي، 2019، الطبعة األولى، 267 صفحة.
تاأليف: معايل زكي �أنور ن�شيبة

الكتاب: عاشقة القوافي .. مقاربات نقدية في أشعار صالحة غابش

الناشر: اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، ووزارة الثقافة وتنمية المجتمع، أبوظبي، 2018، الطبعة األولى، 268 صفحة. 
تاأليف: �لدكتور �شديق حممد جوهر
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علوم و تكنولوجيا

يفكرون  ال  الغالب  في  منا  الكثيرون  هناك 
مرتين لدى قيامهم بتناول قرص دواء للعالج 
الحديثة  البيانات  ما. وتشير  من حالة مرضية 
الصادرة من االتحاد األوروبي إلى أن نحو %49 
من األشخاص الذين يقطنون في الدول الثماني 
الخامسة  أعمارهم  تتجاوز  والذين  والعشرين 
توصف  التي  األدوية  عادة  يستخدمون  عشر 

لهم.
ومع ذلك ومع تطور التكنولوجيا اإللكترونية 
البيولوجية فإن أقراص الدواء قد تصبح قريباً 
جزءاً من الماضي فيما يختص ببعض الحاالت. 
وقد استُخدمت أدوات كهربائية مزروعة داخل 
جسم اإلنسان والتي كان الغرض منها اإلصالح 
أجسامنا  من  أجزاء  استعادة  أو  االستبدال  أو 
وذلك من قبل األطباء في فترة الخمسينيات من 

القرن الماضي.

ترجمة : د. ح�شن  �لغول 

القلب  بمرض  عالقة  ذات  أداة  أول  وكانت 
قد ُزرعت في ظهر رجل في الثالثة واألربعين 
من  معاناته  لمواجهة   1985 عام  في  العمر  من 

اضطراب نبضات القلب.
ومنذ ذلك الوقت اختُرع الكثير من تلك األدوات 
بهدف استعادة الحواس، مثل السمع واإلبصار 
وتنظيم تناول األنسولين للذين يعانون مرض 
األخيرة  السنوات  وفي  ذلك  ومع  السكري. 
والتي  الكهربائي  الطابع  ذات  األدوات  ظهرت 
تقوم بإنتاج موجات كعالج لإلصابات القلبية. 

وبشكل أساسي، فإن مبدأ عمل الكهربائيات 
يعتمد على نفث نبض جديد كهربائي ذي طاقة 
منخفضة لتحفيز األعصاب المختلفة في الجسم 
مجموعة  أعراض  من  التقليل  في  للمساعدة 
والتهاب  الصرع  مثل  الجسدية،  الحاالت  من 

المفاصل.

أن  إلى  األخيرة  التحقيقات  أشارت  كما 
قد  الجسم  خارج  من  تستخدم  التي  األدوات 
العقلية،  الصحية  للحاالت  عالجياً  حالً  تشكل 

مثل الكآبة والقلق بشكل كبير واليصدق.
ولكن قد تتمثل إحدى حاالت القصور الكبيرة 
المحتملة  الجانبية  اآلثار  في  الكيميائي  للعالج 
التي قد تسببها. وتحدث تلك اآلثار في الغالب 
بسبب األدوية التي تؤثر ليس فقط في الهدف 
المطلوب عالجه ولكن في أعضاء أخرى خالل 

دخولها الجسم.
وتقدم حاالت العالج الكهربائية نهجاً دقيقاً، 
حيث يمكنها التركيز على أعصاب معينة مرتبطة 
بأعضاء محددة من الجسم، األمر الذي يقلل من 
كان  المثال،  سبيل  وعلى  الجانبية.  اآلثار  عدد 
لألدوات  االنتشار  الواسعة  االستخدامات  أحد 
أداة  باستخدام  الصرع  عالج  هو  الكهربائية 

عصر األدوية الكهربائية
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العالج بالكهرباء.
األعصاب  فيها  »تنطفئ«  حالة  هو  فالصرع 
إلى  إشارات  إرسال  عند  طبيعي  غير  بشكل 
ذلك  عن  وينتج   ، الجسم  من  مختلفة  أجزاء 
الحالة  وهذه  متنوعة.  بدرجات  نوبات مرضية 
في  شخص  مليون  نصف  من  أكثر  في  تؤثر 

المملكة المتحدة وحدها.
المساعدة  على  قادرة  األدوات  تلك  وتكون 
في التعامل مع تلك األعراض، من خالل عملية 

تحفيز كهربائية اصطناعية.
إن زرع المولد أسفل الجلد وتثبيته بخطاف 
في العصب الوريدي في العنق يكون بمثابة أداة 
تتغذى  والتي  كهربائية  نبضات  خلق  تستطيع 
فترات  في  العصب  إلى  ممتد  سلك  خالل  من 

منتظمة.
اإلشارات  تنظيم  على  التحفيز  هذا  ويعمل 
الكهربائية المرسلة من خالل العصب الوريدي 
إلى الدماغ والذي يعمل على التقليل من النوبات. 
وفي حال حدوث النوبة أو حتى صدور تحذير 
بقرب حدوث طارئ جديد فإن مغناطيسا مثبتاً 
المولد  فوق  ذبذبات  إصدار  يمكنه  دعامة  على 
المزروع إلنتاج الكثير من النبضات والذي قد 
يمنع أو يقلل من مدتها. وال تمثل أدوات تحفيز 
العصب الوريدي عملية شفاء للحالة المرضية، 

ولكنها تخفف بشكل كبير من األعراض.
عالج  في  التكنولوجيا  هذه  استخدمت  كما 
الروماتودي،  المفاصل  بالتهاب  المصابين 
عالجه  ويتطلب  ذاتية  مناعة  ذو  مرض  وهو 
التهاب  طويالً. وعادة يتسبب في حدوث  وقتاً 
ترسل  أن  التحفيز  ألداة  ويمكن  المفاصل.  في 
نبضات كهربائية على طول عصب الطحال من 
مناعة  فعل  رد  وتخفيض  الطحال  تحفيز  أجل 

المرض وأية التهابات قد يتسبب في حدوثها.
إن احتمالية أن يصبح العالج بالكهرباء شائعاً 
تبقى أمراً كبيراً. إال أن إيجاد الدوائر الخاصة 
بالعصب الصحيح قد يكون عمالً صعباً ويتطلب 

الكثير من البراعة.
وهنالك اثنا عشر زوجاً من األعصاب المحببة 
ونحو ستة وثمانين مليوناً من الخاليا العصبية 
في الدماغ وحده، حيث يرسل كل منها الكثير 
من الرسائل الكهربائية من خالل األعصاب إلى 

كل مكان في الجسم.
ومن أجل استخدام األعصاب كوسيلة للعالج 
فإن على العلماء أن يحددوا في المقام األول أي 
عصب يحمل الرسالة المطلوبة، وإلى أين سيتم 

إرسالها في الجسم.
إن تخطيط الدماغ وسيلة لخلق خارطة طريق 
للدماغ من أجل الكشف عن جميع الطرق داخل 
الجسم. وهناك العديد من الوسائل المستخدمة 
تتمثل  والتي  هذه  التخطيط  عملية  في  حاليا 
إحداها في اللجوء إلى المرسمة الكهربائية التي 
تقوم بقياس النشاط الكهربائي في الدماغ عبر 

األقطاب الكهربائية المثبتة حول الرأس.
ومع ذلك فإن أياً من أدمغتنا يتلقى الشحنة 

باستثناء  اآلخر  عن  مختلف  بشكل  الكهربائية 
ولهذا  المبهم.  العصب  مثل  الرئيسة  األعصاب 
يكون من الصعب خلق شحنات كهربائية عامة 
من  كاملة  خارطة  إعداد  فإن  ثم  ومن  وشاملة 
أمر لم  للدماغ  المعقدة  العصبية  الخاليا  شبكة 

يتم بلورته وتوضيحه بعد.
محتكرة  تبدو  األدوات  تلك  أن  ورغم 

االكتشافات  فإن  البيولوجية  لإللكترونيات 
من  الممكن  على  الضوء  تسلط  الحالية 
الكهربائيات الالزمة إلصالح الضرر الجسماني 

من خالل الجسم أيضاً.
وفي وقت سابق من هذا العام تمكن الباحثون 
في كل من جامعتي نورث وسترن وواشنطن 
في الواليات المتحدة من اختراع أداة السلكية 
إعادة  عملية  تسريع  على  وتعمل  زراعتها  تتم 

توليد األعصاب المتضررة.
ويتكون المحفز عادة من قرص رفيع يلتف 
السلكياً  تنشيطه  يتم  والذي  األعصاب،  حول 
وقد  الجسم.  خارج  إرسال  جهاز  بواسطة 
صممت هذه التكنولوجيا للعمل لفترة محدودة 
يستخدم  الشفاء حيث  عملية  الوقت خالل  من 
المهندسون مواد تسمح لتلك األدوات بالتحلل 
يمنع  ما  الجسم وهو  امتصاصها في  ثم  ومن 

من القيام بأي عملية استخالص أخرى.
الكهربائية  الشحنات  تعد  ال  وبالطبع 
الطبية،  مشاكلنا  جميع  على  المناسب  الرد 
يمكن  المثال ال  البكتيري على سبيل  فالمرض 
التزال  ولكن  الوسائل.  تلك  باستخدام  عالجه 
األولى  مراحلها  في  الكهربائية  التكنولوجيا 
فيما يتعلق بعملها العام، كما أن تأثيراتها تكون 
الوقت  من  الكثير  إلى  وتحتاج  األمد،  طويلة 

للتأكيد عليها.

تقدم حاالت �لعالج 

�لكهربائية نهجًا دقيقًا، 

حيث ميكنها �لرتكيز على 

�أع�ساب معينة
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يهدي  ال  األخالق  ألحسن  اهدني  »اللهم 
ال  سيئها  عني  واصرف  أنت،  إال  ألحسنها 

يصرف عني سيئها إال أنت« 
هذا الدعاء العظيم كان من أدعية النبي صلى 
تربية  الله عليه وسلم، وقد اشتمل على طلب 
ما  وتجنب  بجمالها  لتسمو  للنفس  سلوكية 

يخدش بها.
ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم »اللهم آِت 
نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت 

وليها وموالها«.
لقد كان صلى الله عليه وسلم يحب األخالق 
الحسنة ويحب من اتصف بها، فهي داللة على 
معدنه  وطيب  نفسه  وصفاء  اإلنسان  خيرية 

وحسن معشره.
وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 
مجلًسا  مني  وأقربكم  إلي  أحبكم  من  »إن 
أبغضكم  وإن  أخالقاً،  أحاسنكم  القيامة  يوم 
الثرثارون  القيامة  يوم  مني  وأبعدكم  إلي 
والمتشدقون والمتفيهقون«. قالوا: »يا رسول 
الله، وما المتفيهقون«؟ قال: »المتكبرون«. رواه 

الترمذي.
حقا حتى يتصف  المسلم مؤمناً  وال يكون 
على  دليل  الحسن  فالخلق  الحسنة،  باألخالق 
زكاة النفس من خبثها قال سبحانه: )َقْد أَْفلََح 
اَها( الشمس:9-10 اَها. َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ َمن َزكَّ

فكلما  من حسن خلق،  إيماناً  الناس  وأكمل 
ارتقى المسلم في درجات حسن الخلق ارتقى 
في درجات اإليمان، وكلما انحدر إلى مساوئ 
اإليمان  كمال  عن  ابتعد  وأرذلها،  األخالق 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ومنزلته. 

وسلم: »من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
يألفون ويؤلفون، وال  الذين  أكنافاً،  الموطئون 
خير فيمن ال يألف وال يؤلف« رواه الطبراني.

ويقول صلى الله عليه وسلم: )أَْكَمُل الُْمْؤِمنِيَن 
إِيَماناً أَْحَسنُُهْم ُخلُقاً َوِخيَاُرُكْم ِخيَاُرُكْم لِنَِساِئِهْم 

ُخلُقاً(. رواه الترمذي
فكم من مغمور ال يعرف له نسب وال قدر، 
ارتفع قدره بمكارم تمثل بها وأخالق تطبع بها.

وكم شريف قد عرفت وجاهته ونسبه، قد 
انحط قدره بأخالق أنفت منها األنفس الطاهرة.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: )عليك بحسن 
الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما 

تجمل الخالئق بمثلهما( رواه أبو يعلى.
فال خير بعمل ليس معه خلق يتبعه، عن أبي 
هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: »أتدرون ما المفلس؟ »قالوا: 
المفلس فينا من ال درهم له وال متاع. فقال:»إن 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة 
وقذف  هذا،  شتم  وقد  ويأتي  وزكاة،  وصيام 
هذا وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، 
حسناته،  من  وهذا  حسناته،  من  هذا  فيعطى 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار« 

رواه مسلم.
من  هو  النفس  وتهذيب  الخلق  وحسن 
الغايات العظيمة التي ألجلها بعث النبي صلى 
الله عليه وسلم فكما بعث لهداية الخلق في باب 
العبادة فكذلك مبعثه إلتمام مكارم األخالق قال 
صلى الله عليه وسلم : »إنما بعثت ألتمم مكارم 

الصوم والتربية األخالقية
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األخالق« أخرجه اإلمام مالك.
العبادات  كانت  ومكانتها  األخالق  ولمقام 
المفروضة وغيرها تربي القائم بها على تزكية 
وعلى  الطباع  سوء  شوائب  كل  من  النفس 

االتصاف بأحسنها وأجملها.
العبد وربه، وهي  فالصالة هي اتصال بين 
بها  القائم  تجعل  لخالقه،  العبد  قلب  معراج 
النفس.  زكي  وآدابها  وأركانها  شروطها  وفق 
)َوأَِقِم  سبحانه:  قال  للعبد  حصن  فالصالة 
اَلَة َتنَْهى َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمنَْكِر(  اَلَة إِنَّ الصَّ الصَّ

العنكبوت/45. 
والزكاة أخبر سبحانه أنها تزكي النفس من 
حب  على  المزكي  وتربي  الذات،  وحب  األناة 
اآلخرين وبذل الخير لهم قال تعالى: )ُخْذ ِمْن 
يِهم بها( التوبة:  رُ ُهْم َوُتَزِكّ أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطِهّ

.103
على  فيها  الحاج  يتربى  مدرسة  والحج 
عربي  بين  فرق  فال  كلهم سواسية  الناس  أن 
على  غني  وال  أسود  على  أبيض  وال  وعجمي 
أتقاكم،  الله  عند  أكرمكم  إن  فالميزان  فقير. 
ْعلُوَماتٌ  َفَمن َفرَ َض  قال تعالى: )الَْحجُّ أَْشُهرٌ مَّ
ِفيِهنَّ الَْحجَّ َفاَل رَ َفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي 
ُدوا  َوَتَزوَّ ُه  اللَـّ َخيْرٍ َيْعلَْمُه  ِمْن  َتْفَعلُوا  َوَما  الَْحِجّ 
اِد التَّْقَوىٰ َواتَُّقوِن َيا أُولِي اأْلَلْبَاِب(  َفإِنَّ َخيْرَ الزَّ

]البقرة:197[.
وكذا الصوم تلكم العبادة العظيمة هي حصن 
لإلنسان وحفظ له أعظم ما يحفظ به اإلنسان 
فكره وخلقه. قال صلى الله عليه وسلم)والصوم 

جنة( أي حفظ وصون للصائم.
بأشرف  المسلمين  تعالى  الله  خاطب  وقد 
اإليمان،  بوصف  فناداهم  وأطهره  وصف 
فالمؤمن منقاد للخير محب للبر ومسارع لكل 
ُكتَِب  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ )َيا  قال سبحانه:  طاعة 
َقبْلُِكْم  ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى  ُكتَِب  َكَما  يَاُم  الصِّ َعلَيُْكُم 

لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن( البقرة:183
وقد أخبر سبحانه أن المقصود األعظم من 

الفريضة أن ينال المؤمن درجة التقوى.
وهم  والمرسلون،  األنبياء  هم  فالمتقون 
الناس  خير  هم  والصالحون،  الصديقون 

وأشرفهم.
قال ابن حجر العسقالني: إنَّ العلماء اتفقوا 
أنَّ المراد بالصيام صيام من سلم صيامه من 

المعاصي قوالً وفعالً.
ويبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن اإلنسان 
بحسن خلقه وطيب معشره مع أهل بيته ومع 
الصائم  درجة  ينال  كلهم  الناس  ومع  جيرانه 
»إن  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 
القائم  الصائم  درجة  ليدرك  المسدد  المسلم 

بحسن خلقه وكرم مرتبته« رواه أحمد.
الطعام  من  بطنه  بحفظ  الصائم  أن  وكما 
والشراب تقرباً لله تعالى، فكذلك هو مأمور بأن 
يحفظ لسانه ويده من سوء قال صلى الله عليه 
وسلم: )فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث 
وال يجهل؛ فإن سابَّه أحد أو شاتمه فليقل:إني 

صائم(
ومن سلط لسانه على أعراض اآلخرين، ومن 
مد يده معتدياً على حرماتهم، ومن سولت له 
نفسه فأكل أموالهم، ومن تكبرت نفسه عليهم. 
الله  قال رسول  في صيامه.  لله حاجة  فليس 
صلى الله عليه وسلم: »من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 

وشرابه« رواه البخاري.
وسلَّم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ويقول 
)رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، 
ابن  رواه  السهر(  قيامه  من  ه  حظُّ قائم  ورب 

حبان في صحيحه
إذا لم يكن في السمع مني تصاون 

          وفي بصري غّضٌ وفي منطقي صمت
ي إذاً من صومي الجوع والظما  فحظِّ

           فإن قلت: إني صمت يومي فما 
صمت 

صمت  إذا  عنهما:  الله  رضي  جابر  قال 
الكذب  عن  ولسانك  وبصرك  سمعك  فليصم 
والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار 
يوم صومك  يوم صومك، وال تجعل  وسكينة 

ويوم فطرك سواء!!«.
يقول اإلمام ابن رجب: فصيامنا هذا يحتاج 
إلى استغفار نافع، وعمل صالح له شافع، كم 
وقد  نرقعه،  ثمَّ  الكالم،  بسهام  نخرق صيامنا 

اتسع الخرق على الراقع.
المعلومة،  المعروفة  فضائله  له  الصيام  إن 
خصها الله تعالى لمن عرف حقيقة الصيام قال 
صلى الله عيه وسلم )من صام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام 
تقدم من  ما  له  غفر  واحتساباً  إيماناً  رمضان 
ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ُغفر 

له ما تقدم من ذنبه.متفق عليه
وحقيقة الصيام أن يراعي المسلم المقصود 
شهواتها  عن  النفس  إمساك  فالصيام  منه. 

والغش  والزور  كالكذب  أخالقها  ورذائل 
والغضب وقذف اآلخرين واالعتداء عليهم.

رسول  أن  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
الله:  )قال  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 
»كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به«. والصيام ُجنّة، وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن ساّبه أحد 
إني امرؤ صائم. والذي نفس  أو قاتله فليقل: 
محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا 
رواه  فرح بصومه(  ربه  لقي  وإذا  فرح،  أفطر 

البخاري ومسلم
النبي  أن  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  وعن 
صلى الله عليه وسلم قال: »إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، 
وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادى مناد 
كل ليلة : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر 
أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة«. رواه 

الترمذي
في هذا النص النبوي نداء إلى أهل اإليمان 
أن يقبلوا، وإلى من سولت له نفسه بالشر أن 
يقصر, فالمحروم من شاهد الخير ثم حرم منه. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:»أتاكم شهر رمضان شهر 
مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب 
الجنة،وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة 
من  شهر  ألف  من  خير  ليلة  وفيه  الشياطين، 

ُحرم خيرها فقد ُحرم«.رواه أحمد.
تذهب  أخالق  من  المسلم  فليحذر  وأخيراً 
بسبب  قد تضيق  النفس  أن  بحسناته، خاصة 
بعد اإلنسان عما تعود عليه من مأكل أو مشرب.

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : وأفضل 
أنواع الصبر : الصيام ؛ فإنه يجمع الصبر على 
الله عز  الثالثة ؛ ألنه صبر على طاعة  األنواع 
وجل، وصبر عن معاصي الله ؛ ألن العبد يترك 
شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليها، ولهذا جاء 
يقول:  عز وجل  الله  أن  الصحيح  الحديث  في 
)كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به ؛ ألنه ترك شهوته وطعامه وشرابه 
من أجلي(. ففي بيته يجمل به في هذا الشهر 
العظيم أن يراعي أهل بيته، فيجعل من رمضان 
والرعاية  العشرة  حسن  في  للتغيير  فرصة 
اإلنسان  يرتقي  كذلك  العمل  وفي  واالهتمام. 
بتعامله بحسن أدبه وطيب معشره، وال يجعل 

الصوم عبادة يغلب فيها التذمر والغضب.
عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم جاء فصعد المنبر فقال : »آمين«. 
»أتاني  قال:  »آمين«،  قال  ثم  »آمين«.  قال  ثم 
جبريل فقال: من ذكرت عنده فلم يصل عليك، 
فدخل النار فأبعده الله، فقلت: آمين، ومن أدرك 
أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، فقلت: 
آمين، ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده 

الله، فقلت: آمين(. رواه الطبراني.

�ل�سيام �إم�ساك �لنف�ش 

عن �سهو�تها ورذ�ئل 

�أخالقها كالكذب و�لزور 

و�لغ�ش و�لغ�سب وقذف 

�الآخرين و�العتد�ء عليهم



سيارات

جنيف  معرض  إلى  رويس«  »رولز  عادت 
قدراتها  على  الضوء  سلطت  حيث  للسيارات، 
كافة  الفاخرة  طرازاتها  على  التصميمية  وفنونها 
واستعرضت  عالمية.  منّصة  على  األولى  للمّرة 
التصميم حسب  من  الالمتناهية  إمكاناتها  العالمة 
الطلب والتي كانت في صميم النجاح القياسي الذي 
حققته الشركة عام 2018، وكشفت عن واحدة من 
جانب  إلى  فانتوم،  سيارة   25 من  رائعة  مجموعة 
يتّم  الطلب والتي  المصممة حسب  كالينان  سيارة 
تم  ذلك،  إلى  وإضافة  األولى.  للمّرة  عنها  الكشف 

 999 - خا�ض

عرض نسختين الفتتين من بالك بادج وسيارة من 
برنامج  الطلب ضمن  حسب  مصّممة  داون  طراز 
»بيسبوك«، كّل منها مستوحى من ذوق جيل جديد 
الذين  وأكثر حزماً  من رّواد األعمال األكثر شباباً 

شّدهم اهتمامهم إلى العالمة.
جودوود  بلدة  في  رويس  رولز  دار  وتواصل 
عالمياً  مقراً  الراسخة  مكانتها  احتالل  البريطانية 
النتائج  دفعت  وقد  المتميّزة  الفخامة  لصناعة 
وهي   ،2018 عام  الشركة  حققتها  التي  القياسية 
النتائج األفضل في تاريخ الشركة الممتّد على 115 

 200 ومع  التوّسع.  من  مزيد  إلى  بالعالمة  سنة، 
في  العاملة  اليد  عدد  إجمالي  بلغ  جديدة،  وظيفة 

الشركة 2.000 موظف. 

فانتوم تر�نكويليتي  

رولز رويس فانتوم بنسخة ترانكويليتي، سيارة 
ويحققون  يهدفون  الذين  لألشخاص  مصممة 
المستحيل. إّنها تعبيرٌ عن مكانة فانتوم كاأليقونة 
األكثر ندرة ورغبة لالقتناء في عالم الرفاهية. وهذه 
المجموعة تقتصر بشكل حصري على 25 نموذجاً 

 عرائس رولز رويس
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حول العالم وهي متاحة بطرازي فانتوم وفانتوم 
ذات قاعدة العجالت الممتدة، والتي سبق وقام هواة 

الجمع المتميّزين بشرائها.
المتميّزين  األشخاص  من  قليل  لعدد  وبالنسبة 
الذين يقومون بتكليف سيارة فانتوم، فإّن تجسيد 
تصّورهم أمامهم يمثّل لحظة يرون فيها العالم من 
هيبتها  ترانكويليتي  فانتوم  تفرض  نادر.  مكان 
حدود  كّل  يدفعون  الذين  الحالمين  لألشخاص 
احتفاًء  وُسّميت  صيغت  فنية  قطعة  إّنها  مقبولة. 
المرء داخل  الذي يختبره  الراحة والهدوء  بشعور 

السيارة، وتقوم فانتوم الجميلة هذه برسم األشياء 
الحدود  تتخطى  عوالم  من  وإيحاءاتها  الجميلة 

األرضية. 
نجد  بـ»ترانكويليتي«  الخاص  الغاليري  داخل 
تصميماً مستوحى من أقنعة أشعة إكس المشفرة 
الفضائي  الصاروخ  المستخدمة في  الفتحات  ذات 
الطاقة  من  شعاعٌ   .Skylark سكايالرك  البريطاني 
العالية يمّر فوق النمط المثقب المميز ومن خالله، 
مما يكّون ظالً مشفراً على الطبقات تحته. وقد تّمت 
إعادة بناء خصائص مصادر اإلشعاع األصلية من 

هذا الظل بطريقة مبنيّة على الرياضيات وُترجمت 
باستخدام الفوالذ العاكس المقاوم للصدأ والمطلي 
القوة  عالي  واأللومينيوم  قيراطاً   24 عيار  بالذهب 

المستخدم في صناعة الطائرات.
مع  أكبر  بشكل  الفضاء  استكشاف  ويتجلى 
سابقة جديدة وفريدة من نوعها بالنسبة لرولز-
وحدة  في  نيزكي  حجر  دمج  تّم  حيث  رويس، 
ذهبية  بقبضة  ُعززت  والتي  بالصوت  التحكم 
من  النهائية  الذهبية  اللمسة  مع  تتطابق  مصقولة 
لمسة  شّكل  مما  المجموعة،  غاليري  في  الذهب 
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الفتة ومتميّزة. وهذا التطبيق الرائع للحجر األصلي 
المستخرج من نيزك مونيونالوستا الذي سقط على 
األرض في كيرونا، السويد عام 1906 ، يكّمله نقشٌ 

مفّصل عن موقع وتاريخ اكتشافه.
للقمر،  والمظلم  المشرق  الوجهين  من  وبإيحاء 
للمقصورة  الرمادي  أو  األبيض  الجلد  يتخلّل 
والساتان  الالمعة  الكسوات  من  فريدة  توليفات 
وتمتّد  استثنائي.  معدني  بتأثير  تتميّز  والتي 
الكسوة المصقولة عبر واجهة العدادات إلى المنصة 
المركزية، بينما تغّطي الكسوة حريرية الملمس علبة 
القفازات العلوية ومساند األبواب. وُيسلّط الضوء 
بشكل أكبر على الكسوات الالمعة باللون األسود 
من خالل الخطوط الرفيعة واألنيقة من الستينلس 

ستيل.
وفي النموذجين المشرق والمظلم على حّد سواء، 
تتميّز سماعات بيسبوك بلمسات نهائية من الذهب 
األصفر تأتي لتكّمل العناصر الذهبية اإلضافية التي 
نجدها في مختلف أنحاء السيارة. وهذه العناصر 
الفريدة مستوحاة من األقمار الصناعية التاريخية 
إلى  حملت  والتي  ناسا،  لوكالة  التابعة  فوياجر 
الفضاء أسطوانتين من الذهب مع أصوات وصور 
تنقل تنّوع الحياة والثقافة على األرض وذلك ألّي 

حياة ذكية قد تجدها خارج األرض. 
غطاء  على  وفريد  مفّصلٌ  تطريزٌ  ويتطابق 
األبواب في فانتوم ذات قاعدة العجالت الممتدة مع 
النقش الموجود في غاليري المجموعة مع درزات 
متجانسة النغمات لتعكس دّقة متناهية في الصنع. 
المطفي  التيتانيوم  من  المصنوعة  الساعة  وتكّمل 

والمنقوش باللون األصفر الذهبي “التقني”، النمط 
الذي يعكس الفضاء بين الكواكب إلى جانب مجّسم 

روح السعادة المزّين بلمسات من الذهب األصفر.
 

كالينان 

بعد إطالقها العالمي من أعلى قمم غراند تيتون 

كالينان  العالمية  الصحافة  أعلنت  وايومينغ،  في 
بدأت  وقد  قاطع.  بشكل  التضاريس”  كّل  “سيارة 
مع  التعامل  على  القادرة  التحّولية  السيارة  هذه 
كّل التضاريس رحلتها مع التخصيص والتصميم 
الذين  العالمة  عشاق  لتمنيات  تلبية  الطلب  حسب 
عن  تعبّر  شخصية  تصاميم  تحقيق  يواصلون 
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المغامرة،  لهذه  وتقديراً  الخاص.  حياتهم  أسلوب 
صممت سيارة حصرية من كالينان. 

تجمع سيارة كالينان بنسخة جنيف 2019 بذكاء 
ما بين المفاهيم المميزة للرفاهية والمنافع الوظيفية 
التي تجّسدها كالينان. وتّم تطبيق الطالء الخاص 
الذهبي مع  باللون  الخمس  الطبقات  ذات  بالعالمة 
بلون  وداخلية  الكحلي  األزرق  باللون  جانبي  خّط 
التي  الكاكي  اللون  بدرجات  يذّكر  مما   ، الشوفان 
كان يرتديها المستكشفون، بينما تحتفي مقصورة 
بنسق  الشوفان  ولون  الكحلي  باللونين  السيارة 
أنواع  بأجود  والمشغول  نفسه  العملية  األلوان 
الجلود. إضافة إلى ذلك، يرّصع الكسوة الخشبية 
من خشب الجوز الملكي غير المعالج ذات المسام 
وشباك  الطلب  حسب  مصمّمة  ساعة  المفتوحة 
األلومينيوم  من  المصنوعة  الصوت  مكبّرات 
براعة  إلى  تشير  والتي  عالية،  بدرجة  المصقول 
رولز-رويس في مجال أنظمة الصوت الخاصة بها. 
من  بيسبوك  فريق  يقّدم  الخلفية،  الجهة  وفي 
مصممين ومهندسين وحرفيين التعبير األكثر ترفاً 
عن الرفاهية في نسخة جنيف 2019 من سيارة كّل 
ضمن  االستضافة  خدمة  ثبتت  حيث  التضاريس 
في  بتواضع  والمثبتة  للنزع  القابلة  الترفيه  وحدة 
صندوق السيارة، وهي خدمة تجّسد فكرة التوقف 
بشكل  االستثنائية وهي مصممة  بالرفقة  والتأّمل 

ممتاز إلثراء الوقت الذي نمضيه مع األحبّة.
وفتح  آلي  بشكل  الباب  رفع  يتم  أن  وبمجرد 
الدرج بالكامل، يتم تزويد المضيفين بطبقة علوية 
من  المصنوعة  والتوابل  الكوكتيل  خدمات  من 

بيسبوك  برنامج  ضمن  للصدأ  المقاوم  الفوالذ 
سفلية  طبقة  إلى  إضافة  الطلب،  حسب  للتصميم 
تحمل األواني الزجاجية المنقوشة بأناقة وصواني 
التقديم المصنوعة من خشب الجوز األمريكي. وفي 
المقبالت،  لضيوفه  يقدم  أن  المستخدم  أراد  حال 
فيمكن إزالة طبقين من الستينلس ستيل منقوشين 
المصنوعة  RR من محفظتهما  رولز رويس  برمز 
في  الموجودة  المعالج  غير  الطبيعي  الجلد  من 
جانب  على  والموضوعة  االستضافة  خدمة  مركز 
بالجلد مع حواف من  واحد داخل حجرات مزّينة 

األلومينيوم.
المناديل  من  مجموعة  مخفيٌ  صندوقٌ  ويضّم 
وقشات  والشوك  السكاكين  بها  ُتقّدم  الكتانية 
الشرب المتناسقة والمصنوعة من الستينلس ستيل 
ويكّمل الطقم مطحنة للفلفل. وستُعرض هذه القطعة 
 ،Viewing Suite التأمل  مقاعد  جانب  إلى  الرائعة 
للجهة  مواجهين  معاصرين  جلديين  كرسيين  مع 
الخلفية ومائدة كوكتيل مخزنة في الحجرة الخلفية 

لسيارة كالينان.

د�ون

تتميّز رولز رويس داون الخاصة بمعرض جنيف 
2019 بلونها األزرق الكريستالي الذي طوِّر مؤخراً 
فوق طالء ميلوري الياقوتي الذي يتضّمن طبقة من 
اللك )الورنيش( المشبع بجزيئات بلورية لتحقيق 
الرائع  العمل  ويكمل  مميّز.  تأثير كريستالي المع 
االيروكولنغ  غطاء  الجانبي  الخّط  في  الموضوع 
بالجلد  والمشّذب  الكربون  ألياف  من  المصنوع 

ذات  المكشوفة  السيارة  يمنح  ما  الكحلي،  األزرق 
المقعدين قامتها األنيقة والالفتة. 

سبق  كما  الرمادي  باللون  الجلد  داون  ويزّين 
على  الضوء  يسلّط  بشكل  المنّجم  الكحلي  والجلد 
الداخلية  األجواء  وُعززت  المرتفع.  السائق  موقع 
العدادات  لوحة  خالل  من  بالحيوية  المفعمة 
الالمع  الياقوتي  ميلوري  خشب  من  المصنوعة 
فضي،  بخّط  بدقة  والمؤّطر  يدوياً  والمصقول 
من  الملكية  الخشبية  الكسوة  تطبيق  تّم  حين  في 
خشب الجوز غير المعالج بشكل كامل على أغطية 
األبواب وغطاء السطح الخلفي والمنّصة المركزية 

المصنوعة من خشب كاناديل.

بالك بادج

منذ أن طرحت رولز رويس عائلة سيارات بالك 
بادج، لقيت العالمة استجابة عدد كبير من عشاق 
الوجه  تطوير  خالل  من  سناً  األصغر  سياراتها 
الشخصية  توصياتهم  مع  للعالمة  جرأة  األكثر 
األكثر تعبيراً عنهم. وفي معرض جنيف للسيارات، 
من  مستلهمتين  قّويتين  نسختين  الشركة  قدمت 
الذين  األعمال  رّواد  من  الجديدة  الشريحة  أذواق 
من  الخاصة  سياراتهم  طابع  تعزيز  في  يرغبون 

رولز رويس.
الطابع  لمنح  النيلي   األزرق  اللون  أُختير  وقد 
رايث شخصية  بادج  بالك  يميّز  الذي  الديناميكي 
باللون  الجانبية  الخطوط  تطبيق  تّم  بينما  درامية 
التباينات  الدائم نحو  التوّجه  بما يعكس  البرتقالي 
األلوان  نسق  ضمن  الكبير  التأثير  ذات  الصغيرة 
في كّل سيارة يتّم تكليفها. أّما في الداخل، فيتخلّل 
الكحلي  واألزرق  الناصع  األبيض  باللون  الجلود 
المقاعد  حوافي  على  البرتقالي  باللون  لمسات 
والخطوط الرفيعة التي تمتّد عبر الكسوة الخشبية 
بينما تّمت حياكة نسق مسّدس واضح وجريء من 

الخيوط القطنية بين المقعدين الخلفيين.
جوست  رويس  رولز  تتألّق  أخرى،  جهة  ومن 
مطفي  طالء  من  لمسة  مع  الرصاصي  باللون 
ويتّم  األسفل،  للجزء  ومصقولة  األعلى  للجزء 
إنعاش هذه اللوحة الجريئة من األلوان بخّط رفيع 
العجالت.  مراكز  على  الحمضي  األخضر  باللون 
األنتراسيتي  الفحمي  باللون  الجلود  واستُخدمت 
يكّمل  بينما  والخلفية  األمامية  للمقاعد  واألسود 
للحواف  استخدم  الذي  الحمضي  األخضر  اللون 
وجيوب األبواب التوليفة الخارجية للسيارة. ويعبّر 
النمط المطّرز على مساند األبواب في المقعد الخلفي 
عن الكسوة المصنوعة من األلياف التقنية ويجمع 
بين القطن الفاخر ذات اللون النابض والجلد الناعم، 
مما يعبّر بشكل أكبر عن الصيغة المستخدمة في 
الالمعة  السمات  بين  تجمع  التي  الجانبي  الخط 

والحريرية.
من  معّدل  أعلى  حققت  رويس  رولز  ان  يذكر 
على  الممتد  العالمة  تاريخ  في  السنوية  المبيعات 
لعمالئها في  4.107 سيارات  115 سنة مع تسليم 

أكثر من 50 دولة حول العالم عام 2018. 
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ال يختلف أيُّ منا هنا في اإلمارات أو العالم أجمع على أهمية ودور التعليم في بناء األفراد والمجتمعات، وال نختلف 
أيضاً في حقيقة إسهامات التعليم في تنمية المجتمعات ونهضتها على أيدي متعلمين تلقوا التعليم في أفضل صوره ونقلهم 
التعليم ومجتمعاتهم إلى مراحل ربما كانت في عداد األحالم التي لم يصدق كثيرون أنها ستتحقق يوماً على أرض الواقع، 
لكن الواقع الذي نعيشه والذي نقرأ فيه عن إسهامات التعليم في جميع المجاالت، طبية كانت أو علمية أو اجتماعية، وفي 

مجاالت أخرى يثبت يوماً بعد يوم هذا الدور المنتظر من التعليم.
األهمية التي يكتسبها التعليم، والتي ال يمكن للمجتمعات تحقيق ما أرادت دونه تجعلنا نطرح تساؤالت في غاية األهمية 

عن المتعلمين اليوم، وكيف أصبحوا، وكيف تغيرت هويات تعليمهم بين األمس واليوم.
في اإلمارات، وفي األمس القريب، كان التعليم محدود اإلمكانات والوسائل واعتمد في بداياته على الدول الجارة واألخرى 
الشقيقة بدءاً بالمدرسين، مروراً بالمناهج وانتهاًء باألنشطة حتى استطاعت اإلمارات وبجهود عظيمة من تحقيق االستقاللية 
في تعليمها من خالل مؤسسات عملت على خلق خارطة للتعليم في اإلمارات فتمكنت من بناء المدارس، ووضع التشريعات 
والقوانين وتمكنت أكثر من تخريج معلمين وإيجاد مناهج تتناسب مع متطلبات الدولة، واستطاعت رغم كل التحديات في 
مجتمع بدوي وقبلي استقطاب الكثيرين من الطلبة والطالبات في جميع اإلمارات تاركة تأثيرها فيهم الذي تجاوز ما حفظه 
الطالب وما تلقنوه إلى صقل شخصياتهم وتربيتهم وتهذيب أخالقهم، فالمدرسة آنذاك كانت البيت الثاني للطالب، وللمعلم، 
وكانت الملتقى األسري الثاني الذي يحن إليه الطالب بعد كل إجازة، فهو البيت الذي يعلمه، ويتيح له فرصة ممارسة هواياته 
وأنشطته، ولقاء زمالئه، والتعرف على مرافق الدولة البسيطة آنذاك من خالل رحالت مدرسية وفرق الكشافة، بل كان 
التخرج بتفوق من ذلك البيت إيذاناً بالخروج نحو عالم أرحب وأوسع عندما يبتعث الطالب للدراسة في الخارج فال يعود إال 

وهو في الغالب حامالً درجة الدكتوراه فكان الرعيل األول من األكاديميين في جامعة اإلمارات في العين. 
التعليم في بدايته ورغم محدودية األدوات وغياب وسائل التكنولوجيا تماماً كان عظيماً في مخرجاته، فوجدنا الرياضي، 
العب كرة القدم، وكرة السلة، والخطاط، والكاتب والقارئ والشاعر والملحن، والمثقف والمفكر وغيرهم الكثيرين الذين 
الزموا خاصيتي النشاط العقلي المعتمد على االطالع والقراءة، والنشاط الجسدي المعتمد على الحركة في المدرسة وفي 

األحياء واألماكن العامة، كالحدائق والشواطئ واألندية التي كانوا يمارسون فيها انشطتهم المفضلة. 
اليوم ورغم كل الزخم واالهتمام الذي يضخ في التعليم، ورغم اإلمكانات التكنولوجية الهائلة التي يحرص المسؤولون 
عن التعليم على إيجادها في بيئة التعليم، إال أننا نجد أننا فقدنا الكثير من مخرجات أمس، فلم نعد نر خطوطاً جميلة، ولم نعد 
نسمع بوالدة شعراء جدد، وال العبين محترفين خرجتهم المدارس إال ما رحم ربي، ما يدفع للتساؤل والبحث عن األسباب 
السيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيا التي أصبحت تحاصر الطالب في يومه، بدءاً من المدرسة بما زود به من وسائل تعليمية 
معينة على الشرح، وبما فرض عليه من أجهزة إنجاز واجبات أو حتى متابعة، وانتهاًء بها في بيته على أجهزة الهواتف 

المتنقلة واأللواح اإللكترونية التي ال يفارقها حتى ساعات نومه. 
لسنا ضد التكنولوجيا واستخداماتها في التعليم وتسخيرها له ولكن على ما يبدو أن األمر زاد عن حده على حساب 
النشاط العقلي والجسدي للطالب، وبشكل بدأ يؤثر سلبياً في شخصية المتعلمين رغم إسهامات بعضهم في التحفيز على 

االبتكار العلمي كما نرى ذلك في معارض وطنية أهمها »بالعلوم نفكر« وغيرها من المعارض.
للتعليم دور محوري في تعزيز الهوية الوطنية، وقيم المواطنة، والقيم اإليجابية األخرى في المجتمع، ولهذا فإنه من 
الضروري تقييم التعليم وأساليبه ومخرجاته باستمرار بتقديم أفكار تستثمر في النشاطين العقلي والجسدي من دون 
االعتماد الكلي على التكنولوجيا التي أسهمت في تراجع أنشطة ومواهب الطلبة ونشاطهم وتواصلهم االجتماعي، ومن 
خالل طرح المبادرات العملية القابلة للتطبيق، وعلى المتابعة المباشرة للبرامج واألنشطة التي تهدف إلى االرتقاء بالعملية 
المنخرطة فيها بشكل مباشر،  العناصر  العاملين بها، وخاصة  الدولة، وتطوير قدرات كل  إمارات  التعليمية في مختلف 
التعليمية،  التدريس واالستراتيجيات  اإلدارية والتدريسية، وتزويدهم بأحدث أساليب  الهيئتين  وتحديث معارف أعضاء 
وإكسابهم المعارف والمهارات الالزمة التي تمكنهم من تطوير العملية التعليمية، وتطبيق أفضل أساليب التعلم التي ال تجعل 

التكنولوجيا دافعاً ضد المتعلمين ومجتمعاتهم. هذا هو المرجو والمأمول.. فمتى نبدأ؟ 

التكنولوجيا
 تدفع قدمًا بالتعليم أو ضده؟
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نتشـــــرف بدعوتكـــــم الكتشـــــاف المزيـــــد عن إمـــــكان في 

 9B10 معرض ســـــيتي ســـــكيب أبوظبـــــي ٬2019 ســـــتاند

صالـــــة ٨ & 9 فـــــي مركـــــز أبوظبـــــي للمعارض.
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